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 הנחיות / נהלים לסטודנטים לקראת תקופת הבחינות 

 פ"אתש' אסמסטר 

 
 בבחינה מקוונת הכוללת השגחה Edu  שימוש בחשבוןחובת 

באחריות הסטודנט לוודא מבעוד  .בלבדשל המכללה   EDU-כניסה לבחינה תתאפשר דרך חשבון ה

 דקות לפני 30יש להיכנס למערכת     מועד שבאפשרותו להיכנס למערכות באמצעות החשבון הנ"ל.

 ותהליך הזדהות על ידי המשגיחים.   מועד תחילת הבחינה לצורך בדיקת תקינות

ולציין בהודעה את השם  techrequest@hac.ac.il כתובת ולפנות לניתן להיעזר במחלקת המחשוב 

  .טלפוןלא, מספר ת.ז ומספר מה

 moodle@hac.ac.il –במודלתמיכה 

 

   סימולציית מבחן לדוגמא

 כל מרצה יעלה סימולציה לדוגמא הכוללת את מתכונת המבחן. מומלץ מאוד לתרגל לפני קיום המבחן

 בזמן אמת.

 

  . מקוונת הכוללת השגחה בחינהקיימת חובת הדלקת מצלמה במשך כל 

 במקביל.  ZOOM להתחבר למפגש  חובהבבחינה מקוונת הכוללת השגחה חלה 

לצורך תהליך זיהוי   ZOOM-ה למערכתולא יתחבר  MOODLEשיבצע את המבחן במערכת ה  סטודנט

   בחינתו תיפסל., מול המשגיח והשגחה לאורך המבחן כולו

 

 יש לכוון את המצלמה כלפי הסטודנט.  

דרך הנייד ולכוון את המצלמה של הנייד לכיוון הסטודנט  ZOOMלאם אין מצלמה במחשב חובה להיכנס 

 במהלך כל המבחן.   

 סטודנט שנבחן ללא מצלמה בבחינה מקוונת הכוללת השגחה, ייחשב שלא היה במבחן ולא יקבל ציון.

 המותקנת על המחשב היא בגרסה המעודכנת ביותר. ZOOMוכנת ה יש לוודא שת
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כדי לוודא ב אותו פתוחולהשאיר  לצורך הזדהות בלבדתחילת הפגישה במיקרופון את ה יש להדליק

  יש להציג את תעודת הזהות.הזדהות לשם  .שלא מדברים ומתייעצים עם מישהו אחר

 

 

 ת מבחניםבקר

 .לגילוי העתקותמערכת עברו בקרה אוטומטית באמצעות יהבחינות  כל

 

  יושר הצהרת

 .מחייבת יושר הצהרתוצג לפני הסטודנט תבתחילת כל בחינה 

ניתן יהיה לאתר העתקות גם לאחר כך ש כל הבחינות המקוונות מוקלטות ונשמרות במערכת המכללה

רשאי לבחון בעל פה סטודנטים באופן רנדומלי  מרצהבמקרה בו מתעורר חשד להעתקה,  הבחינה.תום 

  הסטודנט. עםבמועד שיתואם 

 

 ניווט בתוך הבחינה

לניווט קשיח חריג אישור פרט לקורסים באנגלית וקורסים שקיבלו תבצע בניווט חופשי יהניווט בבחינה 

 .נהל אקדמיימהמ

ולא יש להשתמש אך ורק בכפתורי הניווט של הבחינה  בכדי למנוע מצב של אובדן תשובות, :שימו לב

 . BROWSER  /בכפתורי הניווט של הדפדפן 

וגם אחרי ניתוק ניתן לחזור לאותו  מידיתבמידה ומשתמשים בכפתורי ניווט הבחינה, התשובה נשמרת 

גם שומרת את התשובות כל כמה דקות למניעת אובדן. שימוש   MOODLE-מצב במדויק. מערכת ה 

תן תשובה. בתיבת הניווט מבכפתורי הדפדפן לניווט, יביא לאובדן מידע של השאלות שטרם הוגשו ל

המכילה את מספר השאלות בצד שמאל, ניתן לראות את סטאטוס התשובה לשאלה: תיבה ריקה, 

 נתה.השאלה לא נענתה, תיבה חצי מלאה, השאלה נע

 

 

 איחור לבחינה מקוונת

 . בחינהדקות ממועד התחלת ה 10-של למעלה מ לא יאושר לסטודנט להתחבר לבחינה באיחור

 

 

 

 



 
 

 )בבחינות עם השגחה בלבד( – יציאה לשירותים

 יציאה לשירותים באישור משגיח בלבד.

 על הסטודנט לבקש אישור יציאה לשירותים באמצעות הצ'אט מהמשגיח. 

   דקות מתחילת הבחינה. 45תתאפשר לאחר יציאה לשירותים 

סטודנט שקיבל אישור נדרש להשאיר את   דקות האחרונות של הבחינה. 30-לא תתאפשר יציאה ב

 המצלמה. כל הזמן באמצעות את המכשיר  לראותמכשיר הנייד שלו באופן שניתן יהיה ה

 

 

  התקשרות עם המרצה בזמן הבחינה

 .ראש העמודצד שמאל של המודל ע"י כפתור צ'אט שיופיע בתעשה מתוך חלון 

 יש צורך לאתר את שם המרצה לצורך שליחת המסר.

 חיווי על תגובת המרצה יופיע כסימון אדום על כפתור הצ'אט.

 להלן קישור לסרטון הדגמה לתקשורת עם מרצה בבחינה:

rewtx3RQXQZFN6J/view-https://drive.google.com/file/d/125sO3tLNZgv0vCYM 

 ראו הסבר מפורט בעמוד האחרון של מסמך זה

 

 

 היבחנות במכללה

 המחשבים של המכללה בתיאום מראש עם החוג.תינתן אפשרות להיבחן  תחת השגחה במעבדות 

 היבחנות במכללה דורשת תיאום וצימוד משגיח לקבוצה הנבחנת. 

 ₪.  50ימים מראש, ייקנס בקנס כספי של  3במכללה ולא יגיע ולא הודיע על כך  להיבחןסטודנט שיתאם 

 

 העלאת קבצים

וכו' בהתאם לדרישת  )דפי תשובות ידניים, חישובים ידניים קבצים סרוקים במידה וסטודנט נדרש לצרף 

בתוך פרק הזמן הנתון מערכת המודל בלבד אמצעות ב ושליחה סריקה ברורהיש להקפיד על ( מרצה

יש לרשום את מספר במסגרת זמן המבחן נלקח בחשבון הזמן הדרוש לסריקת הקבצים.    למבחן.

 הסרוקים.תעודת הזהות )ללא שם( על גבי הדפים 

 

 05zg6fSw-https://youtu.be/AE באייפוןמצ"ב לינק לסרטון הדרכה לסריקה 

 https://youtu.be/MFK_LML_Vx4אנדרואיד במצ"ב לינק לסרטון הדרכה לסריקה 

 

https://drive.google.com/file/d/125sO3tLNZgv0vCYM-rewtx3RQXQZFN6J/view
https://youtu.be/AE-05zg6fSw
https://youtu.be/MFK_LML_Vx4


 
 

 דגשים:

 האפליקציות  מחנות דטלפון הנייל Google Drive את יישום שהורדתםלוודא יש  •

(google drive / app store) 

 .של המכללה EDU-המחובר לחשבון  Google Driveשה יש לוודא  •

 Tiny Scanner תוכנת וודא הורדתיש ל –אנדרואיד מערכת הפעלה של  •

 םהרלוונטייבכדי להעלות את הקבצים  דרך המודלEDU התחברות לחשבון יש לוודא  •

 יש לעדכן את תוכנת הזום במחשב •

של המכללה. הבחינה פתוחה רק לסטודנטים של   EDUיש להתחבר גם בתוכנת הזום לחשבון  •

 ( ולכן ללא זאת, הם לא יוכלו להתחבר לבחינה.EDUהמכללה )

 יחודי לכל מועד(לכל בחינות המכללה, ישנו קישור יחיד להתחברות )לא יפורסם קישור י •

 

 

 

 

לפני בצורה טובה ומהירה המפורטים  שאתם שולטים בתהליכיםלוודא ולתרגל  מומלץ מאוד •

כדי שלא תיתקלו בבעיה בעת הבחינה עצמה. אל תניחו שיהיה בסדר, בצעו את  מועדי הבחינות

 התרגול כמה פעמים ורשמו לעצמכם הנחיות לבחינה.

 

 תוספות זמן

בהתאם עבור סטודנטים הזכאים לכך  יבבחינות הוגדר באופן אוטומט יישום התאמת תוספת זמן

   מרכז אתגרים.ל ש לרשימת הזכאים

 . - Orbit Liveאת קיומו של טופס הזכאות במערכת המומלץ לוודא לפני תקופת הבחינות 

 

 

 נפילת רשת בזמן בחינה

דקות שלא באישור משגיח, תביא לפסילת  10 -מכל סיבה שהיא של למעלה מ  ZOOM-ב איבוד קשר

 המבחן. סטודנט שניתק קשר בזמן בחינה לא יורשה לחזור אליה ויאלץ להיבחן במועד ב'.

 , בחינתו לא תיבדק.ZOOM-סטודנט שהמשיך לקיים את הבחינה במערכת המודל ללא השגחה ב

ינה ולהמשיך מאותה הנקודה שסיים וכל התשובות עד אותה לאחר ניתוק, הסטודנט יכול לחזור לבח

 נקודה כמובן נשמרות. הסטודנט לא יכול להגיש יותר מבחינה אחת, הגדרות הבחינה מונעות זאת.

 

 

 

 

 



 
 

 צילומי מסך –תקשורת עם המרצה בזמן הבוחן 

 כללי:

 תקשורת  בין סטודנט למרצה  בזמן מבחן, תתבצע בעזרת תיבת המסרים . 

 

להפעלת תיבת המסרים לחצו על הבלון ליד שם  .1
 המשתמש 

 

 

 לכתיבת הודעה לחצו : ״הודעה חדשה״      .2
 

 

בתיבת החיפוש  .3

ציינו שם הנמען 

 אותו מחפשים  

 

 בחרו את הנמען מתוך רשימה   )יסומן בצבע (  .4

 

 

 

רשמו הודעתכם בתיבת המסר  .5
 ובצעו שליחה 

 

 

 ם בתיבת המסרים  הודעתכם תישלח לדוא״ל הנמען ותישאר ג .6
 

הקפידו לתקשר בבוחן רק עם המרצה/המתרגל או מי שיועד לכך. כל שימוש אחר פסול בזמן  .7
 הבוחן. המסרים נשארים בתיבת המסרים ועשויים להיצפות על ידי אנשי המערכת במידה ויידרש.

 

 


