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לחברות וחברי הסגל האקדמי, הסגל האקדמי הנלווה, והסגל המנהלי, לסטודנטיות ולסטודנטים, 

 לבנות ובני בית הטכניון שלום רב, 

 

תיקון ( )הוראת שעה( )הגבלת פעילות מוסדות חינוך( )נגיף הקורונה החדש(צו בריאות העם בהתאם להוראת 

 לא נוכל לקיים בחינות בנוכחות פיסית של סטודנטים ,30.6.2020אשר פורסם בתאריך  ,2020-התש"ף), 12מס' 

ההערכה המסכמת בקורסי סמסטר אביב החל ממועד זה,  לפיכך,  .  5.7.2020החל מיום ראשון    בקמפוס הטכניון

או באמצעות שיטות    תתקיים באמצעות בחינות מקוונות(ובבחינות ההשלמה של סמסטר חורף תש"פ)  תש"פ  

לימודי הסמכה יחד עם צוות . הערכה חלופיות כפי שיקבעו ע"י המרצה האחראי בתיאום עם דיקן הפקולטה

וגופים  , הפקולטות, המרכז לקידום הוראה ולמידה, בית הספר לתארים מתקדמיםומערכות מידע אגף מחשוב

נות וקביעת נהלים להפעלתן. הנחיות להיערכות על הקמת מערך בחינות מקוובימים אלו  נוספים בטכניון עמלים  

לבחינה ולהיבחנות הדיגיטאלית יפורסמו ע"י דיקן לימודי הסמכה ודיקן בית הספר לתארים מתקדמים. אנא 

 קראו הנחיות אלו בעיון ועקבו אחריהן.

 
פרטניות  יהיה ניתן לקיים בחינות בנוכחות פיזית בהתאם להוראותצו בריאות העם המצוין לעיל קובע כי 

נדגיש כי לפי שעה, עדיין לא התקבלו הוראות   .מנכ"ל משרד הבריאותלהשכלה גבוהה בהסכמת    שתקבע המועצה

פרטניות כאלו ולכן עלינו להיערך לחלופות שאינן כוללות נוכחות פיסית בכל המקצועות. אם יהיו שינויים 

ים מתבקשים להתעדכן במידע ולהפיצו מהוראה זו, נביא אותם לידיעתכם מהר ככל שאפשר. המרצים האחראי

לסטודנטים באמצעות אתרי הקורסים. הסטודנטים מתבקשים לעקוב אחרי המידע באתרי הקורסים ולהיערך 

 להיבחנות מקוונת בקורסים שיאמצו את המתכונת הזו לשם הערכה מסכמת. 

 
ההוראה, הלמידה  מותחת את המעטפת של מערךאשר לבסוף, אציין שאנו עומדים מול משימה מאתגרת 

יתירה מזו, אתגר הבחינה המקוונת וההיבחנות המקוונת מותח את גבולות וההיבחנות בטכניון לגבולות חדשים.  

האחריות האישית והערכית. כמו בכל תקופת בחינות, המפתח להצלחה גם בבחינות המקוונות הוא לימוד, 

טוהר הבחינות. רק השילוב בין כל אלו יבטיחו ו  הגינותהכנה, והעמקה אך גם שמירה בלתי מתפשרת על יושרה,  

 היבחנות הוגנת והגונה והערכה שמשקלה האקדמי הולם את מקומה בגיליון הציונים.

 

 בהצלחה לכולנו בבחינות ובריאות טובה לכול, 

  
  דד רבינוביץ'פרופ' עו 
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