
מבחנים ממוחשבים
DigiExamעבודה עם מערכת 



הורדת התכנה

:  נכנסים לקישור הבא
https://www.digiexam.com/support/downloads-for-

students/

https://www.digiexam.com/support/downloads-for-students/


בוחרים במערכת ההפעלה  
המתאימה למחשב ומורידים  

את התכנה



Windows-הורדה והתקנה ב



MACבמחשבי 
לאחר התקנת התכנה יש לגרור  

אותה לתיקיית האפליקציות



לאחר ההתקנה פותחים את התוכנה מחדש•

יש לאתר אותה לפי –אם לא ניתן למצוא את האייקון של התוכנה בקלות •
מומלץ להוציא קיצור  (בחיפוש הכללי של המחשב ) digiexam(השם שלה 

)דרך לשולחן עבודה

במידה ויש עדכון לתכנה יש לאפשר אותו ולאחר מכן לפתוח שוב את  •
התוכנה  

6



7

הראשונהבפעם הרשמה 

 אחר'או ' אירופה'יש לבחור באזור'
שימו לב ,Student code  הוא מספר

שלכםתעודת הזהות 
  המייל שאיתו נרשמים הוא המייל

האוניברסיטאי
:המשתמש האוניברסיטאי עם הסיומתשם 

______@mail.tau.ac.il

אם  ' זכור אותי'מומלץ לסמן 
במחשב האישי שלכםמדובר 

תעודת זהות

)רצוי באנגלית(שם פרטי 

)רצוי באנגלית(שם משפחה 

כתובת מייל אוניברסיטאית

_______@mail.tau.ac.il



לפני תחילת הבחינה תקבלו קוד  
Exam IDאותו יש להקליד בתור 

ולאחר מכן ללחוץ על
Start exam.

.הקוד ייתן לכם גישה לבחינה

מבצעים בחינת דמה כדי 
לוודא שהתכנה עובדת

ניתן לראות את הפרטים שהזנתם  
למעלה בצד שמאל

)לחיצה עליהם תאפשר לכם לעדכן אותם(



בבחינות אמיתיות התוכנה תשתלט על  
הבחינה תתבקשו  ולפני הפעלת המחשב 

.לסגור את כל התוכנות הפתוחות
התוכנה תסגור , מומלץ לשמור קבצים לפני(

)את כולם באופן אוטומטי



,  לכל שאלה עמוד נפרד
יש ללחוץ על השאלה 

.על מנת לעבור אליה
שאלות , שימו לב

שכבר נענו יסומנו 
.בכחול בצד שמאל

!שימו לב לשעון ולהגבלת הזמן

התכנה תגיש את המבחן , תום הזמן לבחינהב
.באופן אוטומטי

הצוות הטכני ייתן הארכת זמן במידת הצורך.
הארכת הזמן תינתן בסוף  , בבחינות מרחוק

.הבחינה לאחר ההגשה הראשונית



, הדגשה: אפשרות לעריכת הטקסט
'כותרות וכו, קו תחתון

)אין אפשרות לשנות גודל או גופן(
:יש להשתמש בקיצורי מקלדת עבור, שימו לב

– Windowsהדבק -העתק- ctrl+c, ctrl+v    
Mac - command+c, command+v  

– Windowsחזרה אחורה               - ctrl+z   
Mac - command+z

:  ספירת מילים
.  ברוב הבחינות תהיה מגבלת מילים

הספירה נמצאת בצד ימין בתחתית 
.תיבת הטקסט

המילים  ' במידה וחרגתם מס
.יסומן בכתום

גרשיים הופכות את , לידיעתכם(
).בספירה2-המילה ל



הגשת הבחינה

שימו

!עליכם להגיש את המבחן בזמן
איחור בהגשה עלול לגרום להורדת  

.פסילת המבחן/נקודות

,  במידה וקיימת הגבלת זמן בתכנה
המבחן יוגש באופן אוטומטי בסיום

הארכות זמן מעודכנות  , לזכאים(
)באופן אוטומטי



הנחיות לבחינה בכיתה
.שניות10נשמר באופן אוטומטי כל המבחן , לידיעתכם1.
וקוראים  המשגיחים רושמים את שעת התקלה , למשגיחיםבמקרה של תקלה יש להודיע 2.

.לתמיכה הטכנית
.  הצוות הטכני יפתור את התקלה במהירות האפשרית וייתן הארכת זמן על פי הצורך3.

)  !למשגיחים אין סמכות לתת הארכת זמן-לתשומת לבכם (
אין לצאת מהכיתה ללא הגשת  , אם אינכם מצליחים להגיש יש לקרוא לצוות הטכני4.

.המבחן

:בעיות נפוצות

אזור הנכון  השסימנתם את ווודאו כי הנכם מחוברים לאינטרנט –הבחינה לא זמינה 1.
)'אחר'או ' אירופה'(
)free-tau: סיסמה(Free-TAU: באוניברסיטהWi-Fi-ה

לכתובכשמנסים אותיות נמחקות או מתחלפות : תקלה נפוצה.  2
במקלדתInsertלחיצה על כפתור :  פתרון

מומלץ לנטרל את האנטי וירוס לפני כניסה לתוכנה במידה ויש לכם  –תוכנות אנטי וירוס . 3
Kaspersky, Avast, AVG: אחת מהתוכנות הבאות

4 .Student Code Conflict–  כתובת המייל איתה נרשמתם לא נכונה או לא תואמת
אותהחיזרו לפרטים האישיים ושנו , לשאר הפרטים

.בסיום המבחן יש לצאת מהכיתה בשקט ולהשאיר מקום נקי-שימו לב



בזום-הנחיות לבחינה מרחוק 
.כי אתם מחוברים לאינטרנט יציבוודאו 1.
להתחבר לזום דרך המחשב ממנו אתם עושים את הבחינה אלא מטלפון נייד  אין 2.

.או מכשיר אלקטרוני אחר
.שניות10המבחן נשמר באופן אוטומטי כל , לידיעתכם3.
.אט אישי בזום'יש להודיע לתמיכה הטכנית בצ, במקרה של תקלה4.
.  הצוות הטכני יפתור את התקלה במהירות האפשרית וייתן הארכת זמן על פי הצורך5.

תוכלו לפתוח , לאחר מכן(הראשונית הזמן תינתן בסוף הבחינה לאחר ההגשה הארכת 
)את הבחינה מהנקודה שבה עצרתם ולהמשיך

אין לצאת מהזום ללא הגשת  , אם אינכם מצליחים להגיש יש להודיע לצוות הטכני6.
.המבחן

.יש לוודא מדי פעם שהמצלמה בזום פעילה, שימו לב7.

:בעיות נפוצות

וודאו כי הנכם מחוברים לאינטרנט ושסימנתם את האזור הנכון  –הבחינה לא זמינה 1.
)'אחר'או ' אירופה'(

אותיות נמחקות או מתחלפות כשמנסים לכתוב2.
במקלדתInsertלחיצה על כפתור :  פתרון

מומלץ לנטרל את האנטי וירוס לפני כניסה לתוכנה במידה ויש לכם –תוכנות אנטי וירוס 3.
Kaspersky, Avast, AVG: אחת מהתוכנות הבאות

.4Student Code Conflict–  כתובת המייל איתה נרשמתם לא נכונה או לא תואמת
חיזרו לפרטים האישיים ושנו אותה , לשאר הפרטים



הראשונה תקבלו מייל עם סיסמא ראשונית לטובת  הבחינה ביצוע לאחר 
.התחברות לאתר וצפייה בתוצאות הבחינות

נרשמתם לתוכנה המייל אתו אתולהכניס open digiexamיש ללחוץ על 
.שנשלחהוהסיסמא 

).setting(לאחר מכן ניתן לשנות את הסיסמא בהגדרות בצד שמאל למטה 

הבחינותצפייה בתוצאות 



המייל  עם נכנסים לאתר 
אתו נרשמתם לתוכנה  

.שנשלחהוהסיסמא 
מומלץ להוסיף את כתובת  

של ' מועדפים'האתר ל
.שלכםהדפדפן 

:  קישור לאתר
https://app.digiexam.c

om/app#/login

https://app.digiexam.com/app#/login


התוצאות שפורסמו  
יופיעו כאן

אישור הגשה נוסף
)מבחן הדמה לא יופיע(



בהצלחה  
!בבחינות

בכל שאלה או בעיה טכנית ניתן לפנות לענבל דביר 
inbaldv@tauex.tau.ac.il: במייל
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