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 טבת תשפ"א כ'בס"ד 

 2021ר  בינוא 4
 

 zoom ,Moodleהוראות לבחינה מקוונת עם מערכת 

English version  An 

  ,סטודנטים יקרים שלום

 .1מועד המבחן  לפני. אנא הקפידו לקרוא בעיון הנחיות אלו מקוונותמצורפות בזה הנחיות לאופן קיום בחינות בית  

יתכנו שינויים בהנחיות במהלך תקופת הבחינות. באחריות הסטודנט לעקוב אחרי הודעות על שימו לב: 

 .ידי רשויות האוניברסיטהעל  בהנחיות כפי שיתפרסמו עדכונים

 Moodle -ב. המבחן עצמו יועבר Moodle -ו Zoom -בעזרת שני כלים טכנולוגים תועברנה הבחינות המקוונות 

)מחשב נוסף, טלפון  שתהיה פתוחה במכשיר אלקטרוני אחר Zoomויפוקח באמצעות תוכנת אישי  בשימוש מחשב

 .)נייד או טאבלט

מראש. במידה ואין לכם   שימו לב: ביצוע הבחינות המקוונות דורש חיבור אינטרנט יציב. חשוב מאוד להיערך לכך

 לכם.  אפשרגישה לאינטרנט יציב בבית, אנא היערכו מראש לקיום הבחינה במקום שכן מ

לפני תחילת המבחן אתם נדרשים לחתום על טופס ההצהרה בכל הנוגע לטוהר הבחינות. ללא חתימה זו לא ניתן 

 את הטופס החתום להגיש למשגיח. למבחן.לגשת 

 הנהלת האוניברסיטה רואה חשיבות רבה בשמירה על טוהר הבחינות גם בנסיבות אלו. כל חשד לפגיעה בטוהר

 .יטופל במלוא חומרת הדיןהבחינה 

 הכנות מקדימות

 לפני הבחינה, על הסטודנט להכין מראש:

צרו  . במידה ואינכם רשומים לאתר הקורס אנאMoodle-עליכם לוודא כי יש לכם גישה לאתר הקורס דרך ה •

 תאשר את צירופכם לאתר הקורס. לפני מועד הבחינה כדי ש בועהמחלקה לפחות שקשר עם מזכירות 

 ., לא תוכלו להבחןבמועדהקורס  בבקשה להירשם לאתר תפנושימו לב! אם לא 

ף עם טלפון נייד  / או מחשב נוסבאמצעותו תתבצע הבחינה )"מחשב ראשי"( וכן מצלמה ומיקרופון מחשב עם  •

 מצלמה )"מחשב משני"(:

  "מחשב )נייד או נייח( עם  -"מחשב ראשיzoom וגישה ל-Moodle יש לדאוג מראש לסגור במחשב כל .

אפליקציה שאינה קשורה למבחן. מומלץ לבצע הפעלה מחדש ואז לסגור כלים שונים שעשויים להקפיץ 

מהלך להודעות בתוך הדפדפן. ב disableהודעות במהלך המבחן, כמו הודעות על מיילים, כולל לעשות 

הבחינה תידרשו לבצע שיתוף מסך, לכן רצוי מראש לשנות תצורה שחושפת פרטים אישיים כגון תמונות 

  .Moodle-. יש לוודא שיש גישה לאתר הקורס בdesktop -אישיות ב

 
 .באוניברסיטה והתלמידות התלמידים לכלל ותקפות בלבד נוחות מטעמי זכר בלשון כתובות להלן ההנחיות 1

mailto:academic.secretariat@biu.ac.il
https://stuad.biu.ac.il/files_stuad/students-admin/news/04012021moodleguidelinese.pdf
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  יש לוודא שהמצלמה והמיקרופון עובדים באופן תקין. אם משתמשים במצלמת רשת חיצונית יש למקמה כך

 סטודנט באופן חזיתי )למשל על גבי מסך במחשב(.שתראה את פני ה

  טלפון או מחשב משני עם מצלמה וחיבור לאינטרנט ותוכנתzoom . יש לדאוג מראש לסגור בטלפון כל

 אפליקציה שאינה קשורה למבחן. יש לוודא שהמצלמה עובדת.

 קבוע לטלפון ולמחשבים הניידים. חיבור למקור כוח 

גם אם אינם  חדר שקט למבחן. חל איסור על שהייה בחלל עם אנשים נוספים -סביבת בחינה שקטה ומבודדת  •

 . אסור לסטודנט להיבחן עם נבחן אחר באותו חדר. סטודנטים בקורס

יש לדאוג לסביבת עבודה שקטה ונקייה. חדר שאינו מכיל חומרים אסורים. בכדי להגן על פרטיות הנבחן,  •

לפנות מהחדר או לכסות חפצים אישיים פרטיים )כגון תמונות(. יש לדאוג ומאחר והמבחן מצולם, אנו מציעים  

 . מאחר ואין לצאת מהחדר במהלך המבחן שיהיה לכם בחדר כל הדרוש כולל שתיה ואוכל

ביתי מומלץ ללמוד  Wi-Fi-אינטרנט נוספת, כגיבוי ל יש לדאוג לחיבור לרשת –תמיכה טכנולוגית מתאימה  •

 טלפון.דרך ה hotspotאיך ליצור 

תאפשר יציאה לשירותים במהלך המבחן, אלא לנשים בהריון ולסטודנט שיציג במבחן שאורכו עד שעתיים לא ת •

 . מרופא מומחה אישור רפואי רלוונטי

 אביזרי עזר מותרים לבחינה מקוונת: •

שתשמש  שיון נהיגה או דרכון בלבד(יה מזהה ממשלתית עם תמונה )תעודת זהות, ראו תעודתעודת סטודנט  •

 ותושווה לתמונה הקיימת במערכת. לזיהוי

 רק אם מותרים על ידי המרצה.דפי טיוטה  •

 אם מותר על ידי המרצה. חומר עזר נוסף •

 להדפסת דפי המבחן אם ניתן, לא הכרחי ומתאים רק אם היא נמצאת בחדר הבחינה.מדפסת  •

כדי להעלות את דפי הבחינה לאחר תום המבחן, לא הכרחי ורק אם הוא נמצא בחדר הבחינה.  ניתן  סורק •

( בטלפון CSאם משתמשים בטלפון יש לוודא התקנת תוכנת סריקה )כגון:    .לאחר הבחינהלהשתמש גם בטלפון  

 לפני הבחינה.

יהיה סגור ומכובה במהלך כל הבחינה. מי שנבחן בחדר בו קיים מסך מחשב נוסף צריך להקפיד שהמסך הנוסף   •

 וכן עליו לדווח למשגיח בתחילת הבחינה על קיומו של מסך נוסף בחדר.
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 חצי שעה לפני זמן הבחינה:

. יש להיכנס רק לקישור שנשלח אליו אישית zoom-לכל סטודנט יישלח, מבעוד מועד קישור לחדר ההשגחה ב •

 ואין להיכנס לקישור אחר.–

תקפידו שהשם המלא שלכם יהיה . מחשב משני/וגם בטלפון הראשי , גם במחשבzoom -ור היש להיכנס לקיש •

 Renameמעודכן בזהות שלכם בזום, כדי שהמשגיח יוכל לזהות אתכם. )אפשר לעשות זאת באמצעות פקודת 

 בעמודת המשתתפים או בפרופיל(.

יש להתאזר   .תהכניסה למבחן תתבצע בצורה פרטני.  לחדר המתנה  תועברו,  zoomעם החיבור ל  -תהליך הזיהוי   •

-במערכת היוודא כי השם שלכם והמשגיח יבקש להציג תעודה מזהה ההמתנה,  סה לחדרבסבלנות. עם הכני

zoom  .כתוב באותיות כשהוא  שמכם הפרטי ושם המשפחה צריך להיותשם המשתמש מופיע בצורה נכונה

 לועזיות. 

טודנט על הסטודנט לסרוק מול המשגיח את כל סביבת הבחינה שלו, כולל המחשב, השולחן, כסא וכו'. על הס •

 משגיחים.ה. יש למלא אחר כל הוראות שאינה כוללת חומר אסור להראות כי הוא נבחן בסביבה נקיה

הצילום צריך יש למקם את הטלפון או מצלמת המחשב המשני כך שתשקף את סביבת העבודה במלואה.  •

בנוסף,  והפנים שלו.להראות את צדודית הסטודנט בעודו מביט אל המחשב ושיאפשר לראות את הידיים 

 הצילום ישקף את סביבת העבודה המידית מסביבו. 

, כדי לוודא שאין תוכנות שפתוחות מלבד , הסטודנט ישתף את מסך המחשב שלוbreakout roomבחדר הנפרד   •

 . יש לשתף את כל המסך ולא רק חלון יחיד.מה שמותר לצורך המבחן

 ו להתיישב ולהישאר בסביבת העבודה עד לסיום הבחינה.לאחר שסטודנט הראה את סביבת העבודה שלו, עלי •

 מהלך המבחן

במהלך הבחינה, על הסטודנט יהיה להפעיל את שתי המצלמות בו זמנית, על מנת להראות את סביבת  •

 לאורך כל הבחינה. -zoom העבודה שלו מכל הכיוונים, ולשדר אותה ב

, ולדרוש ממנו breakout roomבכל שלב במהלך הבחינה, המשגיח יוכל להעביר את הסטודנט לחדר נפרד  •

 לשתף את מסך המחשב שלו או להפנות את המצלמה אל המסך כדי לוודא שלא נפתחה תוכנה אסורה.

יש  יד, , ואם הבחינה נכתבה בכתבבתום הזמן -ניתן יהיה לראות את הקישור של המבחן Moodleבמערכת ה 

 להראות את כל דפי הבחינה )הבחינה עצמה והפתרונות( למצלמה ואז לסרוק. 

 יש לשמור על השקט במהלך הבחינה ולא לדבר או להרעיש ללא צורך, ממש כמו בבחינה בחדר בחינה בקמפוס. •

השימוש במחשב ייעשה רק לצורך הבחינה. למעט מקרים שבהם נדרשת תקשורת עם המשגיחים בבחינה,  •

 לוח שאלות או דיווח על תקלה.למש
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אין להיות בקשר כלשהו )דיבור, מחוות גוף, כתיבה, מסרונים וכו'( עם כל אדם שהוא במהלך הבחינה לכל  •

 (.zoom מטרה שהיא, למעט המרצה ו/או המשגיחים בבחינה ואף זאת רק באמצעים שיועדו לכך )כגון:

לבצע שימוש בטלפון לכל עניין למעט צילום. להזכירכם, אסור להחזיק ברשות הנבחן, להפעיל, להסתכל אין  •

, למעט מכשיר או להשתמש במכשיר אלקטרוני כלשהו )דוגמת: טלפון נייד, טאבלט או כל מכשיר תקשורת אחר

ק מכשירים כאלו במהלך הבחינה. יש להרחי (תרגום ללא תקשורת אינטרנט אם הותר שימוש במכשיר כזה

מהחדר בו נמצא הנבחן בזמן הבחינה. אי הקפדה על סעיף זה מהווה עבירת משמעת כשלעצמה, גם אם לא 

 הוכח שנעשה במכשיר שימוש במטרה להעתיק או לבצע הונאה.

אין להיעזר בשום חומר שהוא בזמן המבחן )למעט חומר שהותר מראש ע"י המרצה(, ובכלל זה חומר  •

 ים במחשב ו/או בטלפון נייד/טאבלט, הקלטות, אתרי אינטרנט וכו'.כתוב/מודפס, קבצ

ת ומחוברת, ומכוונת לצלם את הנבחן במשך כל זמן הבחינה. יש להפעיל ופועל ותעל הנבחן להקפיד שהמצלמ •

 לאורך כל הבחינה מיקרופון, כך שתתאפשר שמיעה של הנבחן וסביבתו בכל זמן הבחינה.

 . של המבחן zoom-יבור האם נדרשות לשיחה עם המשגיחים בחלמעט  הואאסור לשים אוזניות מכל סוג ש •

ו/או במערכת   zoomחובה על הסטודנט לשמוע את המשגיחים. יש להקשיב להוראות המרצה ו/או המשגיחים ב •

המשמשת לבחינה בכל מהלך הבחינה. היה וסטודנט יתעלם מהוראות המשגיחים, הוא יובא לדיון בפני רשויות 

 האוניברסיטה. המשמעת של

 חל איסור הזזת הטלפון כל מהלך הבחינה, למעט אם התבקש כך על ידי המשגיח בבחינה. •

 .ZOOM-אין להשתמש ברקע וירטואלי ב •

 .אין להסתיר פנים או ידיים •

 אין להסתיר מהמצלמה את שולחן העבודה לרבות על ידי שתיה, אוכל  או כל דבר אחר. •

 שבחדר.אין להשתמש במסכים אחרים  •

אין לעזוב את מיקום המבחן והאזור המצולם לשום מטרה שהיא )לרבות הליכה לשירותים או שתיית מים(  •

 ללא קבלת אישור מפורש מהמרצה/משגיח.

נבחן חייב לענות על שאלון הבחינה שהוקצה לו. במקרה ויש מספר קבוצות/שאלונים, אסור לנבחן לענות על  •

 שאלון אחר מזה שקיבל.

 לצלם באמצעות מצלמה ו/או טלפון נייד את הבחינה, לשחזר אותה בתום הבחינה ו/או להפיץ את השחזוראין   •

 .)למעט לצורך הגשת הבחינה אם כך נדרש(

יודגש כי מי שמאפשר העתקה ומוסר מידע לנבחן אחר עובר אף עבירת משמעת ועלול גם הוא לעמוד בפני  •

 הליכים משמעתיים.

 עם המרצה תהיה באמצעות צ'אט בחדר ההשגחה. או שגיחכל תקשורת עם המ •
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כל ניסיון לחבל בטוהר הבחינה, ואו עבירה על אחד מסעיפי תקנון המשמעת של האוניברסיטה יגרור העמדה  •

 לדין בפני רשויות המשמעת של האוניברסיטה.

 בסיום הבחינה:

 zoom-מהסטודנט אשר מגיש את הבחינה לפני שעת הסיום הרשמי, יעדכן את המשגיח/ה על יציאה  •

 והמשגיח/ה יציין את שעת סיום הבחינה ברשימת הנבחנים.

 זמן בתום פרק הזמן שהוקצב לבחינה היא תיסגר אוטומטית. עבור סטודנטים אשר מאושרת להם הארכת •

אתם , הארכת זמן גורפת על ידי המרצה ותינתןה להם. במידה תיסגר הבחינה בסיום הארכת הזמן שאושר

 .תיודעו על כך

 . - Moodleיש להגיש את המבחן )הקובץ הסרוק( לתיבת ההגשה שב •

לצורך שמירה על טוהר הבחינות, חל איסור על הסטודנטים ליצור ביניהם קשר כלשהו בנוגע לתוכן המבחן  •

 .שעה נוספת מהמועד שבו הסתיים המבחןבמשך 
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