יחידת הבחי ות
עדי זי גר – מ הלת יחידת הבחי ות ,מערכת שעות ומס"ר

31/05/2021

מרצה /עוזר .ת הוראה כבד/ה
ה דון :בחי ות סמסטר ב' תשפ " א

ל והל בחי ות מקוו ות https://in.bgu.ac.il/acadsec/exams/Document s/online - exams- extra.pdf :

ל והל הבחי ותhttps://in.bgu.ac.il/acadsec / DocLib2/exams.pdf :

שלום רב,
תקופת הבחי ות של סמסטר ב' תשפ"א מתחילה ב  18.06.2021ומסתיימת ב . 30.07.21
חוזר זה ועד לסייע לך בעת הפקדת שאלון הבחי ה ולהת הלות וחה ו כו ה בעת הבחי ה.
כיתות הבחי ה ה פרו טליות קבעות זמן רב לפ י המועד ועל כן עשויות להתעדכן לפ י מועד
הבחי ה  .באחריותך להתעדכן יום לפ י הבחי ה דרך שירות מידע למרצה ,במיקום הבחי ה
המעודכן https:// bgu4u.bgu.ac.il/pls/apex/f?p=114:101 .לידיעתכם ,כיתות של בחי ות
מקוו ות יופיעו תחת ב יי ים  80ו  81שהם ב יי ים וירט ואליים.
**מערכת ) Tomagradeגריידר( המיועדת לבדיקת בחי ות ממוחשבת ) מצאת בשימוש כיום
בבחי ות מקוו ות במו דל(  .תעלה לאווי ר בשבועות הקרובים גם בבחי ות הפרו טליות  .ברגע
שתעלה המערכת לאוויר יתן יהיה לבחור בשלב הפקדת השאלון בכספת האם ברצו ך לבדוק
את המחברות דרך גריידר** .

להלן פירוט ב וש א הפקדת בחי ות דרך הכספות :
מערכת הכספות או יברסיטאית  Bgu Safeמאפשרת לחבר הסגל האקדמי להעביר את קבצי שאלו י
המבח ים בצורה מאובטחת ליחידת הבחי ות.
כ יסה למערכת עם שם משתמש וסיסמא או יברסיטאית יש להיכ ס דרך דפדפן כרום:
https://sdb.bgu.ac.il/Exams/frmLogin.aspx
לכל שאלון בחי ה ומועד בחי ה פתחה כספת "הגשת שאלון בחי ה" אליה משויך הסגל האקדמי של
השאלון  -המרצה ועוזרי ההוראה.
שאלון בחי ה למערכת זו יש להפקיד עד  96שעות טרם מועד הבחי ה ,לאחר מכן המערכת
ת יסגר ולא יתן יהיה להפקיד את שאלון הבחי ה ) .על המרצה יהיה לצלם בעצמו את שאלון
הבחי ה כמספר המשתתפ ים ולהביאו לכתות הבחי ה כ  15דקות טרם תחילת הבחי ה(.
 .1סוגי שאלו ים להפקדה ) :יופקד קובץ  PDFבלבד(
 שאלון בחי ה פתוח
 שאלון בחי ה רב ברירתי ) חובה להכין מי ימום  2גרסאות(
 שאלון בחי ה רב ברירתי ושאלות פתוחות )במידה ו  5 0%ומעלה רב ברי רתי ,חובה להכין
מי ימום  2גרסאות(
)דפי עזר למערכת הכס פות יתן למצוא באתר יחידת הבחי ות(
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מב ה הבחי ה שיש להעלות לכספת זו:
בראש שאלון הבחי ה יש לציין את מספר הקורס ,שם הקורס ,לפרט בברור משקלה של כל
שאלה וחומר העזר המותר לשימוש.
מב ה מחייב לכותרת ב חי ה )יודפס
בצד שמאל בחלק העליון בדף הראשון(
מיד לאחר הכותרת יש להתחיל את שאלון
הבחי ה עצמו.

תאריך הבחי ה________________ :
שם המרצה_________________ :
שם הקורס_________________ :
מספר הקורס_________________ :
ש ה 2021 :סמסטר :ב' מועד :א' ב'
משך הבחי ה______ :
_________________
חומר עזר:

דף כותרת לבחי ה בפורמט זה מצא באתר יחידת הבחי ות ל וחיותך :
http://in.bg u.ac.il/acadsec /exams/Pages/forms.aspx
הקפדה על והל הבחי ות ,ה הלים והה חיות ה לוות ,תסייע בידי ו לשמור על טוהר הבחי ות.
מערכת כספות ) TomaSafeתומקס(
מיועדת לבחי ות רב ברירתיות או רב ברירתיות משולב ות עם שאלות פתוחות .המערכת יוצרת
גרסת בחי ה לכל סטוד ט ,לאחר הבחי ה בדקות שאלות הרב ברירה בצורה אוטומטית ומתקבלים
ציו ים יחד עם קובץ סטטיסטיקות.
 .2סוגי שאלו ים להפקדה ב מערכת הכספות  ) TomaSafeיופקד קובץ  WORDבלבד(
 שאלון בחי ה רב ברירתי מעורבל
 שאלון בחי ה רב ברירתי מעורבל ושאלות פתוחות
כ יסה למערכת – דרך ד פדפן כר ום https://bgu.tomasafe.com :
הכ יסה בשם המשתמש והסיסמה האו יברסיטאיים :
לכל שאלון בחי ה ומועד בחי ה פתחת שורה בכספת "הגשת שאלון בחי ה" אליה משויך הסגל האקדמי
של הקורס -המרצה ועוזרי ההוראה.
שאלון בחי ה יש להפקיד עד  10ימי ם טרם מועד הבחי ה 6 ,ימים לפ י המועד המערכת תסגר
ולא יתן יהיה להפקיד את שאלון הבחי ה במערכת הכספות לערבול )על המרצה יהיה להפקיד
שאלון מבחן בכספת האו יברסיטאית ,ללא אפשרו ת ערבול או ל צלם בעצמו את שאלון הבחי ה
כמספר המשתתפים ולהביאו לכתות הבחי ה כ  15דקות טרם תחילת הבחי ה(.
א ו מבקשים להימ ע מלהגיע אישית ליחידת הבחי ות  .אין לשלוח שאלו ים בדואר אלקטרו י.
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הת הלות בזמן בחי ה:
כל הבחי ות מקוו ות ופרו טליות יתחילו ויסתיימו בזמן ש קבע מראש ע"י המחלקה .א ביד קו
מול רכזת המחלקה המטפלת ב ושא ,כי אכן זה הזמן הדרוש לבחי תכם .במידה ומשך הזמן
ארוך או קצר מהדרוש ,חשוב לעדכן את המחלקה כבר כעת.
יש קושי גדול מאוד להאריך את הבחי ה תוך כדי הת הלותה ,החדרים הפרו טל י ים והמקוו ים
והמשגיחים.ות מ שוריי ים למשך זמן מוגדר  ,אשר כולל גם האר כת זמן של  25%לסטוד טים עם
התאמות מיוחדות.
כל חריגה ממשך זמן זה פירושה עיכוב המשמרת הבאה של הבחי ות ופ גיעה בסטוד טים .ות
ה בח ים.ות.

הידעת? כתיבת בחי ות שוויו יות משפרת הישגים! המשרד להוג ות מגדרית מסביר מדוע ,וכיצד
יתן לעשות זאת בקלות רבה.
לפרטים כאןhttps://in.bgu.ac.il/gender- equity/Pages/gend er-inclusive -language.aspx :
שמח לעמוד לרשותך ולסייע לך בכל עת,
בכ בוד רב ,

עדי זי גר,
רמ"ד בחי ות ,מס"ר ומערכת שעות.
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