
 
 
 
 

 
 03 5354184 פקס: | 03 8500531טל' | ישראל ,5290002 גן רמת )ע"ר(, אילן-בר אוניברסיטת ,האקדמית המזכירות

ACADEMIC SECRETARIAT, BAR-ILAN UNIVERSITY (RA), RAMAT GAN 5290002, ISRAEL |T: 03 531 8500 |F: 03 5354184 | 

ACADEMIC.SECRETARIAT@BIU.AC.IL | WWW.BIU.AC.IL/ |  

 

 

 האקדמית המזכירות
 האקדמי המזכיר לשכת

 ות מקוונותיושרה בעת כתיבת בחינת הצהר
 

בית שניתנות במקום בחינה בסיכום הקורס, נועדו לשקף את יכולותיו של -בחינות ועבודות

 נלמד בקורס. שהסטודנט ואת התמצאותו ובקיאותו בחומר 

הנסיבות המיוחדות של מגפת הקורונה, והרצון לשמור על בריאות הסטודנטים ועובדי 

האוניברסיטה, חייבו אותנו לעבור לבחינות מקוונת. בד בבד, המעבר למתכונת של בחינות 

על קיומן מתוך יושרה והגינות, הקפדה על מקוריות הבחינה ומניעה הקפדה יתרה מקוונות מחייב 

 ההצהרה הבאה:אי לכך, אנו מבקשים ממך לחתום על  של העתקות בבחינות.

, ולצורך הכנתה לא נעזרתי בשום המצורפת בזאת היא פרי יצירתי המקוריתבחינה ה .א
 על ידי המרצה. גורם/חומר עזר שלא הותר לי 

פה או בכתב, -לא ביקשתי ולא קיבלתי עזרה מכל סוג שהוא בפתרון הבחינה, בין אם בעל .ב
 לקורס או לא, שלא על פי הנחיות המרצה/ בוחן. מכל אדם, בין אם קשור

 לא סייעתי בכל דרך שהיא בפתרון הבחינה, לאף אדם, בעל פה, בכתב או בכל דרך אחרת. .ג
בחינות הבית נערכות מתוך מתן אמון מצד הנהלת האוניברסיטה כי  /האני מצהיר .ד

יתגלה כי עברתי  אםבתלמידיה, וכל הפרת אמון כזו עלולה לגרור צעדים קשים. ידוע לי כי 
ה, וזו עשויה להטיל המשמעת של האוניברסיט תוגש נגדי תלונה לוועדתעל טוהר המידות, 

, עד כדי הרחקה לתלמידי האוניברסיטה תקנון המשמעתעלי עונשים, בכפוף להרשעה, ועל פי 
 מהלימודים ושלילת הזכות לקבל תואר.

 את לצלם ה/ומסכים י, איש במחשב שימוש תוך י, בבית להיבחן הסכמתי את ת/נותן ניא .א
 שהמבחן לכך גם ה/מסכים אני ו. תחילת לפני חצי שעהמ והחלן, המבחכל  מהלך בכל עצמי

המשמעת לתלמידי  תקנון בהוראות עמידה בדיקת לצורך נועדה ההקלטה .יוקלט
 במערכת המקובלת הביטחון ברמת תישמר ההקלטה . בלבד זו ולמטרה  האוניברסיטה

 איננו לעילכל האמור  הבחינות. לנוהל בהתאם תימחק ההקלטה . באוניברסיטה הבחינות
 .המשמעת תקנוני ובפרט האוניברסיטה תקנוני לפי הסטודנט מחובות גורע

לא תתקבל ולא תיבדק על ידי מרצה  –שתוגש ללא חתימה על טופס זה  בחינהוע לי כי יד .ה
 הקורס.

 י"עפ אחר במועד/  אחרת בחינה יבצע/ת זו הצהרה לפי ת/מתחייב שלא ית/שסטודנט לי ועיד .ב
 .האוניברסיטה החלטת

 
 

         : שם הקורס

        :מספר הקורס והקבוצה

         :שם המרצה

         :שם הסטודנט

          :תאריך

         :חתימה
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