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 ,יקרים יםסטודנט
 

 קיום בחנים מרחוק במערכת תומקסל היערכות: הנדון 
 

אילן היא חלוצה בישראל בשימוש במערכת מאובטחת לבחינה מרחוק. בכך היא -אוניברסיטת בר
צועדת בעקבות מוסדות מובילים בחו"ל שמבינים את הפוטנציאל הטמון במערכת כזו. כך למשל, 

המפעילה את המבחנים המובילים של השליטה  Cambridge Assessment Englishהודיעה רק אתמול 

( שהיא משיקה מערכת חדשה שתאפשר לנבחנים להיבחן במבחנים שלה IELTSת )בשפה האנגלי

 .  הודעתה לעיתונותראו את מהבית או מכל מקום נוח אחר, תחת השגחה מרחוק. 
 

עשרות אלפי . בחינות המקוונות של חב' תומקסאילן השתמשנו בשנה האחרונה במערכת ה-בבר
, וגם בקיץ האחרון היו מחלקות שהשתמשו 2021מאז חודש ינואר זו הבמערכת כבר נערכו בחינות 

כרגע היקף התחלואה נמוך ב"ה, אבל אין לדעת איפה נמצא את עצמנו בה לצורך הבחינות שלהן. 
מדינות רבות באירופה, אה הפוקדים כעת )ראו למשל את גלי התחלו 2022פברואר -בחודשים ינואר

יש במערכת של אבל גם ללא הקורונה, . וגם אצלנו יש עליה במקדם ההדבקה בשבועות האחרונים(
בלי צורך בנסיעות ארוכות  ,נוחות של הביתהיבחן בהיכולת ל: בחינה מרחוק יתרונות רבים

סטודנטים ללסטודנטים חולים, או , פתרון לסטודנטים בבידוד; מתן עבור כל בחינה לקמפוס
לכן, הנהלת שיכול לאפשר להם להתפנות לבחינה; ועוד.  שנמצאים בחו"ל או בשירות מילואים

שטרם סטודנטים שגם רוצה האוניברסיטה מעוניינת להמשיך בצבירת ניסיון עם המערכת הזו, ו
 תנסו בה יכירו אותה, ויצברו בה ניסיון.ה
  

בפקולטות למדעי החברה, חינוך, מדעי בחנים לשם כך, הוחלט שבמהלך חודש דצמבר ייערכו 
(. התוכנית היא שכמעט כל הסטודנטים  כאן–היהדות, מדעי הרוח ומשפטים )פירוט המחלקות 

המחלקות . לפחות פעם אחתו, בתואר הראשון והשני, יעברו בוחן במערכת תומקס בפקולטות הלל
)בד"כ  ל הבוחןיה משקל הציון שהרלוונטיות יודיעו לכם באיזה קורסים יתקיימו הבחנים הללו, ומה יה

, כלומר ציון שיכול לשפר את ציון מיטיב בלבד. חשוב להדגיש שהציון על הבוחן יהיה (10-15%
הזה, כדי שתצברו  יש חובה לגשת לבוחןהציון הסופי בקורס, אבל לא להוריד אותו. יחד עם זה, 

הסופית , כדי שבבחינה הדרישה הזו היא לטובתכםניסיון עם המערכת לקראת תקופת הבחינות. 
אשונה ינים את הפעם הרכבר תהיו מנוסים במערכת, לא יתעוררו קשיי התחברות או הזדהות שמאפי

 שבה נעשה שימוש במערכת הזו, ותוכלו להתרכז ברוגע בפתרון המבחן. 
 

מי שיבחר אנחנו נכבד את הבקשה של סטודנט שיעדיף שלא להיבחן מהבית על מחשבו האישי, ולכן 
 ותחת השגחה אנושית. בקמפוס האוניברסיטה ייוכל להירשם ולהגיע להיבחן על מחשבבכך 

ם לוח הזמנים של הבחנים, נפרסם גם קישור שבו סטודנט יוכל להירשם לקיום הבוחן לאחר שיתפרס
עבורכם על אופן השימוש במערכת  מקוונות הדרכותנפרסם גם מועדים וקישורים ל בקמפוס, כאמור.

 *. 9392-חיוג לבהתומקס. תמיכה לשימוש בה ניתן לקבל 
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