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 טבת, תשפ"א  טי"          
  2020,  ינואר 3          

 
  ,סטודנטיות יקרות וסטודנטים יקרים

 
למידה מרחוק היא משימה הסבלנות שהפגנתם במשך כל התקופה המאתגרת הזאת.  אני רוצה להודות לכם על  ראשית,  

 . הלמידהחזור במהרה לשגרת כי נוכל ל כולנו תקווה מאתגרת ו 

   . מרחוקתבצע גם ההשגחה ת  ,עבורן .במתכונת מרוחקתיתקיימו הבחינות  רוב , ה בתחלואהיבשל העלי

  למרצים  ימסר "ג )הודעה על כך תהמלשל  ההחרגה במסגרת  בקמפוס הבחינותמ קטן חלקבוחנים קיומן של  אנו

 (. ולסטודנטים

תקפותה של ההערכה המקוונת. אנו כדי להגן על טוהר הבחינות. זהו תנאי בסיסי כדי לשמור על  הכלהמכללה עושה 

האישי והמכללה תמצה את מלוא חומרת הדין, כפי שנעשה בסמסטר הקודם, עם מי שיפר אמון רואים ערך עליון ביושר  

 זה. 

  המידע   אתר יצרנו עבורכם את  בחינות,  להיערך כהלכה לקראת הובמטרה    עלינו לטובה,  לקראת תקופת הבחינות הבאה

 . מכם אחת ואחדשל כל  במודלמופיע ש  מרוחקות ות לבחינות וההדרכ

הנוגעים   , אלא בא להדגיש היבטים מסוימים בלבדנספחיו ו/או נהלי הבחינותזה אינו מחליף את  מסמך

בכל הנוגע לבחינות המתקיימות בקמפוס, יש לעקוב אחר ההנחיות . שגחה לבחינות מרוחקות עם ה 

    בחינות.אב  בנוהל המפורסמות

 

 כללי .1

באמצעות  תכנת הזום  ע"יגחה תיעשה המודל. במקביל, ההש במערכתעל מחשבכם האישי  תבוצענההבחינות 

 של המחשב ושל הטלפון החכם.    :שתי מצלמות

 

 לקראת הבחינה  .2

 : הקפידו  אנאבחינה, העיכובים בזמן מלהימנע  במטרה

לכל  יש לכם את הקישור לקבוצת הבחינה שלכם . אנא וודאו שחנת המידעבת רטי הקישור לזוםיפלהצטייד ב .א

 ממועד הבחינה. שלושה-המאוחר יומיים

 .במקרה הצורךבאישורים להתאמות מיוחדות, מבעוד מועד להצטייד  .ב

    :תתבקשושם , מרוחקות  ות לבחינות וההדרכמידע ה  להתחבר למודל ולהיכנס לאתר .ג

 .  מרוחקותהמדריך המלא לבחינות  לקרוא את ❖

להיבחן בבחינה מרוחקת ללא  לא תוכלו בכל מקרה, . טוהר הבחינותבנוגע ל הסכמהלקרוא את נוסח ה ❖

 חתימתכם.  

בבחינה  להיבחןלא תוכלו בכל מקרה, . לקרוא את נוסח ההסכמה להיבחן במתכונת בחינות מרוחקות ❖

 מרוחקת ללא חתימתכם.  

אי ביצוע הלומדה בהצלחה  . 1.2113. –ה עד  המכללה של המשמעת תקנון להכרתאת הלומדה  בצעל ❖

לא תוכלו להיבחן בבחינה מרוחקת יגרום לנעילת המודל, שייפתח שוב רק לאחר ביצוע הלומדה בהצלחה.  

 ללא ביצוע הלומדה. 

 הזדהות ה  תהליך. 3

לפני תחילת מועד הבחינה לצורך  דקות  40התחבר לזום יש ל משגיחים.התבצע בזום ע"י יתהליך ההזדהות  .א

 במודל.  (בוחן/מטלה) הבחינה המקוונת  תחילת לאחרהזדהות   תתאפשרלא ת. הזדהו

 תהליך ההזדהות יוקלט לכל אורכו. .ב
  .הרשמי התחילת מועד מדקות  10עד הבחינה המקוונת לפתוח את  ניתן .ג

 בחינה שתתבצע ללא השגחה בזום תיפסל.   .ד
 

http://www.braude.ac.il/
https://w3.braude.ac.il/wp-content/uploads/2021/01/nohal-av-1.pdf
https://w3.braude.ac.il/wp-content/uploads/2021/01/nispach-nohal-av-1.pdf
https://w3.braude.ac.il/wp-content/uploads/2021/01/nispach-nohal-av-1.pdf
https://w3.braude.ac.il/wp-content/uploads/2021/01/nispach-nohal-av-1.pdf
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 . בזמן הבחינה 4
   )עם או בלי הארכת זמן(.   במודללקישור הבחינה המתאים לכם  להיכנס יש לפתיחת הבחינה,  .א
 ., כולל הארכות זמןהבחינה תוקלט לכל אורכה .ב
'מטלה'( תידרשו לחתום על הסכמה לגבי טוהר הבחינות והסכמה  ב  חן' ובסוףו'בבבמהלך הבחינה )בהתחלה   .ג

לא תאפשר לכם הגשת  . אי חתימתכם על שתי הסכמות אלה תלגבי מתכונת ההיבחנות המרוחק

 חן/מטלה.והב

גם  ניתן . בזוםאו  דוא"ל ב, ט של המודלאבצ' :על פי הנחיותיו ,עם המרצה קשר  ליצור ניתן ,הצורך במידת .ד

 לפנות למשגיח באמצעות הזום. 

האזור המצולם טרם זמן סיום  הקפידו להישאר באזור המצולם כל זמן הבחינה ועד תומה. אין לעזוב את  .ה

 , כולל הארכות זמן, אם יש כאלה.  הבחינה הרשמי

- לובמקביל לשלוח מייל  0504041363טלפון יש להתקשר מייד ל  –נפילת האינטרנט במקרה של  .ו

elpdesk@braude.ac.ilh .   בחינה.הכל השתהות עלולה לפסול את 

 לשם כך.    שנוספוהאחרונות  דקות  ה  15ותה ולהעלותה למודל תוך  , יש לסרוק אעצמה  בתום הבחינה )מטלה( .ז

 

 אחר הבחינה ל .5

מרוחקת. הבדיקה הבחינה התר, אמצעי לאימות אותנטיות של בחינה מרוחקת בע"פ יכולה לשמש בין הי .א

שעות אחרי סיום הבחינה בפועל )כולל הארכות   4עד במקרה של חשד להעתקה  תתקיים בדיגום אקראי או

 בחינה. העל ציון  המשפיע הלאימות ואינ תמשמש הבדיקהזמן(. 

העובדה שתשובות הסטודנטים נשמרות במודל )ולא בתחנת   למעט , בנוהל הערעוריםכמפורט ערעורים יוגשו  .ב

 המידע(. 

  

 ובבריאות טובה,  בבחינות רבה  הצלחהאני מאחלת לכולם 

 

 פרופ'/ח שרית סיון
 משנה לנשיא לעניינים אקדמיים

 

http://www.braude.ac.il/
mailto:helpdesk@braude.ac.il
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