תקנון לימודים בנוגע לעריכת בחינות מקוונות
בחינות מקוונות
•

על אף האמור בכל מקום אחר בתקנון ,המכללה רשאית לקבוע שבחינות ייערכו במתכונת מקוונת.
בחינה מקוונת הנה בחינה שנערכת ומתבצעת באמצעות מחשב באתר הקורס ב  ,moodleועשויה
להתקיים בכל מקום בו הסטודנט נדרש להבחן (בחדרי מחשב במכללה או מהבית) .בחינה מקוונת
מלווה בהשגחה מטעם מדור בחינות ו/או מטעם סגל הקורס באמצעות תוכנת .zoom

•

הוראות בנוגע לכללי השמירה על טוהר הבחינות ,מועדי בחינות א' ו -ב' ומועדים מיוחדים נוספים,
הגבלת השימוש בחומרים פתוחים בבחינות או אישורו ,הקלות לסטודנטים בשל לקויות למידה ,זכאות
לגשת לבחינות ,בדיקת הבחינות והחזרתן ,השגה על תוצאות בחינות ,ועוד – יחולו ,גם לגבי בחינות
מקוונות.

•

הודעה כי בחינה תיערך במתכונת מקוונת תימסר לסטודנטים ע"י מדור בחינות טרם הבחינה ,בצירוף
הנחיות מסוימות לבחינה (החומר שמותר לעיין בו בעת הבחינה ,משך הבחינה ,וכדומה) .עריכת בחינות
במתכונת מקוונת עשויה לנבוע מאילוצים שלא נצפו מראש או שלהם השפעה מידית (כגון הנחיות מאת
הרשויות בשל התפשטות מגפת הקורונה) ,ועל כן ייתכן שההודעה תימסר בהתראה קצרה.

היערכות לקראת הבחינה –
הסטודנטים ידאגו שבמועד הבחינה יהיו ברשותם:
•
•

•
•
•
•
•
•

טלפון נייד ,בו מותקנת אפליקציית זום.
מחשב אישי ,נייח או נייד ,שמותקנים בו מצלמה ומיקרופון תקינים ,שקיימת לו גישה יציבה וזמינה
לרשת האינטרנט ושמותקנת בו תוכנה (לפי דרישת המכללה שתימסר לסטודנטים) ,המאפשרת
השגחה על מהלך ביצוע הבחינה.
הגדרת גיבוי בנקודה חמה מהטלפון הנייד (.)hotspot
מטען לטלפון נייד ,מטען למחשב נייד – יש להטעין מראש את המכשירים.
לא ניתן להיבחן בטלפונים ניידים ,טאבלטים או מחשבי .MAC
ללא הציוד הנדרש אין אפשרות טכנית להיבחן.
הסטודנטים ידאגו שיעמוד לרשותם במועד הבחינה חדר שישמש רק אותם ,ולא כל אדם אחר.
הסטודנטים יבדקו מבעוד מועד ,טרם מועד הבחינה ,את תקינות מחשביהם ,לרבות המצלמה
והמיקרופון ,את נגישות המחשבים לרשת האינטרנט ,את תקינות התוכנה שנדרשה לצורך השגחה על
מהלך ביצוע הבחינה ואת זמינות החדר שישמש לביצוע הבחינה .תקלה טכנית שתמנע בעד סטודנטים
לבצ ע את הבחינה המקוונת על פי הנהלים ,במחשב ,לרבות במצלמה או במיקרופון או בגישה לרשת
האינטרנט ,או בתוכנת ההשגחה ,וכן אי זמינות חדר העומד לרשותם בלבד בעת ביצוע הבחינה ,לא
יזכו את הסטודנטים בהקלה כלשהי ,לרבות מועד בחינה נוסף ,אלא במקרים חריגים שיאושרו ע"י רכזת
מדור בחינות.

•

•

סטודנטים שאין ברשותם מחשב אישי או גישה לרשת האינטרנט ,או אין ברשותם חדר פנוי שיכול
לשמש לביצוע הבחינה ,יפנו אל המכללה עד  4ימים לפני הבחינה בבקשה להעמיד לרשותם בקמפוס
המכללה את האמצעים לביצוע הבחינה המקוונת .לפי בקשת המכללה ימסרו הסטודנטים מסמכים
לביסוס הבקשה .הודעה על ביטול השתתפות בבחינה ,בקמפוס המכללה ,תתקבל בכתב ,שני ימים
קלנדריים (ימי לוח) לפני יום הבחינה עצמו.
אי ביטול ההרשמה של קיום בחינה בקמפוס ,יגרור קנס של  100ש"ח בכרטיס שכר הלימוד של
הסטודנט ,בכפוף לכתוב בתקנון.

מהלך הבחינה –
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

סבי בת העבודה הפיזית בזמן המבחן צריכה להיות נקייה ,מחומרים שלא אושרו לשימוש בבחינה.
על הנבחן לשבת מול שולחן.
על חדר הבחינה להיות שקט ,הנבחן צריך להיות לבדו בחדר ללא טלוויזיה ,רדיו או מערכות שמע
דולקות.
אין לדבר או/ו להקריא בקול רם -במהלך הבחינה.
על חדר העבודה להיות מואר ברמת בהירות של אור יום ,תאורת תקרה עדיפה.
על השולחן ובחדר צריך להיות מחשב אחד בלבד עם מסך אחד
חומרי עזר ,דפי טיוטה ,מחשבון ,דף נוסחאות וכו' יהיו בשימוש אך ורק אם הוגדר כך מראש ע"י
מרצה הקורס ,הסטודנט יציג את חומרי העזר למשגיח/למצלמה בתחילת הבחינה.
לא תתאפשר יציאה מהחדר מכל סיבה במהלך בחינה מקוונת ,מלבד אישור יציאה לשירותים אשר
הוסדר מראש.
לא יימצא מכשיר טלפון נייד פועל ברשות הסטודנטים במהלך הבחינה מלבד מכשיר הטלפון שישמש
אותם לצילום דרך הזום (בכפוף להנחיות המכללה)  ,וכן לא יימצא מחשב נוסף בחדר מלבד המחשב
המשמש לביצוע הבחינה.
זמן איחור וזמן ויתור בבחינה יהיה כקבוע בתקנון הבחינות ,לא תותר כניסה בחלוף זמן האיחור
במקרים של עיכוב בזמן הכניסה לבחינה ,כתוצאה משינוי הגדרות של מיקרופון ו/או מצלמה או
מרשת אינטרנט שאינה יציבה ללא גיבוי בנקודה חמה ,לא תתאפשר תוספת זמן אלא אם הוחלט
אחרת לפי שיקול דעת רכזת מדור בחינות.
כל תוכנות המחשב המשמש לביצוע הבחינה תהיינה סגורות ,מלבד תוכנות שהסטודנטים הונחו
להפעיל לשם ביצוע הבחינה וההשגחה במהלכה.
אין לכסות ו/או לכבות את המצלמה במהלך הבחינה.
אין להשתיק ,לכבות או או לכסות את המיקרופון.
אין להשתמש או להחזיק באוזניות מכל סוג שהוא ,מלבד הזכאים להקראות/השמעות.
אין להשתמש במחשב ו/או טלפון נוסף אשר אינם משמשים לצורך הבחינה ,כמו כן מכשיר תקשורת
מכל סוג שהוא ,טלפון חכם ,שעון חכם ,מכשיר הקלטה או שמע.
אין לעשן במהלך הבחינה.
על הנבחן לכוון את מצלמת המחשב ,כך שניתן יהיה לראות את פניו בשלמותם ,כפי שניתן לראות
בחיווי המופיע על צג המחשב.
משגיחים מטעם המכללה ,עובדים ,מרצים ,ועוזרי הוראה ,יוכלו לצפות בסטודנטים המצולמים תוך
כדי הבחינה המקוונת.

•

•

•

הסטודנטים יידרשו ,על פי בקשת משגיחים ,עובדים ,מרצים או עוזרי הוראה ,להפנות את מצלמת
המחשב אל כל רחבי החדר הסגור ,בין בתחילת הבחינה ובין בכל עת במהלכה ,לשם בדיקה כי אין
אדם נוסף נוכח בחדר.
במהלך הבחינה הסטודנטים ישתיקו את המיקרופון במחשביהם ,למניעת רעשי רקע והפרעות ,אולם
יפעילו את המיקרופון לפי בקשת משגיחים .המשגיחים רשאים לפי שיקול דעתם ,וללא התראה,
להעביר את צילום הסטודנט תוך כדי הבחינה לאפיק נפרד בתוכנה/בזום ("חדר") ,וכן להפעיל
בעצמם במהלך הבחינה את המיקרופון במחשבי הסטודנטים באמצעות תוכנת ההשגחה/הזום .מבחן
שיעשה בתנאים שאינם עומדים בהנחיות יפסל ולא ייבדק.
צילום הסטודנטים במהלך הבחינה יוקלט ,ויישמר בידי המכללה ,על פי הוראות תקנון זה.

לאחר הבחינה –
•

עובדי מערכות המידע ,או אחראי משמעת שתמנה המכללה ,או המרצה בקורס ,או עוזר הוראה לפי
בקשת המרצה או עובדי מדור בחינות ,רשאים לאחר הבחינה לצפות בצילום הסטודנטים שהוקלט,
על מנת לבדוק שהבחינה קוימה תוך הקפדה על נהלי טוהר הבחינות ולשם בדיקת חשדות לפגיעה
בטוהר הבחינות.
המרצה רשאי לבצע שיחת בירור מול הסטודנט לגבי בחינה שביצע על מנת לוודא שרמת הידע
שלהם תואמת את המבחן שהגישו .במידה ויש חוסר התאמה לא סביר -נגד הסטודנט תוגש תלונה
לוועדת משמעת.
הקלטות הבחינות המקוונות עשויות לשמש ראיה נגד סטודנטים בהליכי משמעת ,במקרים בהם
התעורר חשד לפגיעה בטוהר הבחינות.
הקלטות הבחינות המקוונות לא ימסרו לסטודנטים ,וכן לא תתאפשר צפייה של סטודנטים בהקלטות
הבחינות המקוונות ,למעט כמפורט להלן בתקנון זה.
אם יקוים הליך משמעת נגד סטודנטים בשל חשד לפגיעה בטוהר הבחינות ,ונמסר לסטודנטים
שהקלטתה של בחינתו המקוונת תשמש כראיה בהליך ,יהיו הסטודנטים רשאים ,לפי בקשה בכתב
מצדו ,לצפות בהקלטת הבחינה המקוונת .הצפייה תיעשה באחריות נציג מערכות מידע ,או נציג מדור
בחינות ,בשטח המכללה ,על גבי מחשב של המכללה ,ותחת השגחה .הקלטה של הבחינה המקוונת
או העתק ממנה לא יימסרו לסטודנט גם במקרה זה.
הקלטות של בחינות מקוונות שלא נמסר לסטודנטים כי ישמשו כראיה בהליך משמעת נגדם ,יימחקו
בחלוף  90ימים ממועד הבחינה.
הקלטות של בחינות מקוונות שנמסר לסטודנטים כי ישמשו כראיה בהליך משמעת נגדם ,לא ימחקו,
וישמרו בידי המכללה כחלק מתיקיהם האישיים של הסטודנטים נגדם שימשה ההקלטה כראיה.

•

ראוי להדגיש כי התייחסות המכללה למרחב הווירטואלי זהה למרחב הפרונטלי בכל הנוגע לשמירה
על הכללים הקיימים בחוק ובתקנות למניעת הטרדות מיניות.
נוהל פתיחת מחברות :מפגשי פתיחת מחברת יתקיימו באמצעות הזום מול המרצה .סטודנט המעוניין
בפתיחת מחברת בחינה ,יפנה במייל למדור בחינות  ex.stud@Ohalo.ac.ilעד שבוע מקבלת הציון.
הסטודנט יציין על גבי המייל את פרטיו האישיים ,ואת שם הקורס והמועד בו ניבחן.

•
•
•
•

•
•

•

תוכנות השגחה ייעודיות
•

•

•

המכללה עשויה להתקשר עם חברות חיצוניות המספקות תוכנות השגחה ייעודיות או לפתח תוכנה
ייעודית משלה ,והסטודנטים עשויים להידרש להתקין במחשביהם תוכנות השגחה ייעודיות לצורך
ביצוע הבחינות.
תוכנות השגחה ייעודיות עשויות ,באופן זמני בעת שהן מופעלות במהלך ביצוע בחינות מקוונות,
למנוע הפעלת תוכנות במחשבי הסטודנטים מלבד אלה הנדרשות לביצוע הבחינה ,למנוע גלישה
ברשת האינטרנט באמצעות מחשבי הסטודנטים שלא לצורך ביצוע הבחינה ,להפעיל את מצלמות
מחשבי הסטודנטים ואת המיקרופונים בהם ,להקליט את הצילום והשמע ,ולאגור את הסרטים
המוקלטים.
ראוי לציין כי מידע שייאגר באמצעות תוכנות השגחה ייעודיות עשוי להישמר לא על מחשבי המכללה
ובמאגרי המידע של המכללה ,אלא תחת אמצעי אבטחת מידע אחרים בהתאם לתנאי התקשרות
המכללה עם החברה המספקת את תוכנת ההשגחה.

٭ יש לעיין במסמך התנהלות במבחן מקוון בזום לפרטים טכניים והנחיות לבחינה .מסמך זה ישלח
במייל לסטודנטים בסמוך לתקופת הבחינות.

