מדינת ישראל
משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע

הנחיות לנבחנים בבחינות הגמר הממלכתיות של מה"ט מועד אביב 2018
סטודנטים יקרים,
רצ"ב בזאת הנחיות וכללי התנהגות בזמן הבחינה.
כל מקרה של הפרת ההנחיות או התנהגות שאינה הולמת ,יועבר לטיפול הוועדה לטוהר הבחינות של מה"ט.
א .התנהגות בבחינות
 .1לצורך זיהוי ,יש להצטייד בתעודת זהות.
 .2יש להישמע להוראות המשגיחים.
 .3תיקים אישיים כולל טלפונים ניידים כבויים יונחו ליד המשגיח/ה בקדמת חדר הבחינה.
 .4יש לשמור על טוהר הבחינות:
 .4.1פתרון הבחינה יעשה באופן עצמאי .לחלק משאלוני הבחינות יש וורסיות שונות.
 .4.2אין לדבר עם נבחנים אחרים ואין לעזור בפתרון הבחינה.
 .4.3חל איסור מוחלט להשתמש בטלפון סלולרי או בחומר עזר האסור בשימוש.
 .4.4אין להעביר בין הנבחנים חומר עזר ,כלי כתיבה ,מחשבונים ,שאלון בחינה או מחברת.
 .5חל איסור להוציא מחדר הבחינה שאלון בחינה ו/או מחברת בחינה .בתום הבחינה יש למסור את מחברת הבחינה
והשאלון למשגיח/ה לחתום בפני המשגיח על מסירת הבחינה ולצאת משטח המכללה.
ב .יציאה מחדר הבחינה
 .1לא תותר יציאה מחדר הבחינה במהלך כל זמן הבחינה לצורך הפסקות ,עישון ,אכילה ,שתייה או כל סיבה אחרת,
למעט יציאה לשירותים.
 .2יציאה לשירותים בליווי משגיח ,תותר פעמיים בלבד החל מהשעה השנייה ,למשך  5דקות.
 .3לא תותר יציאה לשירותים במקרה שאחד מהנבחנים יצא לשירותים.
ג .פתרון הבחינה
 .1יש לוודא כי השאלון שקבלתם מהמשגיח/ה ומדבקת הנבחן ,מתאימים למקצוע הבחינה בו אתם אמורים להבחן.
 .2יש למלא את כל הפרטים הנדרשים על כריכת מחברת הבחינה ו/או שאלון הבחינה.
 .3יש לקרוא בעיון את ההוראות לנבחן המופיעות בדף הפתיח של שאלון הבחינה ועל כריכת המחברת.
 .4יש לענות רק על מספר השאלות שנדרש בהתאם להנחיות המופיעות בדף הפתיח של שאלון הבחינה .תשובות
לשאלות נוספות לא תיבדקנה.
 .5יש לרשום בעמוד הראשון את מספרי השאלות אותם מבקשים שיבדקו.
 .6את התשובות יש לכתוב בעברית בלבד אלא אם נכתב בשאלון הבחינה אחרת.
 .7את התשובות יש לכתוב בעט בלבד ,בכתב יד ברור ונקי( .למעט שרטוטים בבחינות בהן נדרש )
 .8יש להתחיל כל תשובה בעמוד חדש תוך ציון מספר השאלה והסעיף.
 .9אין להשאיר עמודים ריקים בין התשובות.
 .10טיוטה תעשה במחברת הבחינה בלבד .יש לכתוב "טיוטה" ולהעביר קו על התשובה כדי שלא תיבדק.
 .11יש להציג פתרון מלא ומנומק כולל חישובים כשצריך .הצגת תשובה סופית ללא דרך הפתרון לא תזכה לניקוד.
 .12יש לצרף את שאלון הבחינה למחברת הבחינה במקרים בהם נדרשתם לענות בגוף השאלון.
ד .חומר עזר
 .1חומר העזר המותר לשימוש מופיע בדף הפתיח של כל שאלון בחינה.
 .2אין להוציא דפים מקלסרים או מספרים המאושרים כחומר עזר לבחינה.
 .3אין להעתיק תשובות מקלסרים או מספרים שאושרו בשימוש.
בברכה,
צוות מחלקת הבחינות  -מה"ט
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