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  ההוראה חברות וחברי סגל
 שלום רב, 

 
קובע כי: 'מוסד לא יקיים בחינות בנוכחות פיזית של סטודנטים;   30.6.20-צו בריאות העם כפי שהתפרסם ב

על אף האמור, ניתן יהיה לקיים בחינות בנוכחות פיזית בהתאם להוראות פרטניות שתקבע המל"ג בהסכמת  
  המנהל'.

 
-26.6.20) 'מו עבור מועד א, עפ"י לוחות הזמנים שפורסאנו ממשיכים את תקופת הבחינות כמתוכנן

 .(17.8.20-17.9.20) ג'מועדי ו (24.7.20-14.8.20)ב' מועדי , (23.7.20
 

(  )פיזיים ומקוונים שנקבעו מלכתחילה ככאלהמתכונת המבחנים הנוכחית , 5.7.20- כניסת הצו לתוקף בעד 

 .למבחנים שיוחרגו מהצו, אם יהיו כאלה . אנו נעדכן בנוגעתימשך כמתוכנן

בחינות  נוהל . 1.6.20אריך תעודכנו על ידכם בסילבוסים ב הערכה חלופיות לדרכי היערכות הנחיות בנושא 
. מחוץ לקמפוסאת ההנחיות לניהול וביצוע בחינות  מפרט    , 25.6.20  בתאריך  שנשלח אליכם  מעודכן  מרוחקות

 ומן של חלופות אלה.  לייש כעת יש להיערך 

 
 :  ליבכםאני מבקשת להסב את תשומת  

,  קראו את הנוהלאנא  .  מאפשר קיום בחינות בתנאים של ריחוק פיזי  . נוהל זה נוהל בחינות מרוחקות  .1
 .ע"מ שלא תתקלו בבעיות בזמן הבחינהכלשונו,   מוהקפידו על קיוועקבו 

בשל הסיכון לנפילת שרתים במהלך תקופת הבחינות, כל מרצה מתבקש .  רשימות תפוצה לכל קורס .2
להיערך מבעוד מועד, להכין רשימות תפוצה של הסטודנטים בכל קורס דרך תחנת המידע ולשמור 

המרצים רשאים לשלוח   –רק במקרה של נפילת השרת ואי יכולת לגשת למוודל  אותן במקום בטוח.
 המבחן במייל.את 

בשל השינוי החד בנוהל בחינות מרוחקות.  6.2.1סעיף לאנא תשומת ליבכם  .סטודנטיםהעדכון  .3
  במקום בולט באתרבמוודל  יפרסם המרצה    (,ורצוי קודם)  הבחינהעד שבוע לפני  ובמתכונת הבחינות,  

ה לחומר והגיש הקורס הנחיות שיכללו את: מתכונת המבחן, משכו, מספר השאלות, סוגי השאלות
 משבוע שנותר פחות  במקרה    .כאמור  עזר. רצוי להפיץ לסטודנטים הודעת מייל בדבר פרסום הנחיות

במקרה .  בחינה במתכונתה המקורית באופן מקווןהלקיום    לבקש אישור רמ"חעד מועד הבחינה, יש  
 זה, בשל השינוי החד, יש להוציא את העדכון לסטודנטים ללא דיחוי. 

נשלח אליכם  ש מידעלבהתאם  מועדי הבחינותעפ"י  מפגשים יתקיימו .למרצים  מפגשי הדרכה .4
 מהמדור להוראה וטכנולוגיות למידה. 

 . ה וטכנולוגיות למידה למדור הורא פנונא א . במקרה כזה, במערכת המוודלתקלות או בירורים ו/ .5

 osnatb@braude.ac.il (0523611050 )אסנת ברגר  −

 avihay@braude.ac.il (04-9901843 )אביחי בלמס  −

 ( 0504041363תורן מחשבים )  −
' בתוך  'הוראה מקרבת מרחוקדף למצוא בניתן הסברים . חלופית הסברים טכניים בנוגע להערכה  .6

 ור(. תחת קטגוריית סרטוני הדרכה )יש להקפיד להפעיל את המוודל טרם הכניסה לקיש ,המוודל
שהמרצה מזהה שוני מהותי בממוצע ובאחוז הנכשלים של המועד ביחס במקרה      התפלגות הציונים. .7

  עליו להתייעץ עם ראש המחלקה טרם פרסום הציונים. ,לנתונים המקבילים מסמסטרים קודמים
  ניתן לקבל מראש המחלקה.של הקורס בסמסטרים קודמים נתונים על הממוצעים ואחוזי הנכשלים 

 
 ומאחלת לכם בריאות טובה וקיץ פורה )עד כמה שניתן(. הפעולהשיתוף אני מודה לכם על 

 
 ברכה,ב

 

 שרית סיון פרופ'/ח 
       המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים              
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