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 והטבות הנחיות מידעריכוז   –בחינות מקוונות 

 בשנה"ל תשפ"

 

 

 

 ,ות/סטודנטים וסטודנטיות יקרים

 

 .בעתידה להיפתח תקופת הבחינות הרשמית של סמסטר א', תשפ" 21.2.202בתאריך 

 .oodleM-ופן מקוון דרך מערכת הלהתקיים באהסמסטר צפויות  מועד א  הקורונה, בחינות    מגפתעל רקע הימשכות  

 

 ריכזנו עבורכם את כל המידע הנוגע לבחינות בתקופה ייחודית זו.  זהבמסמך 

 

 

 

 

 

 

 בברכת הצלחה בבחינות 

 ובריאות איתנה לכם ולבני משפחותיכם
 

 צוות מדור בחינות 

 האקדמית נתניה 
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 מועדי הבחינות 

 בחינות' בפורטל הסטודנט.ה'לוח במועדי הבחינות מופיעים  ▪

הבחינות   ▪ בלוח  ומתמיד  שוטף  באופן  להתעדכן  ובשעת  -אנא הקפידו  א'+ב'(  )מועדי  בתאריכי הבחינות 

 התחלתן. 

 

 

 בחינות הטוהר 

בקמפוס( חינה מקוונת מושתתת על אמון בין הסטודנט והמכללה ונדרשת בה )כמו גם בבחינות רגילות  ב ▪

  הוגנות, יושרה, אחריות אישית ועמידה בלתי מתפשרת בערך טוהר הבחינה.

עם הכניסה לבחינה תדרשו לחתום על הצהרה לשמירה על טוהר הבחינות. ההצהרה תיפתח אוטומטית  ▪

 .עם כניסתכם לבחינה במודל

עבירת משמעת אחרת כל חשד להעתקה, לשימוש בחומר עזר אסור, להסתייעות באדם או בגורם זר, וכל  ▪

לעונשים  הסטודנטים  את  חושפת  והיא  משמעת,  לוועדת  הנבחן/ת  להעלאת  תביא  לבחינה  הנוגעת 

 .הקבועים בתקנון המשמעת 

אי כיבוד הכללים וההוראות מהווה  .  תומקוונ  ותחלים גם על בחינהניהול האקדמי  בתקנון    הבחינותכל נהלי   ▪

 . תקנון ונהלי בחינות  פרטים נוספים בקישור הבא: .לוועדה עבירת משמעת העלולה לגרור תלונה 

 

 

 היערכות לבחינה מקוונת

 .Moodle-ברשותכם שם משתמש וסיסמא לאתר הודאו כי יש  ▪

  טעון   שהוא  ודאו  אנא  נייד,  מחשב  של  במקרים  לאינטרנט.  יציב  חיבור  עם  נייח  מחשב   ברשותכם  יש  כי  ודאו ▪

 במטען.  והצטיידו במלואו

 ודאו כי יש ברשותכם אמצעי סריקה )סורק או אפליקציית סריקה( לבחינות בהן נדרשת סריקה.  ▪

כר לימוד לא מוסדר מתבקשים לפנות למדור שכ"ל בהקדם האפשרי ולהסדיר את סטודנטים בעלי חוב ש ▪

לטלפון    או     sl@netanya.ac.il   -מומלץ לפנות במייל ל   .מאי נעימויות בזמן הבחינות עניינם, ע"מ להימנע  

098607718 . 

 

 

 כניסה לבחינה 

 .  Moodle-אתר הבשכניסה לבחינה תבוצע דרך עמוד הקורס  ▪

. ההצהרה  עליה תידרשו לחתום  על טוהר הבחינות  תשמירעל  עם כניסתכם לבחינה יפתח חלון ובו הצהרה   ▪

 , ולא ניתן יהיה להמשיך לשלב הבא ללא חתימה על הצהרה זו. תיפתח אוטומטית

 הבחינה. ביצוע הקפידו לקרוא את הנחיות המרצה טרם  ▪

  האותיחשבו כמי שנבחנו בה גם אם לא יגישו    Moodle -ב  הבחינהלתשומת ליבכם, סטודנטים שיפתחו את   ▪

 (. אפס)ואז, לפי נהלי המכללה, הציון יהיה 

 הארכות זמן

https://www.netanya.ac.il/wp-content/uploads/2021/11/%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%91-exam059-%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98.pdf
mailto:sl@netanya.ac.il
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 עם או ללא הארכת זמן.  -על כל סטודנט להיכנס אך ורק לבחינה התואמת את זכאותו  ▪

(, סטודנטיות בהריון נדרשות לצרף אישור רפואי בעת הגשת  25%ע"מ לממש את זכאותן להארכת זמן ) ▪

 הבחינה. 

מי   -קלות והארכות זמן בבחינות  הלמידע נוסף אודות הזכאות להקלות והארכות זמן היכנסו לקישור הבא:    ▪

 . זכאי
 

 

 שאלות בזמן הבחינה 

. אופן הפנייה למרצה יבוצע בהתאם בזמן הבחינה  למענה על שאלות  ניםזמיאו מי מטעמו יהיו  המרצה   ▪

 . (וכד'צ'ט )מייל,  להנחייתו
 

 

 הגשת הבחינה 

ניתנות הנחיות הגשה מיוחדות במקרים בהם    .  Moodle-בבחינות פתוחות יש להעלות את קובץ התשובות ל ▪

 מטעם מרצה הקורס, יש לפעול לפי הנחיותיו. 

 . באיכות טובה וברור לקריאה  ואחריות הסטודנט לוודא כי קובץ התשובות הינ, בלפני הגשת קובץ התשובות ▪

 אנא שימו לב לניהול נכון של זמן הבחינה, באופן שיאפשר לכם את הגשתה במסגרת הזמן הקצוב לה.  ▪

)ציונם   תשובותיהם    "תינעל", ולא ניתן יהיה לבדוק את    הבחינהבמועדה,    בחינהה   את  סטודנטים שלא יגישו ▪

  .יהיה אפס(

ל ▪ הבחינה  התשובות  קובץ  בהעלאת  טכנית  בבעיה  נתקל  וסטודנט  לפנות Moodle-במידה  עליו  חובה   ,

  המרצה.לשלוח את הקובץ  לדוא"ל    –ו  לאישורלתיאום מולו ומיידית למרצה הקורס וליידע אותו בכך, ובכפוף  

 . במסגרת הזמן שהוקצה לבחינהכל זאת 
 

 

 

 

 מועדים מיוחדים )מועדי ג'( 

 ?זכאימי  -דים דים מיוח מוע   למידע אודות הזכאות למועדים מיוחדים לחץ על הקישור הבא: ▪

 . במועד מיוחד טופס בקשה לבחינהלהורדת טופס בקשה למועד מיוחד, לחץ על הקישור הבא:  ▪
 

 

 עזרה ותמיכה טכנית 

 לטלפון לפנות  יש   למודל(,תקלה בכניסה )כגון:   מחשוביים / טכניים  בנושאים   ותמיכה לעזרה  ▪

8316063-050 . 

https://www.netanya.ac.il/wp-content/uploads/2021/11/%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%91-exam059b-%D7%94%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%91%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F-%E2%80%93-%D7%9E%D7%99-%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%99.pdf
https://www.netanya.ac.il/wp-content/uploads/2020/09/exam059b-%D7%94%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%91%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%E2%80%93-%D7%9E%D7%99-%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%99.pdf
https://www.netanya.ac.il/wp-content/uploads/2020/09/exam059a-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%99-%D7%92-%D7%9E%D7%99-%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%99.pdf
https://www.netanya.ac.il/wp-content/uploads/2020/09/exam059a-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%99-%D7%92-%D7%9E%D7%99-%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%99.pdf
https://www.netanya.ac.il/wp-content/uploads/2021/04/exam036-%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93.pdf

