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 לימודים קדם קליניים – נוכחות

 קליניים.-נוכחות חובה בכל הקורסים הקדם .1

החל משנת הלימודים תשע"ט, סטודנטים חייבים בשימוש באפליקציית נוכחות א.  .2

בכניסה  תעשה באמצעות סמארטפון ועליהם להצטייד בסמארטפון. הפעלת האפליקציה

 לפקולטה ובסיום יום הלימודים.

 הנהלת הפקולטה תחליט לפי הצורך על בדיקת נוכחות אקראית.  ב.. 2

    ח נוכחות באפליקציה ייקרא לבירור  סטודנט שלא היה נוכח בבדיקה האקראית ודיוו  ג.. 2

 הדיקן לחינוך רפואי אצל משנה 

 פקולטית.צהיר הצהרה כוזבת על נוכחות יופנה לוועדת משמעת ימצא כי הסטודנט שיד. . 2

  

 מימי הלימוד בו. 20% עד מכסת ההיעדרות המותרת בכל קורס הינהא. . 3

 מסך ההרצאות בקורס. 10%מכסת ההיעדרות בהוראה בקבוצות קטנות הינה 

כולו  סטודנט שיעבור על מכסת ההיעדרויות מכל סיבה שהיא יחויב לחזור על הקורסב. .3

 בשנה שלאחר מכן  ולא יעבור לשנת הלימודים הבאה.

. מכסת ההיעדרות המותרת אינה חלה על מפגשים שנקבעה לגביהם נוכחות חובה ג. 3

 בסילבוס. 

רק במקרים מיוחדים:  ע"י מזכירות הסטודנטים אישורים להיעדרות מפעילות יינתנו ד..3

 אבל מדרגה ראשונה. לידה, יום חתונת הסטודנט, מילואים, אשפוז, ימי

במקרה של צורך בהיעדרות מפעילות, על הסטודנט לפנות מראש למזכירות . ה. 3

 הסטודנטים ולבקש אישור. 

 כניסת למנוע הסטודנטים חייבים להופיע בזמן לשיעורים ולפעילויות. מרצה רשאי א. . 4

מרצה רשאי להוציא סטודנט מהשיעור במידה   .ההרצאה או יציאה בזמן/ו להרצאה מאחרים

 והוא מפריע למהלך התקין של הלימודים.

איסור , הלך השיעור, בין היתר לבוש הולםחובתו של הסטודנט בהתנהגות הולמת במב. . 4

 טלפון.חות אכילה שתיה )למעט מים( ושי

 

תלמיד שנאלץ להיעדר מהלימודים מסיבות מוצדקות יקבל על כך אישור מהפקולטה. למען . 5

יודגש כי עבודה )וכל סיבה אחרת שאינה מוגדרת כמוצדקת בתקנון זה( אינה  הסר ספק 

 נחשבת סיבה מוצדקת להיעדרות כלשהיא.



 
 

 הגשת מטלות      

 חובה לבצע כל המטלות שבקורסים. .1

המוגדרת בתכנית הקורס בנוסף להשתתפות  כל פעילות הוראה –מטלה  .2

בהרצאות פרונטאליות והוראה בקבוצות קטנות המופיעה בתכנית הקורס 

 TBL, יאה, הגשת סיכומים, דוחות מעבדהשבאתר הפקולטה. זו יכולה לכלול קר

 וכיו"ב.

על הסטודנט להגיש מטלות אלו בזמן בהתאם להוראות רכז הקורס. קבלת ציון  .3

. סטודנט אשר לא יגיש מטלה בהתאם הקורס מותנית בהגשת כל מטלות הקורס 

לדרישות הנ"ל לא יהיה רשאי לגשת לבוחן/בחנים בקורס בהתאם לדרישת 

 המרצה ורכז הקורס.

 

 לימודים קדם קליניים –נוהל הבחנים והבחינות 

 ,מועד א' ומועד ב'. 2הינו ) וקליני( . מספר מועדי הבחינה לכל קורס קדם קליני 1

. בקורס בלימודים הקדם קליניים בו מתקיים יותר מבוחן אחד,  ממוצע הבחנים 2

 יהווה ציון מועד א'  בקורס. 

 . קורס שבו בחינה מסכמת אחת , תהווה בחינה זו מועד א' של הקורס.3

ייקבעו בתחילת שנה ויובאו לידיעת הסטודנטים במייל ובאתר הפקולטה . מועדי ב' 4

 בתחילת כל שנת לימודים.

מהנושאים שנבחנו עליהם בבחנים  יוכלומהשאלות  20%כ  עד . החל מהבוחן השני5

 הקודמים בקורס.

. בחינות ובחנים יתבססו על חומר קריאת חובה מוגדר וממוקד בתוספת הנלמד 6

 בכיתה.

 הבחנים, אופן שקלול הציון הסופי וכו' יפורסמו בתחילת כל קורס. ועדי. מ7

"טכניות" בלבד. משך הבחינה יחושב לפי  יינתן מענה לשאלות . בעת בוחן/בחינה 8

 דקות לשאלה.  1.5

הבוחן האחרון של הקורס יתקיים  –. בחני קורסים יתקיימו ככלל בימי א' בבוקר 9

 בחופשות.  ביום א' הראשון אחרי תום הקורס, גם

. רכזי הקורס רשאים לשנות את תאריכי הבחנים בקורסים מרגע פרסומם. הודעה 10

 ימים, לפחות, ממועדו החדש. 7על שינוי במועד תינתן בהתראה של 

בהתאם לשיקול דעתו של רכז  כמת )מועד ב'( תהיה בכתב או בע"פ. בחינה מס11

 .הקורס

רשאי לעיין בטופס הבחינה /בוחן או . סטודנט שביקש לערער על ציונו יהיה 12

 במטלה שהגיש בנוכחות איש סגל/ משגיח מטעם הפקולטה.



 
 

. ערעור בכתב יוגש לרכז הקורס באמצעות מזכירות הסטודנטים עד שבועיים 13

 לא יתקבלו ערעורים מעבר לזמן זה. -לאחר פרסום הציון בלבד

שבועיים מיום הגשתו. אם . רכז הקורס יעביר את החלטתו בדבר הערעור עד 14

החליט רכז הקורס לשנות את ציון הסטודנט בעקבות הערעור, יהיה הציון החדש 

 הציון הסופי, בין אם עלה או ירד.

. במקרה בו הערעור יתקבל, יתוקנו ציוני כל הנבחנים בהתאם ובלבד שלא יורד 15

 ציון של מי מהנבחנים עקב תיקון זה.

 רסמו תוך שבועיים לאחר סיום הליך הערעור.. ציוני בחנים/בחינות יפו16

 . החלטות לגבי הערעור הן סופיות ואין ערעור נוסף.17

מועדי הבחינה, מועד א' ומועד  2ישנה חובת נוכחות מרצה או נציג מטעמו ב  א..18

 ב'. 

 .ב. לאור ריבוי הרכזים בכל קורס, מענה טלפוני ע"י מרצה יהיה תקף. 18          

ע"י רכז הקורס. נציג זה יכלול גם .ג. מענה טלפוני יועבר באמצעות נציג שימונה 18          

 עם מזכירות הסטודנטים. נציג מט

 לנציג בכתב .ד. במצב בו נדרש מענה טלפוני במהלך הבחינה, יימסרו השאלות18          

 והתשובות לשאלות אלו יועברו בכתב לסטודנט ע"י אותו  מטעם הרכז הממונה                   

 נציג.                   

                 

 כללי התנהגות בפקולטה:

 עבירת משמעת הינה עבירה על כל אחד מהכללים הבאים: 

 . אכילה או שתייה של משקה חם או קר )למעט מים( באודיטוריום.1

 . עישון בכל אזור ברחבי הפקולטה אשר אינו מוגדר כ"פינת עישון". 2

 בצמוד לגדר המערבית B -ל Aאזורי העישון הם: א. בין בנין    

 בצמוד לקרוסלה המזרחית Eב. מאחורי בנין                            

אמפי וכיתת מול ה -ג. בצמוד לקיר הצפוני של האודיטוריום                           

 .הקפיטריה

הפקולטה או ברכוש אחר המשמש פגיעה במתכוון או ברשלנות ברכוש . 3

 לצרכיה.

מפורסמות ע"י ממונה  ת הבטיחות לשימוש במתקני הפקולטה. הפרת הנחיו4

 הבטיחות של הפקולטה.

בגין הפרת כלל מהכללים המפורטים לעיל, יובא הסטודנט בפני ועדת המשמעת 
 בסמכותה לנקוט נגדו בצעדים משמעתיים.הפקולטית, אשר 

 



 
 

 התנהגות בחדר דיסקציה:

 יש להקפיד על התנהגות ניאותה בחדר דיסקציה, ולשמור על כבוד המתים.  .1

עבירה על סעיף זה תביא לזימון לועדת משמעת ואפשרות הדחה מהלימודים 

 לצמיתות.

 אין להשתמש בטלפון סלולרי, וחל איסור מוחלט על צילום בחדר דיסקציה.  .2

 סטודנט שיצלם בחדר דיסקציה יודח מהלימודים לצמיתות.

 

 קליני-מעבר קורס קדם

 .60  -ציון מעבר של בחינה כלשהי בלימודים הפרה קליניים הינו  .1

א'( של סטודנט יהיה זכאי לגשת למועד ב' רק במידה וניגש לבחנים )מועד  .2

 הקורס.

, יהיה חייב לגשת 60 -הינו פחות מ)מועד א'(  סטודנט אשר ממוצע ציוניו בקורס .3

 למועד ב' .

לפחות במועד ב' ) הבחינה המסכמת(, יחזור  60סטודנט אשר אינו משיג ציון של  .4

 על הקורס בשנה שלאחר מכן.

במועד ב' . הבחינה מועד ב'סטודנט אשר מעונין בשיפור ציוניו רשאי להיבחן ב .5

תהיה מסכמת על כל החומר או לפי בוחן ממוקד בהתאם לדרישות שיפורטו 

 בסילבוס הקורס.

מעבר של סטודנט משנה לשנה בשנים הפרה קליניות יאושר אם עבר את כל  .6

לפחות כאשר הציון המשוקלל השנתי )ממוצע(  60הקורסים של אותה שנה בציון 

 לפחות. 70הינו 

, גם אם ציון ומטרה הינו הציון בבחינה האחרונהישום הציון הסופי הקובע לכל ר .7

 זה נמוך מהציון הקודם.

בחינה  -בחני הקורס ומועד ב' -סטודנט שנכשל בשני מועדים בקורס ) מועד א' .8

 )בשנה זו יחזור על הקורס בו נכשל (. יישאר שנה. -מסכמת( 

הקורס  )לאחר שחזר על סטודנט שנכשל פעמיים באותו קורס, יופסקו לימודיו. .9

 פעם נוספת ונכשל(.

סטודנט חייב לעבור בהצלחה את כל הקורסים הקדם קליניים כתנאי מעבר  .10

ללימודים הקליניים. אם הסטודנט החל בסבב קליני באישור מיוחד, טרם קבלתו 

 קליניים.-ציון עובר, כניסתו הינה על תנאי עד לקבלת כל הציונים בלימודים הקדם



 
 

 סים האורכיים: תורת האדם , היל"ה ומח"ר.כללים אלו חלים גם על הקור .11

 

 

 מעבר משנה א' לשנה ב' , ומשנה ב' לשנה ג':

ומעלה ובמעבר כל הקורסים  70המעבר משנה לשנה מותנה בממוצע משוקלל של א. .24

 )כל קורס בפני עצמו( הקדם קליניים

לחזור על  עליולא יעבור לשנה הבאה ויהיה  70סטודנט אשר ממוצע ציוניו נמוך מ . ב.24

 השנה.

ממוצע המעבר משנה ב' לשנה ג' יכלול רק את הציונים של הקורסים הקדם קליניים . ג.24

במידה והציון  ימודים בסבב פנימית יהיו על תנאי. ולא יכלול את  הסבב בפנימית. הל

להמשיך הוא  לא יוכל  70 הממוצע של הסטודנט בקורסים הקדם קליניים יהיה פחות מ 

 הקליניים.בלימודיו 

 

 לימודים קליניים -נוכחות 

 הקורסים הנלווים. בכל חובה בכל הסבבים הקליניים ו הינה נוכחותה .1

 כירורגיה, ילדים, נשים ויילודיםים במקצועות שבוע הרצאות המתקי .2

 הינו חלק אינטגרלי מהסבב על כל המשתמע מכך. ופסיכיאטריה 

 הסבב.בסבב קליני תחייב חזרה על  10%היעדרות מעל  .3

מכסת ההיעדרויות הינה יום   -  בלבד שבוע ימיםבסבב קליני שנמשך  .4

,זאת לאחר קבלת אישור מזכירות הסטודנטים  בלבד לימודים אחד

 והצגת מסמך לאישור ההיעדרות.

הלימודים בסבבים הקליניים הינם בהתאם לשעות הפעילות המקובלות  .5

 .08:00-16:00ולחלופין  07:30-15:30  - כות במחלקה ומוגדר

רק  ע"י מזכירות הסטודנטים רק אישורים להיעדרות מסבב קליני יינתנו .6

)לידה, יום חתונת הסטודנט, מילואים, אשפוז וימי  במקרים מיוחדים

עדרותו יוהסטודנט חייב להודיע על ה – אבל מדרגה ראשונה(

 המאושרת לטיוטור במחלקה.



 
 

שלון במבחנים המסכמים יט הופסקו עקב כבמקרה שלימודי הסטודנ .7

 קליני,  כל התקופה שלמד במחלקה פנימית לא תחשב.-בקורס קדם

 סטודנט שנכשל במבחן בסוף סבב קליני חייב לעשות מבחן חוזר. .8

סבב סטודנט שנכשל פעם שנייה במבחן בסוף הסבב, עליו לחזור על ה .9

ייקבע ע"י מועד החזרה על הסבב  פעם שנייה במחלקה אחרת. הקליני

 עם המחלקה בהתאם לאילוצי המערכת.מזכירות הסטודנטים ובתיאום 

צריך לחזור על  - מחלקה בסבב קליניסטודנט שנכשל בהערכת ה .10

הסטודנט לא ייגש למבחן בסיום הסבב . תאחרחלקה במ סבב הקליניה

 הקליני.

 לימודיו יופסקו.  -סבב קליני סטודנט שנכשל פעמיים ב .11

, לא יורשה לגשת למבחן הארצי במקצוע סבב קליניסטודנט שלא עובר  .12

 זה.

 לימודים קליניים –נוהל הבחנים והבחינות 

 

 ,מועד א' ומועד ב'. 2. מספר מועדי הבחינה לכל סבב קליני הינו 1

  . מועד ב' בסבב קליני יתקיים רק לסטודנט שנכשל במועד א' של אותו2                         

 הסבב.                                                 

. אופן שקלול הציון הסופי ומרכיבי הציון בסבבים הקליניים יפורטו 3

 בסילבוס בתחילת שנת הלימודים.

. בעת בוחן/בחינה ייענו שאלות "טכניות" בלבד. משך הבחינה יחושב 4

 נציג מטעמו. המענה יינתן ע"י רכז החוג או דקות לשאלה. 1.5לפי 

לי בהתאם לנה תהיה בכתב או בע"פ בחינת מועד ב' בסבב קליני.  5

 החוג.

. סטודנט שביקש לערער על ציונו יהיה רשאי לעיין בטופס הבחינה /בוחן 6

 או במטלה שהגיש בנוכחות איש סגל/ משגיח מטעם הפקולטה.

 . אין ערעור על הערכת מחלקה.7

 . אין ערעור על בחינה בע"פ.8



 
 

בכתב לרכז הקורס באמצעות מזכירות על בחינה יוגש  ערעור. 9

לא יתקבלו ערעורים  -לאחר פרסום הציון בלבדהסטודנטים עד שבועיים 

 מעבר לזמן זה.

יעביר את החלטתו בדבר הערעור עד שבועיים  סבב הקלינירכז ה .10

לשנות את ציון הסטודנט  סבב הקלינימיום הגשתו. אם החליט רכז ה

 עור, יהיה הציון החדש הציון הסופי, בין אם עלה או ירד.בעקבות הער

 . במקרה בו הערעור יתקבל, יתוקנו ציוני כל הנבחנים בהתאם ובלבד 11

 שלא יורד ציון של מי מהנבחנים עקב תיקון זה.

 . ציוני בחנים/בחינות יפורסמו תוך שבועיים לאחר סיום הליך הערעור.12

 ואין ערעור נוסף.החלטות לגבי הערעור הן סופיות  .13

 

לא יתקיימו מועדי ב' לבחינות מבוא לסבבים הקליניים ולבחנים  .14

  במחלקות הפנימיות.

 
על ציון בחינת  בדומה לנהלי הבחינות הארציות, רשאים לערער .15

. חל איסור על העתקת זו רק סטודנטים אשר נכשלו בבחינה האוסקי

  העיון בו. שאלות מהמבחן ו/או כל רישום אחר הקשור למבחן במהלך

 

 

 בחינות מתכונת למבחנים הארציים

אטריה, יוכלו ילבחינות הארציות בגינקולוגיה, כירורגיה, ילדים ופסיכא.  .16

לגשת רק סטודנטים שעברו בהצלחה את הסבבים הקליניים התואמים 

ואת הבחינות בסוף סבב והשתתפו בבחינות המתכונת וביום החזרה 

יתקיימו כשבועיים לפני כל בחינה על הבחינות. מבחני המתכונת 

 ארצית ולמחרת תתבצע חזרה מונחית על הבחינה.

ההשתתפות בבחינה ובחזרה הינה חובה. היעדרות באחד מהם, מכל  .17

 סיבה שהיא, תמנע השתתפות במועד א' של הבחינה הארצית.

מהציון הסופי הפקולטי באותו  10%הציון בבחינת המתכונת מהווה     

 מקצוע.

 



 
 

 לקראת הבחינה הארצית בפנימית: מתכונת

ימית הינו הצלחה בסבבים תנאי ראשון לגשת לבחינה הארצית בפנ א. .18

 בסוף הסבבים. ובבחינות

גש למועד ב', יסטודנט שלא יעבור את הבחינה המסכמת, י ב..18

 שבוע לפני בחינת הגמר. שיתקיים 

לבחינה גש יסטודנט שלא יעבור את הבחינה גם במועד ב', או לא י. ג.18

מכל סיבה שהיא, לא יוכל לגשת לבחינת הגמר הארצית בפנימית )לא 

יהיה מועד ג'(, ולימודיו יעוכבו בשנה בכדי לחזור על סבב שלם בפנימית 

  ובחינה מסכמת חוזרת.

 

 בחינות גמר ארציות

 סטודנט שנכשל בבחינת גמר ארצית במועד א', ייגש למועד ב' .19

כל הקלרקשיפ ולאחר מכן יגש  יחזור על-סטודנט שנכשל במועד ב' .20

 למועד נוסף במבחן הארצי.

סטודנט אשר נכשל במועד א' ובמועד ב' וחזר על הסבב, ונכשל שוב  .21

במועד א' ובמועד ב' )סה"כ ארבעה מועדים( לא יוכל להבחן יותר )לפי 

 תקנון איגוד הדיקנים( 

יון של הסטודנט יחושב כדלקמן: צ שיופיע בגיליון הציונים הציון הסופי .22

 .50%-ומבחן ארצי  50%-סבב

 בחינות הגמר מתקיימות בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי בלבד . .23

 

 



 
 

 הפסקת לימודים

 לימודיו של הסטודנט יופסקו במקרים הבאים:

 סטודנט אשר חזר על שנה אחת ונכשל בשנה החוזרת. .1

סטודנט שלימודיו הוארכו עקב כישלונות בשנה אחת, לא יוכל לקבל הארכה נוספת  .2

 במידה  ויכשל בהמשך לימודיו. 

 סטודנט אשר נכשל פעמיים בסבב קליני. .3

 

 הערה: הגרסא המפורסמת באתר, היא המעודכנת והתקפה.

 

 


