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 כ"ה באייר התש"פבס"ד, 

 2020במאי  19
 2020-77סר 

 ,לסטודנטים באוניברסיטת בר אילן שלום
 

 סמסטר ב׳ תש״ף בצל משבר הקורונה הנדון:
 
 

עם התמשכות ההנחיות הבריאותיות/חברתיות בעקבות מגפת הקורונה ולאור המתווה הצפוי לאקדמיה של משרד 

 להשלמת הסמסטר ולקיום מערך הבחינות.  אנו מתארגניםהבריאות, 

המתווה הצפוי עבורנו, בבר אילן, מביא בחשבון את נהלי משרד הבריאות, התייחסות לסגל הוראה וסטודנטים 

 ואנ בקבוצות סיכון, הצורך במוכנות פיזית ונפשית לקראת הבאות, והיכולת הלוגיסטית של האוניברסיטה.

 היום, והוא עשוי להשתנות אם המצב ישתנה באופן מהותי.שהמתווה מבוסס על נתוני  יםמדגיש

 

 ה ההתנהלות הבאהבהתאם לכך נקבע

  סמסטר ב׳ יילמד כולו באופן מקוון )במערכת הזום(, גם אם הנחיות משרד הבריאות יתירו הוראה פרונטלית

 החל מאמצע יוני.

 בחינות בתכניות מיוחדות( יתקיימו באופן מקוון, בהתאם  )בדר״כ כל הבחינות המתוכננות לחודש יוני

 למתווה שיפורט בהמשך מכתב זה.

  בחינות מועד א׳ )מתקיימות בחודש יולי ובמחצית הראשונה של אוגוסט( יתקיימו בחלקן פרונטלית, בכיתות

. המקוריים, ללא שינוי בתאריכי הבחינות בקמפוס, וחלקן באופן מקוון )בהתאם למתווה שבהמשך המכתב(

 ההערכה כרגע היא שלפחות מחצית מהבחינות יתקיימו באופן מקוון.

 הבחינות כולן יתקיימו בקמפוס. –אם המצב ישתנה מהותית וניתן יהיה להיבחן ללא ריחוק חברתי 

  סמסטר קיץ מתוכנן ברובו להתקיים בכיתות בקמפוס. ייתכן שממגבלות לוגיסטיות נאלץ לקיים חלק

 מקוון.מהקורסים באופן 

 

 מתווה הבחינות המקוונות

את החלופה המתאימה למתן ציון בכל קורס. בקביעת החלופה ניתן לחרוג מהגדרת המטלות  המרצים יבחרו

אפשר, ואף רצוי, לבסס את הציון הסופי לא רק על מבחן בסילבוס של הקורס. רשומים הומשקליהן בציון הסופי 

 המרצים יודיעו(. וכד׳ , בחנים)מטלות לאורך הסמסטר, הגשת תרגיליםסוף הסמסטר אלא גם על הערכות חלופיות 

החלופה שתיבחר מחייבת את המרצה בין שהבחינה תהיה  לסטודנטים על החלופה שנבחרה עד לסוף חודש מאי.

 ן שהיא תתקיים פרונטלית בקמפוס.ימקוונת וב

 החלופות המקוונות האפשריות:

 עבודת בית 

 מבחן פתוח 
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 ברירתי-מבחן רב 

 עובר בינארי )ציון עובר/נכשל(. לביןלכל אחת מהחלופות המרצה צריך לבחור בין מתן ציון מספרי 

 בחנים/ תרגילים/ עבודות יש הערכה חלופית משמעותית על בסיס העבודה לאורך הסמסטר ) םבקורסים בה

הערכה זו, ללא  ניתן להגדיר את הציון הסופי על בסיס –מהציון הסופי(  50%במשקל לפחות קטנות וכד׳, 

 ביצוע מטלת סוף סמסטר )עבודה/מבחן(.

 

 אין לתת ציון עובר שלא מתבסס על אחת החלופות הנ״ל.

 

 היחס לסטודנטים

סטודנטים רבים חשים לחץ, חרדות, אי בהירות לגבי העתיד וכד׳. אנו מודעים לכך שתקופה זו מאתגרת לכולנו, ו

על אחת כמה וכמה הדבר נכון לסטודנטים שהם הורים לילדים קטנים או כאלה שעובדים במערכות חירום/בריאות 

ם ולהתחשב במידת האפשר, וזאת מבלי לגרום לזילות כלהיות ערים למצבהתבקשו חיוניות אחרות. המרצים /

 אקדמית.

 

שנמשיך  יםובטוח כיםסמו ויקרים, עד עתה עמדנו בהצלחה רבה באתגרים שהעמידה בפנינו התקופה. אנ טודנטיםס

להתמודד בהצלחה עם המצב ועם האתגרים החדשים שהוא מציב בפנינו, ושנצליח להביא לסיומה המוצלח, עבורנו 

 , שנת לימודים יוצאת דופן זו.כםועבור

 

 

 ,בברכה

                                                             

 אמנון אלבקפרופ'        פאוסט ריםמפרופ' 

 סגן הרקטור             רקטור                     
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