
המדריך המלא לבחינות מרוחקות
-א "סמסטר חורף תשפ-



, סטודנטיות יקרות וסטודנטים יקרים

, תקופת בחינות היא תמיד תקופה מאתגרת

.אך כאשר הבחינות מרוחקות האתגר משמעותי אף יותר

איגדנו כאן עבורכם , במטרה לסייע לכם לגשת לבחינות באופן מיטבי

.את כל ההנחיות והכללים הטכניים להיבחנות

היכרות טובה עם ההנחיות תקל על ההתמודדות שלכם בתקופת  

.הבחינות ותסייע לכם ולמכללה בשמירה על טוהר הבחינות

ות ינ לחה רבה בבח צ ים לכם ה ו מאחל . אנ
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?איך אבחן בבחינה מרוחקת
לתתבצעהבחינה ו ידמחשבמסךמ .המודלמערכתבתוך*יח

המחשבבמצלמתפתוחהתהיההזוםתוכנת,במקביל

.השגחהלצורךהחכםובטלפון

לראותיהיהשניתן,כךהחכםהטלפוןאתהציבו

.המחשבומסךהמחשבשולחן,הידיים,הפניםאת

חשוב לחבר את כל 
המכשירים למקור 

חשמל במשך כל זמן  
הבחינה

.יש לכבות אחד מהם לאורך כל הבחינה, במקרה של שני מסכים*



וודאו כי יש לכם גישה לאתר הקורס במודל

?כיצד עליי להתכונן לתקופת הבחינות

ודלאנא פנו , אם אין לכם גישה לאתר➢ ערכת המ יכה במ לתמ

avihay@braude.ac.il, 0533529891–אביחי ✓

osnatb@braude.ac.il, 0523611050–אסנת ✓

אנא פנו , אם אינכם מצליחים להתחבר למערכת המודל➢

ע  יד ות מ י ג ו ל ו יכה בטכנ (.IT)לתמ

IT0504041363 ,helpdesk@braude.ac.ilתורן ✓

mailto:avihay@braude.ac.il
mailto:osnatb@braude.ac.il
mailto:helpdesk@braude.ac.il


(רצוי קווי)ודאו שיש ברשותכם חיבור יציב לאינטרנט ✓

מצלמת  , בנוסף למצלמת הטלפון החכם. ודאו שיש ברשותכם מצלמות תקינות✓

מצלמת רשת או מצלמה מובנית במסך או מצלמת טלפון  : המחשב תהיה אחת מאלה

טאבלטאין לעשות שימוש במצלמת . חכם נוסף המכוונת כמו מצלמה מובנית

ראו נא המחשה בעמוד  )ודאו שיש לכם מעמד עליו ניתן להציב את הטלפון לרוחב ✓

"(איך להכין את עמדת זום"העוסק ב

מ להימנע מעיכובים  "ע, הכינו את ההתחברות לנקודה החמה במחשב מבעוד מועד✓

בצעו התחברות ראשונית לניסיון. בזמן הבחינה

?כיצד עליי להתכונן לתקופת הבחינות 

הכינו מראש את סביבת ההיבחנות

( המשך)



?כיצד עליי להתכונן לתקופת הבחינות 

"מידע והדרכות לבחינות המרוחקות"היכנסו לקורס במודל 

כדי למנוע את חסימת המודל  13.1.21-השלימו את לומדת תקנון המשמעת עד ה ✓

קראו את נוסח ההסכמה על טוהר הבחינות ואת נוסח ההסכמה להיבחנות ✓

בעת הכניסה לבחינות המקוונות תידרשו לחתום עליהן כתנאי  . במתכונת מקוונת

ללא חתימתכם לא תוכלו להיבחן. לביצוע הבחינה

( המשך)



"זום"איך להכין את עמדת ה

יש למקם את הטלפון כך 

וניתן  לרוחבשהתמונה תוצג 

,  הידיים, יהיה לראות את הפנים

,  (ללא חפצים)שולחן המחשב 

.ומסך המחשב

.אין לגעת בו במהלך הבחינה, הטלפון צריך להישאר יציב

.אט של הזום במחשב'י הצ"ט עם המשגיחים תיעשה ע'התקשורת בצ

סטודנטים שלא יעמדו 
בדרישות זווית הצילום  

י המשגיח "כפי שיידרש ע
.בחינתם תפסל-



תהליך ההזדהות  
והחיבור להשגחה  

"זום"ב
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ודאו שיש בידיכם קישור  
" זום"לחדר הבחינה ב

ניתן למצוא אותו בלוח הבחינות 
"תחנת המידע"ב

הצטיידו בתעודת מזהה 
עם תמונה עדכנית

תעודת סטודנט , תעודת זהות
או רישיון נהיגה

הכינו מראש חומרי 
עזר ודפי טיוטה

על פי הנחיות הבחינה באתר  
הקורס

הצטיידו באישור להתאמות  
מיוחדות

וודאו מראש שהוא בתוקף

01

02

03

04

לפני הבחינה



תהליך הזיהוי

דקות לפני תחילת הבחינה  40" זום"התחברו ל

.עד שהמשגיח יכניס אתכם" חדר ההמתנה"המתינו בסבלנות ב

.  לשם בעברית" זום"נצלו את הזמן כדי להחליף את שם התצוגה ב

.הציגו את התעודה המזהה למשגיח" זום"בכניסה לחדר ה

הציגו למשגיח את פניכם ואת אזור האוזניים על מנת לוודא כי אין  
מותר השימוש באטמי אוזניים מהסוג המתואר ורק . ברשותכם אוזניות

.  אחרי אישור המשגיח

!תיפסל–בחינה ללא תהליך הזדהות בזמן –זכרו 

.את השולחן ואת עמדת המחשב, הציגו למשגיח את סביבת הבחינה



:אנא וודאו כי, אם אושרו חומרי עזר בבחינה

הצגתם אותם מראש למשגיח✓

מספרתם את כל הדפים בהם נעשה שימוש במהלך הבחינה  ✓

בציון תעודת הזהות על כל דף

במקום  )אלא רק לכתיבה בטאבלטאינכם עושים שימוש ✓

וזאת רק על פי הנחיות המרצה( במחברת רגילה



הצבת המצלמה לצורך השגחה
בתום ההזדהות הציבו את המצלמה כפי שמתואר בעמוד המתאר  

"  זום"האיך להכין את עמדת 

קבלו את אישור המשגיח על מיקום המצלמה והמתינו לתחילת הבחינה

. כבו את המיקרופון של מכשיר הטלפון, במטרה למנוע רעשים
השבה לשיחה  . מרגע זה אין להשיב לשיחות נכנסות מטלפון זה

מה שעלול לגרום לפסילת הבחינה  , עלולה לנתק את המצלמה

חל אסור להשתמש ברקע וירטואלי במסך המחשב ובמסך הטלפון הנייד 

מסיום ההזדהות ועד תום המועד הרשמי של הבחינה אין לעזוב את האזור המצולם

אנא צרו קשר מידי עם המשגיח דרך  , במקרה של התנתקות מהאינטרנט
לאחר מכן התחברו לאינטרנט באמצעות  . אט של הזום בטלפון החכם'הצ

או התקשרו ( שהוכנה מראש)הנקודה החמה הניידת בטלפון הנייד 
0504041363: 'לתמיכה הטכנית בטל



מהלך הבחינה
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!הבחינה מתחילה

".  ההסכמה להיבחן במתכונת מקוונת"ו" טוהר הבחינות"אשרו את הצהרת 
.ללא אישורים אלה לא תוכלו להיבחן

.על פי ההנחיות שהוצגו לכם באתר הקורסרקבצעו את הבחינה 

בלי הארכת  / עם )הקפידו על כניסה לבחינה שמתאימה לכם 
.כניסה לבחינה הלא נכונה תגרום לפסילתה(. זמן

לאחר מכן לא. דקות מרגע תחילתה10יש להיכנס לבחינה תוך 
.תתאפשר כניסה לבחינה

.  כולל שלב ההזדהות, הבחינה תוקלט לכל אורכה, לידיעתכם
המכללה רשאית לעשות שימוש בהקלטת הבחינה ובצילומי הנבחנים 

.לצורך הבטחת טוהר הבחינות ולצורך זה בלבד



עשה

יש להישאר מחוברים לשתי המצלמות  ✓

יש להישאר לבד בחדר סגור במהלך  ✓

כל הבחינה

במקרה של ניתוק מהאינטרנט או  ✓

להתחבר  , מהמודל יש להודיע למשגיח

לנקודה חמה או ליצור קשר עם התמיכה 

.  0504041363הטכנית בטלפון 

כל השהייה עלולה לגרום לפסילתה של    

הבחינה

אין לפנות לאף גורם למעט  ×

המשגיח או צוות ההוראה

אין להשתמש בחומר נוסף  ×

כלשהו אלא אם אושר מראש על  

ידי מרצה הקורס

ואל תעשה



שאלות במהלך הבחינה
יש לפנות למרצה בדרך בה הנחה  

ט של  'צ)לפנות אליו בטרם הבחינה 

"(זום"למייל או בעת כניסתו , מודל

שאלות למרצה

שאלות למשגיח

"זום"ט של 'יש לפנות למשגיח בצ

וםבמקרה ✓ ניתן לפנות לתמיכת  , חיר

0504041363' מחלקת המחשוב בטל

ודללתמיכה בתפעול מערכת ✓ המ

0533529891' יש לפנות לטל

שאלות לתמיכה טכנית



יציאה לשירותים

ט שאתם מבקשים לצאת לשירותים'כתבו למשגיח הודעה בצ✓

חכו לקבלת אישור✓

צאו לשירותים והשאירו את שתי המצלמות פועלות✓

המשגיח יבצע שוב את תהליך ההזדהות  , בשובכם✓

לפני שתמשיכו את הבחינה



סיום הבחינה
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!הבחינה מסתיימת

יש לסרוק את הקבצים באמצעות הטלפון  מטלהב. הגישו את הבחינה במודל
מצלמת מול יש לבצע את הסריקה . ולהעלות למודל( או סורק אחר)החכם 

סיים  "יש ללחוץ על בוחןב. במודל ובמיילאישור ההגשה יתקבל . המחשב
.  בלבדוהאישור יתקבל במודל " בוחן

.  ואת השטח המצולם עד סיום מועד הבחינה הרשמי" זום"אין לעזוב את ה
.יציאה מאזור הצילום עלול להביא לפסילת הבחינה

.  הבחינה במודל תיסגר באופן אוטומטי בתום הזמן שהוקצב לה
.הבחינה תיסגר בתום הארכת הזמן, אם אושרה לך הארכת זמן

דקות נוספות לצורך הגשת 15מוקצות מטלהבבחינה מסוג 
שרק בהן מותר השימוש בטלפון החכם לשם הסריקה, המטלה



!בהצלחה


