
בחינות
מקוונות

המלאהמדריך



 ,לךשלום

תמידהיאבחינותשתקופתיודעיםאנחנו
מקוונותכשהבחינותאך, מאתגרתתקופה
.יותרעודמשמעותיהאתגר

באופןהללולבחינותלגשתלךלסייעכדי
והכלליםההנחיותכלאתכאןאיגדנו ,מיטבי

.הטכניים

ותסייע, שלךההתמודדותעלתקלעמםהכרות
.הבחינותטוהרעלבשמירה

בחוברתלךמחכהמה

האוניברסיטהמהנהלתמסר•

?מקווןבאופןאבחןאיך•

?הבחינהלפנישבועלהכיןצריךמה•

?הזוםעמדתאתלהכיןאיך•

והזדהותלזוםהחיבורתהליך•

?מתחילהשהבחינהמרגעקורהמה•

?שאלהצצהאםעושיםמה•

?להתפנותיוצאיםאיך•

?הבחינהבסיוםעושיםמה•

ידבכתבבחינות•

חמותהמלצות•



,יקריםוסטודנטיםסטודנטיות

למידה. זומאתגרתבתקופהשהפגנתםהנפשיוהחוסןהסבלנותעללכםמודיםאנוההוראהוצוותהאוניברסיטההנהלתבשם, ראשית
.המבורכתלשגרהלחזרהמצפיםוכולנובדברהמעורביםכלעבורמורכבתמשימההיאמרחוק

שלתוקפוועלהבחינותטוהרעלשמירהביניהן, ות/כסטודנטיםן/זכויותיכםעללהגןכדישברשותההאמצעיםבכלנוקטתהאוניברסיטה
 ,ספקלנואין. מקוונתבסביבהגםההערכהשיטותשלתוקפןעללשמורשנוכללכךבסיסיתנאיהואהבחינותטוהר. ן/שלכםהתואר

.ן/הישגיכםואתהסמסטרבמהלךהקשהן/עבודתכםאתנאמנהשמשקףבהליךהגדולההחשיבותאתות/מביניםן/שכולכם

ביושרעליוןערךרואההאוניברסיטה. הפרתושלהמשמעויותאתולהכיר, הבחינותטוהרעללשמורן/לכםלסייעהיאאלוהמלצותמטרת
.הקייםהאמוןאתשיפרמיעםהדיןחומרתמלואאתותמצההבחינותבטוהרשמתבטאאישי

היחידות. בזוםהזדהותללאלהבחןניתןלא: לבשימו. בזוםהשגחהעםמקוונתבבחינהלהתנהלותההנחיותמצורפותן/לנוחיותכם
הנחיות. היחידהלמזכירותלפנותישלשאלות. היחידהשלהייחודיםלצרכיםבהתאםאלולהנחיותהתאמותלפרסםעשויותהשונות

.הרלוונטיתהמזכירותי"ען/אליכםיועברובקמפוסשתתקיימנהלבחינותבנוגעמפורטות

.למזכירותלפנותות/מתבקשים, כנדרשבחןילהן/מהםהמונעותאחרותמגבלותות/בעליאומיוחדותלהתאמותות/הזכאיםות/סטודנטים

!טובהובריאותרבהבהצלחה



?מרחוקאבחןאיך

המחשבמולמתבצעתהבחינה

(אך דומה, Moodleהמנפרד)שרת המבחנים בתוך

תהיה*הזוםתוכנתבמקביל

השגחהלצורךאחרבמסךפתוחה

!התקין את הגרסה האחרונה של תוכנת הזום במכשיר ממנו תתבצע ההשגחהליש*

מטעניםלהביאלשכוחלא
!לחשמלהמכשיריםאתולחבר



לפנישבועייםעד 
המבחניםתקופת

1

-Moodle.בהקורסלאתרגישהלךשישלוודאחשוב

.למזכירותלפנותנא,בעיהעולהאם

:להכין מראש

שני מכשירים אלקטרוניים•

(WiFiרצוי כבל תקשורת ולא )חיבור יציב לאינטרנט •

חדר שקט שאפשר לסגור בו את הדלת•

לכל  שבוע לפני הבחינהי לארגן סביבת בחינה יש לפנות למזכירות עד /אם לא תוכל

מזכירות היחידה תשתדל לסייע במציאת מקום להיבחנות בקמפוס בכפוף . המאוחר

.להנחיות התו הסגול

אין להשתמש במדפסת על מנת להדפיס את המבחן

2

3

שהגרסה האחרונה של תוכנת הזום מותקנת במכשיר ממנו תתבצע  לוודאחשוב

.  הכניסה למבחן תתאפשר רק מחשבונות רשומים. ההשגחה

!ללא חיבור לזוםלהיבחן לא ניתן 



לפנישבועכ
הבחינה

דרך ירטואליתוהולכיתהזימוןי/תקבל

אליושחירוםטלפוןמספרגםהמרצה ובו 

טכניתתקלהשלבמקרהמתקשרים

במידה ולא קיבלת קישור –הבחינהבמהלך

לזום יש לפנות למזכירות



הזוםעמדתהכנת

1
. באמצעות מכשיר נוסף שאינו מחשב הבחינהייעשה חיבור לזום 

.חשוב להצטייד במטען גם למכשיר זה

2

חשוב . יש למקם את המכשיר הנוסף כך שהתמונה תוצג לרוחב

ללא )את השולחן , לוודא שניתן לראות את הראש והידיים שלך

.י/תיבחנשעליו ואת מסך המחשב ( חפצים

4

אין לגעת בו . יציב במהלך הבחינהלהישאר המכשיר הנוסף צריך 

.ה/אט עם המשגיח'למעט תקשורת בצ, במהלך הבחינה

, תעמוד בדרישות זווית הצילום כפי שנדרש/שלא יית/סטודנט

בטרם בדיקהתיפסל ה /בחינתו

5

ניתן לפתוח מנוי חינמי בעזרת  . יש להתחבר בעזרת מנוי זום רשום

.כתובת המייל אוניברסיטאית

3



נקישולחן
מחפצים

הבחינהמחשב
יש להשתמש במסך אחד בלבד

נוסףמכשיר
לזוםמחובר

אתשמצלם
,הידיים,הראש

ומסךהשולחן
המחשב

הזוםעמדת



!!לאחרלא
כניסהתתאפשרלא
בחינהלתחרואמ

מחשבון רשום הבחינהתחילתלפנידקות 45לזוםלהתחבריש

אותךיכניסה/שהמשגיחעדההמתנהבחדרבסבלנותולהמתין

XX:10המבחנים בפקולטה יתחילו ב 



וההזדהותלזוםהחיבורתהליך

,  עזרבחומרהשימושמותראם

אותולהציגי/תתבקש

,  טיוטה/כתיבהבדפיהשימושמותראם

וריקיםממוספריםשהםלהראותי/תתבקש

עודת זהותתפר מסעליהםושרשום

מזההתעודהלהציגישהזיהויבתהליך

תעודת(ותמונהמלאשםובה

)סטודנטתעודת/זהות

שמךאתלכתובישלזוםבכניסה

-הבמערכתשכתובכפיבאנגלית

Moodle

,  שלךהטלפוןמספראתלאשרי/תתבקש

הצורךבמידתאליךלהתקשרניתןשדרכו

בחינהבמהלך

 ,הבחינהסביבתאתלהראותי/תתבקש

המחשבעמדתואתהשולחןאת

,פניךאתלהציגי/תתבקש

שאיןלוודאכדיזנייםוהאאתובייחוד

באוזניותשימוש

טלפוןמספרמזההתעודהבכניסההזדהות

עזרוחומרטיוטה, כתיבהדפיהבחינהסביבתפניםחשיפת



שמע

 mute)לא(פתוחמיקרופוןלהשאיריש

יכולההקולעוצמת.פועל( אודיו(השמעו

.הפרעותלמניעתמונמכתלהיות

חשוב להקפיד על סביבה שקטה לאורך 

.המבחן

ההזדהותסיום

להניחיש ,ההזדהותסיוםלאחר

בעמדההמצלםהמכשיראת

אתולקבלמראששארגנת

מיקוםעלה/המשגיחאישור

לחכותישכעת.המצלמה

הבחינהלתחילת

מצלמה

לסיוםועדההזדהותמשלב

אתלכבותאסורהמבחן

המצלמה



הבחינה
מתחילה

: אתר הבחינותללהיכנסישהבחינהלפתיחת•

https://exams.tau.ac.il/

עלושמירההבחינותטוהרהצהרתאתולאשר

הפרטיות

אורכהלכלתוקלטהבחינה•

ובצילומיהבחינהבהקלטתשימושלעשותרשאיתאביבתלאוניברסיטת*
)בלבדזהולצורך(הבחינותטוהרהבטחתלצורךהנבחנים

https://exams.tau.ac.il/


תעשהאל עשה

ת/מחוברלהישארעליךהבחינהבזמן

פתוחמיקרופוןעםלמצלמה

במהלךסגורבחדרלבדלהיותעליך

הבחינהכל

בדרךאואט'הצבאמצעותלפנותאין

איש, המשגיחלמעטגורםלאףאחרת

ההוראהעוזראווהמרצהטכניתתמיכה

אפשר להיות רק עם אטמים פשוטים

לא ניתן להיות עם אוזניות



בזמןשאלות
הבחינה

לצאתבקשה
:לשירותים

הודעהלכתוביש
למשגיחאט'בצ

:טכניותשאלות
אט'בצהודעהלכתוביש

למשגיח

:הבחינהחומרעלשאלות
שהמרצהבערוץהודעהלכתוב

ה/הגדיר

-הבמערכתבעיה
Moodle / 

Exams:
לכתוב למשגיח  
ולעקוב אחרי  
ההנחיות שלו

):האינטרנטרשתשלנפילהכמו(חירוםשאלות
ואם תפוס 050-9548777לטלפוןמידלהתקשר

03-6405753או 03-6407388להתקשר למספר 
הבחינהלפסילתלהביאעלולההשתהותכל



לשירותיםיציאהאין

שאורכההבחינהבמהלך

שעה וחציעד

תוספתעליבלמעט*

עשויהבחינתםזוהתאמהשבשלזמן

ה וחצימשעיותרלהיות

רפואייםאישוריםבעליסטודנטים ו

לשירותיםליציאה

לשירותיםיציאה

ה וחצישעמעלשאורכהבבחינה

לשירותיםלצאתמבקשה/שאתאט'בצהודעהה/למשגיחי/כתב•

אישורלקבלתי/חכה•

דקות5לרשותך , לשירותיםי/צא•

הבחינהבעמדתלזוםשמחוברהמכשיראתלהשאיריששירותיםלההיציאבזמן•

לפניהבחינהסביבתאתשובלהראותאותךלהנחותרשאיהמשגיח, בשובך•

הבחינהעללענותי/שתמשיכ

אין לצאת בחצי שעה הראשונה והאחרונה של הבחינה, בכל מקרה•



הבחינהסיום

בחינההגשתנוהל

באתר הבחינות  הבחינהאתלהגישעליך•

?הוגשהשהבחינהאדעאיך

הבחינהאתשהגשתאט'בצה/למשגיחי/כתב•

המחשבמסךאתלהציגממךיבקשה/המשגיח•

הזמןפרקבתוםאוטומטיבאופןתיסגרהבחינה•

להשהוקצב

הזמןתוספתבתוםתסגרהבחינה ,זמןתוספתלךאושרהאם*



נאותההתנהגותקודעללהקפידעליך•

חבריךשלהפרטיותעלי/שמר•

הבחינהטוהרעללשמורת/נדרשה/המשגיח•

חללאתשובלסרוקי/שתתבקשייתכןולכן

י/קבלאנא. במסךהמצלמהאתלמקדאוהחדר

בהבנהזאת

יועבר, הבחינהבטוהרלפגיעהחששישאם•

משמעתיבירורויתבצעליחידהכךעלדיווח

כמקובל

הבחינהטוהר



מבחןסריקת

ידבכתבשנכתב

אותהלסרוקאזורקהבחינהאתלכתובשסיימתאט'בצה/למשגיחלהודיעעליך•

או  -Moodleלוהעלאתההבחינהלסריקתהיותרלכלדקות 15לרשותך•

המרצהעםמראשסיכמתםעליוערוץבPDFכקובץלשליחתה

הבחינהטופסאתלשנותואסור, מהזוםלהתנתקאסורהסריקהבזמן•

(דוגמאות לאפליקציות סריקה)הניידבמכשירסריקהבאפליקצייתי/השתמש•

אט'בצה/למשגיחכךעלי/כתבהסריקהבתום•

"ציוןלמתןהוגש"הכיתוביופיעבמודל*



סורקיםאיך

?איכותיבאופן

בהיריםסימוניםעםדפיםעלאוחלקיםדפיםעללכתובמומלץ•

כחולאושחורבעטלהשתמשמומלץ•

לצלםולאייעודיתבאפליקצייהאחדלקובץסריקהלבצעמומלץ•

במצלמה הרגילה של הטלפון הנייד

לפני המבחןמומלץ להתנסות בהפעלת אפליקציית הסריקה •

הנכוןבכיווןושהדפיםחתוכיםאינםשהדפיםהסריקהבתוםלוודאחשוב•

לקרואושניתןהנכוןבסדרמופיעיםשהעמודיםלוודאישההגשהלפני•

בקלותהכתובאת



חמותהמלצות

עצמךהסתר

מומלץ, אותךמסיחבזוםהעצמיהצילוםאם

עצמךהסתרבאופצייתלהשתמש

(Hide Myself) 

להפריעלאנא

דלתעלשלטלתלותמומלץ

הבחינהלפניהחדר



!בבחינותבהצלחה





הצהרת טוהר הבחינות ושמירה על הפרטיות

בכללהמוסרלכלליבהתאםהבחינהטוהרעללשמורת/מתחייבאני.ית/בסטודנטמלאאמוןניתןבהביתבחינתהינהזובחינה

הבחינותבטוהרחמורהפגיעהפוגעתבהעתקהעזרהאובבחינהשההעתקהלכךת/מודעאני.בפרטהאוניברסיטהוהוראות

.אסורעזרבחומרשימושוללאבלבדעצמיבכוחותהבחינהשאלותעלשאענהה/מצהיראני.אתיותעבירותומהוות

45-מוהחל)המבחןמהלךבכלעצמיאתלצלםה/ומסכים,אישיבמחשבשימושתוך,בביתילהיבחןהסכמתיאתת/נותןאני

תהיהההקלטה.יוקלטשהמבחןלכךגםה/מסכיםאני.זוםמערכתבאמצעותהצילוםשידורתוך,(המבחןתחילתלפנידקות

שלהמשמעתלרשויות,הצורךובמידת,הדקאןולסגןלדקאן,הקורסומתרגלילמרצה,הפקולטהלמזכירותורקאךנגישה

.בלבדזוולמטרה,(ה"תשס)סטודנטים–המשמעתתקנוןבהוראותעמידהבדיקתלצורךנועדהההקלטה.האוניברסיטה

מחברותשמירתלנוהלבהתאםתימחקההקלטה.באוניברסיטההבחינותבמערכתהמקובלתהביטחוןברמתתישמרההקלטה

.המאוחרלכלהאוניברסיטהבנהליהמופיע

.'גצדפרטיותעללשמורת/מתחייבאני

.המשמעתתקנוניובפרטהאוניברסיטהתקנונילפיהסטודנטמחובותגורעאיננולעילהאמור

.האוניברסיטההחלטתי"עפאחרבמועד/אחרתבחינהיבצע/תזוהצהרהלפית/מתחייבשלאית/שסטודנטליידוע

.להנחיותבהתאםמרחוקלהבחנותהסכמתית/ונותןלעילהאמוראתמאשראני





(iPhoneמכשיר)notesבאמצעותמסמכיםסריקת

."פתקים"-הלאפליקצייתהיכנסו.1

.המסךשלהתחתוןבחלקשנמצאההוספהסמלעללחצוהראשיבחלון.2

."מסמכיםסרוק"באפשרותובחרוהמצלמהסמלעללחצוהבאבתפריט.3
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