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 סטודנטיות וסטודנטים שלום רב, 
 

 : לשני המינים, המתייחסים אנו מבקשים לחדד בפניכם את עיקר נהלי ההתנהגות במבחנים 
 

מועד הבחינה וכן ייתלה שילוט בלוח המודעות בקומת טרם  כשעה    SMSהשיבוץ לכיתת הבחינה יישלח אליכם בהודעת   .1
 למנהלה.הכניסה בבניין רדזינר 

דקות לפני תחילתה ולהצטייד בתעודה מזהה: תעודת סטודנט, תעודת זהות, רישיון נהיגה  10יש להגיע לכיתת הבחינה עד  .2
 . (לא ניתן להזדהות באמצעות הצגת צילום התעודה בטלפון הניידאו דרכון )

 .ממועד תחילת הבחינה ויותר דקות 20לאחר  אסורה בהחלטכניסת סטודנט לאולם בו נערכת בחינה  .3

 יש לבצע רישום אצל המשגיח בבחינה וכן לקרוא ולחתום על טופסי "הנחיות המשמעת בבחינה", לפני כל בחינה.  .4

נחשב כאילו נבחן במועד זה. היה והחליט שלא לכתוב את הבחינה,   שאלון הבחינה,נבחן שנכנס לחדר הבחינה וקיבל את   .5
א רשאי לעזוב את חדר הבחינה אלא כעבור חצי שעה ממועד תחילת הבחינה ולאחר לא יה  ,כאמור  ,נבחן  ." 0ציונו יהיה "

   .שהחזיר את המחברת ואת השאלון

סטודנט    על ידי)פועל או כבוי(    שעון חכם טלפון סלולארי או כל מכשיר אלקטרוני אחר, כולל   החזקתחל איסור מוחלט על   .6
כשיר, בין השאר, על גופו של אדם, על השולחן, או בתיק המונח במרחב הבחינה. איסור זה גורף וכולל החזקת הטלפון/מ

בקרבת הנבחן. סטודנט שייתפס בזמן בחינה שבחזקתו טלפון/מכשיר בניגוד להנחיות אלו, גם אם לא השתמש בו, בחינתו  
 תפסל. 

והנחיות המרצה.   חומר עזר כלשהו בכיתה או מחוצה לה, מעבר למותר לפי הנחיות המרכז הבינתחומיב  להשתמשחל איסור   .7
 חומר אסור, מהווה הונאה בבחינה ועלולה להביא להרחקה מהלימודים.  ה שלהחזקשימוש ו

 יערמו בצד האולם ולא תהיה אליהם כל גישה לאורך הבחינה. תיקי הסטודנטים .8

הנחיה לשינוי  או  הם   חובה על כל סטודנט, באם התבקש, למלא אחר הוראות המשגיחים לרבות, הוראה להזדהות בפני .9
מקום הישיבה בכיתה. חל איסור על סטודנט להעביר חומר לסטודנט אחר או לשוחח עמו בזמן הבחינה, ללא קבלת רשות  

 מהמשגיחים.

הבחינה. בהמשך   כיתתבשלושים הדקות הראשונות ובשלושים הדקות האחרונות של הבחינה לא תינתן האפשרות לצאת מ .10
על .  הםמשגיחים רשאים לפקח ולכוון את הסטודנט לכל חדר שירותים כראות עיניהבחינה, היציאה תותר אחת לשעה. ה

אליה. העונש על עבירת הונאה מחוץ לחדר   המהכיתה ובחזר  היציאהעל טופס "יציאה לשירותים" עם     הסטודנט לחתום
 הציונים.  הבחינה, לרבות בשירותים, יהיה הרחקה לצמיתות מהלימודים, עם הערת "הונאה חמורה" על גיליון

יש לכתוב את    .למעט ת.ז. ומספר מחברת   , כל פרט מזההעל גבי השאלון ומחברת הבחינה  אין לציין  ו  הבחינות הן אנונימיות .11
התשובות בעט שחור או כחול בלבד. אין לכתוב תשובות במרקר ואין לכתוב מצידו השני של הדף, שכן הבחינות נסרקות  

 באופן חד צידי ובשחור לבן. 

כוללות בתוכן מאמר/שאלות בשפה האנגלית, ניתן הבבחינות הנערכות בשפה האנגלית בלבד או בבחינות בשפה העברית   .12
. על המילון להיות נקי מכיתובים. כמו כן, ניתן להכניס מילונית אלקטרונית תקנית  שפת אם(/אנגלי)ילון  יהיה להכניס מ

 (.מילונית הכוללת רק מילון, ללא חיבור לאינטרנט ולא אייפדיםקט )שניתן להפעיל במצב ש

 ." אחרלא ניתן להשתמש במחשב כמקור מידע בבחינות בהן מותר לעשות שימוש בספרים ובחומר "פתוח .13

 . ניתן להכניס לאולם הבחינה בקבוק משקה פלסטי סגור וחטיף בר קטן/שוקולד/מסטיק/סוכרייה בלבד .14

, המיועדת לסריקה והעלאת קובץ הבחינה  דקות בלבד  10הבחינה תסתיים בזמן שהוקצב לה ובתוספת של    –  בחינה מקוונת .15
 ת, לכל אורך הבחינה.מצלמו 2בבחינה מקוונת, יש להיות מחוברים לזום עם  לאתר הקורס.

 . מהכתוב בתקנון הלימודים לא יחול שינויאו בחינת בית,  מסכמת בקורסים בהם נקבע כי מטלת הסיום תהיה עבודה .16
 

 
וזאת כדי למנוע את   וגילוי נוספים על אלו המקובלים כיום  הנהלת המרכז שומרת לעצמה את הזכות להשתמש באמצעי פיקוח 

 תופעת ההעתקות וההונאות בבחינות. 
 

 אנו מאחלים לכולכם הצלחה רבה בבחינות סוף הסמסטר,  
 מנהל בחינות
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