
 

 

 סמסטר א' תשפ"א –תקנון מבחנים ועבודות 

 היבחנות מרחוק

 

 מרצים יקרים,

תודה על ההשקעה והמאמץ שהושקעו על ידיכם במהלך הסמסטר ולקראת תקופת הבחינות. הנהלת המכללה 

 מעריכה זאת מאוד! 

התאים את עצמנו למצב המאתגר שנוצר, ולחשוב כיצד נוכל לאפשר לסטודנטים מיוחד, נצטרך כולנו להשנה, באופן 

להיבחן באופן מיטבי על אף התנאים המורכבים. נראה כי האתגר המרכזי הוא לשלב בין שמירה על רמה אקדמית 

 גבוהה כפי שאנו רגילים, ובין הנגשה והתאמה של דרכי ההיבחנות מרחוק.  

 קנון הבחינות שהותאם לתנאים של קיום בחינה מרחוק.להלן ת

 דגשים חשובים לפני קריאת התקנון:

 אנא פרטו האם 13.1.21סדרי הבחינה ומתכונתה עד ליום רביעי כ"ט בטבת,  יש להודיע לסטודנטים את את .

ברירתי או פתוח, עם חומר פתוח או סגור, כיצד מצופה מהסטודנט לכתוב את הבחינה, כיצד -המבחן יהיה רב

 יישלח טופס/קובץ התשובות לבחינה חזרה למרצה וכו'. 

 ול סימולציה מוקדמת המדמה את אופן המבחן ואת כדי לייצר אווירת היבחנות טובה ורגועה אפשר לשק

המיומנויות הטכנולוגיות הנדרשות )צילום או סריקת התשובות, העלאת הקובץ לאתר הקורס במודל, מילוי 

שאלון מקוון וכו'(, שיחה מרגיעה המפרטת את ההתנהלות ואת הדרישות, תיווך מוקדם של תקנון המבחנים 

 וכו'. 

 לסטודנטים של שנה א' עבורם זו תקופת מבחנים ראשונה, והכל מן הסתם עוד  יש לתת תשומת לב מיוחדת

 יותר חדש ומלחיץ.

  מהזמן הכולל שנקבע בכל בחינה. דהיינו בחינה שנועדה להתקיים שעה תתקיים שעה  15%יש להוסיף זמן של

רירה המתקיים ועשר דקות. זמן הבחינה יוגדר על ידי המרצה בהתאם לאופי הבחינה. לדוגמה, מבחן רב ב

באמצעות המודל ניתן לקיים במסגרת זמן של שעה, ואילו מבחן יישומי הכולל שאלות מסדר חשיבה גבוה 

 ניתן לקיימו במסגרת זמן של שעתיים. 

אנו מבקשים לסייע לסטודנטים במצב הנוכחי, לבנות הערכה המותאמת למצב ולתקופה ולהגדיר את הזמן 

 תוך התחשבות בתפקוד במצבי לחץ.



 

 

  .יש לתת לסטודנטים את חומר המבחן כמה שיותר מוקדם, ולדאוג שהוא יהיה מונגש, ובשפה ברורה ובהירה 

  .בנוגע לדרכי ההיבחנות האפשריות ניתן להתייעץ עם ראש החוג 

 התאמות לתקופת הקורונה

בו נלמד הקורס, אלא אם כן המרצה ישלח כתובת זום אחרת. הסטודנטים   ZOOMהבחינה תתבצע בחדר  .א

 יקבלו הנחיות ממרצה כל קורס.

 ניתן יהיה להיבחן רק עם מצלמה פתוחה. ללא הפעלת המצלמה בזמן הבחינה לא ניתן יהיה להיבחן.  .ב

 כל מרצה יפתח את חדר הזום כחצי שעה לפני המבחן לטובת רישום נוכחות.  .ג

ח את המבחן בהסבר מפורט וברור על תהליך ההיבחנות )אופן קבלת השאלון, דרך המענה, דגשים כל מרצה יפת .ד

 חשובים ואופן שליחת טופס/קובץ הבחינה לבדיקת המרצה(. 

באחריות הסטודנט להימצא בחדר נפרד ושקט. אין לאשר כניסת בני משפחה )כולל ילדים ותינוקות( או אנשים  .ה

 עצות עם מרצה הקורס בעניין זה, תבוצע לפני הבחינה ולא במהלכה.אחרים לחדר הבחינה. כל התיי

במשך כל זמן הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או בסמוך לו, כל חומר הקשור לבחינה  .ו

ידי המרצה. לשיקול דעת המרצה האם -עצמה או לקורס בו נערכת הבחינה, פרט לחומר שהשימוש בו הותר על

 אמצעים אלקטרוניים כולל טלפון נייד. לאפשר שימוש ב

סטודנט שייכנס לבחינה לאחר תחילתה לא יקבל תוספת זמן מעבר לשעת ההתחלה והסיום שהוגדרה לבחינה.  .ז

 סטודנטים עם התאמות של תוספת זמן, יוגדר להם זמן הבחינה כולל תוספת זמן. 

למרצה דרך הצ'אט או בכל דרך אחרת פנייה למרצה תהיה על ידי הרמת יד לכיוון המצלמה, פניה אישית  .ח

 שהמרצה יגדיר מראש. 

או לכבות את המחשב לפני שסיים את הבחינה וקיבל אישור מהמרצה  ZOOM -נבחן לא יוכל לעזוב את חדר ה .ט

 על קבלה של טופס/קובץ התשובות. על המרצה להודיע לסטודנטים באיזה אופן הם יקבלו את האישור.

, ZOOM -ויצפה בטופס שאלון הבחינה ויבחר שלא להשיב ולפרוש מחדר ה ZOOM -סטודנט שיכנס לחדר ה .י

 ציונו יהיה נכשל.

, אלא כעבור חצי שעה ממועד ZOOM -נבחן שהחליט שלא לכתוב את הבחינה, לא יהיה רשאי לעזוב את חדר ה .יא

 .ZOOM -תחילת הבחינה או עד שכל הנבחנים ייכנסו לחדר ה

 כל מרצה יקליט את כל זמן המפגש בו מתקיימת הבחינה )כולל הארכת זמן( לטובת בירורים אפשריים בעתיד.  .יב

 זכאות ליציאה לשירותים בשעת בחינה לנשים בהריון או מסיבות מיוחדות, יש לעדכן את מרצה הקורס מראש. .יג

 תקנון המכללה -מבחנים וסדרי בחינה 

 א'. חלה חובת השתתפות בבחינות במועד א.

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

ב'. גם סטודנט שהיו לו אילוצים אישיים או שרוצה לתקן ציון שקיבל במועד א', רשאי לגשת להיבחן במועד ב' 

 ט להיבחן במועד מיוחד נוסף.של הקורס. הציון האחרון קובע. במקרים מיוחדים רשאי הסטודנ

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



 

 

 מתכונת הבחינה של מועד א' תישמר לכל המועדים של אותה בחינה. ד.

 . 76סטודנטים הלומדים בשיטת למידה חריגה רשאים להיבחן במועדי א' בלבד ובציון עובר של  ה.

ת הרשמה למועד ב' באתר המכללה. סטודנט שנרשם והחליט שלא לגשת לבחינה נדרש להודיע בכתב חלה חוב ו.

בהם לא תתקבל הודעה קרים במ reginac@shaanan.org .ולגב' רגינה כלאף arnonh@shaanan.or לגב' הניה ארנון 

 ₪. 100יחויב הסטודנט בקנס של 

סטודנט הנדרש להיבחן במועד מיוחד, יגיש בקשה לוועדת סטטוס לפני מועד ב'! פניות שיוגשו לאחר מועד זה  ז.

 לא יתקבלו.

 מועד בחינה מיוחד

מטי. בקשה למועד סטודנט שנבצר ממנו להיבחן במועד א' או במועד ב' אינו זכאי למועד מיוחד באופן אוטו א.

פניות שיוגשו לאחר מועד זה לא יתקבלו. במקרה בו  לפני מועד ב'!מיוחד מחייבת פנייה בכתב לוועדת סטטוס 

יש יותר מבקשה אחת, כל הבקשות ירוכזו על גבי טופס אחד. הבקשות לביצוע מועד מיוחד יוגשו רק במקרה 

 של כישלון בבחינה ולא לצורך שיפור הציון. 

 במקרים אלו: האפשרות לקבלת מועד מיוחד ללא תוספת תשלום, ניתנת רק  ב.

 חתונה .1

 חופשת לידה .2

 מילואים .3

 אשפוז .4

 אבל .5

 כפל מבחנים )שנוצר באחריות המכללה( .6

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

המכללה. החלטות וועדת הסטטוס יועברו לסטודנט ולמזכירות המכללה. יש לציין, כי בכל מקרה אחריותו של 

 .04-8780013במזכירות לגב' הניה ארנון הסטודנט לברר מה היו החלטות הוועדה 

לא ניתן לשפר ציון במועד מיוחד. המקרה היחיד בו ניתן לשפר ציון במועד מיוחד הוא במקרה בו היה כפל  ד.

 מבחנים. אין אפשרות לשפר ציון במועד מיוחד גם במקרים מזכים. 

פעמים בקורס. סטודנט שנבחן פעמיים ונכשל נדרש להירשם לקורס מחדש/או לקורס חלופי  3לא ניתן להיבחן  ה.

 להנחיות ראש המסלול( בשנת הלימודים הבאה בנוכחות מלאה ובתשלום מלא. )בהתאם

סטודנט שהיה אמור להגיע לבחינה במועד מיוחד, לא הגיע לבחינה, לא הודיע על כך וההיעדרות הייתה ללא  ו.

ט דמי טיפול ולא יוכל להיבחן במועדים מיוחדים עד תום לימודיו, למע₪  100סיבה מוצדקת , ישלם קנס של 

 מקרים חריגים ביותר ובאישור מיוחד של סטטוס. 
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 ציוני בחינות 

מחובתו של סטודנט לעקוב אחר ציוניו המופיעים באורביט ולדווח לראש המסלול או לראש החוג על כל עיכוב  א.

חריג ברישום ציונו בקורס. הציונים יפורסמו בין שבועיים לבין שלושה שבועות ממועד הבחינה. לא תתקבל 

 כלשהי לגבי ציון חסר לאחר סוף הסמסטר העוקב. טענה

: עבודה מעשית, לשון עברית, קורסי דידקטיקה, 70. למעט קורסים בהם ציון "עובר" הוא 60ציון "עובר", הוא  ב.

 חוגים )ממוצע כולל( או קורסים שצוין בהם אחרת.

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

בהתאם להגדרת הקורס(. רק  70או  60תנאי ראשון יש לקבל ציון עובר בבחינה )לפחות  –יון עובר בקורס צ ג.

הנוספים של הקורס: תרגילים, בחנים, עבודות הרכיבים לאחר שהסטודנט עבר את הבחינה ניתן לשקלל לו את 

 וכו', על מנת לקבל את הציון הסופי בקורס. 

ן יוכל להיבחן גם במועד ב'. בכל מקרה, הציון האחרון הוא הקובע. לא יתקיימו סטודנט שמעוניין לשפר ציו ד. 

מועדים נוספים! באירועים חריגים, רשאית הנהלת המכללה לקבוע כי הציון הגבוה מבין שני המועדים, הוא 

 הציון הסופי והקובע.

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

 .)₪ 550ש"ש הינו   1עלות חזרה על קורס סמסטריאלי בהיקף של  (אחר בתשלום מלא

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

מיוחדים ולאחר שפנה סטודנט רשאי לערער בפני מרצה הקורס על הערכה או על ציון שניתן לו, או במקרים  ז.

 למרצה החוג, בפני ראש החוג עם העתק לראש המסלול.

 נוהל ערעור על ציוני בחינות:  ח.

בקשה לעיון במחברת בחינה יש להגיש למרצה הקורס בכתב/בדוא"ל תוך שבועיים מתאריך פרסום הציון.  .1

 להערכה. המרצה יזמן את הסטודנט לעיון משותף במחברת הבחינה ולהסבר הקריטריונים

סטודנט המבקש לערער על ציון הבחינה בעקבות העיון שנערך, ובדיקה חוזרת על ידי מרצה נוסף יגיש  .2

למרצה הקורס ולראש החוג בכתב/בדוא"ל תוך שבוע מיום בו נערך העיון במחברת. יש להבהיר כי, ערעור 

החוג יאשר וימנה מרצה נוסף ובדיקה מחודשת יכולים להביא להעלאת הציון או לחילופין להורדה. ראש 

לבדיקת המבחן. הציון האחרון שיתקבל יהיה הציון הסופי של המבחן. לא ניתן יהיה לערער על ציון זה. דמי 

במקרים בהם הציון ישונה לאור הבדיקה החוזרת, הסטודנט יהיה פטור ₪.  100 –טיפול עבור בדיקה חוזרת 

 מדמי טיפול.

יום ממועד  60ידי המרצים ותשמרנה אצל המרצה לתקופה של -לסטודנטים עלמחברות בחינה אינן מוחזרות  ט.

 פרסום ציוני הבחינה. לאחר מכן המחברות תיגרסנה.



 

 

 

 תקנון וכללים לכתיבת/הגשת עבודות

 הנחיות כלליות

סמינריון ועבודה סמינריונית חייבים להיכתב לפי הכללים של -כל עבודה )כולל מטלות ותרגילים קצרים(, פרו

 כתיבת עבודה אקדמית, מניעת העתקות ושמירה על זכויות יוצרים.

 של העבודה ברשותם, למקרה שיידרשו להגישו. נדרשים לשמור עותק נוסףהסטודנטים 

 סדרי הגשת עבודות

 כל עבודת סיום לקורס סמסטריאלי/שנתי יהיה מועד הגשה אחד בלבד.ל א.

 מצעות מחוון.כמו כן, יודיע המרצה את עקרונות מתן הציון בא 

ללא הטופס לא יש להגיש את העבודה בצירוף טופס בקרה )הנמצא באתר המכללה( שלא בוצעו העתקות. 

  תיבדק העבודה!

חלה על המרצים חובת דיווח לוועדת משמעת על כל מקרה של חשד להעתקת עבודות כולל  –למען הסר ספק  

 פלגיאט. 

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

 הארכה.

הגשת עבודה במועד מיוחד תחויב באישור וועדת סטטוס. הגשת עבודה באיחור ללא אירוע מזכה, תחייב  

ש"ש. לאחר המועד המיוחד, הקורס יימחק והסטודנט ייאלץ לחזור עליו בתשלום  1לכל ₪  300תשלום קנס של 

 ה.מלא ובנוכחות מלא

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

לפני אם תאושר הבקשה על ידי המזכירות האקדמית. יש כאמור, להגיש לוועדת סטטוס הבקשה למועד מיוחד 

 תום מועד המבחן/ההגשה של העבודה.

גשה הרי שהתאריך האחרון להגשת עבודה בקורס הוא סוף תקופת אם מסיבה כל שהיא לא הוגדר מועד לה 

 המבחנים של אותו סמסטר.

לסטודנט שלא הגיש עבודה במועד שנקבע ולא קיבל על כך אישור מראש מוועדת הסטטוס, יבוטל הקורס ויהיה  

 עליו להירשם, לשלם וללמוד אותו מחדש בנוכחות מלאה.

  הקורס או בהתאם להנחיות המרצה.מסירת עבודות תהא לאתר המודל של  ג.


