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 מצב הקורונה  -ף"תש 'בסמסטר של  לקראת תקופת הבחינות - בחינות ועבודות הנחיות  :הנדון
 
 

אנו עומדים בפני סיום סמסטר ב' תש"ף, סמסטר מאתגר ובלתי שגרתי ולקראת פגרת בחינות ועבודות שונה 

 Moodle. הנהלת המכללה החליטה על קיום בחינות מועדי א' במתכונת מקוונת מרחוק באתר הקורס במהרגיל

 )למעט קורסים בודדים שאושרו במתכונת פרונטלית(.

 למצב הקורונה.ו ג"והמל הבריאות משרד להנחיות כפוףבמכללה ב פרונטלית תכונתבמ יתקיימובחינות מועדי ב' 

 לבחינות המקוונות במצב הקורונה. נושאים הקשוריםסדיר הל זה נועד להנו

 

 סוגי מטלות

ביום ובשעה   נפתחת. הבחינה Moodleבאתר הקורס ב הבחינה מתקיימת -בחינה במתכונת מקוונת .1

 במידע האישי לסטודנט ונסגרת ע"פ משך הזמן שהמרצה מגדיר.המופיעים בלוח הבחינות 

 :  Moodle-ב להלן קישור לתדריכים הקשורים לבחינות מקוונות 

 העלאת מבחן כמטלה

 s.html-il/nsite/organize/moodle/3.1/Students/moodle31_assignmenthttp://online.achva.ac. 

 סריקת מסמכים בעזרת הטלפון הנייד

camscan.html-learning-learning/mobile-http://online.achva.ac.il/nsite/organize/mobile 

 

  Moodleהבית לאתר הקורס ב מבחןהמרצה יעלה  את השאלות לימים.  3מבחן שניתן למשך  -מבחן בית .2

 .לפני מועד הגשת הבחינה המצוין בלוח הבחינותשלושה ימים )לא כולל שבת(. 

הגשת העבודה הסופי למועד ה. Moodleבהעבודות מוגשות דרך אתר הקורס  -סמסטרה מסכמת עבוד .3

 מופיע בלוח הבחינות והעבודות במידע האישי לסטודנט. 

 מטלות שוטפות במהלך הסמסטר ע"פ לוחות זמנים שהוגדרו ע"י המרצה. -מטלות .4

 יתקיים בע"פ במתכונת מקוונת ע"פ הנחיות המרצה. -מבחן בע"פ .5
 
 

 בחינות מקוונותמהלך התנהלות ב

חצי שעה  Moodleבהבחינות מתחילות בדיוק בשעה הנקובה בלוח הבחינות. מומלץ להיכנס לאתר הקורס  .1

  בשעת התחלת הבחינה. םלסטודנטי ףייחששאלון הבחינה לפני תחילת הבחינה ולאתר את מטלת הבחינה. 

http://online.achva.ac.il/nsite/organize/moodle/3.1/Students/moodle31_assignment-s.html
http://online.achva.ac.il/nsite/organize/mobile-learning/mobile-learning-camscan.html


 
 

 

   Moodleב בהגדרת זמן הבחינהסטודנטים בעלי תוספות זמן יקבלו את תוספת הזמן באופן אוטומטי  .2

 ובתנאי שההתאמה מעודכנת להם במערכת שבועיים לפני פתיחת פגרת הבחינות.

 המרצה יפרסם לסטודנטים בקורס את האופן בו הוא יענה לשאלותיהם במהלך הבחינה. .3

 בבחינות בהן יהיה שילוב של השגחה בזום, הסטודנטים יעודכנו מראש ע"י המרצה. .4

בהנחיות המרצה  , דיגיטלי, או אנושי שאינו מוגדרהשתמש בשום אמצעי עזר כתובבמהלך הבחינה אין ל .5

 בבחינה. סטודנט שימצא שפעל בניגוד להנחיות יועלה לבירור בוועדת משמעת.

)ההגדרה של   ן בשאלון הבחינהומצוי תום הזמן שהמרצה הקציב לבחינהבדיוק עם  רשימו לב, הבחינה תיסג .6

נה ברירת מחדל בלבד( ולכן היערכו לסיום ושליחת הבחינה לפחות עשר דקות ארבע שעות בלוח הבחינות הי

 לפני סגירתה. 

, יבחנו בכיתת מחשב ת מעמדת מחשב במכללהנאושר להם להבחן בבחינה מקווהגישו בקשה וסטודנטים ש .7

ע"פ  ולנהוג , יש לחבוש מסיכה במהלך הבחינהיש להציג תעודת זהותבכניסה לבחינה תחת השגחה. 

 המפורטים בקובץ המצורף. והמל"ג להבחנות בקמפוס במצב הקורונה הנחיות משרד הבריאות

  Lilach_y@achva.ac.il :סטודנט המבקש לבטל הגעה לבחינה במכללה , מתבקש לשלוח מייל לכתובת

 עד ארבעה ימים לפני מועד הבחינה.  

 ₪. 95ר הגיש בקשה להיבחן מהמכללה ולא יגיע לבחינה ללא הודעה מראש, יחויב בקנס על סך סטודנט אש

 

 לבחינותוערעורים חשיפות 

-ב ימים מפרסום הציון 5. ניתן לערער על ציון הבחינה עד MOODLE-החשיפה לבחינה תבוצע על ידי המרצים ב

MOODLE  המרצה. פרסםאו באופן אחר אותו 

 
 הגשת עבודות

עד תאריך ההגשה  Moodle את העבודה יש להעלות ל .Moodle יוגשו באתר הקורס בכל העבודות  .1

 תיחסם המטלה ולא ניתן יהיה להעלות את העבודה.  . לאחר תאריך זההמפורסם בלוח הבחינות והעבודות

הסדרת הגשת עבודה באיחור, ע"פ נוהל הגשת עבודה באיחור המפורט בתקנון האקדמי, תתאפשר לאחר  .2

באתר   נוהל הגשת עבודה באיחור דרך המודל ראה כל הנושאים המנהלתיים וקבלת אישור להגשה.

 המכללה/מדור בחינות.

 .כגיבוי חובה לשמור עותק של העבודה .3

שימו לב ע"פ התקנון האקדמי לא ניתן לתקן עבודות. מקרים חריגים ידונו בוועדת  .לא ניתן לתקן עבודות .4

 .ועדת הוראה/חריגים אקדמית

 

 ציוניםמעקב 

סנכרון בין לא קיים באחריות הסטודנט לבדוק בתום סמסטר/שנה שכל הציונים נמצאים במידע האישי שלו. 

 במידע האישי לסטודנט הוא הקובע. לתואר מאזן הציונים . והמערכת בה אנו עובדים (Moodle) המודל

 נים להגשת מטלות מוגדרת ומוגבלת.אין אפשרות לתיקוני ציונים ומסגרת הזמהאקדמי תקנון החשוב! ע"פ 

 

mailto:Lilach_y@achva.ac.il
http://www.achva.ac.il/sites/default/files/hagasat_avodot.pdf
http://www.achva.ac.il/sites/default/files/hagasat_avodot.pdf


 
 

 

 

  מענה לפניות

לרכזת  לפנותעליך בעיה או  כל שאלהבהשירות לסטודנט ניתן ע"י רכזות הסטודנטים במרכז לשירות הסטודנט. 

 במרכז השירות לסטודנט. שלך התוכנית/החוג 

 

 המכללה נערכה לתמיכה וסיוע טכני לסטודנטים במהלך הבחינות. 

  08-8588165מספר הטלפון של מוקד התמיכה הוא:
 

 .8:30-17:00, בימי הבחינות, בין השעות 29.7.20עד ה  21.6.20המוקד יהיה פעיל מתאריך 

ובימים בהם מתקיימות בחינות אחר הצהריים המוקד יפעל עד המוקד יפעל גם בימי שישי בהן מתקיימות בחינות, 

19:00. 

 

 

 רבה בבחינות אנו מאחלים לכל הסטודנטים הצלחה


