הצטרפות לשיעור מקוון באמצעות ה MOODLE -וGOOGLE HANGOUTS -
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כללי
המכללה תעשה שימוש בטכנולוגיות מתקדמות להעברת הקורסים במהלך הסמסטר הקרוב.
המכללה פתחה עבור כל אחד מהסטודנטים ,חשבון גוגל תחת הדומיין .EDU.hac.ac.il
מסרון עם שם המשתמש שלכם נשלח אליכם מ.HAC-
חבילת השירותים הכלולה במערכת  GOOGLEשל המכללה ,כוללת בין היתר את מערכת
 )Google MEET( Hangout for Educationאשר מאפשרת ביצוע של שיעור מקוון סינכרוני
באונליין באופן מלא בין המרצה לסטודנטים .כל השיעורים יתנהלו במערכת ה MOODLE
בהתאם למערכת השעות של סמסטר ב' .במידה ומועד השיעור ישתנה ,המרצה  /רכזת יודיעו
לכם על השינוי .השיעורים יכללו בדרך כלל פורום לדיון ושאלות ותשובות ,מצגות ,הנחיות של
המרצה לשיעור ,תרגילים ובחנים.
במידה והשיעור יתלווה בשיעור מקוון אונליין (רק חלק מהשיעורים יתקיימו בצורה מקוונת
והיתר לפי מערכת השעות בסביבת ה  ,)MOODLEהשידור יתבצע בעזרת תוכנת
 GOOGLE Meetהמתוארת להלן .אני ממליצים בחום ,להתקין את התוכנה בטלפון החכם
ולתרגל במהלך השבוע את הכניסה למערכת ה  MOODLEולמערכת GOOGLE MEET
מאחר וללא יכולת התחברות ,לא תוכלו להשתתף בשיעורים .הלינק ( )URLלהתחברות
לשיעור המקוון ,יימצא באתר הקורס ב .MOODLE
בחלק מאתרי הלימודים ב  MOODLEיופיעו לכם שיעורים מצולמים שהעלו המרצים משנה
קודמת ו/או משנה נוכחית .מערכת הכיתות המצולמות ,משפרת את הלמידה ומאפשרת שיתוף
מידע ויכולות נוספות שעוזרות בתהליך המידה ,מומלץ בחום.
להלן שני סרטוני הדרכה על המערכת
לחצו כאן לסרטון מספר 1
לחצו כאן לסרטון מספר 2

דרך הכניסה המומלצת ל MOODLE
מרבית הסטודנטים ,פעילים ב  MOODLEויודעים כיצד להיכנס .לחצו לצפייה בסרטון הדרכה
לטוב אלו שלא התנסו ,הדרך הפשוטה ביותר:
•
•

•
•
•

•

לגלוש לאתר המכללה בכתובת https://hac.ac.il
בתפריט העליון של האתר מופיע כניסת סטודנטים ומרצים ,מי שעובד מהטלפון החכם,
יראה שלושה פסים בראש המסך ,לחיצה על שלושת הפסים תציג את האופציה כניסת
סטודנטים ומרצים.
יש ללחוץ על כניסת סטודנטים ומרצים
ייפתח עבורכם חלון הכניסה למערכת המידע האישית אורביט.
שלחנו לכם תזכורת לחשבון ה  GOOGLEשלכם ,ניתן להיכנס לאורביט עם חשבון
ה  GOOGLEבכפתור המתאים שכתוב עליו הזדהות באמצעות GOOGLE EDU
(רק עם חשבון המכללה ,לא עם חשבון פרטי)
ברגע שנכנסתם למערכת המידע האישית ,יופיע כפתור כניסה ל  ,MOODLEלחצו
עליו ואתם בתוך מערכת ה  ,MOODLEיוצגו לכם בדף הראשי כל הקורסים בהם אתם
משתתפים.

כניסה לחשבון המכללה בGOOGLE -
השתמשו בחשבון  Googleשקבלתם מהמכללה ,וודאו שאתם יוצאים ()LOGOUT
מחשבונכם הפרטי לפני כניסה לחשבון המכללה .לחצו לצפייה בסרטון הדרכה
שם המשתמש כשם המשתמש שבו אתם משתמשים לכניסה למעבדות המחשב והספריה עם
סיומת של הדומיין .כלומר ,אם שם המשתמש שלכם  XYZאזי החשבון שלכם בגוגל הוא
xyz@edu.hac.ac.il
הסיסמא היא אותה סיסמא לכניסה למעבדות המחשב ולספריה ,לגוגל וכיום גם לאורביט
מכפתור  GOOGLEשל פרטי ההזדהות.

במידה ושכחתם את הסיסמא ,או שאתם רוצים לאפס סיסמא ראשונית תוכלו לשחזר אותה
לבד באמצעות גלישה לכתובת  , https://login.hac.ac.ilלהזין את שם המשתמש (ללא
הסיומת  )@edu.hac.ac.ilלהקיש המשך ולהזין מספר הזהות ב  9ספרות ,תקבלו מסרון עם
קוד לטלפון הנייד שישמש אתכם לשינוי הסיסמא מרחוק .אין להשתמש באופציה שכחתי
סיסמא של גוגל באתר גוגל.
שימו לב ,הסיסמא צריכה להיות באורך של  8תווים לפחות שמכילה לפחות אות גדולה אות קטנה
וספרות .לדוגמה  AbtrE157היא סיסמא נכונה אבל  12345678או  atbtre157לא תקינות כסיסמא
תקפה.

מה זאת מערכת  Hangouts Meetלמפגש סינכרוני אונליין
מאפשרת לערוך שיעור מקוון סינכרוני עם הסטודנטים ולשתף מצגת ו/או יישומים/מסכים
נוספים ולבצע צ'ט לשאלות  /תשובות תוך כדי שיעור.
דרישות סף להתחברות :מחשב ,קו אינטרנט ,אוזניות .אפשר אבל לא חובה גם מצלמה
ומערכת ראש המכילה אוזניות ומיקרופון .השיעור יתקיים מול המחשב בעזרת מצגת וחומרי
הצגה אחרים (אתרים ,מסמכים ,לוח כתיבה וכדומה) .אם יש לכם מחשב נייד ,סביר להנחי
שכל האמצעים הללו קיימים.
ניתן להתחבר גם מהטלפון החכם ולהשתמש באוזניות של הטלפון החכם ,יש להוריד לצורך
זאת את יישום  Google Meetשל  GOOGLEמחנויות היישומים גולל פליי או אפסטור .אבל,
ממש לא מומלץ לבלות שעות מול מסך ה  5-6אינטש של הטלפון החכם במקום מול מסך
המחשב.
אנא שמרו על תרבות הדיבור בשיעור ,השתיקו את המיקרופונים ועקבו אחת המרצה .תוכלו
גם לשאול שאלות באמצעות כתיבה בצ'ט של יישום Google Meet

מידע נוסף ומדריך מהאינטרנט לשימוש בתוכנה
https://help.prodicle.com/hc/en-us/articles/115015965067-Using-Google-Meet

אופן הכניסה לשיעור המקוון
המרצה יצרף לאתר הקורס קישור להתחברות לשיעור אונליין והנחיות להתחבר לשיעור.
לחצו על הלינק להתחברות ,ייפתח מסך  ,Google MEETיש ללחוץ על הצטרפות לפגישה.

תמיכה בעת המשבר
צוות מערכות מידע יעמוד לשירותכם במכללה כל עוד הדבר ניתן.
מומלץ לפנות לבקשת תמיכה בכתובת itrequest@hac.ac.il
אנא ,לפני שאתם פונים לתמיכה ,קראו את כל ההוראות ונסו לפתור את הבעיה באופן עצמאי.
נערכנו ואפשרנו לכם לאפס סיסמאות באופן עצמאי ,הגדרנו סיסמא אחת לכל המערכות
ופתחנו עבורכם את מערכת .GOOGLE
בהצלחה לכולנו
משה קליג' ,מנהל מערכות מידע וצוות מערכות מידע האקדמית הדסה

קובץ הסברים מערכת מידע אישי – אורביט לייב
מצ"ב מסמך הסבר לשימוש במערכת המידע.
שם משתמש :ת.ז ללא אפסים מקדימים
סיסמא :תאריך לידה ב 6-תווים ללא מפרידים בפורמט ddmmyy
כל בעיה שתיתקלו בה הן בכניסה למערכת והן בשימוש השוטף בה הינכם מוזמנים לשלוח אליי מייל
לכתובת orbit@hac.ac.il :עם פירוט הבעיה ,שמכם המלא ,ת.ז ואי-מייל להשבה ואשמח לסייע
בכל שאלה ובעיה.
מסך כניסה ראשיhttps://live.or-bit.net/hadassah/Login.aspx :

1

לאחר הכניסה למערכת המידע יוצג התפריט שלהלן:

הדף הראשי מתחלק ל:3-
צד ימין :תפריט כללי של כל האפשרויות במערכת.
אמצע :קיצורי דרך למידע שבשימוש תכוף.

צד שמאל :פירוט של לוח בחינות /רשימת ציונים לשנה שבה אנו נמצאים -

2

 -מציג את פירוט מצב החשבון העדכני לסטודנט ,לשנה שבחרנו.

 -מציג את לוח המבחנים שכולל :תאריך ,שעות,אולם הבחינה ,סוג הבחינה ,מועד,תקופה.

מערכת המידע מאפשרת רישום לבחינה למועד ב'.
כל סטודנט יכול במערכת המידע להיכנס ל"לוח בחינות" וללחוץ על "רישום למועד" .ניתן להירשם ולבטל רישום
למועד ב' עד  4ימים לפני מועד הבחינה .הסטודנט יכול לבטל את הרשמתו ע"י לחיצה על "ביטול רישום".

3

 -מערכת שעות מציגה את נתוני השיעורים :ימים/שעות/מרצה/אולם.

ניתן לראות את מערכת השעות גם באופן הבא:
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 -פירוט הציונים  +התפלגויות לשנה שנמצאים בה.

לחיצה על אייקון

תציג את התפלגות הציונים בשיעור.

5

מייל פנימי של מערכת המידע ,לשם יגיעו הודעות ממזכירות החוג ,מהמכללה ,ממרצים
שמלמדים אתכם ומחברים שותפים בשיעורים.
בתפריט בצד ימין
התפריט בצד ימין מכיל את כל קיצורי הדרך ובנוסף יש בו עוד אפשרויות להלן:

מציג את רשימת ממוצע הציונים לפי שנה.

 -ניתן להפיק מהמערכת מסמכים שונים לדוגמא :אישור לימודים.
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 -מציג את כל הבקשות המנהליות שנעשו במערכת :בקשה לרישום למועד ב'.

 -יציג את מסך מאגרי המידע הבא שיהיה רלוונטי בשלב מאוחר יותר בתואר.

 -ניתן לעדכן חלק מהפרטים האישיים.
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ניתן לשנות סיסמא דרך פרטים אישיים:

ערעורים
ערעור על ציוני בחינות
.1
.2
.3

.4

לאחר פרסום ציוני הבחינה ,רשאי סטודנט לערער על ציונו בבחינה.
סטודנט המבקש לערער על ציון בחינה יבצע את הערעור באמצעות מערכת המידע
האישי.
הבדיקה החוזרת תתבצע על ידי מרצה הקורס .ציון הבחינה ,בבחינה חוזרת ,עשוי
להיות גבוה או עלול להיות נמוך מהציון בבדיקה הראשונה .בכל מקרה ,ציון הבדיקה
החוזרת הוא הקובע ועליו אין ערעור.
תוצאות הערעור יפורסמו תוך שבוע מיום הגשת הערעור.

ניתן להגיש ערעור עד  21ימים מיום פרסום הציון
במערכת המידע האישי יש ללחוץ על  -מחברות בחינה
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יש לציין את פרטי הבקשה בתיבה

בסיום יש ללחוץ אישור ותתקבל הודעה "בקשתך בטיפול"

לאחר שהמרצה בודק את הערעור יופיע כפתור "צפייה "
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