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 על בחינות ביתיות בכתיבה חופשיתאתגר ההשגחה 

 שאלות ותשובות

 

 הערות כלליות

 פתרון למבחן בכתיבה חופשית .1

גם בבחינות  זוהי הבעיה המורכבת ביותר בתחום ההשגחה מרחוק על בחינות.

 -ולכן . בכתיבה חופשית אין עדיין פתרון מלא לנושא טוהר הבחינות במחשב שאינם

יתן מענה לנושא עריכת בחינות מרחוק יכל פתרון שישפר את המצב הקיים כיום, ו

אולם בכל פתרון שיוגש תוך שמירה על טוהר הבחינות, יבחן ע"י צוות השופטים, 

 .יש להתיחס גם לפתרון בעיית המבחנים הפתוחים

 360במצלמת  השימוש .2

לא  המגבלה  בפתרון זה הוא עלויות המצלמות )על הסטודנט / המוסד האקדמי(.

נפסול פתרון שיעשה גם שימוש במצלמה כחלק מהפתרון, אולם נעדיף פתרונות 

 זולים ככול הניתן.

 עלויות מבחנים כיום .3

יש שתי דרכים להסתכל על  ? חיות של ביצוע בחינות באקדמיהמה העלויות הנוכ

 עלות אלטרנטיבית.

 (Proctoringעלות מערכות השגחה קיימות ) .א

a. ProctorU – לםעואוניברסיטאות ב 800-בכקנת מות 

i.  4500$-2500$עלויות הקמה בין 

ii.  :דולר 10-12ללא התחייבות 

iii.  דולר 9-11סמסטרים:  3התחייבות ל 

iv.  דולר 8שנים:  3התחייבות ל 

b. ProctorFree –  במספר אוניברסיטאותמותקנת 

i. 600 דולר קבוע שנתי 

ii.  לנבחן אחד 5$: תמחור לפי נבחנים בבחינה: 1אופציה 
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iii.  לראש לתקופת זמן 20$-15$ -:תמחור לפי סטודנט 2אופציה 

c. Respondus –  במספר אוניברסיטאותמותקנת 

i. דולר. 6000ון כ יריש 

ii. 3950  1000לכל  1950$סטודנטים ראשונים, ואז  1000דולר ל 

 סטודנטים נוספים.

 ינות כיוםעלות הבח .ב

a.  לואה מעלות כיום מורכבת כמעט בממבחינה שנעשתה עלות הבחינה

 לסטודנט לשנה.  ₪ 200-220שרותי השגחה. ההעלות המוערכת היא 

b.  600-660, העלות הינה שנים 3של  תואר ממוצעעל פני ₪  

 טכני

מבחינת מוצר סופי להגשה: האם מצופה להציג רעיון ברמת הקונספט? או :אלהש .4

  אפליקציה מתפקדת?

: רצוי להתחיל ממסע לקוח ברור ולהראות כמה שיותר פיצ'רים שאמורים תשובה

להראות שימושיות  -בנוי בצורה טובהלתפקד בסופו של דבר, חשוב שהמוצר יהיה 

 ככל שמספיקים. -ועלות. על השלד הזה מתקדמים עם בניית האפליקציה

 התוצר להגשה הוא סרטון. איך מגישים? שאלה: .5

 : מצלמים סרטון הכולל הדגמה מלאה של התוצר ושולחים תשובה

מרוחקים בנוגע לסרטון, כל חברי הצוות צריכים להיות נוכחים בו כי אנחנו שאלה:  .6

 אחד מהשני. האם צריך רק דובר אחד , אם אפשר לפרט על הסרטון?

בחלוקה לתפקידים כל אחד בביתו, לערוך  ניתן לצלם את הסרטון בנפרד תשובה:

באמצעות תוכנות עריכה פשוטות וחינמיות דוגמת מגיסטו, או לצלם רק אחד מהצוות 

גות מההאקתון הקודם כדובר ראשי. )מציעה להעלות דוגמאות של סרטונים ומצ

 שעשינו(

 ממה אמור להיות מורכב הסרטון? שאלה: .7

השופטים יקבלו לינק ללכן כדאי שהסרטון יציג גם מצגת וגם אדם שמדבר  תשובה:

 ומציג את הרעיון. כולם או אחד יכולים להשתתף, באופן חופשי
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הקבוצה בה  -: הכי טוב להעלות שאלות לטלגרםשאלות בנושא מענה לשאלות .8

נמצאים כל המשתתפים והמנטורים, אנחנו עונים גם במייל, בפייסבוק ובצ'אט של 

 חדר הזום הפתוח.

הסבר על המערכת בוויקס בעיות טכניות הקשורות למפגש עם מנטורים:  .9

 פעם נוספת. הזמנה לשאול שאלות למי שרצה פגישה ונתקל בקשיים

 למה אין גישה לתיקיית חומרי רקעשאלה:  .10

 הבעיה טופלהובה: תש

 מי עוזר לכוון בתכני המצגת?שאלה:  .11

כל אחד מחברי הצוות שנמצא בהאזנה :  יאיר, אתי, ליאת, אהובי, מעין, תשובה: 

 הדס, ביסאן או אחד המנטורים.

נשאלו מספר שאלות לגבי עלות הבחינות לאונ' שאלות נתונים כספיים:  .12

 אלטרנטיביתכיום?הדפסה, משגיחים, חללים וכד' כבסיס לעלות 

העניין נמצא בבדיקה, עד שיגיעו הנתונים יש להשוות לעלות פתרונות תשובה: 

 קיימים/ דומים.

 : איפה נמצאות ההרצאות המוקלטות?שאלה .13

 לציין לאן -נעלה אותם בהמשךתשובה: 

 ?האם אחרי שהשופטים רואים את הפתרון יש שלב של שאלות לקבוצה שאלה .14

השופטים יראו את כל מסמכי ומצגות הפתרון של כל קבוצה. במידה וימצאו  תשובה:

 .לנכון, הם יתקשרו לקבוצה לשאול שאלות

 אם הקבוצות צופות בפתרונות של כולם? רק בפתרון שלה? או בשום פתרון שאלה: .15

המשתתפים האחרים לא רואים את פתרונות הקבוצות האחרות. כל קבוצה  תשובה:            

 .רואה רק                הפתרון שלה

 

 שגרת לימודים באונ' ופתרונות אונליין

 מה הרלוונטיות במידה וחוזרים לשגרת לימודים?: שאלה .16

רלוונטי ואמור לשרת את האוניברסיטה בעתיד הקרוב  : הפתרון ישארתשובה

והרחוק. שגרת לימודים כפי שהכרנו אותה לא צפויה בשנת הלימודים הנוכחית. אם 

 יהיו פתרונות טובים יוכלו להחליף פתרונות קיימים גם בעתיד.
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קיימים פתרונות למבחנים ממוחשבים מרוחקים כבר זמן רב אך עם זאת, : שאלה .17

ו מלהשתמש בהם בצורה רשמית. מדוע והאם הדבר ישתנה עכשיו? המוסדות נמנע

 ולגבי בחינות בכתב?

 : כורח הוא אבי כל ההצלחות, המציאות משתנה וגם האונ' בהתאם.תשובה

 קבלת השאלון והגשתו? -האם האתגר כולל את פתרונות ההנגשה שאלה: .18

התחלה ב כן, ההנגשה היא חלק המאתגר כי התלמיד מקבל את השאלון תשובה:

 ומגיש אותו בסוף, רצף האבטחה חייב להשמר עד להגעת המסמך לאונ'.

 

 פרטיות, משפטי

מה עם הפן המישפטי של בקשה כזו מתלמיד לחתימות דיגיטליות כאלה?  שאלה: .19

אתם יודעים אם זה אפשרי כנ"ל צילום הסביבה ואם התלמיד רוצה פרטיות מסיבות 

 שונות?

אם הוא רשום במוסד כבר שנתיים או שנה או אפילו סמסטר וזה לא היה ב"חוזה"  .20

 למה שיהיה מחוייב לכזה כלל.

כחלק מתהליך הקבלה לאונ' סטודנטים מסכימים גם לבחינה בתנאים  תשובה:

שהאונ' קובעת ומעדכנת מפעם לפעם. בכל קורס הציון מבוסס על שיטת הערכה 

בה חופשית תדרש הסכמה לאופן הבחינה על מנת שונה. בקורסים בהם נדרשת כתי

הפתרונות הקיימים היום מבקשים  באינטרס של הסטודנט. לקבל ציון. מדובר

מהסטודנט/ית לצלם החדר והשולחן לפני תחילת העבודה. עצם ההסכמה לכך היא 

כדאי להעלות מחר איש מקצוע מהתחום  -חלק מההסכמה להבחן באופן זה

 גיות הנ"להמשפטי לדיון קצר בסו

 

 טכנולוגי

 מה לגבי הפסקת חשמל, בעיות אינטרנט , התקלקל לי המחשב וכו? שאלה: .21

נראה שפתרונות מבוססי ענן + בראוזר לא ממש רלוונטיים כי ניתוק  שאלה: .22

תקשורת, אפילו יזום ע"י הנבחן, ינתק את רצף ההשגחה ולא בהכרח באשמת 

 הסטודנט. מה דעתכם?

 חלק מהפתרון שמציעים צריך להתייחס גם לבעיה הזו. תשובה:
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 looks like there are solutions and technologies already,what:שאלה .23

is excepted of us to add to those? 

 a way to proctor handwritten exams: תשובה

 סוף?יסיים את הבחינה .איך הא שאלה: .24

 פתור בעיה זוחלק מהפתרון המוצע צריך ל -תשובה

 באיזה אופן מתקבל טופס המבחן? -שאלה .25

מסמך מקוון, חלק מהתשובות דורשות כתיבה חופשית. לכן כל פתרונות  -תשובה

אבטחת המבחן מתאימים גם למבחן אונליין רגיל )אמריקאי, כתיבה בתוך טופס מקוון( 

 כתיבה חופשית. -ובנוסף מציעות פתרון לבעיה שטרם נפתרה

 ?GITב  DEMOSיש איפשהו  שאלה: .26

 תשובה: 

אם   .(AZUREשל )אמרתם שיש אופצייה לבקש אחסון דרייב בשביל הפרוייקטשאלה:  .27

 .(נשמח  ,AZUREבמידה וניעזר בכלים של )אפשר לקבל עזרה עם הנושא

 תשובה: 

 כחלק מהפתרון?  360האם ניתן להשתמש במצלמת  שאלה: .28

 .המגבלה בפתרון זה הוא עלויות המצלמות )על הסטודנט / המוסד האקדמי( תשובה:

לכן לא נפסול פתרון שיעשה שימוש במצלמה כחלק מהפתרון, אולם יש להתחשב 

 .בעלות הכוללת של הפתרון. מן הסתם, יועדפו פתרונות זולים ככול הניתן

 

 


