סטודנט יקר שלום רב!
אנו עומדים בפתחה של תקופת בחינות ,להלן מספר דגשים שיהיו לך לעזר לתקופה זו:
 לוח הבחינות האישי שלך מפורסם בפורטל הסטודנט.
 ייתכנו שינויים בלוח הבחינות :שעות וחדרי הבחינה ,באחריותך לעקוב אחר השינויים ,מומלץ להתעדכן ואף
לבדוק יום קודם.
 אנא דאג להצטייד מראש בתעודה מזהה (בעלת תמונה) .חובה להציגה על מנת להבחן.
 השימוש במילונית או במילון במהלך בחינה אסור ,אלא אם צוין אחרת בשאלון הבחינה ובתנאי שהפעלת
המכשיר ,תעשה על מצב שקט בלבד.
 יש להגיע לחדר הבחינה המוצג בלוח הבחינות האישי ,רבע שעה לפני תחילתה.
 טווח השעות ,המופיע בלוח הבחינות ,מעיד על שעת תחילת הבחינה אך אינו מעיד בהכרח על שעת הסיום.
 ככלל ,חייב הסטודנט להשתתף בבחינות במועד א.
 לנוחותך ,מצורף קישור לתקנון הבחינות .התמצאות בנהלי התקנון תסייע לך ,במהלך תקופת הבחינות,
להתנהלותך בבחינות במועדים השונים .חלה עליך חובה לנהוג על פי כללי ההיבחנות כפי שמפורסמים
בתקנון הבחינות ולשמור על טוהר הבחינות.
 מידע אודות הרשמה למועד ב' ,מוצג בעמודים .2-3
 מידע אודות זמן ויתור – מוצג בעמוד .4
 מידע אודות מפגשי חשיפה וערעור ,מוצג בעמוד .4
 מידע אודות מועדים חריגים ,מוצג בעמודים .5
 מידע אודות התמצאות בתוצאות בחינה מעורבלת מוצג בעמוד .6
 מידע אודות אופן התקשרות עם מדור בחינות ,מוצג בעמוד .7
חשוב לזכור !
תקנון המשמעת של המכללה האקדמית תל-חי קובע כי הונאה בבחינה ובהגשת עבודה היא עבירת המשמעת
המפורטת להלן:
 הפרה של הוראות הנוגעות לכתיבה או להתנהגות בבחינה והגשת עבודה
 סיוע לסטודנט אחר במעשה כזה ובכלל זה החזקת חומר עזר אסור.
 העתקה מסטודנט אחר ,מתן אפשרות לסטודנט אחר להעתיק.
 יצירת קשר כלשהו עם נבחן אחר בחדר הבחינה או עם אדם אחר מחוץ לחדר הבחינה ,ועוד.
שים לב :הגשת עבודה שאינה מקורית והחזקה בבחינה של חומר עזר אסור ,טלפון סלולרי ,שעונים חכמים,
פתקים עם חומר רלוונטי וכד' בכיסי הנבחן או בסביבתו ,הן עבירות משמעת גם אם לא נעשה בהם שימוש.
המשגיחים על הבחינות הם נציגי המכללה בחדר הבחינה ,על כל נבחן חלה החובה לציית להוראותיהם במלואן.
התנהגות בניגוד להוראות המשגיח הינה עבירת משמעת.

בברכת הצלחה ,מדור בחינות.
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הרשמה למועד ב'
א .הרשמה אוטומטית על ידי מערכת המחשב
הרשמה אוטומטית ,תתכן במקרים בהם:
 .1ציון הסטודנט במטלת הבחינה של מועד א' הוא  -נכשל.
 .2הסטודנט לא ניגש למועד א.
במקרים הנ"ל יופיע בפורטל ,בגיליון הציונים ,על יד שם הקורס ,במועד " 2בטל בקשה":
בטל את ההרשמה האוטומטית
אם אינך מתכוון להבחן.

שים לב ! על פי התקנון:
במקרה בו אינך מתכוון לגשת לבחינה של מועד ב,

בה המערכת רשמה אותך אוטומטית ,מומלץ לבצע

ביטול הרשמה בפורטל ,על גבי אייקון "בטל בקשה" .ראה צילום מסך.
מיד לאחר לחיצה על "בטל בקשה" יופיע המסך הבא:

לאחר הלחיצה על "אישור"

יופיע המסך הבא

2

הרשמה יזומה (במקרה בו הנך מעוניין לשפר ציון)
הרשמה יזומה תתכן במקרים בהם:
 .1הסטודנט מעוניין לשפר את ציון מטלת הבחינה של מועד א
 .2הסטודנט מעוניין לשפר את הציון הסופי.

במקרה כזה ,תופיע לשונית "בקשה להיבחן" הנ"ל יופיע בפורטל הציונים על יד שם הקורס במועד 2
"בקשה להבחן"

אם ברצונך להבחן לחץ על
"בקשה להבחן"

לאחר הלחיצה על
"בקשה להבחן"
יופיע המסך הבא
קרא לפני שאתה מאשר.

בשלב זה תופיע על המסך הודעת האישור הבא:

זכור לשמור אישור זה.
חשוב :כל פעולה היא פעולה הפיכה עד המועד הקובע.
לכל אחת מהפעולות תוקף מוגבל בזמן לביצוע (לרישום  /ביטול הרשמה).
ניתן לראות את תאריך תפוגתו על הלחצנים של ההרשמה או ביטול המועד הקובע ,ויופיע על הלחצנים
של ההרשמה לבחינה או ביטולה.
חשוב :חובה לעיין בתקנון המלא ,מידע נוסף בעניין זה (ראה קישור לתקנון בעמו' )1
3

זמן ויתור
 במועד א'  -אין זכות ויתור הסטודנט חייב לגשת ולהיבחן במועד א' ,אלא אם נבצר ממנו מהסיבות
הנכונות המופיעות בתקנון.
 במועד ב' – אין לסטודנט הניגש במועד זה ,בפעם הראשונה ,זכות ויתור .זכות הוויתור אפשרית
במועד ב' בלבד – אך ורק לסטודנט שנבחן במועד א
 במועד ג' – סטודנט הניגש למועד חריג ומחליט לוותר ,יחויב בסכום של  ₪ 150בחשבון שכר הלימוד
שלו.

מידע אודות מועדי מפגשי חשיפה וערעור
כידוע ,מפגשי חשיפה לבחינה שהשאלון שלה אינו נסרק עבורכם ,מתקיימים בנוכחות המרצה.
 מידע על מועדי המפגשים ומיקומם ,יפורסם עבורך בלוח הבחינות תחת העמודה "מועד חשיפה" ,לא יישלחו
הודעות נוספות .כאשר יופיע תאריך בעמודה זו ,דע כי שאלון הבחינה אינו נחשף עבורך.
 ערעור על בחינות שאינן נסרקות יוגש רק לאחר מפגש החשיפה ,בתאום עם המרצה באמצעות הפורטל.
לשונית הערעור תקפה לשימוש אחד בלבד על כן חשוב להגיע למפגש החשיפה עם המרצה בטרם הגשת
הערעור.

התנהלות המפגש:
א .לסטודנטים הזכות לקבלת הסבר/מידע על השאלות בבחינה .המרצה ייתן מענה שיאפשר לסטודנט
להחליט האם להגיש ערעור בפורטל.
ב .המרצה יציג את שאלון הבחינה בכתת המפגש באופן שכל אחד מהסטודנטים יקבל הזדמנות לעיין בו.
ג .המרצה יאפשר/יקיים דיון וישיב על שאלות הסטודנטים .המרצה יאפשר לתלמיד לשאול בנוגע
לטעויותיו ביחס לתשובה הנכונה .אין בכך חיוב של המרצה לדון בניקוד התשובה אלא רק במוטיב
השגיאה ביחס לנדרש .את ההחלטה על הערעור יקבל הסטודנט ,באמצעות הפורטל.
ד .באחריות הסטודנט  -הבאת טופס התשובון למפגש.

4

מועדים חריגים
לסטודנטים במכינות :הגשת בקשה למועד חריג ,המוצדקת מסיבות העניין ,תוגש להנהלת המכינות בלבד
(קרי :מנהל המכינות או לסגנית המנהל) ,בצירוף הנמקות ואישורים רלבנטיים.
במידה וניתן אישור למועד חריג ,הסטודנט יקבל הודעה על כך ,על מועד הבחינה ומיקומה.
הנהלת המכינות רשאית לדחות בקשה ,באם אינה מוצדקת ואינה עונה על הנדרש.

לסטודנטים באקדמיה :ראה הנחיות באיגרת לסטודנט – נוהל בחינות באקדמיה

לנוחותך מצ"ב טבלה קריטריונים לזכאות לקבלת למועד חריג:
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הסבר והתמצאות לסטודנט בתוצאות בחינה מעורבלת

מספר
שאלון

תאים לבנים מציינים תשובות נכונות.
תאים אפורים מציינים שאלות שלא נענו.
תאים ורודים מציינים תשובות שגויות.
תאים מושחרים מציינים שאלות שבוטלו ע"י המרצה.
 .1בטבלה זו כל שורה היא מבחן אחר ,כאשר מספר המבחן בעמודת שאלון -
כתוב בעמודה השמאלית.
 .2העמודה הימנית ביותר  -שאלות שנענו :מראה את מספר השאלות שנענו.
 .3העמודה השנייה מימין  -תשובות נכונות :מראה את מספר התשובות
הנכונות במבחן.
 .4שאר העמודות מתייחסות לשאלות במבחן ,לדוגמה:
מבחן מספר  4בשאלה  2הנבחן ענה תשובה  1כאשר התשובה הנכונה היא .4
בשאלון ( 0מבחן מרצה) זו שאלה [ ]16והנבחן ענה תשובה {.}5
ככלל בשאלון מרצה התשובה הנכונה היא התשובה הראשונה
פירוט הדוגמה:
א .הערך השמאלי מראה את התשובה שענה כל נבחן בכל שאלה
ב .הערך השני משמאל מראה את התשובה הנכונה בכל שאלה (בסוגריים)
ג .הערך שלישי משמאל מראה את מיקום השאלה במבחן  ,0מבחן המרצה[ .בסוגריים מרובעים].
ד .הערך הימני ביותר בכל תא מראה את התשובה שענה הסטודנט בשאלון .0

טעות נפוצה :לשימת לבכם!
במקום מספר השאלון מסתכלים על מספר השורה של האקסל
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פרטי התקשרות עם מדור בחינות
הערות

אמצעי התקשרות

ללומדים

ללומדים

למדור בחינות

בקמפוס מערב

בקמפוס מזרח

פניות בטלפון

 04-8181516/509 04-8181509/512בשל העומס על קווי הטלפון
וכדי לחסוך מזמנכם היקר,
אנא פנו למדור בחינות באמצעות
הקישור לפורטל שירות מידע אישי .כמו
כן ,בהיעדר מענה טלפוני ,ניתן להשאיר
הודעה קולית המגיעה אלינו מידית
במייל.
אנו מבטיחים מענה לפנייתכם בהקדם
ולא יאוחר מ  48שעות.

שעות קבלת קהל

ימים א' – ה'

ימים א' – ד'

13:00-10:00

13:00–09:00
יום ה'
15:00-11:00

כניסה לפורטל
שירות המידע
אישי באתר של

https://is.telhai.ac.il/nidp

המכללה
האקדמית תל חי

במקרים אחרים ,פרטי התקשרות אל המכינות – .04-8181440/1
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