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 טבת תשע"ז

 2017ינואר 
 

 שלום רב,
 

 זע"תש –' אבחינות סוף סמסטר הנדון: 

 

 ' ותחילת תקופת הבחינות, להלן תזכורת קצרה של נהלי בחינות וערעורים:אלקראת סיום סמסטר 

 

בבחינה זכאי להיבחן סטודנט שרשום לאוניברסיטה ושמו מופיע ברשימת הנבחנים שזכאותם  .1
 ה אקדמית או אחרת להשתתפותו בבחינה וברשותו תעודה מזהה.להבחן אושרה ואין מניע

 
ברשימת הנבחנים המפורסמת על לוח המודעות,  על הנבחן להיבחן רק באותו חדר בו הוא רשום .2

למעט במקרים בהם הוא מקבל הוראה שונה מהמשגיחים בבחינה. אם זכאי הנבחן להארכת זמן, 
ר של הארכות זמן )הפניה לחדר הארכת זמן מופיעה עליו לוודא אם החדר אליו שובץ הוא אכן החד

 (.*-ומסומנת ב על כל רשימת נבחנים
 

בניינים:  3על מנת להקל על הלחץ והעומס לפני תחילת הבחינה, הותקנו עמדות מחשב בלובי של  .3
דקות  60בניין וולפסון, בניין כיתות ובניין תוכנה. בעמדות אלה יכול כל סטודנט לאתר, בטווח של 

עד הבחינה, את חדר הבחינה שלו בעזרת כרטיס הסטודנט. עמדות אלה הן בנוסף לרשימות ממו
 .בלובי בניין וולפסון החדרים הרגילות שתמשכנה להתפרסם

 
 .יםדקות לפני מועד תחילתה ולהישמע להוראות המשגיח 10על הנבחן להיכנס לחדר הבחינה  .4

 
רים מיוחדים ובהיתר מיוחד של המורה או יכנס לחדר לאחר סגירת הדלתות, אלא במקינבחן לא   .5

 30-לא תאושר כניסה לבחינה באיחור של יותר מ. הסטודנטיםבחינות או מזכירות זכירות מ
 .דקות

 
, ותמונה , שכוללת שם, מס' ת.ז.תעודה מזהה יםבעת כניסתו לחדר, על הנבחן להציג למשגיח .6

כניסה את כל החפצים )לרבות כל עם הכניסה לחדר יש להניח ב. וכרטיס נבחן )במידת הצורך(
 האמצעים האלקטרוניים( ולהצטייד רק בחומר המותר לשימוש בבחינה.

 
 נבחן, שנכנס לחדר הבחינה וקיבל את טופס הבחינה, נחשב כאילו נבחן במועד זה. .7

נבחן, שהחליט לא לכתוב את הבחינה, לאחר שקיבל לידיו את טופס הבחינה, ציונו בבחינה יהיה   .8
 לא יהיה רשאי לעזוב את חדר הבחינה אלא כעבור חצי שעה ממועד תחילתה." והוא 0"
 

ונמכרים על ידי  פקולטה שאושרו על ידי ההתלמידים רשאים להביא לבחינות רק את המחשבונים   .9
 )לתלמידי תואר ראשון(.ועד הנדסה 
 

, וכל פוניםאת הטל .בזמן הבחינהאסורה אחזקת טלפונים סלולריים, וכל מכשיר אלקטרוני אחר   .10
האמצעים האלקטרוניים יש להשאיר סגורים בתיק )יש לסגור פלאפונים ולא להשאיר על מצב 

 "רטט"(.
 

 שעה הראשונה של הבחינה ובחצי השעה האחרונה.חצי הלא תתאפשר יציאה לשירותים ב .11
 

מיד עם הודעת המשגיחים על סיום הבחינה, על כל התלמידים להניח את העטים ולסגור את   .12
 ות הבחינה.מחבר
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ובבחינות בקורסים בהם אושר  קורסים השוטפים,בבמקרה של חפיפה בלוח הבחינות בין הבחינות  .13

 בהן אושר המועד המיוחד.תחילה בבחינות יש להיבחן  מועד מיוחד,
 

 נסרקות מיד עם קבלת ( כל מחברות הבחינה )פרט לבחינות חסויות – סריקת מחברות בחינה .14
 דרך "המידע האישי". הציונים. כל תלמיד יכול להזמין את מחברת הבחינה שלו      

 
ממועד סריקת ימים  5תוך זאת לעשות על סטודנט המבקש להגיש ערעור,  - הגשת ערעור .15

יש להעביר המנומק את הערעור  .)במקרה של בחינה חסויה( או מיום חשיפת המבחנים המחברות
 ר הפקולטה: באמצעות הטופס הנמצא באת במייל

1-Home/forms-Faculty-http://engineering.tau.ac.il/Engineering    
   באמצעות מזכירות הסטודנטים. אין להיפגש עם המרצה או עם המתרגל לצורך הגשת הערעור.

לתשומת ליבכם, הערעורים הם . ככול האפשרמוקדם את הערעור מומלץ להקדים ולהגיש 
 אנונימיים.

 
 .     מועדי ב' ומועדים מיוחדים .16

של הפקולטה להנדסה מבקשת להבהיר לתלמידי הפקולטה כי מומלץ  הוועדה לענייני תלמידים
 לגשת לכל הבחינות במועד א'. 

בחינה בלבד, ומועדים אלה נועדו  פי הנהלים, נהוגים באוניברסיטה שני מועדי-: עללהזכירכם
)לקורסים בתואר שני מועד בחינה אחד . יםאחר םייבלתי צפו יםלכסות גם מקרים או  אירוע

הוועדה לענייני יגים על פי הנוהל המפורט בידיעון ובאישור מועד מיוחד ניתן במקרים חר. בלבד(
 תלמידים.

 
 את הבקשהגיש על הסטודנטים לה חובהעל מנת לאפשר טיפול יעיל בבקשות למועד מיוחד, 

ינה בקורס בו מבוקש מועד ב' של הבחקבלת ציוני כשבועיים לאחר לכל המאוחר  למועד מיוחד
 .וכו'(, מחלה הריון, אשפוז)אישורי מילואים,  , בצרוף האישורים הרלבנטייםהמועד המיוחד

 לה רטרואקטיביים.בעת המחלה. לא יתקבלו אישורי מח ניתןאישור רפואי קביל הינו אישור ש
 

גש למועד יתלמיד שקיבל אישור למועד מיוחד, חייב לגשת אליו במועד שנקבע. תלמיד שלא י
 המיוחד שנקבע לו )מלבד מילואים או אשפוז( יאבד את זכותו לקבלת מועד מיוחד נוסף.

 
 

 : הנכם מוזמנים לעיין גם בנהלים הרלוונטיים המפורסמים בידיעון
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 סדרי בחינות ומועדים מיוחדים.
 
 

 הצלחה בבחינות לכםים מזכירות הסטודנטים מאחלהוועדה לענייני תלמידים ו
 
 
 
    
     
 

 ,בתודה על שיתוף הפעולה   
 

 צוות מזכירות הסטודנטים   
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