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  2022עדכון פברואר  -נוהל עיון בבחינה והגשת ערעור על תוצאות הבחינה הממשלתית בטכנאות שיניים

 

 : לעיון הרשמה

 .כל נבחן שנכשל באחד משלבי הבחינה רשאי להגיע ליום עיון בו יוכל לעיין בבחינה אותה ביצע  

 .יש להירשם לעיון מראש באמצעות הפורטל, לפי המועדים המפורסמים באתר המשרד 

 העיון תישלח לנבחנים הודעת זימון באמצעות מסרון מועד לפני  םלפחות יו(SMS) . 

  .על הנבחן להופיע ליום העיון לפי המיקום והמועד המצוינים בהודעת הזימון 

 

 העיון:יום 

  נבחנים שנכשלו בבחינה במועד הנוכחי ונרשמו לעיון מראש.לאולם העיון יוכנסו רק 

  בכניסה לעיון על הנבחן לעבור זיהוי ע"י נציג משרד הבריאות באמצעות תעודה מזהה )תעודת זהות, רישיון

 נהיגה או דרכון בלבד(. 

 דקות. 60ן משך העיו 

 טופס התשובות שלו וטופס מספרי במהלך העיון יקבל הנבחן את מחברת הבחינה שלו, צילום  -)עיוני( 'שלב א

 השאלות עליהן ענה תשובה שגויה. כמו"כ יקבל הנבחן דף ועיפרון בעזרתם יוכל לכתוב לעצמו הערות.

 במהלך העיון יקבל הנבחן את המודלים עליהם עבד בבחינה, טופס הבדיקה שמולא על ידי  -)מעשי( 'שלב ב

ן בכך רשאי להביא לעיון מחשבון שולחני )לא בטלפון הבוחנים, דף ועיפרון לכתיבת הערות. נבחן שמעוניי

 נייד( בלבד. 

 שעון חכם וכדומה בזמן השהות באולם העיון.  /אין לשאת או להשתמש בציוד אישי, לרבות טלפון נייד

 טלפונים ניידים יהיו כבויים ומונחים בתיקי הנבחנים. 

 אין להעתיק שאלות שלמות מתוך הבחינה. -)עיוני( 'שלב א 

 אין להעתיק את דפי ההערכה של הבוחנים. -)מעשי( 'ב שלב 

 .אין לצלם את הבחינה או חלקים ממנה, כולל המודלים וטופס הבדיקה בבחינה המעשית 

  אין להוציא את הבחינה או חלקים ממנה מחוץ לאולם העיון, כולל המודלים וטופס הבדיקה בבחינה

 המעשית. 

 אין לשוחח עם נבחנים אחרים באולם העיון. 

  .נבחן שיפר את כללי העיון יוצא מאולם הבחינה ותיבחן זכאותו להגשת ערעור 
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 הגשת הערעור:

  ומעלה.  51ניתן להגיש ערעור מציון 

  ההגשה תיעשה באמצעות הפורטל האישי. יש להעלות לפורטל את קובץ מכתב הערעור עד למועד המצוין

 באתר המשרד. 

 יש לציין את מספרי השאלות עליהן מבקש הנבחן לערער, את התוכן שלהן  -)עיוני( של הבחינה 'שלב א

)ציטוט השאלה( ומהי התשובה הנכונה לדעת הנבחן. יש לצרף לערעור מקור מדעי שתומך בנאמר וכן לצרף 

ש אחר שהוועדה תחפ הצילום הפסקה הרלוונטית מתוך המקור. אין לשלוח קישור לספר או מאמר בציפיי

 התימוכין לטענת המערער. 

  .נבחן רשאי להעלות במכתב כל טענה, אולם ועדת הערר דנה אך ורק בהיבט המקצועי 

 ן בשאלה מסוימת. בהמשך להחלטות הוועדה כנכו ףלקבל מסיח נוסה או בסמכות ועדת הערר לבטל שאל

  תבוצע הרצה נוספת של התוצאות לכלל הנכשלים בבחינה. 

 בסמכות ועדת ערר לבדוק את המטלות מחדש, כך שהציון בבחינה עשוי להיות  -)מעשי( של הבחינה 'בשלב ב

 גבוה או נמוך יותר לפי החלטת הוועדה. 

  .עפ"י התקנות, החלטת ועדת הערר היא סופית ולא יתקיים הליך ערעור נוסף לאחריה 
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