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אחריות הנבחן

שמירה על תקנות והנחיות של טוהר הבחינות
 . 1על הנבחן לשמור על טוהר הבחינה בלא קשר לאחריות המוטלת בנושא זה על גורמים אחרים
במערכת .קבלת מחברת ושאלון הבחינה והשימוש בהם יהוו אישור של ידיעת ההוראות ושל מחויבות
הנבחן לפעול בהתאם להן.
 .2על הנבחן להגיע אל מקום הבחינה כחצי שעה לפני תחילת הבחינה ,מצויד בכלי כתיבה תקינים,
בתעודת זהות או בתעודה מזהה רשמית עם תמונה; דרכון או רישיון נהיגה.
בבחינות במקצועות התחבורה חובה על הנבחנים להצטייד בנוסף לתעודת הזהות ברישיון נהיגה או
לחילופין בטופס בקשה מקורי לקבלת רישיון נהיגה המונפק על ידי משרד התחבורה.
 .3עם כניסתו אל חדר הבחינה ,על הנבחן להניח את תיקו ואת חפציו האישיים (לרבות הטלפון
הסלולארי כשהוא כבוי ,וכל אמצעי אלקטרוני אחר) בפינת החדר ,בה מרוכזים חפציהם של יתר
הנבחנים ,ולא ליד שולחן הבחינה שלו .הנבחן רשאי להשאיר ברשותו רק כלי כתיבה הנחוצים למבחן,
תעודה מזהה וכלי עזר ,אם אושרו כאלה.
 .4על הנבחן לעבוד באופן עצמאי לחלוטין .כמו כן ,אסור לנבחן להושיט עזרה לנבחן אחר ,באופן
ישיר או עקיף ,ולא להיעזר בנבחן אחר בכל צורה שהיא.
 5.6.5הנבחן יורשה לצאת אל השירותים במהלך הבחינה ,רק לאחר שהמשגיח אישר זאת ,ובליווי
מסודר מטעמו.
 5.6.6על הנבחן חל איסור על שימוש בחומרי עזר כתובים או מוקלטים ,לרבות החזקה ,הכנסה,
קבלה או מסירה של חומר אסור או כל צורה של מידע בנושא הבחינה שהשימוש בו נאסר ,אלא אם
כן הוגדרו כמותרים בשאלון הבחינה שלו ,או בהודעה שנשלחה אליו לפני הבחינה.
 5.6.5מותר לנבחן לכתוב טיוטה אך ורק במחברת הבחינה או על דפים נפרדים שיקבל מהמשגיח
לצורך זה ,ורק לאחר שהשתמש בכל הדפים שבמחברת הבחינה .אסור לנבחן לכתוב על שאלון
הבחינה או על דפי נוסחאות שקיבל ,או על כל חומר עזר המותר בשימוש ,וכמו כן אסור לתלוש דפים
ממחברת הבחינה.
 5.6.5נבחן אשר סיים את הבחינה כעבור פחות מחצי שעה יורשה לעזוב את חדר הבחינה רק
לאחר מחצית השעה משעת התחלת הבחינה הרשמית.
 5.6.5לאחר שסיים את הבחינה ,על הנבחן למסור למשגיח ,בזמן שנקבע ,את שאלון הבחינה,
את מחברת הבחינה ואת כל הדפים וחומרי העזר שניתנו לו במהלך הבחינה.
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סוגים של עבירות משמעת

עבירת משמעת מהסוג הנדון היא כל אחת מההתנהגויות המפורטות להלן:
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אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כח  -אדם תחום בחינות

6.1

עבירות משמעת ברמת מוסד

 6.1.1אתר הבחינה לא אורגן כראוי לקראת מועד הבחינה ,לרבות השארתם של חומרי עזר באתר
הבחינה ובסביבתה.
 6.1.2אי ציות רכז הבחינות המוסדי להנחיות עובדי יחידת הבחינות ,בוחנים ,מפקחי השגחה
ומשגיחים ,בעת מילוי תפקידם במהלך הבחינה.
 6.1.3מניעת מתן סיוע ועזרה למשגיחים במקרים של התנהגות אלימה או חריגה של הנבחן או
הנבחנים כלפי עובדי יחידת הבחינות ,מפקחי ההשגחה ,משגיחים וכל מי שמשמש בעת הבחינה
כנציג היחידה.
 6.1.4ניסיון של נציג מוסד ההכשרה לסייע לנבחנים בעת מהלך הבחינה.
 6.1.5צילום ו/או העתקת שאלון הבחינה במהלך הבחינה או לאחריה.
 6.1.6מסירת מידע כוזב למשגיח או לבוחן ,הסתרת מידע ,ו/או ביצוע מעשה תרמית לשם קבלת
זכויות עבור נבחן הנוגעות לבחינה (לרבות זיוף מסמכים).
 6.1.5אי הודעה או התראה של נציג מוסד ההכשרה למשגיחים בדבר חשד להונאה של נבחן אשר
לא היה תלמיד בית הספר ולמרות זאת מופיע לבחינה כמתחזה לנבחן אחר.

 6.2עבירות משמעת ברמת הנבחן
 6.2.1אי ציות נבחנים להנחיות עובדי יחידת הבחינות ,בוחנים ,מפקחי השגחה ומשגיחים ,בעת
מילוי תפקידם במהלך הבחינה.
 6.2.2מסירת מידע כוזב למשגיח או לבוחן ,הסתרת מידע ,ו/או ביצוע מעשה תרמית לשם קבלת
זכויות הנוגעות לבחינה (לרבות זיוף מסמכים).
 6.2.3התחזות לאחר או ניסיון להתחזות לאחר בבחינה עיונית ,בבחינה מעשית ,או בעבודה אחרת
המוטלת על הנבחן.
 6.2.4הפרה של הוראות בדבר שימוש בחומר עזר המותר לשימוש בבחינה ,לרבות שימוש בחומר
עזר הכתוב על איבר בגוף.
 6.2.5החזקה של חומר שלא הוגדר כמותר לשימוש בבחינה ,בחדר הבחינה או מחוצה לו ,לרבות
בחדרי השירותים ,וכן שימוש בחומר זה בשעת הבחינה.
 6.2.6התנהגות אלימה או פרועה ,אם כלפי משגיחים ,אם כלפי בוחנים ,השתתפות בתגרה עם מי
מהם ,והקמת שאון או מהומה באתר הבחינה או בסמוך לו.
6.2.5
הבחינה.

הפרעה מכוונת למהלך תקין של הבחינה ,לרבות דיבור שלא ברשות במהלך

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כח  -אדם תחום בחינות

6.2.5

מתן סיוע לנבחן אחר או הסתייעות באחר ,בין במעשה בין בהימנעות ממעשה.

תלישה של חלק ממחברת או משאלון בחינה ,או הוספת דפים למחברת שלא על פי ההוראות .אי
החזרה של חומרי בחינה למשגיח ,כנדרש ,לרבות שאלון ומחברת הבחינה.
נבחן עזב את חדר הבחינה למרות אזהרת המשגיח בטרם חלפה מחצית השעה משעת התחלת
הבחינה הרשמית.

.9

נקיטת צעדים משמעתיים ומנהליים נגד המפר  /הפוגע בטוהר בחינות
 1.9נקיטת צעדי משמעת נגד הנבחן:
המשרד ינקוט בהתאם לחומרת המקרה ונסיבותיו באחד או יותר מהצעדים המשמעתיים
המפורטים להלן ,נגד נבחן שהפר את נוהל טוהר הבחינות:

 1.1.9ביטול ציון המגן למקצוע הבחינה.
 2.1.9פסילת הבחינה והשעיית האפשרות לבחינה חוזרת משלושה חודשים ועד שנה ממועד
הבחינה .כל עונש מעל לחצי שנה יועבר להתייעצות ולאישור ועדת משמעת עליונה.
 3.1.9פסילת מבחן ברמה כיתתית יועבר להתייעצות ולאישור ועדת משמעת עליונה.
 4.1.9השעיית הנבחן מבחינות ביתר הבחינות לאותו קורס/מגמה לפרק זמן של עד שנה.
ביטול כל הבחינות שהנבחן כבר ביצע ,ועיכוב מתן תוצאות של בחינות
5.1.9
שתוצאותיהן עדיין לא ידועות לו.
6.1.9

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יהיה המשרד בנוסף לכל זכות הנתונה לו על-פי
נוהל זה ,רשאי לקבל החלטה בדבר עיכוב כל הליכי הטיפול בנבחן עד לסיום
החקירה ו/או ההליך המשפטי אם הוחלט על הגשת כתב אישום וזאת
באחד מן המקרים הבאים:

א .חשד לזיוף.
ב .חשד להתחזות לאחר.
ג .אלימות כלפי צוות ההשגחה
או רכושו בשעת קיום הבחינה
או לאחריה.
בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה יגיש מרכז הבחינות האזורי(בליווי נציג
ההשגחה אשר היה עד לאירוע ) ,בנוסף לכל צעד אחר תלונה למשטרה.

 2.9במקרה של נבחן אשר הפר את נוהל טוהר הבחינות יותר מפעם אחת ,המשרד יביא
את המקרה לטיפולה של ועדת משמעת עליונה .ועדת המשמעת העליונה תתייחס
בחומרה רבה להישנות המקרה ותפעל בהתאם.

