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אגרת לסטודנטיות ולסטודנטים- תוכנת תומאקס  

 סטודנטיות וסטודנטים יקרים,

החל מסמסטר א' של שנת הלימודים תשפ"ב כל הבחינות ובחני    ,גם באקדמית חמדתאנו שמחים לבשר, כי  

לניהול    מערכתתומאקס, הינה    באמצעות תוכנת תומאקס לניהול בחינות.המכללה  האמצע יתקיימו בקמפוס  

 מחשב טעוןית וסטודנט צריכים להגיע עם  על כן, כל סטודנט   בחינות המאפשרת את ביצוע הבחינות אונליין.  

 לבחינות.   

 לרכישת התוכנה יתרונות רבים:

לבצע את הבחינה באמצעות המחשב האישי שלכם, בצורה    המערכת מאפשרת לכם  -קלות ופשטות •

בחינה, תוכלו לראות את הבחינה שלכם   והמרצה יאשר חשיפת  כן, במידה  וידידותית. כמו  קלה 

   אונליין במידע האישי לסטודנט. 

הסטודנטיות והסטודנטים יגיעו לקמפוס לצורך ביצוע הבחינות יחד    - שמירה על איכות הסביבה •

 שמור כולנו על איכות הסביבה ונחסוך בדפים.שלהם, כך נ עם המחשב האישי

רצף אקדמי • על  גם    -שמירה  הבחינות  בקיום  נשאף להמשיך  וכו(  )קורונה/ מלחמה  חירום  בזמני 

, כך לא נפגע ברצף  מרחוק )במידת האפשר(. באמצעות בינה מלאכותית, המשגיחה על קיום הבחינה

 ן ובהצלחה. הלמידה האקדמי ותוכלו לסיים את התואר בזמ 

 : ל מנת להטמיע את התוכנה בצורה מיטבית, ביצענו מספר פעולותע

  העלנו לאוויר דמו של התוכנה על מנת שתוכלו להתנסות בתוכנה טרם הגעה לבחינה. התנסות דמו:   •

  48עד   הינו חובה, ומי שלא יבצע אותו )פעם אחת בלבד , טרם הגעה לתקופת הבחינות, ביצוע הדמו

  ( לא יוכל לגשת לבחינות. לנוחיותכם, בהמשך המסמך הנחיות מפורטות נוספות שעות טרם הבחינה

 . לשימוש בתוכנה

  08-9937650לתמיכה טכנית תוכלו לפנות למרכז התקשוב של המכללה בטלפון  קו תמיכה ייעודי:   •

 help-desk@hemdat.ac.ilאו במייל   4שלוחה  

ישירות לאתר חברת תומאקס שם תוכלו  ים והדרכות כתובות:   סרטונ • על הלינק, תגיעו  בלחיצה 

 פורטל  בזמן בחינה  למוד כיצד תוכלו להתקין את התוכנה ולהשתמש בה, ללקרוא אודות התוכנה

 שימוש בתוכנה( ף, בסוף מסמך זה הנחיות נוספות ל)בנוס לסטודנטים תמיכה

  ספר הנחיות חשובות:מ

החל מסמסטר א' הנוכחי, הבחינות יתקיימו בקמפוס המכללה באמצעות תוכנת תומאקס בלבד.  על   •

ולהגיע עימו לבחינה.  לא תתאפשר קיום    טעון במלואונייד  במחשב  להצטייד    חייביםהינכם  כן,  

ועט. דף  באמצעות  חר במק)   בחינה  ב רים  עם  לבד,  יגים  להגיע  המתקשים  סטודנט  או  סטודנטית 

 ( idit@hemdat.ac.ilמחשב לקמפוס, מוזמנים לפנות לד"ר עידית חזות, דיקאנית הסטודנטים במייל  
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באמצעות   • במערכת  תזדהו  הבחינה,  בחינהטרם  מזהה  מן  קוד  הבחינה  בתחילת  תקבלו  אותו   ,

 המשגיחים.  

)רק לאחר קבלת    כגון הארכת זמן, יקבלו זאת אוטומטית!  אמותהתסטודנטית או סטודנט הזכאים ל •

 . (אישור בגין הקלות מרכזת ההתאמות של המכללה

שהוזכר לעיל, לא תוכלו לבצע את הבחינות באמצעות התוכנה )למען הסר ספק, יש    דמוללא ביצוע ה •

 (. ת טרם הבחינה שעו 48 עד לבצע את הדמו פעם אחת בלבד

 נטיות והסטודנטים נמצא באתר המכללה. ולמידה המחייב את הסטוד  תקנון הוראהלנוחיותכם,  •

 

 :הנחיות להורדת התוכנה וביצוע מבחן דמו

 כאן  לחץלהורדת התוכנה  ●

 כאן  לחץ  -להלן מדריך להתקנה/עדכון המערכת  ●

 לאחר התקנת התוכנה והפעלתה אנא כנסו למערכת לביצוע התנסות.   ●

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

הבחינות יבוצעו עם  מבצע צבאי וכו(  קב הקורונה /  ע  במידה ונאלץ לעבור לבחינות מרחוק ) לדג' סגר ●

יציב  ו  מיקרופון,  השגחה מרחוק באמצעות מצלמה   ולרשתחיבור  ערך  יעל כן מומלץ לה     לחשמל 

 בהתאם.

 לאחר הפעלת התוכנה יש להזין את מזהה הבחינה  ●

  שם המשתמש והסיסמה לשירותי מידע אישי ת חר הזנת מזהה הבחינה יש להזין אלא ●

 בהתחברות למערכת הנכם נדרשים לבצע את הפעולות הבאות: ●

 הצהרת נבחן ואישור לביצוע בחינה אונליין  ○

 להצטלם ולהציג תעודה מזהה )ת.ז/רישיון נהיגה(   ○

 לחיצה על התחל בחינה  ○

אין   ● כן שאלות התמצאות במערכת.  וכמו  כולל שאלות מסוגים שונים  לב: מבחן ההתנסות  שימו 

 בהכרח קשר בין סוגי השאלות שיופיעו בהתנסות לסוגי השאלות שיהיו לכם בבחינות. 

לביצוע ● הבחינה  מזהה   חובה  שהינה    –  ההתנסות  להלן 

1e3d7b98 

ות וסטודנטים המעוניינים להתנסות מספר  רשות לסטודנטי הלן מזהה הבחינה לביצוע התנסות  ל ●

 ab1a7324 :רשות-מזהה הבחינה לביצוע התנסות פעמים.

על   ● מידע  או  לדפדפן  גישה  תהיה  ולא  ינעל  שלכם  המחשב  לתוכנה,  בחינה  מזהה  שתכניסו  ברגע 

 המחשב. 

 

 ברכהב

 האקדמית חמדת הנהלת 
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