
 
 

 
 77 -הוראה מרחוק  מס':         
 
 2020במרץ  11 תאריך:         
 
 

 לכבוד

 סטודנטים, חברי הסגל האקדמי וחברי הסגל המנהלי, בית הטכניון

 
 
 

 הוראה מרחוקהנדון: 

 

 

לסטודנטים וסטודנטיות, לחברי וחברות הסגל האקדמי, לחברי וחברות הסגל המנהלי ולכל בני ובנות בית 

 הטכניון שלום, 

 
 ראשית, אני מקווה שכולכם בטוב, בריאים, חזקים ולמרות האירועים נהנים מההפסקה שבין הסמסטרים. 

תוך  18.3.2020האביב בתאריך הקורונה אנו נערכים לפתיחת סמסטר  וירוסבמסגרת ההתמודדות עם 

השלמת הפערים שעלולים להיווצר, עקב מרצים, מתרגלים או סטודנטים הנמצאים בבידוד, באמצעות 

ומערכות  ההוראה בטכניון ואגף מחשובהלמידה והוראה ולמידה מקוונות. בשיתוף עם המרכז לקידום 

הראשונה היא מתכונת סינכרונית נבנו שתי מתכונות משלימות לקיום הוראה ולמידה מרחוק.  מידע,

מתכונת . השנייה Zoomהמבוססת על "שידור חי" של הרצאות, תרגולים ושעות קבלה באמצעות מערכת 

הנגשת החומר הדיגיטאלי באמצעות , סינכרונית המבוססת על הקלטה וצילום עצמאיים של השיעורים-א

הגישה לשתי המערכות, הן למורים , שיתוף מסמכים וחומרי למידה, דיונים בפורומים וכו'.  מערכת פנופטו

של הקורס. ריכוז המידע לגבי שיעורים שינתנו במתכונת  Moodleוהן ללומדים, תעשה באמצעות אתר 

 ידן. עללסטודנטים ת יעשה ע"י הפקולטות ויופץ נמקוו

 
נים, לצפייה בהם, ולהשתתפות פעילה במערך הלמידה בהמשך למכתבי זה תמצאו הנחיות ליצירת תכ

הדיגיטאלית בשתי השיטות. אנא קראו הנחיות אלו בעיון והערכו לפתיחת הסמסטר בעוד מועד. לסיוע 

אפשר וכדאי לפנות למרכז לתמיכה בפיתוח תכנים דיגיטאליים ובהפעלת המערך ע"י מרצים ומתרגלים 

או  olgac@technion.ac.ilאו  abigailb@technion.ac.il יילבמההוראה בטכניון הלמידה ולקידום 

 . 04-829-2767 04-829-3212בטלפון 

 
 ,ןלמערך המקווסטודנטים וסטודנטיות שמבקשים לקבל הנחיות נוספות ו/או נתקלים בבעיות בכניסה 

או באתר  04-829-5600בטלפון  ס"טבשיתוף עם א ונתגבר אותו נפעיל ,מוקד התמיכהלמתבקשים לפנות 

https://cis.technion.ac.il/support/contact/ . 
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אני מקווה שפעילות המערך המקוון תאפשר לנו לצלוח תקופה מורכבת זו ושנוכל לחזור במהרה לשגרה 

 בריאה של הוראה ולמידה. 

 

 
 
 
 
 , ה כ ר ב ב 

  
  פרופ' עודד רבינוביץ' 
 משנה בכיר לנשיא  
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 נשיא העתקים:
 הנהלהחברי 

 דיקן לימודי הסמכה
 מתקדמיםביה"ס לתארים דיקן 

 דיקנית הסטודנטים
 חוץהמשך ולימודי דיקן היחידה ללימודי 

 ראשי יחידות אקדמיות
 המשנה לנשיא למערכות מידע ומחשובסגן 

 ומערכות מידע ראש אגף מחשוב
 ראשת המרכז לקידום הלמידה וההוראה

 
 


