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  ידה להוראת שפותהיח
 

  .6409465 / 6409681: ' טל202חדר ', קומה ב, הספר לשפות-בית, "ווב " בניין – היחידהמשרדי 

  ).8,2,1: כניסה דרך שערים. (6405069: טלפון להודעות מטעם היחידה

   /http://www.tau.ac.il/humanities/yedion    : אתר היחידה

  .13-15 ' יום ג: צ" אחה10-12:  שעות -בוקר ', ה-' א ימים – קהלקבלת 
  
  כללי. א

מחקר , היחידה מקיימת מערך של קורסים שונים ללימוד שפות למטרות אקדמיות  )1(

  .ותקשורת

,  הולנדית, גרמנית, איטלקית: קורסים סמסטריאליים באנגלית ושנתיים בשפות הבאות

, רוסית ,צרפתית, כית'צ, רטוגזיתפו, פולנית, )לפטור(ערבית , ספרדית, לאדינו, יידיש, יוונית

ה ייפתחו קורסים לקהל "בשנת תשס, סמסטריאלי ( ושפת הסימנים הישראליתתורכית

  .)הרחב 

לקראת שנת הלימודים . הקורסים נערכים במקביל ללוח הזמנים של שנת הלימודים

על כך תתקבל הודעה בזמן , ה יתכן ויחולו שינויים או ביטולים במערכת הקורסים"תשס

  .רישום

  .מספר מצומצם של קורסים באנגלית ניתן בעונת לימודי הקיץ

, חובההנוכחות בהם , לכן, הקורסים ביחידה נחשבים כשיעור ותרגיל: השתתפות בקורסים  )2(

  ).למזכירות היחידהיש להמציא אישור (פרט למילואים או מחלה 

מש שנים ממועד הפסקת תחול ח) כולל אנגלית(התיישנות לימודי שפה זרה : התיישנות  )3(

  ).למעט בעלי תואר אקדמי מוכר(, לימודיו של התלמיד באוניברסיטה

  .8.00-22.00: שעות  12.10.04-19.9.04: הרישום לקורסים ייערך בתאריכים )4(

  בסעיף רישום לקורסי  אנגלית   .1 : נא עיין

  .בסעיף רישום לקורסי שפות  .2

  
אנגלית. ב    לימודי

', ג', ב: ימת מערכת קורסים סמסטריאליים באנגלית ברמותהיחידה להוראת שפות מקי

  .וקורסי כתיבה מדעית לתלמידי מחקר ותארים שני ושלישי" מתקדמים", "בינוני", "בסיסי"
  

היחידה להוראת שפות בתקנון : י בפרק/ נא עייןושפות אחרותבאשר לדרישות לימודי אנגלית 

  ).דפים צהובים(הכללי 
  

עמיים  פ-ת שעות שבועיו 4 –י סמסטריאל) 100-119חתך פסיכומטרי  ("בינוני"קורסים ברמת 

בוקר ', ה',ג',א, שעות שבועיות 12 –ץ הקורסים גם מתקיימים במהלך עונת לימודי הקי, בשבוע

  . ל"וערב כנ
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 .פעמיים בשבוע,  שעות שבועיות4 - סמסטריאלי -) 120-133חתך פסיכומטרי  ("מתקדמים"רמת 

בהתאם לדרישות הפקולטה בה " פטור"ד במקביל ללימודיו ולהגיע לרמת התלמיד חייב ללמו

  .הוא לומד

  . ומעלה70: ס לחינוך"ביה ומדעי הרוח,  ומעלה60: ציון עובר

  .בתשלום ,מתקיימים בעונת לימודי הקיץ" מתקדמים"מספר מצומצם של קורסי 
  

הקורסים מיועדים לרכישת . לתלמידי מחקר ולתארים שני ושלישי" כתיבה מדעית"קורסי 
כמו כן מיועדים קורסים אלה לתלמידים המבקשים להגיש . מיומנות הכתיבה המדעית באנגלית
  .את עבודת המחקר שלהם באנגלית

  ).דורין (6406410נא לפנות למזכירות היחידה לשפות בטלפון , לקבלת מידע נוסף
  

  .בפקולטה לניהולמתקיימים קורסי אנגלית לתלמידי תואר שני 

  .בהמשך, בלוח הבחינותי /נא עיין: ה"בחינות סופיות תשס

  
אחרות. ג    קורסים בשפות

 , ערבית, ספרדית, 1לאדינו, יידיש, יוונית, הולנדית, גרמנית, איטלקית: הקורסים בשפות הבאות

 שנתיים  ומתקיימים בשתי  הינם קורסים,תורכית, רוסית, רפתיתצ, כית'צ, פורטוגזית, פולנית

   :רמות

  .ב+ סמסטר א- שעות שבועיות 4  ": מתחילים"רמת 

  .ב+ סמסטר א- שעות שבועיות 4  ": מתקדמים"רמת 

מיועד לסטודנטים .  שעות שבועיות2, קורס סמסטריאלי, 2שפת הסימנים הישראליתקורס ב

  .ת בקורס כרוכה בתשלוםההשתתפו. ולתלמידים חיצוניים

 במתכונת יםשנתי קורסים –בגרמנית וצרפתית ; בלבדלבעלי תארים מתקדמים  "מזורז"קורס 

   ".פטור" שעות שבועיות עד לרמת 6של 

הקורסים . במקביל  ללימודי השפה הגרמנית והצרפתית מתקיימים  קורסי שפה מדוברת

קורסי שפה מדוברת אינם ). פעם בשבוע(שעתיים שבועיות ', ב-ו' מתקיימים במהלך סמסטר א

         ).ה לא יתקימו קורסי מדוברת בשפה הגרמנית"בשנת תשס" (פטור "מקנים  

, גרמנית,  איטלקית- בשפות שעתיים שבועיות-למשתלמים " לבעלי פטור"שנתיים קורסים 

      .ורוסית ספרדית , יידיש, יוונית

י "ה ללימוד שפה זרה שניה נקבעת עהדריש. בחירה/קורסים אלה הינם קורסי חובה  )1(

  .הפקולטה או החוג בו לומד הסטודנט

התלמידים מתבקשים . בהמשך" סדרי רישום"כמפורט בל ייערך "הרישום לקורסים הנ  )2(

תלמידים ) 3(. על מנת לא להחמיץ את מועד הרישום, לעקוב אחר הפרסומים השונים

המקביל לקורס , ס באוניברסיטה אחרת לפחות קור60 בהצלחה בציון 3המוכיחים כי סיימו

                                                           
 קיימת אפשרות לקבלת מלגות מטעם הרשות הלאומית לתרבות, לתלמידים הלומדים בקורסי לאדינו  .1

  .הלאדינו
 .קורס בשפת הסימנים כרוך בתשלום .אינם מקנים פטור, רסים סמסטריאלייםקו  . 2
   .בכפוף לחוקי ההתיישנות  . 3
 

http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/edu.doc
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, בשפה זו" מתקדמים"אביב יוכלו להתקבל לקורס ברמת -באוניברסיטת תל" מתחילים"

  .י היחידה להוראת שפות"בתנאי שהקורס הוכר ע

תלמיד שיבקש להפסיק . 'בסמסטר א קורס שנתי רק בתקופת הביטולים לבטלניתן )  4(

  .יב במלוא עלות הקורסיחוי'  סמסטר  אבמהלךלימודיו בקורס 

  : בחינות המיון בשפות פרט לאנגלית תתקיימנה  )5 (

  .9.00שעה , 30.8.2004' בביום , ד"בתשס  .א

  .9.00שעה , 30.8.2005' ביום ג, ה"בתשס  .ב

   במשרד היחידה בשעות הקבלה10.8.2004/5יש להרשם לבחינות אלה עד ליום   

  .שלום הבחינה כרוכה בת.6409681, 6409465 :  ובטלפון

  ערעורים

ערעור שיוגש לאחר . סטודנט רשאי לערער על ציון סופי עד שבועיים מיום פרסום הציון  .א

  .תאריך זה לא יתקבל

 תשובה תינתן כשבועיים מיום הגשת .יש להגיש למזכירות היחידה בכתב ערעורים  .ב

  .הערעור
  

  :ה"סדרי הרישום תשס
  

 קראת תחילת כל סמסטר בנפרד ולשפותבמשך שנת הלימודים נערך הרישום לאנגלית ל  )1( 

הסטודנטים מתבקשים לעקוב אחר הפרסומים . ל בלבד"אחרות לקראת תחילת שנה

  .בדבר מועדי הרישום

 לא כולל קורסים שהרישום (אין להשתתף בקורס ללא רישום במזכירות היחידה   )2(

  .ישוםלא ניתן לבטל קורס באינטרנט לאחר מועדי הר, )אינטרנט האליהם באמצעות

  ליידע את מזכירות היחידה על ביטול השתתפות בקורס מיד עם הפסקת ה/על התלמיד  )3(

  . בתשלום מלא עבור הקורסה/התלמיד ולא יחוייב, הלימודים

              .אין להרשם לקורסים חופפים        )4 (
  

 . במספר המשתתפים הנרשמים אליות פתיחת קורס מותנ
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  'סמסטר ב  סדרי רישום

 אריכי רישוםת

  'סמסטר א

  תאריכי רישום

  רמה

  202/3" ווב"בניין 

  13:00 - 09:00בין השעות

  בסיסי', ג', ב  11.10.04-10  14.2.05-13

  :אינטרנטבאתר ה

il.ac.tau.ims.www  

רישום "בפונקציה 

  "לקורסים

לצורך הרישום יש להקיש 

  ד אישיהזהות וקו' את מס

14.2.05-13  19.9.04-11.10.04  

  8:00-22:00: שעות

  12.10.04 -בו

  8:00-16:00: שעות

  בינוני

מתקדמים 

ס "בי/בפקולטות

בהתאם למפורסם 

  בידיעונים

  19.9.04-11.10.04רישום לכל השפות בתאריכים 

  /www.ims.tau.ac.il/infoכתובת האתר באינטרנט     

  )פרט למדעי הרוח(י הפקולטות  לתלמידלאיטלקית ולספרדיתרישום 

  .16:00עד לשעה ) בלבד( 12.10.04 -יתקיים ב

  שפות אחרות

  

כיתת המחשבים בתלמידים שאין באפשרותם להרשם באמצעות האינטרנט יוכלו להרשם 

  9:00-14:00בשעות  11.10.04-10:  בתאריכים02חדר  ,"ווב"שבבניין 

  , בלבד 8:00-16:00 של הסמסטר בשעות שינויים וביטולים יתקיימו בשבועיים הראשונים

  .202חדר " ווב"בבניין 

תתבצע באמצעות כרטיס " מתקדמים"ו" בינוני"בשפות ובאנגלית ברמת רכישת חוברות לימוד 

  .בחנות דיונון" ובסיסי', ג', ב"לרמות . 204חדר " ווב" בבניין בלבדאשראי 

  

  :מועדי הקורסים בעונת לימודי הקיץ
  ה"תשס  ד"תשס

  3.7.2005-5.8.2005    :'מחזור א  4.7.2004-6.8.2004:   'ר אמחזו

  15.8.2005-16.9.2005     :'מחזור ב  15.8.2004-10.9.2004:   'מחזור ב

  

  :תאריכי רישום
   9.00-13.00: שעות 28.6.2005-26   :'מחזור א  9.00-13.00:   שעות,22.6.2004-20:  'מחזור א

  9.00-13.00:   שעות,10.8.2005-8   :'מחזור ב  9.00-13.00: שעות 11.8.2004-9:   'מחזור ב

  
    : הקורסים יתקיימו

  8:30-12:10:  בוקר שעות   -' מחזור א  8:30-12:10:  בוקר שעות   -  'מחזור א

  16:45-20:30   :ערב שעות    16:45-20:30  : ערב שעות  

  8:30-12:10:  בוקר שעות   -' מחזור ב  8:30-13:10: בוקר שעות  -' מחזור ב

  16:45-20:30   :ערב שעות               16:15-20:45: ערב שעות  

http://www.ims.tau.ac.il/
http://www.ims.tau.ac.il/
http://www.ims.tau.ac.il/
http://www.ims.tau.ac.il/
http://www.ims.tau.ac.il/
http://www.ims.tau.ac.il/
http://www.ims.tau.ac.il/
http://www.ims.tau.ac.il/
http://www.ims.tau.ac.il/
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  לוח בחינות

  
  'סמסטר א

  שם הקורס  'מועד א  יום השעה  מועד מיוחד  יום השעה

  אנגלית    21.1.2005  'ו  9.00  3.2.2005  'ה  9.00

  מתקדמים משפטים  23.1.2005  'א  9.00   יפורסם  בנפרד

  שפות  23.1.2005  'א  9.00  17.2.2005  'ה  9.00

  
  'סמסטר ב

  שם הקורס  'מועד א  יום השעה  מועד מיוחד  יום השעה

  אנגלית   3.6.2005  'ו  9.00  16.6.2005  'ה  9.00

  מתקדמים משפטים  5.6.2005  'א  9.00      יפורסם  בנפרד

  שפות  5.6.2005  'א  9.00  30.6.2005  'ה  9.00

  
  הערות

עד מיוחד ניתן לתלמידים אשר נעדרו מפאת שירות  מו–' אין מועד ב) כולל אנגלית(בקורסי שפות 

' ו-ל' ייתכנו שינויים במועדי הבחינות בין ימים א .מחלה או באישור מיוחד של המורה/מילואים

  .הבחינות נמשכות כשלוש שעות .וכן בשעות הבחינה

  
  )מלבד אנגלית(בחינות מיון בשפות 

  הרישום כרוך בתשלום
  

  שנה  תאריך  יום  סיית יעדאוכלו  מועדי רישום  סדרי רישום

  202ווב  

10.00-12.00  

סטודנטים בעלי ידע   10.8.2004-1

  "פטור"ב בשפה החייבים

  ד"תשס  30.8.2004  'ב

  ה"תשס  30.8.2005  'ג  "  10.8.2005-1  "
  


