
 

 7.207.  – ה שלא מן המניין  ישיבת מועצ   פרוטוקול  

 חברי מועצה 25 נוכחים: 

 צבי -ירדן בן האגודה יו"ר –דברי פתיחה 

לפני כמה שבועות פנינו לאוניברסיטה והגענו למתווה שכולנו מכירים. ואז החל להתעורר  

מקבוצות סיכון  חלק  גל שני לקורונה. סטודנטים רבים פנו לשר ההשכלה הגבוה עקב היותם  

 לא לקיים יותר מבחנים בקמפוסים. הצו קובע שני דברים , כך שהוחלט  וקבוצות מוחלשות

 תהיה החרגה למבחנים מסוימים בקורסים מסוימים.. 2; ס כללין מבחנים בקמפו. א1 –

נוספות אגודות  עם  בשיתוף  שלנו  את    האגודה  לנו  שלחו  הרקטורים  למתווה,  הגענו 

ההחרגות, אנחנו רצינו לשנות דברים, והעברנו את זה. השר החליט לדחות ושלחו הודעה  

וס. הדבר כמובן יצר חוסר  ביום חמישי בערב שאכן מיום ראשון לא יתקיימו מבחנים בקמפ

מהסטודנטים  חלק  ושני.  בראשון  להיבחן  שצריכים  לסטודנטים  בעיקר  בקמפוס  וודאות 

קיבלו הודעות שהמבחנים נדחים וחלק הופכים להיות מקוונים. נכון לעכשיו לא מתקיימים  

מבחנים בקמפוס מכורח צו ממשלתי. חלק גדול מקוימים בצורה מכוונת אך גם זה מעלה  

שיש לדון בהן. חלק מהמבחנים חשוב לאוניברסיטה לשמור אליהם פורמלית מסיבות    בעיות

שונות, ישנם סטודנטים רבים שזה גם עדיף להם, סיבה נוספת היא תחומים בהם ציון מספרי  

 הוא מאוד חשוב בהם. בנוסף ישנם מבחנים מעשיים שלעיתים בלתי אפשריים. 

כה מכיוון שהיא עוד לא יודעת מה ההנחיות, והן  האוניברסיטה מצידה טוענת שהיא אינה ערו

 עלולות להשתנות מרגע לרגע.  

מאוד חשוב לנו שיתקיימו המבחנים בהתאם להנחיות התו    האם יתקיימו מבחנים בקמפוס?

 הסגול. שבוע שעבר היו כשלים מאוד גדולים והעברנו את זה ולקחו על כך אחראיות.  

לא פתרון להכל, יש אוכלוסייה שאין לה אפשרות להיבחן מהבית בין  הם    מבחנים מקוונים

 אם בשל בעיות וחסרים טכנולוגים ובין אם אין סביבה לימודית או משפחה מרובת נפשות. 

 הרבה שינו את הציונים לציונים בינאריים, מה דעתנו  – סוגיית הציונים

 לעיתים הופך להרבה יותר קשה ממה שהיה אמור להיות במקור.   – הבחןלקושי 

  ות שמזמינים סטודנטי  ותהיו פרסומים רבים לאחרונה על שוק של סטודנטי  –   טוהר הבחינות

 בתשלום וזה בסופו של דבר פוגע בכולנו אחר כך.    ןלהיבחן במקומ

בא   צריך לתקלות  סיכוי  קיים  נתכונן  כמה  משנה  לא  תקלות,  שיהיו  מידע, להבין  בטחות 

שיטת   זה.  עם  להתמודד  איך  להבין  צריך  מול    העבודה תוכנות.  היא  האגודה  של 

וזה יורד לפקולטות ואנחנו עובדים מול הדיקנים וראשי הפקולטות. אין לנו  ,  האוניברסיטה 

ות יכולת לדאוג מראש שלא יהיו תקלות, אנחנו עושים את מיטבנו, גם אנחנו עצמנו סטודנטי

אז צריך להבין שיהיו תקלות כי אין לנו יכולת לצפות מראש מה עלול    בתקופת מבחנים,

 להתרחש. 

מסוימים שתופסים תאוצה לא תמיד מייצגים את הרוב. פונים אלינו  צריך להבין שפוסטים  

גם סטודנטים רבים שרוצים מאוד להיבחן בקמפוס, ושהציון המספרי חשוב להם, שחולמים 

הקורונה לא הגיע עם ספר הוראות, אף   ם את הציונים.  על הצטיינות או תואר הבא ורוצי

 איך השנה הולכת להיראות. צריך לפעול בסבלנות בהתאם לימים האלו.  ה לא ידעת אח

 



 

 

 מהקהל  שאלות

מאוד שמחנו לא להסתכן אבל אז   –המעבר מבחינות בקמפוס לבחינות בית  : ערן סטודנטה 

נהיה מתווה בעייתי עם טוהר הבחינות. הורידו שאלות אמריקאיות הפכו את המבחן להרבה  

בחן אבל אורך המבחן נשאר זהה. רוב הסטודנטים לא מספיקים  מה   משךקשה, קיצרו את  

מב "אני  מהמזכירות:  התשובה  המבחן.  את  אקדמאי,  לסיים  חופש  יש  למרצה  אבל  ינה 

 " אבל המבחן עצמו לא הוגן.  80-76והציונים מנורמלים 

קורים מחדלים בזמן מבחן שלא קשורים לטוהר    –: מתווה מבחנים מקוונים  יקיר  סטודנטה 

שעות לא נתנו ללכת לשירותים להתפנות. לא ניתן היה    4הבחינות אלא לזכויות סטודנטים.  

ים לתת מענה לסטודנט באמצעות חלונות נפרדים. דבר נוסף שהיה  לשאול שאלות. יש דרכ

חשוב זה חידוד הנחיות. אם עוזר להקליט אין בעיה אבל אם צריך להציג ת.ז והוא מוקלט 

יות בין מרצים בעיה. התחושה היא שיש זריקת אחר  ועולה לאינטרנט היא בעייתית. זה יוצר

 לבין המזכירות.  

את הדברים האלה אתם צריכים להעביר דרך הנציגים שלכם כי אין סגן הנשיא סתו כהן:  

יש   לנו זמן לסגור את כל הבעיות בשעה וחצי שנותרה. אם אתם לא מרוצים מהתשובות 

 למחלקת אקדמיה מה לעשות עם זה ולטפל.

בינאר:  בר  סטודנטה  ציונים  לגבי  עמדתנו  מה  מהי  בית?  מבחני  בנושא  עמדתנו  מהי  יים? 

לא    הם  עמדתנו לגבי אחוז המבחנים שמתקיימים בקמפוס וטוהר הבחינות. ציונים בינאריים

בהכרח רע, אבל צריך לתת לנו את הזכות לבחור ולקבל אחר כך את הציונים המספריים  

לא נעלמו לנצח.  זה מונע ממני להתקבל לעבודה ולתואר שני. אני רוצה לדעת שהציונים שלי  

בסילבוס אף אחד    עד כמה זה חוקי?  אפשרות לקבל את הציון המספרי.  נולפחות שיתנו ל

 לא אמר לנו שהציון יהיה בינארי. 

כל  אני מניחה שאתה מתכוון לאפשרות הזו מבלי לשלם על קורס חוזר.  צבי:  -היו"ר ירדן בן

 שאלה שנרצה להביא לייעוץ משפטי, ניתן להביא לעיון ונשמח לברר ולדבר על זה.

תוכנית הפעולה של האוניברסיטה היא אי אפשר לדעת מה יילד יום, וזה נכון    :הסטודנט עידן

של האוניברסיטה. זה דבר בסיסי. דבר נוסף  אך זו עבודתם. אנחנו לא יודעים מה התוכנית  

כי סטודנטים מגיעים מכל רחבי הארץ בתחבורה   תיכון. אין קשר  לגבי השוואה לתלמידי 

 . חשוב גם שנקבל עדכונים שוטפים לגבי מה עושה ההנהלה ציבורית. 

איך האגודה יכולה לגלות נכונות לשפר את המצב עם  הנציג עומרי שטיינברג: צריך לחשוב 

נטען שהאגודה מתעלמת    כזה עמימות אל מול הסטודנטים.  מתניברסיטה כאשר קייהאו

 ממה שחשוב באמת, הבעיה שאין תקשורת בין הנציגים לבין הסטודנטים והסטודנטיות. 

הסטודנט תום: אני חושב שצריך לדבר עם האוניברסיטה שיגידו שבוע מראש מה קורה עם 

מבח ובסוף  בזמן  מזלזל  זה  שלנו,  ללמוד  המבחנים  יכולת  הלמידה  בזמן  להתבטל.  יכול  ן 

 למבחן אחר או לעבוד. הייתי שמח אם היה תקן קשוח של שבוע, זה הוגן לגמרי.

 הנשיא אסף: תוכלו לפנות למחלקה האקדמית באופן ספציפי, הבנו את הסוגיה הכללית.

מקבלים פידבקים  מה הדרישה שאתם הולכים להציג לאוניברסיטה? אנחנו  הסטודנט אלעד:  

 שונים לגבי התנהלות המבחנים ולא יודעים מה הזכויות שלנו. 



 

ציון שאין לנו שום תועלת בהם. סגרו לי )מדויקים(  זה מבחינתנו    בינאריהסטודנטית יערה:  

בנו. פוגע  זה  בינארי  סמסטר  להגיד  שני.  לתואר  להתקבל  האופציה  מגוחך   את  נשמע 

ו משקרת  שאני  הנחה  מנקודת  ולמי  שיוצאים  בשבילנו  הוא  הציון  אותי.  ומצלמים  מרמה 

שרוצה להמשיך לתואר שני ואין לי אופציה להעלות ממוצע כך. הייתי שמח אם תילחמו על  

 גם שנה שלמה נוספת של בינארי זה לא ישים.  עוד מועד עם ציון.

אצלנו בכימיה כל מרצה מחליט לעצמו ואחד המרצים החליט לעשות מבחן  הסטודנט עומר:  

 ונטלי בקיץ ויש סיכוי שלא אוכל לסגור את התואר. פר

 שהציונים יהיו בהתאם לממוצע השנתי של הסטודנט. הסטודנט אבי: אני רוצה להציע

הסטודנט אורי: יש כל מיני דברים שאפשר לעשות כדי למנוע העתקות כמו דגימה ספציפית 

 של אנשים במבחני ועדה או להורות על צילום מסך בזום.  

הסטודנטית טל: יש סטודנטים שמעדיפים להגיע לאוניברסיטה כדי להיבחן שם למרות קיום 

 המבחן בצורה מקוונת. 

שנותנים מבחנים מקוונים יותר קשים כדי למנוע העתקה, אבל  הסטודנטית נגה: יש מרצים 

לא  ההתפלגות  אז  פקטור  יתנו  וגם אם  הוגנים,  לכתוב מבחנים  היא  שהדרך  להבין  צריך 

 מייצגת ידע של הסטודנטים.

מאז הפוסט עם פלמי שקומם רבים הוצאו עוד ארבעה עדכונים.    , אור ברוטי:רמ"ח הסברה 

ניתן לפנות למחלקה ה  ניתן לפנות אלי למחלקה. תמיד  יש בעיה בהסברה    אקדמית, אם 

כרגע אחת הבעיות היא היכולת לעדכן את הסטודנטים. ברגע שאנחנו באגודה יודעים מה  

הסטודנטים. את  לעדכן  יכולים  אנחנו  באוניברסיטה  במבחנים    קורה  לא   –הבעיה  אנחנו 

רי כיוון שזה תלוי סטודנט  יכולים לקבוע ולצאת בהצהרה אם אנחנו נגד או בעד עובר בינא

כרגע האגודה לא יודעת על מה נלחם, לשם כך כונסה וצריך להתאים זאת לצורכי הסטודנט.  

 הישיבה. 

ידי   על  יעודכנו  ושהנציגים  האוניברסיטה  של  התכנית  מה  שנבין  צריך  עופר:  דביר  הנציג 

של עובר   ההנהלה כדי שנוכל לעדכן את הסטודנטים. לא יתכן שסטודנט יקבל שנה שלמה

 בינארי כי זה יהרוס לו את החיים ולא יוכל להתקבל לעבודה. 

הסטודנט עידן: אם הבריאות חשובה לנו יותר מהציונים, אני מאמין שצריך ללכת למבחנים  

 מקוונים.

: אני מסכימה שבינארי זה רע ברמה האישית, צריך להבין מאיפה זה בא  צבי-היו"ר ירדן בן

 טודנטיות רוצות שנמשיך לקדם בכל תוקף מבחנים מקוונים?ולהציע חלופות. האם כל הס

אני אשמח שנחליט מה עמדתנו כי על   מחיר של ציון בינארי?האם אנחנו רוצות לעמוד ב

 המועצה עוד לא נתנה את דברה.  פרקטיקה של איך להילחם אני יכולה לכתוב ספר.

גל: הבנתי שאפשר לתת עובר בינארי בדיעבד, אני מציע לבטל את האופציה הזו   הסטודנט

 . צריך לייצר ודאות באי ודאותומהר. בנוסף יש בעיה של ניתוקים של אינטרנט. 

הסטודנט יונתן: לכל סטודנט יש מחשבה אחרת ורצונות אחרים, אי אפשר לרצות את כולם. 

למי או  דיקן  למצטיין  טוב  לא  לי  שטוב  הבעיה  מה  קורס.  כל  בכוח  לעבור  שמנסה  שהו 

 האמיתית היא חוסר ודאות ולא יודעים מה הנהלים תוך כדי המבחן. 

ירדן בן והצהרות.  -היו"ר  צבי: האגודה גרמה לזה שהאוניברסיטה תגיע מוכנה עם תקנות 

אנחנו עדיין המוסד היחיד שהתחייב לסיים את המבחנים של השנה, השנה. האוניברסיטה  



 

ציונים בחלק מהמבחנים.  מנסה לשמ היכולת לקבל  ודאות,  ור את  הוא לגבי חוסר  המצב 

סתו הציע לפני כמה ימים לתת פקטור אבל לא באנו לדלת פתוחה ואני יוצאת    מצב נתון.

 מפה רק עם סימני שאלה. 

אפשרות  לתת  ובעתיד    ,ציון עובר בינארי בהווה   לתת  ההצעה שלי היא  הנציגה אמונה ספירא:

 מספרי. ציון תאפשרש פרונטלית נוספתה לבחינלגשת 

הנציגה דנה באלינט: הדבר הכי חשוב הוא שהסטודנטים נמצאים במצב חוסר ודאות וזה 

הדבר הכי לא מקובל שהאוניברסיטה עושה. זו סיטואציה הזויה והפתרון צריך להיות לקבל  

 החלטה שאם למישהו יש מבחן אז מוקצב שבוע להתריע לו. 

צבי: האם אנחנו חיות בשלום שנקבל ציון בינארי אך עם התרעה של שבוע  -בןהיו"ר ירדן  

 לפני כן? 

יש    הנשיא אסף שלוח: אני מודה שזה רעיון טוב. בתור נציג תארים מתקדמים קשה לי לומר.

 לנו מסמך דרישות של נציגי תארים מתקדמים שנעביר.

השונים לפי ובקורסים  גים  הסטודנטית ג'ס: האוניברסיטה צריכה להקים ועדה ולטפל בחו

 כל חוג צריך התאמה משלו.דרישות, למסגר את הבעיה ולהציג פתרונות. 

בן ירדן  אחת.-היו"ר  רגל  על  לא  זה  תשובות,  הרבה  ויש  שאלות  מיליון  היו  עוברים    צבי: 

 בינאריים הם בעייתיים גם לתארים מתקדמים וגם לעבודה. תודה רבה לכל מי שהשתתפו. 

 

 ________________________               ___________________                      _____________________ 

 הוועד אסף שלוח                   חבר הוועד סתו כהן               חברת הוועד רתם צביון   יו"ר

 


