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 תשע"ט -לסטודנט ועבודותמבחנים תקנון 

 סדרי בחינהמבחנים ו

 חלה חובת השתתפות בבחינות במועד א'. .א

אם נבצר מהסטודנט להיבחן במועד א' בשל אילוצים של המכללה )מועדי בחינות  .ב

חופפים( ייגש להיבחן במועד ב'. גם סטודנט שהיו לו אילוצים אישיים או אשר רוצה 

ם שקיבל במועד א' רשאי לגשת להיבחן במועד ב' של הקורס. הציון האחרון לתקן ציוני

 מקרים מיוחדים רשאי הסטודנט להיבחן במועד מיוחד נוסף.בקובע. 

 חלה עדיפות בביצוע בחינות הנדרשות במסגרת של השלמת חובות משנים קודמות. .ג

גה רשאים להיבחן (, סטודנטים הלומדים בשיטת למידה חרי2.10כאמור לעיל )סעיף  .ד

 . 76במועדי א' בלבד ובציון עובר של 

. נבחן לא יורשה כניסת סטודנטים לחדר הבחינה תתבצע מיד עם הגעתו של המשגיח .ה

להיכנס לחדר הבחינה אלא רק במהלך חצי השעה הראשונה שלאחר תחילתה, בתנאי 

זמן  לא תינתן תוספת שאיש מהנבחנים לא עזב את חדר הבחינה בפרק זמן זה.

 למאחרים.

בעת כניסתו לבחינה יציג הנבחן בפני המשגיח כרטיס נבחן מעודכן לסמסטר הנוכחי,  .ו

 כלפי המכללה.  כלשהן המוכיח כי אין לסטודנט מחויבויות כספיות

לא יורשה סטודנט לעיין בבחינה טרם כתיבתה. סטודנט שיכנס לבחינה ויבחר שלא  .ז

 . "0"לכתוב במחברת הבחינה ציונו יהיה 

נבחן שהחליט שלא לכתוב את הבחינה, לא יהיה רשאי לעזוב את חדר הבחינה, אלא  .ח

לאחר שמילא את פרטיו האישיים על גבי המחברת עבור חצי שעה ממועד תחילתה, כ

 .ולאחר שחתם על מסירת מחברת הבחינה לבוחן והחזיר את טופס הבחינה

כולל יציאה לשירותים. בבחינות נבחן לא יעזוב את חדר הבחינה במהלך הבחינה,  .ט

דקות  15שאורכן יותר משעה וחצי, תתפצל הבחינה לשני חלקים וביניהם הפסקה של 

עד יום לפני הבחינה לאחראית  תוגש בקשהלשירותים ולאוכל. במקרים מיוחדים בהם 

  .הבחינות, יוכל הסטודנט להיבחן בחדר בחינות ייחודי לצורך יציאות בשעת בחינה

מחדר הבחינה של הסטודנטים לשירותים במהלך בחינה  אסטודנט יצבו הקרה חריג במ      

לוועדת סטטוס ולהגיש הבחינה לבוחן ויהיה רשאי לפנות  הוא ימסור את, בקורס

 בקשה למועד היבחנות נוסף. הועדה תדון בכל מקרה לגופו.



לו, כל חומר  במשך כל הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או בסמוך .י

הקשור לבחינה עצמה או לקורס בו נערכת הבחינה, כולל טלפון סלולארי, פרט לחומר 

 ידי המרצה.-שהשימוש בו הותר על

חל איסור מוחלט להשתמש במכשירי טלפון ניידים או בכל מכשיר אלקטרוני בשעת  .יא

 הבחינה. יש לכבותם ולהניחם בתיק ליד הלוח בכיתה.

 תר להכניס רק שתייה.לחדר הבחינה מו .יב

 .חל איסור להכניס תינוקות לחדר המבחן .יג

. סטודנט שהחליט שלא לגשת לבחינה חלה חובת הרשמה למועד ב' באתר המכללה .יד

נדרש להודיע במזכירות. במקרים בהם לא תתקבל הודעה יחויב הסטודנט בקנס של 

100 ₪. 

פניות  לפני מועד ב'! סטאטוס עדתולו בקשה יגיש מיוחד במועד להיבחן הנדרש סטודנט .טו

  שיוגשו לאחר מועד זה לא יתקבלו.

 מועד בחינה מיוחד

סטודנט שנבצר ממנו להיבחן במועד א' או במועד ב' אינו זכאי למועד מיוחד  .1

לפני פנייה בכתב לוועדת סטטוס  מחייבתמועד מיוחד בקשה לבאופן אוטומטי. 

במקרה בו יש יותר מבחינה  א יתקבלו.פניות שיוגשו לאחר מועד זה ל מועד ב'!

אחת, כל הבקשות ירוכזו על גבי טופס אחד. הבקשות לביצוע מועד מיוחד יוגשו 

  רק במקרה של כישלון בבחינה ולא לצורך שיפור הציון.

 ניתנת רק בחמישה מקרים: ללא תוספת תשלום,האפשרות לקבלת מועד מיוחד  .2

 חתונה .א

 חופשת לידה .ב

 מילואים .ג

 אשפוז .ד

 אבל .ה

טופס בקשה למועד "ג "פניות לוועדת סטטוס לבקשת מועד מיוחד יוגשו אך ורק ע .3

לסטודנט . החלטות ועדת הסטטוס יועברו הנמצא באתר המכללה "מיוחד

אחריותו של הסטודנט לברר מה היו כל מקרה יש לציין, כי ב. למזכירות המכללהו

 החלטות הוועדה.

קרה היחיד בו ניתן לשפר ציון במועד מיוחד המ לא ניתן לשפר ציון במועד מיוחד. .4

הוא במקרה בו היה כפל מבחנים. אין אפשרות לשפר ציון במועד מיוחד גם 

  במקרים מזכים.

 פעמים בקורס. סטודנט שנבחן פעמיים ונכשל נדרש להירשם 3לא ניתן להיבחן  .5

 בנוכחות מלאה ובתשלום מלא. לקורס מחודש בשנת הלימודים הבאה



, לא הודיע על ה אמור להגיע לבחינה במועד מיוחד, לא הגיע לבחינהט שהיסטודנ .6

דמי טיפול ולא  ₪ 100, ישלם קנס של  וצדקתכך וההיעדרות הייתה ללא סיבה מ

למעט מקרים חריגים ביותר , במועדים מיוחדים עד תום לימודיויוכל להיבחן 

  .חד של סטטוסובאישור מיו

 ציוני בחינות 

טודנט לעקוב אחר ציוניו המופיעים באתר המכללה באינטרנט מחובתו של ס א.

 שבועייםבין סמו פורולדווח על כל עיכוב חריג ברישום ציונו בקורס. הציונים י

. לא תתקבל טענה כלשהי  לגבי ציון חסר מועד הבחינהלבין שלושה שבועות מ

 לאחר סוף הסמסטר העוקב.

עבודה מעשית, : 70הוא  "עובר"ציון  םבהקורסים למעט . 60, הוא "עובר"ציון  ב.

או קורסים שצוין בהם  חוגים )ממוצע כולל(קורסי דידקטיקה, , לשון עברית

 אחרת.

 .65ציון "עובר", הנמוך ביותר במבחני בקיאות בהלכה ובמקרא, הוא  

 70או  60תנאי ראשון יש לקבל ציון עובר בבחינה )לפחות  –ציון עובר בקורס  ג.

(. רק לאחר שהסטודנט עבר את הבחינה ניתן לשקלל לו קורסבהתאם להגדרת ה

של הקורס: תרגילים, בחנים, עבודות וכו', על מנת לקבל  הנוספים את ההרכבים

 את הציון הסופי בקורס. 

סטודנט שמעוניין לשפר ציון יוכל להיבחן גם במועד ב'. בכל מקרה, הציון  ד. 

באירועים חריגים, רשאית  ים!האחרון הוא הקובע. לא יתקיימו מועדים נוספ

הנהלת המכללה לקבוע כי הציון הגבוה מבין שני המועדים, הוא הציון הסופי 

 והקובע.

סטודנט, שנכשל בשני מועדים של אותו קורס, יחויב ללמוד את הקורס פעם  .ה

 .בתשלום מלאנוספת או לחלופין, ללמוד קורס אחר 

 .  ₪ 550 ש"ש הינו  1בהיקף של  עלות חזרה על קורס סמסטריאלי .ו

 מוטלת על הסטודנטים. –החובה על בדיקת הציונים ועל בירור תאריכי הבחינות  .ז

סטודנט רשאי לערער על הערכה, או על ציון שניתן לו בפני מרצה הקורס, או  .ח

, בפני ראש החוג עם העתק לראש ולאחר שפנה למרצה החוג במקרים מיוחדים

 המסלול.

 יוני בחינות: נוהל ערעור על צ .ט

ל תוך "בכתב/בדואלמרצה הקורס בחינה יש להגיש  עיון במחברתבקשה ל .1

שבועיים מתאריך פרסום הציון. המרצה יזמן את הסטודנט לעיון משותף 

 במחברת הבחינה ולהסבר הקריטריונים להערכה.

סטודנט המבקש לערער על ציון הבחינה בעקבות העיון שנערך, ובדיקה חוזרת  .2

שבוע ל תוך "בכתב/בדואלמרצה הקורס ולראש החוג גיש י מרצה נוסף יעל יד



יש להבהיר כי, ערעור ובדיקה מחודשת יכולים  מיום בו נערך העיון במחברת.

להביא להעלאת הציון או לחילופין להורדה. ראש החוג יאשר וימנה מרצה 

ן. נוסף לבדיקה המבחן. הציון האחרון שיתקבל יהיה הציון הסופי של המבח

 .₪ 100 –לא ניתן יהיה לערער על ציון זה. דמי טיפול עבור בדיקה חוזרת 

הבדיקה החוזרת, הסטודנט יהיה פטור  הציון ישונה לאור קרים בהםבמ

 מדמי טיפול.

 תשמרנה אצלוידי המרצים -עללסטודנטים אינן מוחזרות רות בחינה במח .י

לאחר מכן המחברות  .ממועד פרסום ציוני הבחינהיום  60לתקופה של המרצה 

 .התיגרסנ

 וכללים לכתיבת/הגשת עבודות תקנון

 הנחיות כלליות

 יםסמינריון ועבודה סמינריונית חייב-תרגילים קצרים(, פרומטלות וכל עבודה )כולל 

, מניעת העתקות ושמירה על זכויות להיכתב לפי הכללים של כתיבת עבודה אקדמית

 יוצרים.

דרשו ישל העבודה ברשותם, למקרה שי נוסףנדרשים לשמור עותק הסטודנטים 

 להגישו.

 סדרי הגשת עבודות

 אחד בלבד. מועד הגשהה בכל עבודת סיום לקורס סמסטריאלי/שנתי יהי א.

 .באמצעות מחווןכמו כן, יודיע המרצה את עקרונות מתן הציון  

שלא בוצעו )הנמצא באתר המכללה(  טופס בקרה בצירוף העבודהאת להגיש  יש

  ללא הטופס לא תיבדק העבודה! העתקות.

של ועדת משמעת על כל מקרה וחלה על המרצים חובת דיווח ל –למען הסר ספק  

 ת עבודות כולל פלגיאט. העתקחשד ל

 לפני תום בכתב לוועדת סטטוס ניתן לפנות ,סיבה אישית מיוחדת במקרה של  

 ההגשה של העבודה ולבקש הארכה.

. הגשת עבודה באיחור ועדת סטטוס באישורהגשת עבודה במועד מיוחד תחויב  

לאחר המועד  ש."ש 1לכל  ₪ 300תשלום קנס של ללא אירוע מזכה, תחייב 

בתשלום מלא ובנוכחות  הקורס יימחק והסטודנט ייאלץ לחזור עליו ,המיוחד

 מלאה.

כמו כן, בכל מקרה אין אפשרות להשלים חובות/עבודות/מבחנים בקורס, אם  ב.

בקורס אלא אם תאושר הבקשה על ידי המזכירות  חלפו מועדי ההגשה

לפני תום מועד האקדמית. יש כאמור, להגיש הבקשה למועד מיוחד במבחן 

 ההגשה של העבודה.



אם מסיבה כל שהיא לא הוגדר מועד להגשה הרי שהתאריך האחרון להגשת  

 אותו סמסטר.עבודה בקורס הוא סוף תקופת המבחנים של 

ה במועד שנקבע ולא קיבל על כך אישור מראש מועדת לסטודנט שלא הגיש עבוד 

 הסטטוס, יבוטל הקורס ויהיה עליו להירשם, לשלם וללמוד אותו מחדש

 .בנוכחות מלאה

מסירת עבודות תהא לתאו של המרצה, מלווה בהודעת דוא"ל למרצה וקבלת  .ג

באחריות . או אישור מסירה על ידי גורם מהמזכירות אישור קבלה מהמרצה

עותק מהדוא"ל יישמר עם נט לוודא שהעבודה התקבלה אצל המרצה. הסטוד

 העתק מהעבודה אצל הסטודנט.

תשמרנה עד ו במזכירות המכללה תמצאנהידי המרצה -עבודות שהוחזרו על .ד

  סמסטר העוקב.ה יוםס

 

 

 

 


