מנהל הסטודנטים
Students Administration
ב"ה ,ח' בטבת התשפ"ב
 12בדצמבר 2021
סטודנטים וסטודנטיות יקרים שלום רב,
הבהרות חשובות בנוגע לבחנים בתומקס ,בהמשך לשאלות שהעליתם
בהמשך להודעה שקיבלתם ,בסמסטר הקרוב יערכו בחנים במערכת תומקס במספר קורסים בפקולטות חברה,
משפטים ,חינוך ,יהדות ורוח בתאריכים .9/1/22 - 24/12/21
הבחנים הינם בחנים מיטיבים .משמעות הדבר כי הבוחן יכול רק להעלות את ציונכם בקורס ולא להוריד אותו,
וזאת בתנאי שתיגשו אליו.
זאת אומרת ,אם הציון בבוחן יהיה נמוך יותר מהציון במטלה הסופית בקורס ,הוא לא יילקח בחשבון בחישוב הציון
הסופי של הקורס .ולהיפך ,במידה וציון הבוחן גבוה משאר ציוני המטלות בקורס ,הוא כן יילקח בחשבון בחישוב הציון
הסופי של הקורס.
אם הסטודנט אינו יכול לגשת לבוחן ,עליו להיכנס לבחינת הדמה ולהתנסות במערכת תומקס דרך בחינה זו.
אם סטודנט לא רוצה להוריד את התכנה למחשבו האישי ואינו יכול לגשת לבוחן בקמפוס ,יוכל להגיע לבצע את
בחינת הדמה בעמדות ייעודיות שיועמדו עבורכם בקמפוס .פרטים על מועדים ,מיקום העמדות ורישום לשריון משבצת
זמן יישלח בהמשך.
על כל הסטודנטים בקורסים הנבחרים להתנסות לפחות באחת מהדרכים המוצעות וזאת בכדי להגיע מוכנים
לבחינה .סטודנט אשר לא ייגש לבוחן או למבחן הדמה לא יוכל לקבל ציון בקורס.
בחנים חופפים
אם שובצתם לבוחן באותו יום ובאותה שעה ,עליכם לבחור לאיזה בוחן תרצו לגשת .מאחר והבוחן מיטיב ,לא תפגעו
מכך שלא תיגשו לאחד מהבחנים .לא תחול חובה לגשת גם לבחינת הדמה ,מאחר והתנסות אחת במערכת כבר
תרשם עבורכם דרך הבוחן שאליו בחרתם לגשת.
במקרה ששובצתם למספר בחנים במועדים שאינם חופפים ,תהיו חייבים לגשת רק לאחד מהם .אם תבחרו לגשת
לכולם ,תוכלו לעשות זאת גם כן.
למעלה מ 30,000 -בחינות כבר נערכו במערכת תומקס מאז חודש ינואר  2020במחלקות השונות באוניברסיטת בר-
אילן לבדה (ועוד עשרות אלפי בחינות במוסדות אקדמיים אחרים).
התוכנה הינה בטוחה לחלוטין! לא נרשם עד היום אפילו מקרה אחד שבו נפגע מחשב של סטודנט בבר-אילן
כתוצאה משימוש בתוכנה זו .המערכת כולה נבדקה על-ידי קצינת אבטחת המידע והפרטיות החיצונית של
האוניברסיטה ואושרה על-ידה ,אחרי הצבת מספר תנאים שהאוניברסיטה קיבלה ויישמה את כולם.
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אז למה לי בחינות מקוונות עכשיו? מהם היתרונות?
הכל קורה אצלכם בבית  -לא תצטרכו להגיע לקמפוס כדי לכתוב את הבחינה ,אלא תוכלו לכתוב את הבחינה בבית
וליהנות מהנוחות והביטחון של הבתים שלכם.
השקעתם קיבלתם  -תוכלו לכתוב את המבחנים ולקבל ציונים הוגנים על ההשקעה שלכם.
מבחנים בשקט  -תוכלו לכתוב מבחנים בשקט ,וללא הפרעות כלשהן מנבחנים אחרים או ממשגיחים.
האינטרנט נפל? אין בעיה  -לא תיפגעו מנפילת האינטרנט ,אלא תוכלו להמשיך לכתוב את הבחינה גם במצב של
נפילה או הפסקת חשמל .הגשת הבחינה תוכל להיעשות כשהאינטרנט ישוב.
כתב יד לא קריא? אין בעיה  -סטודנטים עם כתב יד לא קריא לא ייפגעו בשל אי-יכולתם של המרצים לפענח את
כתב ידם.
פרטיות מעל הכול  -המערכת של חב' תומקס אינה פוגעת בפרטיות .המערכת של חב' תומקס אינה חודרת למחשב
הנבחן  ,לא משתלטת עליו ואין לה נגישות לחומר האישי הנמצא על המחשב האישי של הנבחן .התוכנה רק נועלת את
המחשב בזמן הבחינה ,ומיד עם תום הבחינה ,כל הפונקציות נפתחות מחדש .כמו כן ,היא מאפשרת צילום רציף של
הנבחן בעת הבחינה ,עם מרכיב של בינה מלאכותית ( )AIשיודעת לזהות תנועות ורעשים חשודים למען שמירה על
טוהר הבחינות .תהליך הבדיקה של המערכת הזו לוותה על-ידי הממונה על הגנת הפרטיות של האוניברסיטה .גוף זה
הינו חיצוני לאוניברסיטה והאוניברסיטה מחויבת לפעול בהתאם להנחיותיו.
אנחנו כאן בשבילכם  -לקראת הכנסת המערכת החדשה יעמוד מערך תמיכה והדרכה שיכין אתכם לשימוש במערכת
זו .נשלחו אליכם חומרי הדרכה וסרטונים ,ואתם תיווכחו לדעת שהמערכת קלה ונוחה לשימוש .כל החומרים זמינים
ומתעדכנים גם באתר של מדור בחינות.
בטלפון/בוואטסאפ בשעת הכניסה למערכת יעמוד לשירותכם מערך לתמיכה טלפונית ב *9392-לצורך פתרון בעיות
טכניות שאולי יתעוררו.
אוניברסיטת בר-אילן גאה להיות מהחלוצים בישראל בשימוש במערכת מאובטחת לבחינות מרחוק ,ולהיות חלק
מקבוצת מוסדות בעולם המובילים בתחום ומבינים את הפוטנציאל הטמון במערכת כזו .אנו מזמינים אתכם להצטרף
וליהנות מיתרונותיה של מערכת הבחינות המקוונות.
מאחלים לכם הצלחה בבחנים!
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