
מבחנים ממוחשבים

DigiExamעבודה עם מערכת 



______@mail.tau.ac.il

!שימו לב

יפתח  בתחילת שנת הלימודים 
חשבון בתכנת  עבורכם 

וישלח מייל אוטומטי הבחינות 
סיסמהלהגדיר דרכו עליכם 

לבדוק גם מומלץ , במידה ולא קיבלתם
במיילבתיקיית הספאם 
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הורדת התכנה

:  נכנסים לקישור הבא

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

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


בחירה במערכת ההפעלה המתאימה למחשב  



Windows-הורדה והתקנה ב



ההתקנה מתבצעת באופן  
אוטומטי לאחר פתיחת ההורדה



:  MACוהתקנה במחשבי הורדה 
אבל לאחר  לווינדוסזהה להורדה 

לתיקיית את התכנה ההתקנה יש לגרור 
האפליקציות



:התכנה
תשמש אתכם למענה על בחינות בכיתה ובבית  .

שניות במהלך הבחינה כך שבמקרה           10שהיא מבצעת שמירה אוטומטית כל שתדעו חשוב 

.ללא איבוד מידעשל תקלה תוכלו לחזור לנקודה בה עצרתם 

 חומרים ודפי  , המחשב ולא תהיה לכם גישה לקבציםהיא תנעל את , כיתהבבחינות

.                  יש להגיע עם חומרים מודפסים, חומר פתוחבבחינות עם . אינטרנט

המחשב יהיה פתוח ותוכלו להשתמש באינטרנט ובכל , (או תרגילים ועבודות)בבחינות בית 

.הקבצים במחשב

:באתר
 לוודא ולראות את כל הבחינות שהוגשותוכלו .

 לצפות בתוצאות הבחינות לאחר שיפורסמותוכלו  .

שמתעדכן  )הציון המופיע באתר הוא הציון של הבחינה ולא הציון של הקורס , לבשימו 

(.האישיבמידע 



9

לתכנההראשונה בפעם כניסה 
האפליקציהדרך 

 אחר'או ' אירופה'בחירה באזור'

 מייל אוניברסיטאיתהכנסת כתובת
mail.tau.ac.il@_____:  שם המשתמש האוניברסיטאי עם הסיומת

 המיילדרך שהוגדרה הכנסת הסיסמה
(Forgot passwordידי לחיצה על איפוס על )

'זכור אותי'אם מדובר במחשב האישי שלכם מומלץ לסמן  _______@mail.tau.ac.il
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לתכנההראשונה בפעם כניסה 
דרך אתר האינטרנט

פתיחת התכנה  
דרך האתר



בשעת תחילת הבחינה  
אותו יש להקליד  , תקבלו קוד
Exam ID-ב

ולאחר מכן ללחוץ על כפתור  
Start examבצד ימין

מומלץ להתנסות במבחן הדמה באנגלית  
(המבחן פתוח ולא נועל את המחשב)

כניסה לבחינה



:בחינות כיתה
הפעלת בחינה  ולפני תשתלט על המחשב התוכנה 

תתבקשו לסגור את כל הקבצים והתוכנות הפתוחות
(לפנימומלץ לבצע שמירה )



כלל השאלות מוצגות בצד שמאל  
וכל שאלה תופיע בנפרד לאחר 

לחיצה עליה

!שימו לב לשעון ולהגבלת הזמן

המבחן יוגש באופן אוטומטי  , תום הזמן לבחינהב
(מעודכנותהזמן הארכות , לזכאים)

הצוות הטכני ייתן הארכת זמן במידת הצורך



:עריכת טקסט
:  כלל האפשרויות זמינות

'רווחים וכו, פסקה, הדגשה, גודל, שינוי גופן

:להשתמש בקיצורי מקלדת עבוריש 
– Windowsהדבק -העתק- ctrl+c, ctrl+v

Mac - command+c, command+v

– Windowsחזרה אחורה               - ctrl+z

Mac - command+z

Shift+Ctrl-לימין בסרגל והעברה: שינוי כיון הכתיבה-
:ספירת מילים

ברוב הבחינות תהיה  
.  מגבלת מילים

הספירה נמצאת בצד 
ימין בתחתית 
.תיבת הטקסט

' חריגה תצבע את מס
באדוםהמילים 

קיצור עם גרשיים  , לידיעתכם)
(נספר כשתי מילים

תיבת הטקסט תתרחב ככל שתכתבו



:  פתיחת קבצים בבחינה

 לצד השם  )לחיצה על אייקון הספר שמופיע בצד שמאל למעלה
תפתח חלון לקובץ שהמרצה החליט לצרף לבחינה( שלכם

לכל קובץ יהיה שם ואייקון נפרד
לחיצה חוזרת עליו תחזיר אתכם לשאלה בה הייתם קודם
 בחלק מהקבצים יהיה אפשר לבצע חיפוש באמצעות הקיצור–ctrl + f
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צפייה בקובץ בבחינה  
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שימו

!עליכם להגיש את המבחן בזמן
איחור בהגשה עלול לגרום להורדת  

.פסילה/נקודות

במידה ואיחרתם לבחינה עליכם  
זמן  . להגיש אותה יחד עם כולם

האיחור הוא על חשבונכם ללא קשר  
.לשעון שמופיע בתכנה

הגשת הבחינה
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סגירת התכנה

לאחר ההגשה יש  
לסגור את התכנה  
בצורה מסודרת  
על ידי לחיצה על  

כפתור היציאה



תקלות במהלך הבחינה
וקוראים  המשגיחים רושמים את שעת התקלה , למשגיחיםבמקרה של תקלה יש להודיע 1.

.לתמיכה הטכנית
.  הצוות הטכני יפתור את התקלה במהירות האפשרית וייתן הארכת זמן על פי הצורך2.

(  !למשגיחים אין סמכות לתת הארכת זמן-לתשומת לבכם )
אין לצאת מהכיתה ללא הגשת  , אם אינכם מצליחים להגיש יש לקרוא לצוות הטכני3.

.הבחינה

:בעיות נפוצות

'  אירופה')וודאו כי הנכם מחוברים לאינטרנט ושהאזור הנכון מסומן –הבחינה לא זמינה 1.
(free-tau: סיסמה)Free-TAU: באוניברסיטהWi-Fi-ה(.'אחר'או 

לכתובנמחקות או מתחלפות כשמנסים אותיות . 2
במקלדתInsertלחיצה על כפתור :  פתרון

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

.  רצוי לא להשתמש במחשבים מהעבודה4.

.ניתן להשאיל מחשב מהספרייה, בכל בעיה

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



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

'מועדפים'להוסיף את כתובת האתר למומלץ 

צפייה בתוצאות הבחינות

_______@mail.tau.ac.il

*********

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


הבחינות באתרבתוצאות צפייה 

הבחינות שפורסמו

כלל הבחינות שהוגשו



בהצלחה  
!בבחינות

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


