
 

 

 בכל שאלה, תהייה והתלבטות אנחנו כאן, צוות תחום התקשוב במרכז להוראה ולמידה   עזרה?רוצים  

 T.L.Center@beitberl.ac.ilדוא"ל: 

 

 למידה דיגיטלית בקמפוס - מערכות להוראה 

 

 שבהן קיימת טכנולוגיה כיתות  
 של השיעורהקלטה לביצוע 

 מרחבי הוראה/למידה סינכרונית    
 בקמפוס

שומעים את   שבההקלטה כיתות עם 
 הסטודנטים

 : אזור אורן 
 102אודיטוריום אורן  ✓

 : אזור דקל 
✓ 408/2 
✓ 408/103 
 404אודיטוריום מייזר  ✓
   420 חדר ישיבות הנהלה ✓

 : אזור ורד
✓ 602/106 
✓ 602/202 
✓ 602/204 

 : אזור חרוב
✓ 801/1 
✓ 801/2 
✓ 801/101 
✓ 801/102 
 807אודיטוריום הספרייה  ✓

 

    לחצו כאן <<להנחיות הפעלה למערכות המולטימדיה  

שומעים את   לאהקלטה שבה כיתות עם 
 הסטודנטים

 : המדרשה
 אולם הרצאות  ✓
 931/2תרפיה  ✓
   933/1אולם תרפיה  ✓

 ( זוויות צילום שתי שתי מצלמות עם  )
   906/108כיתת ציור  ✓

 ( זוויות צילום שתי שתי מצלמות עם  )
   905סטודיו צילום  ✓
   סדנת פיסול ✓
 904/101כיתת מחשבים  ✓
 907/6רכבת כיתה  ✓

 להקלטת השיעור בזום: 
 חברו אליכם את המדונה.  . א
בתוך  פיתחו את המפגש שהגדרתם בזום )מומלץ   . ב

 (. moodle- קורס בה אתר 
בצעו הקלטת מפגש כמו במפגש זום רגיל. הזום   . ג

 מסתנכרן עם המערכות החדשות באופן אוטומטי. 

טכנית יש  מיכה או צורך בת  במקרה של תקלה
 09-7473111להתקשר אל: 

 
 מרחבי הוראה סינכרונית למרצים

 : אזור אורן 
✓ 117/101 
✓ 117/102 
✓ 117/103 

 : אזור חרוב
✓ 809/102 

 מרחבים נוספים 
 בתיאום עם מזכירות הפקולטה עד שבוע לפני השיעור. 

 מרחבי למידה סינכרונית לסטודנטים 
סינכרוניים בזמן שהם  סטודנטים יכולים להשתתף בשיעורים 

 בקמפוס באחת משתי הדרכים: 
וניתן   Wi-Fiבכל הקמפוס יש   – באמצעות מכשיר אישי 

 . להתחבר מכל מקום ומכל מכשיר 
הכוללות  עמדות מחשב  –  במרחבים הנמצאים בקמפוס 

 : . להלן הפירוטמצלמות אינטרנט עם מיקרופון מובנה

 : אזור ורד
 602/4מרחב הלמידה  ✓

 : אזור חרוב
 807מרחב הלמידה בספרייה המרכזית  ✓
 807)ספרייה ערבית( בספרייה המרכזית  1אולם  ✓
 807בספרייה המרכזית  3אולם  ✓
)כאשר לא    807בספרייה המרכזית  007כיתת לימוד  ✓

 מתקיים בה שיעור( 
✓ 809/101 

 : המדרשה
)כאשר לא מתקיים בהן    904/101/111כיתות מחשב  ✓

   שיעור( 
 )כאשר לא מתקיים זה שיעור(  וידאו ארט כיתת  ✓

 

 הערה: על הסטודנטים להביא עימם אזניות אישיות  
 כדי שלא להפריע לסטודנטים אחרים במרחב.           
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