הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע

נוהל בחינות מקוונות – סמסטר א' תשפ"ב
להלן נהלים ודגשים לבחינות המתקיימות באופן מקוון ,בנוסף לתקנון הבחינות האוניברסיטאי .אנא
הקפידו על הנהלים כדי שהבחינות יעברו בצורה חלקה ומסודרת ככול הניתן.
ברירת המחדל הינה שיבוץ משגיחים מטעם יחידת הבחינות .במידה וההשגחה תבוצע בלעדית על ידי
סגל הקורס ,יישלחו הנחיות מטעמם בהתאם.
לתשומת לבכם ,הקישור לפגישות הזום שדרכם תתבצע ההשגחה בבחינה ישלח אליכם בדוא"ל בשבוע
שלפני מועד הבחינה .שימו לב שאתם נכנסים לשיחת הזום הנכונה.
תוספת הזמן לזכאים מעודכנת באופן אוטומטי .אנא ודאו שאכן תוספת הזמן מעודכנת עבורכם במערכות
האוניברסיטה .בכל מקרה שבו יהיה שינוי ממתווה זה יקבלו התלמידים הודעה על כך מהמורים בקורס.
התנהלות הבחינה המקוונת:
•
•

•

•
•

הבחינה תתקיים במקביל בשתי סביבות וירטואליות :מוודל (סביבה אקדמית) וזום (סביבה
מנהלית).
בסביבת המוודל תהיה נוכחות של צוות הקורס  -כללי ההתנהלות במרחב זה ימסרו לכם בנפרד
על ידי המרצים .לכל בחינה יפורסם נוהל שיפרט :התקנת תוכנת חסימה (במידה ורלוונטי) חומרי
עזר ,עזרים טכנולוגיים ,תקשורת מול סגל הקורס וכיו"ב.
סביבת הזום תנוהל על ידי צוות משגיחים ,שתפקידם כפול – להיות הגורם הראשון והמרכזי
שמסייע לכם בשעת הבחינה ומהווה כתובת מידית לסיוע בכל נושא שאינו אקדמי ,ולשמור על
טוהר הבחינות.
המשגיח/ה יכולים ליצור עמכם קשר במהלך הבחינה באמצעות הצ'אט הכללי בזום לאחר חיווי
קולי ראשוני.
הקשר הטלפוני היחיד בבחינה יהיה עם המשגיח/ה

היערכות לבחינה מקוונת:
•
•

•

•
•
•
•

לצורך קיום הבחינה נדרש מחשב וחיבור יציב לאינטרנט( .במידה והבחינה תכלול תוכנת
חסימה ,על התלמיד להשתמש בנוסף גם במצלמת מחשב).
על התלמיד להצטייד בטלפון חכם עם מצלמה ,טאבלט ,או מצלמת רשת חיצונית .הצילום בזום
יתבצע באמצעות אמצעי זה( .חשוב שהטלפון יהיה מחובר לחשמל לאורך כל הבחינה)
במבחנים בהם תופעל תוכנת נעילה במחשב ,תצטרכו מצלמה נפרדת למחשב ואחת לפיקוח
בזום.
השימוש בטלפון הנייד הינו עבור פתיחת מצלמה לזיהוי והשגחה בבחינה בלבד ,כל שימוש אחר
אסור! יש להשתיק את המיקרופון בזום ,אבל לפתוח את הסאונד על מנת שניתן יהיה לשמוע
הודעות קוליות.
יש להגדיר את מכשיר הנייד במצב "שקט ועל רטט" על מנת להימנע מהפרעות ,אולם יש
להשאיר את השמע בזום.
באחריות התלמיד להתקין את תוכנת הזום ע"ג הטלפון הנייד טרם הבחינה .אם נדרשת בנוסף
התקנה של תוכנת החסימה ע"ג המחשב ,תתקבל על כך הודעה מהמורים בקורס.
יש להצטייד בתעודה מזהה/רישיון נהיגה/תעודת סטודנט.
במידה והוגדר חומר עזר נוסף בקורס :מחשבון ,או אמצעים נוספים ,יש להכינם בהתאם למה
שיוגדר בהנחיות הבחינה שישלחו המורים.

התייצבות לבחינה והזדהות:
•

•
•
•

עליכם להתחבר לזום כ  30דקות טרם תחילת הבחינה .יש להציג למשגיח/ה באמצעות המצלמה
ובאופן ברור את תעודת הסטודנט/תעודה מזהה ומספר טלפון הנייד שלכם .במידה ויעשה
שימוש בתוכנת החסימה ההזדהות תתבצע דרכה .מרגע הזיהוי חל איסור על כיבויי המצלמה.
במקרה של תקלה יש לפנות למרכז התמיכה (טלפון מופיע מטה) שימו לב :שבבחינה שתתבצע
במקטעים ,יש להזדהות שוב לאחר ההפסקה ולפני תחילת המקטע השני/שלישי.
מיקום המצלמה – יש למקם את מצלמת הטלפון מהצד כך שניתן יהיה לראות את סביבת
העבודה ,המחשב ופני התלמיד .יש להיענות לבקשות המשגיח/ה לשינויי מיקום המצלמה.
בסיום הבחינה ,לאחר ההגשה ,יש להציג שנית בפני המצלמה באופן ברור את תעודת הסטודנט
שלכם למשך מספר שניות .
על תעודת הסטודנט  /תעודת מזהה להיות זמינה לאורך הבחינה .יתכן ותדרשו להזדהות שוב
במהלך הבחינה.

יציאה לשירותים:
•

•
•

•

על מנת לצאת לשירותים ,עליכם לסמן עם היד או באמצעות צ'אט כללי בזום (צ'אט המיועד למשגיח
בלבד) ולהמתין לאישור/סימון עם היד מהמשגיח.
סטודנטים שיש ברשותם אישור רפואי (בכפוף להעברת בקשה באמצעות טופס מקוון להתאמות
ובצרוף אישור רפואי התאמות) ליציאה לשירותים ללא הגבלה יוכלו לסמן עם היד בזום ולצאת
מידית ,ללא צורך בהמתנה לאישור.
בבחינה מקוונת ,אסורה יציאה לשירותים בבחינות שמשכן עד שעה (לפני כל הארכת זמן).
יציאה לשירותים תתאפשר בתאום עם המשגיחים (בין אם של יחידת הבחינות ובין אם מסגל
הקורס) וזאת פעם אחת בבחינה עד שעתיים ופעמיים בבחינות של שלוש שעות ברציפות .עם
היציאה לשירותים יושאר הטלפון הנייד בסביבת הבחינה (ולא יילקח לשירותים).
בחלק מהבחינות הבחינה תחולק לשני מקטעי זמן של שעה לכל היותר (לפני הארכת זמן),
שבכל אחד מהם יוכלו הנבחנים להשיב על חלק מסוים בלבד מן השאלות ,תוך קביעת הפסקה
בין שני הפרקים (שאורכה גדול מהארכת הזמן הארוכה ביותר ועוד עשר דקות) .במקרה זה אין
חובה לאפשר יציאה לשירותים – עניין זה יעודכן בהנחיות בחינה.

תקלות טכניות:
בבחינות מקוונות סביר שייתכנו מידי פעם תקלות טכניות ,אנו מודעים לכך .בחינה לא תיפסל על סמך
תקלה טכנית במהלך הבחינה ,אולם במקרים כאלה יש לפעול מיידית לטיפול בתקלה שנוצרה.
במידה ותתקלו בבעיות טכניות עם מרכז התמיכה האוניברסיטאי.052-588-6733 ,
לשימוש חרום בלבד :מספר הטלפון של המשגיח/ה יוצג בצמוד לשם המשגיח בזום

תקופת בחינות מוצלחת ובריאות טובה!
צוות יחידת הבחינות ,הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע

