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סעיפי התקנון חלק מ, ברצוננו לחזור על 23/09/2019 -המתחילה ב 'בלקראת פגרת הבחינות והעבודות של סמסטר 

 .ן בדבר לוחות הזמנים הרלוונטייםהאקדמי בנושא בחינות ועבודות ולעדכ

הנמצא , המעודכןהאקדמי תקנון ב הבחינותפרק  לקרוא את חובה .ן האקדמיואין בפרסום נוהל זה להחליף את התקנ

 .של המכללה באתר האינטרנט

 

 כרטיס נבחן
 נבחן.כרטיס הנבחן מעיד על הסדרת שכר הלימוד לסמסטר הרלבנטי. לא ניתן להבחן ללא כרטיס 

ועד לתאריך   9.19.81מתאריך החל כרטיס נבחן(  -)לוח בחינות להוריד כרטיס נבחן מהמידע האישי ניתן

9.110.72. 

מומלץ  .וניתן יהיה לקבלו רק במדור שכר לימוד בשעות הקבלה לא ניתן יהיה להוריד כרטיס נבחןזה מעבר למועד 

אותו בכמה עותקים ולשמור אותם היטב עד תום תקופת להדפיס המכיל את כרטיס הנבחן,  מאד לשמור את הקובץ

 אין צורך להוציא כרטיס נבחן חדש לפני כל בחינה. הבחינות של הסמסטר  )מועדי א', מועד ב' ומועדים מיוחדים(.

 .בחן באמצעותהיטיס נבחן ולא ניתן להכר הבחינות אינ רשימתשימו לב! 

 

 בחינות
 התאמות בבחינות

 
באחריות סטודנט שאושרו לו התאמות מיוחדות בבחינות להציג כרטיס התאמות בפני המשגיחות בתחילת  .1

 הבחינה, ללא הכרטיס לא יוכל לקבל את ההתאמות.  

סטודנט שאושרו לו ההתאמות המיוחדות הבאות בבחינות: כיתה נפרדת/ הקראה בעברית/ מעוט  .2

ומעוניין  / שולחן וכיסא/ הנקה בבחינה 50%ספת זמן  מחשב נייד/ הגדלת שאלון/ שכתוב/ תו/ משתתפים

  יגיש בקשה  למדור בחינות למימוש התאמות בבחינות שלו מדי סמסטר ומדי מועד.  -לממש אותן

באנגלית השיבוץ אוטומטי לסטודנטים - אין צורך להגיש בקשות למימוש תוספת זמן רגילה והקראה באנגלית

 בעה שבועות לפני הבחינה באנגלית.שההתאמה שלהן מעודכנת במערכת אר

השיבוץ הוא אוטומטי לסטודנטים שההתאמות - אין צורך להגיש בקשות למימוש התאמות בבחנים ואנסינים

 שלהם מעודכנות במערכת לא יאוחר משבועיים לפני מועד הבוחן/האנסין.

 לוחות זמנים להגשת הבקשות: .3

 .עות והנחיות נשלחו לכל הסטודנטיםהוד 1.9.19תאריך בקשות למועדי א' ניתן להגיש דרך המערכת עד 

בקשות למימוש התאמות למועדי ב' ומועדים מיוחדים יש להגיש בדואר אלקטרוני למדור בחינות לא יאוחר 

 משבועיים לפני מועד הבחינה. סטודנט שלא יודיע על כך לא יהיה זכאי להבחן בתנאים מיוחדים.

https://www.achva.ac.il/sites/default/files/achvafiles/regulations/5785/nohal_bhinot_1.pdf


 
 

 

 

 

 danit_p@ACHVA.AC.IL בכתובתלדנית  –בי"ס למדעים 

סטודנט, שהגיש בקשה לממש התאמה בבחינה והחליט שלא להגיע לבחינה, צריך להודיע על כך למדור  .4

על ביטול השתתפות  לפני מועד הבחינה. )בימי העבודה( שעות 48בחינות בדואר אלקטרוני לא יאוחר מ 

 .15:00ד עד השעה -ו, ניתן להודיע בימים א-בבחינות, המתקיימות בימים ג

 .12:00על ביטול השתתפות בבחינות, המתקיימות בימים א' או ב', ניתן להודיע לא יאוחר מיום ה' בשעה

 danit_p@ACHVA.AC.IL בכתובתלדנית  –בי"ס למדעים 

 .₪ 95שאושרה לו בחינה בתנאים מיוחדים כגון הקראה ולא הגיע לבחינה יחויב בקנס של סטודנט 

 

 

 התנהגות בזמן מבחן 

המעיד על הסדרת תשלום שכ"ל לסמסטר בו  תעודה מזהה וכרטיס נבחןהכניסה לכיתת המבחן מותנית בהצגת 

 נבחןולהוריד כרטיס  /ספריהבאפשרותו לגשת לחדר מחשבים –נבחן הסטודנט. במידה ואין בידי הנבחן כרטיס נבחן 

יש לפנות למדור שכ"ל בשעות  נסגרבמידה וכרטיס הנבחן  שכרטיס הנבחן עדיין פתוח. מהמידע האישי בתנאי

 העבודה.

מנת למנוע עיכובים בכניסה לכיתת המבחן ואי נעימויות מול המשגיחים, אנא הכינו את תעודת -לתשומת לבכם, על

 הזהות וכרטיס הנבחן מראש והקפידו להביאם אתכם לכל מבחן, כולל בחינות מועד ב' ומועדים מיוחדים.

הסטודנט מחויב להשתתף וקבלת שאלון הבחינה  ידי המשגיחים-שום עללאחר הכניסה לכיתת המבחן, רי .1

סטודנט שקיבל את השאלון . , אלא לאחר חצי שעה מתחילת המבחןאין אפשרות לצאת מהכיתהבבחינה. 

 והחליט לא לכתוב את הבחינה יקבל ציון "נכשל".

בחן. על הסטודנטים סטודנטים לא יורשו להיכנס לכיתת המבחן לאחר מחצית השעה הראשונה של המ .2

לא ניתן לעבור מחדר  – בלוח הבחינות במידע האישי לסטודנט והמופיעהלהיבחן בכיתה שנקבעה להם 

 לחדר.

חובה לכבות את המכשירים האלקטרוניים והסלולריים ולהכניסם לתיק הסטודנט. חל איסור מוחלט על  .3

 הסטודנט. או כל מכשיר אלקטרוני אחר ליד, , שעון חכםהימצאות טלפון נייד

יש לכתוב את המבחן בעט בלבד. מרצה רשאי לא לבדוק מחברת מבחן שנכתב בעיפרון. לא ניתן יהיה  .4

 לערער על ציון במבחן שנכתב בעיפרון.

בזמן המבחן יש להישמע להוראות המשגיחים, האחראים על תפעול המבחן עפ"י תקנון המכללה. פרטי  .5

 ברו לוועדת משמעת.סטודנט שלא ימלא אחר הוראות המשגיחים יוע

 ציא את שאלות הבחינה מחדר הבחינה.בבחינה חסויה אין להעתיק ו/או להו .6

 לא תתאפשר כניסת תינוקות וילדים לכיתת בחינה. .7

 

 

 



 
 

 

 

 חשיפות לבחינות

  .נות הינן חשיפות אינטרנטיותלבחי החשיפות .1

  .תאריכי החשיפות האינטרנטיות יופיעו בלוח הבחינות במידע האישי לסטודנט .2

 מחברת הבחינה של כל סטודנט תסרק ותועלה למידע האישי שלו לשונית ציונים.  .3

 יועלה גם שאלון הבחינה בנוסף למחברת הבחינה. בבחינות גלויות בלבד

תועלה מחברת הבחינה הקלדת ציון הבחינה  כשעה לאחרהחשיפה, המופיע בלוח החשיפות,  תאריךב .4

לערער דרך המידע האישי לצפות במחברת הבחינה ו/או . סטודנט יוכל ימים 5ל תפתח חשיפה אינטרנטית ו

לא ניתן . (שלאחריו ארבעה ימיםו קלדת הציון)יום ה ימים מפתיחת החשיפה 5 במשךשלו על ציון הבחינה 

 לערער על ציון הבחינה שלא בזמן החשיפה האינטרנטית.

הודעה למייל ובה ציון ו SMSהודעת  יקבלהסטודנט  .שימו לב!  ההודעה על הציון פותחת את החשיפה .5

בכל מקרה מומלץ לעקוב אחר תאריכי  .לא תשלח הודעה נפרדת על פתיחת החשיפההבחינה שלו. 

ולא תתקיימנה  נוספותלא תתקיימנה חשיפות  החשיפות ולבדוק ביום המתוכנן האם נפתחה חשיפה.

 חשיפות אישיות.

 .מדור בחינות -סטודנטים -להבאתר המכל נמצאותערעור במחברת הבחינה והגשת הנחיות לצפייה  .6

 

 מועדי ב'

)נא להתעלם  רשם למועדי ב', כל סטודנט הזכאי להבחן רשאי לגשת לבחינות מועד ב' ללא הרשמהיאין צורך לה
 מההערה "לא זכאי להבחן"(
 האחרון. המועד ציוןשימו לב, הציון הקובע הינו 

 
 
 

 מועדים מיוחדים
ועד  17.11.19  מתאריךהינה  טתשע" ב'התקופה שנקבעה להגשת בקשות למועדים מיוחדים לבחינות סמסטר 

 2.12.19תאריך 

 מועד מיוחד -בקשות וערעורים -אפשרויות נוספות -המידע האישי לסטודנטאת הבקשה יש להגיש דרך  .1

לא  –ובקשות ללא אישורים לתשומת לבכם, בקשות שלא יגיעו בזמן בתאריכים שפורסמו לעיל בלבד. 

 יטופלו.

תשובות לבקשות למועדים מיוחדים ומועדי המבחנים המיוחדים שיאושרו, יפורסמו במידע האישי של  .2

   מיום סיום הגשת הבקשות. הסטודנט לאחר כשבועיים

בסך יחויב בקנס  –שעות מראש 48ולא יודיע על כך לפחות סטודנט שלא יופיע לבחינה שאושרה לו במועד ג'  .3

95 ₪. 

עדים מיוחדים שלא במועדים שנקבעו ולא אנו נקפיד על לוחות הזמנים שנקבעו ועל כן לא יתקבלו בקשות למו

 יטופלו בקשות ללא אישורים מתאימים.

 

 



 
 

 

 

 

 הגשת עבודות

עד תאריך ההגשה   Moodleאת העבודה יש להעלות ל .Moodle יוגשו באתר הקורס בכל העבודות  .1

 תיחסם המטלה ולא ניתן יהיה להעלות את העבודה.  המפורסם בלוח הבחינות והעבודות. לאחר תאריך זה

הגשת עבודה באיחור, ע"פ נוהל הגשת עבודה באיחור המפורט בתקנון האקדמי, תתאפשר לאחר הסדרת  .2

באתר   נוהל הגשת עבודה באיחור דרך המודל ראה כל הנושאים המנהלתיים וקבלת אישור להגשה.

 המכללה/מדור בחינות.

 .כגיבוי חובה לשמור עותק של העבודה .3

שימו לב ע"פ התקנון האקדמי לא ניתן לתקן עבודות. מקרים חריגים ידונו בוועדת חריגים  .לא ניתן לתקן עבודות

 ./ועדת הוראהאקדמית

 

 

 ציוניםמעקב 

סנכרון בין לא קיים באחריות הסטודנט לבדוק בתום סמסטר/שנה שכל הציונים נמצאים במידע האישי שלו. 

 במידע האישי לסטודנט הוא הקובע. לתואר מאזן הציונים -והמערכת בה אנו עובדים (Moodle) המודל

 נים להגשת מטלות מוגדרת ומוגבלת.אין אפשרות לתיקוני ציונים ומסגרת הזמהאקדמי תקנון החשוב! ע"פ 

 
 התוכנית/החוג במרכז השירות לסטודנט. לרכזת  לפנותעליך לכל שאלה/בעיה 

 

 

 אנו מאחלים לכל הסטודנטים הצלחה

 ממדור בחינות

http://www.achva.ac.il/sites/default/files/hagasat_avodot.pdf

