אוניברסיטת בן גוריון בנגב
שנתון תשע"ו
הפקולטה למדעי הבריאות
נושאי תפקידים בפקולטה
פרופ' עמוס כץ

דיקן בפקולטה

סגני דיקן
פרופ' יעקב הנקין
פרופ' דורון זגר
פרופ' אלון מונסונגו
פרופ' קלריס ריזנברג
פרופ' איל שיינר

סגן דיקן להוראה וחינוך רפואי
סגן דיקן לקידום אקדמי
סגן דיקן למחקר
סגן דיקן ומנהלת בית הספר לרפואה
סגן דיקן לענייני סטודנטים

ראשי חטיבות
פרופ' יניב אלמוג
פרופ' איה בידרמן
פרופ' איתן לוננפלד
פרופ' מתי ליפשיץ
פרופ' ליאוניד לנצברג
פרופ' זאב קפלן
פרופ' יורם שפירא

פנימית
בריאות בקהילה
מיילדות וגניקולוגיה
פדיאטריה
כירורגיה
פסיכיאטריה
הרדמה

ראשי מחלקות
פרופ' רוני אפטה
פרופ' לימור אהרנסון-דניאל
דר' דוד בן-מנחם
פרופ' נדב דוידוביץ
פרופ' סימונה בר -חיים
דר' חנה זיידנברג
פרופ' עמליה לוי
פרופ' ישראל סקלר
פרופ' עמליה לוי

מיקרוביולוגיה ,אימונולוגיה וגנטיקה
רפואת חרום
ביוכימיה ופרמקולוגיה קלינית
ניהול מערכות בריאות
פיזיותרפיה
סיעוד
בריאות הציבור
פיזיולוגיה וביולוגיה תאית
בריאות הציבור

מנהלי בתי ספר
פרופ' שמעון בן שבת
פרופ' יצחק מלצר
פרופ' מרק קלרפילד
פרופ' קלריס ריזנברג
פרופ' יעל שגב

רוקחות
מקצועות הבריאות ע"ש רקאנטי
רפואה בינלאומית
רפואה
מדעי המעבדה הרפואית

מנהלי תכניות
דר' ליאת גרניק
פרופ' אטה ליבנה
פרופ' עמליה לוי

ראש התכנית בגרונטולוגיה
יו"ר וועדת תלמידי מחקר
בריאות הציבור MPH

מנהלת הפקולטה
מר הרצל ג'אן
גב' דורי שניידר
גב' שני וורשבסקי
גב' אילנה שוחט
גב' מאירה ראובני
גב' רונית טמס

ראש מנהל הפקולטה
ממונה פקולטית לענייני הוראה
רכזת לענייני סטודנטים
מזכירת הפקולטה
עוזרת הדיקן
ממונה על קשרי החוץ

אוניברסיטת בן גוריון בנגב
שנתון תשע"ו
הפקולטה למדעי הבריאות
מוסדות וועדות הפקולטה
 מועצת הפקולטה
מועצת הפקולטה היא הגוף האקדמי והארגוני העליון של הפקולטה ובה חברים כל חברי הסגל
הבכירים .מועצת הפקולטה דנה בכל ענייני ההוראה והמחקר של הפקולטה ולפניה מובאות לדיון
הצעות להנהגת תכניות לימודים חדשות והצעות לחידוש ולשינוי כללים קיימים.
 דיקן הפקולטה
דיקן הפקולטה עומד בראש הפקולטה ואחראי לכל מכלול הפעולות של הפקולטה ומוסדותיה
האקדמיים .הארגוניים והמנהליים ,וחבר בתוקף תפקידו בכל ועדותיה.
 ועדת תלמידי מחקר
ועדת תלמידי מחקר עוסקת בכל הנוגע למסלולי הלימוד המחקריים ובתלמידי המחקר .דנה
בקורסים רלוונטיים ,בתיקי מועמדים לדוקטורט ,באישור נושאי מחקר ועוד.
 ועדת הוראה פקולטית
ועדת ההוראה הפקולטית עוסקת בכל הנוגע לתוכן ולתכנון מהלך ההוראה בלימודים ,דנה
בהצעות לתכניות לימודים חדשות ,מקצועות ותקנונים חדשים .מקבלת החלטות בבקשות של
סטודנטים בנושאים החורגים מהנהלים ובערעורים על החלטות שנתקבלו בוועדת הוראה
מחלקתית ובוועדת הקבלה
 הליך ערעור על החלטה אקדמית בפני סגן דיקן להוראה
הסטודנט יפנה בכתב לוועדת ההוראה המחלקתית.
הסטודנט יערער בכתב על החלטת ועדת ההוראה המחלקתית בפני סגן דיקן להוראה ויו"ר
וועדת הוראה פקולטית .היות וסמכותו של יו"ר ועדת הוראה פקולטית הואצלה על ידי הדיקן
יובהר בזאת כי לא יהיה מקום לערעור נוסף בפני הדיקן .הסטודנט רשאי לערער בכתב בפני
הדיקן אודות אופן הטיפול בבקשתו ולא לגבי תוכן ומהות ההחלטה עצמה.
 מזכירות הפקולטה
המזכירות מטפלת בכל הנושאים האקדמיים והמנהליים הנוגעים לסדרי הלימודים ,תכניות
הלימודים ,ייעוץ והרשמה לקורסים ,טיפול בפניות לוועדת הוראה פקולטית ,אישורי לימודים
ועוד.
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שנתון תשע"ו
הפקולטה למדעי הבריאות
דבר הדיקן
סטודנטים יקרים,
עם פתיחת שנת הלימודים החדשה ,ברצוני לברך את הסטודנטים שהצטרפו אלינו השנה
והסטודנטים הוותיקים ,אשר ממשיכים את לימודיהם בפקולטה ולאחל לכם שנת לימודים פורייה,
רבת ידע ,עניין והישגים.
הפקולטה למדעי הבריאות ,הינה מערכת אקדמית הכוללת בתי ספר ,שמטרתם להכשיר צוות רפואי
בכל המגוון הקליני ,מחלקות מחקר בסיסי ,מחלקות מחקר קליני ומרכזי מחקר .כוחה של הפקולטה
הינו בצוות הרב תחומי העוסק בכל מגוון נושאי הרפואה .השילוב של צוות רפואי העוסק בטיפול
רפואי ,מחקר והוראה עם מדענים  /חוקרים העוסקים במחקר והוראה יוצר את היכולת של הפקולטה
להעניק הכשרה ,הוראה ואפשריות מחקר בכל תחומי הרפואה ,החל מן הבסיס המחקרי המדעי ,ועד
הטיפול הרפואי ליד מיטת החולה.
בוגרי הפקולטה הגיעו להישגים בארץ ובעולם וממלאים תפקידים חשובים במערכת הבריאות
ובאוניברסיטאות בארץ ובעולם .הצלחת הבוגרים מעידה על צדקת הגישה והדרך.
מאז הקמתה ,הפקולטה למדעי הבריאות משלבת מצוינות אקדמית :ידע ומחקר להבנת הבסיס
המדעי של הרפואה והקניית היכולת ליישם הבנה זו בתחום המחקר והטיפול המעשי ,תוך לימוד
והתעדכנות מתמידים .תכניות ההוראה והמחקר מותאמות להתקדמות המהירה בתחומי המדע
והרפואה .יחד עם הקניית ידע ויכולות מחקר וטיפול אנו משלבים בבוגרינו את הגישה האישית,
אנושית ,אמפתית ,תומכת ומעודדת מעורבות חברתית וקהילתית .הפקולטה למדעי הבריאות
באוניברסיטת בן גוריון תמשיך ללמד ,לחנך ליזום מחקר ולעזור לקהילה בגישה משולבת זו.
הפקולטה על חברי הסגל האקדמי והמנהלי עושה ותעשה את המרב ,כדי ליצור את תנאי הלימוד
וליצור חווית לימודים ,אשר תשיג את המטרות שציינתי ותיזכר לטובה בהמשך הקרירה המקצועית
שלכם.
מנהלי בתי הספר ,המחלקות והתוכניות השונות ישמחו לעזור לכם .ניתן לפנות ללא היסוס
למזכירויות הסטודנטים ,למנהלי בתי הספר ,למשרד ראש מנהל הפקולטה )רמ"ן( ללשכת הדיקן
בכל בעיה שתידרש .אנו קשובים לקשיים וערים לדילמות שחלקכם חווה .נשמח לעזור לכם כקבוצה
וכפרטים בתחומי הלימודים והמחקר השונים ולעודד אתכם לפעילות חברתית וקהילתית.
שנתון הפקולטה שבידך מכיל מידע רב על מוסדות האוניברסיטה ,הפקולטה המחלקות השונות ,בתי
הספר ,ותוכניות הלימודים לתארים השונים החל מתואר ראשון ועד תואר שלישי וכן סדרי הרשמה,
תקנונים שונים ופירוט חובותיך וזכויותיך באוניברסיטת בן גוריון .חלק מהמידע עניני ומעשי וחלקו
ישמש לך כרקע כללי.
אני מאחל לכם שנת לימודים פורייה ומוצלחת.

פרופ' עמוס כץ
דיקן

אוניברסיטת בן גוריון בנגב
שנתון תשע"ו
הפקולטה למדעי הבריאות
לימודי התואר הראשון ודר' לרפואה


תכניות הלימודים לתואר הראשון ודר' לרפואה



תקנות הלימודים







מבנה הלימודים
משך הלימודים
חובות אוניברסיטאיות ופקולטיות
רישום לקורסים
 רישום לקורסים
 ביטול אקדמי

הערכה
 שיטת ההערכה
 מטלות הקורס
 חישוב ממוצע סמסטריאלי ,שנתי ומצטבר לתואר



נהלי האוניברסיטה והפקולטה










הנחיות לכללי ציטוטי אקדמי
תקנון טיפול בסטודנטים המשרתים במילואים
נוהל זכויות סטודנטיות יולדות ובשמירת הריון
נוהל בחינות וחשיפות אוניברסיטאי ופקולטי
נוהל הגשת בקשות לפטור  /הכרה פקולטי
זכות הערעור על מטלות ביניים סמסטריאליות
זכות הערעור על עבודה מסכמת

מצב אקדמי וזכאות לתואר









חזרה על קורס וכישלון בקורס
פטורים והכרות
הכרה בלימודים אקדמיים קודמים  /סטודנט בעל רקע אקדמי קודם
רישום לקורסים מלימודי תואר שני
החלטות מעבר
חופשות לימודים
הפסקת לימודים
זכאות לתואר

אוניברסיטת בן גוריון בנגב
שנתון תשע"ו
הפקולטה למדעי הבריאות
לימודי התואר הראשון וד"ר לרפואה


תכניות הלימודים לתואר הראשון
בפקולטה למדעי הבריאות מתקיימים לימודים בתכניות הבאות :
 מדעי המעבדה הרפואית
 רפואה
 ניהול מערכות בריאות
 סיעוד )והשלמה לסיעוד(
 פיזיותרפיה
 רוקחות
 רפואת חרום )והשלמה לרפואת חרום(



תקנות הלימודים
חובתו של הסטודנט לדעת את כל התקנות וההוראות המפורטות כאן ואלו שתתפרסמנה על ידי
הגופים המוסמכים במהלך שנת הלימודים .הסטודנט אחראי על תכנית הלימודים שלו .אין
ברישום לקורסים בכדי לפטור מאחריות זו.
ועדת ההוראה הפקולטית והמחלקתית שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכללים,
התקנות ותכניות הלימודים כפי שתמצא לנכון.



חובות וזכויות הסטודנט
1

הסטודנט זכאי לקבל בתחילת כל סמסטר מידע מפורט על הלימודים הצפויים:
 1.1מידע זה כולל תכנית לימודים מפורטת הכוללת את נושאי ההוראה בקורסים
השונים ,המטלות ,חומר קריאה חובה ומומלץ ,לוח זמנים ,חופשות ומערכת שעות
לפעילויות הלימודיות השונות ,שיטות הערכה והקריטריונים להערכה ,ומשקלם
היחסי )בנקודות זכות( של כל קורס ופעילות.

2

הסטודנט זכאי לקבל הערכה שוטפת על הישגיו ותיפקדו בכל תחומי הלימודים.

3

סטודנט זכאי לקבל גיליון ציונים מפורט ,אישורי לימודים ואישור זכאות לתואר ,כפוף לנוהלי
האוניברסיטה שיהיו נהוגים באותה עת ועל פי בקשתו באמצעות אתר האוניברסיטה.

4

הסטודנט זכאי לייצוג במוסדות בית-הספר על-ידי נציגים שיבחרו או ימונו על-ידי הכתה,
על-ידי מליאת הסטודנטים או על-ידי האגודה שלהם ,כדלהלן:
ועדת שנה ,לכל כיתה.
ועדת הוראה.

5

סטודנט שחש עצמו נפגע מהתנהגות מורה כלפיו זכאי לבירור עניינו בפני ועדת השנה.

6

הסטודנט המבקש לערער על החלטה שהתקבלה לגביו זכאי להיפגש על-פי בקשתו עם
חברי ועדת השנה ,ראשי המחלקות ,יו"ר ועדת ההוראה ,מנהל בית-הספר ודיקן הפקולטה
בכל נושא ועניין ,כולל תלונה על חבר סגל או מדריך .פגישה עם כל דרג מותנה במצוי
ההליכים בדרג הקודם לו.
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שנתון תשע"ו
הפקולטה למדעי הבריאות
7

בחלק מהמחלקות רשאי הסטודנט להגיש בקשה לקבלת מקום התנסות קלינית ,אם זו
נעשית מחוץ לבאר שבע ,על פי החלטת הפקולטה )ראה הפרק הרלוונטי במחלקה /בי"ס(.

8

סטודנט זכאי למלגות והטבות הניתנות לסטודנטים אחרים באוניברסיטה בכלל ובפקולטה
למדעי הבריאות בפרט ,באותם התנאים ועל פי אותם קריטריונים הנהוגים באותה עת.

9

במחלקות בהן מתבצעות התנסויות מחוץ למוסדות בית הספר על פי הנוהל המקובל
בפקולטה מקום מגוריו ובקשותיו של הסטודנט יובאו בחשבון בעת קביעת מקום
ההתנסות .הסטודנט לא יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה ושהייה במקום ההתנסות.
הפקולטה תנסה לסייע לסטודנטים המתקשים במימון שהייתם בהתנסות על פי יכולתו
ושיקוליו.

 מבנה הלימודים לתואר הראשון
הלימודים בתכניות הפקולטה מבוססים על תבניות לימודים .כל תבנית מכילה שני
סמסטרים .על הסטודנט ללמוד את המקצועות בתבנית לה הוא משתייך .הלימודים
במתכונת תבנית מבטיחים סדר הגיוני של הנושאים הנלמדים וכן עומס סביר .קורס כולל
את המרכיבים הבאים ,כולם או מקצתם :הרצאה ,תרגיל ,מעבדה ,סיור ,התנסות ועד.
בקורסים מסוימים קיימות דרישות קדם ,המפורסמות בשנתון המחלקה .הדרישות והחובות
החלות בכל קורס נמסרות בתחילת הלימודים ולא יאוחר מתום תקופת השינויים .אחריותו
של הסטודנט להשלים את כל הדרישות בקורס עד תום מועדי הבחינות של אותו סמסטר.
במקרה שסטודנט נכשל בבחינה ,או שאושרה לו מערכת חלקית ,עליו לסיים קודם את
התבנית הראשונה ,ורק לאחר מכן להתקדם בלימודיו.
 משך הלימודים לתואר הראשון
משך הלימודים התקני בתוכניות הבאות הוא כלהלן:
תכנית לימוד

משך הלימודים בשנים:

מדעי המעבדה הרפואית

3

רפואה

6

ניהול מערכות בריאות

3

סיעוד

4

סיעוד-השלמה

4

פיזיותרפיה

4

רוקחות

4

רפואת חרום והשלמה

3

ככלל על הסטודנט להשלים חובותיו:
לתואר הראשון – תוך חמש שנים לכל היותר.
בבית הספר לרפואה – תוך תשע שנים לכל היותר.
במניין שנים אלו יש לכלול תקופות של חופשת לימודים מאושרת.
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חובות אוניברסיטאיות ופקולטיות
1

הדרכה בספרייה
ההדרכה בספרייה היא חובה על כל הסטודנטים בשנה הראשונה ללימודיהם ,מטרתה
לעזור לסטודנטים להתמצא בספרייה ולהשתמש בשירותיה .במקצוע זה יינתן ציון
השלים/לא השלים ,ללא נקודות זכות.

2

אנגלית כשפה זרה
מטרת הקורסים באנגלית כשפה זרה היא להכשיר את הסטודנט לקריאה עצמאית של
פרסומים מקצועיים בשפה האנגלית .הקורסים באנגלית נערכים על פי רמות .סטודנט
מסווג לרמה המתאימה על פי תוצאות המבחן הפסיכומטרי או מבחן אמי"ר .סטודנט
מתקדם מרמה לרמה עד שיסיים בהצלחה את הקורס מתקדמים ב' .על הסטודנט
להשלים חובה זו לא יאוחר מתום שנת הלימודים השנייה לתואר .סטודנטים
המעוניינים ללמוד אנגלית לפני תחילת לימודיהם ,בין כשפה זרה ובין כשפת עזר
לאחד מתחומי התמחותם ,רשאים להירשם ללימודי קיץ במידה ומתקיימים .לימודי
אנגלית ניתנים על ידי המחלקה לאנגלית כשפה זרה ,הפקולטה למדעי הרוח
והחברה.

3

עברית לעולים חדשים
על הסטודנט לבדוק את חובותיו בידיעון ההרשמה ללימודים .ככלל ,סטודנט שלא
סיים תיכון בארץ ו  /או שנבחן במבחן הפסיכומטרי בשפה שאינה עברית חייב בלימודי
עברית עד לרמת פטור או להבחן במבחן יע"ל של המרכז הארצי לבחינות.

4

חיסונים
במחלקות השונות בפקולטה למדעי הבריאות קיימת דרישתה מטעם משרד הבריאות
להשלמת חיסונים לסטודנטים.
למידע מלא ומורחב אודות חיסונים ראה כאן
ובמשרד הבריאות –האגף לבריאות הציבור ראה כאן

5

לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית
בשנים האחרונות חל תהליך חקיקה מהותי בסוגיית מניעת הטרדה מינית .הנהלת
האונברסיטה בשיתוף עם אגודת הסטודנטים שמה לה למטרה להביא לידיעת ציבור
הסטודנטים תהליך חקיקה זה .תהליך הלמידה ייעשה באמצעות לומדה ,המציגה את
מכלול הרבדים של החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית ומטרתה לסייע בצמצום
התופעה .ביצוע המטלה הינה חובה שעל כל סטודנט/ית באוניברסיטה מהלך השנה
הראשונה ללימודים )כאמור חובה לכל רמות התואר( .מספר הקורס לרישום במערכת
הוא  ,900-5-5001הלימוד לקורס הוא כקורס מקוון שהקישור אליו נמצא ב-
.moodle
הקורס יהיה פתוח לרישום פעמיים בשנה :
סמסטר א' תשע"ו – סמסטר סתיו – במועדי פתיחת הסמסטר ברמה האוניברסיטאית
ועד תום תקופת השינויים של סמסטר ב' )סמסטר אביב(.
סמסטר ב' תשע"ו – סמסטר אביב – במועד פתיחת תקופת השינויים לסמסטר ב' ועד
מועד פתיחת סמסטר א' ברמה האוניברסיטאית בשנת הלימודים הבאה )תשע"ז(.

6

לימודים מחוץ לפקולטה ולימודים בן-מוסדיים
לימודים מחוץ לפקולטה /מחלקה /ביה"ס הם קורסים או התנסויות יישומיות
שהסטודנט מבצע במוסד אחר באישור הנהלת המחלקה/בית הספר.
במחלקות השונות בפקולטה למדעי הבריאות מתקיימים לימודים קליניים  /התנסויות
בהם לומדים הסטודנטים בקבוצות קטנות באישור הנהלת המחלקה /בית הספר.
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על פי הסכם בין-אוניברסיטאי רשאי סטודנט הלומד באוניברסיטה אחת בארץ לבקש
אישור לשמיעת קורס באוניברסיטה אחרת בארץ ,ובתנאי שהסטודנט הגיש בקשה
לשם כך ,ובקשתו אושרה ע"י ועדת הוראה וע"י ראש מדור מנהל תלמידים
באוניברסיטה.
בכל מקרה של לימודים מחוץ לבית הספר חייב הסטודנט בכל המטלות ובכל
המבחנים הנהוגים בקורס הנדון במקום לימודיו החליפי.
לימודים מחוץ לאוניברסיטה ,אשר נלמדו באישור יקבלו את הציון עובר או השלים ולא
ישוקלל בממוצע .הנק"ז לתואר ייצבר ,אלא אם נבחן הסטודנט במחלקה בה לומד.
אין הפקולטה מתחייבת להכיר בלימודים מחוץ לפקולטה לבית-הספר/מחלקה שלא
קיבלו אישור מוקדם לימודים אלה ניתנים לרוב במקומות הפועלים בעתות חרום
כמוסדות חיוניים .מסגרות לימודים אלה יתקיימו בעתות חרום כמו בימי שגרה ,אלא
אם כן ניתנה הודעה מפורשת אחרת.




רישום לקורסים


רישום לקורסים
לקראת כל סמסטר יפורסמו סדרי ההרשמה לקורסים במחשב .ניתן לבצע שינויים
)ביטול ו/או הוספה( בתקופת השינויים ,אין להירשם לקורסים חופפים בזמן )מלא או
חלקי( .סטודנט שלא נרשם לקורס באתר הרישום לקורסים לא יוכל לקבל ציון באותו
קורס .סטודנט שנרשם לקורס ולא קיבל ציון ייחשב הציון כאפס ) (700בממוצע
לימודיו.
מודגש בזאת שהאחריות על מערכת הלימודים ובדיקת החובות בקורס חלה על
הסטודנט בלבד .לא יתאפשר רישום לקורסים לאחר תום תקופת השינויים.
לתשומת ליבך :מערכת הלימודים בתום תקופת השינויים מהווה את הבסיס לחישוב
שכר הלימוד.



ביטול )ויתור( אקדמי
ניתן לבקש ביטול אקדמי של קורס גם מעבר לתקופת השינויים אולם לא יאוחר
מחודש לפני תום הסמסטר .ביטול אקדמי של קורס לאחר תום תקופת השינויים כרוך
בתשלומים נוספים ואינו משנה את היקף שכר הלימוד .סטודנט שביטל רישום לקורס
"ביטול אקדמי" אינו זכאי לגשת לבחינה גם אם קורס זה מופיע בכרטיס הנבחן.
בקיוסק המידע הקורס יופיע לסטודנט תחת הציון  – 710משמעו "ביטול אקדמי".
טופס לביטול אקדמי ניתן באתרי המחלקות בתפריט" טפסים".

הערכה


שיטת ההערכה
הערכה מעצבת
באמצעות מבדקים שוטפים לצורך היזון-חוזר לסטודנט ולמורה )ללא השלכה על קידום
הסטודנט( .מבחני היזון-חוזר הם מבדקים שוטפים הנערכים ,בחלקם או ברובם במהלך
ובעקבות ההוראה ומיועדים לאיתור קשיים וחסרים בלמידה לצורך השלמתם.
מבדקים אלה הן ברמה התואמת את ההוראה ואת הרמה הנדרשת למבחני המעבר.
מבחנים אלה הם בגדר חובה אך אין בהם השלכה על קידומו של הסטודנט ועל ציוניו.
סוגי מבדקי ההיזון החוזר :
מבדקי דרישות קדם  - Pre Requisite Testבודקים מוכנות ללמידה מבחינת שליטה
בידע קודם
מבחני ביניים  - Mid Testsבודקים התקדמות מהלך ההוראה ונערכים בסוף פרק עיקרי
בחומר ע"פ שיקול דעת מרכז הקורס.
מבדקי סיום  - Post Testsהבודקים את השגת מטרות ההוראה ונערכים לרוב בתום
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תקופת ההוראה או בסמוך לכך.
המורה ישיב לסטודנט את תוצאות המבדק כשהוא מוערך לא יאוחר משבועיים )  14ימים(
ממועד עריכתו.
הערכה מסכמת )מבחני מעבר  /מבחני הסמכה(
מטרת המבחנים היא להעריך את הישגי הסטודנט בהשגת יעדי ההוראה ולאפשר את
קידומו לשלב הלימודים הבא .דרישות הלימוד למבחן יובהרו לסטודנטים עם תחילת
הלימודים  /סבב ע"י המורה .פירוט החומר הנלמד יופיע ביחידות ההוראה )הסילבוס(.
דרישות הלימוד יכולות להיות מבוססות על פרקים מספרי הלימוד ו  /או חומר אחר אשר
נבחר על ידי המורה ,בנוסף לחומר הלימוד שנלמד בהוראה השוטפת )הרצאות ,מעבדות,
סמינרים ,התנסות מחקרים וכדומה( .סטודנט רשאי לקשת למבחני המעבר רק כאדר מילא
את כל המטלות והחובות בקורס .מבחני מעבר נועדו להערכת יכולתו של הסטודנט
להתקדמות בלימודים ,הערכת מיומנויות וכישורים קליניים באמצעותם ניתן לקבוע את
בשלותו של הסטודנט לנטילת אחריות .הערכת אישיות והתנהגות באמצעותם ניתן לקבוע
את אישיותו והתנהגות הסטודנט ויחסיו הבין-אישיים )מטופלים ,עמיתים ,סגל הוראה
ואנשי צוות( מבחני גמר מבחנים במקצוע הנלמד לצורך קידום או הענקת תעודה.
המבחנים יכולים להיערך :בכתב ,בעל-פה ,באופן מעשי או במעבדה ,עבודה סמינריונית,
מבחני מיומנויות קליניות כולל מבחנים מסוג OSCE-Objective Structured Clinical
 , Examinationאו שילוב ביניהם או בכל צורת בחינת אחרת על פי שיקול מרכז הקורס.
מרכז הקורס יודיע בתחילת הקורס על הרכב הציון הסופי .בחלק מההתנסויות  /הוראה
מעשית /הוראה קלינית יש מבואות הנלמדים כחלק מתוכנית הלימודים או בנוסף להם.
בסיום המבואות מתקיים מבחן ,קיימת חובת מעבר למבחנים אלה בהצלחה טרם תחילת
ההתנסויות  /הוראה מעשית /הוראה קלינית .על הסטודנט לעבור בהצלחה כל אחד
ממרכיבי הערכה )בהתאם למפורסם ביחידת ההוראה –הסילבוס( ,ציון המעבר בכל מקצוע
מפורסם ע"י המחלקה  /בית הספר .המבחנים יתקיימו בתאריכים שייקבעו על ידי
המחלקה  /בית הספר ויובאו לידיעת הסטודנטים קרוב ככל האפשר לתחילת הסמסטר
ובכפוף לנהל בחינות פקולטי ואוניברסיטאי.
ציוני הקורס
הציונים בקורסים הנם בשיטה מאונית ,במקרים חריגים ייקבע ציון עובר/נכשל השלים/לא
השלים; הציונים בקורס יכולים להיקבע על בסיס המרכיבים הבאים ,כולם או מקצתם:
בחינה סופית ,תרגילים ,עבודות ,בחנים והשתתפות פעילה .הרכב הציון והתניות נוספות
יימסרו על ידי המורה האחראי לקורס כולל ציון עובר לקורס ,בתחילתו .הודעה על עדכון
הציונים הסופיים תפורסם בלוח המודעות האישי .הציונים יפורסמו באתר סריקת מחברות
בחינה ובקיוסק המידע שבאתר האינטרנט האוניברסיטאי .חובתו של הסטודנט לבדוק
פרסומים אלו  .במקרים בהם לא ייבחן הסטודנט בקורס אליו הוא רשום ,יעודכן הציון ל –
) 700שווה ערך ל –  ( 0ציון זה ישוקלל בממוצע המצטבר של הסטודנט וייחשב במניין
הכישלונות .לתשומת לבך :הציונים הסופיים משמשים את המחלקות לקבלת החלטות
במגוון תחומים לכן מומלץ לבדוק עדכונים אלו באופן שוטף .הציונים הקובעים הם אלה
שפורסמו על ידי מזכירות המחלקה ,הפקולטה רשאית לשנות את אופן החישוב ומנגנון
מתן הציונים.


מטלות הקורס
הדרישות והחובות החלות בכל קורס מפורטות ביחידת ההוראה -הסילבוס .פרסום
הסילבוס ייעשה בתחילת הסמסטר ולא יאוחר מתום תקופת השינויים .תכני הקורס
כפופים לשיקול דעתו של המרצה .באחריותו של הסטודנט להשלים את כל הדרישות על
פי לוח הזמנים שנקבע על ידי מרצה הקורס ,אולם לא יאוחר מתום מועדי הבחינות של
אותו סמסטר .ציוני מטלות /עבודות יפורסמו תוך חודש לכל היותר .יוצא מכלל זה ,הגשת
עבודת סמינר ,אותה ניתן להגיש לא יאוחר מעשרה ימים מתום מועדי ב' ,ציוני עבודה זו
יפורסמו תוך שבועיים לכל היותר ממועד ההגשה שנקבע.
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חישוב ממוצע סמסטריאלי ,שנתי ומצטבר
כל הממוצעים הם ממוצעים משוקללים.
הציון המשמש לחישוב הציון הסופי בקורס והממוצע הוא הציון האחרון.
סטודנט שלא קיבל ציון בקורס ,ישוקלל הציון  0בממוצע המצטבר שלו.
)בגיליון הציונים מעודכן כציון .(700
ציון זה לא ישוקלל עם סיום התואר אלא רק בממוצעים השונים במהלך הלימודים וישפיע
על הזכאות לפרסי לימודים.
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נהלי האוניברסיטה והפקולטה








הפרק הכללי של השנתון האקדמי
הנחיות לכללי ציטוט אקדמי
תקנון טיפול בסטודנטים המשרתים במילואים
נוהל זכויות סטודנטיות יולדות ובשמירת הריון
נוהל הבחינות אוניברסיטאי
נוהל חשיפת בחינות פקולטי
נוהל נוכחות מרצה בבחינה פקולטי



זכות הערעור על מטלות ביניים סמסטריאליות
סטודנט רשאי לערער על ציון מטלת ביניים בודדת שמשקלה  35%לפחות ,או שכישלון בה
משמע כישלון בקורס .מובהר שבצבר מטלות )לדוגמא מעבדות( לא תיחשב כל מטלה,
כמטלה בודדת .נוהל הערעור יהיה כמפורט:
.1הגשת ערעור
סטודנט חייב להגיש ערעורו המנומק תוך שלושה ימים ) 72שעות( ,על פי הנוהג להגשת
ערעור בפקולטה ,מפרסום הציון/תאריך החשיפה .סטודנט המערער על הציון יהיה מודע
לכך שהמטלה כולה תיבדק מחדש ולא רק הסעיפים אליהם התייחס בערעורו .לפיכך
תוצאת הערעור יכולה להיות ללא שינוי ,העלאת הציון או הורדת הציון.
.2תשובה על ערעור
המורה חייב להגיב על הערעור תוך שבוע .אם החליט המורה לשנות/לא לשנות את ציונו
של הסטודנט ,יציין מה ציון הסופי וינמק את הסיבה לשינוי/אי השינוי .השינוי יהיה תקף
לאחר אישור ראש המחלקה/ועדת הוראה או הגורם המוסמך.



זכות הערעור על עבודה מסכמת
ערעור על עבודה מסכמת )שמשקלה בקורס  30%לפחות(.
סטודנט ראשי לערער על ציון עבודה מסכמת תוך שבוע מפרסום הציונים.
המורה חייב להגיב על הערעור תוך שבועיים לכל היותר.

מצב אקדמי וזכאות לתואר


חזרה על קורס וכישלון בקורס
הציון האחרון בכל קורס הוא הציון הקובע .חזר סטודנט על קורס אם משום שנכשל או
לצורך שיפור הציון יחול כלל זה אף הוא .הציון בקורס הראשון לא ישוקלל לתואר .כלל זה
תקף גם כאשר אושר קורס חליפי .סטודנט שנכשל בקורס חייב להשלימו במועד הקרוב
ביותר .במקרים בהם יש התנגשות בין קורסים מתבניות שונות ,יש להעדיף את התבנית
הנמוכה יותר .
סטודנט שנכשל בקורס חובה או השלמה חייב לחזור עליו במועד הראשון בו ניתן הקורס.
סטודנט שחוזר על קורס חייב לעמוד בכל חובות הקורס .נכשל הסטודנט שנית בקורס
יופסקו לימודיו בתכנית בהתאם להתניות הקיימות ולהתניות המחלקה  /בית הספר.
סטודנט שנכשל בקורס בחירה ,רשאי לחזור עליו או ללמוד קורס בחירה חלופי.
הכישלון לא ישוקלל עם סיום התואר אלא רק בממוצעים השונים במהלך הלימודים.
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פטורים והכרות
הכרה
הכרה בלימודים קודמים משמע :המחלקה מקבלת את תכני הלימוד בקורס המדובר
שנלמדו במחלקה אחרת  /מוסד אחר ללא צורך בהשלמה  /לימוד קורס חלופי.
אם הקורס נלמד באוניברסיטת בן גוריון בנגב – יוכר עם ציון והנק"ז.
אם הקורס נלמד במוסד אקדמי מוכר אחר – יוכר הנק"ז בלבד.
לא ניתן לקבל הכרה על הכרה בגין לימודים קודמים.
ברמת הפקולטה ,ניתן להכיר בקורס שנלמד בטווח של עד  5שנים ממועד לימודו עד
למועד הגשת הבקשה למעט בבית הספר לרפואה על שם גולדמן ,יוכרו קורסים שנלמדו
בטווח של עד  3שנים ממועד לימודו עד למועד הגשת הבקשה.
פטור
פטור הוא סוג של הכרה בלימודים קודמים המחייבים אותו ללמוד קורס אחר במקום
הקורס עליו התקבל הפטור וזאת על מנת להשלים את מכסת הנק"ז הנדרש לתואר.
נק"ז
נקודת הזכות שאושרה בגין הקורס המדובר ,חייבת להיות שוות ערך או גדולה יותר מנק"ז
הקורס בגינו מבוקש הפטור.



סטודנט בעל רקע אקדמי קודם
סטודנט שלמד במסגרת לימודי תואר שלא הושלמו ולא הושג בגינם תואר:
קבלה ללימודים על בסיס רקע אקדמי

סטודנט שלמד בעבר ו  /או לומד כיום במוסד אחר להשכלה גבוהה ,על פי אישור המועצה
להשכלה גבוהה ,רשאי להגיש בקשה להתקבל ללימודים בפקולטה .קבלת מועמד כזה
ושנת הלימוד אליה יתקבל ,מותנים בהישגיו האקדמיים ובמספר המקומות הפנויים
במחלקה אליה מבקש הסטודנט להתקבל .סטודנט כנ"ל ,יהיה חייב ללמוד במחלקה
לפחות שליש ) (1/3מתכנית הלימודים על מנת להיות זכאי לקבלת תואר בוגר מטעם
הפקולטה למדעי הבריאות ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
הכרה  /פטור בקורסים על בסיס רקע אקדמי

סטודנט שהתקבל לאחת ממחלקות הפקולטה רשאי להגיש בקשה להכרה בקורסים אותם
למד במסגרת אקדמית אחרת .קורסים שיוכרו לפטור יהוו חלק ממכסת הלימודים בהם
חייב הסטודנט .ועדת ההוראה דנה בבקשה על בסיס רלוונטיות הקורס לתכנית הלימודים,
הישגי הסטודנט בקורס הנדון ובסך כול היקף ההכרות .קורסים שנלמדו במסגרת לימודים
באוניברסיטת בן גוריון בנגב ,יוכרו עם הציון המאוני )מספרי( .למד סטודנט בשנית קורס
שהוכר לו ,הציון האחרון יהיה הציון הקובע .אם לסטודנט יהיה עודף נקודות ,ייגרע העודף
מההכרות ולא מהקורסים אותם למד במסגרת התואר.


הכרה  /פטור בלימודים קודמים בהם הושג תואר
מועמד רשאי להגיש בקשתו להתקבל לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,על סמך לימודים
קודמים במוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה .בעל תואר אקדמי
שיתקבל ללימודי תואר אקדמי נוסף )ראשון או שני( ,באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ויקבל
הכרה  /פטור בקורסים אותם למד ,יחויב ללמוד קורסים חלופיים במקומם .ככלל ,הסטודנט
ישלם שכ"ל מלא לתואר הנוסף אליו התקבל .ועדת הוראה פקולטית רשאית ,בהמלצת
ועדת הוראה מחלקתית ,לאשר במקרים חריגים עד  20נק"ז הכרה לתואר ראשון נוסף
וללא צורך ללמוד במקומם קורסים אחרים .במקרה זה ,יהיה הסטודנט זכאי לפטור
מתשלום שכ"ל עבור קורסים אלו.

אוניברסיטת בן גוריון בנגב
שנתון תשע"ו
הפקולטה למדעי הבריאות
בלימודי רפואה ,קיימות מספר אפשרויות:
 לקבל באופן חריג ,מועמדים לשנה מתקדמת ,אשר ישלמו שכ"ל מאותה שנה ואילך.
 לקבל מועמדים לשנה א' ולפטור אותם עד  40נק"ז )כולל שכ"ל( .מי שיקבל פטור מעל
 40נק"ז ,יתקבל במסלול מיוחד לשנה רביעית .באם ילמד קורסים משנים קודמות ,ישלם
עבורם שכ"ל רגיל ולא יהיה זכאי לקבל תואר ראשון בוגר במדעי הרפואה.


החלטות מעבר
בתום כל שנת לימודים תתקבלנה החלטות מעבר.
ההחלטה עובר תקין מתקבלת באם התקיימו התנאים הבאים:
 .1הסטודנט השלים בהצלחה את כל הקורסים אליהם נרשם.
 .2הסטודנט השלים לפחות  75%מתבנית הלימודים.
 .3לא קיימת גרירת קורסים קודמים מתבנית קודמת.
 .4ממוצע מצטבר על ציוניו עומד בתנאי המחלקה )ראה שנתון המחלקה הרלוונטי(.
 .5עמד בכל תנאים לקבלת החלטת מעבר קודמת או בתנאי הקבלה באם אחד מחמשת
התנאים הנ"ל לא התקיים ,החלטה אקדמית לגבי המשך לימודיו תשתנה לאחת
מהקטגוריות הבאות:
"עובר לא תקין" = סטודנט במעמד זה רשאי ללמוד את הקורסים מהתבנית החדשה.
אולם עליו ללמוד בעדיפות ראשונה את הקורסים מהתבנית הקודמת.
"חוזר על תבנית" = סטודנט במעמד זה יהיה חייב לחזור על כל הקורסים מהתבנית
למעט אותם קורסים שבהם השיג את הממוצע המצטבר של המחלקה ומעלה ,וכן לעמוד
בכל תנאי אחר שיקבע על ידי ועדת ההוראה.
"משלים תבנית " = מעמד זה מיועד לסטודנט שלמד מערכת חלקית וטרם השלים 75%
מהתבנית .ועדת הוראה תוכל לאפשר לסטודנט במצב זה גם לימודי קורסים מתבנית
מתקדמת.
"הפסקת לימודים אקדמית" = הפסקת לימודים תיעשה בשל סיבות אקדמיות ,פסיקת
בית הדין המשמעתי ,בקשת הסטודנט או בשל אי ביצוע רישום לקורסים .סטודנט
שלימודיו הופסקו יוכל להירשם שנית לתכנית .בכל מקרה לא יוכל סטודנט להתקבל
לתבנית שהיא גבוהה מהתבנית בה הופסקו לימודיו .החלטת הקבלה תיעשה על פי תנאי
הקבלה בתקופת ההרשמה ותיקח בחשבון את הישגיו הקודמים.



חופשות  /הפסקות לימודים
הפסקת לימודים ביוזמת הסטודנט
סטודנט רשאי להודיע על השעיה  /הפסקה זמנית  /חופשה משך תקופת הלימודים
לתואר ,ולתקופה שלא תעלה על שנתיים .סטודנט יהיה רשאי לבקש חופשת לימודים אם
התקיימו בו התנאים הבאים:
 מצב אקדמי תקין )שאיננו מועמד להפסקת לימודים(.
 השלים בהצלחה לפחות שני קורסים.
 ממוצע ציוניו לפחות . 70
החופשה טעונה אישור ועדת הוראה המחלקתית  /בית ספרית.
בנוסף לעמידה בתנאים האמורים לעיל ,תשקול הוועדה כל שיקול אקדמי ומנהלי שתראה
לנכון בין שיקול הנוגע לסטודנט המבקש ישירות ,ובין שיקול נוגע למחלקה/תכנית בה הוא
לומד ,או לאוניברסיטה ככלל בטרם תאשר או תדחה את הבקשה לחופשת לימודים.
הודעה בדבר דחיית הבקשה לחופשת לימודים תכלול את הנימוקים לדחייה.
בקשה לחופשת לימודים ניתן להגיש עד היום האחרון של תקופת השינויים.
ראוי להדגיש כי למועד הגשת הבקשה יש השלכה על חיוב שכר לימוד .מומלץ ביותר לעיין
בפרסומי "חשבונות סטודנטים" בפרק הדן בתקנון הפסקת לימודים וביטול הרשמה.
לסטודנט שלא חזר מחופשת לימודים במועד ,יופסקו הלימודים.
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בסיום ההשעיה על הסטודנט לדאוג להירשם לאוניברסיטה באמצעות טופס הרשמה,
במועדים המיועדים לכך ,לקראת שנת הלימודים והסמסטר בהם אמור לחדש את לימודיו.
הסטודנט מוחזר ללימודים ע"פ המצב האקדמי בו היה טרם ההשעיה .הסטודנט יידרש
להשלים את לימודיו לתואר על פי דרישות התואר בשנת החוזה אליה הצטרף עם חזרתו.
במידה והקורסים אותם חייב להשלים לא יתקיימו בשנת החוזה אליה חזר ,עליו יהיה
להשלים קורסים אלו או קורסים מקבילים/חליפיים ,כפי שייקבע על ידי המחלקה  /בית
הספר .סטודנט שלא חזר ללימודיו בתום תקופת ההשעיה ,יופסקו לימודיו.
השעיה זמנית ביוזמת המחלקה  /בית הספר
"חופשה מאולצת" משמע חופשה הנכפית על סטודנט ביוזמת האוניברסיטה  /המחלקה/
בית הספר עד שיוכל הסטודנט להשלים את חובות הלימודים שיאפשר לו להמשיך לשלב
הבא בלימודיו ,כאשר לא ניתן להשלימם בסמסטר העוקב לסמסטר האחרון שבו למד ,או
בגין החלטה של ועדת משמעת.
הפסקת לימודים קבועה  /הרחקה מלימודים
הפסקת לימודים הנה הפסקה של ההתקשרות בין הסטודנט לבין המחלקה /בית הספר
בה הוא לומד .הפסקה זו יכולה להיות יזומה על ידי הסטודנט ,על ידי ועדת משמעת ,על
ידי ועדת הוראה מחלקתית או ביה"ס ,או הפקולטה בשל אי מילוי דרישות אקדמיות,
כישלון אקדמי ,התנהגות בלתי הולמת ,חוסר התאמה למקצוע ,שנוי במצב הבריאותי
)בהתאם לנוהל בדיקת מצב בריאותי של מועמדים וסטודנטים במחלקות בהם המועמדים
חתומים על הצהרת בריאות( ,בשל אי ביצוע רישום לקורסים ,אי תשלום שכר לימוד ,אי
השלמת חובות אקדמיים בזמן הקצוב לכך )השלמת לימודי אנגלית ,עברית ,הדרכה
בספרייה ,לומדה להכרת נהלי הטרדה מינית וחיסונים(.
סטודנט שהורחק מלימודיו אינו רשאי להציג שנית את מועמדותו למחלקה ממנה
הורחק ,בין אם ההרחקה היא בגין כישלון אקדמי ו /או אי מילוי חובות לימודיות ,ובין אם
בגין אי התאמה למקצוע ו  /או התנהגות בלתי מקצועית  /אתית.
בבית הספר למקצועות הבריאות על שם לאון ומטלידה רקאנטי – במידה ויורחק
מלימודים מאחת המחלקות )סיעוד ,רפואת חרום ופיזיותרפיה( לא יוכל להציג
מועמדות למחלקות בית הספר.
המוסדות האקדמיים בפקולטה למדעי הבריאות ,המחלקות  /בתי הספר רשאים להפסיק
לאלתר ,ובכל שלב של הלימודים את לימודיו של סטודנט שהתקבל כעתודאי של צה"ל,
ואשר יחדל ,מכל סיבה שהיא להיות עתודאי.
אין המחלקות  /בתי הספר מתחייבים לקבל חזרה ללימודים סטודנט שהפסיק את לימודיו
או לא ערך רישום לקורסים ,מבלי שקבל על כך אישור מראש.


זכאות לתואר
סטודנט יהיה זכאי לתואר אם השלים בהצלחה את כל חובות התואר ולעמוד בממוצע
המצטבר המתבקש על ידי כל מחלקה .על מנת להיכלל ברשימת הזכאים לשנה השוטפת,
יש להגיש את הבקשה לסגירת התואר לא יאוחר מהיום האחרון לחודש נובמבר שנה זה.
עם סגירת התואר לא יכול סטודנט לשנות אף פרט מן הפרטים המופיעים בתעודה.
מזכירות הפקולטה תנפיק אישור זכאות לאחר שתיבדק הזכאות האקדמית ,חובות שכר
לימוד וקבלת אישור הוועדה המרכזת.

