
לה מכלנות בחימערך הבשוב תקלס תוכנת תומאקהטמעת   
ם טיטיות ולסטודנלסטודנ

כה, רשלום וב
 ,נוחותי אתחושת  פעם אלם רימעורעם, מטבם, ינוייש

החל  להפעיל לההמכלשל  החלטתה .פחדואפילו  ,דותגהתנ
רה עורס תומאקת כמעראמצעות בחינות הבמערך  את שנהמה

מתוך .לותאושחששות  םטיסטודנוהטיות סטודנמהחלק  צלא
טיות סטודנהת גודואלה המכלת הנהל – אנו החוסן תפיסת 

ב שיולההמידע  מלוא את םכלפק לסם שימבק – םטיסטודנוה
ינו. פנעיקריות שהועלו בלות האשעל ה

את תומאקס? למה בכלל צריכה המכללה
והופכת  מואצים, תקשוב תהליכי האחרונות בשנים עוברת המכללה
שהדרך  במכללה, פעולות הרבה כיום יש למקוונים. תהליכים ועוד עוד
)למשל:  האינטרנט באמצעות היא לעשותן ביותר והיעילה הנוחה
מעקב  לימוד, שכר תשלומי המכללה, של השונות למחלקות פנייה

אחר מערכת השעות והציונים, ועוד(. 
כל  כמעט כולו. מקוון יהיה ההיבחנות תהליך שגם היא המטרה כעת
משרדי  בנקים, חולים, קופות )כמו מוסדיים גורמים מול ההתנהלות

ממשלה ועוד( נעשית כיום בצורה מקוונת, ללא שימוש בדף ועט, 
וכך יהיה בקרוב גם מערך הבחינות שלנו.

אם משתמשים בתומאקס – למה נבחנים במכללה?
האפשרות  את חוסם הראשון הרכיב הפעלה. רכיבי שני יש לתומאקס
אינטרנט  לאתרי במחשב, השמורים לקבצים הבחינה בזמן להיכנס
במהלך  יעשה לא שהנבחן תומאקס מבטיחה כך שונים. וליישומים
הנבחן  על משגיח השני הרכיב אסורים. עזר באמצעי שימוש הבחינה

בכך שהוא מצלם ומקליט אותו ומזהה תנועות חשודות. 
במכללה  תתקיימנה הבחינות ולכן הראשון, הרכיב רק יופעל זה בשלב

עם משגיחות ומשגיחים כפי שהיה נהוג עד היום.

למה נבחנים במכללה כשההדבקה
 בקורונה כל כך רחבה?

רכיב את מפעילה אינה המכללה הקודמת, בתשובה שכתבנו כמו
בזמן  הבחינות בעיית תיפתר לכן לספק. יכולה שתומאקס ההשגחה
מועד  הוספת ידי על אלא מהבית, בחינות קיום ידי על הקורונה לא
)כמתוכנן( יהיה א מועד ג. מועד – הקרובה הבחינות חדש לתקופת
חודש במהלך )כמתוכנן( יהיה ב מועד א/פברואר, אדר חודש במהלך
)תוספת חדשה( במהלך חודש אייר/מאי.  אדר ב/מרץ, ומועד ג יהיה

הקרוב  א במועד במכללה לבחינות לבוא ירצה שלא או יוכל שלא מי כל
דורשת  אינה א במועד היבחנות ג. או ב במועד להיבחן יהיה רשאי
דרך מראש הרשמה דורשת ג או ב במועד היבחנות הרשמה מראש.

מערכת המידע האישי.
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האם השימוש בתומאקס מותר מבחינה משפטית?
משפטית,  דעת חוות התקבלה תומאקס הטעמת על ההחלטה כן. לפני
החוקיות. הדרישות בכל עומדת המכללה של הפעולה דרך כי הקובעת
שימוש  כיום עושות נוספות רבות ומכללות אוניברסיטאות זו, מסיבה

בתומאקס.

למה הסטודנטיות והסטודנטים נדרשים להביא 
מחשב משלהם ואינם נבחנים במחשבי המכללה?

ולעיתים  משתתפים, מרובות בחינות מתקיימות הבחינות בתקופת
אינו  במכללה הקיים המחשבים מערך במקביל. בחינות מספר נערכות
נדרשים  והנבחנים הנבחנות ולכן נבחן, לכל מחשב לתת כדי מספיק
להביא  הדרישה המכללה, של מבטה מנקודת משלהם. מחשב להביא

סבירה. היא 2022 מחשב נייד ללימודים אקדמיים בשנת

מה יעשה מי שאין לו אפשרות כלכלית
 לרכוש מחשב?

של שמטעמים נבחן או נבחנת לכל פתרון לתת מתחייבת המכללה
לשם  נייד. מחשב לרכוש לעצמם להרשות יכולים אינם כלכלי קושי 
מסמכים בליווי לכך, המיועד המקוון בטופס בקשה להגיש יש כך
להיחשף  אמנם דורשת שכאלה מסמכים הגשת הכנסה. על המעידים
רקע  על הנחות המעניק ציבורי מוסד בכל הנוהג זהו אך מה, במידת
להמציא  בלי כלכלי במצב התחשבות לקבל אפשרות אין קושי כלכלי:
למי רק פתרון לתת מתחייבת המכללה כי לב, שימו מתאימים. מסמכים
תוכל  לא מכן לאחר שמתפרסם. לתאריך בהתאם מועד, מבעוד שפונה

המכל לה להיערך למתן פתרונות.

האם תומאקס אינה פוגעת בפרטיות?
אינה  במחשב, השמורים קבצים מעתיקה או פותחת אינה תומאקס
אחר  מידע שום אוספת ואינה הגלישה, היסטוריית את בודקת
ולהקליט  לצלם הוא לעשות תומאקס שיכולה היחיד הדבר מהמחשב.
שלה. הצילומים  רכיב ההשגחה את הנבחן במהלך הבחינה באמצעות
שבועות. מספר לאחר ונמחקים מאובטחת, בצורה וההקלטות נשמרים
כך במכללה, מופעל אינו ההשגחה רכיב שעה לפי כתבנו, שכבר כמו

פגיעה בפרטיות. שאצלנו אין שום צורה של
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האם תומאקס אינה גורמת נזק למחשב?
עלול  שבו היחיד המקרה למחשב. נזק שום גורמת אינה תומאקס לא.
על  מותקן התומאקס כאשר הוא נדירים( )במקרים המחשב להיפגע
של שלו אינה מתאימה. מערכות ההפעלה מחשב שמערכת ההפעלה
מערכות של פירוט לתומאקס. מתאימות המחשבים של המוחלט הרוב
של  מקרה בכל כאן. נמצא מתאימות ושאינן המתאימות ההפעלה

)פרטים למטה(. ס פק אפשר להתייעץ עם אגף התקשוב

מה יעשה מי שלא מצליח להתקין את התומאקס?
התקשוב  לאגף לפנות יש התומאקס את להתקין קושי של מקרה בכל
מתאים  אינו המחשב כי יקבע התקשוב אגף אם למטה(. )פרטים
חסימות  בגלל שלו, ההפעלה מערכת )בגלל תומאקס להתקנת 
המכללה כי לב, שימו חלופי. פתרון המכללה תיתן וכדומה( בו שמובנות
מועד,  מבעוד התקשוב לאגף שפונה למי רק פתרון לתת מתחייבת
להיערך  המכללה תוכל לא מכן לאחר שמתפרסם. לתאריך בהתאם 

למתן פתרונות.

הקל דה אורכת יותר זמן מכתיבה ביד, האם ניפגע?
מספיק. זמן לבחינה ויקצו מקלידים, שאתם יודעים והמרצים המרצות

את המחשב בצורה נוחה? כיצד נוכל להניח
בכיתות  ולא שולחנות, בהן שיש בכיתות תתקיימנה הבחינות כל כמעט

סטודנט. שיש בהן כיסאות

האם יש בתומאקס מגבלה על מספר המילים 
האפשרי בכל תשובה?

השאלות תותאמנה לאורך התשובות שיוגדר בתומאקס.

אם תיגמר לי הסוללה של המחשב  מה אוכל לעשות
באמצע הבחינה?

ליד  לשבת יוכלו ונבחן נבחנת שכל להתחייב יכולה אינה המכללה
שקע, ומטעמי בטיחות לא נעשה שימוש בהארכות ובמפצלים. 

שאורך  ומוודאת במלואו, טעון מחשב עם לבוא המכללה מחייבת לכן
מוקדם  שיבוא מי הבחינה. במהלך מחודשת טעינה ידרוש לא הבחינות

וימצא מקום סמוך לשקע, יוכל כמובן לטעון את המחשב.

כיצד תיערכנה בחינות שבהן נדרשים שרטוטים 
וסימונים מתמטיים?

בחוג  )בעיקר וכדומה גרפים בשברים, שימוש יש שבהן בבחינות
לתומאקס.  ותיסרקנה דפים, על תיכתבנה התשובות למתמטיקה(,
תומאקס  אפליקציית באמצעות הבחינה בתום מיד תיעשה הסריקה
ברשותו  שאין מי שלהם. הנייד לטלפון והנבחנים הנבחנות שיורידו 

טלפון חכם יקבל מענה מצוות המכללה.
להירשם  כדי מחשב עם לבוא חובה במתמטיקה בבחינות גם כי נדגיש

כנ בחן ולהעביר את הבחינה לבדיקה. הטלפון משמש כסורק בלבד.

8 

9 

10 

13 

14 

15 

16 

למה צריך להתנסות בדֶמו?
בתומאקס  הבחינה נראית כיצד מראש להבין לכם מאפשר הדמו
מאוד  לכם כדאי הבחינה. במהלך בפניכם שעומדות ומה האפשרויות

להתנסות בדמו כדי להגיע מוכנים בצורה המיטבית לקראת הבחינה.

האם רשת האינטרנט של המכללה מתאימה?
סטודנטיות  של היבחנות ומאפשר שודרג המכללה של האינטרנט חיבור

וסטודנטים רבים במקביל.
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לסיום, 
 .חיץם מלחינות עלולות להיות גורי בם כאנו יודעי

עלולות  הן ,חנותבההימתכונת בשינוי  כל ערךנא שלכם ג
מה וכמה כאחת  על ם,יחנבוהנחנות בהנב בקרחששות  רלעור

ד שעם גח ילהניש  עמוק. כה שינוי רעובחינות הבשמערך כ
ם לוויהמתם ישונם ייכנטם שייקרו תעורייסיון, נכוש שנר

זה. כלשינוי ש
חינות רי הבגד עם אתם החוסן להתמודכם כי יש לטוחיאנו ב

חה מרובה. צלם הכם לומאחלי

ר גתהל נת חזות "ר עידידד ם שקפרופ' חיי
ם טיסטודנטיות והסטודנת הגודיו"ר אם טיטודנסטיות והסטודנת הידיקנת דת חממידאקשיא הנ
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