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 רקע:

 Circles היא חברת סטארטאפ אשר מפתחת טכנולוגיה לניהול חדשנות בחברות עסקיות גדולות●

 שנוסדה ע״י עמית כוכבי, יוצא יחידת אופק של חיל האוויר וחבר ברשימת 30 מתחת ל-30 של

 פורבס.

 הסטארטאפ Circles והאיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות ומדעי החיים (IATI) השיקו שיתוף●

 פעולה המאפשר לכל האזרחים, היזמים, המומחים והחברות בישראל להציע ולשתף רעיונות

 להתמודדות עם משבר הקורונה, בכל תחומי החיים.

 

 דרישה:

 משרד החינוך אחראי על הבנייה וההנגשה של המבחנים הדיגיטליים. האתגר הינו קיום בחינות●

 הבגרות בקיץ הקרוב, בכל המקצועות, כאשר עשרות אלפי תלמידים נמצאים בבידוד, תוך

 שמירה על טוהר המידות

 אנחנו זקוקים לפתרון שיאפשר לדעת שכל נבחן נמצא בחדר לבדו, אינו נעזר באף אחד,●

 אינו אוסף מידע מהאינטרנט וכו'

 

non847@gmail.com, shirko29@gmail.com ,  ,צוות פעולה רלוונטי: לינוי דהן, תומר טלגר 
batyablaz@gmail.com , hananelbyk@gmail.com 
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 הצעה #1

 ניסיתי להעלות על הכתב מה נדרש בעיניי ומוצרים קיימים- פתרון מבוסס תוכנה ייעודית לביטול הגלישה,
  מענה על הבחינה ובמקביל צילום מסך והקלטת מצלמה ומיקרופון לשמירה על טוהר

 נדרש:

 בו זמנית לבצע בחינת בגרות למספר X (מניח שעד כ 100,000)●

 מבוצעת מהמחשב בבית●

 יוודא כי לא נעזרים באף אחד בחדר●

 אי שימוש באינטרנט במקביל●

 

 מחשבות לא מסוננות:

 לפתרון טוב לבעיה לדעתי שלושה מרכיבים:

 תיאור והגדרת תהליך הבחינה עצמו1.

 דרישות מפיתוח סביבת התוכנה בה תתבצע הבחינה2.

 דרך לבדיקת הבחינה כך שהיא עומדת בכל ההגדרות3.

 תיאור והגדרת תהליך הבחינה עצמו:

 התלמיד יושב מול מחשב עם מצלמה מחוברת ומיקרופון●

oWhatsapp Web -אם אין מצלמה ניתן לקשר בין הפלאפון למחשב במודל דומה ל 

 הבחינה אישית לתלמיד לפי הזהות שלו בIDM של משרד החינוך●

 זמן הבחינה מוגדר וקבוע●

o...יש לוודא קיום הקלות IDMבהתאם למופיע ב 

 הנחת יסוד - תשובות לבחינה יכתבו בתוכנה כלשהי ולא בנייר (לא מצליח לחשוב על רעיון שפותר●

 את להביא תשובות על נייר מבעוד מועד ועוד כל מיני)



 

 

 

 דרישות מפיתוח סביבת התוכנה בה תתבצע הבחינה:

 הבחינה תשלח לתלמיד מבעוד מועד בתוכנה ייעודית אשר מוודאת:●

oקיום קישוריות לשרת משרד החינוך 

oקיום הרשאות לתלמיד לבחינה וקבלת נתוני הקלות וזמן 

oקיום מצלמת רשת ומיקרופון פעילים 

oהרשאות ריצה רלוונטיות לתוכנה 

 בעת הבחינה ביצוע מספר פעולות על מנת לשמור על טוהר הבחינה:●

o:ביטול אפשרות לגלישה במקביל 

  או בדיקה בזמן אמת שתוכנות אחרות לא רצות ברקע כגון דפדפן▪

 או יצירת חיבור VPN ייעודי בזמן השימוש▪

 או לרוץ מעל כל התוכנות האחרות ולהקליט מסך▪

oביטול פיצול מסכים וצילום מסך וכו 

o(מבוסס זמן ממשרד החינוך ולא מהמחשב המקומי) מונה זמן 

oאפשרות להזין תשובות 

 

 דרך לבדיקת הבחינה כך שהיא עומדת בכל ההגדרות:

 לאורך כל הבחינה ייאסף מידע שיאפשר לבוחן אנושי להבין האם היתה רמאות או לא:●

oהמידע יבוסס על הקלטות מסך , מיקרופון והמצלמה (ישלחו ביחד עם הבחינה בשלמותם 

 או בחלקים הרלוונטיים)

oעל המידע יהיה תיוג של אירועים "חריגים" כך שבוחן אנושי יוכל לעבור עליהם ולהחליט 

 האם יש חשד או אין להעתקה ובנוסף מטה דאטה על כל הבחינה

o:תיוג 

  מיקרופון זיהוי של מספר דוברים בחדר▪

 מצלמה זיהוי של מספר אובייקטים בחדר / פנים▪

 הקלטת מסך זיהוי של פתיחה של מסך אחר מלבד הבחינה▪

o:מטה דאטה שיעזור להחשדה 



 זמן מבט במסך (לעומת מקומות אחרים)▪

 

 

 מוצרי מדף טכנולוגיים שיכולים להיות בסיס לפתרון:

Intel 

 אפליקציה מבוססת פתרונות תוכנה וחומרה מבית אינטל:●

oייעודית – כלומר ניתן DAL של אינטל דרך אפליקציית SECURE DISPLAYשימוש ב 

 לכתוב על המסך ישירות את בחינת הבגרות לא ניתן לצלם את המסך לא ניתן להעלות

 מעל שום תוכנה:

▪CSME רמת אבטחה גבוהה מאד – נגזרת של האבטחה מרמת החומרה ראו  

 דורש לפתח אפליקציה ייעודית ודורש את התערבות אינטל▪

oבעיניי כנראה פתרון אידיאלי ברמת האבטחה והשימושיות בשביל מבחנים אמריקאיים 

 יהיה קשה לייצר פתרון טוב למבחן בעורך טקסט חופשי...

Play. 

●play. אפליקציה מבוססת פתרונות תוכנה בלבד מבית 

oplay. למעשה מדובר בחברה ישראלית שיש לה טכנולוגיה של נגן לקובץ ייעודי בשם 

 שהוא למעשה מקבל הגנת DRM ואשר ניתן להגדיר לו תנאים שבהם הקובץ ינוגן ותנאים

 שבהם לא

▪DRM רמת אבטחה גבוהה – נגזר מהאבטחה של  

 דורש לפתח את היכולת להזין תוכן ולא רק לצפות▪

oכנראה פתרון יותר ריאלי לזמן קצר 

 
 
 

 הצעה #2
 

 התלמיד יהיה בשיחת zoom עם משגיח הבחינה הזמן שהוא מקבל את טופס הבחינה. השיחה תהיה
 במצב של שיתוף מסך יחד עם שיחת וידאו. המשגיח יראה שהתלמיד לא פותח שום דבר במחשב שלו

 (דרך שיתוף המסך) ולא מסתכל למקומות אחרים/מדבר עם אנשים אחרים (דרך שיחת הוידאו)
 

https://software.intel.com/en-us/dal-developer-guide-features-secure-io-ptd-wysiwys
https://software.intel.com/en-us/dal/overview
https://software.intel.com/en-us/dal/overview
https://dotplay.co/
https://dotplay.co/


 
 הצעה #3

 
 אפשר להחליף את הבחינות בעבודות גמר. משהו שדורש יישום של החומר בצורה יצירתית במקום

 השאלות היבשות שמבוססות על ספרי הלימוד באופן בלעדי. כך יש גם אפשרות למשל לשלב בין שני
  נושאים לפי הצורך לדוגמא תנ"כ וספרות.

 

 הצעה #4
 

 אני מנהל למידה דיגיטלית בקמפוסIL, המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית. (ישראל דיגיטלית, המשרד
 לשיוויון חברתי)הבנתי שיש צורך במערכת היבחנות מרחוק למשרד החינוך (בגרויות וכו') - ממליץ לכם

 לבדוק את  החברה הישראלית http://tomaxltd.com/ וכמו כן - נשמח לסייע בקשר ל-edX שיש להם
 פתרון כזה. (המערכת שלנו מבוססת על open edX שהנו קוד פתוח)

 

 הצעה #5
 

/https://adam-milo.co.il 
 

 הצעה #6
 
 

It reminds me about some interesting solutions for "נתיב מהיר" billing/free ride that recognize 
how many people are inside the car based on a short video....For that specific problem, one 
may imagine a program that would support only laptops with built-in webcam that are not 
connected to any other screen. The webcam itself may assure that no other electronic devices 
are placed in front of the screen and that only a specific person is in front of the computer, and 
that there are no mirrors in front of the screen (which may be checked by asking for small 
movements of the laptop). The microphone may check that the person doing the exam is not 
talking. And the program itself would connect the computer directly to a specific server that 
would not give access to the internet. 
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