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 גתשפ"  -מכינה קדם אקדמית   –נוהלי בחינות 

 
  - מועדי הבחינות מפורסמים באתר האינטרנט של האוניברסיטה באזור המידע האישי     -  מועדי הבחינות .1

 . https://inbar.biu.ac.il/InbarLogin.htm(, בכתובת  Bar-nIבר )-מערכת אינ
 
על סיום הבחינה, על  שגיח  שאלון. עם הודעת המשך זמן הבחינה מצוין בראש כל  מ  -   משך זמן הבחינה  .2

ולצאת מן האולם. הוראה זו    הנבחן להפסיק את הכתיבה מיד, למסור את מחברת הבחינה לידי המפקח,
 .תקפה גם לגבי נבחן שסיים את הבחינה לפני הזמן הנקוב בשאלון 

 
מיקום  מועדי בחינות, באמצעות הקוד האישי באפשרותך לקבל מידע מלא בנושאים הבאים:  – קוד אישי .3

ניתן לשחזר את   ועוד.  ב'  צפייה במחברת הבחינה הסרוקה, שכ"ל, רישום למועדי  ציונים,  חדרי בחינה, 
 . שחזור סיסמה –אילן -הקוד האישי דרך אתר האינטרנט של בר

 
לפני הבחינה באתר האינטרנט של   יומייםבתקופת הבחינות חדרי הבחינות יפורסמו    -בחינהפרסום חדרי   .4

 (.arB-nI) בר-אינבמערכת  –האוניברסיטה 
ו במייל  חדרי הבחינה יישלח  –לתלמידים שזכאים להתאמות הבאות: הקראת שאלון / הכתבת שאלון / שכתוב  

 ממשרדי המכינה יום לפני הבחינה.
 
לקראת מועד הבחינות שבפתח, באחריות כל תלמיד לבדוק באתר האינטרנט כי    -זכאות להיכנס לבחינה  .5

יש לדווח  על כך מיידית למזכירות המכינה.    -ה לאחד מהקורסים  /הנו רשום לקורסים. אם אינך רשומ
 .תלמיד שאינו רשום לקורס לא יוכל להיבחן

 
 .  חובה להציג למשגיחים בבחינות תעודה מזהה עם תמונה – תעודה מזהה .6

 
המשגיחים   .7 להוראות  להישמע  יש  המתאים.  בחדר  לבחינה  רשומ/ה  הנך  כי  לבדוק  יש  לכיתה  בכניסה 

 כללי התנהגות נאותים במהלכה. ולשמור על 
 
מ  -   יציאה לשירותים במהלך בחינה .8 בליווי משגיח החל  מותרת  דקות מתחילת    45-היציאה לשירותים 

יציאה   תותר  לא  הבחינה  של  האחרונה  השעה  בחצי  הרשמי.  סיומה  מועד  לפני  שעה  חצי  ועד  הבחינה 
 ת זמן.לשירותים לכל הנבחנים, כולל לאלה שזכאים לתוספ

. נא להצטייד  ות תוכלנה לצאת לשירותים בכל עת, וזכאיות לתוספת של רבע שעה לכל שעת בחינהנשים הר
 באישור רפואי מתאים ולהציג אותו בפני המשגיח/ה בתחילת הבחינה. 

 
בחן שקיבל שאלון בחינה והחליט )מסיבה כלשהי(  נ  -  תלמיד שהחליט שלא להיבחן לאחר שקיבל שאלון .9

  כיתת נבחן זה חייב להמתין ב  .שלא לענות על השאלון, הציון שייקבע לו הוא ציון נכשלשלא להיבחן, דהיינו  
הבחינה תחילת  מרגע  השעה  מחצית  למשגיח הבחינה  למסור  חייב  הוא  שבה  /.  הבחינה  מחברת  את  ה 

פרטיו האישיים.   כל  ומהווה רשומים  יציאה מחדר הבחינה במחצית השעה הראשונה אסורה בהחלט 
 '.  ב הוראות אלה נוגעות גם לסטודנט אשר החליט לשפר את ציונו במועד .רהעבירת משמעת חמו

 
ברירתי( .10 רב  )שאלון  אמריקאי  בעט   -  מבחן  והתשובות  המבחן  קוד  את  לסמן  יש  אמריקאי    במבחן 

 לא בטוש או עיפרון. שחור/כחול כהה באופן ברור. 
 

ציונים חלקיים ניתן לראות    האוניברסיטה.האינטרנט של  באתר  ציונים סופיים יפורסמו    -   ציוני הבחינה .11
אישי   מידע  תחת  האינטרנט  בקורס  - באתר  ביניים  –   ציון    .ציוני 

הרכב המטלות ומשקליהן נקבע ע"י  . ציון סופי בקורס נקבע רק לאחר שנמסרו כל מרכיבי הציון מהמרצה
 המכינה. אם ציונך אינו מופיע, פנה למזכירות המכינה באופן מיידי.  

הציוןכ  נדגיש מרכיבי  כל  את  לו  יהיו  שלא  תלמיד  סמסטר  ,י  בסוף  והן  א'  סמסטר  בסוף    ב'   הן 
 )בחינות/מטלות/נוכחות( לא יוכל לקבל ציון סופי בתעודת המכינה.  

 

https://inbar.biu.ac.il/InbarLogin.htm
https://sspr.biu.ac.il/sspr/public/ActivateUser?pwmLocale=&
https://inbar.biu.ac.il/InbarLogin.htm
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   – נוהל ערעור על ציונים .12
זאת   .1 לעשות  חייב/ת  בבחינה,  ציון  על  ערעור  להגיש  המבקש/ת  פרסום    4תוך  תלמיד/ה  מיום  ימים 

 . תוצאות הבחינה
 . אינברבאמצעות מערכת אם תלמיד מעוניין לערער על הציון שנקבע לו, יגיש ערעורו למרצה הקורס  .2
נס .3 הבחינה  במחברת  מחברות  לצפות  יכול  תלמיד  אמריקאיות(.  שאינן  פתוחות  בחינות  )רק  רקות 

 בר אילן. -שבאתר  המידע האישיהבחינה דרך 
הצפייה ללא תשלום לכל התלמידים ששילמו דמי רווחה. לתלמידים שלא משלמים דמי רווחה, הצפייה   .4

 ₪ למבחן.  5עמי של בתשלום חד פ
 הציון שייקבע בעקבות הערעור הוא הציון הסופי, ואין מקום לערעור נוסף.  .5
 . לרדת גם, במעמד הערעור הציון עלול ךלידיעת .6

 
  - מועדי ב' 13

 לכל קורס בו מתקיימת בחינה, תתקיים גם בחינה שנייה )מועד ב'(. 
יופיע אוטומטית    –ומטה    70  ציון סופי בקורסתלמיד שלא ניגש לבחינה הראשונה )מועד א'(, או שקיבל   .1

 . ברשימת הנבחנים למועד ב' ואינו צריך להירשם
 באם אין עדיין ציון סופי, הרישום מתבצע ע"פ ציון בחינת מועד א'. 
ניגש, ציון מועד א' יישמר. כמו כן,  ברישום אוטומטי אין חובה לגשת לבחינה, ובמידה והסטודנט לא  

 לא מוטלת חובה כספית במקרה זה. 
רשאי    –ומעלה )אם אין ציון סופי אז על פי ציון בחינת מועד א'(    71  ציון סופי בקורסתלמיד שקיבל   .2

 בתנאי שיירשם עד שבוע לפני הבחינה.להיבחן במועד ב' 
, בכפתור "לוח הבחינות" שבמסך הראשי, תחת  בר-אינהרישום לשיפור ציון מתבצע דרך מערכת   .א

 הכפתור יופיע רק בהינתן הכללים שצוינו מעלה. עמודה "רישום למועד".
 ניתן להירשם עד שבוע לפני הבחינה.  .ב
  502יהיה עליך להירשם בקבלת קהל בלבד, במדור בחינות )אזור    במידה ומועד הרישום עבר, .ג

 (, ביום הבחינה עד חצי שעה לפני הבחינה. 1מבנה 
תשלום שניתן להימנע ממנו    –₪ בשכר הלימוד   80רישום באיחור מצריך התחייבות של  

 . בר-באינאם נרשמים בזמן 
לאחר רישום לשיפור ציון, ניתן לבטל הרשמה עד שבוע לפני מועד ב'. לאחר מועד זה, לא   .3

 ₪ בשכר הלימוד.  40אי הגעה לבחינה תחייב דמי טיפול של  ניתן לבטל רישום.
 כך. דין תשלומים אלו כדין חוב שכ"ל, על כל המשתמע מ .4
 לידיעתך, הציון האחרון הוא הציון הקובע! .5

 
   – התאמות בבחינות .14

  האישוריםהתאמות בבחינות סמסטר א' יינתנו רק על סמך אישורים שהתלמיד יעביר    –  'א  מועד .1
 . הבחינה לפני  שבועיים עד יתקבלו 

הקראת שאלון, הכתבה  למועד ב' וזכאי/ת להתאמות הבאות:    ת/יגשכל תלמיד/ה שנ  –  מועד ב'  .2
מחויב/ת לעדכן את יועצת המכינה    –  בחינה בחדר נפרד, שעתוק,  לבוחן נייטרלי, השמעת שאלון

, עד שבוע לפני הבחינה, וזאת כדי לקבל את ההתאמות לבחינות מועד  ת/יגשבמקצועות שאליהם נ
 ב'.

 מועדי ב', לא יבחן בתנאים המפורטים לעיל. היבחנות בידווח למכינה בזמן על  שלא   תלמיד
ייבחנו בחדר בחינה נפרד או עם מיעוט נבחנים.    – תלמידים שזכאים להקראה/הכתבה/השמעה   .3

 מיקום הבחינה יישלח להם במייל יום לפני הבחינה. 
 

ע"פ הנחיית  רשויות האוניברסיטה, אין להשתמש במחשב נייד בבחינה, גם בבחינות בהן    –  מחשב נייד .15
 מותר חומר עזר. הנחיה זו מחייבת גם את מרצה הקורס. 

 
 :לעבירות משמעת ייחשבו העבירות הבאות   -עבירות משמעת  .16
 

חל איסור מוחלט    -)בבחינה פרונטלית(  טלפון נייד ומכשירים אלקטרוניים בשעת בחינה  החזקת .1
להחזיק מכשירי טלפון ניידים או כל מכשיר אלקטרוני אחר )גם כשהם כבויים( בשעת הבחינה.  

כולל אנשי ביטחון.    –יש לכבותם ולהניחם בתיק ליד הלוח בכיתה. אין יוצאים מן הכלל בנושא זה  

https://inbar.biu.ac.il/InbarLogin.htm
https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
https://inbar.biu.ac.il/InbarLogin.htm
https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
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פסילת הקורס והעמדה לבירור בפני  מכשיר שיימצא, אפילו סגור, ברשות הנבחן, יביא מיידית ל
 ועדת משמעת. 

אך ורק בהתאם   בבחינות שבהן מותר להכניס חומר עזר, יש להתנהג    -   שימוש בחומר עזר בבחינה .2
 חומר עזר, כגון ספרים ומחשבונים חייבים להיות נקיים מהערות !  להנחיות.

 בבחינה  ללא חומר עזר, אסורה הכנסת חומרים מכל סוג שהוא. 
אמריקאייםהוצאת   .3 סגורים/  שאלונים  ו/או  סגורים  ממבחנים  תשובות  או  אסורה    -שאלות 

 בהחלט  
מהווה עבירת משמעת, ועל כן התקשרות כלשהי בין נבחן לחברו, אם ע"י    - דיבור בשעת בחינה .4

שיחה ואם ע"י העברת חומר כלשהו אסורה בהחלט. נבחן העובר על תקנה זו יוכל להמשיך בבחינה  
מקום ישיבת הסטודנט בכיתת הבחינה יהיה בהתאם    .תוך אזהרה כי הוא יועמד לדין משמעתי 

   .להוראת המשגיחה
גם בבחינה עם חומר פתוח לא תותר העברת חומר בין סטודנטים, אפילו    - ר פתוח בחינה עם חומ .5

 דרך המשגיח/ה. על כל סטודנט להצטייד בחומר משלו. 
 כל הפרעה למהלך התקין של הבחינה, כולל אי ציות להוראות המשגיח/ים או ויכוחים עמם. .6
 המשתמע מכך.  תלמיד שיעבור על אחד מהסעיפים לעיל יועלה לוועדת משמעת, על כל  .7
 

 
 

 
 

 הצלחה!  בברכת
 המכינה  צוות

 
 


