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 20/03/2023                                    נכבד/ה הוראה    ת / עוזר / מרצה 
    

 
 ג " פ תש '  ב   בחינות סמסטר   הנדון: 

 DocLib2/exams.pdf/https://in.bgu.ac.il/acadsec  לנוהל הבחינות: 
  extra.pdf-exams-s/onlinehttps://in.bgu.ac.il/acadsec/exams/Document: לנוהל בחינות מקוונות 

 
 שלום רב, 

 
 .04.08.2023ומסתיימת ב    23.06.2023ב מתחילה  גפ"' תשבל סמסטר ת ש תקופת הבחינו

 
 .  בעת הבחינה ונכונה  נהלות נוחהשאלון הבחינה ולהת  לך בעת הפקדת  עחוזר זה נועד לסיי

 
 כיתות בחינה: 
מייל שלך  כתובת ה ל מועד הבחינה  שעות לפני    24שלח כ  יקום הבחינה י בנוגע למ מייל אוטומטי  
דרך    ני הבחינה להתעדכן יום לפ   באחריותך בה כלשהי,  מסי אם מייל זה לא הגיע    באוניברסיטה. 

    : המעודכן   , במיקום הבחינה ירות מידע למרצה ש 
bgu4u.bgu.ac.il/pls/apex/f?p=114:101https://     מקוונות  כיתות של בחינות  ,  ן / ם לידיעתכ

 ואליים. שהם בניינים וירט   81ו    80יופיעו תחת בניינים  
 

נות במחדר  הבח  /אהעל גבי מחשב / זקוקים להקרנים  )לסטודנטים הנבח מיוחדת התאמהכיתות 
ישלח מייל נפרד  מכלול החדרים לבחינה. לא חלק מ כ  ,רצהינות למבחבלוח הה ופיעו מעתי  (נפרד

 בר. בענשלח בנושא כפי ש
 

 : )גריידר(   Tomagrade  מערכת   בדיקה ממוחשבת 
 
קוונות דרך  מ יקת בחינות  ת בהצלחה בבד על פו   שבת ח ו ת בחינות ממ מיועדת לבדיק מערכת  ה 
האם ברצונך    יש לבחור   בכספת   ן  בעת הפקדת שאלו .  פרונטליות כן בבדיקת בחינות  , ו מודל ה 

 . ות דרך גריידר לבדוק את המחבר 
 . ת ו דרך הכספ פרונטליות  בחינות  רק למי שהפקיד  ש במערכת יתאפשר  שימו  •
  וסרקנו את המחברות   , ייד ר ג לבדוק במערכת תומ   ן / לאחר שבחרתם   , ן / כם נבקש  •

ודה  הדבר יוצר אצלנו עב   . רות המחב חת  י לק   לשם   ע י הג מלהתחרט ול   ע להימנ ,  ד לתומגריי 
ן מהודקות  ובשלב זה המחברות כבר אינ   וכפולה )מאחר שצריך לסרוק פעמיים(   ה רב 

 ודפים עלולים ללכת לאיבוד. 
 

                            elearn@bgu.ac.il    מייל   6687901-077תמיכה במערכת תנתן ע"י מוקד התמיכה המקוונת  
 08:00-13:00וביום ו בין    08:00-19:00שעות  ב   ה  -בימים א הפעיל  

 
 

 הפקדת בחינות בכספות: 
 

 :  ת ו פ ס הכ דרך  חינות  ת ב קד הפ א  בנוש וט  להלן פיר 
   . מדור בחינות   באתר   ן למצוא פות נית דפי עזר למערכת הכס 

 
לוני  את קבצי שא  העבירי להסגל האקדמ  לחברמאפשרת  Bgu Safeכספות אוניברסיטאית המערכת 
   ם בצורה מאובטחת ליחידת הבחינות.המבחני

 
 :פדפן כרום ד  כנס דרךי יש לה  אוניברסיטאית  השם משתמש וסיסמ ערכת עם כניסה למ

frmLogin.aspxps://sdb.bgu.ac.il/Exams/htt 
  

דמי של  הסגל האק  משויךינה" אליה  ה כספת "הגשת שאלון בחפתחינה נ בחינה ומועד בח אלון לכל ש
 . המרצה ועוזרי ההוראה -אלון הש

https://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib2/exams.pdf
https://in.bgu.ac.il/acadsec/exams/Documents/online-exams-extra.pdf
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/apex/f?p=114:101
https://in.bgu.ac.il/acadsec/exams/Pages/default.aspx
https://sdb.bgu.ac.il/Exams/frmLogin.aspx
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לאחר מכן המערכת  טרם מועד הבחינה,  שעות    96  עד   ד י להפק   כת זו יש ער למ   שאלון בחינה 

את שאלון  ו  היה לצלם בעצמ . )על המרצה י ן יהיה להפקיד את שאלון הבחינה נית   ולא   סגר י ת 
 הבחינה(.  דקות טרם תחילת    15חינה כ  ים ולהביאו לכתות הב פר המשתתפ הבחינה כמס 

 
 ד( לב ב    PDF)יופקד קובץ :  סוגי שאלונים להפקדה  .1
 ח ו ת פ שאלון בחינה   •

 גרסאות(   2  מינימום להכין    ה חוב ן בחינה רב ברירתי ) לו שא  •
להכין    חובה רתי,  ב ברי ומעלה ר   0%5)במידה ו   שאלון בחינה רב ברירתי ושאלות פתוחות  •

 . אות( גרס   2ימום  מינ 
 
 

 זו: שיש להעלות לכספת    מבנה הבחינה 
כל    ל ש בברור משקלה    רט לפ   שם הקורס,   יש לציין את מספר הקורס,   שאלון הבחינה בראש  

 תר לשימוש. אלה וחומר העזר המו ש 
 
 

 )יודפס   חינה לכותרת ב   מחייב   מבנה 
 בצד שמאל בחלק העליון בדף הראשון( 

 יד לאחר הכותרת יש להתחיל את שאלון  מ 
 הבחינה עצמו. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :לנוחיותך   באתר יחידת הבחינות נמצא  דף כותרת לבחינה בפורמט זה  

/exams/Pages/forms.aspxl/acadsecu.ac.ihttp://in.bg 
 
 

פורט מ נפרד מש בשרות זה ראה מסמךשתברצונך לה אם  – (תומקס) feTomaSa כספות מערכת 
 . זה נושאב
 

ות עם שאלות פתוחות. המערכת יוצרת  לב משותיות או רב ברירת רב ברירתיות מיועדת לבחינו 
ומתקבלים  ומטית טרה אורירה בצוב ות הרבאל שה נבדקות , לאחר הבחינדנטה לכל סטונת בחי סגר

 . תטיקוסטטיס בץ ד עם קונים יחציו
 בלבד(   WORDקובץ    יופקד )  TomaSafeמערכת הכספות   סוגי שאלונים להפקדה ב  .2

 מעורבל ינה רב ברירתי  שאלון בח  •

 שאלון בחינה רב ברירתי מעורבל ושאלות פתוחות  •
 

  afe.comhttps://bgu.tomas :ום פדפן כר ד דרך    –  ת כ למער   ה כניס 
 : האוניברסיטאיים יסמה  והס המשתמש    הכניסה בשם 

 
הסגל האקדמי   משויךיה אלשאלון בחינה"  ת שורה בכספת "הגשתפתחלכל שאלון בחינה ומועד בחינה נ 

 . המרצה ועוזרי ההוראה -של הקורס 
 

 ___ תאריך הבחינה: _____________ 

 _________________  שם המרצה:  

 _________________  שם הקורס:  

 ________ _________  הקורס:   מספר 

 ב'    א' ועד:   מ     ' ב   סמסטר:      2023שנה:   

 ______  הבחינה:   משך 

 __ ______ _________  עזר:    מר ו ח 

 

http://in.bgu.ac.il/acadsec/exams/Pages/forms.aspx
https://bgu.tomasafe.com/
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  סגר י ת המערכת    עד ני המו ימים לפ   6  , בחינה ה   ם טרם מועד ימי   10עד  הפקיד  יש ל   חינה ב אלון  ש 
במערכת הכספות לערבול )על המרצה יהיה להפקיד    שאלון הבחינה   א ניתן יהיה להפקיד את ול 

צלם בעצמו את שאלון הבחינה  ת ערבול או ל טאית, ללא אפשרו שאלון מבחן בכספת האוניברסי 
 ינה(.  בח ם תחילת ה דקות טר   15נה כ  לכתות הבחי   הביאו ל כמספר המשתתפים ו 

 
 

 בדואר אלקטרוני.   נים שאלו   שליחת   חל איסור על 
 
 
 

 נה:  משך בחי 
 

  קו ביד ע"י המחלקה. נא    מראש   בזמן שנקבע יסתיימו  יתחילו ו מקוונות ופרונטליות  כל הבחינות  
   . ינתכם בח ל   הזמן הדרוש   תואם את   נקבע  הזמן ש   כי   , מטפלת בנושא רכזת המחלקה ה מול  

 כבר כעת.   חלקה מ את ה דכן  שוב לע ח רוש,  מהד צר  מן ארוך או ק משך הז במידה ו 
 

  ים והמקוונים י פרונטל החדרים ה ,  את הבחינה תוך כדי התנהלותה להאריך    רב ושי  ק   ישנו 
ם  לסטודנטים ע   25%  ל ת זמן ש כ האר אשר כולל גם  ,  זמן מוגדר   למשך יינים  שור ות מ / המשגיחים ו 

   התאמות מיוחדות. 
ות  / בסטודנטים גיעה  ופ   ינות משמרת הבאה של הבח רושה עיכוב ה זה פי   ממשך זמן   ל חריגה כ 

 ות. / הנבחנים 
 

 שמור על טוהר הבחינות.  ל   , תסייע בידינו, הנהלים וההנחיות הנלוותהבחינות  לנוההקפדה על 
 
 
 
 

וכיצד  ,  ע ביר מדו ם! המשרד להוגנות מגדרית מס י כתיבת בחינות שוויוניות משפרת הישג   ? הידעת 
 קלות רבה.  זאת ב   יתן לעשות נ 
 language.aspx-usiveincl-erequity/Pages/gend-https://in.bgu.ac.il/gender:  פרטים כאן ל 
 
 
 
 

 לרשותך ולסייע לך בכל עת,   נשמח לעמוד 
 
 

 , ב ר בוד  בכ 
 
 
 

 
 די זינגר, ע 

 ומס"ר   ת שעות מערכ בחינות,  רמ"ד  
 

 

https://in.bgu.ac.il/gender-equity/Pages/gender-inclusive-language.aspx

