בית הספר הטכני של חיל האוויר ,באר שבע
נוהל מבחנים
ספטמבר 1026

תלמידות ותלמידים יקרים,
אנא קראו בעיון חוזר זה.
לקראת תחילת שנה"ל תשע"ז הבאה עלינו לטובה מצורף רענון נוהל
בחינות.
חשוב שכולם יפעלו לפי הנוהל כדי למנוע תופעות בעייתיות בתקופות
המבחנים ובהיערכות אליהן.

היערכות לקראת הבחינות
 חשוב לעקוב אחר עדכוני המערכת ולוודא את מערכת הבחינות שלכם( .שעות ,משך זמן
הבחינה ,מבנים ,מקצוע וכו').
 חשוב שתוודאו שיש בידיכם את חומר הלימוד לקראת הבחינה ,את דרכי התשאול ,את
מספר המבנה שבו הבחינה מתקיימת ואת כל המידע החשוב לכם לקראתה ,מספיק זמן
מראש.
 חשוב להתעדכן בשיעורי תגבור /קמפוס ערב ,אם ישנם ,לקראת הבחינה ולהגיע
אליהם.
 בחינות לא תתקיימנה בכיתה לא נקייה .אחריות התלמידים לוודא שהכיתה שלהם
נקייה ומסודרת לפני זמן תחילת הבחינה.
 יש לוודא שהכיתה נקייה ומסודרת בתום הבחינה.

בזמן הבחינה
 בזמן הבחינה אתם נדרשים לשמור ולהקפיד על טוהר הבחינות.
 יש להגיע לכיתה בזמן ולוודא שהטלפונים הניידים מושתקים בתיקים ,מניחים את
התיקים בקדמת הכיתה.
 לא תתאפשר כניסת תלמידים מאחרים לבחינה מעבר ל  25 -דקות איחור אלא באישור
רכז/ת במקצוע או המורה המקצועי/ת שמלמד/ת את התלמיד.
 הכתבה /הקראה /בוחן נייטראלי – יש להגיע בזמן למבנה ולפעול על פי הנחיות רכז
המקצוע או המורה הממונה על התהליך.
 יציאת תלמידים לשירותים מומלצת לפני תחילת הבחינה.
 יציאה בזמן הבחינה –רק בליווי אחד מהמורים של הצוות המקצועי האחראי על
הבחינה.
 בבחינות שאורכן שני שיעורים :לא תתאפשר יציאה לשירותים בחצי השעה הראשונה
והאחרונה של הבחינה.
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 בבחינות שאורכן שיעור אחד :לא תתאפשר יציאה לשירותים ברבע שעה הראשונה
והאחרונה של הבחינה.
 אין לצאת כלל בחצי השעה הראשונה של הבחינה.
 תלמיד שלא עונה על הבחינה /מגיש טופס ריק -חייב לציין זאת בפני המורה המשגיח
ולוודא שהמורה ציין זאת וחתם על הבחינה.
 יש לקיים שקט מוחלט בכיתה בזמן הבחינה.
 בתום הבחינה יש להגיש את הבחינה בצורה מסודרת למורה המשגיח.
 אם מתעוררת בעיה כלשהי ,יש לפנות למורה המשגיח.
 עם סיום בחינה ויציאה מהכיתה רצוי לצאת מהבניין כדי לשמור על השקט במסדרונות
כל זמן שהבחינה מתקיימת.

היעדרות מבחינות וממבחני משנה
תופעת ההיעדרויות ממבחנים (הלא מוצדקות) והאיחורים למבחנים היא בעיה קשה .נסו
להימנע ממנה.
כדי שנוכל להתמודד עימה ביעילות חשוב:
 על תלמיד שיודע מראש שייעדר מבחינה להודיע למורה המקצועי ולצוות החינוכי על פי
נוהל הגשת בקשת חניך( .מורה מקצועי יידע את רכז המקצוע).
 על תלמיד שלא הגיע לבחינה /לא ביצע אותה ,להגיש בקשה בכתב עם ציון הסיבה
להיעדרותו מהמבחן למק"ס ולמורה המקצועי.
 אם נדרש להתייעץ עם צוות חינוכי /יועצת ,תוכלו לפנות אליהם.
 צוות חינוך יוודא אישור הורים /אישור גורם מוסמך (לשכת גיוס וכו').
 החלטה על אישור מבחן משנה תהיה לאחר קבלת ההצדקה ולאחר התייעצות הצוות.
 בכל בעיה של היעדרות לא מוצדקת יופעל שיקול דעת של רכז המקצוע עם הצוות.
בלת"מים
הודיעו לכם ברגע האחרון? הודעתם ברגע האחרון? יש משבר /או בעיה?
דברו עם צוות המורים ומצאו ביחד פתרונות יצירתיים -כדאי ב יוך.

מאחלים לכולכם הצלחה.
בברכה,
צוות בית הספר
ההנחיות במסמך זה מנוסחות בלשון זכר ,אך מכוונות לתלמידות ולתלמידים כאחד.
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