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ערר על בחינות מוקדמות הכוללות שאלות פתוחות - טופס מרכז
(לתשומת לבכם, מומלץ ואף רצוי להשתמש בטפסים המקוונים שסימונם file_3.png

file_4.wmf

)


1. פרטים אישיים: 

מס' נבחן: _______    שם הבחינה: _______________    תאריך הבחינה:_________  ציון: ______          


שם פרטי: ___________     שם משפחה: _________________        ת"ז:      ____________


2. הבחינה אליה מתייחס הערר (סמן את שם הבחינה שעליה הגשת ערר): 

 
q	יסודות המימון ושימושם בשומת    
            מקרקעין
q	יסודות מדידה ומיפוי 
q	יסודות הנדסת בנין והנדסה אזרחית 
q	תכנון ובניה - חלק א' :
            יסודות התכנון העירוני
q	תכנון ובניה - חלק ב' :
            דיני התכנון העירוני
q	דינים











3. הנחיות להגשת הערר:

אין למלא פרטים אישיים על גבי טפסי הערר המצורפים למעט מס' נבחן. אם מצרפים עמודים נוספים לטופס הערר, יש לציין את מס' הנבחן בראש כל עמוד ולמספר את העמודים.
יש לצרף טופס זה, לאחר שמולאו בו כל הפרטים ולהגישו יחד עם טפסי הערר.
את הערר יש להגיש מודפס בלבד. ניתן לשלוח גם בדואר אלקטרוני או בפקס לפי הפרטים שלהלן.
אין לבצע סימונים בצבעים על גבי הערר הואיל והערר מועבר לוועדת הערר כשהוא מצולם בשחור-לבן.
ועדת הערר מקבלת העתק ממחברת הבחינה שלגביה מוגש ערר. אין צורך לצרף צילום של המחברת. אם ברצונך להפנות למקום מסוים במחברת, ניתן לצרף רק את העמוד הרלוונטי.



ערר על בחינות מוקדמות הכוללות שאלות פתוחות

        מס' נבחן: _______ (אם מצורפים עמודים נוספים, יש לציין את מס' הנבחן על כל עמוד                       
                                  ולמספר את העמודים)

        שם הבחינה: ________________________________ תאריך הבחינה: ____________  

*פרטים חסרים או משובשים אינם מאפשרים את בדיקת הערעור!


השאלות שאליהן מתייחס הערר והנימוקים לערר:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

ערר על בחינות מוקדמות הכוללות שאלות פתוחות

        מס' נבחן: _______ (אם מצורפים עמודים נוספים, יש לציין את מס' הנבחן על כל עמוד                       
                                  ולמספר את העמודים)

        שם הבחינה: ________________________________ תאריך הבחינה: ____________  

*פרטים חסרים או משובשים אינם מאפשרים את בדיקת הערעור!


השאלות שאליהן מתייחס הערר והנימוקים לערר:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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