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 באלול, תשע"ד "זט
 4112בספטמבר  11

 
 לתלמידים שלום,

 אנו שמחים  על חזרתכם ללימודים לאחר מבצע "צוק איתן". 

 יישום מתווה האוניברסיטה להערכות בתום מבצע "צוק איתן" על ידי הפקולטה יהיה באופן הבא:

 

 :להלן קישור ללוח בחינות מועד ג' בהתאם למתווה האוניברסיטה 

 sciences.tau.ac.il/special_dates-http://exact  ייתכנו שינויים בלוח הבחינות ולכן מומלץ להתעדכן דרך .

 קישור זה.

                 . תלמידים 41.2.4112 -לוח הבחינות נקבע בהתאם לבקשות שהועברו לפקולטה לפתיחת מועדי ג' עד ה

כדי  14.9.12-לשירות מילואים ועדיין לא ביקשו מועד ג' בהתאם למתווה יכולים עדיין להגיש בקשות עד ה שגויסו

 ערך בהתאם.ישנוכל לה

תלמידים שהגישו בקשה למועד ג' יכולים להתעדכן לגבי אישור בקשתם במערכת המידע האישי לתלמיד. יוכלו 

 שאושרה בקשתם.להבחן בבחינה במועד ג' רק תלמידים 

עד עשרה ימים לפני הבחינה בבקשה שימו לב שעל התלמידים שאושרה בקשתם למועד ג' בקורס להודיע 

על מנת שנוכל להיערך בהתאם )לא יינתן  על כוונתם להגיע לבחינה, (smadarm@tauex.tau.ac.il) למזכירות בחינות

 .לופי(מועד ח

 

 הקלות נוספות לסטודנטים ששירתו במילואים בלבד:

  סטודנט ששירת במילואים יהיה רשאי לבקש מוועדת ההוראה כי בשניים מהקורסים שלמד בסמסטר ב' תשע"ד

 :בקורסים הבאיםשבהם קיבל ציון חיובי, יירשם במקום הציון המספרי, ציון "עובר" 

" בשני קורסים כולל קורסי אים יהיה רשאי לבקש ציון " עוברסטודנט ששירת במילו - קורסי מדעי המחשב

 החובה.

סטודנט ששירת במילואים יהיה רשאי לבקש ציון " עובר" בשני קורסים, סך כל השעות  - קורסי  מתמטיקה

 ש"ס. 2הסמסטריאליות של שני הקורסים לא יעלה על 

" עובר" בשני קורסים, סך כל השעות  סטודנט ששירת במילואים יהיה רשאי לבקש ציון - קורסי פיזיקה

 ש"ס. 2הסמסטריאליות של שני הקורסים לא יעלה על 

סטודנט ששירת במילואים יהיה רשאי לבקש ציון " עובר" בשני קורסים כולל קורסי  - קורסי סטטיסטיקה

 החובה.

למעט סטודנט ששירת במילואים יהיה רשאי לבקש ציון " עובר" בשני קורסים  -קורסי מדעי כדור הארץ 

 בקורסים " מבוא למדעי האטמוספירה", " מבוא לגיאולוגיה וגיאופיזיקה" ו"מבוא למדעים פלנטריים".

 " בשני קורסים כולל קורסי החובה.סטודנט ששירת במילואים יהיה רשאי לבקש ציון " עובר  -קורסי כימיה

 

ף, סטודנט ששירת במילואים שלמד קורס בסמסטר א' ומועד ב' של הקורס היה בעת מבצע "צוק איתן" , בנוס

 רשאי לבקש ציון " עובר" בקורס סמסטר א'.

 

 ברצוננו להדגיש בפני הסטודנטים שהציונים בקורסי החובה הינם פרמטר חשוב בקבלה לתואר שני.

 

 

http://exact-sciences.tau.ac.il/special_dates
mailto:smadarm@tauex.tau.ac.il


 

אביב-אוניברסיטת תל  
 TEL AVIV UNIVERSITY 

 Raymond and Beverly Sackler  הפקולטה  למדעים  מדויקים
 Faculty of Exact Sciences  ע"ש ריימונד ובברלי  סאקלר

 

 10-8919389, פקסימליה: 10-8916309. טלפונים: 09191, ת"ד 8999610האוניברסיטה, רמת אביב, תל אביב  קריית
UNIVERSITY CAMPUS, RAMAT AVIV, 69978 TEL AVIV, ISRAEL. TEL. 972-3-6408237, FAX. 972-3-6409264 

 

 

ד למועד שייקבע ויפורסם בהמשך על הצהרה לפיה הוא מוותר על בחר בציון " עובר", עליו לחתום עשסטודנט 

יש להוריד  .הציון ומודע לכך שאם בעתיד יבקש לקבל ציון מספרי, יהיה עליו להירשם וללמוד את הקורס מחדש

 (.הטופס הרלוונטי שיפורסם באתראת 

 

 נט ששירת במילואים, אשר יקבל במועד השני בקורס/ים אותם למד בסמסטר ב' תשע"ד ציון נמוך מהציון סטוד

טופס בקשה שקיבל במועד הראשון, יוכל לבחור את הציון הגבוה מבין השניים כציון סופי בקורס/ים )יש להוריד 

 (.ורסם באתרשיפ

 

 

 בהצלחה בבחינות ובהמשך לימודיכם,

 

 בברכה,

 

 שרון פלדמן

  משנה מנהלי לדקאן
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