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 בחינות  תקופתלקראת לנבחנים הנחיות 

 כללי

לאור החשיבות והרגישות הרבה לנושא המבחנים במכללה ומתוך הרצון ליצור אחידות וייעול בתפעול המבחנים, 

 הוחלט על הקמת מדור בחינות, שיהיה אחראי על תהליך הבחינות מקצה לקצה באופן מרוכז ודומה בכל בתי הספר.

מדור בחינות מאפשרת יצירת תשתית, כלים וסטנדרטים אחידים לכל בתי הספר בהיבט של ניהול בחינות הקמת 

  וכן, יישור קו עם המקובל בתחום. ומניעת העתקות בבחינות ושמירה על טוהר הבחינות

 .בחינותפניות בנוגע לבחינות יועברו למינהל בית הספר אליו הסטודנט משויך ויטופלו מול מדור , 1להזכירכם

 
עם המעבר למדור בחינות מרוכז, תהיה הקפדה יתרה על נהלי הבחינות אותם  לתשומת ליבכם
וזאת על מנת לספק לכם סביבת בחינה ראויה ככל הניתן וכן לשמור על טוהר  קבעה המכללה

ועימותים  והימנעו מאי נעימויות . אנא הקפידו להישמע להוראות המשגיחים בבחינותהבחינות
  גורמי המכללה.סטודנט שלא ישמע להוראות המשגיח, פרטיו יועברו להמשך בירור מול  .מיותרים

המשגיחים מבצעים את עבודתם כפי שאנו מנחים אותם לעשות ותפקידם לשמור על יישום  -זכרו
 יש להישמע להוראותיהם ולהימנע מסיטואציות לא נעימות. הנהלים.

 
מודעות מרכזי לחדרי הבחינות יפורסמו ביום הבחינה על לוח  סטודנטיםרשימות שיבוץ  -רשימות נבחניםפרסום  .1

כשעה לפני  smsהודעת  תישלח כמו כן, .קומת קרקע(ב) 18(, מול כיתה 0בבניין פומנטו )בניין מספר  הממוקם

של  באפליקציה באותו הזמןיהיה זמין בה תצוין כיתת הבחינה אליה הנבחן משובץ. מידע זה תחילת הבחינה 

 ביצוע.  -סינון סמסטר רלוונטי -תכנית בחינות -מערכת שעות -במידע נט"מתי המבחנים" וכן  -המכללה 

לא יאושרו החלפות/שינויים בחדרי הבחינה אלא במקרים  .שובץ בחדר הבחינה אליו רקעל הנבחן להיבחן  .2

 חריגים ביותר.

 –החייב שכ"ל  סטודנטהחייבים שכ"ל מתבקשים לפרוע את מלוא החוב לפני תחילת מועד הבחינות.  סטודנטים .3

 ציוניו לא יפורסמו.

לא תתאפשר כניסה לחדר הבחינה  .דקות לפני מועד תחילתה 01על הנבחן להיכנס לחדר הבחינה  .4

המתין מחוץ טרם הגעתו של המשגיח/ה. סטודנט שימצא בחדר הבחינה, יתבקש לארוז חפציו ול

 לכיתת הבחינה.

 ולפי שיקול דעתו.  הישיבה בחדרי הבחינות תתבצע ע"י המשגיח/ה בלבד .5

שיון יע"י המשגיחים ייעשה באמצעות הצגת תעודה מזהה נושאת תצלום )תעודת זהות או רהנבחנים זיהוי  .6

למשגיח ותוחזר לנבחן תעודה זו תימסר  נושא תמונה(. /כרטיס נבחןנהיגה ממוחשב או דרכון או כרטיס סטודנט

 במועד החזרת טופס הבחינה ומחברת הבחינה.

 .כאמור לעיללא תותר כניסת סטודנט לחדר הבחינה ללא הצגת תעודה מזהה נושאת תמונה  .7

משנכס סטודנט לכיתת הבחינה, לא תתאפשר יציאתו. סטודנט שיבקש לצאת מחדר הבחינה לפני תחילת  .8

המזהה שמסר. בעת החזרה לכיתת הבחינה, יצטרך הנבחן להזדהות  הבחינה, יגש למשגיח ויקבל את התעודה

 מחדש אצל המשגיח. מקום ישיבתו של סטודנט כאמור עלול להשתנות.

, וזאת בתנאי שאיש מן הנבחנים לא רק במשך חצי שעה מתחילת הבחינהכניסת מאחרים לחדר הבחינה תותר  .9

לא תותר כניסת  לאחר חצי שעה, בשל איחור זה. לא תינתן תוספת זמן עזב את חדר הבחינה בפרק זמן זה.

  מאחרים לכיתת הבחינה.

                                                 
 מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מיועד לשני המינים 1
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שהחליט לא לכתוב את הבחינה חייב  סטודנטלידיו נחשב כמי שנבחן.  בחינהמי שנכנס לחדר הבחינה וקיבל את ה .11

כזה  סטודנטלהישאר בחדר הבחינה חצי שעה ממועד תחילתה ולהחזיר את המחברת והשאלון. ציון הבחינה של 

 ".1היה "י

עם כניסתו לחדר הבחינה ימסור הנבחן למשגיח/ה את חפציו, לרבות מכשירי קשר ואמצעי תקשורת  .11

יצטייד אך ורק בחומר ו, כשהם כבויים, טלפונים סלולריים, שעונים חכמים וכיוצ"ב -כגון אלקטרונים אחרים

 .המותר לשימוש בבחינה, יתיישב במקום שנקבע לו ע"י המשגיח ויימנע משיחות

במשך כל הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או בסמוך לו, כל חומר הקשור  .12

לבחינה עצמה או לקורס בו נערכת הבחינה, פרט לחומר שהשימוש בו הותר בכתב על ידי 

 .המרצה

נבחן שיימצא ברשותו חומר הקשור לבחינה או לקורס ושהשימוש בו לא הותר ו/או טלפון 

, ייחשב כתלמיד אף אם לא עשה בו שימושאו כל מכשיר קשר אחר,  חכם/שעון סלולרי

שהחזיק חומר אסור במהלך הבחינה. החזקת חומר אסור כאמור תהווה בסיס להגשת תלונה 

 .סטודנטמשמעתית נגד ה

)ראה  ו/או בעט מחיק אין להשתמש בטיפקס למחיקה כחול או שחור. הבחינה בעטאת לכתוב  הסטודנטעל  .13

 אלא אם השימוש בעפרון הותר ע"י המרצה. -( ו/או בעפרון09סעיף נוספות בהנחיות 

בבחינות שאורכן ציאה לשירותים במהלך הבחינה חל איסור מוחלט על הנבחן לעזוב את חדר הבחינה, כולל י .14

 דקות מתחילת 91רק לאחר  )כולל(. בחינות שמשכן הינו למעלה משעתיים תותר יציאה לשירותים שעתייםעד 

יוצאים מכלל זה נבחנים שמצבם הרפואי מחייב יציאה לשירותים ומצוידים . דקות מסיומה 01ועד  ינההבח

יציאה לשירותים  המשגיח/ה. ובליווי כל יציאה מן החדר תיעשה רק באישורבאישור ממנהל סטודנטים. 

בלבד ולאחר שהמשגיח/ה קיבל אישור להוציא את הסטודנט  תיעשה בליווי משגיח/ה

ל עת כשיצא מחדר הבחינה, בשאין בידיו/ה אישור ליציאה לשירותים בתדירות גבוהה, נבחן/נת  .מהכיתה

ם לווה על ידי משגיח. ליווי על ידי משגיח אינו אעבירת משמעת גם  ייחשב שעברשהיא, ללא אישור משגיח, 

 מהווה אישור ליציאה מהחדר. 

סיום להגיש, לכל המאוחר, עד חודש לפני  היהבבחינות בצירוף חוות דעת מקצועית,  להתאמותבקשות  .15

לקבל יהיו זכאים גישו את בקשותיהם להתאמות בבחינות לאחר מועד זה, לא סטודנטים שה .הסמסטר

 תשע"ח. קיץהתאמות בבחינות בסמסטר 

יש  .בחינהכל חייבים להציג את האישור למשגיח/ה לפני תחילת שאושרו להם התאמות בבחינות,  סטודנטים .16

 באישור חתום שהונפק לכם בעבר ע"י מינהל הסטודנטים. מראש להצטייד 

סטודנטים בעלי התאמות בבחינות הדורשות היערכות מוקדמת קיבלו הודעה על כך בנפרד ומתבקשים לפעול  .17

 לפי ההנחיות בנושא.

-לחל איסור מוחלט על נבחן לדבר או להחליף מידע באופן כלשהו עם נבחן אחר, או להסתכל בחומר שנכתב ע .18

 שנמצא מדבר עם נבחן אחר יינקטו לגביו הפעולות הבאות: סטודנטידי נבחן אחר. 

 .בהפרה ראשונה יוזהר הנבחן ושמו יירשם 

  ויועבר דיווח בכתב, אשר יגרור עיכוב בדיקת או בטופס הבחינה בהפרה השנייה תירשם הערה במחברת

 הבחינה עד לקיום בירור עם הנבחן.

  פסילת הבחינה.ההפרה השלישית תגרור את 
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על פי ההנחיות המודפסות על ו/או טופס בחינה מחברת בחינה יש להקפיד ולמלא את הפרטים האישיים על כל  .19

מדבקת  תודבק בסיום הבחינה אשר לא ימלא את פרטיו האישיים כנדרש, בחינתו לא תיבדק. סטודנט. דף השער

 ע"י המשגיח.או על טופס הבחינה על המחברת  זיהוי

 רות בחינה ואופן הצפייה במחברות הבחינה:קבלת מחב .21

סריקת באתר האינטרנט של המכללה. על מנת להבטיח את תקינות ויוצגו לנבחן ייסרקו מחברות הבחינה 

 על הנבחנים להקפיד על מילוי ההנחיות הבאות: מחברת הבחינה

  בעפרון, אלא אם המרצה התיר זאת מראש. תשובותאין לכתוב 

  מחיקה )טיפקס(.אין להשתמש בנוזל 

 סטודנט שיכתוב את הבחינה בעט מחיק וכתוצאה מכך לא ניתן יהיה לבדוק את מחיק טאין להשתמש בע .

 " והוא לא יהיה זכאי למועד נוסף/מיוחד עקב כך.1בחינתו, ציונו בבחינה יהיה "

  בעט בצבע כחול או שחור בלבד, בכתב ברור ונקי. תשובותיש לכתוב 

 (.שכן השוליים יחתכו בסריקהמעבר לקו האדום משני צדי הדף )בשוליים לכתוב אין  -במחברות הבחינה 

 על הנבחן לוודא שמדבקת הזיהוי שהודבקה למחברתו נושאת את מספר  -ה בבחינה הסרוקהיבעת הצפי

 הזיהוי שלו.

 שאלון הבחינה/דפים מן המחברת /לפרקאין לתלוש. 

 או להשאיר עמודים ריקים  אף אם מוגדר כ"טיוטה", חל איסור מוחלט לקרוע כל חלק שהוא מן המחברת

 בין התשובות.

 ולא ניתן יהיה לקבל ערעור ע"ס תשובה שנכתבה  הן לא תיסרקנה לאתר -במידה ותחולקנה מחברות טיוטה

 במחברת טיוטה.

  אם מחברת אחת אינה מספיקה למבחן יש לבקש מחברת נוספת )מחברת המשך(. בתום הבחינה ימסור

את מחברות הבחינה שקיבל מן המשגיח ואת שאלון הבחינה. אין להכניס לחומר המוחזר  הנבחן אך ורק

 כל נייר אחר, ואין לשדך דפים למחברת.

  דפי נוסחאות, סיכומים וכו'(.  שנמסר ע"י המשגיח שהותר לשימוש בבחינהיש להחזיר למשגיח כל חומר(

ייסרק ולא יוחזר לנבחן. כאשר מדובר בחומר לא  או כל חומר אחר שיצורף לבחינה ע"י הסטודנט, חומר זה

 שהוכן )ברשות( לפני הבחינה, מומלץ להכין מראש העתק.

  סריקה.בדיקה והה איכותאי הקפדה על נקיון וכתב יד מרושל משפיעים על  

 " הציונים פרסוםיה עם ייהיה זמין לצפ -או שאלון בחינה פתוחה/משולבת( 2"1שאלון בחינה )טופס 

 .שאלון בחינה -ה במחברות סרוקותיצפי -וציוניםתחת בחינות  במערכת "מידע נט",

 יועלה לאתר  -שהתשובות להן נענו בדף תשובות של חברת "תומקס" בבחינות אמריקאיות/משולבות

 -לתשומת ליבכם הסבר מצורף למייל זה. שאלון הבחינה שקיבל הסטודנט לא יסרק. "אקסל תשובות".

 יפתח שאלון זהה לשאלון הבחינה שקיבל הסטודנט. -מספר השאלון באקסל התשובותבלחיצה על 

 השרות כולל  סרוקות.ה במחברות ימערכת "מידע נט" < צפיבאמצעות  מחברות הבחינה הסרוקותצפייה ב

 יתר על תשלומי רווחהוסטודנט שו והגשת ערעור. היאפשרות הדפסה של מחברת בחינה שהוצגה לצפי

 , דרך מערכת "מידע נט".צפייה במחברת בחינה והגשת ערעורעבור כל  ₪ 1, יצטרך לשלם ואגודה

  

                                                 
 התשובה הראשונה לכל שאלה היא התשובה הנכונה.= 1טופס  2
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 הגשת ערעור  .21

)להלן  ימים ממועד פרסום מחברת הבחינה באתר חמישהתלמיד זכאי לערער על ציון הבחינה תוך 

ביום אחד ובלבד  תקופת הערעוריםעפ"י החלטת דקן ביה"ס ניתן יהיה לקצר את "תקופת הערעורים"(. 

ה יהא חייב להגיב, בכתב, על ערעור רצהמשהודעה על כך תינתן לסטודנטים לפני תחילת מועד הבחינות. 

, או תוך פרק זמן קצר מזה, כשהדבר נדרש, על מנת שההחלטה תוך שבוע ימים מתום תקופת הערעורים

אך ורק תיעשה הגשת ערעור . רלפני מועד ב' של הבחינה נשוא הערעו למינהל בית הספרבערעור תימסר 

 אתר האינטרנט של המכללה.באמצעות 

 להלן הנחיות בנושא:
  נט" < ערעורים.-יש להיכנס בקישור "סטודנטים" < "מידעבמסך הראשי של אתר האינטרנט  .א

זהה לשם משתמש וסיסמא לכניסה אנא הקש/י שם משתמש וסיסמא. סיסמת הכניסה למערכת  .ב

 לאתר המכללה.

 נט" בחר באופציה "הצגת בחינות סרוקות".-"מידעבמערכת  .ג

 "צפייה במחברות סרוקות". -בחר בפעולה "מחברות סרוקות"  .ד

 בחר סמסטר .ה

 בחר קורס .ו

 לחץ על מקש "הזמן בחינה" להצגת בחינתך הסרוקה. צעד זה הכרחי להגשת ערעור.  .ז

 "הגשת ערעור".אם החלטת להגיש ערעור יש לצאת לתפריט, לחזור למסך הקודם וללחוץ על מקש  .ח

 בעת כניסה למסך הגשת ערעור, יש לקרוא את ההנחיות ולפעול בהתאם.  .ט

 בית ספרך.  מינהלבביצוע הפעולה "בחר מזכירות", בחר ב .י

 רשום את הנימוק לערעור בניסוח בהיר וקצר בשדה "תאור". .יא

 בצע". לחץ על מקש " -סיום כתיבת הערעורלאחר  .יב

 או למחוק אותו ולהגיש ערעור חדש.הוסיף עליו שנות/לערוך/ללאחר שליחת ערעור לא ניתן ל -שים לב .יג

 הערעור יישלח ישירות למרצה הקורס. .יד

 נט".-מידע"עם קליטת תשובה לערעור תשוגר הודעה לדוא"ל שלך במכללה וכן ל"הודעות" במערכת  .טו

לפני  ימים 5 עד, לבחינהלהירשם חייב סטודנט אשר קיבל ציון חיובי במועד א' ומעוניין להיבחן במועד ב',  .22

  סטודנט שלא יירשם בזמן, לא יהיה רשאי להיבחן במועד ב'. .דרך מערכת מידע נט מועד הבחינה

יש לבקש מימוש התאמות מיוחדות גם במועד  -בעל התאמות מיוחדות הדורשות היערכות מוקדמתסטודנט  .23

 באופן אוטומטי במועד ב'. . ההתאמות המיוחדות שניתנו במועדי א' לא ניתנותימים לפני הבחינה 5עד ב', 

 

לנוהל "סדרי בחינות ודיווח ציונים ביחידות  ליבכםאנו מפנים את תשומת המידע המובא במסמך זה הינו מתומצת. 

 של המכללה סטודנטים" המופיעים בידיעון המכללה ובאתר האינטרנט-הלימוד של המכללה" ול"תקנון המשמעת

 ".נהלים ותקנונים –בקישור "אודות 

 
הצלחה  והסטודנטיות לכל הסטודנטים תמאחל

 בבחינות

 
 ליאו רחלי-מיכאלי דה

 ראשת מדור בחינות


