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 moodleבאמצעות מערכת  - טוהר הגשת עבודותהצהרה על 
 

המכללה האקדמית בית ברל כמוסד העוסק בהכשרת מורים ואנשי חינוך שואפת לחנך ליושרה אישית ואקדמית. כפועל יוצא 

חשיבות רבה בהקפדה על כללי האתיקה המדעית. עבודה אקדמית נועדה להביא לידי ביטוי ידע,  המכללה רואהשל מטרה זו 

 נדרשים לחתום על הצהרה לטוהר הגשת עבודות.מיומנות וכישורים אישיים, ולכן הסטודנטים במכללה 

 :אפשרויותמשלוש באחת  moodle-לאת ההצהרה ניתן להוסיף 

  המטלה להגשת בצירוף חתום הצהרה מסמך הגשת - מטלה רכיב באמצעות .א

 מטלה הגשת בעת הצהרה אישור - מטלה רכיב באמצעות .ב

 )המשימה להגשת כתנאי)ניתן גם הוספת הצהרה  -רכיב שאלת בחירה  באמצעות .ג

 

 צירוף להגשת המטלה ב םחתוהצהרה מסמך הגשת  -אמצעות רכיב מטלה ב .א

 .moodle-למטלה ב החתומה ההצהרהניתן לבקש מהסטודנטים לחתום על טופס ההצהרה ולהעלות את 

 .תוכן ההצהרהקובץ הכולל את לאתר הקורס נעלה  .1

 .(להנחיות) רכיב מטלהנוסיף  .2

 נבקש מהסטודנטים להדפיס את ההצהרה, לחתום עליה, לסרוק אותה ולהעלות אותה לרכיב מטלה. .3

 

 מטלהעת הגשת הצהרה ב אישור -אמצעות רכיב מטלה ב .ב

 ניתן להגדיר בהגדרות המטלה כי סטודנטים נדרשים להצהיר שהם כתבו את המטלה.

 קובץ למטלה לפני שהוא מאשר את ההצהרה.אם מרצה מגדיר אפשרות זו כחובה, סטודנט אינו יכול להעלות 

 :כמרצים

 .(להנחיות) מטלהנוסיף רכיב  .1

 .כןבחור באפשרות יש לה', שגה', בשדה 'נדרשת הסכמה מצד הסטודנטים להצהרת ההגדרות הגשה'חלק של ב .2
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 :הסטודנטים

 תיבתב V סימון ללא האות להגיש או למטלה קובץ להעלות מאפשר שלא חלון נפתח ההגשה בעת

 .ההצהרה

 
 

 (כתנאי להגשת המשימה)ניתן גם הוספת הצהרה  -באמצעות רכיב שאלת בחירה  .ג

 .רכיב שאלת בחירהחתימה על הצהרה גם באמצעות  ניתן להוסיף

 :כמרצים

 רכיב שאלת בחירה  נוסיף  .1

 שייפתח נבצע את ההגדרות הבאות: בחלון .2

 

 :'בחלק של 'הגדרות כלליות 

o נקליד שם 'סקר-שם שאלתשדה 'ב. 

o טקסט ההצהרהדביק את נ 'רתיאושדה 'ב. 
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 אפשריותחלק של 'ב:' 

 

o ה/מצהירנקליד  '1אפשרות שדה 'ב. 

 להגדרות הבאות:עדכן נ 'תוצאות' של חלקב 

 

o תמיד יש להציג תוצאות לתלמידים".-נשנה את ההגדרה ל -' תוצאות פרסםשדה 'ב" 

o פרסם תוצאות מלאות".-נשנה את ההגדרה ל - 'תוצאותה סודיותשדה 'ב" 

o מי לגבי "כן", על מנת לאפשר בקרה -לשנות את ההגדרה ל יש =  'נענו"לא ל עמודה צגתבשדה 'ה

 שטרם חתם על ההצהרה.
 נשמור שינויים. .3

וגם להגדיר בהגבלת גישה שללא  להלן מדריךתנאי להשלמת פעילות ניתן להגדיר הרכיב גם עם  .4
 .להלן  מדריךהשלמת התנאי לא יפתח רכיב מטלה, ו/או יחידה וכד'. 

 :הסטודנטים

 .שלו הבחירה את ולשמור ההצהרה תיבת את  לסמן יצטרך הוא להצהרה יכנס סטודנט כאשר

 

 
 

 

 

  ליחידה האקדמית לתקשובלשימוש במערכות המתוקשבות ניתן לפנות  הדרכה ותמיכה תפעוליתלקבלת. 

 זמין לאוכלוסיית המכללה בלבד(  מאגר חומרי ההדרכה בתקשובלחומרי הדרכה נוספים ניתן לגשת ל( 
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