
 

 

 

 

 

 
 

 
 "ח סיון תש"פי

 2020יוני  10
 

 לציבור התלמידים והתלמידות,

עמד בצל משבר הקורונה, ו"הוראה מרחוק" הועבר כולו בסמסטר שב' של שנת הלימודים, סמסטר 

 סמסטר.תחל עם סיומו של הונת הבחינות שענו אל יועתה אנו נושאים עינסיומו,  אלקרב 

אני מבקש בראשית דברי לשוב ולהודות לכם, ובראש ובראשונה לנציגיכם באגודת הסטודנטים 

והסטודנטיות, על היענות ועל התגייסות ראויות לציון שאיפשרו לנו לקיים לימודים כסידרם )ככל 

 הניתן(, ומבקש גם לאחל לכם הצלחה בבחינות הקרבות.

ה הבחינות, מועדיהן ותכולתן. הנחיות ום אלו מפרסמות היחידות השונות בקמפוס את מתובימי

משרד הבריאות מאפשרות לנו כיום לקיים בחינות בקמפוס )תוך הקפדה קפדנית על ההנחיות 

מנה יבהם תתקישעם זאת יש קורסים במרבית היחידות הבחינות יתקיימו בקמפוס. והנהלים( ו

 ה עבודות בית או מטלות אחרות.בחינות בית או תוטלנ

הודגשו ברורים לנו, וסטודנטים בפני ציבור ה שאילוצי הלמידה בצל הקורונה העמידוהקשיים 

 כי נתגייס כולנואני מבקש להבטיחכם בפנינו בידי נציגיכם באגודת הסטודנטים והסטודנטיות. 

 ייפגעו בשל הנסיבות החריגותהישגי התלמידים לא להבטיח כי משותפת לכולנו לכם במטרה לסייע 

האקדמיות כלפי  יוובותסגל האקדמי ישלים את חה .מצוייםמסטר ושבהן עודנו לך הסששררו במה

 ציבור הסטודנטים לצורך סיום מלא של שנת הלימודים.  

לצד מתווה כולל כמו גם הנחיות שנועדו להקל על ההיערכות ועל הלמידה של הסטודנטים לקראת 

את הישגי חון אפשר בהמשך, אני מבקש להביא לידיעתכם כי בכוונתנו לב הבחינות ושאותן

מסטר ב' בראייה רב שנתית, למול ההישגים בשנים קודמות,  כדי לוודא התלמידים בבחינות ס

כמו כן, היחידות יגלו  שמשבר הקורונה לא יביא לפגיעה בהישגי התלמידים והתלמידות השנה.

 המעבר לשנה מתקדמת בבואן לדון במצב לימודיהם.  דרישותבשל תנאי הסמסטר ב התחשבות

 

, שהן בתקנות משרד הבריאותהוגדרה ) סיכוןב האוכלוסייהקבוצות שלהלן: על הנמנים סטודנטים 

)בכפוף להצגת  המצויים בבידודאו  כחוליםאובחנו שסטודנטים  ,התקנות המחייבות לצורך העניין(

, ובשל כך אינם יכולים להגיע או בעלי מוגבלות פיזית המוכרת על ידי הדקאנט אישורים רלוונטיים(

נתן יי סטודנטיםכי לתוודא הרלבנטית )בית הספר או החוג( היחידה האקדמית  -לבחינות בקמפוס 

קביעת ידי -בין אם על -הנוכחית לא יאוחר מסיומה של שנת הלימודים ציון בקורס אותו למדו 

במידה וההגבלות הרפואיות תוסרנה עד לסיום השנה האקדמית; בין אם  מיוחדמבחן כיתה במועד 

מטלה הטלת ידי -או על לבחינת הכיתה במקבילמיוחדת עבורם  On lineבחינת קיום על ידי 

  .הרלבנטית עפ"י החלטת היחידה האקדמיתל והכ - דוגמת עבודת בית  ,חלופית

 

 



 

 

 

 

 

 

לא שנשוב למדיניות של סגר כולל , ותוחמרנהלמותר לציין כי במידה ותקנות משרד הבריאות 

היחידה היינו סטודנטים. ציבור המתווה זה על כלל נחיל הרי שמבחנים בקמפוס,  קיום שליתאפשר 

עד תחילת שנת  למדו אותו בקורס ציון ינתןי סטודנטיםל כי תוודא( החוג או הספר בית)האקדמית 

 הרפואיות וההגבלות במידה מיוחד במועד כיתה מבחן קביעת ידי-על אם בין - הלימודים הבאה

 מטלה הטלת ידי-על או On line בחינת קיום ידי על אם בין; האקדמית השנה לסיום עד תוסרנה

זאת במטרה להבטיח  .הרלבנטית האקדמית היחידה החלטת י"עפ הכל - בית עבודת דוגמת, חלופית

ציונים על הקורסים אותם למדו והם לא יותרו  סטודנטיםנתנו ליכי עם סיומה של שנת הלימודים י

 בלא ציון.

 להיבחן רשאים יהיו ,הבחינות בתקופת בישראל שוהים שאינם ,ישראל אזרחי שאינם סטודנטים

 .הפקולטה או החוג ממזכירות לכך אישור קבלת לאחר , מקוונת בבחינה

 

אחד  לבטל רישום לקורס 14.6.20עד  יהיו רשאים סטודנטים  - ביטול רישום קורס בסמסטר ב'

 14.6.20-לא יאוחר מ . כאמור, יש להודיע על כך למזכירות התלמידיםבאישור היחידה בלא תשלום

 נבחן בבחינה סופית בקורס.  לא  הסטודנט וכל עוד

 

 הקורסים מבין אחד קורס לבחור האפשרות לסטודנטים ניתנת, הבחינות תקופת לאחר - עובר ציון

 פקולטה בכל כמוגדר) עובר ציון מעל מספרי ציון בו קיבלו ואשר ף"תש 'ב סמסטר במהלך שלמדו

 יהיו שבו (,סופית בחינה כולל) הקורס מטלות בכל בהצלחה עמדו השונים( ואשר הקורסים לגבי

 בחישוב בחשבון יובא לא זה בקורס הציון ".עובר "מילולי בציון המספרי הציון את להמיר רשאים

 שפרסמה ובלבד, מסוימים בקורסים יחול לא זה שהסדר לקבוע רשאית הפקולטה .הציונים ממוצע

  22.6.20. לפני זה בעניין הודעה

 

 להגיש ןנית -קורסי סמסטר א'  :סמינריוניות עבודות בהגשת גורפת הארכה הניתנלהזכירכם, 

 –; קורסי קיץ 1.11.20להגיש עד  –; קורסי סמסטר ב' וקורסים שנתיים 5.8.20 ליום עד עבודות

 . 15.11.20להגיש עד 

שיסיימו את חובות למידת הקורסים בסמסטר ב' תש"ף ובשל הקורונה מועד  סטודנטיםכמו כן, 

, יהיו פטורים מתשלום גרירת לימודים 31.12.20הגשת העבודות/ תזה שלהם יוארך לתאריך 

 . 31.12.20א זאת אם יגישו את העבודה/ תזה עד בתשפ"

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

וכמובן, שלא  ואת תכולתו, את מתווה המבחןזמן מספיק מראש לפרט לצד זאת, הנחנו את המרצים 

לתת שאלות לדוגמה, הסבר מקיף על מבנה , וכן להחמיר בו מעבר למה שפורסם לסטודנטים

בנושאים  סטודנטיםהבחינה, למקד את ההבחינה והחומר. לשיקול המרצים לצמצם את חומר 

 שיעמדו במרכז הבחינה ולהוסיף יותר שאלות לבחירה.  

מרצים יהיו רשאים להחשיב רק את המטלות בעלות הציונים  –קורס המטלות ולבסוף בכל אשר ל

 מכלל המטלות והתרגילים(. 75%הטובים ביותר בשקלול הציון הסופי )

 
 

 בברכה,שלכם 
 
 

 פרופ' אייל זיסר
 סגן הרקטור

 
 
 
 עתקים:ה

 לשכת הרקטור
 שרון פלדמן, המזכירה האקדמית

 רה האקדמיתיכיניב אברמסון, סגן המז
 ירדן בן צבי, יו"ר אגודת הסטודנטים והסטודנטיות

 


