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 הגנה על הפרטיות בבחינות מקוונות

המעבר להוראה מקוונת במוסדות להשכלה גבוהה במהלך משבר מגפת הקורונה 

 העולמי, הביא עימו שינויים רבים בצורת הלמידה, לרבות באופן ההבחנות. 

טוהר הבחינות והן המכללה האקדמית רואה חשיבות עליונה הן בשמירה על 

שלה. לכן, לאחר שביצענו בדיקות  םבשמירה על פרטיות הסטודנטיות והסטודנטי

מקיפות, הוחלט לעשות מעתה והלאה שימוש במערכת ניטור של חברת 

ProctorEdu " :בין טוהר  מידתי וראוי, אשר מאזנת באופן "(המערכת)להלן

 :(לחצו כאן -)לאתר החברה  הבחינות והגנת הפרטיות

   

 תהליך זיהוי פשוט
המערכת מבצעת זיהוי 

באמצעות השוואה 
פניו של אוטומטית בין 

 הנבחן/ת לתעודה שהציג/ה
 הנושאת תמונה.

 לא נדרשת התקנה
המערכת אינה דורשת 

התקנה או הורדה של 
התוכנה למחשב של 

 .הנבחן/ת

 לגורם שלישי  גישהאין 
המערכת מותקנת על שרתי 

המכללה המאובטחים ולא 
כך שאין לאף  ,בתצורת ענן

 .גישה למידע אחרגורם 

   

 רעשים/ניטור תנועות
 אצל הנבחן ובחדר

המערכת מנטרת את 
 חן/תבתנועות הגוף של הנ

או תנועות אחרות/רעשים 

במטרה לזהות  בחדר
פעילות חריגה במהלך 

  .הבחינה

 ניטור דפדפן 
המערכת מנטרת אך ורק 

את הדפדפן שבשימוש 
ואיננה נועלת את המחשב 

 או ניגשת לתיקיות אישיות.

 ל"עמידה בתקינה בינ
המערכת עומדת בתנאי 

תקינת הגנת הפרטיות 
ובתקני  (GDPRהאירופיים )

 הגנת הפרטיות הישראלים.

   

 (1) שמירה קצרת טווח
המידע יישמר עד ככלל, 

, או תקופת הבחינותתום 

בהליך עד תום מועד הדיון 
 משמעתי, אם יפתח.

 (2) שמירה קצרת טווח
נבחן/ת שלא נתגלתה 

, לגביו/ה פעילות חריגה

לכל הקלטתו תמחק 
בתוך שבועיים המאוחר 

 .מתום הבחינה

 אין פסילה אוטומטית
מופעל שיקול דעת אנושי 

בבדיקת הפעולות החריגות 

בהתאם לתנאי ההבחנות 
 נבחן/ת של ה

 

 שימוש במערכת  לסרב לעשותזכות הנבחן/ת 

ביצוע בחינה מקוונת במכללה האקדמית מצריך את ההסכמה המפורשת של 

הסטודנט/ית לעשות שימוש במערכת. יובהר כי לא חלה על הסטודנט/ית כל חובה 

שבדין לתת את הסכמתו/ה לכך, אך השימוש במערכת הינו הכרחי לצורך קיום 

 . הבחינה

 תחת השגחהולהבחן לקמפוס ניתן יהיה להגיע בהיעדר הסכמה מפורשת כאמור, 

בוהה משרד הבריאות והמועצה להשכלה גשיקבע ע"י המכללה ובלבד שבמועד 

להיבחן , לא ניתן כללי במדינת ישראל סגר נועוד יש. מטבע הדברים, כל יתירו זאת

 הבחינות.  האמור בפסקה זו רלוונטי גם למועדי ב' של .הקמפוסבשטח 

איננו יכולים להתחייב על מתן מועד מיוחד להבחנות )לסטודנט/ית  - לתשומת ליבך

שבחר/ה לא להבחן במועד א' או ב'( והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי של הועדה 

 הבית ספרית לפניות סטודנטים. 
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 בברכה,

 | מערכות מידע מדור בחינות


