
 

 

The Hebrew announcement will be followed by an English one 

 

 2020במאי  13עדכון: 

 הוראות לנבחנים -בחינות בימי קורונה 

 

 .נוהל סדרי בחינותהוראות אלה באות בנוסף על ההוראות המופיעות ב

 

 טרם הבחינה: 

. תלמיד שאינו רשום לפחות שבוע מראשנבחנים המבקשים לשפר ציון חיובי חייבים להירשם למבחן  .1

לבחינה אינו יכול להיבחן. כמקובל, תלמידים שנכשלו או שלא נבחנו במועד א' רשומים אוטומטית 

 למבחן.  

תלמיד שאין בכוונתו להגיע לבחינה מתבקש להודיע על כך למזכירות הבחינות בדוא"ל מוקדם ככל  .2

 הניתן.

 יים אחד מאלה: הסטודנט ימדוד חום לפני צאתו ולא יצא כלל מהבית בהתק .3

 סובל מתסמיני מחלת הקורונה. .א

נדרש לבידוד בית לפי הנחיות משרד הבריאות )לרבות במקרה של מחלת חום, כאמור בצו בריאות  .ב

 (. 1א2העם )בידוד בית( סעיף 

 הינו חולה מאומת לקורונה )שטרם החלים(. .ג

טרונית על פי הנוסח בטרם כניסה לאוניברסיטה נדרש כל סטודנט למלא הצהרת בריאות יומית אלק .4

המתחייב על ידי משרד הבריאות. יודגש כי חובה להציג את ההצהרה לשומר בשער כתנאי לכניסה. 

 ההצהרה תשמש גם כרישום לנכנסים לקמפוס בכל יום. 

כדי למלא את הצהרת בריאות אישית יש להיכנס לאתר הראשי של האוניברסיטה או לקישור  .5

https://m.tau.ac.il/19 . 

תותר כניסה לאוניברסיטה רק למי שהשיב בשלילה על כל השאלות. בנוסף, האוניברסיטה תבצע  .6

 צלסיוס ומעלה.  38מדידת חום לכלל הנכנסים לקמפוס. לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 

בניין ומספר חדר, וכן  –כי קיבל מידע מדויק על מקום הבחינה טרם ההגעה לפעילות יוודא הסטודנט  .7

 על יום ושעת ההגעה המאושרת למקום הפעילות. 

המידע יפורסם לכל הנבחנים לפחות  - הודעה על מקום הבחינה, על שעת הכניסה ועל כיתת הבחינה .8

בחינות במידע או בלוח ה שעות לפני הבחינה באתר האינטרנט של הפקולטה או באמצעות הדוא"ל 24

 .האישי
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 הגעה למקום הבחינה: 

יש להביא בחשבון כי בכניסה לאוניברסיטה נערכת מדידת חום לכל באי הקמפוס, לכן צפוי עומס  .9

 בשערי הכניסה.

 ואף. -היציאה מהבית תיעשה תמיד עם מסיכת פה .11

 הגעה לקמפוס ברכב או ברגל: .11

  ,בנסיעה באוטובוס )תחבורה ציבורית או הסעה( יש להשאיר שורה ריקה אחת מעמדת הנהג

 נוסע אחד מכל צד של המעבר.  –ולשבת באופן מפוזר, כלומר 

  ואף, הנוסע -נוסע אחד בלבד )נוסף על הנהג(, באופן שהנהג והנוסע חובשים מסכת פה –במונית

 יושב במושב האחורי, והחלונות פתוחים. 

  ניתן להגיע ברכב פרטי שבו ישהו רק בני אותו משק משפחתי או יחידים השוהים יחד  –פרטי רכב

 במקום אחד. 

  .בהליכה רגלית למקום הבחינה יש להגיע לבד 

יש לנוע באופן ממוגן בהתאם לתקנות ולהנחיות משרד הבריאות כל הזמן, לרבות בזמן הבחינות. כל  .12

 במסכה ולעטות אותה במשך כל זמן השהייה במקום.  השוהים במקום הבחינה מחויבים להצטייד

על הנבחן לחטא את ידיו באמצעות שטיפה במים ובסבון או בג'ל אלכוהול או בכל חומר חיטוי מאושר  .13

 אחר, בכניסה למקום הבחינה ובעת היציאה ממנו. 

 

 ביצוע הבחינה: 

ורת אלחוטיים, שאותם עם כניסתו לחדר הבחינה יניח הנבחן בצד את חפציו, לרבות אמצעי תקש .14

ישאיר במצב כבוי. הנבחן יצטייד אך ורק בחומר המותר לשימוש בבחינה. תלמיד לא יוכל לגשת 

 מטר מסובביו בכל כיוון.  2לחפציו אלא באישור המשגיח ויקפיד על מרחק של 

 הנבחן יתיישב אך ורק במושבים המסומנים ועל פי הנחייתו של המשגיח, תוך שמירת מרחק של שני .15

 מטרים לפחות בין נבחן לנבחן בכל כיוון. 

 על שולחן הנבחן יימצאו רק טופס הבחינה, מחברת הבחינה וחומר המותר לשימוש בבחינה.  .16

הנבחן יוכל לפנות למרצה בשאלות באמצעות פתקים שיספקו המשגיחים לנבחנים המבקשים זאת.  .17

 הנבחן יכתוב את שאלותיו על גבי הפתק וימסור אותו למשגיח. 

 על הנבחנים לעטות מסיכה במהלך כל הבחינה. נבחן המסרב לעטות מסיכה לא יוכל להמשיך במבחן.   .18

ביציאה מחדר הבחינה, לצורך הפסקה או יציאה לשירותים, יקפידו הסטודנטים לשהות באותו  .11

מטר זה מזה. כמו כן, עליהם להימנע מלשהות באותו מתחם עם מי  2מתחם ולשמור על מרחק של 

 . ה כיתהבאותשאינם 

 

 סיום הבחינה: 

רק משסיים הנבחן את הבחינה יניח על שולחן המשגיחים את מחברת הבחינה ואת טופס הבחינה  .21

 שקיבל את אישור המשגיח להגיע ולמסור את הבחינה.  לאחר



 

 

 הנבחן ייקח את תעודת הזהות שהפקיד בידי המשגיח.   .21

May 13, 2020 

Instructions for Students –Exams during Corona Times  

These instructions are in addition to those listed in the Examinations Procedure. 

Prior to the exam: 

1. Students requesting to improve a passing grade must sign up for the exam at least a week in 

advance. Students who have not signed up will not be allowed to take the exam. Students 

who failed or did not take the exam are registered automatically for the exam. 

2. Students not planning to take the exam are requested to inform the exam secretary by e-mail 

as early as possible. 

3. Students will take their temperature before leaving their home and will not come to 

campus if she/he: 

a) exhibits any of the symptoms of Corona; 

b) is required to self-isolate according to Health Ministry instructions (especially in 

the case of fever, as stated in the Public Health Order [home isolation], Section 

2A1);  

c) is a confirmed Corona patient (who has not fully recovered) . 

4. Prior to entering campus, each student will complete a daily electronic health 

declaration, according to the wording of the Health Ministry. It should be stressed that 

the declaration has to be presented to the guard at the gate as a condition for entry. 

The declaration will also serve as registration of those entering campus every day. 

5. In order to complete the health declaration, go to the University website or click on the 

following link: https://m.tau.ac.il/19 

6. Only those who reply negatively to all the questions will be allowed on campus. In 

addition, the University will take the temperature of anyone entering campus. 

A person with a temperature of 38 or above will not be allowed to enter. 

7. Before coming to the University, students will confirm the exact place - building and 

room number – as well as the day and time of the scheduled activity. 

https://m.tau.ac.il/19


 

 

Information regarding the place and opening time of the exam room will be posted at 

least 24 hours before the exam on the Faculty website, or sent by e-mail or listed in the 

examination schedule on the student information site. 

Getting to the exam: 

8. Please take into account the possibility of delays at the entrance gates, since all 

entering campus must have their temperature checked. 

9. Students will wear a mask covering their nose and mouth at all times. 

10. Public transportation (bus or minivan): 

 the row behind the driver must be left empty, and in every row a single passenger 

may sit on each side of the aisle. 

 Taxi - only a single passenger (in addition to the driver) in the back seat, with 

windows open and both driver and passenger wearing masks covering their nose 

and mouth. 

 Private car – only members of a single family unit or people living together may 

arrive in the same car. 

 On foot – students must walk to the examination room alone and not in groups. 

11. While in transit, always adhere to the Ministry of Health directives and safety 

regulations, as well as during the exam. In the examination rooms, masks must be 

worn at all times. 

12. Upon entering and upon leaving the examination room, students must sanitize or wash 

their hands. 

 

During the exam: 

13. Upon entering the examination room, students must set aside their belongings, 

including all electronic devices, which must be turned off. Students will only use 

permitted items, and may fetch something from their belongings only with permission 

from a proctor. Students must maintain a distance from others of 2 meters in all 

directions. 

14. Students must sit only where indicated and with a proctor’s permission, and maintain 

a distance from others of 2 meters in all directions. 



 

 

15. Only the printed exam, the answer booklet, and other permitted materials may be on 

the table. 

16. Students may ask instructors questions by writing them down on a piece of paper 

provided by a proctor upon request.  

17. Students must wear masks throughout the exam. Any student who refuses to wear a 

mask will not be allowed to continue the exam. 

18. Upon leaving the examination room during breaks, students must remain in the same 

area and maintain a distance of 2 meters from others. In addition, students may not 

share an area with anyone from a different classroom.  

  

End of the exam: 

19.  Upon completion of the exam, students will place the printed exam and the answer 

booklet on the proctors’ table only after receiving a proctor’s permission to approach 

and hand in the exam. 

20. Students will pick up the identity card deposited with the proctors.  

 

 

 

 

 

 


