לסטודנטים ולסטודנטיות שלום,
בחינות מקוונות אונליין  E-testסמסטר א' תשפ"ב
לאור התחלואה הגוברת ותקופת הבחינות הקרבה ,המכללה החליטה לקיים בחלק מהקורסים בסמסטר א'
תשפ"ב בחינות מקוונות באמצעות מערכת בחינות אונליין  E-testשל חברת תומקס.
מערכת הבחינות המקוונת מאפשרת היבחנות מהבית בתנאים דומים של בחינה במכללה .בדומה לבחינה במכללה
אין שימוש באמצעי עזר טכנולוגיים ,דיבור ,התבוננות לצדדים ,הפרעות חיצוניות וכו' .התוכנה הנ"ל מיישמת
ומאפשרת היבחנות בבית בתנאים כאלו.
●

הנכם נדרשים להוריד את התוכנה למחשבכם האישי ,להתקינה ולבצע בחינת התנסות חובה בהקדם
האפשרי ולא יאוחר מתאריך  9.1.22ו זאת על מנת שתהיו ערוכים לביצוע הבחינות בסמסטר הקרוב .על
הסטודנט חלה חובה לבצע את הפעולות הנדרשות מבעוד מועד .סטודנט שלא יבצע זאת ויוודא שהכול
תקין מבעוד מועד ,לא יוכל לקבל סיוע ביום הבחינה ולא יוכל להבחן.
להלן מדריך להתקנה ותפעול התוכנה  -לחץ כאן
למדריך  5מאמרים מחולקים לשלבים .להתקנה והפעלת התוכנה על מחשבכם האישי,
הדפיסו את המאמרים ודף זה או פתחו אותם בטלפון הנייד ועקבו אחר ההוראות שלב אחר שלב .שימו
לב למסמך הדרישות המקדימות להתקנת התוכנה.

•
●
●

להורדת התוכנה לחץ כאן התכונה נקראת  vixוהאייקון שנוצר נראה כך
הבחינות יבוצעו עם השגחה מרחוק באמצעות מצלמה ומיקרופון.
הנכם נדרשים להיערך תשתיתית עם :מצלמה ,מיקרופון ,חיבור יציב לחשמל (גם למחשב נייד)
ולרשת האינטרנט (מומלץ חיבור קווי ולא .)Wi-Fi
לכל בחינה יש מזהה שונה ,קוד המורכב משילוב של מספרים ואותיות ,אשר יש להזין עם הפעלת
התוכנה .מזהה הבחינה ישלח לסטודנט  48שעות לפני מועד הבחינה למייל וב .sms

●

לאחר הזנת מזהה הבחינה יש ללחוץ על כפתור "התחבר באמצעות הזדהות המוסד" ולהזין את ת.ז
והסיסמה לכניסה לתחנת המידע .לאחר ההזנה יש להמתין מספר שניות עד להתחברות למערכת.

●

ברגע הכנסת מזהה הבחינה לתוכנה ,המחשב ננעל ולא תהיה גישה לאתרי אינטרנט ,תוכנות ,דיסק און
קי ,צילום מסך וכו' המערכת אינה מהווה בשום אופן השתלטות על המחשב האישי של הסטודנט ו/או על
המידע הנמצא בתוכו.
לאחר ההתחברות למערכת הנכם נדרשים לבצע את הפעולות הבאות:
○ לאשר את הצהרת הנבחן
○ להצטלם ולהציג תעודה מזהה (ת.ז/רישיון נהיגה)
○ לחיצה על התחל בחינה

●

בחינת התנסות חובה ותרגול:

●

●

●

○

על כל סטודנט לבצע בחינת התנסות חובה עד " .9.1.22בחינת התנסות חובה" היא חד
פעמית(ראה בהמשך לגבי בחינות התנסות תרגול) .לתשומת לבכם אנו עוקבים מי מבצע את
בחינת ההתנסות ומי שלא יבצע זאת לא יוכל לקבל תמיכה טכנית במקרה של תקלה
בבחינות סוף הסמסטר.

○
○

לאחר התקנת התוכנה יש להפעילה ולהזין את קוד מזהה בחינת ההתנסות de219c39
לאחר הזנת קוד מזהה הבחינה יש להזין את ת.ז והסיסמה לכניסה לתחנת המידע.

○

לאחר מכן יש לפעול ע"פ ההוראות במדריך.
שימו לב :מבחן ההתנסות כולל שאלות מסוגים שונים וכמו כן שאלות התמצאות במערכת .אין
בהכרח קשר בין סוגי השאלות שיופיעו בהתנסות לסוגי השאלות שיהיו לכם בבחינות.לאחר
בחינת התנסות החובה ,הסטודנט יכול לבצע בחינות התנסות תרגול נוספות ככל שירצה .קוד
מזהה הבחינה לבחינת התנסות תרגול הוא 20c04c5f

לצפייה במדיניות הפרטיות:
https://www.yvc.ac.il/wpcontent/uploads/1/2021/01/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%A
A-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%94%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94-1.pdf
מערך התמיכה עבור הסטודנטים:
אנו מבקשים מהסטודנטים לנסות ולהתמודד עם התקנת התוכנה ובחינת ההתנסות על ידי קריאת המידע
המצורף והמידע המפורסם באתר .פניות לתמיכה יש לפנות רק בערוצים הרשומים מטה .אין לפנות לחוגים /
ליחידות אחרות .פניות לתמיכה -הנכם מתבקשים לפנות בצירוף צילום מסך עם הודעת השגיאה .ללא זאת
לא נוכל לטפל בפנייתכם.
•

●
●
❖
❖
❖
❖
❖

מדריכים באתר המכללה -סטודנט הנתקל בקושי בהתקנת התוכנה ו/או בבחינת ההתנסות מתבקש
ראשית לקרוא את המדריכים באתר המכללה :מחשוב ותמיכה> שירותי  itלסטודנטים > למידה מקוונת
ובחינות מקוונות >בחינות מקוונות קישור לפורטל תמיכה לסטודנט
מחשוב ותמיכה > שירותי  itלסטודנטים> למידה מקוונת ובחינות מקוונות> קישור לדרישות מקדימות
מחשוב ותמיכה > שירותי  itלסטודנטים> למידה מקוונת ובחינות מקוונות> קישור לטיפול בתקלות
ניתן לחפש את פתרון הבעיה באמצעות צ'אט באתר המכללה .ראו בועית בצד ימין למטה באתר
המכללה .לחצו על סטודנט /סטודנט חדש > בחינות מקוונות באמצעות מערכת תומקס.
פתיחת פניה באמצעות הצ'אט באתר.
פתיחת פניה באמצעות ווצאפ שמספרו  - 0526242372חובה עם צילום מסך של הבעיה.
פניה טלפונית.04-6423555 :
מצ"ב קובץ שאלות  /תשובות חשוב עבור הסטודנטים.

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בהתנסות ובהמשך בבחינות,
מדור בחינות וציונים

