
 

 

 

 

 

 סמסטר א' תש"ף –מתווה להשלמת בחינות מועד ב' 

 17.3.2020 –מעודכן ל 

 

אנו מציעים את ההסדר  –לנוכח הנחיות משרד הבריאות להתמודד עם התפשטות נגיף הקורונה 

ף שטרם "תש' של סמסטר א' שלהלן כדי להקל על התלמידים להשלים את בחינות מועד ב

, ולא קורסים קליניים) בחינות כיתההמתווה תקף בקורסים שבהם מתקיימות . התקיימו

 (: סמינריונים או פרויקט גמר

 

 כללי

תינתן במקום  –ואילך  13.3.20בכל הקורסים שבהם מועד ב' של בחינה שובץ מתאריך  .1

 . זמן ההגשה של מבחן בית הוא שלושה ימיםעבודה או מבחן ביתהבחינה מטלה חלופית: 

 ממועד פרסום המבחן.  שעות( 72)

מועדים חדשים , קורסים שבהם לא מתאפשר להמיר מבחן כיתה למבחן בית או עבודה .2

 מאוחר יותר.  שלבייקבעו ב

 זכאים לגשת למועד ב' גם תלמידים רשומים המבקשים לשפר ציון מועד א'.  .3

 מועד פרסום ציונים בבחינות בית ובעבודות הוא שבועיים ממועד הגשת המבחן או העבודה.  .4

 התלמידים יהיו זכאים להמשיך ללמוד בקורסים מתקדמים על תנאי.  .5

  דרשו הגעה פיזית לספריה.לא י ומרי הקריאה לביצוע בחינות הבית והעבודותנוכח המצב, ח .6

  



 

 

 תלמידים שסמסטר א' תש"ף הוא הסמסטר האחרון ללימודיהם

 נותרו לו שני קורסים בהיקף של ללימודיו ו תלמיד שסמסטר א' תש"ף הוא הסמסטר האחרון

 ניתנה בקורס מטלה חלופיתולא (, סה"כ חוגיים בשני החוגים-שעות )לתלמידים דו 8עד 

  (.210" )השתתף ומילא חובותיו"ציון  יוכל לבחור ב –( 1)כפי שצוין בסעיף 

  יהיה רשאי לגשת למבחן  –תלמיד כנ"ל שבכל זאת מעוניין בציון מספרי לקורסים אלה

יודגש כי אפשרות זו  ציון המועד האחרון הוא הציון הקובע. במועד שייקבע מאוחר יותר.

 סיום הלימודים וקבלת התואר. עשויה לעכב את מועד

 בוועדת החריגים של  יוכלו להגיש בקשה לדיון קורסים  שניתלמידים שנותרו להם יותר מ

 הפקולטה. 

 

 קביעת מועדי הבחינות

 אלובחינות ייקבע להם מועד חלופי.  – 23.3.20עד  13.3.20בחינות ששובצו בתאריכים  .1

 . שבוע מראשלפחות לכל התלמידים תישלח המועד החדש  הודעה על.  24.4.20עד ישובצו 

יתקיימו במועדן  –בית או עבודה  בחינתואילך והפכו ל 24.3.20מתאריך בחינות ששובצו  .2

ון העוקב ביום ראשיעלו למודל ששובצו ביום שישי והפכו לבחינות בית בחינות המקורי. 

 שעות(. 72למודל תוך שלושה ימים )ויוחזרו  בחינהלמועד המקורי של ה

 

 


