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 כללי –פרק א' 

 הגדרות .1

 אביב.-אוניברסיטת תל –" אוניברסיטה"

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

 כהגדרתה באתר בית הספר. –" ועדת תלמידים"

 .ג'בפרק כהגדרתם  –" לימודים קדם קליניים"

, וסטודנט או סטודנט או סטודנטית הלומדים לימודי תואר דוקטור לרפואה –" סטודנט"

 קליניות.-דוקטור לרפואת שיניים בשנים הקדםסטודנטית הלומדים לימודי תואר 

 אביב.-הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל –" פקולטה"

 תכנית לימודים לתואר דוקטור ברפואה לבעלי תואר ראשון. –" שנתית-4תכנית "

 תקנון לימודים לתואר דוקטור לרפואה. –" תקנון"

 תקנון לימודים קליניים לתואר דוקטור לרפואה. –" תקנון קליני"

 

 התקנון  .2

 הלימוד. ואת סדרי  לרפואה וקטורהלימודים לתואר דמסגרת התקנון קובע את  .א

התקנון תואם את נהלי . והיא מוסמכת לשנותוהנהלת בית הספר, ידי -התקנון נקבע על .ב

 האוניברסיטה וחוק זכויות הסטודנט.

 בלימודים וסטודנט בבית הספרעל כל סטודנט בלימודיו לתואר דוקטור לרפואה  התקנון חל .ג

 .שיניים ברפואת קליניים הקדם

 התקנון מתייחס לכלל המגדרים. .ד

הלימודים הקליניים תקנון גם הוראות על סטודנט שהחל את לימודיו הקליניים יחולו,  .ה

 .המפורסם באתר בית הספר לרפואה
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  הודעה לסטודנט .3

בדואר האלקטרוני או הודעות לסטודנטים יתפרסמו באתר הפקולטה או באתר בית הספר,  .א

, או במהלך Moodleהאוניברסיטאי של הסטודנט, בממשק אלקטרוני אחר דוגמת אתר 

 השיעורים והפעילויות הלימודיות. 

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

 חובת הסטודנט לעקוב בקביעות אחר הודעות ופרסומים אלה.  .ג

 

 חובת חיסונים .4

השלמת כל החיסונים, כמפורט באתר בית הספר, הינה תנאי להתחלת הלימודים. אם נדרשים 

 חיסונים נוספים, בהתאם להנחיות משרד הבריאות, הם יהיו תנאי להמשך לימודי הסטודנט.

 

 תעודת בגיר .5

למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות בהתאם לחוק אישור מהמשטרה להמציא  על סטודנט

מסמך "בקשת בגיר לגשת למשטרה עם תעודת זהות ועל הסטודנט  .2001-מסוימים, התשס"א

תנאי להתחלת  השטרה הינהמהמצאת אישור ממהפקולטה. אותו יקבל ש לקבלת אישור משטרה",

 .הלימודים

 

 דרישות קדם בידיעת השפה האנגלית .6

. הראשונהיידרש להגיע לרמת פטור במהלך שנת לימודיו  סטודנט שלא הגיע לרמת "פטור" באנגלית

 .רמת פטור באנגלית היא תנאי מעבר לשנה ב'

 

 ודים במקביל בפקולטה אחרתלימ .7

 רפואה.ללימודי הבחוג נוסף במקביל  יםלהתחיל בלימוד תלמיד לא יוכל .א

לסיים את התואר שלמדו לפני קבלתם לרפואה, מבקשים הסטודנטים במקרים מיוחדים  .ב

ללמוד יוכלו ור ראש בית הספר לרפואה שזכירות סטודנטים. באימגיש בקשה לוכלו להי

 ובהישגים האקדמיים.  , במבחניםבתנאי שלא תהיה פגיעה בנוכחותומספר קורסים 

 

 הצטיינות בלימודים .8

 ם ראויים לציון:מדי שנה מוענקות תעודות הצטיינות לתלמידים בעלי הישגי

תעודת הצטיינות מטעם הרקטור תוענק למספר מצומצם ביותר של סטודנטים בתואר  .א

ידי המזכירות -ראשון, בעלי ההישגים הגבוהים ביותר. מכסת הסטודנטים נקבעת על

   האקדמית.

תעודת הצטיינות מטעם דקאן הפקולטה לרפואה מוענקת לסטודנטים בעלי ההישגים  .ב

מהסטודנטים בכל  5%ת הלימודים החולפת. תעודה זו מוענקת לעד הגבוהים ביותר בשנ

תכנית ובכל מחזור שהישגיהם בשנת הלימודים החולפת היו הגבוהים ביותר, ובתנאי 

לפחות. לא תידון מועמדות של סטודנט שבמהלך התואר אותו  90.0שקיבלו ציון ממוצע של 

דיון בפני רשויות השיפוט או שהוועדה להגיע ל  לומד, הורשע בדין משמעתי, או עניינו אמור

למקצוענות של הפקולטה מצאה את התנהגותו כחריגה מאמות המידה של האתיקה 

 והמקצוענות. 
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תעודת הצטיינות חברתית מטעם דקאן הפקולטה לרפואה תוענק לסטודנטים על פעילותם  .ג

בסיס  ותרומתם לחברה או לפקולטה. המצטיינים ייבחרו על ידי ועדה פקולטטית ועל

 מכתבי המלצה.

 

 שונות .9

להודיע למזכירות סטודנטים על כל שינוי במצבו הבריאותי, בעת שנודע לו על חייב סטודנט  .א

 השינוי.

 

  

 משך הלימודים –פרק ב' 

 
 שנתית-6משך הלימודים בתכנית  .1

לימודים  שנות 3-ו שנות לימודים קדם קליניים 3-מ ותהמורכב שנים 6משך הלימודים הוא  .א

  .(מיועדת לעבודה מעשית )סטאז'השביעית ה שנה .קליניים

 8סמסטרים ) 16חובותיו בבית הספר )לא כולל סטאז'( בתוך  כלהסטודנט חייב לסיים את  .ב

 שנים( לכל היותר.

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

 שנים( לכל היותר.  5סמסטרים ) 10בתוך 

, לרבות עבודת גמר )לא כולל סטאז'( בלימודים הקלינייםעל סטודנט להשלים את חובותיו  .ד

 שנים( לכל היותר.  5סמסטרים ) 10בתוך 

 .וחזרה על שנת לימודיםביוזמת התלמיד ות לימודים האמור בסעיף זה כולל הפסק .ה

 

 שנתית-4משך הלימודים בתכנית  .2

לימודים  ושנתיים לימודים קדם קליניים משנתיים שנים המורכבות 4משך הלימודים הוא  .א

  .מיועדת לעבודה מעשית )סטאז'( החמישיתקליניים. השנה 

 6סמסטרים ) 12 חובותיו בבית הספר )לא כולל סטאז'( בתוך כלהסטודנט חייב לסיים את  .ב

 שנים( לכל היותר.

שנים(  3סמסטרים ) 6בתוך  הקליניים-הקדם בלימודיםעל סטודנט להשלים את חובותיו  .ג

 לכל היותר. 

, לרבות עבודת גמר )לא כולל סטאז'(, בלימודים הקלינייםעל סטודנט להשלים את חובותיו  .ד

 שנים( לכל היותר.  3סמסטרים ) 6בתוך 

 .לימודים שנת על וחזרה ביוזמת התלמיד לימודים הפסקות כולל זה בסעיף האמור .ה

 

  משך הלימודים לרפואת שיניים .3

שנות לימודים  3-שנות לימודים קדם קליניים ו 3-מ ותשנים המורכב 6הלימודים הוא  משך .א

 קליניים. 

 שנים( לכל היותר. 8סמסטרים ) 16תוך חובותיו בבית הספר ב כלהסטודנט חייב לסיים את  .ב

 (B.Med.Sc) התואר "בוגר במדעי הרפואה"להשלים את כל חובותיו לקראת על סטודנט  .ג

 שנים( לכל היותר.  5סמסטרים ) 10בתוך 
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 10, לרבות עבודת גמר בתוך בלימודים הקלינייםעל סטודנט להשלים את חובותיו  .ד

 שנים( לכל היותר.  5סמסטרים )

 האמור בסעיף זה כולל הפסקת לימודים ביוזמת התלמיד וחזרה על שנת לימודים. .ה

 

 

 קלינייםלימודים קדם  –' גפרק 

 
 שעותמערכת קורסים ו .1

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

  של הקורס.

 
 תשנתי-6בתכנית לימודים  .2

  .מערכות ולימודי בחירה קורסי, חובה מקורסי מורכבת התכנית

אותם  ,שוניםקורסי חובה בתחומים  תכוללוהשנה הראשונה והשנייה ללימודים  :חובה קורסי .א

  .שנתון כל של הלימודים בתכנית ופורסמו שנקבעו כפייש ללמוד 

. בשנה השלישית ילמד הסטודנט על מערכות הגוף השונות במספר קורסים :לימודי מערכות .ב

קורס  כלמערכות.  ןהמערכות משלבת הוראה של מקצועות הבסיס והיבטים קליניים באות שנת

מתמקד במערכת אחת וכולל הרצאות פרונטליות, תרגילים, ימים קליניים ולימוד עצמי. 

 הקורסים נלמדים במספר ימים מרוכזים ובסופם תתקיים בחינה. 

 :בחירה קורסי .ג

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

  הבחירה עד תום שנה א'.

 ה אינם משתקללים בציון הסופי לתואר. לימודי הבחיר (2)

היצע קורסי הבחירה של בית הספר לרפואה, היצע הסטודנט יבחר לימודי בחירה מתוך  (3)

קורסי תכנית "כלים שלובים" או מפקולטות אחרות באוניברסיטה )מותנה באישור 

 מראש ממזכירות סטודנטים(.

 

 תשנתי-4בתכנית לימודים  .3

 ולימודי מערכות.התכנית מורכבת מקורסי חובה 

אותם יש ללמוד  ,שוניםקורסי חובה בתחומים ת כוללהשנה הראשונה ללימודים  : חובה קורסי .א

 כפי שנקבעו בתכנית הלימודים של כל שנתון.

שנת  ילמד הסטודנט על מערכות הגוף השונות במספר קורסים.בשנה השנייה : לימודי מערכות .ב

קורס כל  יבטים קליניים באותם מערכות. המערכות משלבת הוראה של מקצועות הבסיס וה

מתמקד במערכת אחת וכולל הרצאות פרונטליות, תרגילים, ימים קליניים ולימוד עצמי. 

 הקורסים נלמדים במספר ימים מרוכזים ובסופם תתקיים בחינה. 
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 קליניות-סטודנטים לרפואת שיניים בשנים הקדםללימודים בתכנית  .4

  חובה, קורסי בחירה ולימודי מערכות.התכנית מורכבת מקורסי 

שונים, אותם קורסי חובה בתחומים כוללת השנה הראשונה והשנייה ללימודים : קורסי חובה .א

 ייחודייםקורסים  יתקיימובנוסף, . בעו בתכנית הלימודים של כל שנתוןיש ללמוד כפי שנק

 בתחומים השונים של רפואת שיניים, כולל מיומנויות מנואליות.

בשנה השלישית ילמד הסטודנט על מערכות הגוף השונות במספר קורסים. : י מערכותלימוד .ב

מערכת העצבים" ילמד הסטודנט יחד עם סטודנטים לרפואה, "ו "נוירואנטומיה"ים הקורסאת 

  .לדרישות בית הספר לרפואת שינייםילמדו בקורס המותאם ושאר מערכות הגוף 

 .פנימית לרפואה חשיפה תתקיים: פנימית ברפואה קלרקשיפ .ג

 :קורסי בחירה .ד

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

 הבחירה עד תום שנה א'. 

 לימודי הבחירה אינם משתקללים בציון הסופי לתואר.  (2)

הסטודנט יבחר לימודי בחירה מתוך היצע קורסי הבחירה של בית הספר לרפואה, היצע  (3)

"כלים שלובים" או מפקולטות אחרות באוניברסיטה )מותנה באישור קורסי תכנית 

 מראש ממזכירות סטודנטים(.

 

 

 , סדרי בחינות ונהליםנוכחות בשיעורים –' דפרק 

 

 חובת נוכחות  .1

עורים נתונה לשיקול דעת של המרצה ותצוין ישבנוכחות החובת לפי הוראות האוניברסיטה  .א

 על גבי סילבוס הקורס. 

הכשרה מעשית, מעבדות, קורסים מבוססי דיון או התנסויות קליניות, נדרשת בקורסים של  .ב

רשאי המורה להודיע , בשיעורלא השתתף  במידה והסטודנט. בשיעורים חובת נוכחות

לסיים את ו, לא יוכל לגשת לבחינה לא מילא את חובות הקורסהסטודנט למזכירות כי 

 ציון עובר.הקורס ב

יודיע על , הנוכחות חובהבו  בשיעורם אינו יכול להשתתף סטודנט, אשר מטעמים מוצדקי .ג

 בכתב.אישור  , בצירוףולמזכירות סטודנטיםלמרכז הקורס כך 

 
 בחינות .2

 שעמד בדרישות הקורס, יוכל לגשת לבחינה. סטודנט רק .א

סטודנט חייב לעמוד בהצלחה בבחני ביניים, הגשת עבודות בית, כפי שנמסר לו בהודעה              .ב

מרצה רשאי לערוך בחנים בשיעור מבלי להודיע  לסטודנט או כמפורט בסילבוס של הקורס.

  על כך מראש.

( 12-008למועדים מיוחדים תקבע בהתאם לנוהל סדרי בחינות )להתאמות לימודיות וזכאות  .ג

 . המפורסם באתר האוניברסיטה

אלה בכתב על שאלות בזמן הבחינה: סטודנט המבקש לפנות בשאלה למורה, יעלה את הש .ד

גבי טופס ייעודי. המשגיח יעביר את השאלות למורה. במהלך הבחינה תינתן התייחסות רק 
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לא יתקבלו פניות על גבי הטופס בחצי שעה לשאלות מהותיות והיא תועבר לכל הנבחנים. 

 אחרונה של הבחינה.

 הציון הקובע .3

פה -מעבדה, בחינה בעלכגון עבודה מעשית,  ים להיות כמה רכיביםציון סופי בקורס יכולל .א

 או בכתב. 

הנהלת בית  .כולו בקורס ייחשב לכישלון ,הקורס ממרכיבי באחדנקודות,  60-ציון הנמוך מ .ב

הספר רשאית, במקרים חריגים, לקבוע ציון מעבר גבוה יותר לקורס מסוים, והדבר יפורסם 

 בסילבוס של הקורס.

לסיים בהצלחה את כל אחד ו, נוספתפעם  את הקורס להשליםנדרש  ,בקורססטודנט שנכשל  .ג

 .מרכיבי הקורסמ

או "לא נבחן"  (250) , "לא השלים חובותיו"(230) "לא מילא חובותיו"ציון סיום קורס ב .ד

 .על כל המשתמע מכך לגבי תנאי המעבר דינו כציון נכשל ,(260)

 

 אופן הבחינה .4

 . באופן מעשיאו ו/ פה בעל, כתבבלהתקיים  הבחינהיכולה  מרכז הקורסלפי החלטת  .א

 ידי שני בוחנים לפחות. -פה תיערך על-בחינה בעל .ב

 .רשאי להיות בוחן אחד בלבד חינה במיקרוסקופיהבבחינה במעבדה ובב .ג

 
 
 חיובישיפור ציון  .5

סטודנט אשר קיבל ציון חיובי בבחינה שנערכה במועד א' וחפץ לנסות לשפר ציון זה במועד  .א

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

 תנאי מוקדם להשתתפותו בבחינה במועד ב'. מהווה

נמוך במועד ב' אף אם הציון  מועד א' יחליף את ציון במועד ב' הוא הציון הקובע והוא הציון  .ב

 .יותר

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

 . לתואר

 
 ערעור על ציון .6

 . ()לא ניתן להגיש ערעור על בחינות קליניות בבחינה ציון על ערעור להגיש זכאי סטודנט .א

יתקיים מפגש חשיפה בו יתאפשר לסטודנט לעיין  פרסום הציונים כשבוע לאחרככלל,  .ב

ניתן להביא למפגש ספרי לימוד או  נציג מטעמו. ת איש סגל אווהעיון יהיה בנוכח בבחינה.

 רכי עיון.ורק לצ ומחשב נייד שישמש

 חשיפה לא יתאפשר לסטודנט:המפגש זמן ב .ג

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

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

 . או מכשיר הקלטהנייד  טלפוןלהכניס  (3)

 גורם חיצוני.סטודנט אחר או עם להתייעץ עם  (4)

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

 . כפי שנמסר בהודעה לסטודנטבאופן אחר 
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 כשגויה, )"מבחן אמריקאי"( ברירה-במבחן רב אם בעקבות הגשת ערעור תתברר שאלה .ה

  יון של כלל הסטודנטים בקורס.הצ יתוקן

התשובות המסומנות בגיליון התשובות הן הקובעות  ברירתי )"מבחן אמריקאי"(-במבחן רב .ו

תשובה המסומנת בין המקרה שיש שוני לא יתקבל ערעור בלצורך חישוב הציון, כלומר, 

 בגיליון התשובות.  התשובה המסומנת בשאלון הבחינה לבין 

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

החלטת הערעור היא סופית,  .רעור תפורסם ותנומק בתמציתיותהחלטה לגבי העללא שינוי. 

 .בשניתולא ניתן לערער 

 .רבה נכח יותר מבוחן אחד לא יתאפשר להגיש ערעושבבחינה בעל פה  .ח

 
 בחני ביניים או בחני פתע .7

 מרצה רשאי לערוך בחני ביניים ובחני פתע.  .א

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

 לא יתקיים מפגש חשיפה ולא יוגש ערעור.  20%-בבוחן אשר משקלו נמוך מ .ג

 

 

 פטור מקורסים –' הפרק 

 
 חובהפטור מקורסי  .2

סטודנט שסיים קורס במסגרת לימודים קודמים לתואר בוגר אוניברסיטה או לתואר  .א

 מוכר להשכלה גבוהה, רשאי להגיש בקשה לפטורמוסמך אוניברסיטה במוסד אקדמי 

 .מלימוד אותו הקורס

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

הטופס יוגש יחד עם גיליון  .רבאתר בית הספם המפורס טופס, על גבי םתחילת הלימודי

 וסילבוס מלא של הקורס.  מקורי ציונים

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

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

, מרכז הקורס יבחן את הבקשה לקבלת פטור בתנאי שהתקיימו הקריטריונים הבאים .ד

 :ובכפוף לנוהל "התיישנות לימודים"

 הקורס נדרש בתכנית הלימודים במסגרת התואר הנוכחי.  (1)

 לפחות. 75הסטודנט קיבל בקורס ציון סופי של  (2)

  .מסיום הקורסשנים  5-עברו יותר מלא  (3)

לדחיית הבקשה לפטור. הסיבה  עלקצר הסבר ת הבקשה, יינתן לסטודנט יבמקרה של דחי .ה

 אין ערעור על החלטת מרכז הקורס. 

או בפקולטה אחרת באוניברסיטת  אחרת הנלמדו באוניברסיטאשר של קורסים פטורים  .ו

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

פטורים של קורסים זהים אשר נלמדו בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב יינתנו,  .ז

 לימודיו , ובלבד שלא שוקללו במסגרתככל שאושרו, עם ציון וישוקללו בממוצע לתואר

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

 ( מתכנית הלימודים. 1/3משליש )

 ולא על חלק ממנו.מלא, על קורס פטור יינתן  .ט

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

לא ניתן לקצר את . ותר משנת הלימודים אליה הוא רשוםקדמות יסטודנטים משנים מת

  הלימודים ואין איחוד של שנים.

 
 מקורסי בחירה  פטור .3

יש להגיש למזכירות סטודנטים לפני תחילת שנת הלימודים, על גבי טופס את הבקשה  .א

 .המפורסם באתר בית הספר

ובלבד שהסטודנט קיבל ציון של , הבאים הקריטריונים, , בין היתרייבחנולצורך מתן פטור  .ב

ש"ס לכל  2ש"ס לפחות ויוכר כפטור בהיקף של  2. הפטור יינתן בעבור קורס של לפחות 60

 היותר.

ניתן לקבל פטור על בסיס קורס ממוסד אקדמי מוכר, לא כולל קורסים שנלמדו בבתי  (1)

 ספר להנדסאים או מכינות אקדמיות.

  לא יינתן פטור על בסיס קורסי מיומנויות )מעבדה, שפות, קורס מעשי(.  (2)

קשה לפטור מקורסים הנלמדים בבית הספר למתמטיקה ובבית הספר לפיזיקה, ב (3)

 קורסים מתקדמים. עבורתאושר רק 

דעי החיים מניתן לקבל פטור מקורס בחירה אחד על בסיס קורס שנלמד בפקולטה ל (4)

קורסי  פטור על ניתן לקבללדוגמה, ) ימודי רפואהאין קורס מקביל בלשבתנאי 

 אבולוציה, מדעי הצמח וזואולוגיה(. 

ביולוגיה ב' מבוא לביולוגיה א', מבוא לקורסים בסיס ה-עללא תתקבל בקשה לפטור  (5)

 , הנלמדים בפקולטה למדעי החיים.ביולוגיה ג'מבוא לו

קורס במסגרת שנלמדו  מטאורולוגיהו קבל פטור על הקורסים תולדות צה"לניתן ל (6)

 .טיס

ש"ס על בסיס שירות מילואים, פרטים  2ניתן לקבל פטור מקורס בחירה בהיקף של  (7)

 https://deanstudents.tau.ac.il/services/miluim באתר

 , פרטים באתר בקהילה או על בסיס התנדבות   

 https://deanstudents.tau.ac.il/Information_Encouragement 
 

ועדת ידי -מד בקריטריונים שהוגדרו עלשמשתתף בנבחרת האוניברסיטה, עסטודנט  (8)

א תל אביב, יוכל של מנהל נבחרות אס" ההוראה של כלים שלובים, וקיבל את אישורו

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://deanstudents.tau.ac.il/services/miluim
https://deanstudents.tau.ac.il/Information_Encouragement
https://deanstudents.tau.ac.il/Information_Encouragement
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 תנאי מעבר –פרק ו' 

 
 שנתית 6 -תנאי מעבר משנה לשנה בתכנית ה .1

סטודנט חייב בתכנית הלימודים המלאה כפי שמפורסמת באתר בית הספר. לא ניתן לדחות  .א

 אם הסטודנט קיבל אישור חריג מוועדת תלמידים.קורסים או ללמוד תכנית חלקית, אלא 

סטודנט חייב לסיים בהצלחה את כל הקורסים בלימודים הקדם קליניים בממוצע  .ב

 לפחות, כתנאי מעבר ללימודים הקליניים. 75.0משוקלל של 

קורסי החובה של אותה שנה בהצלחה את כל  נדרש לעבורבשנה א' או שנה ב' סטודנט  .ג

 לפחות. 70.0בממוצע משוקלל של כל שנת לימודים סיים לו

לפחות, לא  070.סטודנט בשנה א' או בשנה ב' שלא עמד בתנאי של ממוצע משוקלל של   .ד

יהיה חייב לחזור על קורסים על מנת להעלות את הממוצע. אלא יעבור לשנה העוקבת 

 תיקבע באישור יועץ אקדמי.בחירת הקורסים לשיפור הממוצע 

לפחות,  70.0א' או בשנה ב' שסיים את אותה השנה בממוצע משוקלל של  סטודנט בשנה .ה

ש"ס, יוכל לעבור לשנה העוקבת.  5-אבל נכשל בקורס או בקורסי חובה בהיקף של פחות מ

הקורסים שבהם נכשל, יבצע את כל מטלות הקורס ויקבל ציון על  זאת בתנאי, שיחזור

סטודנט שחוזר על לתשומת הלב, בת. חיובי בכל הקורסים, לא יאוחר מתום השנה העוק

קורסים וקיימת חפיפה בזמני הבחינות, חייב להיבחן ולהשלים קודם את הבחינות 

 בהם נכשל. שבקורסים 

ש"ס לא  5-8שהיקפם הכולל  חובהבקורסי  בקורס אוסטודנט בשנה א' או בשנה ב' שנכשל  .ו

ור על הקורסים שבהם יעבור לשנה העוקבת. על מנת לעבור לשנה העוקבת, הסטודנט יחז

נכשל, יבצע את כל המטלות ויקבל ציון עובר. הסטודנט יוכל להמשיך לשנה העוקבת רק 

 .70.0לאחר שיעבור בהצלחה את הקורסים שבהם נכשל והשיג את הממוצע הנדרש 

 ש"ס או יותר, יופסקו לימודיו.  9סטודנט שנכשל בקורס או בקורסי חובה שהיקפם הכולל  .ז

ממוצע )סטודנט בשנה ג' שנכשל באחד הקורסים או לא עמד בדרישה של הממוצע הנדרש  .ח

אינו יכול לעבור ללימודים הקליניים,  לפחות בלימודים הקדם קליניים( 75.0משוקלל של 

ואינו רשאי ללמוד קורסים בודדים מהלימודים הקליניים. סטודנט שלא השיג את הממוצע 

)בתיאום משנה ג' לחזור על קורסים  בלימודים הקליניים, חייבאם רוצה להמשיך , הנדרש

 עם יועץ אקדמי( על מנת להעלות את הממוצע.

 סטודנט שנדרש לחזור על קורס חובה ונכשל שוב, יופסקו לימודיו. .ט

סטודנט יורשה לחזור על שנה מסוימת פעם אחת בלבד. בכל מקרה סטודנט חייב לסיים   .י

 שנים. 5ם קליניים תוך את כל חובותיו בלימודים הקד

 

 קליניות-תנאי מעבר משנה לשנה עבור סטודנטים לרפואת שיניים בשנים הקדם .2

קליניות. -לעיל יחולו על סטודנטים לרפואת שיניים בשנים הקדם ו' בפרק 1סעיף הוראות  .א

 בנוסף יחולו התנאים הבאים:

ת היכולת המנואלית של הסטודנט והיכולת שלו הקורס "מורפולוגיה דנטלית" בוחן א .ב

סטודנט שנכשל  להתמודד בהצלחה עם קורס מעבדת הסימולציה והטיפול במתרפאים.

לא יעבור לשנה  )על פי תכנית הלימודים מתשפ"ב( מורפולוגיה דנטלית"בשנה א' בקורס "



 תקנון לימודים לתואר דוקטור לרפואה

10 
 

, מטלות הקורסאת כל בצע ל, על הקורס במלואו ובשלמותו חייב לחזורהעוקבת. הסטודנט 

 ., יופסקו לימודיו ברפואת שינייםפעם נוספת כשל בקורסיאם יציון חיובי. ולקבל 

 לא יתחיל בלימודיו "מורפולוגיה דנטלית" החובהסטודנט שנכשל בשנה ג' בקורס  .ג

, את כל מטלות הקורסבצע ל, על הקורס במלואו ובשלמותו חייב לחזורהקליניים. הסטודנט 

 ., יופסקו לימודיו ברפואת שינייםבקורס פעם נוספתיכשל ים א ציון חיובי.ולקבל 

" ולא יכול להמשיך ללימודים מורפולוגיה דנטליתשנה ג' שנכשל בקורס " סטודנט .ד

 הקליניים, רשאי לקבל תעודת  תואר ראשון במדעי הרפואה בתנאים המצטברים הבאים:

 יניים.עבר בהצלחה את כל הקורסים האחרים בלימודים הקדם קלהסטודנט  (1)

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

 .בחירה של בית הספר לרפואהה

יופיע בגיליון הציונים כקורס עודף ולא ישתקלל הקורס "מורפולוגיה דנטלית"  (3)

 .בממוצע לתואר

 

 שנתית 4-תנאי מעבר משנה לשנה בתכנית ה .3

המלאה כפי שמפורסמת באתר בית הספר. לא ניתן    סטודנט חייב בתכנית הלימודים  .א

לדחות קורסים או ללמוד תכנית חלקית, אלא אם הסטודנט קיבל אישור חריג מוועדת 

 תלמידים.

סטודנט חייב לסיים בהצלחה את כל הקורסים בלימודים הקדם קליניים בממוצע  .ב

אותו חייב לפחות, הממוצע לא כולל את הקורס "רפואה פנימית"  75.0משוקלל של 

 לפחות. 70לסיים בציון 

סיים לקורסי החובה של אותה שנה ובהצלחה את כל  נדרש לעבורבשנה א' סטודנט  .ג

 לפחות. 70.0בממוצע משוקלל של 

לפחות, לא יעבור לשנה  070.סטודנט בשנה א' שלא עמד בתנאי של ממוצע משוקלל של   .ד

בחירת את הממוצע.  יהיה חייב לחזור על קורסים על מנת להעלותאלא העוקבת 

 תיקבע באישור יועץ אקדמי. הקורסים לשיפור הממוצע

נכשל לפחות, אבל  70.0שסיים את אותה השנה בממוצע משוקלל של סטודנט בשנה א'  .ה

, יוכל לעבור לשנה העוקבת. זאת ש"ס 5-חובה בהיקף של פחות מ קורסיבבקורס או 

מטלות הקורס ויקבל ציון חיובי הקורסים שבהם נכשל, יבצע את כל על  בתנאי, שיחזור

בכל הקורסים, לא יאוחר מתום השנה העוקבת. סטודנט שחוזר על קורסים וקיימת 

חפיפה בזמני הבחינות, חייב להיבחן ולהשלים קודם את הבחינות בקורסים בהם 

 נכשל. 

ש"ס לא יעבור  5-8שהיקפם הכולל  חובהבקורסי  בקורס אוסטודנט בשנה א' שנכשל  .ו

לשנה העוקבת. על מנת לעבור לשנה העוקבת, הסטודנט יחזור על הקורסים שבהם 

נכשל, יבצע את כל המטלות ויקבל ציון עובר. הסטודנט יוכל להמשיך לשנה העוקבת 

 .70.0רק לאחר שיעבור בהצלחה את הקורסים שבהם נכשל והשיג את הממוצע הנדרש 

ש"ס או יותר, יופסקו  9שהיקפם הכולל  חובהבקורסי  בקורס או סטודנט שנכשל .ז

 לימודיו. 

סטודנט בשנה ב' שנכשל באחד הקורסים או לא עמד בדרישה של הממוצע הנדרש  .ח

אינו יכול לעבור ללימודים  לפחות בלימודים הקדם קליניים(  75.0ממוצע משוקלל של )
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מודים הקליניים. סטודנט שלא הקליניים, ואינו רשאי ללמוד קורסים בודדים מהלי

לחזור על  , אם רוצה להמשיך בלימודים הקליניים, חייבהשיג את הממוצע הנדרש

 )בתיאום עם יועץ אקדמי( על מנת להעלות את הממוצע.משנה ב' קורסים 

 סטודנט שנדרש לחזור על קורס חובה ונכשל שוב, יופסקו לימודיו. .ט

אחת בלבד ולסיים את כל חובותיו סטודנט יורשה לחזור על שנה מסוימת פעם  .י

 שנים. 3בלימודים הקדם קליניים תוך 

 

 המעבר בתנאיי עמדו שלא סטודנטיםב דיון .4

סטודנט שלא עמד בדרישות תנאיי המעבר יקבל הודעה ממזכירות ועדת תלמידים:  .א

סטודנטים ותינתן לו אפשרות לפנות לוועדת תלמידים. הוועדה תחליט לגבי המשך לימודיו 

בהתאם לתקנון בית הספר. הסטודנט רשאי להופיע בפני הוועדה בדיון שנערך בעניינו. 

אות דופן, בהחלטה מנומקת, לאפשר במקרים חריגים תהא הוועדה רשאית, עקב נסיבות יוצ

 .ולקבוע את התנאים להמשך לימודיולסטודנט להמשיך בלימודיו 

רשאי מסיבות אקדמיות,  שהוחלט לגביו על הפסקת לימודיםסטודנט ועדת ערעורים:  .ב

בתוך שבועיים מיום של בית הספר לרפואה ורפואת שיניים לערער בפני ועדת הערעורים 

 לימודיו. הסטודנט רשאי לבקש להופיע בפני הוועדה.  שליחת ההודעה על הפסקת

 .אם לא יוגש הערעור, תיכנס הפסקת הלימודים לתוקפה

 
 חידוש לימודים .5

חידוש לימודים של סטודנט שעשה הפסקת לימודים ביוזמתו, מותנה באישור ועדת  .א

  לפני ביצוע הפסקת הלימודים.כפי שהיה  תלמידים שתבחן את מצבו האקדמי

בה שט המחדש את לימודיו יחולו התקנון ותכנית הלימודים הנהוגים בשנה על סטודנ .ב

 חידש את לימודיו.

הורחק לצמיתות על בסיס הליך סטודנט שלימודיו הופסקו מסיבות אקדמיות או  .ג

 , לא יוכל לחדש לימודים.משמעתי

יידרש להירשם מחדש ללימודי רפואה  מימש לימודיוללימודים אך לא שהתקבל סטודנט  .ד

 .על כל המשתמע מכך, לרבות עמידה בתנאי הקבלה הנהוגים בעת הירשמותו מחדש

 

 

 שנתית השש בתכנית (B.Med.Scזכאות לתואר "בוגר במדעי הרפואה" ) –' זפרק 

 
 הענקת תואר .1

-הקדםיוענק לסטודנט שסיים את הלימודים ( B.Med.Sc)התואר "בוגר במדעי הרפואה"  .א

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

   .האוניברסיטאיות

 הענקת תואר בהצטיינות או בהצטיינות יתרה .2

לסטודנטים שסיימו ( יוענק B.Med.Sc)התואר "בוגר במדעי הרפואה בהצטיינות"  .א

 לנהלי האוניברסיטה.בכפוף  .לפחות 90.0של  סופי משוקלללימודיהם בציון 
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( יוענק לסטודנטים שסיימו B.Med.Sc)התואר "בוגר במדעי הרפואה בהצטיינות יתרה"  .ב

 בכפוף לנהלי האוניברסיטה.  .לפחות 95.0 של סופי משוקלללימודיהם בציון 

 

 

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

 
 הענקת תואר .1

יוענק לסטודנט שמילא את חובותיו האקדמיות  (M.D"דוקטור לרפואה" )התואר  .א

 סטאז'.ה השלמת שנתוהאוניברסיטאיות, לרבות סיום עבודת גמר ו

 ציון הגמר בתואר ישוקלל באופן הבא: .ב

לפי קליניים ובלימודים הקליניים -בלימודים הקדםממוצע ציוני הקורסים  95% (1)

 משקלם היחסי. 

 עבודת גמר.  %5 (2)

שנתי הקרוב ביותר למועד בו סיים את חובותיו, ובלבד לסטודנט תוענק תעודה בטקס ה .ג

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

 
 הענקת תואר בהצטיינות או בהצטיינות יתרה .2

יוענק לסטודנטים שסיימו לימודיהם בציון  (M.D" )בהצטיינות "דוקטור לרפואההתואר  .א

 .לנהלי האוניברסיטהבכפוף  ,לפחות 90.0של  סופי משוקלל

יוענק לסטודנטים שסיימו לימודיהם  (M.D" )בהצטיינות יתרה "דוקטור לרפואההתואר  .ב

 .בכפוף לנהלי האוניברסיטה ,לפחות 93.0 סופי משוקללבציון 


