
  

  

ט ”כפופים להוראות מהונהלי הבחינות הממלכתיות ל מתבצעות בהתאםבחינות גמר ממלכתיות 
 :  באתר מה"ט בכתובתדי פעם. המתפרסמים מ

http://economy.gov.il/Employment/ManpowerTraining/TechnologicalTrainingInstitute/Exams/Pages

Registration.aspxExam/ 

כאחד התנאים לזכאות לדיפלומה, על הסטודנט לעמוד בהצלחה בבחינות הגמר הממלכתיות בהתאם 
 .למגמה בה הוא לומד

  

 
 

    בחודשים יולי – אוגוסט.
במועד זה תתקיימנה בחינות גמר בכל המקצועות הנדרשים על ידי מה"ט בכל אחת ממגמות הלימוד 

 בכל המסלולים )הנדסאים, ומכינה טכנולוגית(.

 

 בחודשים פברואר – מרץ
הנדרשים על ידי מה"ט בכל אחת ממגמות במועד זה תתקיימנה בחינות גמר רק בחלק מהמקצועות 

.הלימוד במסלולים השונים  
 

כשלושה חודשים לפני כל מועד בחינות, מתפרסמים באתר התאריכים בהם יתקיימו בחינות הגמר לכל 

.מגמה/מגמת משנה בהתאם למסלולים השונים  
  

2

 

)בוקר ומשולב(, רשומים אוטומטית לבחינות ממלכתיות ’ ושנה ג’ ,שנה ב’ סטודנטים שנה א 
 שנקבעו לאותה שנה. 

 

עליו למלא טופס ביטול רישום, על החיצונית, לגשת לבחינה לא רשאי  /סטודנט אשר לא מעוניין 
 מנת שלא תתבצע גביה אוטומטית של דמי בחינה. 

 

’, ומבקשים להיבחן במועד ב החיצונית  בבחינה’ וסטודנטים שנכשלו במועד א סטודנטים משלימים 
  המתפרסמים באתר.  בהתאם למועדי ההרשמה,  ביה"ס להנדסאיםחייבים להירשם במזכירות 

זאת  ₪ 200עלות בחינה  , ל”במדור שכלבחינה להסדיר תשלום בעבור הרשמתם יש כמו כן, 
 .מה"טבכפוף לנהלי 

 . ביה"סעל הסטודנטים להגיש אישור תשלום דמי הבחינה למזכירות 

 .ללא הצגת האישור הסטודנט לא ייכלל ברשימת המוגשים לבחינה

להבחן בכל אחת מבחינות הגמר הנדרשות במגמת יכולים הסטודנטים בהתאם לנהלי מה"ט 
 הלימוד שלהם ללא הגבלת מספר הפעמים. זאת בתנאי שמתקיימים התנאים הבאים: 

  .מקצוע הבחינה מתקיים במועד הבחינות בו מבקש הסטודנט להבחן 

 .לא חלה התיישנות על הלימודים 

 

 

http://economy.gov.il/Employment/ManpowerTraining/TechnologicalTrainingInstitute/Exams/Pages/ExamRegistration.aspx
http://economy.gov.il/Employment/ManpowerTraining/TechnologicalTrainingInstitute/Exams/Pages/ExamRegistration.aspx


 

  

3

 במידע אישי לסטודנט. –רישומו של סטודנט לבחינה ממלכתית תפורסם באתר המכללה  א.

 על הסטודנט לוודא כי הוא נכלל ברשימות הניגשים לבחינה החיצונית. ב.

   חומר הלימוד וחומר העזר באחריותו להתעדכן לגבי סטודנט המבקש להיבחן בחינה חוזרת,  ג.

 בתוקף באותו מועד בו הוא יבחן.  שיהיה    

  

4.   

 

סטודנטים שלא נגשו במועד בו הם רשומים עבור ט בקשה לזיכוי דמי בחינה ”המכללה תעביר למה
 במקרים הבאים: מחלה, מילואים או אי קבלת ציון מגן חיובי.

 

אישור מתאים: אישור מרופא, צילום ספח בו מופיעים תאריכי  ביה"ס על הסטודנט להגיש למזכירות
 . השירות במילואים.

 . הבחינהמועד  ביה"ס תוך יומיים מיום את האישורים יש למסור למזכירות 

  

 5.  

ד.של הסטודנט באותו מקצוע לימו  יוני המגן מורכבים מממוצע הישגציו *   
על ידי המכללה בה למד הסטודנט ומועבר למחלקת הבחינות במה"ט לא  ציון המגן נקבע * 

 יאוחר 
.שעות לפני ביצוע בחינת גמר באותו מקצוע    72-מ              

.כל סטודנט המוגש בפעם הראשונה לבחינת גמר חייב בציון מגן  *  

.(ומעלה 55ציון המגן חייב להיות חיובי )   * 

.שאינו זכאי לציון מגן חיובי אינו רשאי לגשת לבחינת גמרסטודנט    *  

 הסטודנטים הבאים אינם זכאים לציון מגן

 1.סטודנט שנגש לבחינת הגמר לאחר יותר משנתיים מהפעם הראשונה בה נבחן באותה בחינה

 2.סטודנט שנגש לאותה בחינה לאחר שנבחן בה שלוש פעמים
במה"ט החליטה כי הסטודנט אינו זכאי לציון מגן באותה בחינהבמקרה שהוועדה לטוהר הבחינות  .3 

סטודנט שלא למד במכינה הטכנולוגית ונבחן כאקסטרני במקצוע אחד בלבד )עברית, אנגלית או .4
  מתמטיקה( לצורך השלמת תנאי הקבלה הנדרשים
 

 ציון מגן בבחינה חוזרת 

ציון המגן ישמר לסטודנט עד שלוש פעמים עבור אותה בחינת גמר וזאת בתנאי שלא עברו יותר א. 
.משנתיים מהפעם הראשונה בה נבחן באותה בחינה      

.שהועבר עבורו בפעם הראשונהציון המגן בכל הפעמים יהיה זהה לזה ב.   
סטודנט המבקש להבחן בבחינת גמר חוזרת עם ציון מגן שונה מזה שהיה לו בפעם הראשונה, או ג. 

סטודנט המבקש להבחן בבחינת גמר חוזרת עם ציון מגן וחלפו יותר משנתיים מהפעם הראשונה, או 
ם ציון מגן, יהיה זכאי לכך סטודנט שנבחן יותר משלוש פעמים באותה בחינת גמר ומבקש להבחן ע
 רק אם חזר ולמד את המקצוע מחדש ודווח למערכת הממוחשבת במה"ט

 

)"רישום לבחינות גמר 51-4-10  חוזר מנהל מה"טלמידע מפורט בנושא ציוני מגן ניתן לעיין ב

(."ממלכתיות והעברת ציוני מגן  

http://economy.gov.il/Employment/ManpowerTraining/TechnologicalTrainingInstitute/Exams/Pages/InternalGrades.aspx
http://economy.gov.il/Employment/ManpowerTraining/TechnologicalTrainingInstitute/MahatManagerGuidlines/Pages/10-4-51.aspx
http://economy.gov.il/Employment/ManpowerTraining/TechnologicalTrainingInstitute/MahatManagerGuidlines/Pages/10-4-51.aspx


  

6. 

 

ואשור המכללה לזכאות כניסה לבחינה. לכן על הנבחנים  תעודת זהותזיהוי הנבחנים ייעשה על סמך 
שעה לפני תחילת הבחינה לצרכי הסדרת  1/2חינה בתעודת זהות. על הנבחן להיות להצטייד ביום הב

 .הכניסה לחדרי הבחינה, זיהוי ורישום הנבחנים

  

7.  

  

שום ההתאמות בבחינות גמר ממלכתיותיי  

ר רק כנגד הצגת האישו  ההתאמות שנקבעו ואושרו לסטודנט, יינתנו בבחינות גמר ממלכתיות

   שהועבר ממה"ט למכללה . החתום

 סטודנטים זכאים לקבל העתק של האישור שהועבר אליה בגינם

 התאמות לסטודנטים עולים

 קריטריונים לזכאות

  *  החלו לימודיהם במכללה תוך חמש שנים מתאריך העלייה לארץ. משך תקופת שירות החובה או    

      העלייה.שירות לאומי יחושב בנוסף לחמש השנים מתאריך 

 *   סטודנטים יוצאי קווקז או בוכרה המקבלים סיוע כספי באותה שנה ממינהל הסטודנטים שבמשרד 

     .הקליטה  
 

 סוג ההתאמות

.תהבחינו בכל 25% של זמן תוספת  

 

 התאמות לסטודנטים בני העדה האתיופית

 סוג ההתאמות

תהבחינו בכל 25% של זמן תוספת  

 

 התאמות לסטודנטים שאובחנו כלקויי למידה על ידי גורם מוסמך 

להקלות בהתאם : קריטריונים לזכאותלהלן ה   
במהלך הלימודים( הציגו למכללה בה הם לומדים אבחון עם תחילת לימודיהם במכללה )או א.  

 בתוקף
       האבחון בתוקף בהתאם לפרמטרים הבאים

תקף לשבע שנים מתאריך ביצוע האבחון –ואילך  16אבחון שנעשה מגיל    * 
תקף לחמש שנים מתאריך ביצוע האבחון – 16אבחון שנעשה לפני גיל     * 

מוסמך לביצוע אבחונים בלבד )פסיכולוג חינוכי או האבחון נעשה ונחתם על ידי גורם *  
     מאבחן 

דידקטי     )  בהתאם להמלצות הגורם המאבחן והמלצת המכללה.   
 

http://economy.gov.il/Employment/ManpowerTraining/TechnologicalTrainingInstitute/Exams/Pages/Adjustments.aspx


 
  

התאמות לסטודנטים שאובחנו כבעלי הפרעת קשב וריכוז על יד גורם 
 מוסמך

:קריטריונים לזכאות  
עם תחילת לימודיהם במכללה )או במהלך הלימודים( הציגו למכללה חוות דעת מנוירולוג או  .1  

.על הפרעת קשב וריכוז טרמפסיכיא  
.בחוות הדעת יש פירוט לגבי סוג ההתאמות הנדרשות. 2  
  

 סוג ההתאמות
בכל הבחינות. במקרים חריגים תאושר גם הפסקה אחת במהלך הבחינה ו/או  25%תוספת זמן של 

.הבחנות בחדר נפרד  

  

 התאמות לסטודנטים עם מגבלה רפואית או פיזית

 קריטריונים לזכאות
      אישור על מגבלת ראיה מגורם מוסמך או רופאסטודנטים לקויי ראיה שברשותם תעודת עיוור או .1

.מעודכן למועד הגשת הבקשה להתאמות מומחה      
סטודנטים לקויי שמיעה שברשותם אישור על המגבלה מ"שמע" או ארגון דומה המטפל בליקויי. 2  
ות(.)מעודכן למועד הגשת הבקשה להתאמשמיעה או מרופא מומחה לנושא.       
מגבלה רפואית או פיזית אחרת העלולה להקשות עליהם לבצע את הבחינות שברשותם סטודנטים עם . 3

חוות דעת רפואית מרופא מומחה לנושא )לא מרופא משפחה( והמלצתו להתאמה. )מעודכן למועד הגשת 
.(הבקשה להתאמות  

 

 סוג ההתאמות

.בהתאם למצבו של הסטודנט והחלטת הגורמים המוסמכים במה"ט   

  

  

  

למידע מפורט בנושא התאמות בבחינה ניתן לעיין בחוזר מנהל מה"ט מס' 10-4-52 )"התאמות 

 .("בבחינות גמר ממלכתיות

 

 

 

 

  

http://economy.gov.il/Employment/ManpowerTraining/TechnologicalTrainingInstitute/Exams/Pages/Adjustments.aspx
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בחינות גמר וציונים סופיים ציוני  

  

חברות וקביעת ציון בחינהבדיקת מ  
דרך כלל נבדקות כל המחברות ומוערכות על ידי שני מעריכים בלתי תלויים שאינם יודעים מה הציון 

התאם לשיקול דעתם של הגורמים המוסמכים במה"ט, נבדקות שנתן כל אחד. בחלק קטן מהמקצועות, ב

.מחברות הבחינה באותם מקצועות על ידי מעריך אחד בלבד  

כאשר מחברות בחינה נבדקות על ידי מעריך                                         

                     אחד

 ציון הבחינה יהיה הציון שקבע המעריך לכל מחברת

    כאשר מחברות בחינה נבדקות על ידי שני מעריכים

שקבעו המעריכים לכל מחברת. ציון הבחינה יהיה ממוצע של שני הציונים  

להנקודות ומע 21במקרים בהם נמצא פער של   

בין הציונים שנתנו שני המעריכים לאותה מחברת, היא תועבר לבדיקה נוספת למעריך שלישי בלתי תלוי  

 שאינו יודע מה הציונים שנתנו שני המעריכים האחרים. ציון הבחינה יהיה ממוצע של שני

.תר מתוך השלושה שניתנו לאותה מחברתהציונים הקרובים ביו   

 

 ציון סופי

ומעלה 55ציון סופי עובר הינו   
50יעוגלו מטה לציון סופי  52, 51ציונים סופיים   
55יעוגלו מעלה לציון סופי  54, 53ציונים סופיים   

 קביעת ציון סופי

שניתן על ידי המכללה. כל הציון הסופי בבחינת הגמר נקבע על ידי שקלול ציון הבחינה וציון המגן 
י.מהציון הסופ 50%אחד מהציונים מהווה     

 
, יחולו השינויים הבאים באופן קביעת ציון סופי2016בחינות קיץ  החל ממועד  

 אופן קביעת הציון הסופי תלוי בסוג המגמה, בציון הבחינה ובפער בין ציון המגן לציון הבחינה
 

  
 שקלול עם ציון מגן: ציון בחינה מינימאלי נדרש לצורך .1

במגמות הרישוי )הנדסת חשמל, הנדסה אזרחית ניהול הבניה, הנדסה אזרחית תכנון מבנים,  - 50ציון 

.(יאדריכלות ועיצוב פנים הנדסת מכונות התמחות גז טבע   

במגמת חשמל( ובבחינות המכינה  90611בשאר המגמות )לרבות הבחינה בתורת החשמל  - 40ציון 

.הטכנולוגית  
  

:אופן קביעת ציון סופי. 2  

http://economy.gov.il/Employment/ManpowerTraining/TechnologicalTrainingInstitute/Exams/Pages/Grades.aspx


  במגמות רישוי

של ציון   לפחות, ללא התייחסות לפער בין ציון הבחינה לציון המגן: ציון סופי = ממוצע 55ציון בחינה  א.

ן. בחינה וציון מג   

של ציון   נקודות בין ציון הבחינה לציון המגן : ציון סופי = ממוצע 20, ופער של עד 54-50ציון בחינה  ב.

ן. בחינה וציון מג   

55נקודות בין ציון הבחינה לציון המגן : ציון סופי =  20, , ופער של מעל 54-50.ציון בחינה  ג   

)או במקרה שאין ציון מגן( : ציון סופי = ציון הבחינה  50 -ציון בחינה פחות מ ד.   

נה במגמת חשמל( ובבחינות המכי 90611בשאר המגמות )לרבות הבחינה בתורת החשמל 

 הטכנולוגית

של ציון   לפחות, ללא התייחסות לפער בין ציון הבחינה לציון המגן: ציון סופי = ממוצע 55ציון בחינה  א.

ן. בחינה וציון מג    

של ציון   נקודות בין ציון הבחינה לציון המגן: ציון סופי = ממוצע 20ופער של עד  54-40ב. ציון בחינה 

ן. בחינה וציון מג   

בתנאי  55  נקודות בין ציון הבחינה לציון המגן: ציון סופי = 20, ופער של מעל 54-40בחינה ג. ציון 

.לפחות 53ידי שקלול ציון המגן וציון הבחינה הוא -שהציון שיתקבל על  

.)או במקרה שאין ציון מגן(: ציון סופי = ציון הבחינה 40-ד. ציון בחינה פחות מ  
  

 

סופייםפרסום ציוני בחינה וציונים   

הליך בדיקת המחברות והערכתן נמשך בין חודשיים לשלושה מתאריך ביצוע בחינת הגמר. טיפול 
בבדיקת פערים, חשדות לביצוע עברה על טוהר הבחינות , ומקרים חריגים אחרים ימשך מעבר לזמן 

.זה  
 

רכת לאחר סיום הליך בדיקת המחברות, קליטת ציוני הבחינות, קביעת הציונים הסופיים במע
הממוחשבת של מה"ט ואישור הגורמים המוסמכים במה"ט לשחרור הציונים, יועברו הציונים 

.למכללות  

  

מידע באתר האינטרנט -פרסום ציון סופי   

צפייה  –ידי המחלקה, ניתן יהיה לראות אותם ב"ציונט -ר שיאושר שחרור הציונים הסופיים עללאח

". בציונים . 
הציונים המופיעים באתר הם למידע בלבד כשירות לסטודנטים. הציונים הקובעים זכאות לדיפלומה 

.הם הציונים המופיעים בדו"ח הציונים המועבר למכללה  
  

 ,  http://mahat.moital.gov.ilכניסה למערכת ציונט 

 

  
 

  

 .מידע באתר מה"ט באינטרנט על ציון סופי

 

הנבחנים יוכלו לראות את הציון הסופי שקבלו בכל בחינה באתר האינטרנט של מה"ט 
, באמצעות קוד אישי וסודי אותו יקבלו באותו אתר. הציונים http://mahat.moital.gov.il בכתובת

http://economy.gov.il/Employment/ManpowerTraining/TechnologicalTrainingInstitute/Exams/Pages/Grades.aspx
כניסה%20למערכת%20ציונט%20http:/mahat.moital.gov.il,
כניסה%20למערכת%20ציונט%20http:/mahat.moital.gov.il,


המופיעים באתר הם למידע בלבד כשירות לסטודנטים. הציונים הקובעים לזכאות לדיפלומה הם 
 הציונים המופיעים בדו"ח הציונים המועבר ממה"ט למכללה.

  

 

  

 

    

 

תית. כזכותו של כל נבחן להגיש ערעור על ציון בחינה שקיבל בבחינות הגמר הממל  

נבחן המבקש לערער על ציון הבחינה שקיבל בבחינת הגמר הממלכתית , יגיש בקשתו לגורמים המוסמכים 

  במכללה. 

 אופן הטיפול בבקשה

:המכללה לא תטפל בבקשה לערעור במקרים הבאים  
הערכת בחינת הגמר נעשתה על ידי מעריך אחד שנכח בבחינה )כגון בחינה במעבדה, בחינה מעשית .1  

.בחינת הגמר בוצעה בעל פה בהתאם לאישור המחלקה  .2   
ן.התשובות במחברת הבחינה נכתבו בעיפרו  .3 

ן.מחברת הבחינה נמסרה לנבח  .4 

יאפשר העברתה למחלקה תוך חודש ימים ידרש לגורמים במכללה לבדוק את המחברת לא יהזמן ש.5
.מפרסום הציונים    

 
 למעט המקרים המפורטים לעיל, תועבר המחברת למרצה המקצוע הרלוונטי לבחינה

המבקש לערער על הציון שקבל ויקבע אם יש או אין הצדקה להעביר   המרצה יבדוק את מחברתו של הנבחן
:בקשת ערעור למחלקה  

 

העביר את בקשת הערעורמצא המרצה כי אין הצדקה ל יודיע לסטודנט המערער ולגורמים המוסמכים *  ,כאשר 

.במכללה ובזה יסתיים הטיפול במחברת  

                                                                                                                                                        

א המרצה כי יש הצדקה להעביר את בקשת הסטודנט לערעורמצ יועברו למחלקת הבחינות, לא יאוחר *  ,

  מחודש ימים מתאריך פרסום הציון בציונט המסמכים הבאים
שובר תשלום עבור הערעור, בהתאם לסכום שנקבע על ידי מה"ט בכל שנה. 1    
".טופס "ערעור על ציון בבחינת גמר ממלכתית. 2  
.דעת המרצה שבדק את המחברתחוות . 3     

 מחלקה הבחינות לא תטפל בבקשה לערעור והמחברת תוחזר למכללה במקרים הבאים
.הבקשה הגיעה למחלקה לאחר יותר מחודש ימים ממועד פרסום הציון בציונט. 1  

.המכללה לא היתה אמורה לטפל בבקשת הנבחן כמצוין לעיל  .2 

.לא הוגשו כל המסמכים הנדרשים  .3 

 

 העברת המחברת לבדיקה חוזרת וקביעת ציון סופי

 .  תועבר לצורך בדיקת הערעור למעריך שני -מחברת שנבדקה בהתחלה על ידי מעריך אחד בלבד * 
.ציון הבחינה יהיה ממוצע הציונים של שני המעריכים  

 
   תועבר לצורך בדיקת הערעור למעריך שלישי - מחברת שנבדקה בהתחלה על ידי שני מעריכים

 .ציון הבחינה יהיה ממוצע הציונים של שלושת המעריכים
 

  - מחברת שנבדקה בהתחלה על ידי שלושה מעריכים



נקודות בין ציוני המעריכים, תועבר לצורך בדיקת הערעור למעריך רביעי 21עקב פער של  ,  
.ציון הבחינה יהיה ממוצע הציונים של שלושת המעריכים הקרובים  

 קביעת ציון סופי

הערעור הגשת לפני הסופי הציון בקביעת שהיה כפי אופן באותו תתבצע הסופי הציון קביעת  

הציון הסופי שיתקבל לאחר בדיקת הערעור הוא הציון הקובע גם אם יהיה ציון נמוך יותר מזה שקבל הנבחן לפני 

.הגשת הערעור . 

 טפסים, אישורים ומסמכים
באתר מה"ט  – להורדת הטופס : 

  טופס ערעור על ציון בחינת גמר ממלכתית של מה"ט

 

 תשלומים ואגרות
 לתשלום אגרת ערעור על ציון בחינת גמר ממלכתית

 

: 

     http://www.moital.gov.il/NR/exeres/611BF82F-C39D-4B78-BCB9-F10878418FC9.htm 

 

 

עת וטוהר הבחינות של מה"ט בעניינו, מה"ט מכיר בזכותו של כל סטודנט הרואה עצמו נפגע מהחלטת וועדת המשמ

".לערער על ההחלטה בפני ערכאה גבוהה יותר, להלן "וועדת הערעורים  

 מועד הגשת הבקשה

בענינו שנקבעה הבחינות וטוהר המשמעת וועדת החלטת על לערער רשאי סטודנט יום 30תוך  , ממועד העברת  

.ההחלטה למכללה  

 טפסים, אישורים ומסמכים
 גם כמו נוספים מסמכים לצרף ניתן. ט"במה הערעורים וועדת ר"ליו" ערעור בקשת" טופס גבי על תועבר הבקשה

.ועמדתה המכללה הערות  

  (1נספח  - 51-4-12החלטת ועדת משמעת לטוהר הבחינות )חוזר מנהל מה"ט בקשת ערעור על 

 

 תשלומים ואגרות
 ידי על שנה מדי שנקבע כפי המשמעת וועדת החלטת על ערעור דמי על הדואר בנק של קבלה לצרף יש לבקשה

.ט"מה  

בטכנולוגיה ובמדע, חשבון מספר המכון הממשלתי להכשרה  –התשלום יעשה בבנק הדואר לפקודת משרד התמ"ת 

2-07618-0 . 

ניתן לשלם באמצעות אתר האינטרנט של מה"ט. יש לצרף קבלה מודפסת שתודפס על ידי המערער לאחר ביצוע 

 .התשלום

 לתשלום דמי ערעור

או שלא בהתאם לנדרש בטופס בקשת הערעור, לא תובא   למה"ט לאחר פרק הזמן הקצוב,  ערעור שתגיע בקשת
.לדיון ותוחזר לשולח  

  

 זימון המערער

.מה"ט יזמן את המערער באמצעות מכתב למכללה, כדי שיוכל להציג את טענותיו בפני הוועדה   *  

המכללה האחריות לידע בכתב את הסטודנט המערער על התאריך והשעה בהם עליו להופיע בפני וועדת על    *

http://economy.gov.il/services/serviceforms/10-4-54-gradeapeals.doc
https://ecom.gov.il/Counter/general/homepage.aspx?counter=27&catalog=2&category=tamatcounter_2_engeners&language=he
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/611BF82F-C39D-4B78-BCB9-F10878418FC9.htm
http://economy.gov.il/services/serviceforms/12-4-51-ethicscommitteeapeal.docx
https://ecom.gov.il/Counter/general/homepage.aspx?counter=27&catalog=2&category=tamatcounter_2_engeners&language=he
http://economy.gov.il/services/serviceforms/10-4-54-gradeapeals.doc
http://economy.gov.il/services/serviceforms/12-4-51-ethicscommitteeapeal.docx


.הערעורים במה"ט  

המערער אינו חייב להופיע בפני וועדת הערעורים. במקרה של אי הופעת המערער, יעשה הדיון בערעורו ע"ס   *

.בקשת הערעור שהעביר ליו"ר הוועדה    

לדיון כל חומר בו השתמש במהלך הבחינהעל המערער להביא עמו    *  

  

  

 דיון בוועדת הערעורים

 הוועדה תקיים שימוע לסטודנט, תשמע את טענותיו ותבדוק כל חומר ו/או ראיות במידה ויוצגו בפניה ע"י הסטודנט

קשת מערער שזומן לוועדה ולא הופיע לשימוע, תידון בקשתו בהעדרו על סמך טענותיו והסבריו כפי שפורטו בב

וועדת הערעורים. סטודנט כזה לא יוכל להופיע שנית בפני הוועדה, אלא במקרים מיוחדים   הערעור ששלח ליו"ר

.בהם הביא נימוקים שלדעת יו"ר הוועדה מצדיקים את אי הופעת  

  

  

למידע מפורט בנושא ערעור על החלטת ועדת משמעת וטוהר הבחינות, ניתן לעיין בחוזר מנהל מה"ט -12-4

 .("51)"ועדת ערעורים לטוהר הבחינות
  

 

 

http://economy.gov.il/Employment/ManpowerTraining/TechnologicalTrainingInstitute/MahatManagerGuidlines/Pages/12-4-51.aspx
http://economy.gov.il/Employment/ManpowerTraining/TechnologicalTrainingInstitute/MahatManagerGuidlines/Pages/12-4-51.aspx

