
 

 

 בחינות פנימיותתקנון 

 הרשמה וזכאות להיבחן

 על כל סטודנט למלא את כל חובותיו המינהליים והלימודיים, כדי שיהיה זכאי לגשת לבחינות.

לקראת תקופת הבחינות, על כל סטודנט להצטייד בכרטיס נבחן. סטודנט שלא עמד בתשלומי שכר 

 הלימוד, לא יקבל כרטיס נבחן ולא יורשה להיבחן.

 צטייד בתעודה מזהה )עם תמונה(.על הנבחן לה

 

 
מן השיעורים( ללא  02%סטודנט הנעדר מהלימודים מעבר למכסה המותרת )

אישור מיוחד, או סטודנט שלא עמד בדרישות אחרות של בית הספר, לא יורשה 

 בחינתו לא תיבדק ולא יירשם לו ציון סופי. -להיבחן. אם ייגש לבחינה ללא רשות 

 
 

 מועד ב'בחינות: מועד א' ו

 כל סטודנט חייב לגשת לבחינות במועד א', פרט למקרים מיוחדים כגון שירות מילואים או אישפוז.

 סטודנט זכאי לגשת לבחינות במועד ב', באחד משלושת המקרים הבאים:

  .'נכשל במועד א 

 .נעדר ממועד א' מסיבה מוצדקת, באישור ראש המגמה 

  א'.מעוניין לשפר את הציון אותו קיבל במועד 

: בשני המקרים האחרונים, על הסטודנט להירשם לבחינת מועד ב' במזכירות הלימודית, אחרת לא הערה

 יוכל להיבחן.

 
)אפס( בבחינת  2יקבל את הציון  -מודגש בזאת כי כל סטודנט חייב לגשת לבחינת מועד א', שאם לא כן 

 מועד זה.

אי לגשת לבחינת מועד ב' בלבד. אם לא יגש אותו סטודנט רשום במזכירות כנכשל בבחינת מועד א' וזכ

 )אפס( גם בבחינה זו. 0לבחינה גם במועד ב', יקבל אוטומטית את הציון 

ציון בחינת מועד ב' של כל סטודנט מבטל את ציון בחינת מועד א' בכל מקרה, פרט למקרה החריג הבא: 

לי סופי עובר, ולאחר מכן החליט בבחינה ואף קיבל ציון סמסטריא הצליחסטודנט ניגש לבחינת מועד א', 

 .ונכשל בהבכל זאת לגשת לבחינת מועד ב' 

 ציון הבחינה של סטודנט זה ייקבע באופן הבא:

(, ייקבע ציונו של הסטודנט על 55)לא כולל  55אם הממוצע בין בחינת מועד א' לבחינת מועד ב' הוא עד  .א

 פי תוצאות מועד ב'.

 .55ומעלה, ייקבע ציונו של הסטודנט ויהיה  55 אם הממוצע בין מועד א' למועד ב' הוא .ב

כשלון במקצוע אחרי מיצוי שני מועדי הבחינה המותרים מחייב חזרה עליו במתכונת שנתית או 

  .סמסטריאלית מיד בשנה העוקבת



 
 

 מועדים מיוחדים

 בעקרון, לא יתקיימו מועדים מיוחדים.

 -, אם לא מימש מסיבה מוצדקת את זכאותו לבמיקרים חריגים ביותר, רשאי הסטודנט לבקש מועד מיוחד

 המועדים. הבקשה תוגש על טופס בקשה במזכירות הלימודית, תוך הסבר מנומק להצדקת הבקשה. 2

ועדת הוראה בראשות ראש המגמה תדון ותחליט לגבי כל בקשה לגופה. המועד המיוחד, באם יאושר, 

לא יינתן מועד מיוחד לצורך '. בכל מקרה, יתקיים בחופשת פסח לסמסטר א' ובחופשת הקיץ לסמסטר ב

 שיפור ציון חיובי.

 

 כללי התנהגות בזמן בחינה

 הסמכות העליונה בחדר היא המשגיחה. –בזמן בחינה      •

 תלמיד שלא יציית להנחיות המשגיחה מסתכן בפסילת הבחינה ובועדת משמעת.       

 לת המבחן.על הסטודנט להגיע לבית הספר רבע שעה לפחות לפני תחי 

  על הסטודנט לבדוק בלוח המודעות של מגמתו, לאיזה חדר שובצה כיתתו או קבוצתו, ולפנות לחדר

 זה.

 .בעת בחינה, כל סטודנט יושב ליד שולחן נפרד 

  אות הבוחנת עלול לגרום בזמן הבחינה. אי ציות להור המשגיחהעל הסטודנט להישמע להוראות

 לנקיטת צעדים משמעתיים נגד הסטודנט, כולל פסילת הבחינה.

  ,בבחינה ויהיה זה כאילו ויתר על זכותו  יוכל להשתתף לא חצי שעה מתחילתה,ל מעל המאחר לבחינה

 .להיבחן במועד זה

 ורת חוברת. בבחינות בהן מותר השימוש בחומר עזר כתוב, יוקפד כי החומר יהיה מחובר ומאוגד בצ

לפי הנחיות -חומר עזר בבחינות מה"ט דפים כתובים בודדים ומפוזרים לא יותרו לשימוש כחומר עזר.

 מה"ט המפורסמות בלוחות המודעות.

  בין הסטודנטים במשך הבחינה, גם אם החומר מותר בשימוש מכל סוג העברת חומר חל איסור על

 (., וכו'USB, ב כגון: סרגל, מחשב כיס )איסור זה חל גם על מכשירי כתיבה ואביזרי חישו

  בבחינה לרשום את שמו של הסטודנט שהתנהגותו חרגה  המשגיחה, על ביה"סעל פי הוראות הנהלת

לתלונה על יהוה עילה לפסילת הבחינה ומן הנוהלים. זאת גם ללא התראה מוקדמת. רישום כזה 

 עבירת משמעת.

 .העישון אסור 

  לבחינה. הטלפונים ישארו כבויים בתיק האישי, אשר יונח בכניסה אין להכניס טלפונים סלולארים

 לכיתה.

 .השימוש בעיפרון לצורך כתיבת הבחינה אסור בהחלט 

  יוכלו  שנים בארץ( או סטודנטים דיסלקטים )בעלי אישור מתאים( 3סטודנטים עולים חדשים )עד

 יש להפנות לרכזת בחינות לקבל הארכת זמן בבחינות פנימיות וחיצוניות. את האישורים והבקשות

 בתחילת שנה"ל.

  סטודנט שנכנס לכיתה כדי להיבחן, קיבל טופס בחינה, ולאחר שעיין בו החליט שלא להיבחן, יקבל את

 )אפס(. 0הציון השלילי 



 
 בסוף כל בחינה באחריות המשגיחה להעביר את רשימת הנבחנים למרצה,     •

 ת הסטודנטים שהפריעו במהלךכמו כן להעביר לראש המגמה את רשימ        

 הבחינה או התנהגות לא ראויה.        



 
 

 

 כל דיבור בשעת בחינה יהווה סיבה לפסילת בחינה.      •

 בחצי שעה ראשונה אין לצאת מהכיתה )גם אם לא ממשיכים בבחינה(.      •

 בסמכות מרצה לפסול בחינה ולהעלות לועדת משמעת.      •

 ידי המרצה לפי אחת משתי האפשרויות הבאות: משך כל בחינה ייקבע על

 דקות. 020עד  א. 

 דקות. 240דקות עד  020מעל  ב. 

 

 דקות לא תותר כל יציאה מן הכיתה )כולל יציאה לשירותים(. 020בבחינה הנמשכת עד 

דקות תותר יציאה לשירותים בפיקוח משגיחה בלבד, אין יציאה לקפיטריה.  020בחינה מעל 

 ריך פרי שתיה וממתק בתנאי שהאריזה אינה מרעישה.מותר להכניס כ

 

 

 כללי כתיבה

בחינות פנימיות )של החטיבה( נכתבות אך ורק על מחברות בית הספר, אותן מחלקים לסטודנטים, 

 בתחילת כל בחינה.

 -חל איסור מוחלט לכתוב בעפרון. הכוונה גם לבחינות ממלכתיות )חיצוניות(. בחינות שייכתבו בעפרון 

 לו.ייפס

בחינות חיצוניות )ממלכתיות( נכתבות אך ורק על מחברות של המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית 

 )מה"ט(.

 במחברת הבחינה יש לכתוב הן את החומר המיועד לבדיקה על ידי המורה והן את הטיוטה.

ות זכות, שמירה על הכללים הנ"ל תמנע אי הבנות. כתב יד ברור ימנע, גם הוא, אי הבנות ואובדן נקוד

 המורידות את רמת הציונים.

אם מחברת אחת אינה מספקת, זכאי הסטודנט לקבל מן המשגיחה מחברת נוספת, עליה ירשום את 

 הפרטים המזהים, כפי שעשה במחברת הראשונה, ויציין כי זו מחברת שנייה.


