
 בסמסטר א' תשפ" –בית  בחינותלקראת  הנחיות לסטודנטים

 

 ישום למודלר

רשום באופן אוטומטי  - ודנט שרשום לקורס בסמסטר א' תשפ"בסטלא ניתן להיבחן.  לאתר הקורס במודלללא רישום 
 למודל.

בהקדם למייל   לפנות למזכירותחייב בסמסטר הנוכחי,  עוקבשזכאי למועד  סטודנט מסמסטר קודם
taumanihul@tauex.tau.ac.il התלמיד על במודל.לאתר הקורס צרפו על מנת ל לפני המבחן שבוע עד המאוחר ולכל 

  .לקורס רשום היה בו בסמסטר שניתנה המטלה את תואמת בקורס המטלה האם לבדוק

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

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

 בחינות בית: 

 כל הבחינות מתבצעות מול מחשב בשרת המבחנים. •
 https://exams.tau.ac.il/לאתר הבחינות:  להיכנס הבחינה יש לפתיחת

 מודל יקבל גישה לבחינה. אתר הקורס באין צורך להירשם לבחינה מראש. סטודנט שרשום ל •
ולחתום על  קבוצה לבחור ,דקות בלבד למודל 15הסטודנטים נדרשים להיכנס בשעת הבחינה הרשמית ולמשך  •

 שאלון הבחינה. תקבלו גישה ללאחר 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 
 .סטודנטים שיגישו מבחן כאשר חתמו על הצהרה באיחור הגשתם תיפסל להבחן.

בוחרים קבוצה" שנפתח לטובת המבחן. ברכיב זה תאשרו כי  תלמידיםעם הכניסה לאתר הקורס יש לגשת לרכיב " •
דקות הראשונות של המבחן. לאחר בחירת הקבוצה יש  15בכוונתם לגשת למבחן. רכיב זה יהיה זמין רק במשך 

 לשוב לעמוד הראשי של הקורס ורק לאחר בחירת הקבוצה יתגלה לפניכם רכיב המבחן. 
כמה זמן הוא   :חייבים לענות לשאלות לאורך כל שעות המבחן. כל מרצה יפרסם מה הנהלים לאמרצי הקורס  •

 לשלוח לו שאלות, ועד מתי הוא יענה על שאלות.יהיה זמין לקבל שאלות, איך ניתן 
חשוב להדגיש מי שיחתום על ההצהרה ויקבל גישה לשאלון המבחן, יחשב כתלמיד שנבחן בבחינה, גם אם יחליט  •

 (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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