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הנדון :מכתב סגן הרקטור–מגיפת האומיקרון -עונת הבחינות-עדכון מצב נכון ל 11 -בינואר 2022
תלמידות ותלמידים יקרים,
שלום רב,
אני מבקש לעדכן אתכם בשורה של החלטות שקיבלנו נוכח העלייה החדה בתחלואה בימים
האחרונים ולאור הצפי להמשך העלייה במספר החולים המאומתים .אני מבקש לשוב ולהדגיש כי
אנו מצויים בקשר מתמיד עם רשויות המדינה ופועלים על פי ההנחיות.
באותם קורסים שבהם הדבר אפשרי מבחינה אקדמית יומרו הבחינות בכיתה בהערכה חלופית או
בחינות מרחוק ,הודעה על כך תימסר(או כבר נמסרה) על ידי צוות הקורס.
באותם קורסים שבהם לא ניתן לבצע הערכה חלופית או בחינות מרחוק תתקיימנה הבחינות באופן
פיזי .הנחינו את היחידות לקיים בחינות אלו תוך שמירה מקסימלית על ריחוק בין הנבחנים בחללים
מותאמים ,ומשום כך עשויים לחול בחלק מן המקרים שינויים בשעות הבחינות ובמיקומן .במקרים
חריגים ,ועל פי התפתחות התחלואה ,ייתכנו שינויים גם במועד חלק מן הבחינות והודעה על כך
תצא לפחות שבוע מראש.
אני שב ומדגיש את חשיבות ההקפדה על ההנחיות ובדגש על עטיית מסכות ומניעת התקהלויות
בתחילת ובסוף הבחינות המתקיימות באופן פיזי בקמפוס ,כמו גם בעת השהות בתוך מבנים
בקמפוס ,דוגמת ספריות או מרחבים אחרים שבהם שוהים התלמידים.
אני מבקש להתריע כי על רקע פניות שקיבלנו ,במידה ולא תהיה הקפדה על ההנחיות בספריות
בדגש על עטייה מסיכות מכאן ואילך ,אנו נאלץ לסגור ספריות ולהעניק שירותים מקוונים בלבד.
תלמידים מדוכאי חיסון  -תלמידות ותלמידים מדוכאי חיסון או הנוטלים תרופות מדכאות חיסון
יציגו אישור רפואי שבו הרופא מציין במפורש כי הינם מדוכאי חיסון או מקבלים תרופות מדכאות
חיסון .תלמידים אלו יהיו זכאים להערכה חלופית /בחינה מרחוק במקום בחינה פרונטלית בקמפוס
או לגשת למועד מיוחד ,בתאום ולפי החלטת היחידות האקדמיות .תלמידים ותלמידות אחרים
שאין ברשותם אישור שכזה  ,אך מתגוררים עם מדוכאי חיסון או אוכלוסייה בסיכון ,יוכלו לגשת
למועד מיוחד ,כפי שמופיע בנוהל בחינות.
מועדים מיוחדים  -כדי להקל על התלמידות והתלמידים ייקבעו בבחינות מועדים מיוחדים על פי
המתווה הבא:
בבחינות פרונטליות בקמפוס  -יינתן מועד מיוחד לכלל התלמידים.

בבחינות המתקיימות בהשגחה מרחוק  -יינתן מועד מיוחד לתלמיד כנגד הצגת אישור מחלת קורונה
(על ידי רופא) או הצגת בדיקה אנטיגן מפוקחת PCR /שתוצאתה חיובית לקורונה .כל זאת בהתאם
לנוהל הבחינות.
המועדים המיוחדים ייקבעו על ידי היחידה רק כאשר מצב התחלואה יאפשר זאת ,ובהתאם
לאילוצים והמגבלות בקביעת מועדים מיוחדים .במקרה שמתאפשר לקבוע מועד מיוחד רק בסמוך
לבחינה מועד א' של הקורס העוקב ,תחשב בחינת מועד א' של הקורס העוקב כמועד המיוחד.
תלמיד לא יוכל לגשת לשלושה מועדי בחינה של אותו קורס.
אני מבקש את הבנ תכם ושיתוף הפעולה שלכם ומבקש להודות לאגודת הסטודנטים והסטודנטיות
על התגייסותה למען התלמידות והתלמידים ,התגייסות המסייעת לכולנו.
באיחולי בריאות טובה והצלחה בבחינות,

פרופ' אייל זיסר
סגן הרקטור

