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חשיבות  פרופ' שמיר  בירכה את פרופ' סיון על הצטרפותה לועדת הוראה של ביה"ס,  ישבפתח הישיבה 
בישיבות של ועדת ההוראה של בית הספר. חשוב יו"ר ועדת הוראה של הפקולטה  גדולה להשתתפות של 

ולא יחרגו מהנהוג והמקובל ועל פי לנו שהחלטות שאנחנו לוקחים יהיו בהתאם לתקנון האוניברסיטה 
 הנחיות נה"ל. תרומתה של אורנה הלוי היתה רבה ואנחנו מודים לה על כך. 

הישיבה נועדה לצורך מעבר על תקנון ההוראה של בית הספר ועידכונו בהתאם להחלטות של ועדת ההוראה 
ודים בבית הספר לרפואה של במשך השנים האחרונות . לעזרתנו הונחו בפנינו תקנוני ההוראה ונהלי הלימ

 האוניברסיטה העברית ושל אוניברסיטת תל אביב.
 

לאחר עדכון התקנון וניסוחו מחדש הוא הועבר במיל לאישור כל חברי ועדת ההוראה ולאחר מכן נשלח 
 לפרופ' מרים שיף יו"ר נה"ל. 

ידע נוסף חיוני לאחר אישור סופי של התקנון המחודש הוא הועלה לאתר בית הספר ובו קישורים למ
 לסטודנטים לכל מי שמתעניין בנהלי הלימודים אצלנו. 

 
 להלן עיקרי הדברים עליהם דנו וההחלטה שנלקחה.

 
 שהוא ממוצע ציוני כל הקורסים לצורך מעבר משה ב' לג'  75החלת ציון מעבר של  .1
 שהוא ממוצע של כל קורסי החובה לצורך מעבר בין שנה ג' ל ד'.  75החלת ציון מעבר של  .2
 רישום אלקטרוני של נוכחות בשיעורים דרך המודל  –החל מהשנה  .3
בכל השיעורים הפרונטאלים. סטודנט שלא יגיע  % 70הוחלט על חובת נוכחות מינימאלית  של  .4

 חינה ויאלץ לחזור על הקורס שנה לאחר מכן.לא יוכל לגשת לב –מהשיעורים  70%לפחות ל 
 בכל המעבדות, סיורים ורגילים.  100%חובת נוכחות של  .5
בכל הקורסים שאין בהם מבחן והציון ניתן על סמך נוכחות ( סמינרים,  100%חובת נוכחות של  .6

 תחיקה וטרינרית, כתיבה מדעית, אטיקה ועוד)
היושר והיושרה. סטודנט אשר ימצא כי איננו  בית הספר חרט על דגלו את נושא -יושר ויושרה  .7

דובר אמת (לדוגמה, חתימות כוזבות בדפי נוכחות, העתקות בבחינות, היערות כוזבות בתיקים 
רפואיים וכד') יושעה מהלימודים לאלתר. הסטודנט יהיה רשאי לפנות לוועדת המשמעת 

 האוניברסיטאית ולערער על ההחלטה.
 ות להפעיל אמצעים שונים על מנת להבטיח את קיום ההנחיה.  בית הספר שומר לעצמו את הזכ

שנה ג' ילמדו בכל הימים בקמפוס בית דגן. כלומר סטודנטים  2019-2020החל משנת הלימודים  .8
 שהתחילו השנה את שנה א' ילמדו בבית דגן כאשר יגיעו לשנה ג'. 

 
 בתקנון שנמצא באתר. פרטים נוספים הקשורים בנהלי הלימודים בבית הספר מופיעים מעתה 

 
 
 


