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 2022ינואר   31

 הוראות ונהלים ביחס לתקופת בחינות ועבודות

 , סמסטר א'בתשפ"

 

 סטודנטיות וסטודנטים יקרות ויקרים, 

-16.1 : בין התאריכיםכולל הוראות ונהלים ביחס לתקופת הבחינות הקרובה שתתקיים זה מסמך 

אנא  6.3.2022 עם   בקפידה.  המסמךאת    קראו.  וה  היכרות  לשם  הללו  נהלים  ההוראות  חשובה 

 בתקופת הבחינות.  ומוצלחת התנהלות יעילה 

 

 במתכונת מקוונתבחינות רגילות 

הרגילות   • בקמפוס(  הבחינות  להתקיים  אמורות  מקוונתיתקיימו  )שהיו  הבחינות    .במתכונת 

 . Moodle Examיערכו באמצעות תוכנת הבחינות במודל המכונה 

זה • ובכלל  מקוונות,  בחינות  על  גם  יחולו  בקמפוס  שמתקיימות  בחינות  על  שחלים    :הכללים 

איסור להשתמש בטלפון בזמן הבחינה, איסור לדבר בזמן הבחינה לכל מטרה שהיא, איסור  

אינטרנטבלגלוש   איסור  אתרי  נוספים  ,  והסדרים  מראש  אושר  שלא  חומר  בכל  להיעזר 

 .  טרם הבחינהיפורסמו ש

הבחינה   • יכל  בזמן  וירטואליות:  יסטודנט  סביבות  לשתי  להתחבר    Moodle Examsדרש 

 : זוםבוהשגחה 

o Moodle Exam  -    לינק המאפשר   הרגיליופיע במודל  )בשעת הבחינה(  ביום הבחינה

ב למודל  Moodle Exams  - גישה למבחן  נפרדת מחוץ  יוביל לסביבת עבודה  . הלינק 

. המבחן יופיע וקוד אישי  באמצעות ת.ז. סיסמא  שובהרגיל, ושם תתבקשו להזדהות  

לתחילת המבחן. מצורפות הנחיות טכניות בכל הנוגע   שנקבעהבסביבת עבודה זו בשעה  

 .Moodle Examלהתחברות ל 

o קישור לזום הבחינה תתקיים כאשר הסטודנט מחובר לזום עם מצלמה פתוחה.    -  זום

מול  ות לשבת  .נדרשים  ן.אתםלפני מועד הבחינה.  שעה    הקורסשל  מודל  אתר היופיע ב

באופן שהמרצה וצוות המשגיחים יוכלו    במהלך כל הבחינה   מחשב עם מצלמה פתוחה 

המבחן כל  במהלך  אתכם  מצב   .לראות  על  יפעל  הזום  הבחינה  במהלך  כי  לב  שימו 

באחריותך לוודא כי יש לך מצלמת מסך. לא נאשר להיבחן ללא מצלמת מסך הקלטה.  

 פתוחה.

להיכנס לסביבת הזום ולהדליק מצלמה ומיקרופון    י.חצי שעה לפני תחילת הבחינה תתבקש •

המ בפני  התעודה  הצגת  לאחר  המשגיח.  בפני  שלך  הסטודנט  תעודת  את  אנא    שגיחולהציג 
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אישור   קבלת  ללא  החדר  את  לעזוב  אין  הבחינה.  כל  לאורך  המצלמה  בפני  ישובים  הישארו 

  .ןהבחינה אתםבכל שלב במהלך  תקשורת מול המשגיח תיעשה בצ׳אט של הזום.  מהמשגיח.  

 .  להציג תעודה מזהה להידרש על ידי המשגיח .ותייםועש

כדי להימנע מהפרעות של רעשי רקע. על    למצב השתקבראשית הבחינה כל הסטודנטים יעברו   •

הסטודנטים להשאיר את הווליום במחשב פתוח כדי שיוכלו לשמוע את הנחיות המשגיח או  

 צוות הקורס. מרצה או הודעות מטעם 

מערכת  בבנוסח הבחינה ו פיע באופן ברור  זמן הבחינה יו    מקוונת יהיה עד שעתיים,   בחינהמשך   •

 להיערך לעקוב אחר חלוף הזמן ולהגיש את הבחינה בזמן.   ן.עליכם, (Moodle Exam ה

ניתן לחזור לכל חלקי הבחינה ולעשות שינויים.   • כל עוד לא הגשתם את המבחן באופן סופי, 

ה   מערכת  תיסגר  לבחינה  המוקצה  הזמן  אל    Moodle Examsבתום  לחזור  יהיה  ניתן  ולא 

". את הבחינה מסיימים על ידי  שמירההקפידו לקראת ההגשה של הבחינה ללחוץ על "  המבחן.

 ". הבחינה תוגש באופן אוטומטי מיד עם סגירת המערכת.  סיום בחינהלחיצה על "

הנבחנים רשאים לשאול    .Moodle Exams-ה  תקשורת עם המרצה תעשה באמצעות מערכת •

המ למרצה  את  שמופנה  קצר  מסר  כתיבת  באמצעות  הבהרה  לשאר  רצה  שאלות  )ולא  בלבד 

ער  דרך  ב הנבחנים(  הפרטי  הצ'אט  אקדמיות   .Moodle Exams-וץ  הודעות  הצורך,  במידת 

 לבדוק אותו במהלך הבחינה. .ןעליכם  ט זה.אמהמרצה ימסרו אף הן באמצעות צ'

תתבצע  • לשירותים(  לצאת  מבקשים  או  טכנית,  שאלה  יש  אם  )למשל,  המשגיח  עם  תקשורת 

לפנות למשגיח באמצעות  באמצעות   ניתן  בזוםהזום.  יד    באמצעות הצ'אט הפרטיאו    הרמת 

 ט הפרטי בזום. אהמשגיח יפנה אליכם בחזרה לבירור בקשתכם בצ'  .בזום

לשירותים • ניתן    –   יציאה  האוניברסיטה  נהלי  פי  לשירותים  על  לאחר  רק  לצאת  שעה  כחצי 

תחילת הבחינה. יציאה לשירותים תתאפשר כאמור באישור המשגיח. סטודנט שיקבל אישור  

 דקות תביא לפסילת הבחינה.   5דקות. היעדרות מעל  5 זמן של עדלצאת לשירותים יצא ל

לבחינה. במקרה של  דקות( תתאפשר חזרה    5במקרה של נפילת אינטרנט לזמן מאוד מוגבל )עד   •

להגיש את הבחינה. במקרה זה    וניתוק ארוך מכך, או ניתוק מוחלט בזמן הבחינה, לא תוכל

 מועד מיוחד במידת הצורך.  לו ׳ תהיו רשאים לגשת למועד ב

במקרים יוצאי דופן )כגון מקרה חירום או נפילת רשת האינטרנט בזמן הבחינה( שבהם הרמת   •

 02-5882220 -בטלפון תלמידיםם יורשו להתקשר למזכירות סטודנטייד בזום אינה אפשרית  

למידה • וליקוי  התאמות  עם  יינתנו    -  סטודנטים  זמן  הארכות  זה  ובכלל  ההתאמות  כלל 

 באופן אוטומטי ככל שהן מעודכנות במערכות האוניברסיטה.  לסטודנטים הזכאים לכך

שימו לב, כי במודל מותקנת תוכנה המאפשרת לאתר העתקות בין עבודות/מבחני בית של מספר   •

כללי   על  הקפידו  אנא  אחרים.  למקורות  סטודנט  של  בית  עבודות/מבחני  בין  או  סטודנטים 

 האתיקה והימנעו מהעתקות.  



 

 בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול בראוולד

 
 

 3 

 

 לפני הבחינה:   זםאקשתופיע במודל ת לחתום על ההצהרה הבאה . על כל נבחןטוהר הבחינות:  •

זו. אשיב על המבחן בעצמי ללא    ת."אני מתחייב לכבד את האמון שניתן בי בבחינה מקוונת 

עזרת כל אדם אחר ולא אשתמש בחומרי עזר שלא הורשו בהוראות לנבחן, כך שהמבחן ישקף  

כי   לי  ידוע  שלי.  האישיים  והביצוע  הידע  את  ורק  עשויאך  חלק  .אני  להסביר  להידרש  ה 

הבחינה לאחר  למרצה  מודעמתשובותי  אני  מהווה  ..  האמורות  ההנחיות  כיבוד  שאי  לכך  ת 

 ויוביל לנקיטת צעדים ככל שידרש אל מול ועדת המשמעת.  עבירת משמעת

מהבית • להיבחן  קושי  עם  האמורים    -  סטודנטים  בתנאים  להיבחן  יוכלו  שלא  סטודנטים 

היעדר מקום מתאים להיבחן בו מחוץ לקמפוס( יהיו רשאים להיבחן בקמפוס, ככל  כלומר,  )

הממשלה  שהנחי  במקום  ות  השימוש  מגבלות  תהיה  אודות  בקמפוס  הבחינה  זאת.  יתירו 

מרחוק.   שנבחנים  למי  המבחן  יתקיים  שבה  לזו  זהה  מקוונת,  להיבחן  במתכונת  הזכאות 

חנים  . הנבבמתכונת מקוונת בקמפוס מותנית בהגשת בקשה למזכירות החוג להיבחן בקמפוס

 ם תהיה אחריות להגיע עם מחשב נייד. ייבחנו בכיתות שייקבעו מראש. על הסטודנטי

 

 מבחני בית 

 הסטודנטים יהיו   ,ביתשונה לאור המצב למבחן מבחן שנקבע מראש כמבחן בקמפוס ושימו לב! 
 

 מועדים כפי שנקבעו מראש בלוח הבחינות.הזכאים לשני  
 
 במבחני בית שנקבעו מראש יתקיים רק מועד אחד עפ"י הנהלים.  

 .  שעות 72  עללא יעלה מבחני בית אורך   .מבחני בית משובצים בלוח הבחינות •

תיעשה  המבחן    ת הגש  . בבוקר  9:00כל מבחני הבית יפתחו לסטודנטים בתאריך המיועד בשעה   •

 .מבחן שלא הוגשבמועד, דינו כ. מבחן שלא יוגש  על פי זמן ההגשה שנקבע על ידי המרצה

במודל, ויש להגיש אותו דרך המודל )הוראות מדויקות ימסרו על    ו מבחן הבית יופיעההנחיות ל •

   .ידי מרצי הקורסים(. לא ניתן להגיש מבחני בית דרך הדוא"ל

נת תוכנה המאפשרת לאתר העתקות בין עבודות/מבחני בית של מספר  ק שימו לב, כי במודל מות •

עבוד בין  או  בית  סטודנטים  הקפידו  ות/מבחני  אנא  אחרים.  למקורות  סטודנט  לי  לכ על  של 

 האתיקה והימנעו מהעתקות.  

 

 עבודות סיום קורס  

 נהלים שבשגרה.  בדומה לעבודות סיכום קורס יתקיימו  •

 לא תתאפשר הגשה בדוא"ל.   מודל.גם העבודות סיום הקורס יוגשו דרך ה •

   ומועדי הגשתן ימסרו על ידי מרצי הקורסים. עבודות סיכום קורס הנחיות לגבי   •
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 חפיפות בין מבחנים 

)שאחד    ית לבחינה רגילה או בין שני מבחני ביתבחינת ב ית יש חפיפה בין  .במידה ולסטודנט •

אפשרויות:  הלבחור באחת מבין שתי  היא יוכלו  . הוא,  מהם לפחות מתקיים במסגרת בית הספר(

הבית  .  1 בחינת  למועד הגשת  הבית.  .  2קבלת הארכה  לבחינת  מיוחד  למועד  קבלת אפשרות 

המיועדת  חפיפה בין מבחן בית למבחן רגיל היא כאשר מבחן רגיל מתקיים במהלך התקופה  

היא כאשר    מבחני בית שני  שעות לאחר המועד להגשתו. חפיפה בין    24עד  להכנת מבחן הבית או  

 שעות בין התקופות להכנת מבחני הבית.  24ישנה חפיפה של לפחות 

מיוחד • למועד  עד    בקשה  לבקש  יש  להארכה  הבית/הבחינה    24או  בחינת  מועד  לפני  שעות 

בקשה למועד מיוחד יש להגיש דרך הטופס למועדים מיוחדים באתר בית הספר. להלן  הרגילה.  

לטופס:                                           לינק 

https://forms.ekmd.huji.ac.il/home/socialWork/Pages/FRM_SSW02.aspx?isdlg=1

&e=1 ן 

במקרים של חפיפה, יש להגיש דרך טופס באתר בית הספר. להלן  בקשה להארכה במבחני בית   •

 :לטופס  לינק

https://forms.ekmd.huji.ac.il/home/socialWork/Pages/FRM_SSW31.aspx?i

sdlg=1 

אינו מועד ב'. המועד המיוחד הוא המועד היחיד הנוסף שניתן  במבחן בית  יובהר כי מועד מיוחד   •

מיוחדים.   מועדים  לגבי  האוניברסיטה  הוראות  לפי  יתקיים  והוא  בית,  בבחינת  בו  להיבחן 

במידה וסטודנט לא ניגש למועד המיוחד שנקבע לו מסיבה כלשהי הוא יידרש להירשם לקורס  

 בשנה הבאה וללמוד אותו מחדש וכן לשלם עבורו.  

כרגיל   • ימשיך  רגילות  בחינות  של  חפיפה  לגבי  האוניברסיטה:    - הנוהל  בנה"ל  ראו 

https://studentsadmin.huji.ac.il/7.4  .  בקשה למועד מיוחד בגין חפיפה בין בחינות רגילות

 לעיל.  שהוצג הטופס הגיש על ידי מילוי  יש ל

לשים  • המועדים    יש  תקופת  במהלך  יחולו  לא  מבחנים  בין  חפיפה  בדבר  ההוראות  כי  לב 

נוספים. מיוחדים  מועדים  יתקיימו  ולא  המבחנים   המיוחדים  בתקופת  רק  יחול  זה  נוהל 

 הנוכחית בשל הנסיבות המיוחדות של משבר הקורונה.

   .שימו לב כי ככל הנראה מרבית המועדים המיוחדים יתקיימו במהלך חודש ספטמבר •

 

 בהצלחה, 

 הנהלת בית הספר 
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