
 שלום וברכה, -סטודנטים יקרים  

 מתקרבת. להלן ההנחיות לקראת הבחינות. ג עונת הבחינות של סמסטר א' תשפ"

 יש לחזור ולקרוא את ההנחיות, ולחזור ולבצע מבחן דמו. יש שינויים משנה שעברה.   – גם אם נבחנת בעבר  

 קריאת ההנחיות. - אנא קראו בעיון את כל ההנחיות. לא נטפל בבעיות שנובעות מאי

 

בקמפוס. אין אפשרות    תתקיימנהמן הכלל,  אות  ע"פ החלטת הנהלת המכללה, כל הבחינות, ללא יוצ  .1

 . התיענינא לא  להיבחן מרחוק. פניות בנוש 

ו מותקנת  בביום הבחינה מחשב נייד ש  עמךלהביא    עליך באמצעות תוכנת תומקס.    תערכנההבחינות   .2

 . יש לבצע מבחן תרגול בשבוע שלפני הבחינה. תוכנת תומקס

הסטודנט.   .3 בפורטל  הציון  להזנת  ועד  מראשיתן  הבחינות  ניהול  את  מאפשרת  תומאקס  מערכת 

מתבצעת מתוך עמוד הבחינה, ההתאמות לסטודנטים הזכאים  התקשורת עם המרצה בזמן הבחינה  

מערכת   מתוך  ישירות  מסונכרנות  והקראות(  זמן  בתוך    המחשוב )הארכות  ומעודכנות  המכללה  של 

 בהקדם.   התמיכה מרכזהמבחן. לקבלת התאמות יש לפנות ל

האישי. הנחיות להתקנת    ך להתקין את האפליקציה של תומאקס במחשב   ישבכדי להשתמש במערכת,   .4

במבחנים   להלן.  מצורפות  ומדעים,  מסוימיםהאפליקציה  במתמטיקה  בעיקר  של    שתידר ,  סריקה 

 תרשימים ע"י טלפון סלולרי. יש להשתמש בסורק ברקוד. 

אנו ערים לכך שבכל מערכת חדשה יש תקופת למידה, ולכן מאפשרים היכרות עם האפליקציה עוד לפני    .5

ר את תכונות  (, להתנסות בשאלות שונות ולהכיDEMO)  תרגוללהיכנס למבחן  חובה  המבחן הראשון.  

שבוע  בלהוריד את האפליקציה ולהתנסות בה    ממך אנו מבקשים  המערכת. פרטים מצורפים להלן.  

יתכנו  .  0f4b5a7aמזהה בחינה למבחן התרגול הוא    . ךבלוח המבחנים של  כל מבחן פני  של

 שינויים גם בין מבחן למבחן. 

(.  DEMO-)ה  תרגוללבצע את בחינת ה  , אנו מבקשים  עבר ב  ך את המערכת במחשב של  אם התקנתגם  

 ישנם עדכונים רבים באפליקציה ולא כדאי להמתין ליום הבחינה כדי להתקין אותם. 

לפי השעה המופיעה    דקות לפני תחילת הבחינה,   30כיתת המבחן לפחות  ביום המבחן יש להיכנס ל .6

שונה ממה שמופיע בלוח המבחנים,  בלוח המבחנים שבמידע האישי. משך הבחינה בפועל עשוי להיות  

 . באיחוראין כניסה אך שעת התחלת הבחינה לא משתנה.  

  – לבחינה מחוץ לחדר הבחינה    נסיון כניסה ניתן להבחן רק בחדר הבחינה הרשום בלוח המבחנים.   .7

 לטיפולה של ועדת משמעת. והעברה   יגרום לפסילת המבחן 

לפחות שבוע    נא לפנותשני מבחנים באותה השעה )קורה בעיקר בקורסים המקוונים(    אם שובצו לך .8

 להנחיות.   exams@herzog.ac.il  מראש למדור מבחנים 

הראשון   .9 התואר  של  המקוונים  ובירוחם.    בלבדבקורסים  מחולה  בשדמות  מבחנים  מוקדי  יתקיימו 

 . להרשמה

 נהיגה להזדהות בכניסה לבחינה.  ןיש להביא ת"ז או רישיו  .10

 לכך מראש.   ך אין להביא תינוקות לאזור חדר הבחינה ואין לצאת להניק במהלך הבחינה. יש להיער .11

 אין לצאת מחדר הבחינה במהלך מחצית השעה הראשונה.  .12

  י לקבצבחינה עם חומר פתוח, יש להדפיס את החומר מראש. בזמן הבחינה המחשב ננעל ואין גישה ל .13

 המחשב או לתוכנות אחרות. 

על שאלות מתוך מערכת    יענו להיות בחדר הבחינה בפתיחת הבחינה. לאחר מכן    יםנדרש  ים  המרצ .14

 תומקס. 

ציונים שבמידע האישי. ניתן  . הרישום מתבצע מתוך עמוד ה? חובה להרשם אליו ב'    דרוש לך מועד  .15

  – נרשם למועד ב', לא ביטל, ולא הגיע לבחינה  שלהירשם ולבטל רישום עד לשבוע לפני הבחינה. מי  

 ₪.  100יחויב בקנס של 

 מידע בנושא הסעות למבחנים.  .16

לך חוב שכר לימוד! להזכירך,   .17 יש  ניתן להבחן אם  שעות לפני    48יש להסדיר את החוב לפחות    לא 

גישה לב נעימות מאתך  חינה.  הבחינה, בכדי שתפתח  אי  עונת המבחנים תמנע  הסדרת החוב לפני 

 ומאיתנו. 

 

https://www.herzog.ac.il/%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D/%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%aa%d7%9e%d7%99%d7%9b%d7%94-%d7%9c%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%93%d7%a0%d7%98/
https://www.herzog.ac.il/%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D/%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%aa%d7%9e%d7%99%d7%9b%d7%94-%d7%9c%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%93%d7%a0%d7%98/
https://www.herzog.ac.il/%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D/%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%aa%d7%9e%d7%99%d7%9b%d7%94-%d7%9c%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%93%d7%a0%d7%98/
mailto:exams@herzog.ac.il
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgu8zMjsQo1g8mTaNj5hKOW65x5gMJfSs7DUnjS6f-li1sAg/viewform
https://www.herzog.ac.il/%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D/%d7%94%d7%a1%d7%a2%d7%95%d7%aa/


יש   המערכת  עם  תומאקס   סלהיכנלהיכרות  של  המבחנים  הטקסט  ולעבור    לפורטל  כל  על  ביסודיות 

 והסרטונים. 

 לודא שהמחשב עומד בכל דרישות התוכנה.לפני ההתקנה יש 

 בעת הורדת האפליקציה יש לבחור בשפה העברית )ברירת המחדל של התוכנה היא אנגלית(.  

ההתקנה.   במהלך  לצוץ  שעלולות  שונות  לבעיות  מענה  מופיע  לעייןבפורטל  לתמיכת    נא  הפנייה  לפני  שם 

 המכללה. 

יש    -" בתחתית המסך. אם לא הצלחת להתקדם במערכת  טיפ קטן: במערכת תומאקס יש לחצני "אישור" ו"הבא

 לנסות לחצנים אלו. 

 מבחנים  למדור פניה  טופסכמו תמיד, מדור מבחנים זמין לכל שאלה ובעיה בה נתקלת:  

 צרו עמנו קשר באמצעות הטופס. זוהי הדרך המהירה ביותר לקבלת מענה.  אנא

 

 , לכולם  בהצלחה רבה

 מדור מבחנים 
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