
 

 

 2021יוני      
 

 פ"אתש' בהנחיות לסטודנטים לקראת בחינות סמסטר 
 

 שיבוץ לכיתות הבחינה  .1

בקומת הכניסה  הפלזמה ובמסכי על גבי לוחות המודעות, באתר הפקולטה תפרסמוהבחינה י חדרי
 כשעה לפני תחילת הבחינה.,בבניין גילמן 

 והקפידו להגיע בזמן.  הבחינהשימו לב לשעה בה נערכת 

 .13:00בשעה  או 9:00הבחינות מתחילות בשעה      

  לימודיותהתאמות  .2

 יודיעו - וכו'ה , הגדלת טופס בחינשיכתובהתאמות הדורשות הערכות מוקדמת, כגון:  עם יות/סטודנטים
 על מנת שניתן יהיה להיערך בהתאם.הבחינה מועד שבועיים לפני עד התאמה העל בחינות הלמזכירות 

וודא עם המשגיח שההתאמה יש להגעה לבחינה עת הב –לתוספות זמן  יות/הזכאים יות/סטודנטים
 .בחינותההזכאות מול מזכירות את מהמשגיח לבדוק יש לבקש לא ו . במידהמעודכנת ברשימות

 הגעה לבחינה .3

 .דקות לפני שעת התחלת הבחינה 20 -החל מהבחינה  חדריש להיכנס ל

 .ן, שעון חכם וכל אמצעי אלקטרוני אחרים, כולל טלפוליד המשגיחכל החפצים את יש להניח 

 .)לא מצב רטט( טלפונים לכבותיש להקפיד 

זהות, רישיון נהיגה או  .סטודנט, ת .תעודה מזהה הנושאת תצלום )תיש להזדהות בפני המשגיחים עם 
  .דרכון( שתישאר בידי המשגיחים עד החזרת מחברת הבחינה

 .כרטיס אשראי המשמש ככרטיס סטודנט לא יוכל לשמש כתעודה מזהה

 .לאחר רישום אצל המשגיחים וקבלת מחברת בחינה אין לצאת מהכיתה

הבחינה ו/או טופס בחינה הפרטים האישיים על מחברת את לפני תחילת הבחינה, יש להקפיד ולמלא 
שלא מילאו פרטים במחברת  מיבהתאם להנחיות המודפסות על דף השער. לא תותר יציאה לשירותים ל

 . הבחינה

גם אם יבחרו שלא  נוכמי שנבח ואת השאלון יחשב ולחדר הבחינה וקיבל ושנכנס יות/יםסטודנט
 . הבחינהאת להגיש 

 למשגיחים את המחברת והשאלון. להחזירושעת ההתחלה חצי שעה מהבחינה להישאר בחדר יש 
 .(0) נכשל בחינה יהיהב נם/ןציו

 .על השאלון ולצאת בטרם ענ וברע ובחר ואשר חש יות/יםסעיף זה חל גם על סטודנט

 .מועד מיוחדאי הגשת בחינה לא תזכה ב



 

 

 

 

 מהלך בחינה .4

 .בירור משמעתיאי מילוי ההנחיות עלול לגרור , להישמע להנחיות המשגיחיםיש 

לקרוא היטב את ההנחיות על טופס הבחינה ועל כריכת מחברת הבחינה ולמלא  ות/נבחניםבאחריות ה
 :בקפידהאחריהן 

 .לא יראה בסריקהש בעט שחור או כחול בלבד, אין לכתוב בעיפרוןיש לכתוב  -
 .אין להשתמש בנוזל מחיקה )טיפקס( -
 .נחתכים בסריקהמשום שאלו אין לכתוב בשוליים  -
 .מהןלקרוע חלק מטופס הבחינה או אין לתלוש דפים מן המחברת ו/או  -

  .ים להמשך הכתיבהנוספ טופס/מחברת יםמהמשגיחבמידת הצורך ניתן לבקש 

 בלבד. המשגיחיםאישור ב חדר הבחינהמ יציאה

 .לשירותיםניתן לצאת בחצי השעה הראשונה והאחרונה של הבחינה לא 

חומר עזר שאושר , למעט להחזיק בחדר הבחינה או סמוך לו, כל חומר הקשור לבחינה או לקורס אסור
 .המרצה ע"י

 הבחינה סיום .5

 .לשדך דפים למחברתו/או להוסיף אין , הבחינהטופס הבחינה ואת  תמחבר אתלמשגיחים  ש למסורי

 מחברת בחינהסריקת ציונים ו .6

 לתלמיד לאחר קבלת הציון. מידע אישיהבחינה ב במחברתניתן לצפות 

 .על ידי המרצה החשיפליקבע מועד  לא תיסרק ועל פי דרישה בחינה חסויה

 הגשת ערעור .7

על ציון בקשת ערעור "באמצעות טופס ממוחשב של במידע האישי הגשת ערעור תעשה אך ורק 
  ."בבחינה

 .נהםי, המאוחר מב)כולל( בחינהסריקת הו מיום פרסום הציונים ימים 5עד ערעור ניתן להגיש 

, המאוחר בחינהמיום פרסום הציון וסריקת ימים  10 עדלתלמיד ידע אישי מתשובה לערעור תתקבל ב
 .נהםימב

 .או למתרגל לפני הגשת הערעור מרצהאין לפנות ל - הערעור אנונימי

 רישום למועד ב' .8

 .מים אוטומטית למועד ב'רשו – למועד א'שנכשלו או לא נגשו  יות/יםסטודנט



 

 

 במידע אישי לתלמיד .להירשם  ות/יםנדרש –לשפר ציון  ות/המעוניינים יות/יםסטודנט

 מועד מיוחד .9

 בגין אחד הסעיפים המפורטים בתקנון:בחינה אשר נעדרו מ זכאים למועד מיוחד סטודנטים

 סטודנטים ששירתו במילואים -

 סטודנטית שילדה -

 מדרגה ראשונה נפטר םתאשר קרוב משפחסטודנטים  -

 

 .םיבצירוף מסמכים רלוונטיהחוג מזכירות אישור למועד מיוחד יש לפנות ללקבלת נוספות ו לסיבות

 
 
 

   humexam@tauex.tau.ac.il לרותי גרוברמן ,מזכירת בחינות ,במייל לפנותבכל שאלה ניתן 

 .פרטי הבחינהו בציון שם, ת.ז.

 

 

 לכולם !בהצלחה 

mailto:humexam@tauex.tau.ac.il
mailto:humexam@tauex.tau.ac.il

