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 לשכת סגן הרקטור
Office of the Vice Rector 

  

 ' שבט תשפ"אזבס"ד, 
20.01.2021 

 
 

 סטודנטים יקרים, 
 

  
 מתווה בחינות מקוונות והתאמות –הסכם עם אגודת הסטודנטים הנדון: 

 
ו להסכמה בדבר מתווה הבחינות של נהנהלת האוניברסיטה ואגודת הסטודנטים שמחים להודיע שהגע

סמסטר א'. ההסכמות הושגו מתוך הכרה משותפת בצורך להבטיח את טוהר הבחינות ואת היכולת 

 אילן להיבחן בתנאים נוחים והוגנים, תוך שמירת כל זכויותיהם.  -של הסטודנטים של אוניברסיטת בר

 
עבור נבחני תומקס שביקשו   ההסכמות כוללות אפשרות לקבל בהשאלה מחשב נייד מהאוניברסיטה

, וכן מתווה של הנחיות מעודכנות לבחינות במערכת המודל, התאמות 10.1-להיבחן בקמפוס עד ה

 והקלות לסטודנטים שהם הורים לילדים קטנים, ודחייה של שבועיים במועד להגשת מטלות.

 
 למכתבי זה.פירוט של המתווה המוסכם בנושא הבחינות המקוונות והתאמות מצורף 

 
אני מודה ליו"ר האגודה, נתנאל פל, ולסגניתו נעמה לשובר, על שיתוף הפעולה ועל הנכונות להגיע 

 אילן בימים המאתגרים הללו. -למתווה מוסכם לטובת כל הסטודנטים של אוניברסיטת בר

 

 

 בברכה,        

 

 פרופ' אריה רייך         

 סגן הרקטור 
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 תאמות לסטודנטים מתווה לבחינות מקוונות וה

 

מתוך הכרה בקשיים הכרוכים בלמידה ובהיבחנות באוניברסיטה בתקופת הקורונה, במיוחד בתקופת  

הסגר המהודק שאנו נמצאים בו עתה, ומתוך רצון להבטיח את טוהר הבחינות ואמינות הציונים תוך  

המתווה הבא ודנטים לבין אגודת הסטהאוניברסיטה סוכם בין שמירה מיטבית על זכויות הסטודנטים, 

 יחול בתקופת הבחינות של סמסטר א' תשפ"א:ר שא

 

האוניברסיטה תדאג לכך שגם הסטודנטים שייבחנו במערכת המודל/זום יוכלו להיבחן בתנאי  .א

ידי הפחתת עוצמת הרמקולים למינימום הדרוש כדי לשמוע פנייה של  -בחינה שקטים, וזאת על

 שם לב להודעת צ'אט שקיבל במערכת הזום.משגיח לנבחן, במקרה שאותו נבחן לא 

 בבחינות במערכת המודל/זום לא יידרש הסטודנט לשימוש ביותר משתי מצלמות. .ב

סטודנט שייתקל בבעיה טכנית במערכות הבחינה המקוונות )תומקס או מודל, לפי העניין( אשר  .ג

התמיכה  תמנע ממנו להשיב על הבחינה ו/או להגיש אותה, גם אחרי ניסיונות לסיוע מצד

הטכנית ומתן זמן נוסף להשיב על הבחינה, יהיה זכאי למועד בחינה נוסף, ובתנאי שפנה בזמן 

 אמת לעזרת התמיכה הטכנית, ולא נמצא פתרון שיאפשר לו להשלים ו/או להגיש את הבחינה. 

ברירת המחדל בבחינות במודל/זום תהיה אפשרות של ניווט קדימה ואחורה בין השאלות  .ד

צה שיבקש להגביל את האפשרות הזו, יצטרך לקבל אישור לכך מראש המחלקה בבחינה. מר

 שלו.

בבחינות שאורכן עד שעתיים, לא תהיה אפשרות יציאה לשירותים מתחילת הבחינה, אך תותר  .ה

יציאה לשירותים באישור המשגיח לאחר ההזדהות ולפני תחילת הבחינה. הגבלה זו אינה חלה  

רופא משפחה, ועל מי שהציג אישור של רופא מומחה על בעיה  על נשים בהריון בהצגת אישור  

דקות   45רפואית רלוונטית. בבחינות שאורכן יותר משעתיים, תותר יציאה לשירותים אחרי 

דקות האחרונות של הבחינה. דיקן או ראש מחלקה יוכל לאשר  30-מתחילת הבחינה, ולפני ה

ים מיוחדים או בבחינות מסוימות, יציאה לשירותים גם בבחינות שהן עד שעתיים, למקר

 בהתאם להגבלות הזמן הנ"ל.

סגן הרקטור יוציא הנחיה לכלל המרצים בקמפוס, בשנה מאתגרת זו, כי ממוצע בקורס פלוני    . ו

נקודות מממוצע הבחינות באותו קורס בשלוש השנים האחרונות. אם    3-לא יהיה נמוך ביותר מ

ת הקורונה, ובאותה שנה נרשם ממוצע גבוה אחת משלוש השנים האחרונות התקיימה בתקופ

באופן בלתי סביר ביחס לשנתיים הנוספות, ניתן להתעלם מהציון בשנת הקורונה, ולבסס את 

 הממוצע על שלוש השנים הקודמות הרלוונטיות. 
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סטודנטים שהם הורים לילדים קטנים )מגיל לידה עד כיתה ו'( יהיו זכאים למועד נוסף על כל   .ז

קיימה בתקופה של סגירת מוסדות החינוך של ילדיהם, ובלבד שלא ייגשו מועד בחינה שהת

 מועדים בכל בחינה.  2-ליותר מ

בתקופת/בתקופות הסגר שחלה/שחלו בשנת הלימודים תשפ"א, סטודנטים שהם הורים   .ח

בהיקף מטלות הביניים    20%לילדים קטנים )מגיל לידה עד כיתה ו'(  יהיו זכאים להפחתה של  

שבתקופת/ שבתקופות )למעט מעבדות, קליניקות וכדו'(. כלומר, ככל  וונטי של הקורס הרל

חלה/תחול חובת הגשת מטלות, הורים לילדים כאמור יקבלו פטור מהגשת מטלות  הסגר

 מכלל המטלות בקורס. 20%כאלה, עד לתקרה של 

' מטלות שמועד הגשתן חל בתקופה שבה יש לסטודנט בחינות של סמסטר א' )לרבות מועדי א .ט

 ב'( יידחה מועד הגשתן בשבועיים. -ו

להיבחן בקמפוס, והדבר   10.1.2021-סטודנט שאמור להיבחן במערכת תומקס וביקש עד ל . י

נמנע ממנו עקב העדר יכולת האוניברסיטה לקיים בחינות בקמפוס, יוכל לוותר על מועד א' 

מהאוניברסיטה ולקבל שני מועדים נוספים. הוראה זו לא תחול על מי שקיבל בהשאלה מחשב  

 לצורך היבחנות. 

 
 

 

mailto:%20vicerec.office@biu.ac.il

