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   ליכל .1

 :תכוללפואה לבעלי תואר ראשון די הרלימו  תכנית  

 . ותרגולים , סדנאותשל מדעי הבסיס לימודים עיוניים –קדם קליניים  שנתיים של לימודים 1.1

   .בבתי החולים ובמרפאותליד מיטת החולה מעשיים לימודים  –קליניים שנתיים של לימודים  1.2

 . התנסות בעבודה מעשית  - שנת סטאז' 1.3

מתי  זה  לצרכים  תקנון  לרפואה  ל ש  דייםייחוהיחס  את  ביה"ס  להשלים  נועד  והוא  המפורסמים  ,  האוניברסיטה  תקנוני 

  באתר.

 נוכחות בלימודים הקדם קליניים והקליניים  .2

הקדם  קיימת 2.1 הלימודים  בכל  נוכחות  היעדרות   חובת  תרגולים(.  סדנאות,  שיעורים,  )כולל  והקליניים  קליניים 

 ס. ה על הקורתחייב חזרהקורס, מ  10%מסיבה שאינה מוצדקת מעל  

. בביה"ס רכזת הסטודנטים  על הסטודנט להביא אישור ל  )לפי תקנון האוניברסיטה(,  היעדרות מוצדקתשל    במקרה 2.2

ובא לדיון ת  ,(20%)בקורסים עם עבודה מעשית למעלה ממהקורס    30%-מלמעלה    מסיבות מוצדקות של  היעדרות

 עדת ההוראה של ביה"ס.  ו פרטני בו

ת של הקורס )כגון שיעורים, סדנאות וכדומה(. למרצה שמורה הזכות לפעילויות השונו  חייב להופיע בזמןהסטודנט   2.3

 יציאה בזמן הפעילות. ל למנוע כניסת מאחרים לפעילות ו/או 

 

 לימודים קדם קליניים  -בחינות ובחנים  .3

כמפורט )ומעלה    70ר הוא  ומעלה, פרט לקורסים ספציפיים בהם ציון המעב  65ציון המעבר במבחן או בוחן הוא   3.1

 . ציון המעברמהציון הסופי, על הסטודנט לעמוד במבחן ב  100%בסילבוס(. גם בקורסים בהם המבחן איננו מהווה 

)לפי   3.2 מוצדקת  היעדרות מסיבה  של  כן מדובר במקרה  אם  ציון אפס, אלא  עליו  יקבל  מבוחן,  נעדר  סטודנט אשר 

 תקנון האוניברסיטה(. 

 

 הגשת מטלות  .4

חות מעבדה חנים, קריאת חומר, הגשת סיכומים, סמינריונים, דודרשות בקורסים )ב את כל המטלות הנ לבצע  חובה 4.1

 . וכו'(

מסיבה מוצדקת תתאפשר  יש להגיש את המטלות בזמן עפ"י דרישת המרצה או רכז הקורס; הגשת מטלה באיחור   4.2

ציון או  צה בקורס להפחית  רשאי המר  ,באיחור ללא סיבה מוצדקתמטלה  הוגשה  אם  בלבד ובתיאום עם המרצה.  

 הציון בקורס מותנה בהגשת כל המטלות. מתן  . במטלהשלון לקבוע כי

 

   תנאי מעבר משנה לשנה .5

שנכשל בקורס אחד, יוכל להשלימו, והמעבר לשנה הבאה יידון בוועדת ההוראה )בהתאם למשקל הקורס   סטודנט 5.1

   והחלק המעשי שבו(.

קורסים   5.2 בשני  שנכשל  לימודיםבסטודנט  לעב אחת  שנת  יוכל  לא  הלימו ,  לשנת  הבאהור  לחזור ו  דים  עליו     יהיה 

על כל   , יוכל להצטרף בשנה שלאחר מכן למחזור מתחתיום בהצלחה על הקורסים בהם נכשל. אם יעמוד בה  תחילה 

 . המשתמע מכך
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קורסים   5.3 בשלושה  שנכשל  יותר  סטודנט  אחת  או  לימודים  בשנת  הקורס(  נלקח  בה  הראשונה  יופסקו    -)בפעם 

לחזור על ם חריגים או בנסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, לאפשר לסטודנט  וראה תוכל במקרילימודיו. ועדת ה 

   .הקורסים

 התנאים הבאים: בכלהוא עמד   אםרק  בשנה ג' סטודנט יוכל לעבור ללימודים הקליניים 5.4

 . סיים בהצלחה את כל הקורסים הקדם קליניים  5.4.1

לחזור על    70-צע ציוניו בשנה ב' נמוך ממוסטודנט שמעל    ות.לפח  70  הואנה ב'  בשממוצע הציונים    5.4.2

 .  70-הקורסים בהם הציון נמוך מ 

, רישומו יהיה על תנאי  עמד בכל תנאי המעברלפני ש  באישור מיוחדהסטודנט בסבב קליני  החל  אם   5.4.3

 .עמידה בכל תנאי המעברעד ל

 

 לימודים  הפסקת .6

לימודאו    ההוראה   ת וועד 6.1 את  להפסיק  עת  בכל  רשאיות  ביה"ס  של  מהאתיקה  הסטודנט  של  ה יו  סיבות אחת 

 הבאות: 

 הסטודנט לא עמד בדרישות המעבר.  6.1.1

 לא מילא את חובותיו בהתאם לתכנית הלימודים. הסטודנט 6.1.2

   קליני או בסבב קליני.-בקורס קדםשני רישומים( ב)הסטודנט נכשל פעמיים  6.1.3

 מרופא.ים  ט התנהג באופן שאינו הולם כללי התנהגות אישית ומקצועית המצופהסטודנ  6.1.4

במגע  ודסט 6.1.5 לבוא  נדרש  עימם  האנשים  את  ו/או  עצמו  את  לסכן  עלולה  הנפשית  או  הגופנית  שבריאותו  נט 

 הקליניים. הקדם קליניים ו/או במהלך הלימודים 

רצים/המנחים יצביעו על אי התאמתו  סטודנט שתימצא אי התאמה בתפקודו בתקופת הלימודים ודיווחי המ 6.1.6

 לעסוק במקצוע הרפואה. 

הו  6.1.7 שאיננה  לצוות    ,למתהתנהגות  למרצים,  הולם  בלתי  יחס  איחורים,  בשיעורים,  חוזרות  הפרעות  הכוללת 

 הקליני או המנהלי. 

לסטודנט  דיון  לפני 6.2 בכתב  הודעה  תישלח  לימודים  הפסקת  ל ו  על  ל   ותינתן  מדתואפשרות  את  ועדת   השמיע  בפני 

 . הוראה/אתיקה

לועדה פקולטית   הסטודנט יהיה רשאי להגיש ערעור בכתב על ההחלטהבמקרה של החלטה על הפסקת לימודים,   6.3

הדיקן מבראשות  יאוחר  לא  וזאת  הפסקת    14-,  על  ההודעה  את  שקיבל  לאחר  הועדה החלטת    .םלימודיהימים 

 בעניינו של הסטודנט תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.  

על הפס 6.4 להורות  ועדת המשמעת האוניברסיטאית  יכולה  לכך,  כמפורט בנוסף  עבירות משמעת,  עקב  לימודים  קת 

 בתקנון האוניברסיטה. 

 

 חיסונים .7

לקבל את החיסונים הנדרשים בהתאם לתכנית החיסונים ,  באחריותו ובמימונו,  על הסטודנט לדאוג בעצמו  חובה 7.1

 ת.  "י משרד הבריאות ומתעדכנת מעת לעדרשת ע הנ

 סונים עד סוף סמסטר א' של שנה א'. למזכירות ביה"ס את האישור על קבלת החי להציג הסטודנט  על  7.2

 .מנע מהסטודנט לימוד במתקנים רפואייםעיכוב בהגשת האישור, י 7.3
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 כשירות בריאותית  .8

את ו.  הנהלת ביה"ס ולצרף מכתב רפואי המעיד על מצב את  מחויב ליידע    כלשהי הלוקה בבעיית בריאות    סטודנט  8.1

הרישום;  המידע   בהליך  כבר  להעביר  המ בעי על  יש  רפואית  הלימודיםה  במהלך  עם   ,ופיעה  מיד  לדווח  יש 

 .  ההתרחשות 

הבריאותי   8.2 מצבו  בהשלכות  תדון  לרפואה  ביה"ס  מטעם  רפואית  הסטודנט  ועדה  והתפקוד  של  הלימוד  יכולת  על 

ו הנפשי של סטודנט, רשאי ביה"ס להתייעץ  כרופא בעתיד. במקרים בהם עולה ספק לגבי מצב בריאותו הגופני א

  בדק ע"י מומחים.ולדרוש מהסטודנט להי

באמור   8.3 לפגוע  מבלי  הרפואית.  המגבלה  בדבר  הקלינית  ההתנסות  מקום  את  ליידע  הסטודנט  על  , לעילחובה 

 . ע"י האוניברסיטה  הסטודנט מאשר מראש מסירת מידע בדבר המגבלה הרפואית למקום ההתנסות הקלינית

 

 ייבות לסודיות התח .9

 לים ובני משפחותיהם במוסדות הרפואיים ובמרפאות בהם  הסטודנטים יתחייבו לשמור על פרטיותם של המטופ

 . בהתאם לכללי הסודיות החלים על רופאים יבקרו במהלך שנות הלימודים

 

 בניית מערכת שעות .10

 ל הסטודנטים. שמערכת השעות היא אחידה, מזכירות ביה"ס תעדכן את מערכת השעות לכ מכיוון 10.1

ב 10.2 שלו  מערכת השעות  לבדוק את  כל סטודנט  אכן  באחריות  הנדרשים  הקורסים  ולוודא שכל  כל סמסטר  תחילת 

 רשומים אצלו.

 אחריותו של הסטודנט לדאוג כי במהלך התואר ועד לסיומו ימלא את כל החובות והדרישות לפי תכנית הלימודים.  10.3

 

 פטורים .11

 :ריטריונים הבאיםמנת לקבל פטור מקורס יש לעמוד בק על 11.1

 . הפטור  מבוקשסמסטר בו נלמד הקורס לגביו בקשה לפטור תוגש עד שבועיים לפני תחילת ה  11.1.1

על הסטודנט להציג סילבוס מלא של הקורס בו מתבקש הפטור, כולל מס' הקורס, שנת הלימודים והמרצים   11.1.2

 הרשומים בסילבוס. 

  ס.ה"ס בהם למד את הקורעל הסטודנט להציג מסמכים מקוריים, חתומים ע"י המחלקה/בי  11.1.3

היות חופף בצורה מלאה לקורס בו מבוקש הפטור. האישור לחפיפה  על הקורס בגינו מוגשת הבקשה לפטור ל 11.1.4

רכז הקורס יוכל להתנות את קבלת הפטור בעמידה בבחינת    רכז הקורס בו נדרש הפטור.על ידי  תן  נמלאה יי 

 פטור. 

    ת.לפחו  75הציון הנדרש לצורך קבלת פטור הינו   11.1.5

 . ורסשנים מסיום הק  5בקשה לפטור תובא לדיון רק אם עברו פחות מ  11.1.6

  .ציון על בסיס פטור ללא בחינת פטור, לא ייכלל בשקלול ציון הגמר 11.2

לתואר 11.3 הלימודים   MD הזכאות  מתכנית  משליש  תפחת  שלא  לימודים  מכסת  בהשלמת  באוניברסיטת   מותנית 

 .ייכללו במנייןוהציונים שבגינם ניתנו פטורים לא  השעות .אריאל
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דים קודמים, לא יוכל להשתתף בקורסים אחרים עם תלמידי השנים סטודנט שקיבל פטור מקורסים על בסיס לימו 11.4

 .המתקדמות יותר

 

 התנהגות בחדר דיסקציה  .12

על כל סטודנט להקפיד הקפדה מרבית על התנהגות נאותה בחדר הדיסקציה  ולשמור על כבוד המתים. סטודנט שלא   12.1

 יתות. י שנדרש, יזומן לוועדת משמעת עם אפשרות להפסקת לימודיו  לצמ יתנהג כפ

יורחק   12.2 דיסקציה  בחדר  שיצלם  סטודנט  זה.  בחדר  שהיא  דרך  בכל  לצלם  אסור  וכן  אסור  סלולרי  בטלפון  השימוש 

 מהלימודים לצמיתות.  

 אין לאכול או לשתות בחדר הדיסקציה. 12.3

 

 לימודים קליניים  .13

 שבונו ובכוחות עצמו לשדה הקליני במועד שנקבע עבורו.באחריות הסטודנט להגיע על ח 13.1

 כל הסבבים של הלימודים הקליניים הינה חובה.הנוכחות ב 13.2

על הסטודנט להודיע על היעדרותו המאושרת   ; במקרים מיוחדים בלבד יינתן אישור לסטודנט להיעדר מסבב קליני 13.3

 למנהל/טיוטור במחלקה. 

 . , על חשבונויחויב בחזרה על הסבב -ה מוצדקת לרקשיפ( מסיבמהסבב הקליני )ק 20%סטודנט שייעדר מעל   13.4

האוניברסיטה, סטוד 13.5 בתקנוני  כקבוע  מוצדקות  מסיבות  הקליני  בסבב  חודש  מעל  של  לתקופה  להיעדר  שצפוי  נט 

 יודיע על כך מראש למזכירות ביה"ס.  

 ני. יחויב בחזרה על הסבב הקלי  -סטודנט שייעדר מסיבה שאינה מוצדקת וללא אישור מראש 13.6

 חן חוזר. סטודנט נכשל במבחן בסוף סבב קליני, יהיה עליו לעשות מבאם  13.7

סטודנט נכשל במבחן החוזר בסוף סבב קליני, יהיה עליו לחזור על הסבב פעם נוספת במחלקה אחרת. מועד אם   13.8

 החזרה ייקבע ע"י מזכירות ביה"ס ובתיאום עם המחלקה ואילוצי המערכת. 

המחלקה  אם   13.9 בהערכת  נכשל  במקצועסטודנט  למבחן  לגשת  יוכל  לא  הוא  קליני  לחזוזה  בסבב  עליו  יהיה  על .  ר 

 ולאחר מכן לעמוד במבחן. ,הסבב הקליני במחלקה אחרת

 יופסקו לימודיו. -סטודנט נכשל פעמיים בסבב הקליני  אם  13.10

 סטודנט לא עבר סבב קליני, הוא לא יורשה לגשת למבחן הגמר הארצי באותו מקצוע.  אם  13.11

 הקליניים תהיה בהתאם לשעות הפעילות המקובלות במחלקה. הנוכחות בסבבים  13.12

 

 לימודים קליניים   -ובחניםבחינות  .14

סבב. ציון עובר ה בכל סבב קליני ייקבעו סוגי הבחינות )בכתב ו/או בע"פ( ומרכיבי הציון הסופי בהתאם למאפייני  

   . 70בכל בחינה בסבב הקליני הוא 

 בחינות מקדימות למבחנים הארציים   .15

ופסיכ   לבחינות 15.1 גניקולוגיה  ילדים,  כירורגיה,  פנימית,  במקצועות  רק  הארציות  לגשת  יוכלו  סטודנטים     יאטריה, 

   אשר:

 . עברו בהצלחה את הסבבים הקליניים התואמים ואת הבחינות בסוף הסבב 15.1.1

 עמדו בהצלחה בבחינות המקדימות התואמות שתתקיימנה לפני המבחן הארצי. 15.1.2
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י  15.2 יוכל   , צלחהוכל לגשת למועד ב' במקצוע בו נכשל, ורק אם יעמוד במועד ב' בהסטודנט שנכשל במבחן המקדים 

 לגשת למבחן הארצי. 

 

 בחינות גמר ארציות .16

 . סטודנט שנכשל בבחינת גמר ארצית במועד א' יוכל לגשת למועד ב' 16.1

 סטודנט שנכשל במועד ב', יחזור על כל הקלרקשיפ ולאחר מכן, ייגש למועד נוסף במבחן הארצי. 16.2

לא יוכל להיבחן   -"כ ארבעה מועדים(  שנכשל בשני המועדים, חזר על הסבב ונכשל שוב בשני המועדים )סה סטודנט   16.3

 .יותר )לפי תקנון איגוד הדקנים(


