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 מנהל הסטודנטים
Students Administration 

  
 2022מאי 

 ב תשפ"  אייר 

 סטודנטים יקרים,  

 .  Tomaxלבחינות הנערכות בתוכנת  Vixלהלן הנחיות להתקנת אפליקציית 

ההתנסות על מנת שתהיו ערוכים  בחינת  שימו לב שהנכם נדרשים להוריד את התוכנה למחשבכם האישי ולבצע את  

 הבחינה.   לפנישעות    48לביצוע הבחינה. יש לבצע את התהליך לפחות 

 
 בתומקס  הנחיות לבחינה מקוונת

 . עם השגחה מרחוק באמצעות מצלמה ומיקרופון   מתבצעותהבחינות  .1

 חיבור יציב לחשמל ולרשת )מומלץ קווי( +   מיקרופון+   מצלמה להיערך תשתיתית עם:   נדרש .2

 כאן. כמו כן נדרש מחשב עם חומרה ומערכת הפעלה המתאימים לדרישות המינימום כפי שמפורסם 

אילך. מדריך  ו 21H1גרסא  Windows 10יש לוודא שמדובר ב   Windowsבמקרה של   – לתשומת הלב 

 . כאן לבדיקת גרסת מערכת ההפעלה ניתן למצוא 

 הבחינה. שעות טרם תחילת  4עד   smsמזהה לבחינה יישלח לכל סטודנט במייל ובהודעת  .3

 בחינה. להיכנס למערכת חצי שעה לפני תחילת ה יש .4

 . את מזהה הבחינה  להזיןהפעלת התוכנה יש לאחר  .5

 . sms-שיישלח אליכם ב  אימות הקוד את  ו  ת"זיש להזין מספר   בשלב הבא .6

 בהתחברות למערכת הנכם נדרשים לבצע את הפעולות הבאות:  .7

 ואישור לביצוע בחינה אונליין   הצהרת נבחן ✓

 חיבור לאינטרנט, מיקרופון ומצלמה –  בדיקת חומרה ✓

   ( דרכון/ רישיון נהיגה/ת"ז)   תעודה מזהה צילום והצגת  ✓

 בחינה התחל לחיצה על   ✓

 כאן  לחץלהורדת התוכנה  

 כאן לחץ - למדריך להתקנת התוכנה  

   יש לבצע את בחינת ההתנסות )דמה(לאחר התקנת התוכנה והפעלתה  

 

 בחינת התנסות )דמה( ביצוע הנחיות ל

 כדי להיערך כראוי לבחינה האמיתית. , בו אתם נבחניםמהמחשב מומלץ לבצע את בחינת ההתנסות  . א

 והמערכת תאפשר לכם לבצע מספר התנסויות. ההתנסות פתוחה עבורכם בכל שלב  . ב

 afce7250: בלבדלהלן מזהה הבחינה לביצוע ההתנסות  . ג

מבחן ההתנסות כולל שאלות מסוגים שונים וכמו כן שאלות התמצאות במערכת. אין בהכרח קשר בין   . ד

 סוגי השאלות שיופיעו בהתנסות לסוגי השאלות שיהיו לכם בבחינות.  

 לא מבוצע אימות זהות ולכן ניתן גם לצלם תעודה ללא תמונה. בבחינת ההתנסות )דמה(  .ה

 

 הנחיות לעדכון גרסה 

 חובה על כל סטודנט לבצע את העדכון.   תומקס עורכת עדכון גרסה,חברת כאשר 

. עם פתיחת האפליקציה על הסטודנט לאשר  vixתהליך העדכון קצר ומתבצע אוטומטית עם פתיחת תוכנת  

 לבצע את בחינת הדמה. מאוד  העדכון מומלץ  בסיום  את העדכון.

 
לקבלת מידע      negishut.student@biu.ac.ilבמייל    סטודנטים הזכאים להתאמות יפנו למדור תמיכה והנגשה ▪

   .על יישום ההתאמות הרלוונטיות במסגרת מערך הבחינות המקוונות 
 

לקבלת    9392*  - באמצעות שירות תמיכה טלפונית ל תוכלו לפנות    , ובמהלכה   לפני הבחינהתמיכה  שאלות ול ▪
 לטיפול.  המתאיםלגורם תועבר הדרכה ומענה. במידת הצורך הפניה 

 בבחינותאנו מאחלים לכם הצלחה רבה 
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