
על בחינות ביתיות  אתגר ההשגחה
בכתיבה חופשית

מרחוק בכתיבה טוהר בחינותשמירה על
חופשית בקנה מידה גדול



צוות האתגר

סאקוביאיר 
ראש המרכז

ותדביסאן
ת קהילות/מנהל

אבנשטייןיובל ' פרופ
ראש אקדמי אתי פינקלשטיין

מנהלת התחרות

זלינגרתומר 
צוות התחרות

אהובי צדוק
תיפעולמנהלת 

ליאת צבי
TAU Online



מוסדות אקדמיים17



תודות

אגף מחשוב וטכנולוגיות מידע



תודות לשופטים
ולמנטורים



:האתגר
שמירה על טוהר בחינות בכתיבה  
חופשית מרחוק בקנה מידה גדול

?מה היא מערכת הקלט המתאימה לבחינות בכתיבה חופשית מרחוק ולבקרתן•

?כיצד מוודאים כי הנבחן משתמש רק בחומר העזר המותר בבחינה•

?כיצד בודקים שהנבחן אינו מתקשר לעזרה לאנשים אחרים•

איך מוודאים שהנבחן אינו נעזר באינטרנט או בכלי תקשורת אחרים כדי לפתור את •
?הבחינה

(אלפי נבחנים)נדרש פתרון בעלות נמוכה ופתרון המאפשר התקנה בהיקף גבוה •

?כיצד מזהים את הנבחן לאורך כל הבחינה•



איך זה יעבוד



לוח זמנים
יום ראשון

סדנאות ועבודה בצוותים, פתיחה11:00-22:00•

שאלות ותשובות  16:00-17:00•
יום שני

סדנאות ועבודה בצוותים09:00-22:00•

שאלות ותשובות  12:00-13:00•
יום שלישי

סדנאות ועבודה בצוותים09:00-14:00•

שאלות ותשובות  12:00-13:00•
!בדרייבהכל. שעת סיום התחרות–14:00•
אירוע הסיום17:00-18:00•



סדנאות
יום ראשון

יק'קבלרצנדב –פתרונות קיימים וטכנולוגיות 11:30-11:40•

ליאת זיו–Ideationסדנת 11:40-11:50•

וניתוח נכון של הנתונים AIאתיקה בפיתוחי-בורנשטייןארי : מיקרוסופט13:00-13:45•

AIשירותים קוגניטיביים של -ארמייבליאור : מיקרוסופט14:00-14:45•

 IOT-ענב אייל : מיקרוסופט15:00-15:45•

Using Azure Teams-מושיקו אברהם : מיקרוסופט18:00-18:40•

How to set Azure labs-מושיקו אברהם : מיקרוסופט18:40-19:20•

-קרפוסנקוואדים:מיקרוסופט19:30-20:30•

Azure Machine Learning services - from experimentation to operationalization

יום שני

נגה שביט–בבוקר פילאטיס09:00-09:30•

סדנה ליצירת סרטון פרזנטציה מנצח17:00-18:00•

בהדרכת שרון עשבי–לשינה מעולה מיינדפולנססדנת 22:00-22:30•

יום שלישי

נגה שביט–בבוקר פילאטיס09:00-09:30•



:הדרכהובינאר
בוידאוכיצד להעביר מצגת אפקטיבית 

בזום17:00-18:00–יום שני 

ישלח אלכם לינק נפרד לזום

תוכלו לשאול שאלות את המרצה, הובינארלאחר 

עומרי אביאסף:מרצה

קוואטרול משותף חברת "מייסד ומנכ



עיבדו היכן שתרצו



!חינם למשתתפי התחרות

Azureשטח עבודה ומשאבי 

נא לפנות אלינו –למעוניינים 
היום  14:00במייל עד שעה 



מקורות מידע
"חומרי רקע"באתר תחת 

• תחומי מומחיות מנטורים

• hackTAU Exams Ideation workshop

• Proctoring online exams

• MEITAL - Online Isolated Exams

• בתחום הלמידה מרחוקסטארטאפחברות 

• IL קמפוס-מסמך אפיון ראשוני-מבחנים מאובטחים

• השוואת פתרונות קיימים ויכולות פונקציונליות



פגישות עם מנטורים

קביעת פגישת זום באופן אוטומטי  
דרך אתר התחרות

קביעת הפגישות היא באחריותכם









שאלות ותשובות

בזום16:00-17:00–יום ראשון 

בזום12:00-13:00–יום שני 

בזום12:00-13:00–יום שלישי 



מקשיבים לכם לאורך כל הדרך

https://bit.ly/2W2qmnV enter@tauex.tau.ac.il

https://bit.ly/2WdxWfB ישלח לינק יומי לערוץ פתוח

https://bit.ly/2W2qmnV
mailto:enter@tauex.tau.ac.il
https://bit.ly/2WdxWfB


קריטריונים לשיפוט

התאמה לפונקציונאליות הנדרשת

יכולת ביצוע של הצוות

ת/התרשמות אישית של השופט



הגשה לשיפוט
 Google-העלות ללנדרשצוותכלזושעהעד

Driveשיסופק לכם:

.הקבוצההצעתעיקרי: 'דק3עדוידאו1.

 ,המיזםשםאתהכוללתPDFבפורמטמצגת2.

.באקדמיהמיושםוכיצדהפתרון ,הצוות

(aלפתרוןהצעתכםאתתארו

(bואתהפיתרוןשלהטכנולוגיהאתתארו

.הפתרוןשלהכדאיות

(cבשימושלהיותיכולהפתרוןמתי?

(dהזוהזמןבמסגרתלעמודעומדיםאתהאיך?

(eהצוותעללנוספרו.

 .וקייםבמידההפתרוןשל( מדגים)אפ-מוק3.

:התחרותסיום 
14:00בשעהשלישי



מנצחות התחרות

–ותעשייהאקדמיה–המסלוליםשנימתוך

מתאיםפתרוןעםהקבוצותשלושיוכרזו

ביותרהגבוהיםהציוניםאתשקיבלו

:פרס
אפשרות לביצוע  

פיילוט במוסד אקדמי



זוכות אקדמיה

שלוש קבוצותיוכרזו , מתוך מסלול האקדמיה

" זוכות מסלול אקדמיה"כ

12,000₪: 1פרס 

6,000₪: 2פרס 

3,000₪: 3פרס 

"מנצחות התחרות"תתכן חפיפה בין 

" זוכות מסלול אקדמיה"ל



?שאלות
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!בהצלחה


