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  כללי –פרק א' 

  . https://med.tau.ac.ilבכתובת:  ,אתר הפקולטה –" אתר הפקולטה"

  . medicine-of-https://med.tau.ac.il/schoolאתר בית הספר, בכתובת:  –" אתר בית הספר"

 

 הגדרות .1

  אביב.-אויברסיטת תל –" ברסיטהאוי"

  אביב.-בית הספר לרפואה באויברסיטת תל – בית הספר""

  כמוגדרת בהמשך פרק זה. –" הודעה לסטודט"

  כהגדרתה באתר בית הספר. –" ועדת תלמידים"

  .ג'בפרק כהגדרתם  –" לימודים קדם קלייים"

, וסטודט או סטודטית הלומדים לימודי תואר דוקטור לרפואהסטודט או  –" סטודט"

  קלייות.-סטודטית הלומדים לימודי תואר דוקטור לרפואת שייים בשים הקדם

  אביב.-הפקולטה לרפואה באויברסיטת תל –" פקולטה"

  תכית לימודים לתואר דוקטור ברפואה לבעלי תואר ראשון. –" שתית-4תכית "

  תקון לימודים לתואר דוקטור לרפואה. –" תקון"

  תקון לימודים קלייים לתואר דוקטור לרפואה. –" תקון קליי"

  

 התקון  .2

 לרפואה ואת סדרי הלימוד.  וקטורהתקון קובע את אופי הלימודים לתואר ד  .א

ידי ההלת בית הספר, והיא מוסמכת לשותו או לקבוע הוראות מעבר -התקון קבע על  .ב

 יחייב גם סטודט שכבר התחיל את לימודיו.  השוים. שיוי בתקוןלסעיפיו 

 בבית הספר.על כל סטודט בלימודיו לתואר דוקטור לרפואה  התקון חל  .ג

 התקון מוסח בלשון זכר אך מתייחס לכלל המגדרים.  .ד

 האויברסיטה.  , הוראותהמחויביםבכל מקרה של חסרים בתקון, יחולו, בשיויים   .ה

תקון הוראות  בשיויים המחויבים, גם, שהחל את לימודיו הקלייים יחולועל סטודט   .ו

 . קליי
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 הודעה לסטודט .3

הודעות לסטודטים יתפרסמו באתר הפקולטה או באתר בית הספר, בדואר האלקטרוי   .א

, או במהלך Moodleהאויברסיטאי של הסטודט, בממשק אלקטרוי אחר דוגמת אתר 

 מודיות. השיעורים והפעילויות הלי

 באתר בית הספר.  מערכת השעות של כל שתון תפורסם  .ב

 חובת הסטודט לעקוב בקביעות אחר הודעות ופרסומים אלה.   .ג

 

 חובת חיסוים .4

השלמת כל החיסוים, כמפורט באתר בית הספר, היה תאי להתחלת הלימודים. אם דרשים 

  תאי מעבר להמשך לימודי הסטודט.חיסוים וספים, בהתאם להחיות משרד הבריאות, הם יהיו 

  

 תעודת בגיר .5

למיעת בהתאם לחוק  אישור מהמשטרה המעיד שאין מיעה להעסקתו,להמציא  (גבר) על סטודט

לגשת למשטרה עם על הסטודט  .2001-העסקה של עברייי מין במוסדות מסוימים, התשס"א

המצאת אישור מהפקולטה. אותו יקבל  מסמך "בקשת בגיר לקבלת אישור משטרה",תעודת זהות ו

  . שטרה היו תאי להתחלת הלימודיםהממ

  

 דרישות קדם בידיעת השפה האגלית .6

סטודט שלא הגיע לרמת "פטור" באגלית, יידרש להגיע לרמת פטור במהלך שת לימודיו 

  . סטודט לא יעבור לשת הלימודים הבאה אם לא יגיע לרמת פטור.הראשוה

  

 ביל בפקולטה אחרתודים במקלימ .7

יגישו בקשה לזכירות לסיים את התואר שלמדו לפי קבלתם לרפואה, סטודטים שמבקשים   .א

ללמוד מספר קורסים בתאי שלא תהיה יוכלו ור ראש בית הספר לרפואה, שסטודטים. באי

 פגיעה בוכחות ולא בהישגים האקדמיים. 

  לא מאושר להתחיל בלימוד בחוג וסף במקביל לרפואה.  .ב

  

 הצטייות בלימודים .8

 מדי שה מועקות תעודות הצטייות לתלמידים בעלי הישגים ראויים לציון:

אשר הישגיהם ראויים  בתואר ראשון, יםייות מטעם הרקטור תועק לסטודטתעודת הצט  .א

 .  המזכירות האקדמית ותוה לשיוי ידי-לשבח. מכסת הסטודטים תקבע על

לטה לרפואה מועקת לסטודטים בעלי ההישגים תעודת הצטייות מטעם דקאן הפקו  .ב

בכל  מהסטודטים 5%עד  הגבוהים ביותר בשת הלימודים החולפת. תעודה זו מועקת

, ובתאי היו הגבוהים ביותר ת הלימודים החולפתשהישגיהם בשובכל מחזור תכית 

מאמות שעבר עבירת משמעת או חריגה סטודט לפחות.  90.0קיבלו ציון ממוצע של ש

 הפקולטה דקאן מטעם לא יוכל לקבל תעודת הצטייות המידה של האתיקה והמקצועות,

 .לרפואה
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 פעילות ותרומתםעל  תועק לסטודטים מטעם דקאן הפקולטה לרפואה תעודת הצטייות  .ג

המצטייים יבחרו על ידי ועדה, המורכבת מההלת בית הספר וציג  לחברה או לפקולטה.

 רפואה, ועל בסיס מכתבי המלצה.אגודת הסטודטים ל

  

 שוות .9

על הסטודט להודיע למזכירות סטודטים על כל שיוי במצבו הבריאותי, בעת שודע לו על   .א

 השיוי.

 בעבירה פלילית חייב לדווח לראש בית הספר. מי שהורשע  .ב

  

  משך הלימודים –פרק ב' 

  
 שתית-6משך הלימודים בתכית  .1

לימודים  שות 3, שות לימודים קדם קלייים 3-מ ותהמורכב שים 6משך הלימודים הוא   .א

  .)מיועדת לעבודה מעשית (סטאז'השביעית ה ש. הקלייים

 )B.Med.Sc( התואר "בוגר במדעי הרפואה"קראת על סטודט להשלים את כל חובותיו ל  .ב

 שים) לכל היותר.  5סמסטרים ( 10בתוך 

, לרבות עבודת גמר (לא כולל סטאז') בלימודים הקליייםעל סטודט להשלים את חובותיו   .ג

 שים) לכל היותר.  5סמסטרים ( 10בתוך 

חובותיו בבית הספר (לא כולל סטאז') בתוך  כלחרף האמור לעיל, על הסטודט לסיים את   .ד

 שים) לכל היותר. 8סמסטרים ( 16

 .ות לימודים וחזרה על שת לימודיםהאמור בסעיף זה כולל הפסק  .ה

 .בסעיף זהיופסקו לימודיו של סטודט שלא יסיים את חובותיו כמפורט   .ו

  

 שתית-4משך הלימודים בתכית  .2

לימודים  ושתייםלימודים קדם קלייים,  משתיים שים המורכבות 4משך הלימודים הוא   .א

  .מיועדת לעבודה מעשית (סטאז') החמישיתקלייים. השה 

שים)  3סמסטרים ( 6בתוך  הקלייים-הקדם בלימודיםעל סטודט להשלים את חובותיו   .ב

 לכל היותר. 

, לרבות עבודת גמר (לא כולל סטאז'), בלימודים הקליייםעל סטודט להשלים את חובותיו   .ג

 שים) לכל היותר.  3סמסטרים ( 6בתוך 

חובותיו בבית הספר (לא כולל סטאז') בתוך  כלחרף האמור לעיל, על הסטודט לסיים את   .ד

 שים) לכל היותר. 6סמסטרים ( 12

 .האמור בסעיף זה כולל הפסקות לימודים וחזרה על שת לימודים  .ה

 יופסקו לימודיו של סטודט שלא יסיים את חובותיו כמפורט בסעיף זה.  .ו

  

 משך הלימודים לרפואת שייים .3

שות לימודים  3-שות לימודים קדם קלייים ו 3-מ ותשים המורכב 6משך הלימודים הוא   .א

 קלייים. 
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 .)B.Med.Sc( התואר "בוגר במדעי הרפואה"על סטודט להשלים את כל חובותיו לקראת   .ב

 שים) לכל היותר.  5סמסטרים ( 10בתוך 

, לרבות עבודת גמר (לא כולל סטאז') בלימודים הקליייםעל סטודט להשלים את חובותיו   .ג

 שים) לכל היותר.  5סמסטרים ( 10בתוך 

חובותיו בבית הספר (לא כולל סטאז') בתוך  כלהסטודט לסיים את  חרף האמור לעיל, על  .ד

 שים) לכל היותר. 8סמסטרים ( 16

 האמור בסעיף זה כולל הפסקות לימודים וחזרה על שת לימודים.  .ה

 יופסקו לימודיו של סטודט שלא יסיים את חובותיו כמפורט בסעיף זה.  .ו

  

  

  קליייםלימודים קדם  –' גפרק 

  
 שעות מערכתקורסים ו .1

סילבוס אתר בית הספר או בב יפורסמו ומערכת השעות , מרכיבי הציוןשל כל שתון פירוט הקורסים

  של הקורס.

  
 תשתי-6בתכית לימודים  .2

 התכית מורכבת מקורסי חובה, קורסי בחירה ולימודי מערכות.

 ,שויםקורסי חובה בתחומים ת כוללוהשה הראשוה והשייה ללימודים  :חובה קורסי  .א

 .בתכית הלימודים של כל שתון כפי שקבעואותם יש ללמוד 

. בשה השלישית ילמד הסטודט על מערכות הגוף השוות במספר קורסים :לימודי מערכות  .ב

כל שת המערכות משלבת הוראה של מקצועות הבסיס והיבטים קלייים באותם מערכות. 

קורס מתמקד במערכת אחת וכולל הרצאות פרוטליות, תרגילים, ימים קלייים ולימוד 

 עצמי. הקורסים למדים במספר ימים מרוכזים ובסופם תתקיים בחיה. 

 :בחירה קורסי  .ג

מומלץ לסיים את לימודי . ש"ס לפחות מתוך קורסי הבחירה 6על הסטודט לבחור  ) 1(

  הבחירה עד תום שה א'.

 לימודי הבחירה אים משתקללים בציון הסופי לתואר.  ) 2(

 הסטודט יבחר לימודי בחירה מתוך שתי מסגרות, כמפורט להלן: ) 3(

 רשימת קורסי הבחירה :קורסי העשרה מתוך היצע הקורסים של בית הספר 

 הבידיג.  מתבצע דרך מערכתהרישום  באתר בית הספר. ומרכיבי הציון יפורסמו

 ית "כליםית זו, במסגרת : שלובים" קורסים מהתכט יבחרתכלפחות  הסטוד

 .מערב")קורסי "ח, מדעי החברה והאמויות (מתחומי מדעי הרו קורסים שי

. https://core.tau.ac.ilתכית, בכתובת: הבאתר  יםמצאפרטים וספים 

 הרישום מתבצע דרך מערכת הבידיג.

  

 תשתי-4בתכית לימודים  .3

 התכית מורכבת מקורסי חובה ולימודי מערכות.

אותם יש  ,שויםקורסי חובה בתחומים ת כוללהשה הראשוה ללימודים  : חובה קורסי  .א

 ללמוד כפי שקבעו בתכית הלימודים של כל שתון.
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 קורסים.ילמד הסטודט על מערכות הגוף השוות במספר בשה השייה : לימודי מערכות  .ב

כל  שת המערכות משלבת הוראה של מקצועות הבסיס והיבטים קלייים באותם מערכות. 

קורס מתמקד במערכת אחת וכולל הרצאות פרוטליות, תרגילים, ימים קלייים ולימוד 

 עצמי. הקורסים למדים במספר ימים מרוכזים ובסופם תתקיים בחיה. 

  

 קלייות-שייים בשים הקדםסטודטים לרפואת ללימודים בתכית  .4

  התכית מורכבת מקורסי חובה, קורסי בחירה ולימודי מערכות.

שוים, קורסי חובה בתחומים כוללות השה הראשוה והשייה ללימודים : קורסי חובה  .א

קורסים  יתקיימובוסף, . בעו בתכית הלימודים של כל שתוןאותם יש ללמוד כפי שק

 בתחומים השוים של רפואת שייים, כולל מיומויות מואליות. ייחודיים

בשה השלישית ילמד הסטודט על מערכות הגוף השוות במספר קורסים. : לימודי מערכות  .ב

הקורס "מערכת העצבים" ילמד הסטודט יחד עם סטודטים לרפואה, ושאר מערכות את 

  .שיייםלדרישות בית הספר לרפואת הגוף ילמדו בקורס המותאם 

ברפואה  שבועות 3: יתקיים קלרקשיפ שמשכו קלרקשיפ (סבב קליי) ברפואה פימית  .ג

 .  פימית

 :קורסי בחירה  .ד

. מומלץ לסיים את לימודי לפחות מתוך קורסי הבחירה ש"ס 4על הסטודט לבחור  ) 1(

 הבחירה עד תום שה א'. 

 לימודי הבחירה אים משתקללים בציון הסופי לתואר.  ) 2(

 יבחר לימודי בחירה מתוך שתי מסגרות, כמפורט להלן:הסטודט  ) 3(

 רשימת קורסי הבחירה קורסי העשרה מתוך היצע הקורסים של בית הספר :

 ומרכיבי הציון יפורסמו באתר בית הספר. הרישום מתבצע דרך מערכת הבידיג. 

 "ית "כלים שלוביםט לפחות במסגרת : קורסים מהתכית זו, יבחר הסטודתכ

. מערב")קורסי "ח, מדעי החברה והאמויות (מתחומי מדעי הרו שי קורסים

. https://core.tau.ac.ilפרטים וספים מצאים באתר התכית, בכתובת: 

 הרישום מתבצע דרך מערכת הבידיג.

 

  

 

  , סדרי בחיות והליםוכחות בשיעורים –' דפרק 

  
 כללי .1

למען הסר ספק, הוראות פרק זה אין גורעות מההוראות המוצגות בתקון אחר, בתקון הקליי או 

, הוראות המחויביםבכל מקרה של חסרים, יחולו, בשיויים כפי שמסר בהודעה לסטודט. 

  .האויברסיטה

 

 חובת וכחות מלאה .2

, המפגשיםכח בכל האויברסיטה ותקון בית הספר, חייב הסטודט להיות ו הוראותלפי   .א

 זה,  סעיףידי המורה או המדריך לקראת המפגש. לצורך -ולקיים את המטלות שהוטלו על
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ם ובמכוים הרצאה, מטלה, תרגיל, מעבדה, קלרקשיפ, ביקור בבתי החולי כל היו "מפגש"

מחוץ לכתלי הפקולטה וקבעה בתכית  או בתוךהמסופים, וכל פעילות וספת המתקיימת 

 הלימודים. 

בדרכים הראות  במפגשיםמורה, מדריך או מתרגל רשאי לבדוק את וכחות הסטודטים   .ב

 לו.

יודיע על וכחות,  הבו בדק בשיעורסטודט, אשר מטעמים מוצדקים איו יכול להשתתף   .ג

  המקה.אישור או  , בצירוףולמזכירות סטודטיםלמרכז הקורס כך 

  
 אי זכאות לגשת לבחיה .3

לא יוכל לגשת לבחיה, אלא אם קיבל בדרישות הקורס,  בדרישת הוכחות אועמד לא שסטודט 

 אישור ממרכז הקורס.

  

 מטלות אחרות .4

כפי שמסר לו בהודעה  סטודט חייב לעמוד בהצלחה בבחי בייים, הכת והגשת עבודות בית,

  .כמפורט בסילבוס של הקורסלסטודט או 

  

 בחיות .5

שתיערך תחת השגחה ותיבדק  ככלל, בתום הלימודים בכל אחד מהקורסים, תתקיים בחיה  .א

 . באופן אוימי

 תאריכי הבחיות יפורסמו באתר בית הספר או יימסרו בהודעה לסטודט.   .ב

 מומלץ לכל הסטודטים להשתתף בכל הבחיות הערכות במועדי א'.   .ג

 מפורסם באתר האויברסיטה.מידע וסף ומפורט לגבי הבחיות   .ד

   האפשר, באותה מתכות. תבחיות מועד א' ומועד ב' בקורס מסוים ייערכו, במיד  .ה

  

 :התהגות בשעת מבחן .6

סטודט הבחן לפעול לפי הכללים המפורטים בסעיף זה. סטודט שלא פעל לפי כללים אלו, העל 

  יועמד לדין משמעתי ובחיתו תיפסל. 

בחן ייבחן רק בחדר בו הוא רשום, ועליו להגיע לחדר הבחיה לפחות עשר דקות לפי מועד   .א

גבי לוח -תחילתה. שיבוץ הבחים בחדרים יפורסם כשעה לפי תחילת הבחיה, על

 המודעות. בחדרים בהם המקומות מסומים, יישב הבחן במקום שקבע לו. 

י המשגיח תעודה מזהה ושאת תצלום. בעת כיסתו לבחיה חייב הסטודט להציג בפ  .ב

 סטודט אשר אין בידו תעודה מזהה לא יורשה להיבחן.

סטודט שכס לחדר הבחיה וקיבל את טופס הבחיה חשב כאילו בחן במועד זה. אם   .ג

 ".0החליט הסטודט שלא לכתוב את הבחיה, ציוו יהיה "

צי שעה ממועד תחילתה, ולאחר רשאי לעזוב את חדר הבחיה אלא כעבור ח איוסטודט   .ד

 שהחזיר את המחברת בצירוף השאלון. 

פה, בוחן בייים, או מבדק, אסור לסטודט לשוחח עם -במהלך בחיה בכתב או בעל  .ה

סטודטים אחרים, להעתיק מהם או להשתמש בכל חומר עזר שהכסתו לחדר הבחיה לא 

 ידי מרכז הקורס. -הותרה במפורש על
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עביר סטודט לסטודט אחר חומר עזר שהותר להכיסו לבחיה, ולא במהלך הבחיה, לא י  .ו

 יקבל סטודט חומר כאמור מסטודט אחר. 

 סטודט לא יחזיק מכשיר חכם או טלפון סלולרי במהלך הבחיה.  .ז

סטודט יקפיד לשמור על אוימיות ולמלא רק את הפרטים אותם הוא דרש למלא בגוף   .ח

). סטודט לא ימסור בגוף הבחיה פרטים כלשהם שאים הבחיה (דוגמת מספר תעודת זהות

 טיים לתוכן הבחיה. וורל

 סטודט יקרא את טופס הבחיה רק לאחר שקיבל רשות לכך מן המשגיח.   .ט

סטודט אשר מבקש לפות למורה בוגע לשאלות הקשורות לשאלון הבחיה, יעלה את   .י

שייתן לו. המשגיח יעביר את פייתו ("פתק צהוב") גבי טופס ייעודי -פייתו בכתב על

בחצי השעה האחרוה של  גבי הטופס-פיות עללא יתקבלו  הכתובה למורה הוכח במקום.

 הבחיה.

רק לשאלות מהותיות. ההתייחסות תועבר לכל  במהלך הבחיה תיתן התייחסות  .יא

 גבי הלוח בכיתות הבחיה. -הסטודטים הבחים, ותירשם על

דקות לאחר תחילת הבחיה. סטודט שאיחר  30סטודט לחדר הבחיה לא תותר כיסת   .יב

 דקות יורשה להיכס לבחיה, אך לא יקבל תוספת זמן בגין האיחור. 30-פחות מ

היציאה מחדר הבחיה מותרת רק בעת סיום כתיבת הבחיה ומסירת מחברת הבחיה   .יג

יח בושא יציאה ידי המשג-והשאלון לידי המשגיח, או בהתאם להוראות שיימסרו על

 לשירותים.

לבצע תיקוים לאחר  יתאפשרסטודט יגיש את הבחיה בתום הזמן הקצוב לבחיה. לא   .יד

מסירת הבחיה. במבחן אמריקאי, הזמן שהוקצה לבחיה כולל את זמן סימון התשובה 

 . המועבר לסריקה ובגיליון התשובות שיתן לשימושו האישי הכוה בגיליון התשובות

 פי האמור בהחיות הקובות על מחברת הבחיה ולציית להוראות המשגיחים.-על יש לפעול  .טו

 רשות מהמשגיח.  בחן לא יעזוב את חדר הבחיה ללא קבלת

 

 תאים מיוחדים בבחיות .7

מיד עם  למזכירות סטודטיםיוחדים בבחיות תאים מסטודט יגיש בקשה להיבחן ב  .א

 . תחילת הלימודים

ככל  ,בבחיות לתוספת זמןשר בקשת סטודט ותא, האויברסיטהולתקון בכפוף להלי   .ב

 באחד מן הקריטריוים הבאים: שעמד

, ובכפוף מטעמים רפואייםלכך סטודט הזכאי ל הארכת זמן מיוחדת בבחיות ) 1(

. את הבקשה או ציג מטעמה ועדת בריאות פקולטתית רופא אויברסיטה או להחלטת

לאחר ) המצא באתר בית הספר(על גבי הטופס  ,יש להגיש למזכירות סטודטים

, והמזכירות היא זו שתעדכן את התלמיד שמולאה ע"י רופא מומחה מטעם התלמיד

  לאחר קבלת התשובה מרופא האויברסיטה.

    המבקש לערער על החלטת רופא האויברסיטה יפה לגב' אילה קאופמן, סטודט                    

  בצירוף החומר וחומר וסף  apeal@tauex.tau.ac.ilמרכזת ועדת ערעורים, בדוא"ל                    

 .ומך. הסטודט רשאי להופיע בפי הוועדה ולהגיע אליה עם מלווהת                   
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, לקות למידהלסטודט הזכאי לכך בשל  דקות לכל שעת בחיה, 15של הארכת זמן  ) 2(

ימודי ומקצועי ולאחר שקיבל אישור לכך מהשירות הפסיכולוגי או מהמרכז לייעוץ ל

 בדקאט הסטודטים.

  ממשך הבחיה. 25%של  לסטודטית בהיריוןהארכת זמן בבחיות  ) 3(

 7שעלו לישראל במשך עולים חדשים הארכת זמן בבחיה למשך חצי שעה לתלמידים  ) 4(

 התואר שלהם. השים שקדמו לתחילת לימודי 

שבחן בבחית הבגרות שאיה בשפה לסטודט הארכת זמן בבחיה למשך חצי שעה  ) 5(

 . שים ממועד בחית הבגרות ועד תחילת לימודי תואר ראשון 7העברית, וטרם עברו 

בלימודי התואר הערבית  חברהבן ה לסטודטהארכת זמן בבחיה למשך חצי שעה  ) 6(

 הראשון.

למען הסר ספק, יצוין כי הזכאות לתוספת זמן בבחיה איה מצטברת, ואין כפל זמן   .ג

 לסטודט הזכאי לתוספת זמן ממספר סיבות שוות.  

דקאט הסטודטים  לאבחון אצל מומלץ לסטודט לפותבשל רשימת המתה ארוכה,   .ד

 מוקדם ככל היתן.

  
  מועדים מיוחדים .8

ד ממועדי הבחיה (מועד א' או מועד ב') לא תקה בכפוף לסעיף ב' להלן, היעדרות מאח  .א

 . למועד מיוחדזכאות 

עמד שבקשתו תידון בתאי , בקשה להיבחן במועד מיוחד למזכירות סטודטים סטודט יגיש  .ב

 באחד מן הקריטריוים הבאים: 

סטודט שעקב שירות מילואים פעיל עדר מבחיה שערכה במועד א' או במועד ב',  ) 1(

זכאי לבחיה במועד מיוחד. הסטודט ימציא  יהיהבכפוף להלי האויברסיטה, 

 מוצגוים למזכירות סטודטים אישור רשמי על תקופת השירות. פירוט על הקריטרי

 באתר האויברסיטה.

 מאפשר לגשת לבחיה, לרבות סטודטית המצאת איוסטודטית בהיריון שמצבה  ) 2(

בכפוף להמצאת יות, תהא זכאית להיבחן במועד מיוחד, בשמירת היריון או בטיפולי פור

  אישורים רפואיים.

אם הבחיה  בחיה תהא זכאית להיבחן במועד מיוחדהסטודטית שילדה ועדרה מ ) 3(

 שבועות מיום הלידה. עשר-ארבעההתקיימה בתוך 

בן זוג של סטודטית לאחר לידה שעדר מבחיה שערכה במהלך שלושה שבועות מיום  ) 4(

 .יהיה זכאי למועד וסף במסגרת המועדים המקובלים בבית הספר הלידה,

פטר חו"ח, ומועד הפטירה התרחש סטודט אשר קרוב משפחה שלו מדרגה ראשוה  ) 5(

 במהלך ימי השבעה.או  ביום הבחיה או במהלך השבועיים שקדמו ליום הבחיה

רה על ידי ר מבחיה בשל אשפוז או מקרה אסון, לאחר שבקשתו אושדסטודט שע ) 6(

 ובכפוף להמצאת מסמכים רלווטיים.ועדת תלמידים, 

שהתקיימו התאים יהיה זכאי למועד וסף, בתאי  סטודט שעדר בשל מחלה, ) 7(

 המצטברים הבאים:

  ט הציג אישור רפואי שלימי מחלה לפחות. 3הסטוד 

 האישור הרפואי הופק במהלך ימי המחלה ולא באופן רטרואקטיבי . 
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  ט יהיהה. הסטודיגש למועד האחר של הבחיאי שוסף בת זכאי למועד 

  וסף בגין מחלה יוגבל לפעמיים בסמסטר, בכל תקופת מספר האישורים למועד

 בחיות של הסטודט.

 .ועדת תלמידים תבחן את זכאותו של הסטודט למועד מיוחד, בכפוף לקריטריוים שלעיל  .ג

 יגש, יוכל להגיש בקשה למועד וסף רק אם לאסטודט שאושרה בקשתו למועד מיוחד אך   .ד

 מילואים.  יגש לבחיה בשל אשפוז, לידה או לא 

 ייבחןסטודט לקבוע שה , עשויה הפקולטהלאילוצי הפקולטהלהלי האויברסיטה ו בכפוף  .ה

בשה  הסטודט ייבחן במועד א' של הקורס מועד מיוחד.כעם הסטודטים בקורס העוקב 

 בחומרי הלימוד ובמבה הבחיה.ייב להתעדכן , והוא יהיה חתהעוקב

עוקבים יפורסמו באתר בית הספר או המועדים הומיוחדים המועדים תאריכי ושעות ה  .ו

  .יימסרו בהודעה לסטודט

  

 הציון הקובע .9

ציון הסופי בקורס יכול להיות מורכב ממספר חלקים, כגון עבודה מעשית, מעבדה, בחיה   .א

 פה או בכתב. -בעל

בכל אחד ממרכיבי קודות,  60-כל ציון המוך מ קודות. 100ייתן על בסיס של  הציון הסופי  .ב

סטודט שכשל וביקש להשלים את  ., אלא אם אמר אחרתבקורס , ייחשב לכישלוןהקורס

מרכיבי הקורס, אלא אם אמר , יידרש לסיים בהצלחה את כל אחד מפעם וספת הקורס

    אחרת.

על  ,דיו כציון כשל  –, "לא השלים חובותיו", או "לא בחן" חובותיו""לא מילא ציון הזת   .ג

 .כל המשתמע מכך לגבי תאי המעבר

 

 אופן הבחיה . 10

 . באופן מעשיאו ו/ פה בעל, כתבבלהתקיים בחיה  הבחיה עשויה מרכז הקורסלפי החלטת   .א

 ידי שי בוחים לפחות. -פה תיערך על-בחיה בעל  .ב

 .רשאי להיות בוחן אחד בלבד במיקרוסקופיהחיה בבחיה במעבדה ובב  .ג

  
  

 )ויתור על ציון חיובישיפור ציון ( . 11

סטודט אשר קיבל ציון חיובי בבחיה שערכה במועד א' וחפץ לסות לשפר ציון זה במועד   .א

הרישום . ימים לפי מועד הבחיה 7מערכת "מידע אישי לתלמיד" עד יירשם באמצעות ב', 

 תו בבחיה במועד ב'.תאי מוקדם להשתתפו מהווה

 הציון המאוחר יחליף את הציון המוקדם, אף אם הציון המאוחר מוך מהציון המוקדם.  .ב

או לאחר קבלת אישור זכאות לאחר הגשת בקשה לסגירת תואר לא יתאפשר שיפור ציון   .ג

 . לתואר

  
 ערעור על ציון . 12

 סטודט זכאי להגיש ערעור על ציון בבחיה. ככלל,   .א
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יתקיים מפגש חשיפה בו יתאפשר לסטודט לעיין  פרסום הציוים כשבוע לאחרככלל,   .ב

יתן להביא למפגש ספרי לימוד או  ציג מטעמו. העיון יהיה בוכחת איש סגל או בבחיה.

 רק לצרכי עיון. ומחשב ייד שישמש

 בעת התקיימות מפגש חשיפה, לא יתאפשר לסטודט:  .ג

 להעתיק את שאלות הבחיה, כולן או חלקן. ) 1(

 רישום אחר הקשור לבחיה, פרט לרישום בטופס הערעור המיועד לכך. לבצע  ) 2(

 . או מכשיר הקלטהייד  טלפוןלהכיס  ) 3(

 גורם חיצוי.סטודט אחר או עם להתייעץ עם  ) 4(

או  ,על גבי טופס המיועד לכך במהלך מפגש החשיפה על ידי הסטודט ערעור על ציון יוגש  .ד

 . כפי שמסר בהודעה לסטודט

 כשגויה, ("מבחן אמריקאי") ברירה-במבחן רב הגשת ערעור תתברר שאלהאם בעקבות   .ה

   יון של כלל הסטודטים בקורס.הצ יתוקן

לא יתקבל ערעור בדבר סתירה בין הרישום בשאלון  ברירתי ("מבחן אמריקאי")-במבחן רב  .ו

  .אשר יקבע את הציוןהבחיה לבין סימון בגיליון התשובות. הסימון בגיליון התשובות הוא 

בעקבות הערעור יכול הציון לעלות, לרדת או להישאר . מרכז הקורסהערעור ייבחן על ידי   .ז

החלטת הערעור היא סופית,  .רעור תפורסם ותומק בתמציתיותהחלטה לגבי העללא שיוי. 

 .בשיתולא יתן לערער 

 .רבבחיה בעל פה בה כח יותר מבוחן אחד לא יתאפשר להגיש ערעו  .ח

  
 בחי פתעבחי בייים או  . 13

 מרצה רשאי לערוך בחי בייים ובחי פתע.   .א

 באתר בית הספר. יפורסם בהודעה לסטודט או ריימסים יבוחן הבי בו ייערךהמועד   .ב

 לא יתקיים מועד ב'.  20%-בבוחן אשר משקלו מוך מ  .ג

 לא יתקיים מפגש חשיפה ולא יוגש ערעור.  20%-בבוחן אשר משקלו מוך מ  .ד

  

  

  מקורסיםפטור  –' הפרק 

  
 חובהפטור מקורסי  .2

סטודט שסיים קורס במסגרת לימודים קודמים לתואר בוגר אויברסיטה או לתואר   .א

 מוסמך אויברסיטה במוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה, רשאי להגיש בקשה לפטור

 .מלימוד אותו הקורס

תחילת שבועיים ממועד מלא יאוחר  ,יש להגיש למזכירות סטודטים לפטור בקשהאת ה  .ב

 הטופס יוגש יחד עם גיליון ציוים .רבאתר בית הספם המפורס טופס, על גבי םהלימודי

 וסילבוס מלא של הקורס.  מקורי

לאשר את בקשת  והוא רשאימוקה שיקול דעת במסגרת הבקשה לפטור, למרכז הקורס   .ג

  לדרוש מהסטודט לבצע מבחן פטור. או הפטור, לדחות את בקשת הפטור

, יבחן את הבקשה לקבלת פטור בתאי שהתקיימו הקריטריוים הבאיםמרכז הקורס   .ד

 :ובכפוף לוהל "התיישות לימודים"

 הקורס דרש בתכית הלימודים במסגרת התואר הוכחי.  ) 1(
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 לפחות. 75הסטודט קיבל בקורס ציון סופי של  ) 2(

  .מסיום הקורסשים  5-עברו יותר מלא  ) 3(

לדחיית הבקשה לפטור. אין על הסיבה במקרה של דחית הבקשה, ייתן לסטודט הסבר   .ה

 ערעור על החלטת מרכז הקורס. 

או בפקולטה אחרת באויברסיטת  אחרת האשר למדו באויברסיטשל קורסים פטורים   .ו

 ללא ציון ולא ישוקללו בממוצע לתואר.  , ככל שאושרו,ייתואביב -תל

ים אשר למדו בפקולטה לרפואה באויברסיטת תל אביב ייתו, פטורים של קורסים זה  .ז

 , ובלבד שלא שוקללו במסגרת לימודיוככל שאושרו, עם ציון וישוקללו בממוצע לתואר

 הקודמים.

למרות האמור לעיל, הזכאות לתואר הראשון מותית בהשלמת מכסת לימודים שלא תפחת   .ח

 ) מתכית הלימודים. 1/3משליש (

 על מכלול הקורס ולא על חלק ממו.פטור ייתן   .ט

לא יוכל להצטרף לקורסים של  ,אושרה על בסיס לימודים קודמיםשבקשתו לפטור סטודט   .י

לא יתן לקצר את . ותר משת הלימודים אליה הוא רשוםסטודטים משים מתקדמות י

  הלימודים ואין איחוד של שים.

  
 פטור מקורסי בחירה  .3

טופס ת סטודטים לפי תחילת שת הלימודים, על גבי יש להגיש למזכירואת הבקשה   .א

 .המפורסם באתר בית הספר

ובלבד שהסטודט קיבל ציון של , הבאים הקריטריוים, , בין היתרייבחולצורך מתן פטור   .ב

 :לפחות 60

יתן לקבל פטור מקורס בחירה אחד או יותר על סמך קורסים מפקולטות המערב.  ) 1(

לצורך סעיף זה, "פקולטות המערב" הין הפקולטות למדעי החברה, אמויות, יהול, 

 משפטית או בית הספר לחיוך. 

רך סעיף זה, "פקולטות יתן לקבל פטור מקורס אחד בלבד של פקולטות המזרח. לצו ) 2(

  פקולטות למדעי החיים, למדעים מדויקים, הדסה ורפואה.ה המזרח" הין

יתן לקבל פטור על בסיס קורס ממוסד אקדמי מוכר, לא כולל קורסים שלמדו בבתי  ) 3(

 ספר להדסאים או מכיות אקדמיות.

   לא ייתן פטור  על בסיס קורסי מיומויות (מעבדה, שפות, קורס מעשי).  ) 4(

  ן או שחקים.  לא ייתן פטור  על בסיס קורסי חמ" ) 5(

בקשה לפטור מקורסים הלמדים בבית הספר למתמטיקה ובבית הספר לפיזיקה,  ) 6(

 קורסים מתקדמים. עבורתאושר רק 

יתן לקבל פטור מקורס בחירה אחד על בסיס קורסים שלמדו בפקולטה למדעי החיים  ) 7(

קורסי אבולוציה, מדעי  יתן, לדוגמה, לקבל פטור עלבתאי שאיו קשור לרפואה (

 הצמח וזואולוגיה). 

ביולוגיה ב' מבוא לביולוגיה א', מבוא לקורסים בסיס ה-עללא תתקבל בקשה לפטור  ) 8(

 , הלמדים בפקולטה למדעי החיים.ביולוגיה ג'מבוא לו

מטאורולוגיה (מזרח) שלמדו ויתן לקבל פטור על הקורסים תולדות צה"ל (מערב)  ) 9(

 .קורס טיסבמסגרת 
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יתן לקבל פטור על בסיס קורסים צבאיים מתכית חמ"ן שחקים (אע"מ, אח"מ או  )10(

 הפטור מקורס בחירה אחד (מערב). –אא"מ) 

ש"ס על בסיס שירות מילואים, פרטים  2יתן לקבל פטור מקורס בחירה בהיקף של  )11(

  miluim-https://deanstudents.tau.ac.il/studentsבאתר 

  או על בסיס התדבות, פרטים באתר    

   2020-2019https://deanstudents.tau.ac.il/information_Encouragement 

 

ועדת ידי -מד בקריטריוים שהוגדרו עלהאויברסיטה, עשמשתתף בבחרת סטודט  )12(

של מהל בחרות אס"א תל אביב, יוכל  ההוראה של כלים שלובים, וקיבל את אישורו

  .ש"ס עבור כל שת פעילות 2 –ש"ס מקורסי בחירה  4לקבל פטור של עד 

  
  

  תאי מעבר –' ופרק 

  
 מבוא .1

בוגר במדעי הרפואה או הפרק מפרט את תאי המעבר הכלליים של הלימודים לתואר   .א

 .דוקטור לרפואה

 , כמצויןאו מתאי מעבר אחרים הסטודט הוספותת והוראות פרק זה אין גורעות מחוב  .ב

 .או כפי שמסר בהודעה לסטודט הקליי תקוןב

  
 שתית-6בתכית  תאי מעבר משה לשה .2

 : ושתית במהלך לימודי-6תאי המעבר המחייבים את הסטודט בתכית להלן הוראות   .א

קורס או יופסקו לצמיתות לימודיו של סטודט בשה א', בשה ב' או בשה ג' שכשל ב ) 1(

 ש"ס או יותר.  9שהיקפם הכולל  חובה קורסיב

-שהיקפם הכולל פחות מ חובהבקורסי  או בקורס או בשה ב' סטודט שכשל בשה א' ) 2(

ם במלוא הקורסים בהם כשלחזור על יו ,על תאי יעבור לשה העוקבתש"ס,  5

 עד תום השה העוקבת.  )ויקבל ציון חיובי (יבצע את כל מטלות הקורס ובשלמותם

ש"ס,  5-8שהיקפם הכולל  חובהבקורסי  בקורס אוסטודט שכשל בשה א' או בשה ב'  ) 3(

 במלואם ובשלמותם הקורסים בהם כשלעל  חזור. הסטודט ילא יעבור לשה העוקבת

 . )ויקבל ציון חיובי (יבצע את כל מטלות הקורס

ש"ס, לא יעבור  9שהיקפם הכולל עד  חובה ' בקורס או בקורסיגסטודט שכשל בשה  ) 4(

הקורסים בהם כשל במלואם ובשלמותם (יבצע את על  חזורלשה העוקבת. הסטודט י

 ויקבל ציון חיובי). כל מטלות הקורס

, חייב חובה רשאי לעבור לשת הלימודים העוקבת בשל כישלון בקורס שאיו סטודט ) 5(

בהם יש לו ציון המוך מאותה שת לימודים ורסים לחזור על הקורס בו כשל ועל כל הק

 , ועל הקורס "חיוך רפואי ותקשורת".75-מ

איו זכאי  -75.0מוך מהציוים ממוצע ב קלייים-הקדם שסיים את לימודיו סטודט ) 6(

על כל  לחזור סטודטועדת תלמידים רשאית לאפשר ל. להמשיך לשים הקלייות

כדי לסות להגיע לממוצע הדרש , -75ה ג' בהם היה לו ציון מוך מהקורסים בש

 . למעבר לשים הקלייות
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פעם אחת  ילא' לעוראות סעיף ור על הקורסים לפי האמור באחת מהסטודט יורשה לחז  .ב

קלייים. יופסקו לימודיו של סטודט אשר יבקש לבצע חזרה -במהלך לימודיו הקדם בלבד

 וספת על אותה ההוראה או על הוראה אחרת בסעיף זה.

  

 קלייות-תאי מעבר משה לשה עבור סטודטים לרפואת שייים בשים הקדם .3

סטודט לרפואת שייים בשים על  , בשיויים המחויבים,לעיל יחולו ו' בפרק 2סעיף הוראות   .א

 .קלייות-הקדם

מבוא" לא יעבור לשה  –"מיומויות מואליות  החובהסטודט שכשל בשה א' בקורס   .ב

בהצלחה על הקורס במלואו ובשלמותו (יבצע את כל מטלות  חייב לחזורהעוקבת. הסטודט 

 ., יופסקו לימודיו ברפואת שיייםספתפעם ו אם יכשל בקורסהקורס). 

לא "מורפולוגיה דטלית" לא יעבור לשה העוקבת ו החובהסטודט שכשל בשה ג' בקורס   .ג

בהצלחה על הקורס במלואו ובשלמותו  חייב לחזורהקלייים. הסטודט  יתחיל בלימודיו

  .ברפואת שייים, יופסקו לימודיו בקורס פעם וספתאם יכשל (יבצע את כל מטלות הקורס). 

" רשאי לקבל תואר ראשון בתאים מורפולוגיה דטליתשכשל בקורס " סטודט  .ד

 המצטברים הבאים:

 עבר בהצלחה את כל הקורסים האחרים בלימודים הקדם קלייים.הסטודט  ) 1(

קורסי  את מכסת השעות לתואר בהיקף הזהה לזה של הקורס מבין השליםהסטודט  ) 2(

 .בחירה של בית הספר לרפואהה

 הקורס "מורפולוגיה דטלית" לא יכס לגיליון הציוים. ) 3(

  
4. ית תה בתכה לשתית -4אי מעבר משש 

 שתית במהלך לימודיו:-4להלן הוראות תאי המעבר המחייבים את הסטודט בתכית   .א

או בקורסי  בקורס שכשלבשה ב'  מיתות לימודיו של סטודט בשה א' אויופסקו לצ ) 1(

 .ש"ס או יותר 9שהיקפם הכולל  חובה

ש"ס,  5-שהיקפם הכולל פחות מ חובה בקורסי בקורס אוסטודט שכשל בשה א'  ) 2(

הקורסים בהם כשל במלואם ובשלמותם חזור על לשה העוקבת על תאי, וייעבור 

 ) עד תום השה העוקבת. ויקבל ציון חיובי כל מטלות הקורס (יבצע את

ש"ס, לא יעבור  5-8שהיקפם הכולל  חובהבקורסי  בקורס אוסטודט שכשל בשה א'  ) 3(

הקורסים בהם כשל במלואם ובשלמותם (יבצע את חזור על לשה העוקבת. הסטודט י

 ).ויקבל ציון חיובי כל מטלות הקורס

)4 ( ה ב' בקורס או בקורסי סטודכשל בשש"ס, לא יעבור  9עד שהיקפם הכולל  חובהט ש

כשל במלואם ובשלמותם (יבצע את הקורסים בהם על  חזורלשה העוקבת. הסטודט י

 כל מטלות הקורס ויקבל ציון חיובי).

, חייב חובה רשאי לעבור לשת הלימודים העוקבת בשל כישלון בקורס שאיו סטודט ) 5(

בהם יש לו ציון המוך מאותה שת לימודים ורסים לחזור על הקורס בו כשל ועל כל הק

 , ועל הקורס "חיוך רפואי ותקשורת".75-מ

 יו זכאיא, -75.0מוך מהציוים ממוצע ב קלייים-הקדם שסיים את לימודיו דטסטו ) 6(

(בחישוב ציון הממוצע המשוקלל, לא ייחשב הציון אותו  להמשיך לשים הקלייות

ועדת תלמידים רשאית לאפשר לסטודט לחזור על  הסטודט בקורס "גשר קל").קיבל 
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כדי לסות להגיע לממוצע הדרש , 75-מבהם היה לו ציון מוך  ב'בשה כל הקורסים 

 .למעבר לשים הקלייות

פעם אחת סטודט יורשה לחזור על הקורסים לפי האמור באחת מהוראות סעיף א' לעיל   .ב

קלייים. יופסקו לימודיו של סטודט אשר יבקש לבצע חזרה -במהלך לימודיו הקדם בלבד

 וספת על אותה ההוראה או על הוראה אחרת בסעיף זה.

 

 ועדת תלמידים .5

יובא לדיון בוועדת תלמידים, אשר אשר לא עמד בדרישות תאי המעבר  עייו של סטודט  .א

תחליט על אחד מאלו: הפסקת לימודי הסטודט בבית הספר, המשך הלימודים על תאים 

שייקבעו בעייו (יופסקו לימודיו של סטודט שלא עמד בתאים שקבעו בעייו), או 

 .הי שיקול דעתהחלטה אחרת לפ

 הסטודט רשאי להופיע בפי הוועדה בדיון שערך בעייו.   .ב

  
 הדחה מלימודים .6

 במקרים הבאים יופסקו לימודי הסטודט:  .א

 ש"ס או יותר בתום שה א' ללימודיו. 9הסטודט כשל בקורסים בהיקף של  ) 1(

 ש"ס או יותר בתום שה ב' ללימודיו. 9הסטודט כשל בקורסים בהיקף של  ) 2(

 .וספתפעם בקורס חובה לאחר שלמד את הקורס  הסטודט כשל ) 3(

 הסטודט קיבל אישור לחזור על שת לימודים אך לא עמד בתאים אשר קבעו בעייו. ) 4(

 .בתקון בית הספרהסטודט לא סיים את לימודיו במועד הדרש, כמפורט  ) 5(

משוקלל המוך קלייים בהצלחה אך בציון ממוצע -סטודט אשר סיים את לימודיו הקדם  .ב

 בלימודי רפואה. יורשה להמשיך, לא 75.0-מ

ועדת תלמידים תדון בעייו של סטודט המועמד להדחה, ותחליט על הפסקת לימודים או   .ג

סטודט רשאי להופיע בפי הוועדה בדיון שערך המשך לימודים בתאים שייקבעו בעייו. 

 בעייו.

 שבועיים ועדת הערעורים הפקולטטית בתוךסטודט שהודח מלימודיו רשאי לערער בפי   .ד

ההודעה על הפסקת לימודיו. הסטודט רשאי לבקש להופיע בפי הוועדה. אם  שליחתמיום 

 לא יוגש הערעור, תיכס הפסקת הלימודים לתוקפה.

  
 חידוש לימודים .7

חידוש לימודים של סטודט שעשה הפסקת לימודים ביוזמתו, מותה באישור ועדת   .א

 ן את מצבו האקדמי. תלמידים שתבח

 סטודט שלימודיו הופסקו, מסיבות אקדמיות, לא יוכל לחדש לימודים.  .ב

על סטודט המחדש את לימודיו יחולו התקון ותכית הלימודים ההוגים בשה בה חידש   .ג

 את לימודיו.

סטודט שה א' שלא יגש לאף בחיה בשת הלימודים, יידרש להירשם מחדש ללימודי   .ד

 .המשתמע מכך, לרבות עמידה בתאי הקבלה ההוגים בעת הירשמותו מחדשרפואה על כל 
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  שתית-6בתכית  )B.Med.Scזכאות לתואר "בוגר במדעי הרפואה" ( –' זפרק 

  
 העקת תואר .1

-יועק לסטודט שסיים את הלימודים הקדם) B.Med.Sc(התואר "בוגר במדעי הרפואה"   .א

לפחות, ולאחר שמילא את כל חובותיו  60של  קלייים בהצלחה ובציון ממוצע משוקלל

 האויברסיטאיות. 

) מתכית 1/3זכאות לתואר כאמור מותית בהשלמת מכסת לימודים שלא תפחת משליש (  .ב

השעות שבגין יתו . האויברסיטה יהלבמפורסמים הלימודים. פרטים וספים לכך 

 הלימודים.פטורים אין כללות במיין השעות הדרשות לחישוב מכסת 

  
 העקת תואר בהצטייות או בהצטייות יתרה .2

) יועק לסטודטים שסיימו B.Med.Sc(התואר "בוגר במדעי הרפואה בהצטייות"   .א

יתן לקבוע חתך ציוים גבוה יותר להעקת  .לפחות 90.0של  סופי משוקלללימודיהם בציון 

מהסטודטים המסיימים  20%תואר בהצטייות אם המספר הכולל של המצטייים עולה על 

 באותו מחזור.

) יועק לסטודטים שסיימו B.Med.Sc(התואר "בוגר במדעי הרפואה בהצטייות יתרה"   .ב

. יתן לקבוע חתך ציוים גבוה יותר להעקת לפחות 95.0 של סופי משוקלללימודיהם בציון 

ים מהסטודט 3%תואר בהצטייות יתרה אם המספר הכולל של המצטייים עולה על 

 המסיימים באותו מחזור.

  
  

  )M.Dזכאות לתואר "דוקטור לרפואה" ( –' חפרק 

  
 העקת תואר .1

יועק לסטודט שמילא את חובותיו האקדמיות  )M.D"דוקטור לרפואה" (התואר   .א

 והאויברסיטאיות, לרבות סיום עבודת גמר וסטאז'.

 ציון הגמר בתואר ישוקלל באופן הבא:  .ב

לפי קלייים ובלימודים הקלייים, -בלימודים הקדםממוצע ציוי הקורסים,  95% ) 1(

 משקלם היחסי. 

 עבודת גמר.  %5 ) 2(

לסטודט תועק תעודה בטקס השתי הקרוב ביותר למועד בו סיים את חובותיו, ובלבד   .ג

 שמילא את חובותיו עד חודשיים לפי מועד הטקס, לכל המאוחר.

  
 העקת תואר בהצטייות או בהצטייות יתרה .2

יועק לסטודטים שסיימו לימודיהם בציון  )M.D" (בהצטייות "דוקטור לרפואההתואר   .א

יתן לקבוע חתך ציוים גבוה יותר להעקת תואר בהצטייות  .לפחות 90.0של  סופי משוקלל

  .מהסטודטים המסיימים באותו מחזור 20%אם המספר הכולל של המצטייים עולה על 
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יועק לסטודטים שסיימו לימודיהם  )M.D" (בהצטייות יתרה "דוקטור לרפואההתואר   .ב

יתן לקבוע חתך ציוים גבוה יותר להעקת תואר  .לפחות 93.0 סופי משוקללבציון 

מהסטודטים המסיימים  3%בהצטייות יתרה אם המספר הכולל של המצטייים עולה על 

  באותו מחזור.


