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: דרכי הערכה, לאור ההנחיות החדשותב' היערכות להתנהלות בהמשך סמסטר נושא: 

 ומבחנים. סילבוסים  

 

 מרצים יקרים,

 מקווה ששלומכם טוב.אני 

המגזר , היוםהחל ממשמעות ההקלות היא ש .הקלות בתקנות החירוםממשלת ישראל החליטה על שורה של 

. מסגרת זו 'תו הסגול'הכללי לעבודה במסגרת  יעברו הציבורי כולו ובתוכו גם המוסדות להשכלה גבוהה

, ההוראה לגביעילות מחקרית במגבלות הקיימות. פלולשוב לעבודה הסגל המנהלי מאפשרת להחזיר את מרבית 

אולם סוף סמסטר ב' תש"פ,  , הלמידה במוסדות להשכלה גבוהה תמשיך בצורתה המקוונת עדולעכשינכון 

לאור  . בשל ההיערכות המתבקשת, ייתכנו שינויים בלוח הבחינותבחינותשל  מןלקיוקרוני עאישור התקבל 

מעבדות הוראה והנחיית פרויקטים קיומן של ל נערכיםאנו מקביל בההגבלות, על פיהן אנו מחויבים לפעול. 

 .דרך ראשי המחלקות אנו נעדכנכם בהמשך. מגביליםהבתנאים 

יחד עם זאת, עלינו אך, בהתאם להנחיות החדשות של משרד הבריאות.  ,של בחינות ןקיומל נערכיםאנו כאמור, 

זמני או מלא לאפשרות שהנחיות אלה ישונו בהתראה קצרה ונמצא עצמנו שוב בסגר  ,מבעוד מועד ,להתכונן

 או במהלכה. תקופת הבחינותלקראת 

 פיזיבהם אמור להתקיים מבחן חלופיות בקורסים דרכי הערכה בנוגע להנחיות המכללה מסמך זה מפרט את 

 . בנוגע להערכה הכוללת בקורס ולמבחני האמצע אותם עליכם למלא ,לשאלוניםקישור כן ו

 ביותר עבור הקורס שלכם, ותהמתאימ, תיוהערכה חלופדרכי לכם המרצים לבחון אפשרויות ל על מנת לאפשר

. חודש מאיתחילת ב כבר, ויציע אפשרות למתן תמיכה וליווי אישי הדרכותלחינוך הנדסי ויזמות יערוך המרכז 

 יעזר בערוצי סיוע אלה שמציע המרכז. אנו ממליצים לכם מאד להמועדי ההדרכות יפורסמו בהמשך. 

 

 :מיידי - שאלון מבחן אמצע )לקורסים שעבורם זה רלבנטי(

על מרצה/מרכז קורס לבחור בין נכלל מבחן אמצע בסילבוס האחרון שפורסם לסטודנטים,  ושב בכל קורס •

 שני מסלולים: 

  .ביטול מבחן האמצע .1

האפשרויות לקיומו המקורי.  המבחן במועד (באופן פיזיבאופן מקוון )אם לא יתאפשר קיומו קיום מבחן  .2

 של מבחן מקוון הינן: 

o  על מנת להתגבר על בעיות המבחן שעות לפתרון  24מבחן בית דרך מערכת המוודל. מומלץ לתת

 טכניות ואחרות שיכולות להתעורר בזמן קצר של בחינה. 
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o  שעות בודדות, יש לדאוג לפתרון חלופי לסטודנטים אם בכל זאת הבחינה מתקיימת בטווח של

 בזמן המוקצב.  להשלימהבעיות טכניות או בעיות אחרות לא היו יכולים שבשל 

פה עם סטודנטים -לצורך השלמה או וידוא אותנטיות, ניתן לשלב מבדק בעל -* בשני המקרים לעיל 

 בודדים, או עם קבוצות סטודנטים, כרכיב בהערכה. 

o לחילופין, ניתן לבצע מבחן בעל פה. 

שבהם אמור להתקיים מבחן אמצע לבחור את האפשרות )ביטול או קיומו של על כל המרצים בקורסים  •

. לאחר אישור הזהבטופס  מבחן האמצע( ואת אופן ההערכה המקוונת )במקרה שלא יתאפשר מבחן פיזי(

 ליידע את הסטודנטים בהקדם האפשרי.הרמ"ח יש 

 

 : הערכה כוללת בקורסשאלון 

 :לבחור בין שני מסלוליםכל מרצה/מרכז קורס מתבקש  •

  .ללא מבחן פיזימסלול הערכה  .1

 , אליהן צריכים להיערך:י אופציותתשמסלול הערכה הכולל  .2

  .ים(פיזי ניםמבחמצב "שגרה" )קיום  .א

למקרה בו לא , הערכה אחרתכל או  מבחן מקווןכגון  ,חלופיתמסכמת הערכה מצב "קורונה" ) .ב

שעות, יש לקיימה במועד  24. אם ההערכה המסכמת החלופית מוגבלת בזמן, עד יתאפשר מבחן פיזי

 .(המבחן

, בהתאם 2ס' מסלול מעבור שתי האופציות ב או 1מרכיבי הציון ומשקלם עבור מסלול מס'  לפרט אתיש 

 . הנבחר עבור הקורסלמסלול 

נחרוג קיצור זמן הבחינה על מנת שלא בחיוב מתבקש/ת לשקול  ךלאור המגבלות בהן אנו מצויים, הינ •

 מהותית מלוח הבחינות המקורי. 

)דרכי הערכה סילבוס מעודכן להגיש ובמקביל  זהה השאלוןאת מתבקשים למלא  הינכם 15.5.20 עד לתאריך •

 אישור ראש המחלקה.  לוהרכב ציון בלבד( 

לפרסם עדכון לסילבוס הנוגע מתבקשים  הינכםע"מ לקיים אחידות בפרסום(  ,כן)ולא לפני  1.6.20בתאריך  •

 תבנית תישלח אליכם בהמשך.. והרכב הציון לדרכי ההערכה

 

 מהירה לשגרה, בה ואיתנה וחזרהטובברכת בריאות 

 

 פרופ'/ח שרית סיון
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