
 

 

 

 

 

 
 

 
 י' תמוז תש"פ

 2020יולי  02
 

 אל
 האוניברסיטהקהילת 

 סמסטר ב', שנה"ל תש"ף -בחינות עדכון קורונה: הנדון: 

 שלום,

לסטודנטים החלטת הממשלה בנושא קיום מבחנים אני מבקש לעדכן אתכם כי בעקבות 

סיום הסמסטר, הגישו המוסדות להשכלה גבוהה לאישור המל"ג מתווה לקיום אוניברסיטאות עם ב

למולה אנו מענה מיטבי למציאות את החלטת הממשלה ונותן להבנתנו,  ,התואםהבחינות, 

לא תתקיימנה , ובשלב זה גלתשובת המל"כעת . אנו ממתינים תלמידים ומרצים כאחד –מתמודדים 

 , בחינות בקמפוס.2020ביולי  5החל מיום ראשון, 

מתווה ותכנית ה, עפ"י ועדו להתקיים כמבחנים מקוונים, יתקיימו כמתוכנןנכלל המבחנים ש

יישלחו ותוספות לתכניות עדכונים  ,המעודכנת שפורסמה בידי הפקולטות )הבהרות הבחינות

 בזמן הקרוב(.אליכם בידי הפקולטות כבר 

יש להזין את אני מבקש גם להדגיש נוכח המציאות החדשה כי אנו בוחנים את ההחלטה כיצד 

לגבי כל קורס מראש ונודיעכם על ההחלטה  עובר/ נכשל או ציון מספריהאם  – תוצאות הבחינה 

 וקורס. 

על אנו נותנים אמוננו בציבור הסטודנטים והסטודנטיות כי יוכלו לאתגר, וכי יקפידו הקפדה יתירה 

טוהר הבחינה, כדי לאפשר לנו להעריך נכונה את ההישגים האקדמיים של התלמידים. בכל מקרה, 

 כל תלמיד הנבחן במבחן מקוון, יתבקש למלא טופס הצהרת טוהר בחינות כתנאי לבחינה. 

אנו נודיעכם בהקדם האפשרי האם ניתן יהיה  –לגבי מבחנים שתוכננו להתקיים כמבחני כיתה 

)בהתאם להנחיות משרד הבריאות(, האם יומרו  ומועד קיומםי כיתה בקמפוס כמבחנ לקיימם

ניתן לקיים לא האם , או לחילופין, אלו תתקיימנהלבחינות מקוונות )באם הדבר אפשרי( ומתי 

 . בחינה בקורס

על התגייסותו לאפשר לנו  את הערכתנו לציבור הסטודנטים בסיום דבריי אני מבקש לשוב ולהביע

אני מבקש גם ע לו ככל שניתן. לסייואת מחויבותנו  את ההוראה במהלך הסמסטרלהוסיף ולקיים 

, נוודא כי תחילת השנה הבאהלשוב ולהדגיש דברים שכתבנו לכם בראשית הסמסטר, ולפיהם עד ל

כי יינתנו ו, עם קורסים שאותם יהיה עליהם להשלים בהמשך לימודיהם יותרותלמידים לא 

 על הקורסים, והם לא יותרו בלא ציון.  נכשל /מספריים או ציון עוברציונים  לתלמידים

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 אני מאחל לכם הצלחה ובעיקר בריאות.

 
 

 בברכה,
 
 
 

 פרופ' אייל זיסר
 סגן הרקטור

 העתקים:
 לשכת הנשיא

 לשכת הרקטור
 לשכת המנכ"ל

 שרון פלדמן, המזכירה האקדמית
 סגן המזכירה האקדמיתיניב אברמסון, 

 ירדן בן צבי, יו"ר אגודת הסטודנטים והסטודנטיות


