
 
  

 

          

 

 מענה על ערעור על ציוני הבחינות  –הנחיות למרצים 

 ידיעון -דרך תחנת המידע

 

 כידוע, ניהול הערעורים של הסטודנטים נעשה דרך תחנת המידע ובאופן אלקטרוני.

ערעור   ומגישים  לסטודנט  המידע  בתחנת  שלהם  הבחינה  במחברת  צופים  הסטודנטים  זו  בדרך 
 באמצעותו.

לאחר מכן  על המרצה לענות על הערעור באמצעות תחנת המידע ותשובתו בערעור תועבר ישירות אל  
 הסטודנט ללא צורך בתיווך משרדי.

 להלן מפורטות לנוחיותכם הנחיות הטיפול במחברות הבחינה ובערעורים בבחינות שייערכו על ידכם: 

 טיפול במחברות הבחינה בעת הבדיקה

 מעטפות הבחינות החוזרות למדור הבחינות לאחר הבדיקה צריכות להכיל: 

מחברות הבחינה של הסטודנט, במידה ולסטודנט יש יותר ממחברת אחת יש לאחד את  ▪
 המחברות )מחברת בתוך מחברת(

 חובה. –דוגמת אחת של שאלון בצירוף פתרון  ▪
 

 דגשים חשובים:

  נא לבדוק   -  מקורית בה קיבלתם אותןיש להחזיר את מחברות הבחינה בתוך המעטפה ה ▪
 שמספר הבחינות תואם את הרשום על המעטפה   
 במקרים בהם יש מספר מחברות בחינה מתבקש המרצה האחראי להגישן ביחד )אחת בתוך   ▪

 נא להקפיד שהמחברת עם הברקוד תהיה החיצונית השנייה ללא שידוך(   
 הבחינה ) לא לפני ולא אחרי( יש להחזיר את הציונים ביחד עם מחברות  ▪
 אין להעביר לסריקה חומר עזר )דפי נוסחאות, סיכומים וכו'(  ▪
 אין לשדך בסיכות או לצרף בשום דרך אחרת דפים שאינם חלק ממחברת הבחינה ▪
 אין לכתוב מעבר לקו האדום )המחברות נחתכות בגיליוטינה(  ▪
 הערות או ניקוד בכל שאלה יש להקיף בעיגול או לסמן באופן שיהיה בולט לאחר הסריקה   ▪
 יש לכתוב הערות במחברת או על דף התשובות בכתב ברור ונקי ▪
 אין לכתוב הערות בעפרון  ▪
 אין להשתמש בנוזל מחיקה )טיפקס( ▪

 

 טיפול בערעורים 

תחנת המידע  לאחר הגשת ציוני הבחינות אל לצורך טיפול בערעורים על מרצה הקורס  להכנס  .1
 שלהלן:הקישור ובאמצעות  כמקובל 

https://yedion.mishpat.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=Login_Teacher 
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 כניסה אל תחנת המידע יש לבחור בכפתור ציונים<ניהול ערעורים:לאחר  .2

 

 
בתקופת הערעורים  במסך הטיפול בערעורים  ניתן לצפות בערעור ולצפות במחברת בנפרד.  .3

 .בערעור תשובהיפתח כפתור מצד שמאל ובו אפשרות ל

כפתור הייעודי ובו תתבקשו להתייחס  בערעור ובמחברת יש לכתוב מענה לערעור ב לאחר עיון
 לשינוי המספרי בציון. 

בציון הבחינה המסכמת של הסטודנט וחישוב הציון הסופי,      עדכון הציון יתעדכן אוטומטית 
 לאחר שקלול שאר מרכיבי הציון, ייעשה על ידי מדור הבחינות.

 

 

 


