
 שלום לכולם,

שעלו מתוך השאלון שאלות תשובות לעבורכם  נובכדי לעזור להתמודד עם שאלות שחוזרות על עצמן, ריכז 
 שהופץ למרצים

 יישמרו? ZOOMהשיעורים המצולמים ב האם .1

לשמור את ההקלטה במחשב או בענן. לאחר השיעור אתם יהיה אוטומטית וניתן  היהההקלטה בזום ת
(תצא הודעה נפרדת איך לעשות את  Moodle-לינק של הסרטון שנשמר באתר הקורס במתבקשים לשתול 

 זה).

 מה לגבי סטודנטים שלא מסוגלים להתמודד עם המצב? .3

 0508347329,  9086497-04 ד"ר דאוד דאוד  - תמיכה רגשית בדקנטל ו/אופנות למחלקת האם הניתן ל
 0504041364 ד"ר אורנה מילרו

 ?נ"ז 24מעל מה לגבי סטודנטים שרוצים לקחת  .4

 להפנות ליועצים. לא יהיה אישור אוטומטי ברמת המחלקה.יש 

 מה לגבי סטודנטים שאין להם אינטרנט בבית? .5

פגישה ה(גם מטלפון קווי) ולציין מספר את מספר  039786688או  0553301762אפשר להתקשר לטלפון 
 .Moodle -שהמרצה שם באתר הקורס ב  ZOOMשמופיע בסוף הלינק של פגישת ה

 מה לגבי שיתוף פעולה עם האוניברסיטה הפתוחה ושימוש בחומרים? .6

 אתם מוזמנים להשתמש בכל חומר שהוא רלוונטי עבורכם. 

 האם יינתן ציוד נוסף?. 7

 Lמאלי לוי קראוון ליד בניין  –יש חלוקה של ציוד נוסף. נשלח מייל בנושא. לוחות לבנים 

 .IT -מ –מהמחלקות או מהמרכז לחינוך הנדסי וליזמות. אוזניות עם מיקרופון  –טושים ומחקים 

 מה יקרה עם שאלות טכניות בזמן שיעור (דחופות)? .8

 ייתכן עומס בפניות. . יש לקחת בחשבון כי IT-ניתן להתקשר למוקד התמיכה של ה 

 מעבר להתמודדות עם ההוראה?מה יכולים לעשות מרצים שיש להם חרדות וקשיים . 9

(הפסיכולוגית) באופן ישיר. הם מקבלים  לנירית ברקוביץ'(אחראי הפרט) או  לדאוד דאודאפשר לפנות לדיקנט 
 לים נמצאים ברשימת המיילים של המכללהפניות אנונימיות. תרגישו חופשי לשתף ולהעזר. המיי

 באופן ישיר? ZOOMהאם יש דרך לכתוב הרצאה על נייר ועיפרון ולשדר ל  .10

https://ortbraude- ראו סרטון הדרכה יפה בעניין. מוזמנים להתנסות ולשתף:
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/myariv_braude_ac_il/ERcXI0OvfqhPu7NnvaDBVgABQr

WU1RaupUBeTzbCulHAgQ?e=fshsmg 
 

  . מה עושים אם יש תקלה ואין מענה מיידי במועד השיעור במערכת?11
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 Moodleב עקב העומס הרב בימים הראשונים, אנו משתדלים לתת מענה הולם ולכן מציעים להכין חומרים 

  .ליחידת הלימוד המתאימה שםלמקרה של תקלה ולהפנות את הסטודנטים ל מראש

 מה יקרה עם סמסטר קיץ? .12

על מנת למזער את הפגיעה בשגרת הלימודים, אולם יש לקחת בחשבון שקיומו של סמסטר  אנו עושים הכל
 הקיץ מוטל בספק.

 


