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סטודנטיות וסטודנטים יקרים,
הנדון :מתווה הבחינות לסמסטר א' לנוכח העליה בתחלואה
בהמשך למכתבי מיום  ,29.12.21ולאור העלייה התלולה בתחלואה ,החליטה הנהלת האוניברסיטה
להפעיל את תכנית המגירה של העברת חלק מהבחינות למערכת הבחינות המקוונת של חב' תומקס.
הגם שאין עדיין הנחיות מחייבות בעניין זה ,איננו יכולים להמתין להנחיות כאלה שמניסיון העבר
עלולות להיות מונחתות ברגע האחרון ובאופן שלא משאיר די זמן להיערך אליהן .ההחלטה התקבלה
לאחר התייעצות עם אגודת הסטודנטים ובהסכמתה ,ומתוך מחויבות לבריאות הסטודנטים ,המרצים
ושאר עובדי האוניברסיטה.
לפיכך ,הבחינות בפקולטות וביחידות הבאות ייערכו כולן במערכת התומקס:
•
•
•
•
•
•
•

הפקולטה למדעי היהדות;
הפקולטה למדעי הרוח;
הפקולטה למדעי החברה;
הפקולטה לחינוך;
הפקולטה למשפטים;
הפקולטה למדעי החיים (חלק מהקורסים שעליהם תודיע הפקולטה);
בית הספר ללימודי יסוד ביהדות.

יש לציין ,שבכל הבחנים שערכנו בסמסטר הזה לא עלתה אף טענה של פגיעה במחשב של סטודנט,
ואם בעתיד תעלה טענה מוצדקת כזו ,האוניברסיטה תדאג לפיצוי לבעל המחשב.
בשאר הפקולטות והיחידות (הפקולטה למדעים מדויקים ,הפקולטה להנדסה ,הפקולטה לרפואה,
המערך לתכניות ייעודיות ,היחידה ללימודים בין-תחומיים ,והיחידה לאנגלית כשפה זרה) הבחינות
מתוכננות להיערך באופן פרונטלי בקמפוס ,תוך שמירת מרחקים כנדרש ועטיית מסכות כדי לשמור
על בריאותכם .בזכות העובדה שהעברנו בחינות רבות למתכונת מקוונת ,נוכל לרווח יותר את
הכיתות שבהן יתקיימו הבחינות בקמפוס .וכמובן שעל-פי החלטת הממשלה כניסה לקמפוס היא רק
בהצגת תו ירוק או בדיקת קורונה שלילית בתוקף .סטודנט שיחלה או ייכנס לבידוד (עם אישור בידוד
של משרד הבריאות) יהיה זכאי למועד ב' ,עם אפשרות למועד מיוחד עוד השנה לפי הצורך .אנחנו
מבקשים מאד שמי שחולה או לא מרגיש טוב שיימנע מלהגיע לקמפוס ולא יסכן את חבריו ואת עובדי
האוניברסיטה.
סטודנט שצריך להיבחן במערכת התומקס ומעדיף להגיע לקמפוס כדי להיבחן על מחשבי
האוניברסיטה תחת השגחה אנושית בלבד ,מתבקש להירשם באמצעות פנייה מינהלית דרך מערכת
האינבר ,וזאת כדי לאפשר למדור בחינות להיערך עם מספיק עמדות מחשב .ההרשמה תהיה פתוחה
עד ליום ראשון הקרוב ,ז' בשבט ( .)9.1.22שימו לב ,שלא ניתן להירשם כאמור עבור בחינה אחת
או שתיים ,אלא הרשמה כזו תופסת לגבי כל תקופת הבחינות ולא ניתן לבטל אותה .סטודנטים
המבקשים להיבחן בתומקס בקמפוס ואשר זכאים להיבחן בקבוצה קטנה ,נדרשים להירשם רק דרך
מדור תמיכה והנגשה בקישור הזה עד  10ימים לפני מועד הבחינה.
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שימו לב ,שבשל המורכבות הלוגיסטית שכרוכה בהפעלת מתווה הבחינות בסמסטר הקרוב ,לא נוכל
לאפשר בחינות חופפות ,אם אחת מהן מקוונת .סטודנט שבחינה אחת שלו חופפת עם בחינה אחרת
יהיה זכאי למועד ב' לאחת הבחינות ,עם אפשרות למועד מיוחד לפי הצורך.
סטודנטים שמסיבה כלשהי לא התנסו עדיין על מערכת תומקס ,נדרשים לעשות את בוחן הדמה של
מערכת זו ,כדי שגם הם יהיו מוכנים לבחינה .הבוחן הזה בנוי כלומדה ,יעביר אתכם את שלבי
הכניסה וההזדהות במערכת ,ויכיר לכם את הפונקציות שלה .חובה לעשות בוחן כזה לפני הבחינה
האמתית! לנוחיותכם ,הנה קישור להסברים כיצד לעשות זאת וכאן יש מידע נוסף על הבחינות הללו.
אני מאחל לכולכם בריאות איתנה והצלחה בבחינות!
בברכה,

פרופ' אריה רייך
סגן הרקטור

