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   יחידת הבחינות   |    הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע    

 
 תלמיד/ה יקר/ה, 

 
לבחינות המתקיימות   לידיעתכם מספר דגשים חשובים   מביאים   נו א   16.1.22' תחל ביום  א תקופת הבחינות סמסטר  

 על מנת שתקופת בחינות זו תעבור בהצלחה:   בקמפוס 
 

 .  אישי בתאריכי הבחינות מבעוד מועדהמידע היש להתעדכן באמצעות אתר  •
     .ואולם הבחינה , לשם וידוא סופי של שעת הבחינה יום קודם לבחינהיש לשוב ולהתעדכן 

תחילת  דקות לפני שעת   15  -, כאישי או בשנתוןה מידע היש להגיע לאולמות עפ"י השיבוץ המופיע באתר  •
 .  הבחינה

.  קיימים מקרים בהם שתי האוכלוסיות ישובצו לאותו  תלמידים בעלי תוספת זמן ישובצו לרוב באולמות נפרדים •
בשל  תלמידים הזכאים לתוספת זמן .  אם או רגילשפת , האולם. כל תלמיד בעל תוספת זמן ייגש לאולם עפ"י השיוך 

   .לאולם המיועד ללקויי למידה שפה וגם בשל לקות למידה, ייגשו
 אישור תוספת הזמן לבחינה ולהציגו למשגיח עפ"י דרישה. אנא הקפידו על הבאת 

או   50%כגון: חדר שקט, הקראה, שעתוק, תוספת זמן  תלמידים בעלי צרכים מיוחדים הזכאים להתאמות מיוחדות •
 בקישור:  מתבקשים למלא את הטופס המקווןמחשב, 

פיד על מילוי הטופס במלואו.  . יש להקעד שבוע לפני מועד הבחינהאת הטופס יש למלא   התאמות מיוחדות

 עלול להתעכב!  הטיפול בטופס שפרטיו אינם מלאים לתשומת ליבכם:

יש לכתוב את התשובות ע"ג המחברת/שאלון בעט אין לכתוב בשוליים. טיוטה תיכתב רק על צדו השני של הדף,   •
 למחברת הבחינה. אסור לתלוש דפים ממחברת הבחינה ואסור להוסיף דפים   שכותרתו "טיוטה".

 

יציאה לשירותים במהלך בחינה תותר בהתאם לאפשרויות באולם. לא תותר יציאה לשירותים בחצי השעה   •
הראשונה, ובחצי השעה האחרונה של הבחינה.  בבחינות שבהן יהיה נוכח רק משגיח אחד, לא תותר יציאה  

 לשירותים במהלך הבחינה, עד להגעתו של משגיח נוסף. 
 

הטלפון הנייד   יש לכבות המכשיר( את  – להשאיר על "שקט"   לא) סגורל לפני תחילת הבחינה יש  –מכשירים ניידים   •

אין לבצע שימוש בשעון   בתיק האישי!! אין להשאיר בסביבתכם, ואין לצאת לשירותים עם מכשיר הנייד.ולהניח 

   ."חכם"

 הפרטים המופיעים ע"ג מדבקת הבחינה. אנא ודאו שהפרטים האישיים שלכם תואמים את   •
 

אין לעזוב את אולם   " על הבחינה. 0תלמיד שעוזב את אולם הבחינה גם אם הגיש מחברת ריקה, יקבל ציון "  •

 הבחינה בחצי השעה הראשונה מכל סיבה שהיא! 

 

בקשות למועדים מיוחדים ניתן להגיש רק לאחר בחינות מועדי ב' ולאחר פרסום ציוני מועדי ב'.   מועדים מיוחדים: •

 המופיע באתר הפקולטה.   "בקשה למועד מיוחד"בקשות יש להגיש באמצעות טופס מקוון 

 

 במידה ותתקבל הנחיה אחרת, תישלח הודעה נוספת – חובה לעטות מסכה במשך כל זמן הבחינה  •

 

 תלמיד אשר יעזוב את אולם הבחינה ללא אישור וללא רישום כנדרש, צפוי לבירור משמעתי  •

 נהלי הוראה ולימודים לפרטים מלאים על נהלי בחינות וציונים: 

 

 הכללים וההנחיות הנ"ל תקפים לבחינות סופיות, בחינות אמצע ובחנים! 

 אנו מאחלים לכולכם הצלחה בבחינות והמשך לימודים פורה ומוצלח!     

  

 

https://forms.ekmd.huji.ac.il/home/NatureScience/Pages/FRM_SCI14.aspx?isdlg=1&amp;e=1
https://studentsadmin.huji.ac.il/study
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 מועדי א' סמסטר א'  –בחינות בקמפוס 

  מועד א'   קורס חוג 

  16.1 76631 הוראת התכנות

76634 16.1  

76638 20.1  

 76641 17.1  

    

  9.2 77605 פיסיקה  

77303 10.2  

77307 28.1  

בחינות בחוות   מספר תאריכי בחינה 77210
 מחשבים שפרינצק 

77130 10.2  

    

  25.1 69107 כימיה  

69301 25.1  

 69306 10.2  

בחינות בחוות   מספר תאריכי בחינה 69174 
 מחשבים שפרינצק 

    

  16.1 83312 פיסיקה יישומית  

83335 25.1  

    

  9.1 72349 מדעי החיים  

72625 18.1  

72942 8.2  

    

 
 

 כדה"א וסביבה 

70307 3.2  

70417 18.1  

68105 18.1  

68127 21.1  

70120 2.2  

70939 7.2  

70356 7.2  

 70511 27.1  

 77605   

    

 
 

 מתמטיקה  

80131 26.1  

80134 2.2  

80132 27.1  

80135 6.2  

80445 2.2  

 80520 26.1  

80430 8.2  

80153 21.1  

80325 21.1  

80519 31.1  

80420 7.2  

80423 20.1  

80517 11.2  

80628 22.2  
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80181 9.2  

   

 


