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 א"פתש
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לכלכלה הספרבית   
  ע"ש איתן ברגלס

הנכון במקום הנכון!התואר   
 

.1966החוג לכלכלה באוניברסיטת תל אביב נוסד בשנת   

ספר -החליטה האוניברסיטה להרחיב את החוג לכלכלה ולהפכו לבית 1992בשנת 

בית הספר לכלכלה הפך  שיקרא על שמו של פרופ' איתן ברגלס, ממקימי החוג.  

במרוצת השנים לאחד המובילים באירופה ומאופיין בסטנדרטים גבוהים של מחקר, 

 הוראה ופעילות אקדמית.
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 מה בחוברת?

 

 עמוד תוכן

 3   כנס סטודנטים חדשים
 4   כרטיס ביקור -הנהלת בית הספר

 5    מבנה תכנית הלימודים
 6      מועדי רישום  לקורסים 

 7  בקשות לפטורים
 8  חשוב להיות מחובר–שירותי מחשב 

 9      דיקנאט הסטודנטים
 10  א"פתשלוח שנת הלימודים האקדמית 
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 נס סטודנטים חדשיםכ
 

  

 בספטמבר, י"ז אלול תשפ"א 6, ראשוןביום   תקייםי

 Zoom -ב , 12:00בשעה 
 הכנסישלח לקראת קישור 

בכנס תינתן סקירה של תכנית הלימודים בכלכלה, הסבר של תקנון 
 הפקולטה למדעי החברה  ונהלי ההרשמה לקורסים

 

 תכנית הכנס

 פרופ' אלמה כהןראש בית הספר לכלכלה,  דברי ברכה 

 פרופ' משה חזן, תואר ראשון ראש  תכנית

 גליה עופריועצת תואר ראשון,  מבנה תכנית הלימודים

 ציונה מדר, רכזת מזכירות כלכלה נהלים ורישום לקורסים

 ל' בתשרי  18.10.2020שנת הלימודים :      פתיחת 

 https://econ.tau.ac.il/undergrad/schedule/sm_aשעות :  מערכת
 

 !בהצלחה 
 

https://econ.tau.ac.il/undergrad/schedule/sm_b
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 לכלכלה הספר יתהנהלת ב

 ראש בית הספר לכלכלה אלמה כהןפרופ' 

 ראש תכנית תואר ראשון פרופ' משה חזן

 יועצת תואר ראשון גב' גליה עופר

  baeconomics@tauex.tau.ac.il  שעת הקבלה בתאום בדוא"ל ,, בניין ברגלס128 חדר

 :בית הספרמזכירות 

 003 – 002  חדרים

 בנין ברגלס 

 

 ecoffice@tauex.tau.ac.il: דוא"ל

 ציונה מדר

 נועה פרוסיאנוי 

 יעל צאיג

 קרן אמסטרדם
 03-6405811: פקס        03-6409539,  03-6409873: טלפון

 10:00-15:00ה', -ים א'ימ  :ומענה אישי לפניות טלפוניות שעות הקבלה

 :שעות הקבלה של המרצים והמתרגלים 

http://moodle.tau.ac.il באתר הקורס במודל 

https://econ.tau.ac.il/grad/hours באתר בית הספר 

        https://econ.tau.ac.il:    בית הספראתר  האינטרנט של  

 ניתן לפנות במייל  או בטלפון בכל שאלה ובעיה
   

mailto:baeconomics@tauex.tau.ac.il
mailto:ecoffice@tauex.tau.ac.il
http://moodle.tau.ac.il/
https://econ.tau.ac.il/grad/hours
https://econ.tau.ac.il/
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 חד חוגי /דו חוגי באיזה מסלול את/ה?
first-sciences.tau.ac.il/yedion/econ-https://social 

 שנה ראשונה מה לומדים:
לכלכלנים שמטרתם להקנות לתלמיד כלים  וקורסים במתמטיקה וסטטיסטיקה קורסים בכלכלה 

 להבנת הקורסים בכלכלה בשנים הבאות
 סמסטר ראשון
 ש"ס 5 יסודות הכלכלה

 ש"ס 5 מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים א'
 ש"ס 4 מתמטיקה לכלכלנים א'
 חוגי-רק במסלול החד   ש"ס 4 מבוא כללי מחוץ לחוג 

 סמסטר שני
 ש"ס 2 כלכלה הגלובליתההמשק הישראלי ו

 ש"ס 5 מיקרו כלכלה א'
 ש"ס 4 מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים ב'

 ש"ס 4 מתמטיקה לכלכלנים ב'
 חוגי-רק במסלול החד  ש"ס 2 חשבונאות לכלכלנים

 ש"ס = שעה סימסטריאלית בשבוע1:  הערה*

         במתמטיקה הידע רענון

 הבאים: מומלץ לרענן את הידע במתמטיקה בנושאים

  משוואות במשתנה אחדפתרון 

 פתרון משוואות בשני משתנים 

 פתרון משוואות ריבועיות 

 שוויונים פשוטים וריבועיים-פתרון אי 

 חוקי חזקות 

 חוקי לוגריתמים 

 .נוסחאות הכפל המקוצר וטרינום 

 הכרת הפונקציות הטריגונומטריות הבסיסיות 

 מציאת משוואות קו ישר על סמך שתי נקודות 
  גיאומטריים: מרובע, משולש, טרפזחישוב שטחים 

 

 

https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/econ-first
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 םקורסילרישום 
 

 הערות לקורסים מועדי רישום רישום לקורסים

 1מקצה  כלכלה

 
            פרסום תוצאות בבידינג

 11:00 בשעה   08.09.20  ג'  מיום

 10:00  בשעה 14.09.20 יום ב'עד 

 15.09.20  ביום ג'

רישום ב"בידינג" 
https://www.ims.tau.ac.il/Bidd 

 2מקצה 

 
 פרסום תוצאות בבידינג

 11:00שעה ב 16.09.20  מיום ב'
 10:00 בשעה 23.09.20 יום ב'עד 

 24.09.20  'היום מ

  אנגלית
http://www3.tau.ac.i
l/foreign-
languages/index.ph
p/registration-he 

    

 הרישום יתקיים באתר: "מתקדמים ב" -לרמות "מתקדמים א" ו
 

 https://www.ims.tau.ac.il/Tal/
Default.aspx? 

 
 

, בין השעות 1.9.20-13.10.20 סמסטר א'
08:00-22:00 

          בין השעות  ,10-11.2.21 סמסטר ב' 
16:00- 8:00 

 כלים שלובים
www.core.tau.ac.il 

 :רישום ב"בידינג"     יתבצע בשני מקצים:המקוון הרישום   סמסטר א':
 

https://www.ims.tau.ac.il/Bidd 
1מקצה    11:00בשעה  14/9/20  -מ 

 10:00בשעה  16/9/20 -עד 
2מקצה    11:00בשעה  22/9/20  -מ 

 10:00בשעה  24/9/20 -עד 

הרישום על בסיס ייפתח  28/10/20-ועד ה 12/10/20-מ
 באתר התכנית טופס מקווןבאמצעות  מקום פנוי

 הרישום יתבצע כמו בסמסטר א'. מועד יפורסם. סמסטר ב': 

 

רישום וקבלה 
לחטיבות 

לתלמידי חד 
 חוגי (מורחב)

 

 01.09.20ועד  20.07.20-הרישום לחטיבות יתקיים החל מ
 ב"מידע אישי לתלמיד".

  
רישום לאחר מועד זה  יהיה על בסיס מקום פנוי. במייל: 

mth@tauex.tau.ac.il 
 

לתשומת לבכם: ניתן להירשם לחטיבות שלהן דרישות קדם רק 
 לאחר השלמת דרישות אלו.

 

פקולטטים יטופלו -פניות בנוגע לחטיבות וקורסים כלל
, בניין 311בחדר  ירות התלמידים בפקולטה, קומה ג',במזכ

 03-6407461,  03-6409727:   לברוריםנפתלי, טלפון 
 

 :רישום ב"בידינג" 
 

https://www.ims.tau.ac.il/Bidd 

 

https://www.ims.tau.ac.il/Bidd
http://www3.tau.ac.il/foreign-languages/index.php/registration-he
http://www3.tau.ac.il/foreign-languages/index.php/registration-he
http://www3.tau.ac.il/foreign-languages/index.php/registration-he
http://www3.tau.ac.il/foreign-languages/index.php/registration-he
https://www.ims.tau.ac.il/Tal/Default.aspx
https://www.ims.tau.ac.il/Tal/Default.aspx
http://www.core.tau.ac.il/
https://www.ims.tau.ac.il/Bidd/
https://core.tau.ac.il/rishum-bitul
https://core.tau.ac.il/rishum-bitul
mailto:mth@tauex.tau.ac.il
https://www.ims.tau.ac.il/Bidd/
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 פטור מקורסים על סמך לימודים אקדמיים קודמים

 : בקשות לפטור

לימודים אקדמיים קודמים, יוגשו למזכירות בית הספר לכלכלה לאחר בקשות לפטור על סמך 

 שהתלמיד קיבל הודעת קבלה .

  :טופס בקשה לפטור

 : טופס בקשה לפטור יש להגיש באתר בית הספר בקישור

https://econ.tau.ac.il/undergrad/forms_ba 

 אישור ציונים רשמי ומקורי ,סילבוס של הקורסים עליהם מבקש התלמיד פטור לצרףיש 

 :היקף הפטור האפשרי

מסך היקף  1/3 היקף שעות הפטור המקסימלי על סמך לימודים אקדמיים קודמים, לא יעלה על

 , יחויב בהשלמת השעות בקורסי בחירה.   1/3תלמיד שיאושר לו פטור מעל  .השעות בכלכלה

 מהיקף השעות לתואר. 1/4תלמיד שהתקבל לחוג לאחר תואר רשאי לקבל פטור עד 

 : תוקף הפטור

 הפטור יהיה תקף רק לאחר קבלת אישור מקורי מהמוסד בו נלמד הקורס.

  :אישור הפטור

 .אישור על פטור, ידווח ב"מידע אישי לתלמיד", ברשימת הקורסים של התלמיד

 לפטור לפני מועד הרישום לקורסיםחשוב לסיים את תהליך הבקשה 

 
  

https://econ.tau.ac.il/undergrad/forms_ba
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 שירותי מחשב לסטודנטים תואר ראשון

  MYTAU אביב נמצא בפורטל-ריכוז כל השירותים המקוונים של אוניברסיטת תל

 )/https://tools.tau.ac.il/newuser( חשבון אוניברסיטאי אשרורהכניסה אפשרית רק לאחר  

 ביצוע אשרור חשבון אוניברסיטאי מתאפשר רק לאחר הסדרת שכר לימוד

 )UserName/LoginNameשם המשתמש/ בסוף תהליך האשרור משתמש מקבל קוד (

 ניתן למצוא באתר מוקד התמיכה של האוניברסיטה  נוהל מלא לפתיחת קוד לסטודנט

http://www.tau.ac.il/cc/helpdesk/ 

 https://tools.tau.ac.il/newuser   :  אלקטרוני דואר פתיחת

 UserName@mail.tau.ac.il    כתובת  הדואר האלקטרוני של המשתמש באוניברסיטה הוא

   MYTAUניתן לבדוק דואר אלקטרוני של האוניברסיטה דרך פורטל  

 מכתובת האוניברסיטה )forward ( של הדואר האלקטרוני העברה אוטומטיתניתן לבצע 

 :לכתובת אחרת  על פי  ההנחיות באתר מוקד תמיכה

mail/mail/mail.html-http://www.tau.ac.il/cc/helpdesk/e 

 חשוב מאוד לבדוק דואר בכתובת הזאת מאחר ואליה מגיעות כל ההודעות

 הקשורות  לשינוים בתוכניות הלימודים, מערכת שעות וכד'

 מתעדכנות אחרי השבוע השני מתחילת כל סמסטררשימות התפוצה 

 ד מזכירות תואר ראשוןלי , קומת קרקע005מעבדות מחשבים בבניין ברגלס, חדר 

  6408491-03'טל : @tau.ac.iltauexeconhelp.  צוות מחשוב של ביה"ס לכלכלה

 

 

 

https://tools.tau.ac.il/newuser/
https://tools.tau.ac.il/newuser/
https://tools.tau.ac.il/newuser/
http://www.tau.ac.il/cc/helpdesk/codes-passwords/open-account/new-code-students/new-code-students.html
http://www.tau.ac.il/cc/helpdesk/
https://tools.tau.ac.il/newuser
http://www.tau.ac.il/cc/helpdesk/e-mail/mail/mail.html
http://www.tau.ac.il/cc/helpdesk/e-mail/mail/mail.html
http://www.tau.ac.il/cc/helpdesk/e-mail/mail/mail.html
mailto:econhelp@tauex.tau.ac.il
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 דקנאט הסטודנטים

https://deanstudents.tau.ac.il/ 
 

 מייל טלפון תפקיד שם

6408097-03 דקאן הסטודנטים פרופ' טובה מוסט  deans@tauex.tau.ac.il 

6408067-03 מנהלת המדור למלגות ולסיוע כלכלי לנה כהן  lenac@tauex.tau.ac.il 

6409692-03 מנהלת המדור לייעוץ לימודי ד"ר תמי אמיר  tamara@tauex.tau.ac.il 

6408739-03 מנהלת המרכז לפיתוח קריירה ספי בנעים  sefib@tauex.tau.ac.il 

6408505-03 מנהל השירות הפסיכולוגי אלברטו מסצ'יאני  albertom@tauex.tau.ac.il 

640-03 מנהלת המדור למעורבות חברתית רחלי ורשבסקי 9771 meoravut@tauex.tau.ac.il 

לקידום סטודנטים מנהלת המדור לימור שם טוב  6409691-03  limors@tauex.tau.ac.il 

 
6408755-03 רכזת מנהלית   

כרטיסי מזכירת שרותי סטודנטים:  שושי אלגזי
 סטודנט, מילואים והטבות, קבילות

6408832-03  shoshial@tauex.tau.ac.il 

-חניתה אטיאס
 ונקרט

6408097-03 מזכירת דקאנט הסטודנטים  hanitaa@tauex.tau.ac.il 

6240415-03 רכזת השירות הסוציאלי במעונות טל שפיר  talsh@tauex.tau.ac.il 

אחראית תכנית "מובילים" לבוגרי החינוך  גליה גבעולי 
 החרדי

03-6406242 galiagin@tauex.tau.ac.il 

 
 

 

 

 03-6405550רישום וקבלה     טלפון : אגף 

 18:00-09:00ה בין השעות -פועל בימים א

 ונותן מענה בענייני רישום וקבלה ובענייני שכר לימוד 

https://deanstudents.tau.ac.il/
mailto:deans@tauex.tau.ac.il
mailto:lenac@tauex.tau.ac.il
mailto:tamara@tauex.tau.ac.il
mailto:sefib@tauex.tau.ac.il
mailto:albertom@tauex.tau.ac.il
mailto:meoravut@tauex.tau.ac.il
mailto:limors@tauex.tau.ac.il
mailto:shoshial@tauex.tau.ac.il
mailto:hanitaa@tauex.tau.ac.il
mailto:talsh@tauex.tau.ac.il
mailto:galiagin@tauex.tau.ac.il
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   הערות: 

 בפקולטה לרפואה עשוי מועד תחילת הלימודים להיות שונה. .1
 בפקולטה לניהול, בתכניות לתארים מתקדמים ייתכנו שינויים בלוח השנה.

 יש להתעדכן באתר הפקולטה.
 בימים אלה לא מתקיימת כל פעילות באוניברסיטה. .2
 19:00ה כ"ה בניסן) יסתיימו הלימודים בשע 7.4.21בערב יום הזיכרון לשואה והגבורה ( .3
 .18:00א' באייר) יסתיימו הלימודים בשעה  13.4.21) ובערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (25.2.21בתענית אסתר (י"ג באדר  .4
 .13:00עד  12:00-הפסקת לימודים תימשך שעה, מ .5
 .12:00ביום הסטודנט הלימודים מסתיימים בשעה  .6

 , י"ח באדר.2.3.21, ה' בשבט עד יום ג', 18.1.21תקופת בחינות סמסטר א': מיום ב',   *         

 2020-2021לוח שנת הלימודים תשפ"א 
 ל' בתשרי יום א' 18.10.20 )1סמסטר ראשון ( -היום הראשון ללימודים 

 א' בחשוון יום ב' 19.10.20 )5הסטודנטים לרגל פתיחת שנת הלימודים (פעילות אגודת  -הפסקת לימודים 

 כ"ז בכסלו יום א' 13.12.20 חופשת חנוכה (לסטודנטים)

 ד' בשבט יום א' 17.1.21 היום האחרון לסמסטר הראשון *

 כ"ג בשבט יום ו' 5.2.21 יום פתוח

 י"ד באדר יום ו' 26.2.21 )4) (2פורים (

 י"ט באדר יום ד' 3.3.21 לסמסטר השניהיום הראשון 

 י"ט באדר יום ד' 3.3.21 )5פעילות אגודת הסטודנטים לרגל פתיחת סמסטר ב' ( -הפסקת לימודים 

 יום השלמה לימי א' בסמסטר ב'
 ויום לימודים אחרון לפני חופשת פסח

 ביום זה לא יתקיימו שיעורי יום ג'
 י' בניסן יום ג' 23.3.21

 כ"ג בניסן יום ב' 5.4.21 ללימודים לאחר חופשת הפסחהיום הראשון 

 ב' באייר יום ד' 14.4.21 )4)(2יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה (

 ג' באייר יום ה' 15.4.21 )2יום העצמאות (

 ו' בסיוון –ה'  ב' –א'  16-17.5.21 )2חופשת שבועות (

 טרם נקבע ה' טרם נקבע )6יום הסטודנט (

 ח' בתמוז יום ו' 18.6.21 היום האחרון לסמסטר השני

 ב' באב יום א' 11.7.21 היום הראשון לסמסטר קיץ

 ט' באב יום א' 18.7.21 )2צום ט' באב (

                                                                   (2) חופשת הקיץ המרוכזת
                                                                                               

 י"ד באלול יום א' 22.8.21-מ

 י"ט באלול יום ו' 27.8.21-עד

 כ"ו באלול יום ו' 3.9.21 היום האחרון לסמסטר קיץ

  טקסי זיכרון
 13:00 – 12:00בימים אלה יופסקו הלימודים לשעה אחת, 

 י"א בחשוון יום ה' 29.10.20 עצרת לזכרו של יצחק רבין

 כ"ו בניסן יום ה' 8.4.21 )3טקס יום השואה (

 א' באייר יום ג' 13.4.21 )4טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה (

 ד' בחשוון יום א' 10.10.21 היום הראשון לשנת הלימודים תשפ"ב
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