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 כללי  א.  

 קורסים סמסטריאליים באנגלית וקורסים שנתיים בשפות שונותמערך של היחידה מקיימת   ) 1(                  
. הקורסים נערכים במקביל ללוח הזמנים של שנת למטרות אקדמיות, מחקר ותקשורת

 הלימודים.
 מספר מצומצם של קורסים ניתן אף בעונת לימודי הקיץ. 

 השתתפות בקורסים: )2(                 
מילואים שירות ל פרט ,חובהלכן הנוכחות בהם הינה  יל,הקורסים ביחידה נחשבים כשיעור ותרג

 ).למזכירות היחידהאו למחלה (יש להמציא אישור 
 בתאריכיםתקיים י לקורסים באנגלית ברמות השונות ולקורסים שנתיים בשפות אחרות הרישום )3(       

  רישום לקורסים –נא עיין בסעיף ח'  . 17.10.17 – 3.9.17
שאינו נמנה עם קורסי החובה של תכנית הלימודים, מחויב בתשלום מיוחד נוסף  על שכר  )   קורס4(       

 הלימוד הרגיל.
 

  ב.  לימודי אנגלית כשפה זרה
מבחן המיון  פי-באוניברסיטה החייב בלימודי אנגלית כשפה זרה (על תלמיד שנה א' לתואר הראשון    

תוך שנה "פטור" רסי אנגלית ולהגיע לציון סעיף ד' להלן) נדרש לסיים את לימודיו בקו ורא –
יש יחידות (פרק זמן זה יחושב עפ"י לוח השנה הקלנדרית).  ממועד תחילת לימודיו באוניברסיטה

בידיעון זאת . על כל תלמיד לבדוק שבהן ניתנת האפשרות להגיע לפטור תוך שלושה  סמסטרים
 בה הוא לומד.שהפקולטה 

הזמן בפרק זמן שלא יעלה על משך תלמיד המחליף חוג לימודים חייב להגיע לרמת "פטור"  
 באוניברסיטה.לימודיו  שנת התחלתמ  אליה עברשהנדרש לפטור על ידי היחידה 

עולים חדשים מארצות שאינן דוברות אנגלית. אלה מביניהם שלא הגיעו לרמת  יוצאים מכלל זה: 
" עד תחילת "מתקדמים א'תאימים ויהיה עליהם להגיע לרמת המינימום ישתתפו בקורסים מ

. ועדת ההוראה ללימודיהם השנה השנייה ללימודיהם ולרמת "פטור" עד תחילת השנה השלישית
הפקולטטית רשאית לאשר לתלמידים הנ"ל (הן לתלמידי התואר הראשון והן לתלמידי התואר 

  .מקרה לגופו השני) דחייה בהשגת רמת "פטור", על בסיס אישי, כל
תלמיד, אשר ע"ס לימודיו הקודמים, התקבל לשנה ב' באוניברסיטה חייב להגיע לרמת  

תחילת לימודיו באוניברסיטה, ולרמת "פטור" בתום הסמסטר הראשון  לפני" ב' "מתקדמים
 ללימודיו.

תחילת לימודיו  לפניתלמיד כנ"ל המתקבל לשנה ג' חייב להגיע לרמת "פטור" באנגלית  
 ניברסיטה.באו

בעלי תואר משלוחות של אוניברסיטאות מחו"ל וכן בעלי תואר מחו"ל  ,התואר השני יתלמיד       
לקביעת רמתם  "ראמיההוראה בה אינה אנגלית חייבים להיבחן בבחינת  ששפתממדינה 

  .אליה סווגשפי הרמה -באנגלית. מי שלא יגיע לרמת פטור בבחינה זו חייב בלימודי אנגלית על
 הפקולטה רשאית לקבוע כללים מחמירים מאלה., והכללים הנ"ל הינם כללי מינימום 
 

 פטורים מלימודי אנגלית כשפה זרה:  ג.  
 'סעיף ד ורא – /אמיר"םבעלי ציון "פטור" שהושג בבחינה הפסיכומטרית או בבחינת אמי"ר ) 1(

 בהמשך.
או בעלי תואר זהה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה   מישראל (תואר ראשון) בוגר  בעלי תואר )2(

ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, או בעלי תואר  B.Ed. ,B.Techאו בעלי תואר   בישראל
 ., ששפת ההוראה בו אנגליתאנגלית דוברת בארץ המצוי, ממוסד מוכר בחו"ל(תואר ראשון) בוגר 

פטור זה אינו תקף לגבי שלוחות בישראל של מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל , לרבות שלוחות 
 .מחו"ל של מוסדות ששפת ההוראה בהם אנגלית.

בארץ  –תיכונית -י"ב) או ברמה על-ברמה תיכונית (כיתות י"א –תלמידים שלמדו שנתיים לפחות  ) 3
אשר שפת ההוראה בו היא בחו"ל סד ועמדו בהצלחה בבחינות באנגלית במו ,דוברת אנגלית

 .בלבד אנגלית
  - בטכניון או באוניברסיטה בארץ מלאהבמסגרת שנת לימודים  -תלמידים שסיימו בהצלחה  ) 4(

 70בציון  -לפחות (לתלמידי מדעי הרוח וביה"ס לחינוך  60בציון  אנגליתב "פטור"קורס המעניק 
שפות  ללימודישהקורס הוכר ע"י היחידה  לפחות) במסגרת שנת לימודיהם במוסד זה, בתנאי
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לימודים רשומת  תלמידים אלה חייבים להמציא למזכירות היחידהאביב. -תלבאוניברסיטת 
נו רמת הקורס, יבו יצוומהמוסד שבו למדו,  ,אישור מטעם היחידה לאנגלית כשפה זרהו שנתית

  מועד הקורס והציון הסופי.
היחידה  לתלמידי האוניברסיטה הפתוחה, נא לפנות למזכירותלבירור תנאי ההכרה ב"פטור"    

 ללימודי שפות.
 הערות:

באוניברסיטה או במוסד אחר  בלבד או קורס בודד בחינהמועמדים אשר קיבלו "פטור" ע"ס 
 פטורים מלימודי אנגלית כשפה זרה באוניברסיטת ת"א. אינםלהשכלה גבוהה, 

 
 מבחן המיון  ד. 

 אמי"ר מבחן המיון הוא חלק מבחינת הכניסה הפסיכומטרית. ניתן להבחן גם בנפרד בבחינת   )1(
(ובבחינת אמיר"ם) ואת האישור המקורי של תוצאת הבחינה הממוחשבת יש להעביר ללימודי 

 שפות, באמצעות המרכז הארצי לבחינות. 
 מתקדמים ,מתקדמים א', 2, בסיסי, בסיסי טרום בסיסי א' או ב'מבחן המיון מסווג לשש רמות: 

 . "פטור"ו  ב'
ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. -תוצאות המבחן באנגלית נשלחות לבית הנבחנים בדואר על )2(

 מועמד חייב לברר את הרמה שאליה סווג בבחינה כדי לא לאחר את מועד הרישום לקורסים.
 .מועמד שלא ניגש למבחן המיון לא יוכל להשתתף בקורסי היחידה

שנים). מועמד   משך תקפות מבחן המיון באנגלית זהה למשך תקפות המבחן הפסיכומטרי (עשר   )3(
 או תלמיד, שנבחן יותר מפעם אחת, תקבע התוצאה הטובה יותר את רמתו באנגלית.

 :הרמה באנגלית בהתאם לציון בבחינת המיון  )4(
  

 הרמה באנגלית  אמי"ראמיר"ם/ פסיכומטרי/
  טרום בסיסי (א' ב') 184/  84עד 

 בסיסי  199-185/  99-85
 2בסיסי  199-195/  99-95

  מתקדמים א' 219-200/  119-100
 ב' מתקדמים  233-220/  133-120

 פטור  234+ / 134
 

 פרטים בהמשך. ו, ראטרום בסיסי א' או ב'* לנכשלים יתקיימו קורסים ברמות  
מבחן מעבר לרמות טרום בסיסי, בסיסי, מתקדמים א' מתקיים באמצעות המרכז  –מבחן רמ"א 

. לפרטים יש לפנות למרכז הארצי לבחינות והערכה. 360הארצי לבחינות והערכה. ציון עובר הוא 
 https://www.nite.org.ilכתובת אתר האינטרנט: 

 
 

 נגליתקורסים בשפה הא ה. 
וכן קורסים בעונת לימודי הקיץ  *יםישפות מקיימת מערכת קורסים סמסטריאל לימודיהיחידה ל
, קורסים לתלמידי ב' , מתקדמיםמתקדמים א' , 2בסיסי, בסיסי  טרום בסיסי א' או ב',ברמות: 

וקורסי כתיבה מדעית לתלמידי מחקר. לפתיחת קורס דרוש מספר משתתפים  בהנדסהתואר שני 
 בסעיף רישום לקורסים. ורא –מינימלי. מידע על הרישום לקורסים 

 
  טרום בסיסי א' או ב'קורסים ברמות   )1(
ה' -יתקיים בעונת הקיץ בלבד, בימים א' ): 69-50(חתך פסיכומטרי  טרום בסיסי א' רמה 

 שעות שבועיות). 25בבוקר (
בימים מחזור ב' יתקיים בעונת הקיץ בלבד,  ): 84-70(חתך פסיכומטרי  טרום בסיסי ב' רמה 

 שעות שבועיות). 25ה' בבוקר (-א'
 
 
 

בתשלום  חייביםוכן הקורסים המתקיימים בעונת לימודי הקיץ  בסיסי טרום בסיסי א' או ב',ברמות הקורסים   *
 ברמת מתקדמים א'הקורס שכר הלימוד הרגיל. הרישום לקורסים אלה מתקיים במזכירות היחידה. גם  לענוסף 

 לימוד.-גבה באמצעות מדור שכרישכר הלימוד הרגיל. התשלום י לעבתשלום מיוחד נוסף  מחויב
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 "2"בסיסי  – קורסים ברמת "בסיסי" )2(
קורס  ים בשבוע.ישעות שבועיות; פעמ 8סמסטריאלי; ): 99-85(חתך פסיכומטרי  – א. בסיסי 

 זה ייפתח בתנאי שיהיה מספר מינימום של נרשמים.
 שעות שבועיות).  25ערב (בבוקר או , בה' – בעונת לימודי הקיץ, בימים א' 
בבוקר  ,, בימים א', ג', ה'בעונת לימודי הקיץ יתקיים :)99-95(חתך פסיכומטרי  – 2 ב. בסיסי 

 שבועיות).שעות  12(
 
 "מתקדמים א'קורסים ברמת " )3(
 שעות שבועיות; פעמיים בשבוע. 4): סמסטריאלי; 119-100(חתך פסיכומטרי  
 שעות שבועיות). 12( בלבדבוקר , בבעונת לימודי הקיץ, בימים א', ג', ה' 
 
 "ב' קורסים ברמת "מתקדמים )4(
 שבועיות; פעמיים בשבוע.שעות  4): סמסטריאלי; 133-120(חתך פסיכומטרי  
התלמיד חייב ללמוד במקביל ללימודיו ולהגיע לרמת "פטור" בהתאם לדרישות הפקולטה  

 תלמידי משפטים אינם יכולים להשלים את חובתם באנגלית במהלך הקיץ. בה הוא לומד.ש
 ומעלה. 70: ותלמידי ביה"ס לחינוך מדעי הרוח תלמידי; ומעלה 60ציון עובר:  
, " מתקיימים בעונת לימודי הקיץ, בימים א',  ג', ה'ב'  צם של קורסי "מתקדמיםמספר מצומ 

 בתשלום.  –שעות שבועיות)  12ערב (בבוקר או ב
 כלתלמידי ל מיועד הקורס", הסביבה"איכות  בנושא 'ב מתקדמים ברמת קורס נפתח 

תחומי, המיועד לכל -כמו כן, נפתח קורס מתקדמים ב' חוצה דיסציפלינות, בין .הפקולטות
 הפקולטות עם התמקדות במדעים מדויקים, הנדסה, רוח ואמנויות. 

 
 קורסי כתיבה מדעית לתלמידי מחקר )5(
כן מיועדים קורסים -קורסים מיועדים לרכישת מיומנות הכתיבה המדעית באנגלית. כמוה 

 המבקשים להגיש את עבודת המחקר שלהם באנגלית.אלה לתלמידים 
קורסי כתיבה מדעית לתלמידי מחקר ניתנים לפי התמחות בפקולטות השונות. הקורס  

 הדרכה אישית.מהוראה פרונטלית ומ מורכב
 .03-6407007במזכירות סטודנטים, טל'  ליסה רץלקבלת מידע נוסף נא לפנות לגב'  
 דרישה.פי נגלית עסקית וקורסים נוספים על קיימת אפשרות לפתיחת קורסים בא )6(
  

 קורסים שנתיים –קורסים בשפות אחרות  ו.
לסטודנטים הלומדים ביחידה, קיימת אפשרות לקבלת מלגות ללימוד שפות בחו"ל. לפרטים ניתן 

 לפנות לרכזי הקורסים.
ידי הפקולטה -קורסים אלה הם קורסי חובה/בחירה. הדרישה ללימוד שפה זרה שנייה נקבעת על

 יידיש, , : איטלקית, גרמנית, אלהקורסים בשפות האו החוג שבהם לומד הסטודנט. נלמדים 
 . קורסים אלהותורכית רוסית, רומנית , צרפתית, פורטוגזיתפולנית, , ערבית (לפטור)ספרדית

 מתקיימים בשתי רמות:
 סמסטר א'+ב'. –שעות שבועיות  4 רמת "מתחילים":

 סמסטר א'+ב'. –שעות שבועיות  4 רמת "מתקדמים":
בצרפתית, קורס שנתי בספרדית ובגרמנית,  קורס "מזורז" לבעלי תארים מתקדמים בלבד:

 . בלבד", לבעלי תארים מתקדמים פטוררמת "שעות שבועיות עד ל 6  במתכונת של
 
רוסית. וב יידישב באיטלקית,בגרמנית,  –קורסים שנתיים  – לבעלי פטור" קורסי משתלמים"

 בסעיף רישום לקורסים. וראאלה מידע על הרישום לקורסים 
לא להחמיץ את מועד הרישום. חובה על ש כדיהתלמידים מתבקשים לעקוב אחר הפרסומים  )1(

בו ישוקלל שמספר החוג המתאים לחוג הלימוד את התלמיד לציין את מספר המסגרת ו
 הקורס.

ניתן לבטל קורס שנתי רק בתקופת הביטולים בסמסטר א'. תלמיד שיבקש להפסיק לימודיו  )2(
 בקורס בתום סמסטר א' יחויב במלוא עלות הקורס.

לפחות קורס באוניברסיטה אחרת, המקביל  60תלמידים המוכיחים כי סיימו בהצלחה בציון  )3(
  ילים" יוכלו להתקבל לקורס ברמת "מתקדמים" בשפה זו.לקורס "מתח

באוניברסיטה  לפחות קורס "מתקדמים" 60תלמידים המוכיחים כי סיימו בהצלחה בציון  )4(
 .(בכפוף לנוהל התיישנות לימודים לתואר ראשון) אחרת, יהיו זכאים לרמת "פטור" בשפה זו

 . הנרשמיםבמספר  יתפתיחת קורס מותנ )5(
  ות פרט לאנגלית תתקיימנה: בחינות המיון בשפ )6(

    9:00בשעה  10.10.18ד' וביום  9:00בשעה  22.1.18, ב'ביום  – חבתשע"



 
 יכול לגשת לבחינת המיון. אינותלמיד הרשום לקורס במהלך שנת הלימודים 

 
 ערעורים ז.

 מועדתלמיד רשאי לערער על ציון עד שבוע מיום פרסום הציון. ערעור  שיוגש לאחר ) 1(
 זה לא יתקבל.      

  ות היחידה. תשובה תינתן לתלמידיםערעורים יש להגיש בכתב בלבד למזכיר) 2(
 במזכירות היחידה בתוך  שבועיים מיום הגשת הערעור. ערעור שלא יוגש בכתב לא      
 יטופל.     

 
   רישום לקורסים ח.

   .סמסטר בנפרד) במשך שנת הלימודים נערך הרישום לקורסי אנגלית לקראת כל 1(
 הרישום לקורסים בשפות האחרות נערך לקראת תחילת שנת הלימודים בלבד.      
 להלן תאריכי וסדרי הרישום:      

 
 סדרי הרישום

 
 סמסטר ב'

 תאריכי רישום 
סמסטר א'  

 תאריכי רישום
 

 רמה 

בשעות   202/3 "ווב"בניין 
–13:00 -ו 12:00–9:00

14:00 

11-12.2.18 
 

10-11.9.17 
 

 1 בסיסי

  :אינטרנטאתר הב
www.tau.ac.il 

בפונקציה "רישום 
 לקורסים".

הרישום יש להקיש  לצורך
 זהות וקוד אישיהמס' את 

 .וסיסמה

11-12.2.18 
 בשעות:

8:00–22:00 

 3.9.17 -החל מ
–8:00בשעות:  

ועד  22:00
17.10.17 

 16:00עד לשעה 

 מתקדמים א' -
   ב' בפקולטות/ מתקדמים -
 בהתאם  בי"סב  
 למפורסם בידיעונים  

כתובת האתר  17.10.17 – 3.9.17 בתאריכיםיתקיים רישום לשפות 
   /languages-http://www5.tau.ac.il/foreign  באינטרנט:

זרה הקורסים כרוכים בתשלום לתלמידים שאינם חייבים בשפה 
 .נוספת

 שפות אחרות
 
 

 שעותב  הסמסטר של ןשינויים וביטולים לקורסי אנגלית ושפות אחרות, יתקיימו בשבוע הראשו
 .בלבד 15:00–13:00 -ו 12:00–9:00

 .יפורסמו בנפרד חתשע"מועדי הקורסים וסדרי הרישום לעונת לימודי הקיץ 
 
 אינה מוצדקת.כל שינוי, או הרשמה מאוחרת יגררו קנס אם הסיבה  )2(
 .כנס לחישוב שכר הלימודוקורס שלא יבוטל, י) 3(
קראת מחזורי הקיץ מתקיים רישום נפרד. מועדי ההרשמה מתפרסמים על לוחות המודעות ל) 4(

 ברחבי האוניברסיטה.
 
 

 מזכירות היחידה:
 .03-6409681טל'  205שפות נמצאים בבניין ווב קומה ב', חדר  לימודימשרדי היחידה ל

 . 15:00–13:00 שעותד ב -ו' ב מייוב 12:00–10:00 שעותב ה'-א'שעות הקבלה: ימים 
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