
 בית ובחינות אונליין בזום בחינותלקראת  הנחיות לסטודנטים

 סמסטר א' תשפ"א

 https://exams.tau.ac.il/לפתיחת הבחינה יש להיכנס לאתר הבחינות: 

 

 ישום למודלר

רשום באופן  –סטודנט שרשום לקורס בסמסטר א' תשפ"א בחינה חייב להיות רשום למודל. ל גשתסטודנט שרוצה ל
 אוטומטי למודל.

 טופס מקוון באמצעות לפנות למזכירות בהקדםחייב בסמסטר הנוכחי,  שזכאי למועד נוסף סטודנט מסמסטר קודם
 במודל. לאתר הקורסצרפו על מנת ל שבועיים לפני המבחן עד המאוחר ולכל

 מודל, לא יורשה להיבחן.ב לאתר הקורס סטודנט שלא יצטרף בזמן

 בית ובחינת אונליין עם השגחה בזום:שימו לב להנחיות השונות לגבי בחינת 

 בחינות בית: 

 מודל יקבל גישה לבחינה. אתר הקורס באין צורך להירשם לבחינה מראש. סטודנט שרשום ל 

  ולחתום על לבחור קבוצה  ,דקות בלבד למודל 15הסטודנטים נדרשים להיכנס בשעת הבחינה הרשמית ולמשך

 שאלון הבחינה. גישה להסטודנטים יקבלו לאחר מכן רק . הצהרת טוהר הבחינות

בפרק הזמן הנ"ל לא יוכל יבצע את השלב הראשון של הבחינה )בחירת קבוצה והצהרה של טוהר הבחינות( מי שלא 

 .הגשתם תיפסל ,סטודנטים שיגישו מבחן כאשר חתמו על הצהרה באיחור להבחן.

  על עם הכניסה לאתר הקורס יש לגשת לרכיב "סטודנטים בוחרים קבוצה" שנפתח לטובת המבחן. ברכיב זה

דקות הראשונות של המבחן. לאחר  15כי בכוונתם לגשת למבחן. רכיב זה יהיה זמין רק במשך הסטודנטים לאשר 

 לפניכם רכיב המבחן.  יש לשוב לעמוד הראשי של הקורס ורק לאחר בחירת הקבוצה יתגלה ,בחירת הקבוצה

  קורס המשך הזמן שנקבע להגשת בחינת בית אינו משקף את משך הזמן הנדרש לענות על שאלון הבחינה. מרצה

ל שאלות המבחן עלענות  לסטודנטיםייקח  לערךשעות( וכמה זמן  12 לדוגמאלהגשה )סה״כ יכתוב כמה זמן יש 

 שעות(.  2.5 לדוגמא)

  אחיד לכל הסטודנטים. בקביעת משך הזמן לבחינה, נלקחה בחשבון תוספת הזמן הוא הכולל משך זמן הבחינה

 תנת לתלמידים הזכאים להתאמות לימודיות. ישנ

  כמה זמן   :הנהלים םחייבים לענות לשאלות לאורך כל שעות המבחן. כל מרצה יפרסם מה לאמרצי הקורס

 על שאלות. ויענהיא /מתי הואלשאלות, איך ניתן לשלוח שאלות, ועד נים זמי והוא יהיהיא/

 מי שיחתום על ההצהרה ויקבל גישה לשאלון המבחן, יחשב כתלמיד שנבחן בבחינה, גם אם יחליט  ,חשוב להדגיש

 )נכשל(. 0ציון  לא להגיש את טופס הבחינה. לפיכך, הציון שידווח למערכת יהיה

 בעמודה מופיע הבחינה פתיחת ושעת תאריך". לתלמיד האישי מידע מערכת"ב הבחינה מועד הצגת לאופן לב שימו 

 לגבי הבהרה עם מסך צילום מצורף". מטלה הגשת/מבחן. ת" בעמודה מופיע ההגשה ומועד", מטלה לקיחת. ת"

 .המידע קריאת אופן
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 :*בחינת אונליין בזום

  זום ומודל. המבחן עצמו יועבר במודל בשימוש מחשב  -הבחינות המקוונות יועברו בעזרת שני כלים טכנולוגים
ויפוקח באמצעות תוכנת זום שתהיה פתוחה במכשיר אלקטרוני אחר )מחשב נוסף, טלפון נייד )לא טאבלט( אישי 

  .או טאבלט(
 

ורצוי שהמכשירים  יציב במהלך הבחינה כולה שימו לב: ביצוע הבחינות המקוונות דורש חיבור אינטרנט
 .ערך מראשי. חשוב מאוד לההאלקטרוניים יהיו מחוברים למטען

 

  .אין צורך להירשם לבחינה. סטודנט שרשום למודל יקבל גישה לבחינה 
 

 בבחינות מועד ב' לא תופיעו ברשימת הנבחנים, תכנסו  ,שימו לב: סטודנטים מסמסטר קודם או משפרי ציון חיובי
 לחדר ההשגחה בזום לפי חלוקת החדרים שתפורסם במודל ותתבקשו להירשם ישירות אצל המשגיח.

 

  בסיום הארכת הזמן תיסגר הבחינה  -עבור סטודנטים אשר מאושרת להם הארכת זמן : זמן להארכותבעלי זכאות
 .במערכת שאושרה להם

 

 אתר דרך הבחינה לפני שעות 24 עד אליכם ישלח לזום הבחינה, קישור לפני שעת דקות 45 לזום להתחבר יש 
את הסטודנטים מחדר ההמתנה באופן  המשגיחים במהלך שלושת רבעי השעה לפני המבחן יכניסו .במודל הקורס

  יש להתאזר בסבלנות. ,פרטני לצורך זיהוי
 ג או למרצה.אם לא קיבלתם קישור יש לפנות למזכירות החו

 לא תאושר כניסה למבחן באיחור.
 לא תתאפשר יציאה לשירותים. שעה וחציבמבחן שאורכו עד 

 

   לפני תחילת המבחן אתם נדרשים לחתום על טופס הסכמה לצילום במהלך המבחן ולאשר כי קראתם את
 ההצהרה בכל הנוגע לטוהר הבחינות. ללא חתימה זו לא ניתן לגשת למבחן.

 

  חשב כתלמיד שנבחן בבחינה, גם אם יחליט ימי שיחתום על ההצהרה ויקבל גישה לשאלון המבחן, ישחשוב להדגיש
 )נכשל(.  0ציון  לא להגיש את טופס הבחינה. לפיכך, הציון שידווח למערכת יהיה

 
הנחיות בכל הנוגע ובו פירוט ה  "כלל קמפוס –חוברת מידע לסטודנט_ת  –בחינות מקוונות "  -נספח מצורף *

 יש לקרוא בעיון רב  את ההנחיות ולהקפיד על במהלך בחינות אונליין בזום. הסטודנט לאופן התנהלות 
  .יישומן

 


