
 23.3.20עדכון למרצים 

 

 סגל יקר,  

 בריאותכם. ושומרים על אני מקווה שכולכם חשים טוב 

לא תמיד אם כי  –לפני כמעט שבוע, החלנו את הלמידה במכללה במתכונת מקוונת ואנו מקיימים בהצלחה 

 שגרת הוראה וירטואלית מלאה.  –בקלות 

מנת לאפשר לסטודנטים לסיים את המטלות שלהם על  - קיום לימודיםהמשך  –המטרה שלנו היא משותפת 

 באופן מלא עד תחילת שנת הלימודים תשפ"א.

עובדת בצורה טובה ברוב מהמרצים שהתנהלות הקורסים במרחב המקוון ועד כה, קיבלנו רשמים מהסטודנטים 

 שגם עליהם נתגבר.  ,יש עוד לא מעט קשייםלמרות המגבלות הקיימות. , המקרים

בהזדמנות זו אני רוצה להודות לכולכם על שנעניתם לאתגר באופן מידי ועל רצונכם המתמיד ללמוד ולשפר את 

 . שאלהההוראה במרחב הלא כל כך מוכר. המרכז לחינוך הנדסי עומד לרשותכם בכל 

 להלן מספר עדכונים: 

 : םמרציהשבוע תתקיימנה הדרכות נוספות ל הדרכות למרצים. .1

 https://zoom.us/j/218822007 דר דנה פישר שחור –, מרצה 19:00יום שני 

 https://zoom.us/j/104115230 עודד רייכספלד –, מרצה 10:30יום שלישי 

 https://zoom.us/j/848635437 עודד רייכספלד –, מרצה 19:00יום שלישי 

בקבוצות  עבודה - breakout rooms :בנושא (מכונות)שאול סולומון  ד"ר –, מדריך 10:00יום רביעי 

 https://zoom.us/j/710059219 נפרדות בזום.

 el@braude.ac.il -ב עזרה קבלתמרכז לבכל מקרה של בעיה, יש לפנות ל* 

 

על מנת לאפשר לסטודנטים  ולהנגישםאת השיעורים  להקליטאנו ממליצים מאד  הרצאות מקוונות. .2
שאינם יכולים להשתתף במפגשים מסיבות שונות, ללמוד מחוץ לשעות ההרצאה. הקלטת ההרצאות 

את ההרצאות  .אנא היענו לבקשותינו ולבקשתם –והעמדתן לרשות הסטודנטים חשובה להם מאד 
שיעור, אני לקראת תחילת ה .במערכת השעותכפי שנקבע הסינכרוניות יש להעביר במועד הקורס 

מרצה שיבחר לא להעלות  .לגבי אופי התנהלות השיעורממליצה לערוך תיאום ציפיות עם הסטודנטים 
עם הסברים  החומרים לסטודנטיםאת ר ילהעב לאתר הקורס, יצטרךאת ההרצאה המוקלטת 

העלאת מצגת ללא סינכרונית. -במתכונת א(Voice Over)  מפורטים, כגון: מצגת עם הקלטת קול 
אינה מאפשרת לסטודנטים ללמוד היא שכן תאימה הסברים )מצגת הכוללת שקפים בלבד( אינה מ

  .אנא הימנעו מכך – בעצמם את הנושאים
 

. םופרסומלאחרונה עלו מספר שאלות בנוגע להקלטת הרצאות ותרגולים  הקלטת הרצאות ותרגולים. .3

אני מבקשת לציין שוב כי הקלטת ההרצאות והתרגולים חשובים מאד לסטודנטים ומשמשים אמצעי 

אנא התחשבו וסייעו לסטודנטים  –למידה משמעותי ועבור חלק מהסטודנטים גם אמצעי יחיד ללמידה 

 . בעניין זה

ן כי לא מבקשת לציי אני, למרות שההרצאות המקוונות שקולות לאלה שניתנות בימים כתיקונים

לטובת הסטודנטים הרשומים רק ייעשה כל שימוש בהרצאות המוקלטות אלא בסמסטר הנוכחי ו

בהנחיות שייצאו  בקורס הספציפי וכי כל החומרים האלה יימחקו מהרשת המכללתית בסוף הסמסטר.

יוצרים הקבצים מוגנים בזכויות נדגיש כי בכללי למידה דיגיטלית מכבדת ונעדכן לסטודנטים אנו 

כל העובר וכי  ואסורים בשכפול, הפצה, העתקה, הקלטה, פרסום או כל שימוש שאינו לצורך למידה

נבדוק הפעלת אמצעים טכנולוגיים למניעת כמו כן, על הוראה זו מסתכן בעבירת משמעת חמורה. 

 . הורדה ושיתוף של הקבצים

 

https://zoom.us/j/218822007
https://zoom.us/j/104115230
https://zoom.us/j/848635437
https://zoom.us/j/710059219
mailto:ב-%20el@braude.ac.il
mailto:ב-%20el@braude.ac.il


חלק מהפרויקטים נכון להיום, . עם ראשי המחלקותדיון מקיף בנושא  נערך. פרויקטים/סטאז' .4

 קיץ. ל יידחה ,חלק אחר, שאמור להתבצע מול התעשיהבמתכונתם המקורית וממשיכים 

 

של  חובה להקל עד כדי לבטל נוכחות פניתי אליכם בבקשההקודם,  בעדכוני בהרצאות.חובה נוכחות  .5

הם אמנם לא חייבים להשתתף בהרצאה, יחד עם זאת הבהרנו לסטודנטים כי סטודנטים בהרצאות. 

ת המצלמה( וזאת על מנת קעליהם לכבד את המרצה בנוכחותם )ע"י הדל לעשות כן, ואך אם החליט

יחד עם זאת, שמורה לאפשר תקשורת טובה בינם לבין המרצה, שתדמה שיעור רגיל, ככל האפשר. 

 בשיעורים שלכם. אתם  לכם הזכות להתנהל כפי שתקבעו

 

האישי לחשבון המייל  ZOOM -נשלח בשבוע שעבר מייל מ המרציםמ לכל אחד. ZOOMעדכוני  .6

אתם נתקלים בבעיה אם  . ZOOM-לצורך אקטיבציה של חשבון ב המעודכן ברשומות המכללה

וודאו ייתכן שאתם עובדים בחשבון החינמי. אנא  – דקות 40 שהפגישה שקבעתם מסתיימת לאחר

מי שצריך . על מנת שלא תתקלו בבעיות, שאתם עובדים עם רישיון זום שנשלח אליכם מהמכללה

 .el@braude.ac.il לפנות למוקד החירום מוזמןלהעביר את החשבון שלו למייל אחר 

. עבודה עקב מחסור בנפח ZOOMבנוסף, כיבינו את האפשרות לשמור את הסרטים בענן של 
ושתפו את הקישורים לסרטים  google drive –או ב  one drive –מעתה שמרו את הסרטים ב 

https://ortbraude-: להלן קישור לסרטוני הדרכה בנושא . Moodle-באתר הקורס ב 

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/avihay_braude_ac_il/EgcU9xXQeilDguIn0lP
lp8BsDe8gF3Rl7PDojPMZjMiQw?e=svPpja- 

 
ובו סרטוני הדרכה, דפי הסבר על כלים טכנולוגיים,   Moodle –בימים הקרובים ייפתח למרצים אתר ב 

 הקלטות של הדרכות ועוד חומרים לשימושכם. הודעה על כך תצא בהמשך. 

 

האמור לעיל יסיר את החששות ויאפשר לנו להמשיך ולקיים את מערך הלמידה המקוון כי כל אני מקווה 
 בהצלחה.

 

 .חזרה מהירה לשגרה, בבריאות טובהומאחלת לכולנו המשך סמסטר מוצלח אני 

 

 בברכה,

 פרופ'/ח שרית סיון

 משנה לנשיא לעניינים אקדמיים
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