
 

 

 

 

  בתומקסמקוונות  ותנוהל בחינ

 .נוהל זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד 

 

של    התקנהשתותקן על פי הוראות ה  VIXעל המחשב יש להתקין אפליקציות    -  מתכונת הבחינה
 החברה בלבד.

אנשים    אין  על הסטודנט לשבת מול מסך מחשב המונח על שולחן בחדר שקט בו  -  סביבת העבודה
  ם ת, בחינתוצדקמהמצלמה ללא סיבה מ  מו על יבצורה תקנית או י   מושלא יצול  יםנוספים. סטודנט 

מחובתו של הסטודנט הנבחן לוודא את ישיבתו התקנית מול המצלמה באופן שכל פניו ייראו    פסל.ית
 לאורך כל הבחינה. 

 הסטודנט במהלך הבחינה צריך להיות מואר ברמת בהירות של אור יום.   ההחדר בו ישה - תאורה

ולוודא שרכיבי  דקות לפני שעת התחלת הבחינה    30על הסטודנט להתחבר לתוכנה    - חיבור לבחינה
 הוידאו והקול תקינים. איחור לא יזכה בהארכת זמן. 

באוזניות, שעונים חכמים, טלפונים ניידים או כל אמצעי  אין לעשות שימוש    -אמצעים אלקטרוניים  
אינטרנט   בלי  אלקטרוני  מילון  )מלבד  כבוי  כשהוא  גם  אחר  לכאלקטרוני  וניתן  אישור    ךבמידה 

מראש( הודעה    .מהמרצה  כך  על  תינתן  הבחינה  לצורכי  נייד  בטלפון  להשתמש  צורך  ויש  במידה 
 פורשת. מ

משגיח יהיה רשאי לדרוש מנבחן להראות שאין לו או לה אוזניות באוזן ולהציג באמצעות המצלמה  
 את כל סביבת העבודה שלו/ה.

   .נוסחאות וכו'(, דף  חומרי העזר המותרים יונחו על השולחן באופן גלוי. )מחשבון - חומר עזר

 . סטודנטים הזכאים להארכת זמן, יקבלו אוטומטית את תוספת זמן בבחינה -תוספות זמן 

במבחנים שנמשכים עד שעתיים לא תותר יציאה לשירותים אלא למי שקיבל    -יציאה לשירותים  
  -   סטודנטים הזכאים להארכת זמן, בעלי אישורים רפואיים ונשים בהריון   :אישור על כך מראש

  מועד סיומה הרשמי. לפני  דק    30דק מתחילת הבחינה ועד    45לצאת באישור משגיח החל מ    שאיםר
 . לאחר מכן לא תותר יציאה לשירותים

יד   חייבים    -כתב  יד  בכתב  בחינה  לכתוב  והנגשה  תמיכה  ממדור  אישור  קיבלו  אשר  סטודנטים 
יום    14יום לפני מועד הבחינה ועד    30נפתחת  באינבר  פוס. ההרשמה לבחינה בקמפוס  קמבחן בילה

ימים לפני הבחינה. לא תאושר הגשת בחינה    7יום לפני הבחינה ועד    14  –   'לפני המועד, במועדי ב
השתתפות  בחצי השעה הראשונה של הבחינה. יציאה מהמבחן לאחר תחילת זמן הבחינה, דינה כ

   . ויקבל ציון בדק יי  מבחןה בחינה וב

בכל מקרה של תקלה טכנית במהלך הבחינה יש לפנות למוקד התמיכה בטלפון    -תמיכה טכנית  
, ואך ורק כדי להתקשר למוקד  המקרה היחיד שבו מותר להשתמש בטלפון בזמן הבחינה  וזה  * .9392
תמיכה  הבמידת הצורך יש לפנות למוקד    .יודגש כי נפילות אינטרנט אינן מזכות בהארכת זמן  הנ"ל.

ניתן להגיש בקשה למועד מיוחד.עוד  לתי וחריגות,  סטודנט    התקלה. במקרה של נפילות ארוכות 
 שלא יבצע את מבחן הדמה לפני הבחינה, לא יוכל לקבל תמיכה במהלך הבחינה או הארכת זמן. 

סטודנט שלא יקפיד    ות.הבחינ והר  אנו שבים ומזכירים את חשיבות השמירה על ט  -טוהר הבחינות  
משמעת.  בוועדת  משמעתי  לבירור  יזומן  כן  בהם    על  קיבלו  במקרים  הסטודנטים  תראות  בעבר 

וועדת   לנהלי הבחינה בתומקס,  מוועדת המשמעת או ממדור בחינות על התנהלות שלא בהתאם 
   המשמעת תנהג איתם ביתר חומרה במקרים של הפרה חוזרת של נהלי הבחינה.
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 תומקס+זום

הזום    "חדר"בחלק מהקורסים המקוונים נדרש להתחבר גם לזום באמצעות הטלפון הנייד. מספר  
ל, יומיים לפני  "מופיע במידע האישי באינבר תחת לוח הבחינות. בנוסף, מספר החדר ישלח בדוא 

 רי הזום מופיעה בדף הבית באינבר. דמועד הבחינה. טבלת קישורים לח

דק'    10ק' לפני תחילת המבחן לצורך הזדהות ועד  ד  30לפון החכם לפחות  יש להתחבר לזום עם הט
 לפני תחילת המבחן. סטודנטים מאחרים לא יקבלו תוספת זמן בגין איחור. 

נבחן לכוון את המצלמה בטלפון הנייד כך שניתן יהיה לראות את הפנים ופלג הגוף העליון ואת  העל  
להשתמש   אין  בנוסף,  מבחן.  פסילת  יגרור  הבחינה  איזור  של  תקין  לא  צילום  העבודה.  משטח 

 בתמונת רקע. 

חן מול כל נבחן ונבחנת אשר יתבקשו לרשום בזום את מב ה  תבדיקת ההזדהות תבוצע לפני תחיל
הכוללת תמונה. על הנבחנים לבצע סריקה   השם המלא בעברית. יש להציג למשגיחים תעודה מזהה

של חדר הבחינה באמצעות הטלפון הנייד בהתאם להנחיות המשגיחים. צוות השגחה רשאי לבקש  
כמו כן, משגיח יהיה   מהנבחנים לצלם את סביבתם תוך כדי הבחינה במידה ומתעורר חשד כלשהו. 

- היענות לדרישת המשגיח, או אי- אי  מנבחן להראות שאין לו או לה אוזניות באוזן.רשאי לדרוש  
 קיום הנחיה אחרת של משגיח, תגרור פסילת המבחן. 

 .muteעם התחלת הבחינה יש לכוון את המיקרופון על מצב 

ניתן לפנות רק באמצעות הצ'ט בתומקס כדי למנוע  .  במהלך הבחינה אין לשוחח עם המשגיחים בזום
את  הפ יעדכן  הרשמי,  הסיום  שעת  לפני  הבחינה  את  מגיש  אשר  סטודנט  הנבחנים.  לשאר  רעות 

ניתן   יציין את שעת סיום הבחינה ברשימת הנבחנים. לא  המשגיחים על יציאה מהזום והמשגיח 
 לעזוב את החדר או לכבות מצלמה לפני הגשת הבחינה בתומקס. 

 

 

 

 

 

 

 

 


