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דיקן לימודי הסמכה
תאריך5.02.2009 :
אל:

ראשי היחידות האקדמיות
סגני דיקן להוראה
מרכזי לימודי הסמכה
אנשי קשר לענין המילואים

מאת:

פרופ' יעקב ממן ,דיקן לימודי הסמכה

הנדון :סיוע לסטודנטים שנקראו במהלך הסמסטר למילואים ב"צו שמונה" או צו מיוחד אחר –
מכתב מסכם בנושא
מטרת מכתב זה להרחיב בעניין היערכות לימודי הסמכה בנידון .הסיוע לסטודנטים ששרתו במילואים ב"צו
שמונה" או צו מקביל אחר )"סטודנטים זכאים" בהמשך( מבוצע בתאום עם ההנהלה ,עם לשכת דיקן
הסטודנטים ,היחידה לקידום סטודנטים ,ועם אגודת הסטודנטים .חלק מהסיוע אושר על ידי הסנט.

בחינות
 .1קיום מועדי בחני אמצע מיוחדים לסטודנטים זכאים  .פתרון אפשרי :הסטודנט יהיה זכאי למועד
מיוחד לבוחן אשר יינתן כתוספת שאלה במבחן הסופי .הסטודנט יקבל תוספת זמן ביחס ישר להיקף
השאלה הנוספת; או כל פיתרון אחר.
 .2תינתן תוספת זמן של  25%בבחינות לסטודנטים זכאים .אישור על כך ינתן רק על ידי לימודי
הסמכה.
 .3הארכת הזכאות למועד מיוחד של סמסטר אביב תשס"ח – מתן אפשרות לסטודנט זכאי לגשת
למועד ב' של חורף תשס"ט כמועד מיוחד של סמסטר אביב תשס"ח.
 .4מתן מועד בחינה נוסף לסטודנט זכאי אשר הפסיד בחינה בשל שירות מילואים  -מתן אפשרות
לגשת למועד א' של סמסטר אביב תשס"ט כמועד נוסף לקורסים של חורף תשס"ט ללא צורך
ברישום מחודש לקורס.
ציונים
 .5סטודנט זכאי שגויס למעלה מ  10 -ימי לימוד במהלך הסמסטר הנוכחי )שבועיים מילואים( יוכל
לבחור מקצוע אחד ,בו קיבל ציון מאוני עובר בחורף תשס"ט ,שבו הציון יירשם כעובר )בינארי(.
סטודנט זכאי שגויס  21יום ומעלה ימי מילואים במהלך הסמסטר הנוכחי יוכל לבחור שני מקצועות,
בהם קיבל ציונים מאוניים עוברים בחורף תשס"ט ,שבהם הציונים יירשמו כעוברים )בינאריים(.
הטיפול בציוני עובר יבוצע בחודש מאי על ידי לימודי הסמכה.
ציוני מעקב – סטודנט שלא ייגש למועד א' או ב' במקצוע יוכל להירשם שוב למקצוע בסמסטר
הראשון שבו המקצוע יינתן ויוכרו לו ציוני המעקב של סמסטר חורף תשס"ט.
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 .6לכל סטודנט זכאי שעקב המילואים לא יוכל להגיש עבודה בזמן ,יידחה מועד הגשת העבודה
לשבועיים מיום חזרת הסטודנט מהמילואים ,או למועד מאוחר אחר בתיאום עם המורה.
 .7אנשי הקשר בפקולטות ינחו את המורים ואת המתרגלים האחראים על המקצועות להודיע )באתר
הקורס או בדואר אלקטרוני( על ההתאמות שתינתנה לסטודנטים הזכאים באותו הקורס )חלק גדול
מהפקולטות כבר הודיעו(.
 .8סטודנטים זכאים אשר הפסידו שיעורי ספורט או שיעורים הומניסטיים עקב שירות מילואים לא
יידרשו להשלים את השיעורים שהפסידו; זאת למעט קורסי שפות אשר ייבדקו בנפרד.
 .9היחידות יאפשרו השלמות של מעבדות לסטודנטים זכאים ,בסמסטר הנוכחי או במשך הסמסטר
הבא) ,ללא צורך ברישום מחדש במקצוע ומבלי שהסטודנט יפגע(.

רישום
 .10סטודנט זכאי יוכל לבטל ,ללא תשלום ,מקצוע שאליו נרשם בסמסטר חורף תשס"ט.
 .11סטודנט יוכל להירשם בסמסטר אביב תשס"ט למקצוע הדורש כקדם מקצוע שאליו היה רשום
בסמסטר חורף תשס"ט ,גם אם טרם השלים את הדרישות באותו מקצוע.
 .12יעשה מאמץ לשריין בקורסי הבחירה מספר מקומות ) (3-5עבור סטודנטים זכאים ששרתו במילואים
במהלך תקופת ההרשמה הנוכחית לסמסטר אביב תשס"ט.
 .13לסטודנטים הללו תינתן אופציה לרישום ידני לקורסים ההומניסטיים בתחילת סמסטר האביב.

תמיכה אקדמית וטכנית
 .14דיקן לימודי מוסמכים אישר למלגאים לחנוך סטודנטים זכאים במסגרת היחידה לקידום סטודנטים.
 .15הסטודנטים הזכאים יהיו זכאים לשיעורי עזר ביחידה לקידום סטודנטים .תהיה התחשבות במשך
השירות במילואים בקביעת היקף שיעורי העזר לכל סטודנט זכאי.
 .16ייבדק הצורך לאפשר קורסי קיץ לסטודנטים במקצועות חובה ,כולל מתן זכאות לקורס קיץ חינם
לאלה אשר שרתו  17ימי מילואים ,ושני קורסים לאלה אשר שרתו  27ימים .יישום סעיף זה יהיה
כפוף למספר מינימאלי של נרשמים בקיץ.
 .17איש הקשר בפקולטות יפנה לדיקן לימודי הסמכה במקרים חריגים לגבי בעיות אישיות של
סטודנטים זכאים שאינן זוכות למענה מהפתרונות הקיימים.

סטודנטים במצב אקדמי לא תקין
 .18יש לגלות התחשבות מרבית בסטודנט שיצא למילואים בענין הזה ברוח תקנה .3.1.5
 .19בהתאם למספר הסטודנטים הזכאים ,תיבדק האפשרות לערוך בחינות סיווג בפיסיקה נוספות.
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הרשמה מסודרת של הסטודנטים זכאים
להזכיר לכם ,על הסטודנטים שנקראו למילואים ב"צו שמונה" או צו מיוחד אחר של שבוע ומעלה לפנות אל
לשכת דיקן הסטודנטים כדי להירשם ולהיות זכאים לסיוע המגיע להם.
אנשי קשר
כל היחידות האקדמיות מינו אנשי קשר שתפקידם לסייע לסטודנטים ששירתו במילואים .הנחיות מטעם
לימודי הסמכה יועברו לאנשי הקשר.

לסיכום
זהו המכתב השלישי בנושא .הדגש הוא על תמיכה והקשבה לסטודנט ששרת במילואים .זו החובה שלנו
להביא את הסטודנט לרמת הידע במקצוע ,להשלים לו את החסר ,ולתמוך בו ככל האפשר מכל הבחינות
האפשריות .האוירה שניצור בהתייחסותנו לסטודנטים באופן פרטני חשובה לא פחות מאשר הצעדים
שננקוט.
הסטודנטים הללו התגייסו בשם כולנו והעמידו חייהם בסכנה ,עכשיו תורינו להתגייס לסייע להם .זו
זכות שנפלה בחלקנו ,לא חובה.

בברכה,

יעקב ממן
העתק :פרופ' יצחק אפלויג ,נשיא
פרופ' פאול פייגין ,משנה בכיר לנשיא
פרופ' מיכל גרין ,דיקן הסטודנטים
פרופ' משה שפיטלני ,דיקן ביה"ס ללימודי מוסמכים
חברי ההנהלה
יו"ר אגודת הסטודנטים ,מר אורי דקל

