מרכז הבחינות של מכון גתה ישראל הוא מכון גתה בתל

אביב.

הבחינות של מכון גתה נערכות עם תום הטרימסטרים של מכון גתה ,שלוש פעמים בשנה .מועדי הבחינות
וההרשמה מתפרסמים באינטרנט.

מדריך ותנאים כלליים – בחינות:
 לפני ההרשמה:
נהלי ותנאי הבחינה של מכון גתה תקפים לגבי אותה הבחינה המסויימת.
אנא קראו בעיון מידע זה לפני שאתם נרשמים לבחינה.
 .1נהלי הבחינה תקפים לכל הבחינות:
http://www.goethe.de/lrn/prf/pro/de/Pruefungsordnung.pdf

 .2תנאי הבחינה מסבירים את פרטי מהלך הבחינה שלכם .תמצאו אותם בעמוד הבחינה שלכם
תחת “:„Weitere Informationen
https://www.goethe.de/de/spr/kup/prf/prf.html
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 .3לכל המבחנים של מכון גתה יש באתר דוגמאות בחינה/תרגולים .אין לגשת לבחינה
ללא היכרות מוקדמת עם מבנה הבחינה שבחרתם בה לפני ההרשמה .תמצאו את דוגמאות
הבחינה תחת “:„Übungsmaterial
https://www.goethe.de/de/spr/kup/prf/prf.html

יש להגיש את הבחינה בשלמותה .כל המועמדים נבחנים באותו היום במבחן בכתב ובמבחן בעל פה.
לנבחנים בעלי צרכים מיוחדים (נכים עם מוגבלות פיזית) יינתנו תנאים מיוחדים על פי בקשה ,אם יוצג
במשרדי הקורסים אישור רפואי עדכני לכל המאוחר ארבעה שבועות לפני תום ההרשמה ,ר'
https://www.goethe.de/pro/relaunch/prf/de/Teilnehmende_mit_spezifischem_Bedarf.pdf

 ההרשמה:
ההרשמה מתבצעת בכתב על גבי טופס הרשמה שתוכלו להוריד מהאתר שלנו.
בני נוער (בגילאים  12עד  )16המעוניינים לגשת לבחינה מקבלים מידע לגבי ההרשמה ממשרדי הקורסים.
על טופס ההרשמה עליכם (או על הוריכם במקרה שהינכם קטינים) לאשר שאתם מכירים את כללי
הבחינות התקפים ואף מכירים בהם.
הצהרת פרטיות :המשתתפים (או הוריהם במקרה של קטינים) מביעים את הסכמתם לכך שהפרטים
האישיים הדרושים להנפקת אישור הבחינה יעמדו לרשות הבוחנים ,וכן שהפרטים החשובים לתהליך
הארכיון יועברו לארכיון המרכזי בגרמניה.



טפסים נחוצים:

באפשרותכם להביא את הטפסים מלאים וחתומים למשרדי הקורסים ,או לשלוח אותם ל:
courses-telaviv@ goethe.de

.1טופס ההרשמה המלא והחתום,
 .2טופס הצהרת הסכמה חתום,
 .3צילום הדרכון
יש למלא את הטפסים בכתב יד ברור ובאותיות דפוס לטיניות .מכון גתה ישראל בתל אביב אינו נושא
באחריות לטופסי הרשמה שלא מולאו כראוי .על השם להיות זהה לזה המופיע בדרכון.

 תשלום עבור עלויות הבחינות:
התשלום הוא בהתאם למתפרסם באינטרנט .רק מי ששילם את מלוא התשלום בעת ההרשמה לבחינה
רשאי לגשת לבחינה.
את התשלום ניתן לבצע בעת ההרשמה במזומן או בכרטיס אשראי .פרטי אפשרויות התשלום יינתנו לכם
בעת יצירת הקשר הטלפוני עם משרדי הקורסים (מספר טלפון.)03 6060503 :

 מועד אחרון לתשלום והזכות להשתתפות:
המועד האחרון לתשלום הוא סיום מועד ההרשמה ,המתפרסם באתר הבית.
הזכות להשתתפות בבחינה שמורה רק למועמדים שנרשמו בזמן ועל פי הכללים .איננו מתחשבים
בהרשמה מאוחרת.
הנרשמים לבחינה יקבלו עם תום מועד ההרשמה בדוא"ל את אישור ההרשמה ,וכן מידע חשוב על מהלך
הבחינה וזמניה .במידה ולא קיבלתם את אישור ההרשמה יומיים אחרי תום ההרשמה ,אנא צרו קשר אתנו.

 ביטול השתתפות בבחינה:
הביטול חייב להיעשות בכתב ,בדוא"ל למכון גתה תל אביב ל:
courses-telaviv@ goethe.de
במקרה של ביטול ההרשמה לבחינה ,עם תום מועד ההרשמה ועד  48שעות לפני מועד הבחינה ,חלים דמי ביטול של
 50 %ממחיר הבחינה .לאחר מכן או במקרה של אי התייצבות בבחינה ,אין החזר כספי.
כלל בחינה מספר  7תקף.

 חובת הזדהות:
כל המועמדים חייבים להזדהות לפני המבחן בעל פה והמבחן בכתב( .תעודת זהות ישראלית או דרכון).

 בזמן הבחינה:
יש לשמור על כללי הבחינה .מי שמגיע לבחינה באיחור אינו זכאי לזמן נוסף.
יש להישמע להוראות משגיחי הבחינה והבוחנים .בעת הבחינה אין להשתמש בעזרים דוגמת מילון.
כלל בחינה מספר  12תקף.

 תוצאות ותעודות:
הנבחנים יוכלו לבדוק כארבעה עשר יום לאחר מועד הבחינה את תוצאות הבחינות באינטרנט על
ותאריך לידהPTN .ידי הנסת נתוני מספר נבחן
נבחנים שעברו את הבחינה יוכלו לקבל את התעודה במשרדי הקורסים שבמכון גתה תל אביב ,עם הצגת
תעודה מזהה.
אם אתם מעוניינים לקבל את התעודה לכתובכם הישראלית בדואר רשום ,אנא אמרו זאת בעת ההרשמה
ושלמו על הוצאות המשלוח במזומן במשרד השפה.

 גירסה תקפה
הגירסה של תנאי ונהלי הבחינה של מכון גתה בשפה הגרמנית תקפה במקרה של חוסר שיויון בינה לבין זו
בעברית .הגירסה העדכנית ביותר של תנאי ונהלי הבחינה של מכון גתה היא התקפה.

מכון גתה ישראל שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי ונהלי הבחינה!

אנו מאחלים לכם בהצלחה בבחינה!
משרדי הקורסים של מכון גתה בירושלים ובתל-אביב
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