20.01.2022
לסטודנטים ולסטודנטיות שלום,
הנדון :מבחני סוף סמסטר חורף תשפ"ב
להלן מספר פרטים לגבי תקופת הבחינות המתקרבת.
על פי הערכת המצב לגבי מספרי המאומתים והמבודדים ,בחינות סמסטר חורף תשפ״ב יתקיימו לפני חלופה A
במכתב המשנה הבכיר מיום  ,20.01.2022אשר עיקרן הוא כדלקמן:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

לימודי הסמכה ישבצו בחינות עבור קורסים ברמת הסמכה ומשותפים בשלושה מועדים (א' ,ב' ,מועד
מילואים־קורונה).
מועד מילואים־קורונה יערך במתכונת זהה לזו של מועדי א' ו־ ב' .במקרים חריגים ,ועל פי שיקול דעת
המרצה ,תותר חריגה מהוראה זו באישור דיקן הפקולטה ובתנאי שמספר הנבחנים במועד מילואים־
קורונה אינו עולה על .5
מועד מילואים־קורונה ישובץ במהלך שלושת השבועות הראשונים של סמסטר אביב ,בשעות אחר
הצהרים ,במקביל להוראה .לוח הבחינות של מועד מילואים קורונה יפורסם באמצע חודש פברואר.
למועד ב' ומועד מילואים־קורונה תהיה הרשמה מראש עד חמישה ימי עבודה לפני המבחן.1
לימודי הסמכה ישבצו את הבחינות כך שיקבע משך של לפחות  10ימים קלנדרים בין בחינה לבחינה
באותו מקצוע.
כל סטודנט/ית יבחן/תיבחן בשתי בחינות מתוך השלוש לכל היותר .הציון האחרון קובע.
לתשומת לבכם/ן – סטודנט/ית שיבחן/תיבחן בשלוש בחינות באותו מקצוע יקבל/תקבל  0בבחינה
השלישית (והציון האחרון קובע).
בחינות מיוחדות על פי נהלי מילואים ישולבו במסגרת מועד מילואים־קורונה .מקרים מיוחדים (לדוגמא,
סטודנט/ית שהפסיד בחינה בשל בידוד ובחינה נוספת בשל מילואים( יטופלו באופן פרטני תוך מתן פתרון
הולם ומהיר להורים ולמשרתים במילואים .במקרים אלו יש לפנות לרכזת המילואים וההורות כמקובל.
תאריכי המבחנים:
-

מועד א'
מועד ב'

 31.1 :עד 22.2
 27.2 :עד 15.3

 20.3 :עד 8.4
 מועד מילואים-קורונה פתיחת סמסטר אביב תשפ"ב 20.3 :• המבחנים יתקיימו במתכונת פרונטלית בהושבה מרווחת.
• יש חובת עטית מסכות במהלך כל הבחינה.
• ההרשמה למועד מילואים-קורונה תסתיים  5ימי עבודה לפני מועד המבחן כך שהמרצים ידעו מראש
האם נרשמו סטודנטים לבחינה הנוספת ויוכלו להיערך בהתאם.
• לא תהיה אכיפה לגבי קורסי-קדם עד שיתקבל הציון מהמועד האחרון אליו נגש הסטודנט.
שיבוץ הבחינות
בימים א׳ – ה׳ :הבחינות תשובצנה בשלושה מחזורים ביום 09:00 :עד  12:00בבוקר עבור מחזור בחינות ראשון;
 13:00עד  16:00עבור מחזור בחינות שני ו 17:00 -עד  20:00עבור מחזור שלישי .ביום ו׳ :יתקיים מחזור בחינות
אחד בשעה  9:00עד  12:00פרטים לגבי בחינות מועדי א' יפורסמו כעשרה ימים לפני תחילת תקופת הבחינות
 1אנו קוראים ל סטודנטים לנהוג באחריות במקרה של חשיפה לחולה מאומת וכן לקצר ככל הניתן את הזמן בין החשיפה ובין עריכת
בדיקה המאפשרת את סיום הבידוד ,באופן בו הבידוד לא יביא לדחייה במבחן.

במערכת  .STUDENTSתוכלו לראות את "כרטיס הנבחן" שלכם – כולל תאריך ,שעה וחדר במערכת
.STUDENTS
מטלות בתקופת הבחינות
הסמסטר מסתיים בתאריך  . 27.1.2022אין לקבוע מועדים להגשת מטלות בתקופה שבין יום לאחר סיום
הסמסטר  28.1.2022לבין היום האחרון של תקופת מועד א' של הבחינות .22.2.2022
אני מאחל לכם/ן בריאות שלמה .אנא הקפידו על עטית מסכה ושמירת מרחק למען הבריאות שלכם/ן ושל
חבריכם/ן.

בהצלחה במבחנים,

פרופ׳ חוסאם חאיק  ,דיקן לימודי הסמכה

נספחים:
נספח  :1הנחיות לנבחנים
נספח  :2הנחיות לבעלי התאמות והבחנות על גבי מחשב

נספח מס'  :1הנחיות לנבחנים/ות – סמסטר חורף תשפ״ב
 .1על הנבחן/ת להגיע לחדר הבחינה עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
 .2יש להקפיד לשבת בחדר הבחינה אליו שובצתם/ן .השיבוץ נמצא באתר STUDENTS
 .3יש להישמע להוראות המשגיחים/ות  ,לשמור על השקט והסדר על מנת לא להפריע לנבחנים/ות
אחרים/ות .המשגיחים/ות רשאים/ות ,לפי שיקול דעתם/ן ,להעביר נבחנים/ות ממקומם למקום אחר
בכל עת.
.4

כניסה לחדר הבחינה וקבלת הבחינה נחשבת כהשתתפות בבחינה.

 .5יש לעטות מסיכה במהלך הבחינה.
 .6ניתן להתחיל בחינה רק ב 30 -הדקות הראשונות שלה .לאחר  30דקות מהתחלת הבחינה לא
תתאפשר כניסה לחדר הבחינה והשתתפות בבחינה.
 .7יש לפתור את הבחינה באופן עצמאי.
 .8יציאה מחדר הבחינה מותרת לשירותים בלבד ,בהתאם לכללים המופעים בטבלה להלן:
זמן בחינה
 1.5שעות
שעתיים
 3שעות

הנחיות ליציאה לשירותים
אין יציאה לשירותים
יציאה לאחר  45דקות במהלך חצי השעה בלבד .ב 45-דקות
האחרונות של המבחן אין לצאת לשירותים.
יציאה לאחר שעה במהלך השעה השנייה של הבחינה( .בשעה
האחרונה אין לצאת לשירותים)

כל יציאה אחרת אסורה .במקרים יוצאים מן הכלל רשאי/ת המשגיח/ה להרשות לנבחן/ת לצאת,
אך לא מוקדם משישים דקות לאחר תחילת הבחינה.
 .9אין לעשן בבניין בכלל ,ובפרט בחדר הבחינה.
 .10עבירה על תקנות הבחינה תגרום להעמדה לדין בפני בית-דין משמעתי.
 .11חשוב לשים לב:
▪ הכנסת חומר עזר כלשהו לחדר הבחינה ו/או שימוש בו (אלא אם הדבר הותר במפורש) מהווים
עבירה משמעתית.
▪ החזקת כל מכשור אלקטרוני ,ובפרט טלפונים סלולריים ,שעונים חכמים ואזניות (אלא אם
התקבל אישור חריג לגבי אזניות) ליד הסטודנט/ית אסורה בהחלט .יש לכבותם ולהכניסם לתיק.

נספח מס׳  :2הארכות זמן והבחנות על גבי מחשב
הארכת זמן לסטודנטים/ות בעלי לקויות למידה או מגבלות רפואיות  /מילואים  /התאמות הורות /
בעלי ידע חלקי בעברית (חילופי סטודנטים ,עולים חדשים)
הטכניון ,מאמין בזכותם של אנשים עם מוגבלות להיות שותפים/ות מלאים ופועל על מנת לאפשר התאמות
אישיות בהיבחנות לסטודנטים/ות .סטודנט/ית המבקש/ת לבדוק את זכאותו/ה להתאמות נדרש/ת לפנות
למרכז ייעוץ ותמיכה בסטודנטים/ות בלשכת דיקן הסטודנטים .לצורך הגשה של בקשה לקבלה של התאמות
על רקע של לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש צורך באבחון עדכני ומוכר.
הטכניון מכיר ב –
 .1אבחון מת"ל של המכרז הארצי לבחינות והערכה.
 .2אבחון נוירו-פסיכולוגי מהיחידה לנוירולוגיה קוגניטיבית במרכז הרפואי רמב"ם.
את הפנייה לאבחון ולהסדרת ההתאמות יש להשלים בהתאם לתאריכים באתר המרכז לייעוץ לסטודנטים
המלצה להארכה מתקבלת רק אחרי קבלת אבחון של המכונים הנ"ל ורק כאשר סוג הלקות אכן מצדיק
הארכת זמן כזו .בנוסף לנ"ל ,מאושרת הארכת זמן למשרתים/ות במילואים ,לזכאים/ות להתאמות הורות
ולבעלי ידע חלקי בעברית .רשימה מרוכזת של כל הסטודנטים/ות הזכאים/ות להארכת זמן (למעט משרתי/ות
מילואים בתקופה שקדמה למבחן) מופצת לכל המורים/ות לקראת סוף הסמסטר .משרתי/ות המילואים יציגו
אישור בעת הבחינה.
כל הסטודנטים/ות הזכאים/ות להארכת זמן משובצים/ות לחדר אחד (או שניים במידת הצורך) ,והם/ן
חייבים/ות להציג את האישור בפני המשגיחים/ות בעת הבחינה.

התאמות הדורשות פניה ישירה של הסטודנט/ית למדור בחינות בלימודי הסמכה:
על הסטודנט מוטלת החובה לדווח למדור בחינות באמצעות המייל  Hashgacha@technion.ac.ilעל סוג
ההתאמה ועל כוונותיו לגשת לבחינות (כמו לא לגשת לבחינה במועד א' או ב'):
-

 100%הארכת זמן בבחינות.
בחינה בחדר נפרד.
שאלון מוגדל /מחברת חלקה.

הסבר עבור בחינה על גבי מחשב:
בחינה על גבי מחשב היא התאמה המיועדת לסטודנטים עם קשיים בכתיבה .קשיים אלו יכולים לבוא לידי
ביטוי בקריאות כתב היד ,קצב הכתיבה ו/או המאמץ הנדרש לצורך כתיבה .אוכלוסייה זו כוללת סטודנטים
המתמודדים עם לקויות למידה ,הפרעת קשב ומגוון בעיות רפואיות .ההתאמה ניתנת לבחינות בהן נדרשת
כתיבה בלבד.
הסטודנט יגיע לבחינה עם המחשב הנייד שלו ,עם אישור ההתאמה מודפס ,ויעביר את המחשב למצב טיסה .
על סטודנטים עם התאמה זו לשבת בשורה האחרונה בכיתה באופן שיאפשר למשגיח לצפות בקלות במסך מבלי
להפריע לשאר הנבחנים בכיתה.
הסטודנטים יקלידו את התשובות בתוכנה שהוסכמה מראש בין המרצה לסטודנט .על הסטודנט לסכם עם
המרצה ,עד  3ימים לפני המבחן ,את אופן העברת המבחן הסופי :בהדפסה או במייל .אם המרצה בחר
בהדפסה :המשגיח ישמור את הבחינה על דיסק און קי וידפיס אותה בסיום אם אין מדפסת זמינה הסטודנט
ישלח למרצה במייל (שייקבע מראש) את הטופס.
להלן מספר תשובות לשאלות נפוצות בנושא:
•

ההשגחה במהלך הבחינה מופקדת בידי צוות ההשגחה של לימודי הסמכה.

•

הסטודנטים/ות משתמשים/ות בתוכנות מוגדרות מראש בלבד המיועדות לכתיבה מתמטית ומילולית
(לדוגמא ,תכנת .(Mathtype

•

מה נדרש מסגל ההוראה והמשגיחים/ות?
 oבתחילת הבחינה :המשגיח/ה יוודא מול הסטודנט/ית באיזה תוכנה הסטודנט/ית רשאי/ית
להשתמש לפי מה שמצוין בהתאמה שלו
 oבמהלך הבחינה :התנהלות רגילה מול הסטודנט.
 oבסיום הבחינה :יש לוודא כי יש מדפסת במקום זמינה בכדי להדפיס את טופס הבחינה .אם אין
מדפסת זמינה יש לתאם מראש מה המייל אליו המרצה רוצה שהטופס יישלח אליו .המשגיח/ה
יהיה עם הסטודנט/ית בעת שליחת טופס הבחינה למייל המרצה.

בדומה להתאמות אחרות ,המלצה להתאמה זו ניתנת כחלק מאבחון מקיף ועוברת בדיקה של מומחים/ות
ללקויות למידה או של אחראית ההתאמות של הטכניון על רקע נגישות לימודית ביחידה לקידום
סטודנטים/ות .לאחר מכן ,היחידה מעבירה את המלצתה לדיקן לימודי הסמכה .לשאלות ו/או הבהרות ניתן
ליצור קשר ליצור קשר עם יועצי לקויות הלמידה ביחידה לייעוץ ותמיכה בסטודנטים/ות :רוזי אנגל
 rosie@technion.ac.ilוגיל ברקוביץ  ,gilbr@technion.ac.ilאו האחראית על נגישות לימודית  -סיגל בלום
.sigal.blum@technion.ac.il

