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 לצורך בחינות מרחוק במודול "השגחה מרחוק" של חברת תומקסשימוש 

 

 מבוא

האקדמית עמק יזרעאל  את מדיניות הפרטיות של המכללה ולהסביר  הציגלהיא מסמך זה מטרת  .1

השגחה " במודול שימושביצוע בחינות מרחוק באמצעות  לצורך ("המכללה"ע"ש מקס שטרן )להלן: 

, "תומקסחברת "ו "המודול" טכנולוגיות בע"מ )להלן:  של חברת תומקס (TomaEtest) "מרחוק

   .(בהתאמה

קרון יוע צד הצורך בשמירה על טוהר הבחינותבביצוע בחינות מרחוק, ולהרבים  לצד היתרונות .2

יש חשיבות גם לזכותם של  שמעניקה המכללה, והתארים אמינות הציוניםוכן הקפדה על  השוויון,

 תומקס.חברת הסטודנטים לפרטיות, גם במסגרת של בחינה מרחוק תוך שימוש במודול של 

צמצמנו את חינה וחלופות שונות ושורה של פתרונות ב הבנינו הטעמת המודול תהליךבמסגרת  .3

רציף, מתוך  באופןבנושא זה עדכנו בנוסף, נהל האקדמי. המעם אופן ניכר, ב בשימוש במודולהצורך 

פרסמנו מידע רב על המודול באתר המכללה ובהודעות את אגודת הסטודנטים, שיח של הקשבה, 

, בנושא תשובות"-פרסמנו מסמך "שאלותכן ו, פניות פרטניות של סטודנטיםהשבנו ללסטודנטים, 

  זאת כדי לתת מענה למכלול הצרכים והחששות שהוצפו בפנינו.

מצעות כרטיס סטודנט ולא באמצעות תעודת זהות, וזאת בניסיון כך, למשל, אפשרנו הזדהות בא .4

  לצמצם את הפגיעה הנטענת הפרטיות.

במסמך אחד עבור הנבחן על את המידע להתווסף למידע שפורסם ולרכז המידע במסמך זה מיועד  .5

במידע וזכויות הנבחן  האיסוף, השימוש סוגי המידע שנאספים, אופן הם ה מנת שיוכל להבין מ

הינו מרכיב חשוב בקשר בין  יו, מתוך מודעות לכך שהגנה על הפרטיות ושמירה על המידעלגב

 המכללה לתלמידיה ומתחייב על פי דין.

מיושם ומבוצע על ידי המכללה ועל ידיכם כבר   ,תומקסחברת של להזכיר שהשימוש במערכת חשוב  .6

ל ספציפי מתוך המערכת וענייננו למעשה מתמקד במודו במסגרת ביצוע מבחנים במכללה,שנים 

המאפשר בחינות מקוונות מרחוק, אשר הפכו לרלוונטיות במיוחד ולכורח המציאות בשל ובעקבות 

  התפשטותו של נגיף הקורונה.

 

 השימושהפעולה ואופן תיאור המערכת; 

ְחנּות והמאפשר ל שירות לציבור הנבחניםמעניק  המודול .7 או בכל מקום  )בביתמרחוק והזדהות  ִהיבָּ

 טוהר הבחינותבין האינטרס לשמור על  איזוןתוך , באופן פיזילמכללה מבלי להגיע מתאים אחר( 

 .הנבחניםהזכות לפרטיות של בין ו
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בקורסים  סמוך למועד תחילת תקופת הבחינות, המכללה תבחן אם קיימת חלופה לביצוע הבחינה .8

, והשימוש במודול עמד בחובות הקורס באמצעות המודול, שתאפשר לקבוע כי הסטודנט השונים

 יצוע הבחינה.יהיה להחיל חלופה מתאימה לב ייעשה בנסיבות שבהן לא ניתן

תקפיד על איסוף המידע המינימלי  המכללה בחינה באמצעות המודול,  לערוך ישבכל מקרה שבו  .9

 הנדרש לצורך שמירה על טוהר הבחינה.

בו הוא מתכוון לבצע את הבחינות, שבמחשב  מבעוד מועד הנבחן להתקין יידרשלצורך ביצוע הבחינה  .10

 :הבאים הפעולהאת המודול שכולל את דפוסי 

: במהלך ביצוע הבחינה הנבחן אינו יכול לגלוש למקורות  נעילת סביבת העבודה הממוחשבת .10.1

 .חיצוניים או להיכנס לתכנים שנמצאים על גבי המחשב

של הנבחן ינותק מרשת  המחשבש ככל :מקוונת שאינהעבודה בסביבה ל אפשרות .10.2

 ללא חיבור לרשת. הבחינהולבצע את  להמשיך תאפשר לוהמערכת  האינטרנט

התרחשויות חריגות קליט יו צלםי המודולבמהלך ביצוע הבחינה  :חריגים אירועים ניטור .10.3

 בסביבתו של הנבחן.

ששייך לבחינה  קוד חד פעמיהנבחן להזין  יהיה על, עצמה להתחבר לבחינהועל מנת , כשלב מקדים .11

על מנת , ובחן סמוך למועד הבחינה. לאחר מכןלנ באופן אישי יישלח. הקוד שאותה הוא אמור לבצע

 משמשים אותושסיסמה להזין את שם המשתמש וה יידרש הנבחן, בצע את הבחינההתחיל ולל

 לצורך התחברות למערכות המכללה.

כאשר מיד עם  ,בלבד במהלך הבחינהולאחר ביצוע השלב המקדים פעיל במחשב של הנבחן  המודול .12

, אוטומטי באופן ייסגרוהאודיו הקלטת וידאו ווצילום ה ,למערכת תשובותההעלאת עם סיומה ו

 על מחשב המשתמש. תוכנה שפעילה כל כיבויבדומה ל, פסיק לעבודיכולו והמודול  

הפוגמת השמע במהלך הבחינה ומזהה פעילות חשודה את קלטת וידאו ווהצילום מנתח את  המודול .13

)על ידי זיהוי דמויות נוספות  לבדו את הבחינה ביצעהנבחן בוחן אם הניתוח לדוגמה, . בטוהר הבחינה

את את המצלמה ו/או  כיבה ואם עזב את המחשבאם , במהלכה שוחח בטלפון אם, בחדרו(

 .ביומטרי פרופיל יצירת ללא. כל זאת, קרופוןיהמ

נו קובע אם לניהול אירועים חריגים בבחינה ואינ עזר משמש כליהמודול  קשר זה חשוב לציין כיבה .14

  .פוסל את הנבחן באופן אוטומטי איננוהנבחן אכן פגם בטוהר הבחינה. לפיכך, המודול 

מוסמך על ידי ייעודי גורם האירועים החריגים שאותרו על ידי המודול ייבדקו על ידי , בתום הבחינה .15

יעשה בצמצום,   שתוגדר עבורו. עדכון גורמים אחרים במכללה גישה להרשאתהמכללה, ובכפוף 

מען ל, למטרה בצמידותוהכל, בלבד(.  ON A NEED TO KNOW BASIS) מידורתוך שמירה על 

 המפורסמיםועדכוניהם,  נהלי המכללהתקנוני ולת, ובהתאם ותכלית שמירת טוהר הבחינ

  .נוהל בחינות וציונים ותקנון משמעת סטודנטים( ולמשל) מראש לסטודנטים

  של האישיים םמחשביהעל או שמור \ו המצוימידע אישי לגישה לחומרים או  לאין כל למודול .16

 .)כמו תמונות, מסמכים אישיים וכיו"ב( עצמה לבחינהאינם קשורים שוהסטודנטים, 
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 והאודיווידאו ובצי הוקלהבחינה וכן  הזדהותהצילום ל, הבחינה תשובותלהמודול מייצר גישה  .17

 .הקשורים לבחינה בלבד

שונים  לגורמיםמאפשר תקשורת בין הסטודנט  מציג את נתוני הנבחן לפני ובמהלך הבחינה,המודול  .18

 .תוצרי בחינה פהומציג בסו בבחינה( המשגיחוהמרצה  לרבות)במכללה 

אנא קראו בעיון  .המדריך להתקנת המערכת והשימוש בהבלחיצה על קישור זה תוכלו למצוא את  .19

 נושאים: 5טרם השימוש במערכת. הקישור כולל ך את המדרי

 .חובה לקרוא לפני שמתחילים –שלב א'  .19.1

 .התקנת המערכת –שלב ב'  .19.2

 .כניסה למבחן –שלב ג'  .19.3

 .מהלך המבחן –שלב ד'  .19.4

 .הכנות לפני ביצוע המבחן .19.5
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 הסכמת הנבחןאישור 

י לש ומצומצם תחוםביצוע הבחינה במתכונת המתוארת במסמך זה טעון איסוף מידע ידוע לי כי  .20

אי הכרחי נ, בלבד. זאת, כתמדיניות הפרטיות לעניין השימוש במודולבמסמך  שמפורט, כפי כנבחן

 לצורך קיום הבחינה מרחוק. 

אלא אם או לבצע את הבחינה באמצעות המודול, האמור,  למסור את המידעובה כל חיי לא חלה על .21

 . יובהסכמת יברצונצוין אחרת, וכן מסירת המידע תלויה 

כוונתה לבצע שימוש  לסטודנטים עלהמכללה  תודיע הבחינותתקופת  וערבבמהלך הסמסטר  .22

יתבצעו הבחינות באמצעות  שמסגרתםאת הקורסים  לסטודנטיםהמכללה  , תפרסם. בנוסףבמודול

השונה מזו קורס הצורך, רשאית המכללה לקיים מטלת סיכום  במידתבהמשך לכך, ו. המודול

 האקדמי ערב פתיחת הסמסטר.בשנתון או  בסילבוס נקבעהש

תוך הקפדה על איזון ושמירה על פרטיות הסטודנטים ככל שניתן  יבוצע במודולהמכללה  שלהשימוש  .23

 מטרה. בנסיבות ובצמידות ל

להכיר  ליוזאת על מנת לאפשר  ,חובה המכללה תגדיר בחינות תרגול והתנסות ראשוניתידוע לי כי  .24

תהליך זה תלוי  .בתנאים נוחים ולא בזמן אמתבפעם הראשונה  ולתרגל את השימוש בו את המודול,

ובחינת בשום צורה שהיא. כדי לערוך את בחינות התרגול  עלייואינו נכפה  ומותנה בהסכמתי

, בנוסף הסכמהה אישורא מהווה אף הוההתנסות , ועצם ביצוע בחינת תיהסכמ נדרשתההתנסות 

 . זהלאישור 

שלפי נסיבות העניין, והתקדמות ההתמודדות עם משבר הקורונה, לצד עדכון הנחיות מל"ג  ידוע לי .25

לשנות את אופן , המכללה עשויה לעדכן או )ככל שיהיו עדכונים כאמור( וגורמים נוספים בעניין

 , ואולם לעולם בקשת ההסכמה תתבצע באופן בולט ומפורש. יבקשת ההסכמה של

לאי  שקול והדבר, לבצע את בחינות האמתלי  יתאפשרהתנסות לא בחינת האת  בצעשלא א ככל .26

 .במודול לשימוש הסכמתי

רשאי  היהואני א, )ולא לכל מבחן בנפרד( סמסטרהתקפה לכל תקופת הבחינות באותו י הסכמת .27

 .בגינה ניתנה ההסכמה לפני מועד תחילת תקופת הבחינות ימים 30עד  לחזור ממנה

 אהיהו, יבהסכמת כבול היהא לא מסוימת בחינות לתקופת במודול לשימוש ידוע לי שאם אסכים

רשאי "לבחור" את המבחנים  אינניאך  ,הבאה הבחינות בתקופת נוספת הסכמה לתת שלא רשאי

אהיה לא ששככל  כמו כן, ידוע לימסכים לשימוש במודול בתוך אותה תקופת בחינות.  אניבהם 

להיערך מכך מראש מול המכללה, ולברר או  , עליימודולבבסמסטר מסוים  מעוניין לערוך בחינות

 . באותה תקופת בחינות תוהאפשרי החלופות מהןלבדוק 

לאשר  אדרשמכיר ומודע לדפוסי ההתנהלות השונים של המודול,  שאניוכדי לוודא , בנוסף להסכמה .28

 .המתייחס לשימוש במודול הפרטיות תמדיניו מסמך את תישקרא

בהקדם האפשרי  יהיה עליי לפנות, אמצעות המודולבסרב לבצע את הבחינות אש הריני מאשר שככל .29

י סירוב את המכללה על עדכןלולמדור בחינות במנהל התלמידים באמצעות פנייה בתחנת המידע 
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על במודול ינה ורות על חלופות אחרות )ולמשל בחכדי לאפשר למכללה לגבש ולה וסיבת סירובי

 .וכיו"ב, לפי העניין(עם משגיחים מחשבים בשטח המכללה 

להשתמש במודול והחלופות שיוצעו תהיינה סבירות בנסיבות  אפגע בעקבות סירובילא ש ידוע לי .30

ות ולחובות המכללה, האקדמיות והמינהליות, לרבות בשים לב להנחיות העניין ובכפוף להנחי

 הרגולטורים השונים )כגון מל"ג, משרד הבריאות וכיוב'(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המידע 

 :הבאים הנתוניםאת  אוסף המודול .31

כגון שם, מספר על ידי מדור בחינות לבחינה של סטודנט במסגרת שיבוצו מידע שהתקבל  .31.1

 .ומספר טלפון נייד רוניכתובת דואר אלקט, תעודת זהות

מידע שהתקבל במסגרת הגשת בקשה לתנאים מותאמים בבחינה, כגון הארכת זמן  .31.2

 .והקראה

צילום : וכחלק מהשמירה על טוהר הבחינות במודולנתונים הנאספים במסגרת השימוש  .31.3

צילום מסך כן ו, של הנבחן במהלך הבחינה אודיוה, הקלטת וידאוותעודה מזהה, צילום ה

 במהלך הבחינה.המחשב 

סוג מערכת את דפדפן והסוג את  ,IPבדומה לתוכנות דומות כתובת  םדוג המודול ,כמו כן

, ולוודא למודול, לחסום גישה של גורם חיצוני המודולההפעלה וזאת על מנת להגן על 

 .על ידי המודול נתמכתששהסטודנט משתמש בדפדפן ובמערכת הפעלה 

, ונאותות הליך ציוניםתשובות לשאלות,  ,שבוצעות בחינו :מידע הנוגע למבחנים עצמם .31.4

 .הבחינה

 (""המידעייקראו כל הנתונים שצוינו )

, כגון מסמכים, האישי שלו על גבי המחשב השמורמידע אישי של הנבחן  מנטר ואינ המודול .32

מידע אישי ממחשב  תומקסחברת מעביר לשרתי , או סיסמאות רשומ אינואנשי קשר, ו תמונות

 כאמור. למעט המידע, וזאת הנבחן

 

 



- 6 - 

 

  

 

 

 הגנה על המידע

הן בזמן המסירה והן לאחר  לפי כל דין, ,צעים המקובלים כדי להגן על המידעהמכללה נוקטת באמ .33

 תומקס.חברת המידע נשמר ומוגן על ידי המשך לכך ב, וקבלתו

 לפי כל דין. היבטי האבטחה הנדרשים מפרט את שחתומה על נספח אבטחת מידע  תומקסחברת  .34

 SSO, וביצוע SAMLכולל מנגנוני אותנטיקציה מתקדמים כולל מימוש פרוטוקול  המודוללדוגמה,  .35

 מול המערכות הארגוניות של המכללה.

והם וידאו אינם נשמרים על גבי מחשב הנבחן, וסרטוני ה: מתבצעת הצפנה מקצה לקצהבנוסף,  .36

הם נשמרים בצורה מוצפנת בשרתי , כמו כן ם.מועלים בתווך מוצפן ועל פי פרוטוקול הצפנה מתקד

 כפי שיפורט בהמשך. ,הגנה על המידעלתחת מעטפת שלמה לאבטחה ו תומקסחברת 

 

 במידע השימוש

והיא אינה רשאית , משמש את המכללה לאימות זהות הנבחן ולשמירה על טוהר הבחינההמידע  .37

 לעשות בו שימוש לצורך אחר.

"המידע בצילום הווידאו והקלטת האודיו )להלן גם:  להשתמשאינה רשאית  תומקסחברת  .38

 (. המוקלט"

ומשמשת  מתאפשרת לגורמים ייעודיים שהסמיכה המכללה לצורך כך מידעהגישה ל כאמור לעיל, .39

 .בלבד טוהר הבחינותעל  שמירהלבדיקת 

 :את ההתחייבויות הבאות ,היתרבין , כוללשבטופס הצהרת סודיות  ההתחייב תומקסחברת  .40

אינם מבצעים גישה למידע אישי כלשהו המותקנים על מחשבי הנבחנים  מודולהרכיבי  .40.1

לביצוע הבחינה ולשמירה  מיועד שאינו, של הסטודנטים הנייד טלפוןבהנמצא במחשב או 

 .העל טוהר

 הנייד או מהטלפון האישי אינם מבצעים שיבוש או גניבה של מידע מהמחשב המודולרכיבי  .40.2

 של הנבחנים.

 .ותקנותיו חוק הגנת הפרטיותכל דין, לרבות לבהתאם  לפעול ביחס למידע ותתחייבה .40.3

 שימוש במידע שהגיע אליו לעשותבקשר למידע אך ורק לצרכים שלשמם הועבר, לא  לפעול .40.4

 את המידע לכל צד שלישי מכל סיבה שהיא. להעבירלא כן ו, בדרך אחרת

גילוי של המידע בכל  ם ו/אוכל פרסו למנועשמור על סודיות מוחלטת ביחס למידע, וכן ל .40.5

 דרך שהיא ולכל גורם שהוא.

 ו/או אובדנובכל אמצעי האבטחה הנדרשים לשם מניעת נקוט לושמור בהקפדה על המידע ל .40.6

 הגעתו לידי אחרים.
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שבו ביקשה המכללה מועד המ ימים 14-ולא יאוחר מ בהקדם האפשרי למחוק את המידע .40.7

  .לעשות כן

 תומקס: חברת בהמשך לכך, לפי הצהרת  .41

גיות ותומקס עובר הכשרות בתחום האבטחה, מפתח מתודולחברת צוות הפיתוח של  .41.1

 לפיתוח מאובטח ומפעיל ספקים חיצוניים המתמחים בנושא האבטחה.

היושבות בענן עוברות באופן שוטף בדיקות אבטחה ומבדקי חדירה  תומקסחברת מערכות  .41.2

 ידע והרגולציה.באמצעות מיטב החברות במשק המתמחות בתחום הגנת המ

ומפעילה עדכוני אבטחה שוטפים למערכות, מבצעת  תומקס, החברהחברת בנוסף, בהתאם להצהרת  .42

מערכת הרשאות קפדנית המעניקה  , וכן מפעילהמערכות בקרה מפני חדירת נוזקות ו"שאיבת" מידע

ות לעובדים הדרכות מודע מבצעת היאלכך לבצע פעולות במודול. כמו כן, אך ורק לגורמים המורשים 

 לטיפול נאות במידע רגיש, ועוד.

 

 עיוןו המידעשמירת 

)"בחינה  כעומדים בטוהר הבחינות אותם זיהה המודולשל סטודנטים אשר המידע המוקלט  .43

 .באופן אוטומטי נמחק לצמיתות ימים 14בת ולאחר תקופה  כלל הנצפ ואינ תקינה"(

ועבר המוקלט יהמידע  )"בחינה לא תקינה"(ככל שהמודול יזהה חשש לאי שמירה על טוהר הבחינה  .44

 תומקס. חברת ימים מהשרתים של  60 רלאח מחק במלואולמכללה להמשך טיפול ויי

יעודי ומאובטח לתקופת ההתיישנות, ולאחר מכן ימידע כאמור יישמר במכללה בשרת  .44.1

 מחק לצמיתות. יי

יימחק  רלוונטיים נוספים(, )לרבות פרטי הנבחן, מספר הטלפון שלו ופרטים אישיים אחרמידע כל  .45

 מיד לאחר שהמידע יחדל להיות רלוונטי, ובכפוף לכל דין.

לנבחן יש זכות לעיין במידע אודותיו באמצעות פנייה בכתב לתחנת המידע. המכללה תשיב לנבחן  .46

 יום מיום הגשת הבקשה כנדרש. 30-ותאפשר לו לעיין במידע אודותיו, וזאת לא יאוחר מ

יש לנבחן השגה על המידע, ניתן להגישה בכתב בצירוף נימוק ומיקוד של ההשגה, והמכללה ש ככל .47

 כל דין.להוראות בכפוף מיום הבקשה,  ימים 30-לא יאוחר מתשיב 

קשורים רק לעניין הקלטת המידע ההשגה יודגש שאין מדובר במסלול עוקף להגשת ערעורים. העיון ו .48

או  ,לדחות ,לכן, אין בהשגה כדי לבטלקדמיות למשל(. עצמו )להבדיל מפרשנותו או מטענות א

לפי נהלי  , הכלב"וכיו ג'\ב' ימועדל גשת, את הזכות או האפשרות לרלהשהות את מועדי הערעו

  .ותקנוניההמכללה 

המכללה תשתדל לממש את זכות העיון של הנבחן באמצעות ממשקים מקוונים או באמצעות קובץ  .49

 דיגיטלי.

 

 



- 8 - 

 

  

 לגורמים חיצונייםהעברת מידע 

לעשות זאת  תא נדרשיהו שב מקוםזאת למעט  ,צדדים שלישייםל המידעאת  מעבירה האינהמכללה  .50

, זימון או צו בית משפט או במסגרת על פי חיקוקהוראה של רשות מוסמכת )לרבות  לפידין או  לפי

ין ובצמידות , ובכל מקרה, הכל בכפוף לכל דשיתוף פעולה עם חקירה של רשויות אכיפת החוק(

 .למטרת איסוף המידע ככל שהדין מתיר זאת

 

 אבטחת מידע מצד הנבחן

כדי לשמור  לנקוט אמצעי הגנה בסיסיים על המכשיר המשמש לביצוע הבחינה על הנבחן להשתדל .51

 :וזאת ללא קשר למודול בהתאם למפורט להלן שלוולהגן על המידע 

תווים לכל הפחות, טביעת אצבע,  6הגדרת אמצעי הזדהות למכשיר, כגון: סיסמה בעלת  .51.1

 וכיו"ב. תבנית

 דקות של אי פעילות. מספרנעילה אוטומטית של המכשיר לאחר  .51.2

 התקנת מערכת אנטי וירוס. .51.3

 יישום עדכוני אבטחת מידע לפי הנחיות יצרן. .51.4

קבל לצורך הכניסה ירשאי לגלות ו/או למסור את הסיסמה החד פעמית ש ואינהנבחן  .51.5

 .חרלאדם או גורם אלמערכת 

על  למכללהנדרש לדווח והוא  ו,רשאי לאפשר לגורם אחר לבצע שימוש בחשבונ וחן אינהנב .51.6

 לנקוט בצעדים המתאימים. שהיא תוכלכדי  ושללא מורשה בחשבון  כל שימוש

 

 (ויאושרו על ידי הנבחן כניסה למערכתעת יוצגו גם ב הנחיות אלה)הנחיות לנבחן 

נכתבה על ידך באופן עצמאי לחלוטין, ללא כל עזרה של אדם הנך מצהיר בזאת כי הבחינה המוגשת  .52

 אף אדם מלבדך לא ערך, הוסיף או שינה דבר בבחינה. אחר, וכי

ידוע לך שכתיבה לא עצמאית של בחינה ו/או העתקה מלאה ו/או של חלקים ממנה וכן כל ניסיון  .53

יסיון להטעיית המכללה )גם אם לא צלח(, מהווים הפרה של הוראות המכללה ויתפרשו כנ לעשות כן

 תואר במרמה, וכי עשויים להינקט כלפיך הליכי משמעת חמורים. ולהשגת

-ידוע לך כי סביבת העבודה בזמן הבחינה צריכה להיות נקייה ולכלול רק חומר המותר לשימוש על .54

ך לעמוד בנוהל הבחינות של המכללה, בתקנון המשמעת יהבחינה. כמו כן, עלי פי הנחיות

ועדת המשמעת שיפורסמו מעת לעת, ובכללי היושרה האקדמית כפי שאלה  בהנחיות לסטודנטים,

 מתוארים בהנחיות המכללה.

המכללה מקפידה לאסוף רק את המידע המינימלי לצורך קיום הבחינה במתכונת המתוארת. על כן,  .55

ממנים הפעלת צילומי הווידאו, אנו ממליצים לך להסיר מהחדר בו אתה שוהה בעת הבחינה, ס לפני

 בהם משום פגיעה בפרטיותך. אישיים שיש

 להלן כללי ההתנהגות המצופים מהנבחן בעת ביצוע הבחינה: .56
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 על הנבחן לשבת מול שולחן ולא על ספה או מיטה. .56.1

אין להשאיר חומרים כתובים על השולחן או על הקירות מסביב, אלא אם הדבר הותר  .56.2

 בנוהלי הבחינה.

ת שקט, הנבחן צריך להיות לבדו בחדר, ללא תקשורת החדר בו מבוצעת הבחינה צריך להיו .56.3

אחרים, ללא טלוויזיה ו/או רדיו ו/או מחשב נוסף ו/או כל מקלט קול או שידור אחר  עם

 דלוקים.

החדר בו מבוצעת הבחינה צריך להיות מואר ברמת בהירות של אור יום. תאורת תקרה  .56.4

 עדיפה.

 ד בלבד שיש לטובת הבחינה.על השולחן צריך להיות מחשב אחד בלבד עם מסך אח .56.5

 בזמן הבחינה יש לסגור את כל התוכנות על המחשב מלבד המערכת של הבחינה. .56.6

על הנבחן להתלבש בלבוש מלא כמו בכל יציאה למרחב הציבורי. לבוש לא הולם ייחשב  .56.7

 כללי הבחינה. כהפרה של

על כך הודעה  במידה וישנם חומרי עזר מותרים בבחינה, כגון מחשבון או דף נוסחאות, תהיה .56.8

 דרש לעשות זאת.יהבחינה ועל הנבחן להציג את חומרי העזר במידה וי לפני

וידאו ודקות לפני מועד תחילתה ולוודא כי רכיבי ה 30באחריות הנבחן להתחבר לבחינה  .56.9

במכשיר תקינים. נבחן שיאחר או לא יספיק לבדוק את תקינות המצלמה והמיקרופון  והקול

 יקבל תוספת זמן.הבחינה, לא  לפני תחילת

נבחן אינו רשאי להתנתק מהמערכת ולצאת מהחדר או לעבור לחדר אחר במהלך הבחינה.  .56.10

בבחינות מעל שעתיים בלבד וזאת על פי נהלי המכללה בנושא זה לשירותים תותר  יציאה

יציאה  , כפי שיתעדכנו מעת לעת.המפורסמים בתקנון הלימודים בפרק "בחינות וציונים"

, שאושרה להם מראש התאמה מטעם דיקנט הסטודנטים שר גם לנבחניםלשירותים תתאפ

על ידי לכך ויציגו אישור זה בתחילת הבחינה אם יתבקשו , בכפוף להצגת אישורים רפואיים

 המשגיח. 

, למעט אלו שקיבלו אישור להתאמת נבחן אינו רשאי להשתמש באוזניות במהלך הבחינה .56.11

 .הקראה בבחינות מטעם דיקנט הסטודנטים

חל איסור מוחלט להחזיק מכשירי טלפון ניידים, שעון חכם או כל אמצעים אלקטרוניים  .56.12

 אחרים , בשעת הבחינה. במידה ויש צורך להשתמש בטלפון לצורכי צילום, תינתן על כך

 הודעה מפורשת.

 המבחן יופיע במערכת ויש לענות על השאלות בתוך המערכת. .56.13

שימוש במודול "השגחה מרחוק" של חברת הפרטיות להריני מאשר כי קראתי את מדיניות  .56.14

 תומקס 
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 ועדכונים  שינויים

, למשל בשל שינויים טכנולוגיים, או שינויים מעת לעתולהתעדכן להשתנות  עשוי מסמך זה .57

כל עדכון של מסמך זה  ., הרשות להגנת הפרטיות, ועודהנחיות מל"גאך לא רק רגולטוריים, לרבות 

 יפורסם באתר האינטרנט של המכללה, ויצוין בו במקום בולט, מועד עדכונו האחרון. 

 

 יצירת קשר

 , בכל שאלה או בעיה הקשורה למדיניות הפרטיות של הנבחנים במכללה ניתן לפנות למדור בחינות .58

 ה בתחנת המידע למדור בחינות. יבאמצעות פני

 


