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הנדון: הודעה בדבר כוונת המכללה האקדמית חמדת להתקשר עם ספק יחיד לפי סעיף 
3)18( לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע 2010 

בתחום של  יצירת פלטפורמת בחינות מקוונות עבור המכללה 

 

כספק  Tomax"(, להתקשר עם חברת לההמכלבכוונת המכללה האקדמית חמדת )להלן: "

( לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד 18)3יחיד בהתאם לאמור בסעיף 

יצירת פלטפורמת בחינות  שירותים שלוזאת, לצורך קבלת  2010להשכלה גבוהה(, תש"ע 

מקוונות עבור המכללה ובכדי לאפשר לסטודנטים של המכללה, לגשת לבחינות באמצעות 

 מחשבם האישי ומכל מקום שהוא. שימוש ב

 

תספק לכללה תכלול את האפשרות ליצור, לערוך,  Tomaxהפלטפורמה אותה חברת 

 לשתף, לנהל, לפרסם, להשגיח ולבדוק בחינות באופן מקוון. 

 

חוות הדעת של הסמכות המקצועית במכללה לעניין ההתקשרות נשוא הודעה זו, ד"ר 

הינה ספק   Tomaxמי במכללה בנוגע לכך כי חברת זהורית דדון גולן, ראש המערך האקד

  כנספח א'.יחיד, מצ"ב להודעה זו 

 

יצירת אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עבור המכללה בנושא 

יום  :, רשאי לפנות ולהודיע על כך עד לתאריךפלטפורמת בחינות מקוונות עבור המכללה

 .asnatty@hemdat.ac.il באמצעות דוא"ל:, ת תורג'מןגב' אסנל:  7/10/2021-חמישי ה

  9937660-08 :יש לוודא קבלת הדוא"ל בטלפון

         

 בברכה,

 

 חיים שקד 'פרופ
 הנשיא המכלל

 בס"ד
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 ות נשוא הודעה זוחוות הדעת של הסמכות המקצועית במכללה לעניין ההתקשרא: נספח 
 

 

הודעה בדבר כוונת המכללה האקדמית חמדת להתקשר עם ספק יחיד לפי סעיף  הנדון:
 2010( לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע 18)3

 בתחום של  יצירת פלטפורמת בחינות מקוונות עבור המכללה

 

באופן  ואמריקאיםמבחנים פתוחים  מאפשרת בנייה ובדיקה של Tomaxתוכנת הבחינות 

ממוחשב. אופציה זו, חוסכת למכללה את הצורך בהדפסה, סריקה ומשלוח של המבחנים 

 תעשה אונליין. תכיון שכל התנהלות הבחינו

בנוסף, התוכנה מאפשרת השגחה באמצעות בינה מלאכותית ונעילת סביבת המחשב בזמן 

 הבחינה בכל מקום ובכל זמן.

משתנה במדינת ישראל, הן מבחינת הקורונה והן מבחינת המצב לאור המציאות ה

אנו רואים חשיבות עליונה ברכישת תוכנת בחינות אשר  ,הביטחוני באזור המכללה

מאפשרת לנו להמשיך ברצף הלמידה וההיבחנות תוך שמירה על טוהר הבחינות עד כמה 

 שניתן.

מבדיקה שביצענו, אין אף חברה אחרת שיכולה להציע לנו את כל סל האפשרויות לו אנו 

 זקוקים, בייחוד השגחה מרחוק באמצעות בינה מלאכותית.

, הינה הספק היחיד בשוק שמספק שירותים אלו ולכן נבקש להתקשר Tomaxחברת 

 .מולה

 

 

 בברכה,
 

 זהורית דדוןד"ר 
 ראש המערך האקדמי במכללה

 

 

 




