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 תלמידים והורים יקרים,

 שלום וברכה.

 מתווה בחינות בית והשגחה בזום

כתוב ה .התלמידים תתבצע מהביתהיבחנות שגם לכך מרחוק, אנו נערכים המצב הנוכחי בו הלמידה מתבצעת בשל 
 לבחינה הקרובה.להלן מתייחס 

 ת מצב על הטמעת החומר הנלמד.תמונלתת ו לשקף לתלמיד את מצבוות הבחינה הן מטר

 הבסיס לכל הידע ן, והלנוער מוכשר במתמטיקה היושרה וההגינות הן אבני דרך בחזון החינוכי של התוכנית
ביושר ובהגינות כמצופה, בעתיד. כדי לספק לתלמידים מסגרת רצינית המעודדת אותם לפעול כעת ואף ההצלחה, ו

 .ומחייבים כמפורט מטה נוסחו נהלי בחינה ברורים

פוגעת בשוויון בין התלמידים ומחבלת בניסיון  אף אינה רק אות קלון ערכי, היא בחינהפגיעה בטוהר היודגש כי 
  להבטיח את ההתאמה בין כישוריהם להישגיהם.

על לשם היבחנות לכל בחינה מרחוק  מראש, ועל כן להיערך לעמוד בנהלים אלה כחלק מחובותיו בתוכנית נבחןעל ה
  הבאות:פי ההנחיות 

 יש לדאוג לחיבור תקין לאינטרנט. .1

 .zoomבכניסתו ל יש לוודא כי הנבחן מזוהה בשמו המלא .2

את גם ישנה חובה לפתוח את המצלמה במחשב ולכוונה כך שהמשגיח יוכל לראות גם את הבחינה ו .3

 מטה. ותראו תמונ התלמיד.

 
 

תהיה נתונה הזכות להשתיק או לפתוח מיקרופון של תלמיד,  /הלמשגיח. רופוןישנה חובה לפתוח את המיק .4

 בעת המבחן.

 יש לדאוג לכך שהחדר בו התלמיד נבחן יהיה שקט ולא ייכנסו אליו בני משפחה במהלך המבחן. .5

נוסחאון )יש להדפיס מראש( רי או כלי עזר אחרים למעט מחשבון, אאין להשאיר בקרבתכם מכשיר סלול .6

 וכלי כתיבה.

 . תלמיד ללא מדפסת יוכל להיעזר בצפייה בקובץ)שישלח בתחילת המבחן( להדפיס את טופס הבחינה יש .7

בתיאום כמצלמה. ישמש לצפייה בקובץ ומכשיר נוסף  ישמשמכשיר נוסף, כך שמכשיר אחד באמצעות 

 ש.מראובאישור 

יש . לבחינה יש לכתוב בדפדפת משבצות. יש למספר מראש את העמודים בתחתית כל עמוד הפתרוןאת  .8

 בעמוד חדש. כל שאלהלהתחיל 
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 פרטיתיש לעשות זאת באמצעות הצ'אט בזום בהודעה  /ההמשגיחהתלמיד ירצה לשאול שאלה את אם  .9

 למשגיח.

באמצעות  /הלעדכן את המשגיחבכל מקרה, יש בחצי השעה הראשונה לבחינה לא תותר יציאה לשירותים.  .10

 הצ'אט הפרטי על כל יציאה מהאיזור המצולם. 

כי סיימת את הבחינה. מיד לאחר מכן יש לסרוק את כל הבחינה  /הלהודיע למשגיחבסיום הבחינה יש  .11

 דרך , על פי סדר העמודים, כולל הטיוטות, ולשלוח כאשר הסריקה מתבצעת מול המצלמה. *באיכות טובה

 .)לא בהכרח הכיתה הרגילה( בחינה לפי הוראות המשגיחהשימו לב כי יש לשלוח לכיתת הקלאסרום. 

 תלמיד שישתהה בשליחת המבחן, או יבצע את פעולת הסריקה שלא מול המצלמה, בחינתו תיפסל.

דרך הטלפון, יש לוודא מראש שתהיה גישה לסורק או לטלפון חליפי לצורך תחברות לבחינה במקרה של ה .12

להעביר למצב טיסה עם חיבור  )מומלץ ובכל אופן, יש להעביר את הטלפון למצב "שקט" מראש הסריקה.

 .כדי להימנע מהפרעות של שיחות נכנסות(  wifi-ל

צריך להיות מחובר לרשת החשמל  zoomל כל מכשיר חשמלי נייד )מחשב נייד או טלפון( שממנו מתחברים .13

)באמצעות מטען( ואין להסתמך על הסוללה הפנימית. לא יתקבלו טענות של ניתוק עקב סוללה 

 .שהתרוקנה

 על ביצוע המבחן באופן הגון וישר, מצורף בנוסף למייל זה. **דף הצהרהיש לצרף לסריקה, בכל בחינה,  .14

 .חריגה מהנהלים הנ"ל עלולה להביא לפסילת הבחינה .15

 

יהיה רשאי להפחית מניקוד הבחינה במקרים שבהם הסריקה אינה ברורה / מסובבת / הפוכה  בודקה *
 וכיוצא באלה.

 
כחלק מהפעולות שאנו נוקטים על מנת לוודא שכל נבחן מודע היטב לאמור לעיל, על כל תלמיד שנבחן **

הטופס הסרוק ביחד עם פתרון בבחינת בית למלא את טופס ההצהרה, לחתום עליו, לסרוק ולהגיש את 
, או, במקרה שאין ברשות התלמיד מדפסת תקינה, להעתיק אותו להדפיס את הטופס מראש יש הבחינה.

 בכתב יד. 
 .בחינה שתוגש ללא טופס חתום תיחשב כלא מוגשתבחינה בנפרד,  לכליש לצרף את טופס ההצהרה 

 

 בו נמצאים הנוסחאונים להורדה: אתר להלן קישור לhttps://yunilearn.wixsite.com/yuni 

 להלן קישור לטופס ההצהרה לנבחנים: https://katzr.net/9a0bef 

 להלן קישור לסרטון ההדרכה לסריקת פתרון מבחן מקוון לקלאסרום: https://katzr.net/fd774e  

 
 

 ,בברכת הצלחה בבחינה 
 המשך שנה טובה ופוריה!

 הצוות הפדגוגי        
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 טופס הצהרה

 הבחינה יש למלא ולצרף לקובץ 

 

 

 )שם התלמיד/ה( ___ ___אני :____________

 מספר תעודת זהות: ____________ /תבעל

 

 מטה, /ההחתום

בזאת כי ביצעתי את המבחן בכוחות עצמי בלבד, תוך גילוי הגינות ויושרה  /המצהיר

 והצמדות לנהלי הבחינה.

בזמן  /תאחר /הלא נעזרתי באמצעים שאינם מאושרים, וכן לא סייעתי לתלמיד

 .בחינהה

לכך שבאם יימצא אחרת, הדבר יטופל בחומרה הנדרשת, ללא כל אפשרות  /תאני מודע

 עור.ער

 

 

 תאריך:______________

 

 חתימה:______________
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