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 תכנית הלימודים .1

 :בתכניות הבאות ולטה למדעי הבריאות מתקיימים לימודיםבפק

 מדעי המעבדה הרפואית •

 סיעוד  •

 פיזיותרפיה •

 רוקחות •

 רפואה •

 לאומית-רפואה בין •

 רפואת חרום והשלמה לרפואת חרום •

 

 תקנות הלימודים .2

לדעת את כל התקנות וההוראות המפורטות להלן ואלו שתתפרסמנה על  ית/של הסטודנט ה/חובתו

. ה/על תכנית הלימודים שלו ת/אחראי ית/ידי הגופים המוסמכים במהלך שנת הלימודים. הסטודנט

פקולטית שומרת לעצמה את הזכות ההוראה הת ועד לקורסים בכדי לפטור מאחריות זו. אין ברישום

 כניות הלימודים.תבתקנות ובלהכניס שינויים בכללים, 

 

 ית/חובות וזכויות הסטודנט 2.1

לקבל בתחילת כל סמסטר מידע מפורט על הלימודים הצפויים.  ת/זכאי ית/הסטודנט 2.1.1

נושאי ההוראה בקורסים השונים, מטלות, ובה: מידע זה כולל תכנית לימודים מפורטת 

הלימודיות חומר קריאה חובה ומומלץ, לוח זמנים, חופשות ומערכת שעות לפעילויות 

ודות זכות( של כל קריטריונים להערכה ומשקלם היחסי )בנקהשונות, שיטות הערכה, 

 קורס ופעילות.

בכל תחומי  ה/ותפקודו ה/לקבל הערכה שוטפת על הישגיו ת/זכאי ית/הסטודנט 2.1.2

 הלימודים.

לקבל גיליון ציונים מפורט, אישורי לימודים ואישור זכאות לתואר,  ת/זכאי ית/הסטודנט 2.1.3

באמצעות אתר  ה/בכפוף לנוהלי האוניברסיטה שיהיו נהוגים באותה עת ועל פי בקשתו

 האוניברסיטה.

ימונו על ידי לייצוג במוסדות בית הספר על ידי נציגים שייבחרו או  ת/זכאי ית/הסטודנט 2.1.4

: ועד שנה לכל הכיתה, על ידי מליאת הסטודנטים או על ידי האגודה שלהלן, כדלהלן

 כיתה, ועדת הוראה.

ה /לבירור ענייניו  ת/, זכאיה/מהתנהגות מורה כלפיו ת/נפגע ה/עצמו ה/שחש ית/סטודנט 2.1.5

 בפני ועדת השנה.

להיפגש על פי  י/תזכא ת לערער על החלטה שהתקבלה בעניינו/ה/המבקש ית/סטודנט 2.1.6

עם חברי ועדת השנה, ראשי המחלקות, יו"ר ועדת הוראה, מנהל בית הספר  ו/הבקשת

ודיקן הפקולטה בכל נושא ועניין, לרבות תלונה על חבר סגל או מדריך. פגישה עם כל דרג 

 ת במיצוי ההליכים בדרג הקודם לו.מותני
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יברסיטה בכלל למלגות והטבות הניתנות לסטודנטים באונ ת/זכאי ית/סטודנט 2.1.7

פי קריטריונים הנהוגים באותה ובפקולטה למדעי הבריאות בפרט, באותם התנאים ועל 

 עת.

על פי כותלי האוניברסיטה, הספר בהם מתקיימות התנסויות מחוץ ל-במחלקות/בתי 2.1.8

יובאו בחשבון  ית/של הסטודנט ה/ובקשותיו ה/הנוהל המקובל בפקולטה, מקום מגוריו

להחזר הוצאות נסיעה  ת/זכאי תהיה/י לא ית/הסטודנטת. בעת קביעת מקום ההתנסו

 .הספר(-בית/)לפרטים נוספים יש לעיין בשנתון המחלקה ושהייה במקום ההתנסות

 מבנה הלימודים 2.2

כל תבנית מכילה שני סמסטרים.  ,יות לימודיםבנקולטה מבוססים על תבתכניות הפ ימודיםלה

היא /אליה הוא כפוף לשנת החוזהבותבנית התאם לללמוד את המקצועות ב ית/על הסטודנט

סדר ורישום נכון ים המבטיח תכונתמבתבנית  בפקולטה למדעי הבריאות לימודים . ת/ךמשתיי

הרצאה,  :(חלקם כולם אומרכיבים הבאים )הקורס כולל את לתכנית הלימודים הנדרשת. 

המשך ם/דקורסים מסוימים קיימות דרישות קתרגיל, מעבדה, סיור, התנסות ועוד. ב

הדרישות והחובות החלות בכל  ובסילבוס הקורס. הספר-בית/המפורסמות בשנתון המחלקה

בכל  תקופת השינוייםהשבוע הראשון של קורס נמסרות בתחילת הלימודים ולא יאוחר מתום 

בו קרה כנדרש. במלהשלים את כל הדרישות בקורס  ית/הסטודנט אחריותב .סמסטר

לסיים קודם את התבנית  ה/מערכת חלקית, עליו ה/בבחינה או שאושרה לו ה/נכשל ית/סטודנט

 .ה/והראשונה ורק לאחר מכן להתקדם בלימודי

 

 שנת חוזה

. תכניות לימודים עשויות ה/לימודיואת  ית/הסטודנט ה/השנה בה התחילשנת החוזה היא 

שנת החוזה של ל מתורגםהבסיס לתוקף השנתון. תוקף השנתון הן משנה לשנה, ולהשתנות 

את תכנית הלימודים שנקבעה עבורו/ה  להשלים ית/של הסטודנט ה/, חובתוקרי, ית/הסטודנט

על  ת/חוזרה ית/שנת החוזה של סטודנט ת.בתכני ה/ופורסמה בשנתון של שנת תחילת לימודיו

 .שויךת/ילהשתנות ותותאם לשנת החוזה אליה  שויהבין תכניות, ע ת/שנה ו/או עובר

 יםמשך הלימוד 2.3

 משך הלימודים התקני בתכניות הבאות הוא כלהלן:

 משך הלימודים בשנים תכנית הלימודים

 3 מדעי המעבדה הרפואית

 4 סיעוד 

 4 פיזיותרפיה

 4 רוקחות

 + שנת סטאג' 6 רפואה

 רפואת חירום 

 השלמה -רפואת חירום 

3 

2.5 

 :ה/להשלים חובותיו ית/ככלל על הסטודנט

 .(שנים לכל היותר 6תוך שנתיות  4)לתכניות  שנים לכל היותר חמשתוך  –תואר הראשון ל •

 .שנים לכל היותרתשע תוך  –לרפואה  הספר-ביתב •

 .חופשות לימודים מאושרותהפסקות/מניין שנים אלו יש לכלול תקופות של ב
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 חובות אוניברסיטאיות ופקולטיות 2.4

 הדרכה בספריה .142.

 ההדרכה  בשנה הראשונה ללימודיהם. מטרתה בספריה היא חובה לכל הסטודנטים הדרכ

לסייע לסטודנטים להתמצא בספריה ולהיעזר בשירותיה. במקצוע זה יינתן ציון 

 .נקודת זכותהשלים/לא השלים, ללא 

 אנגלית כשפה זרהלימודי  .242.

 באנגלית קורס הכשרה 2.4.2.1

קריאה ל ית/אנגלית כשפה זרה הינה להכשיר את הסטודנטקורסי ההכשרה ב רתמט

מספר קורסי ההכשרה שחייב/ת  עצמאית של פרסומים מקצועיים בשפה האנגלית.

חובת . (אמי"ר פסיכומטרי/ ת הסיווג )הסטודנט/ית תלוי בציון שקיבל בבחינ

 בהצלחה. – מים ב'דקורס מתקמעבר רמת לימודי האנגלית עד ב קדםלהת ית/הסטודנט

 .לתואר על הסטודנט/ית להתחיל בלימודי האנגלית עם תחילת לימודיו/ה 

)שנה ב'  לא יאוחר מתום שנת הלימודים השנייה לתוארלהשלים חובה זו יש 

  .ללימודים(

 

א יושג פטור ברמת אנגלית מתקדמים ב' עד תום שנה ב' ללימודים, יופסקו בו לבמקרה 

 .לאלתר ית/לימודי הסטודנט

 

, חובת האנגלית במסגרת האוניברסיטהפקולטה למדעי הבריאות ממליצה ללמוד את ה

 זרה, הפקולטה למדעי הרוח והחברה.המחלקה לאנגלית כשפה באמצעות 

 .קה לאנגלית כשפה זרהיש להתעדכן בדרישות המחל

 (EMI) אנגלית כקורס תוכן  2.4.2.2

ללמוד , נדרש/ת ורפואה אשוןלתואר ר ית/כל סטודנט,  החל משנת החוזה תשפ"ב

מבחן בהתאם לרמת האנגלית שהושגה בבחינת הסיווג )פסיכומטרי/תוכן  י/קורס

 במעמד הקבלה ללימודים: (אמי"ר

 :חייבי אנגלית )שלא הגיעו לרמת פטור(

 ת.נק"ז לפחו 2בהיקף של  ( באנגלית1קורס תוכן אחד )נדרשים ללמוד 

 הקורסים שילמדו בשפה האנגלית. הספר לפרסם את מספרי-באחריות המחלקות/בתי

 למען הסר ספק, חובה זו הינה בנוסף לחובת הגעה לרמת מתקדמים ב' בקורסי הכשרה.

 פטורי אנגלית )השיגו פטור מלימודי אנגלית כקורס הכשרה(

 .נק"ז לפחות כל אחד 2בהיקף של  ( קורסי תוכן באנגלית2שני )נדרשים ללמוד 

 לפרסם את מספרי הקורסים שילמדו בשפה האנגלית.הספר -המחלקות/בתיבאחריות 

 :לתשומת לבכם/ן

 . תנאי לסגירת התואר ינהתוכן באנגלית ה יהשלמת קורס

מהו הקורס שנקבע כקורס הנלמד בשפה הספר -יש להתעדכן בשנתון המחלקה/בית

 האנגלית.
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 לעולים חדשים עברית ועברית לימודי .442.

 ית/בידיעון ההרשמה ללימודים. ככלל, סטודנט ה/לבדוק את חובותיו ית/על הסטודנט

במבחן הפסיכומטרי בשפה שאינה  ן/האו שנבחאת לימודי התיכון בארץ ו/ מ/הא סיישל

חן יע"ל של המרכז הארצי בלימודי עברית עד לרמת פטור, או להיבחן במב ת/עברית, חייב

 לבחינות.

מחייבת השלמה  במעמד הקבלה, ית/רמת השלמת לימודי עברית שנקבעה לסטודנט

עד לתאריך היעד שנקבע. אי השלמת החובה בזמן, תביא להפסקת לימודי 

סטודנט/ית ברמה ה' על פי הנחיית המזכירות האקדמית  לאלתר. ית/הסטודנט

 ה לרמה ו' בעברית. /ו(, עד להגעת50%בעברית רשאי/ת ללמוד חצי מערכת בלבד )

 הפרק הכללי בשנתון( י/)ראה

 

 חיסונים .5.42

ריאות במחלקות השונות בפקולטה למדעי הבריאות קיימת דרישה מטעם משרד הב

השלמת החיסונים מתאפשרת בהתאם לנהלי והנחיות  להשלמת חיסונים לסטודנטים.

י השלמת החיסונים בפרק הזמן שנקבע, א החיסונים המעודכנים באתר הפקולטה. 

 חיסונים הנחיות . יביאו להפסקת לימודים לאלתר

 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית .6.42

מציגה את מכלול הרבדים של החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית ומטרתה הלומדה 

, בכל רמות ית/לסייע בצמצום התופעה. ביצוע המטלה הינו חובה שעל כל סטודנט

 התואר, להשלים במהלך השנה הראשונה ללימודים. 

 ית/אי השלמת חובה זו עד סוף שנה א' ללימודים, תביא להפסקת לימודי הסטודנט

  הטרדה מיניתלומדה להכרת החוק והנהלים למניעת  .לאלתר

 וץ לפקולטה ולימודים בין מוסדייםלימודים מח .7.42

 הספר הם קורסים או התנסויות יישומיות -לימודים מחוץ לפקולטה/מחלקה/בית

 .הספר-ביתבמוסד אחר באישור הנהלת המחלקה/ ת/מבצע ית/שהסטודנט

פקולטה למדעי הבריאות מתקיימים לימודים הספר ב-בתי/במחלקות

וצות קטנות באישור הנהלת קליניים/התנסויות בהם לומדים הסטודנטים בקב

 ת/הלומד ית/סטודנט ת/אוניברסיטאי רשאי-. על פי הסכם ביןהספר-ביתהמחלקה/

 ;ת בארץ, לבקש אישור לשמיעת קורס באוניברסיטה אחרת בארץרבאוניברסיטה אח

על ידי ועדת הוראה אושרה  ה/בקשה לשם כך ובקשתו ה/הגיש ית/ובתנאי שהסטודנט

 ים באוניברסיטה.סטודנטי ראש מנהל ועל ידספרית, -מחלקתית/בית

בכל המטלות ובכל  ית/הסטודנט ת/, חייבהספר-ביתבכל מקרה של לימודים מחוץ ל

 החלופי. ה/ורס הנדון במקום לימודיוהמבחנים הנהוגים בק

עובר או השלים ולא לימודים מחוץ לאוניברסיטה אשר נלמדו באישור, יקבלו את הציון 

במחלקה בה  ית/הסטודנט ה/ן. הנק"ז לתואר ייצבר, אלא אם נבחישוקללו בממוצע

-בית. אין הפקולטה מתחייבת להכיר בלימודים מחוץ לפקולטה, לת/לומד היא/הוא

או המחלקה שלא קיבלו אישור מוקדם. לימודים אלה ניתנים לרוב במקומות  הספר

חיוניים. מסגרות לימודים אלה יתקיימו בעתות חירום הפועלים בעתות חירום כמוסדות 

 כמו בשגרה, אלא אם ניתנה הודעה מפורשת אחרת.

https://in.bgu.ac.il/fohs/Pages/vaccins_info.aspx
http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/shp-software.aspx
http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/shp-software.aspx
http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/shp-software.aspx
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 רישום לקורסים 2.5

 ישום לקורסיםר .152.

במערכת רישום לקורסים  ומועדי יותהנחבאתר הפקולטה לקראת כל סמסטר יפורסמו 

אין  השינויים. הוספה( בתקופתניתן לבצע שינויים )ביטול/ .רישום קורסים ממוחשבת

לקורס  ה/שלא נרשם ית/סטודנט (.תאו חלקי הלהירשם לקורסים חופפים בזמן )מלא

רישום ממוחשב לקורסים,  ה/ךאשר לא ער ית/סטודנטזכאי/ת להשתתף בקורס.  האינו/

לקורס ולא  ה/םאשר נרש ית/סטודנט ורסים.בגין אי רישום לק ה/יופסקו לימודיו

  .'שתתףלא ה' משמעו – 700ציון  קבל/תקבלאת מטלות הקורס י ה/םהשלי

מודגש בזאת שהאחריות על מערכת הלימודים ובדיקת החובות בקורס חלה על 

  .! ית/הסטודנט

לא יתאפשר רישום  אין בעובדה שבוצע רישום במחשב בכדי לפטור מאחריות זו.

בתום מערכת הלימודים יובהר כי  לאחר תום תקופת השינויים.או ביטול, לקורסים 

 ווה את הבסיס לחישוב שכר הלימוד.תקופת השינויים מה

 

 ביטול )ויתור( אקדמי .252.

אולם לא יאוחר מחודש לבקש ביטול אקדמי של קורס גם מעבר לתקופת השינויים  ניתן

. ביטול אקדמי של קורס לאחר תום תקופת השינויים כרוך פני תום הסמסטרל

רישום  ה/שביטל ית/שכר הלימוד. סטודנטבתשלומים נוספים ואינו משנה את היקף 

)גם אם הקורס מופיע בכרטיס  לגשת לבחינה ת/זכאי ה/אינו "ביטול אקדמי"   לקורס

"ביטול אקדמי", משמע  – 710הציון הקורס עם ופיע י. בקיוסק המידע האישי הנבחן(

אך כן יופיע בנספח לתדפיס ) ס זה לא יוצגאולם בתדפיס הלימודים הרשמי קור

 .הלימודים(

 תחת תפריט "טפסים".הספר -בתי/אקדמי ניתן להוריד באתרי המחלקותטופס לביטול 

 

 בקורסים ופטורים הכרות 2.6

 הכרה 16.2.

הספר מקבלים את תכני הלימוד -הכרה בלימודים קודמים משמעה: המחלקה/בית

 .ללא צורך בהשלמה/לימוד קורס חלופיבקורס הנדון, שנלמדו במחלקה אחרת 

 לקבל הכרה על הכרה בגין לימודים קודמים. לא ניתן

שנים ממועד  5הפקולטה למדעי הבריאות מאפשרת הכרה בקורס שנלמד בטווח של עד 

הספר השונים, -לימודו עד למועד הגשת הבקשה. החרגות קיימות במחלקות/בתי

 )יש להתעדכן בהתאם( בהתאם לפרסום בשנתון.

 

 פטור

ללמוד קורס אחר  ית/המחייב את הסטודנטודמים, פטור הינו סוג של הכרה בלימודים ק

וזאת על מנת להשלים את מכסת הנק"ז הנדרשות  במקום הקורס שבגינו התקבל הפטור

 לתואר.

 לא ניתן לקבל פטור על פטור בגין לימודים קודמים.
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 נקודת זכות )נק"ז( להכרה/פטור

גדולה מנק"ז הקורס נקודת הזכות שאושרה בגין הקורס, חייבת להיות שוות ערך או 

 עליו מבוקשת ההכרה/פטור.

 

 לידיעתכם/ן:

 מקבל הכרה בנק"ז ובציון. – גוריון -בןקורס שנלמד באוניברסיטת 

מקבל הכרה בנק"ז ללא ציון )ציון  –קורס שנלמד במוסד אקדמי אחר המוכר ע"י המל"ג 

 פטור(. – 600

 

 רקע אקדמיקבלה ללימודים על בסיס  2.6.2
 

  רקע אקדמי קבלה על בסיס

סטודנט/ית שלמד/ה בעבר ו /או לומד/ת כיום במוסד אחר להשכלה גבוהה, על פי אישור 

 תהמועצה להשכלה גבוהה, רשאי/ת להגיש בקשה להתקבל ללימודים בפקולטה. קבל

שנת הלימודים אליה י/תתקבל ושנת החוזה אליה י/תשויך, מותנים ומועמד/ת כזה/ו, 

מקומות הפנויים במחלקה/ בית הספר אליה מבקש/ת בהישגים האקדמיים ובמספר ה

 הסטודנט/ית להתקבל. 

מתכנית הלימודים במחלקה /  (3/2שליש )שני חייב ללמוד לפחות סטודנט/ית כנ"ל 

פקולטה למדעי הבריאות, הבית הספר על מנת להיות זכאי/ת לקבלת תואר "בוגר/ת" 

 בנגב. גוריון -בןאוניברסיטת 

 
 תוארימודים בגינם הושג ל

ללימודי תואר אקדמי נוסף )ראשון או שני(  תתקבל/תואר אקדמי שיתקבל ת/בעל

 תחויב/, יחויבה/בקורסים אותם למד הכרה תקבל/בנגב ויקבל גוריון-באוניברסיטת בן

שכר לימוד מלא  תשלם/ישלם ית/ללמוד קורסים חלופיים במקומם. ככלל, הסטודנט

בהמלצת ועדת הוראה  ,פקולטית רשאיתעדת הוראה ו ה./התקבללתואר אליו 

 נק"ז הכרה לתואר ראשון נוסף 20לאשר במקרים חריגים עד  ,ספרית-מחלקתית/בית

 ית/הסטודנט תהיה/וללא צורך ללמוד במקומם קורסים אחרים. במקרה זה, יהיה

 לפטור מתשלום שכר לימוד עבור קורסים אלה. ת/זכאי
 

 לימודים בגינם לא הושג תואר

להגיש בקשה  ת/הספר בפקולטה, רשאי-לאחת ממחלקות/בתי ה/שהתקבל ית/סטודנט

במסגרת אקדמית אחרת. קורסים שיוכרו יהוו חלק  ה/להכרה בקורסים אותם למד

ספרית תדון -הוראה מחלקתית/בית. ועדת ית/הסטודנט ת/ממכסת הלימודים בהם חייב

בקורס  ית/טודנטיס רלוונטיות כל קורס לתכנית הלימודים, הישגי הססבבקשה על ב

גוריון בנגב, יוכרו עם -רסים שנלמדו באוניברסיטת בןוהנדון ובסך כל היקף ההכרות. ק

שמשמעו פטור  600הציון המאוני )מספרי(. קורסים שנלמדו במסגרות אחרות יצוין ציון 

, הציון האחרון יהיה הקובע. אם ה/בשנית קורס שהוכר לו ית/הסטודנט ה/בקורס. למד

 ה/יהיה עודף נק"ז, ייגרע העודף מההכרות ולא מהקורסים אותם למד ית/לסטודנט

 לתואר.
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 הגשת בקשות להכרות ופטורים

 עד למועד תחילת ,הספר-שירות למזכירות המחלקה/ביתי בקשות לפטורים והכרות יש להגיש

 בכל סמסטר.תקופת השינויים 

וסילבוס הקורס בגינו  את הבקשה יש להגיש על גבי טופס ייעודי, בצירוף תדפיס לימודים

עבור  אישור להכרה/פטור ה/בקשה וטרם קיבל ה/אשר הגישית /סטודנט מבוקש הפטור.

 ברישום לקורס/ים והשלמת הדרישות עד לקבלת האישור.הקורס/ים, חייב/ת 
 

 הערכהכלי  .3

ולמרצה על התקדמות  ה/על איכות לימודיו ית/כלי ההערכה הקיימים נועדו לספק משוב לסטודנט

יש להתעדכן מול נוהל הבחינות  ,ה למול מטרות הקורס. קיימים סוגים שונים של כלי הערכההכת

 הספר השונים.-האוניברסיטאי ושנתוני המחלקות/בתי

 

 ציוני הקורס 3.1

 מילולי (. במקרים חריגים ייקבע ציון0-100הציונים בקורסים ניתנים בשיטה מאונית )

; הציונים בקורס יכולים להיקבע על בסיס המרכיבים הבאים, (עובר/נכשל, השלים/לא השלים)

דרישות הקורס : בחינה סופית, תרגילים, עבודות, בחנים והשתתפות פעילה. חלקםכולם או 

והרכב הציון יפורסמו בסילבוס הקורס שיפורסם על ידי המרצה במהלך השבוע הראשון 

וספות יימסרו על ידי המורה הרכב הציון והתניות נ לתקופת השינויים, מידי סמסטר.

לקורס בתחילתו. הודעה על עדכון הציונים הסופיים תפורסם בלוח המודעות  ת/האחראי

של  ה/שבאתר האינטרנט האוניברסיטאי. חובתואישי האישי. הציונים יפורסמו בקיוסק מידע 

 לבדוק פרסומים אלו. ית/הסטודנט

לבחינה  ה/ללא אישור או לא ניגש ה/השתתפותו ה/לקורס והפסיק ה/םשנרש ית/סטודנט

. ציון זה ישוקלל 'לא השתתף' משמעו – 700הסופית במקצוע, ירשם הקורס בגיליון הציונים 

 .תהכישלונווייחשב במניין  ית/בממוצע המצטבר של הסטודנט

לתשומת ליבך, הציונים הסופיים משמשים את המחלקות לקבלת החלטות במגוון תחומים, לכן 

עדכונים אלו באופן שוטף. הציונים הקובעים הם אלה שפורסמו על ידי מזכירות מומלץ לבדוק 

 חישוב ומנגנון מתן הציונים.שקול כל שיקול שרואה לגבי המחלקה. הפקולטה רשאית ל
 

 מטלות הקורס 3.2

פרסום הסילבוס יעשה בתחילת  החלות בכל קורס מפורטות בסילבוס.הדרישות והחובות 

מידי  ,תקופת השינוייםהשבוע הראשון של  , ולא יאוחר מתוםעל ידי מרצה הקורס הסמסטר

להשלים את כל הדרישות על פי לוח הזמנים שנקבע על  ית/של הסטודנט ה/באחריותו .סמסטר

  ום מועדי הבחינות של אותו סמסטר.ידי מרצה הקורס, אולם לא יאוחר מת

יפורסם תוך  25%שקלו מעל ציון רכיב מטלות הביניים המהווה תנאי לציון עובר בקורס או שמ

 שעות לפני מועד הבחינה הראשון בקורס )כלל זה אינו תקף לגבי ציוני מעבדות(. 96

עבודת סמינר ניתנת   בצע תוך חודש ממועד ההגשה שנקבע.בדיקת העבודות והחזרתן תת

)ציוני עבודת הסמינר יפורסמו לכל היותר תוך  יאוחר מעשרה ימים מתום מועדי ב'לא להגשה 

יש להתעדכן בפרק הכללי של השנתון ובנהלי המחלקה / בית  .שבועיים ממועד ההגשה שנקבע(

 הספר לשנת הלימודים תשפ"ג.
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 כישלונות בקורסים 3.3

על קורס לצורך שיפור  ה/חזר ית/סטודנטשבמידה הציון האחרון בכל קורס הוא הציון הקובע. 

ן בקורס הראשון לא ישוקלל לתואר. כלל זה תקף גם כאשר אושר קורס לל זה תקף. הציוציון, כ

 חלופי.

 כישלון בקורס חובה או השלמה

מתקיים ולעמוד  ור על הקורס במועד הראשון בו הואלחז ת/חייבבקורס,  ה/שנכשל ית/סטודנט

בתכנית  ה/לימודיו, יופסקו זה בקורסבמידה שהסטודנט/ית נכשל/ה שנית בכל חובות הקורס. 

 הספר.-בהתאם להתניות הקיימות במחלקה/בית

 חובה או השלמה( 1אחד )כישלון ביותר מקורס 

בתכנית  ה/, יופסקו לימודיוו/או יותר שונים בשני קורסים ה/נכשל ית/במידה שסטודנט

 הספר.-בהתאם להתניות הקיימות במחלקה/בית

 כישלון בקורס בחירה

הכישלון לא  קורס או ללמוד קורס בחירה חלופי.לחזור על ה ת/רשאי תהיה/יהיה ית/הסטודנט

 ישוקלל בממוצע עם סיום התואר, אלא רק בממוצעים השונים במהלך הלימודים.
 

 חישוב ממוצע סמסטריאלי, שנתי ומצטבר 3.4

י משמש לחישוב הציון הסופ יון האחרון שניתןהצ הינם ממוצעים משוקללים.ממוצעים ה

 .תתף""לא השמשמעו  – 700-ציונו לציון בקורס, יעודכן  ה/שלא קיבל ית/דנטסטו והממוצע.

הציונים הסופיים משמשים לקבלת החלטות במגוון נושאים ויש לבדוק עדכון הציונים באופן 

 .הספר-בית/שוטף. הציון הקובע הוא זה שפורסם על ידי מזכירות המחלקה
 

 רעור על מטלות בינייםזכות הע 3.5

בפרק הכללי של יש להתעדכן  ,לך הסמסטרהערעור על מטלות ביניים הניתנות במהזכות 

  ג"השנתון לשנת תשפ
 

 זכות הערעור על עבודה מסכמת  3.6

משך בדיקת העבודה חודש לפחות.  30%עבודה מסכמת הינה עבודה שמשקלה בקורס 

על הסטודנט יהיה רשאי לערער על ציון העבודה תוך שבוע מיום פרסום הציונים. ימים. 

 היותר.לכל שבועיים להגיב לערעור תוך  המרצה
 

 הגשת בקשה למועדים מיוחדים 3.7

מועד מיוחד )על פי נוהל רוע מזכה ליא החל מסמסטר ב' תש"ף, כל סטודנט/ית בעל

להגיש בקשה לאישור מועד מיוחד במערכת הייעודית. יש לצרף  ת/רשנד ,הבחינות(

מסמכים רלוונטיים בהתאם. הטיפול בבקשות מתקיים במחלקת האם של הסטודנט/ית 

על ישירות בקורסים אלה יעשה אנגלית כשפה זרה )הטיפול הכשרה בלמעט עבור קורסי 

 .(לאנגלית מחלקהמול הית /ידי הסטודנט

 

 

https://in.bgu.ac.il/acadsec/Documents/2023.pdf
https://in.bgu.ac.il/acadsec/Documents/2023.pdf
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 והפסקות לימודים אקדמימצב החלטות על  .4

 שנת חוזההחלטות מעבר ו 4.1

 החלטות מעבר.בתום כל שנת לימודים מתקבלות :  החלטות מעבר

 :התנאים הבאיםכל " תתקבל באם התקיימו עובר תקיןהחלטה "ה

 .ה/םהצלחה את כל הקורסים אליהם נרשב ה/םהשליית /ודנט. הסט1

 מתבנית הלימודים. 75%לפחות  ה/םהשלי ית/טודנט. הס2

 ירת קורסים קודמים מתבנית קודמת.א קיימת גר. ל3

 )ראה שנתון רלוונטי(. הספר-בית/המצטבר עומד בתנאי המחלקה ה/וצע ציוניו. ממ4

 חלטת מעבר קודמת או בתנאי הקבלה.בכל התנאים לקבל ה ה/מד. ע5

תשתנה  ה/ולגבי המשך לימודיבאם אחד מחמשת התנאים הנ"ל לא התקיים, החלטה אקדמית 

 לאחת מהקטגוריות הבאות:

ללמוד את הקורסים מהתבנית החדשה,  ת/במעמד זה רשאיית /סטודנט –" עובר לא תקין" •

 את הקורסים מהתבנית הקודמת. תחילהללמוד  ה/אולם עליו

לחזור על כל הקורסים  ת/חייב תהיה/במעמד זה יהיה ית/סטודנט –" חוזר על תבנית" •

-בית/את הממוצע המצטבר של המחלקה ה/, למעט אותם קורסים בהם השיגמהתבנית

-מחלקתית/בית י אחר שיקבע על ידי ועדת ההוראהומעלה, וכן לעמוד בכל תנא הספר

 .ספרית

מהתבנית.  75% ה/םמערכת חלקית וטרם השלי ה/שלמד ית/סטודנט –" משלים תבנית" •

 במצב זה גם לימודי קורסים מתבנית מתקדמת. ית/ועדת ההוראה תוכל לאפשר לסטודנט

הפסקת לימודים תעשה בשל סיבות אקדמיות, פסיקת בית  –" הפסקת לימודים אקדמית" •

 ית/או בשל אי ביצוע רישום לקורסים. סטודנט ,ית/בקשת הסטודנט ,הדין המשמעתי

שנית  להירשם תוכל/יוכללחזור ללימודים,  תוכל/והוחלט כי יוכלהופסקו  ה/שלימודיו

להתקבל לתבנית שהיא גבוהה מהתבנית בה  ית/סטודנטתוכל /נית. בכל מקרה לא יוכלבלת

ותיקח . החלטת הקבלה תעשה על פי תנאי הקבלה בתקופת ההרשמה ה/הופסקו לימודיו

 הקודמים. ה/בחשבון את הישגיו

 

 שנת חוזהשינוי 

אחת או יותר מהרשימה עבר הינה החלטת המו(, במידה 2.1בהמשך להגדרת שנת חוזה )סעיף 

ואליה יותאמו דרישות  ית/הסטודנט ת/אם לשנת החוזה אליה חוברתואה, שנת החוזה תהב

 :הלימוד

 חוזר על תבנית )שנה( •

 עובר מסלול •

 (להלן 4.2סעיף פירוט ב) החוזר מחופש •

 (להלן 4.2 סעיףפירוט ב) חוזר מהפסקת לימודים •

בהתאם לשנת החוזה אליה  ,הספר-להתעדכן מול שנתוני המחלקות/בתי ית/על הסטודנט

 .הספר-חלט במחלקה/ביתוהובהתאם לדרישות ההשלמה עליהן  ,שויךת/י ית/הסטודנט

 

 חזרה על שנה
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בהתאם לאישור  אורך שנות התוארפעם אחת בלבד לכל חזרה על שנת לימודים מתאפשרת 

 סגן הדיקן להוראה וחינוך רפואי.באישור ועדות ההוראה המחלקתיות/בית ספריות, ו

 

 לימודים תפשחו 4.2

 לימודים חופשת .14.2

שלא תעלה על , תקופת הלימודים לתוארה במהלך חופש לבקש ת/רשאי ית/טודנטס

 :יחד תקיימו שלושת התנאים הבאיםובמידה שה שנתיים

 .להפסקת לימודים( ת/מועמד ה/במצב אקדמי תקין )אינו ת/נמצא .1

 .בהצלחה לפחות שני קורסים ה/םהשלי .2

 .לכל לפחות 70עומד על  ה/ממוצע ציוניו .3

ספרית. בנוסף לעמידה בתנאים -החופשה טעונה אישור ועדת הוראה המחלקתית/בית

קול הוועדה האמורים לעיל, בטרם תאשר או תדחה את הבקשה לחופשת לימודים, תש

ית /ל הנוגע ישירות לסטודנטכל שיקול אקדמי ומנהלי שתראה לנכון, בין אם שיקו

או  ת/לומד היא/, ובין אם שיקול הנוגע למחלקה או התכנית בה הואת/המבקש

ם החופשה יוכרו כל הקורסים , בתוה/ללימודיו ית/הסטודנט ה/חזר לאוניברסיטה.

 לחופשה. ה/הלימודים טרם יציאתו בתקופת ה/םשהשלי

בכל  יום האחרון של תקופת השינוייםלבקשה לחופשת לימודים ניתן להגיש עד 

שנת של  תוארהבדרישות  ת/חייב תהיה/היהמחופשה ית /החוזרסטודנט/ית  .סמסטר

לתשומת  .תיכלל במניין השנים לסיום התואר תקופת החופשה .ה/חברהחוזה אליה 

. מומלץ לעיין בפרסומי חיוב שכר הלימודלמועד הגשת הבקשה יש השלכה על לבך, 

מדור חשבונות סטודנטים, בפרק הדן בתקנות הפסקת לימודים וביטול הרשמה. לא 

 .תאושר חופשת לימודים בסיום התואר

 אקדמית –זמנית הפסקת לימודים  22.4.

ביוזמת  ית/דנטמשמע חופשה הנכפית על הסטו ,חופשה מאולצתזמנית או  השעיה

 ה/להשלים את חובות הלימודים שיאפשרו לו ית/עד שיוכל הסטודנט ,האוניברסיטה

, כאשר לא ניתן להשלימם בסמסטר העוקב לסמסטר ה/להמשיך לשלב הבא בלימודיו

 או בגין החלטה של ועדת משמעת. ה/מדהאחרון שבו ל
 

 הרחקה מלימודים - הפסקת לימודים קבועה 4.2.3

-ביתלבין המחלקה/ ית/ן הסטודנטתקשרות ביהפסקת לימודים הנה הפסקה של הה

, על ידי ית/. הפסקה זו יכולה להיות יזומה על ידי הסטודנטת/לומד היא/הספר בהם הוא

בשל ספרית או הפקולטה, -ביתעל ידי ל ידי ועדת הוראה מחלקתית או ועדת משמעת, ע

 :אי השלמת הדרישות הבאות

 .דרישות אקדמיות •

 .רישום לקורסים •

 .תשלום שכר לימוד •

בזמן המוקצה לכך )לימודי אנגלית, עברית, אוניברסיטאיות השלמת חובות אקדמיות  •

 ם למניעת הטרדה מינית וחיסונים(.הדרכה בספרייה, לומדה להכרת החוק והנהלי
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 :הסיבות הבאותוכן בשל 

 .התנהגות בלתי הולמת •

 .חוסר התאמה למקצוע •

בשנית ה /להציג מועמדתו ת/רשאיה /אינו ה/מלימודיו ה/שהורחק ית/סטודנט

, בין אם ההרחקה הינה בגין כישלון אקדמי ו/או אי מילוי ה/למחלקה ממנה הורחק

 אתית.ובין אם בגין אי התאמה למקצוע ו/או התנהגות בלתי מקצועית/ ,חובות לימודיות

 ית/הסטודנט ה/אם הורחק –למקצועות הבריאות ע"ש רקנאטי  הספר-ביתב

 תוכל/ת )סיעוד, רפואת חירום או פיזיותרפיה(, לא יוכלבאחת המחלקו ה/מלימודיו

 .הספר-ביתבהאחרות להציג מועמדות למחלקות הלימוד 
 

 חזרה ללימודים 4.3

באמצעות טופס הרשמה,  להירשם לאוניברסיטה ית/חופשת הלימודים על הסטודנט בתום •

את  לחדש ה/במועדים המיועדים לכך, לקראת שנת הלימודים והסמסטר בהם אמור

 חזרה ללימודים מבוצעת באמצעות מדור רישום בלבד. ,לתשומת ליבך .ה/לימודיו

 טרם החופשה.היה  המצב האקדמי בו ללימודים על פי תוחזר/יו ית/הסטודנט •

שנת החוזה של  הלימודלתואר על פי דרישות  ה/יידרש להשלים את לימודיו ית/הסטודנט •

 .ה/עם חזרתו ה/חבראליה 

, ה/רבלהשלים לא יתקיימו בשנת החוזה אליה ח ית/הסטודנטת /חייבאם הקורסים אותם  •

 ,הספר-להשלים קורסים חלופיים/מקבילים, כפי שייקבע על ידי המחלקה/ביתה /יהיה עליו

 .ה/וזאת על מנת להשלים את דרישות הלימוד לתואר שיותאמו לשנת החוזה אליה חבר

הספר רשאים להפסיק -בתי/תהמוסדות האקדמיים בפקולטה למדעי הבריאות, המחלקו •

של  ת/כעתודאי ה/שהתקבלית /של סטודנט ה/לאלתר ובכל שלב של הלימודים את לימודיו

הספר -בתי/אין המחלקות. ת/חדל, מכל סיבה שהיא להיות עתודאית/צה"ל ואשר י

 ה/או לא ערך ה/את לימודיוה /שהפסיק ית/מתחייבים לקבל חזרה ללימודים סטודנט

 .על כך אישור מראש ה/רישום לקורסים מבלי שקיבל

 

 .לאלתר ה/יופסקו לימודיו –חזור מחופשת לימודים במועד שנקבע ת/שלא י ית/סטודנט

 

 הערכת הישגים בסיום הלימודים וזכאות לתואר .5

 הערכת הישגים בסיום לימודים ורישום בתעודה 5.1

לרפואה תיקבע בכל שנה בהתאם הערכת הישגים בסיום לימודי התואר הראשון וד"ר 

הערכה  להתפלגות הציונים של כל המסיימים בשנה בה מוענק התואר. בתעודת הגמר תצוין

לתואר הראשון וד"ר לרפואה. ההערכות  ה/את לימודיו ית/הסטודנט ה/םיילהישגים בהם ס

. פירוט 'בהתאם לדרישות התואר' ו 'בהצטיינות', ' בהצטיינות יתרה'שתרשמנה בתעודה הינן: 

בנושא קריטריונים לסיום בהצטיינות ובהצטיינות יתרה ניתן למצוא בפרק הכללי של השנתון, 

הכרות/פטורים מלימודים ית שצבר/ה /סטודנטכפי שמפורסם על ידי המזכירות האקדמית. 

קודמים זכאים להיכלל ברשימת מסיימי התואר בהצטיינות או הצטיינות יתרה בהתאם לנוהל 

 הספר סעיף הסמכה(.-הספר לרפואה ע"ש גולדמן )יש לעיין בשנתון בית-ביתעט ב, למהפקולטי
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 זכאות לתואר 5.2

ה /בהצלחה את כל חובות התואר ועמד ה/םלתואר אם השלי ת/זכאי תהיה/י ית/סטודנט •

 ספר.ה-מחלקה/ביתהע המצטבר המתבקש על ידי בממוצ

מקרים חריגים ובלבד בנק"ז לתואר: לא ניתן לצבור נק"ז מעבר לדרישות התואר למעט הסך  •

 .והפקולטה הספר-שניתן אישור המחלקה/בית

יש להגיש את הבקשה ( ג"פ)בוגרי תש על מנת להיכלל ברשימת הזכאים לשנה השוטפת •

  .31.12.2022לסגירת התואר לא יאוחר מיום 

לאישור  ת/זכאי היהת/, י31.12.2023תאריך לאחר מועד זה, ועד ל ה/וחובותי סייםי/תשמי  •

בטקס שיערך בשנה  תקבל/י, אך את תעודת הבוגר/מוסמך/ ד"ר לרפואה זכאות לתואר

 (.דשלאחר מכן )בוגרי תשפ"

שיופיע כפי שלו/ה להצהיר על השם הלועזי  ית/הסטודנטעל במעמד סגירת התואר  •

 דרכון בתוקף(. עותקת קבל/בכתב הצהרה באמצעותמסמכים ב

זכאות לאחר שתיבדק הזכאות האקדמית, חובות שכר לימוד וקבלת תאשר את ה פקולטהה •

 אישור הוועדה המרכזת.

ו/או  המשמשים להנפקת התעודהלשנות אף פרט מן הפרטים ניתן עם סגירת התואר לא  •

 .אישור הזכאות לתואר

 

  נהלי האוניברסיטה והפקולטה .6

 מועדים מיוחדים

 נוהל בחינות אוניברסיטאי )להכניס קישורית למערכת מועדים מיוחדיםראה 

 מחברות בחינה

הטיפול במחברות בחינה, חשיפה וערעורים נעשה באופן מקוון, אלא אם פורסם אחרת בנוגע לקורס 

 ספציפי. 

 ראה קישור למערכת סריקת מחברות בחינה )להכניס קישורית(

 הפרק הכללי של השנתון האקדמי

 הנחיות לכללי ציטוט אקדמי

  תקנון טיפול בסטודנטים המשרתים במילואים

 נוהל זכויות סטודנטיות יולדות ובשמירת הריון 

 (2020עדכון ) נוהל בחינות אוניברסיטאי

 )התאמות פקולטיות( חידודים לנוהל בחינות

 נוהל קבלת פרסי לימודים

https://in.bgu.ac.il/acadsec/Documents/2023.pdf
https://in.bgu.ac.il/acadsec/Documents/2023.pdf
https://in.bgu.ac.il/acadsec/Documents/2023.pdf
https://in.bgu.ac.il/acadsec/Documents/2023.pdf
https://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib2/plagiarism_heb.pdf
https://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib2/plagiarism_heb.pdf
https://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib2/plagiarism_heb.pdf
https://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib2/plagiarism_heb.pdf
https://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib2/reserve.pdf
https://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib2/childbirth_pregnancy.pdf
https://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib2/childbirth_pregnancy.pdf
https://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib2/exams.pdf
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https://in.bgu.ac.il/fohs/Documents/shnaton/2022-2023/חידוד_לנוהל_הבחינות.pdf
https://in.bgu.ac.il/fohs/Documents/shnaton/2022-2023/נוהל_פרסי_הצטיינות.pdf

