
 

 

 
 2020מרץ,    23           לכבוד                                                          

 
 פרופ' אבי שמחון, ראש המועצה הלאומית לכלכלה 

 Avisi@pmo.gov.ilבאמצעות מייל:                   משרד ראש הממשלה 
 

 שלום רב,
 
 

 'טוהר המידות' בבחינות הבגרות הקרובות הצעות להתמודדות עם אתגר  הנדון:    
 

ביקש את עזרתנו  אשר פרופ' אבי שמחון, ראש המועצה הלאומית לכלכלה,   בהמשך לפנייתו של
קיום בחינות הבגרות בקיץ ב להתמודדות עם אתגר טוהר המידות הדחופה בהקמת פתרון טכנולוגי

 שמשלבים אלמנטים מעשיים וטכנולוגים.להלן הפתרונות הניבחרים של חברי האיגוד , הקרוב

 Orpakשי בפקן,   ➢
 שנה. יית בחינת הבגרות בודחיחתמו על הצהרה עם קנס  הורי הנבחנים

את היסטורית   , במידת הנדרש , אפשרות לבדוק ןייתמחשב הנבחן אשר של  IP-כמו כן רישום של ה 
 הגלישה. 

 
   BRMרכבי,   יובל  ➢

ואת סביבת   הנבחןולמקם אותו בצורה כזאת שיראו את  Selfiבמצב  הנבחן הטלפון שלאת  להעביר
 ולהעמיד אותו במצב סטטי.  הלימוד שלו, 

הבוחן יכול לבדוק מדגמית את התמונות, ולקבל התראה אם הטלפון זז או יש אם שינוי פתאומי וגדול 
 בתמונה. 

ואת חיישניי התנועה  שתנצל את המצלמה שיש בכל טלפון   )בנוסף, צריך לפתח אפליקציה )במידה ואין
 . של הטלפון(

 
 JSAד"ר אבידן עקירב,   ➢

לזיהוי התלמיד )מצלמת רשת חייבת לעבוד לשם זיהוי(. בשרת של  Face Recognitionאפליקציה של 
משרד החינוך תהיה תמונה של התלמיד וכאשר התלמיד יזדהה מהבית דרך המצלמה במחשב הנייד  
שלו, המערכת תשווה מול התמונה בדטה בייס ותאמת שזה התלמיד. אפשר לעשות גם מעקב אחרי 

 מישהו אחר. תנועות התלמיד ולזהות אם הוא מדבר עם  
לאתר של הבחינות. מצב זה יאפשר   VPNאפליקציה של בחינת הבגרות אשר תחבר את המשתמש ב 

 מעקב אם התלמיד גולש לאתרי אינטרנט אחרים.
האפליקציה של הבחינות תוכל לזהות פעילות עם המובייל על ידי האזנה למיקרופון של המחשב דרך 

 ם מישהו אחר. אלגוריתם מהיר שיזהה רחש שקשור לדיבור ע
 



 

 

 
 Algotecמרים שטילמן לסרובסקי,   ➢

Worksmart כלי לניהול עובדים מרחוק, כדי לוודא שהם באמת עובדים. הכלי הזה, בין היתר, מצלם ,
תמונות מסך ותמונות ממצלמת הלפטופ/מצלמת מחשב אחרת, וכך מוודא שאתה נמצא שם. זה כלי  

לא מצלם וידאו, אבל זה לוקח תמונות כל כמה זמן  שמאפשר לבדוק שהתלמיד נמצא לבד בחדר. זה 
 בהפרשים אקראיים, ומהווה הרתעה משמעותית. 

 https://www.crossover.com/worksmart#worksmart-productivity-tool 
 
 Sulamotאלי טרגין,   ➢
 , שבן היתר מחוללת מבחנים.Class-eהנקראת  Sulamotשל חברת   ערכתמ

 של עבודה עם משרד החינוך וגופים ממשלתיים נוספים.לחברה ניסיון יש 
 מבחנים בהיקפים של עשרות אלפי תלמידים במקביל עבור משרד החינוך ואונ' ת"א. החברה ביצעה

אפשר לשפר את  ומבחנים עם טוהר הבחינות ברמה טובה,  לקיים , כבר כעת , אפשרות לחברהיש 
 של משרד החינוך.   בהתאם לדרישותהמערכת 

 
 Entrée Capitalשי לוי,   ➢

 .ProctorU ,Examity ,ProctorFreeקיימות מספר תוכנות לצורך פיקוח על בחינות, כגון: 
 כולן מציעות את היכולות הבאות:

לוגיית עיבוד תמונה לזהות  מצלמה את הנבחן בזמן הבחינה עם טכנומעקב , אימות הנבחן ע''י ת.ז. 
כנת עריכה ליצירת הבחינה אונליין תו(, LMSעם מערכות למידה מתקדמות ) האינטגרציהעתקות, 

 ממשק משתמש ודוחות.ו
האתגרים בשימוש בתוכנות הללו יהיו: תמיכה בשפה העברית, מחשב ומצלמה לכל ילד ותמיכת שרת  

 ל משתמשים באותו הזמן. במספר רב ש
 

 אם יש ענין להתקדם עם אחד או יותר מהפתרונות אנא פנו אלינו ונידאג לחבר.
 
 
 

 בברכה, 

 

  IATIקרין מאיר רובינשטין, מנכ"לית      

 
     

https://www.crossover.com/worksmart#worksmart-productivity-tool

