
 דף היכרות עם מערכות האוניברסיטה לסטודנטיות וסטודנטים חדשים

להסתגל אליהן, הנה  במסגרת הלימודים, נדרש שימוש במספר מערכות אוניברסיטאות. כדי להקל עליך

 קצת מידע ראשוני על כל אחת מהן.

 עניינים תוכן

 1 ................................................................................................... (Moodle) המודל מערכת

 1 ........................................................................................................ "אישי מידע" מערכת

 2 ....................................................................................................... האוניברסיטאי המייל

 2 ................................................................................................................... (Zoom) זום

 3 ............................................................................ הסטודנטים עם החוג של התקשורת אמצעי

 

 

 

 (Moodleהמודל ) מערכת

, של הקורסיםהמערכת שמשמשת לצרכים האקדמיים של התואר. דרכה אפשר לגשת לחומרי הלימוד 

 לשיעורים מקוונים, להקלטות של שיעורים )אם יש כאלה( ועוד.

 ../https://moodle.tau.ac.ilכתובת אתר המודל היא 

אם אין לך שם משתמש , יש צורך בשם משתמש אוניברסיטאי וסיסמא. כדי להתחבר למערכת המודל

ניתן לפנות למוקד התמיכה של אגף המחשוב ולקבל אותם מהם. אפשר למצוא את המידע בנושא וסיסמא, 

 https://moodle.tau.ac.il/2020/mod/page/view.php?id=17053כאן: 

 )בחלק שנגיש גם ללא התחברות למערכת( התחברות למערכת, באתר המודלאם יש לך בעיות נוספות ב

תחת הקטגוריה "מידע לסטודנטים" יש מדריכים נוספים להתחברות וכן מוקדי תמיכה שאפשר לפנות 

 אליהם כדי לקבל סיוע.

 

 "מידע אישי" מערכת

המערכת שדרכה אפשר לקבל מידע ולבצע פעולות מול המזכירות או האוניברסיטה: להסדיר אונליין זוהי 

את תשלומי שכר הלימוד, להירשם לקורסים, לקבל מידע על ציונים בקורסים, להזמין מהמזכירות גיליון 

 ציונים ועוד.

https://moodle.tau.ac.il/
https://moodle.tau.ac.il/2020/mod/page/view.php?id=17053


 ./https://www.ims.tau.ac.il/Talהמערכת נמצאת בלינק הזה: 

 לכניסה למערכתשמשמשים וסיסמא  משתמש כדי להתחבר למערכת "מידע אישי", יש צורך באותם שם

גם את פרטיהם של גורמי נוסף על פרטי ההתחברות,  ,ניתן למצואהמודל. בלינק לעמוד "מידע אישי" 

 במקרה של קשיים בהתחברות למערכת.המחשוב שיכולים לסייע 

 

 המייל האוניברסיטאי

. המייל mail.tauהאוניברסיטה פותחת אוטומטית לכל סטודנט/ית מייל אוניברסיטאי, בשרת של 

. למייל הזה מגיעות כל ההודעות example@mail.tau.ac.ilהאוניברסיטאי בנוי לפי התבנית הבאה: 

 הודעות שמרצים שולחים לסטודנטים דרך המודל ועוד.מהמזכירות, עדכונים מהאוניברסיטה, 

הכניסה לכתובת המייל האוניברסיטאית מתבצעת באמצעות אותם שם משתמש וסיסמא של היוזר 

 האוניברסיטאי, שמשמשים גם לכניסה למערכות הקודמות שתוארו.

https://www.tau.ac.il/cc/helpdesk/e-ניתן להתחבר למייל האוניברסיטאי מכאן: 

mail/mail/mail.html. 

התחבר בכל פעם למייל האוניברסיטאי כדי לקבל את עדכוני האוניברסיטה שנשלחים רוצה ל אם אינך

ל פעם שהוא . כלומר: להנחות את המייל האוניברסיטאי שבכForwardאליו, באפשרותך לבצע פעולת 

כן בלינק -מקבל אליו מייל, הוא ישלח אותו אוטומטית למייל הרגיל שלך. מידע על כך ניתן למצוא גם

 שהובא בפסקה הקודמת.

 

 (Zoomזום )

השיעורים המקוונים בחוג ובאוניברסיטה בכלל. היא הוטמעה  שבאמצעותה מתקיימיםתוכנה 

 התפרצות וירוס הקורונה.עם באוניברסיטה כחלק מהמעבר ללמידה מקוונת, 

אינו דורש שום התקנה מצידך. המרצים אמורים לשלוח לך לינקים לשיעורי הזום שלהם דרך  הלימוד בזום

רק ללחוץ על הלינק שקיבלת  עליךהמייל האוניברסיטאי, או להעלות אותם לעמודי המודל שלהם. 

 מהמרצה, והזום ייפתח אוטומטית משם.

רצים והמרצות כנראה יסבירו בשיעור עצמו איך עובדים הפיצ'רים של התוכנה )למשל: איך כותבים המ

בצ'אט של השיעור, איך פותחים וסוגרים את המצלמה, איך פותחים וסוגרים את המיקרופון ועוד(. אבל 

https://www.ims.tau.ac.il/Tal/
https://www.tau.ac.il/cc/helpdesk/e-mail/mail/mail.html
https://www.tau.ac.il/cc/helpdesk/e-mail/mail/mail.html
https://www.tau.ac.il/cc/helpdesk/e-mail/mail/mail.html


טרנט )אינו אם בכ"ז היית רוצה ללמוד קצת יותר על התוכנה בעצמך, הנה מדריך די מועיל שפורסם באינ

. החלק הרלוונטי מתחיל https://www.youtube.com/watch?v=ijhnEw3BJnwקשור לאוניברסיטה(: 

 .54:20בערך מדקה 

נתקלת בבעיה בזום, ניתן לקבל מידע נוסף או לפנות לגורמים הטכניים שאחראיים על כך אם 

 .https://tauonline.tau.ac.il/covidבאוניברסיטה, דרך הלינק הזה: 

 

 אמצעי התקשורת של החוג עם הסטודנטים

 ם כדי לתקשר עם הסטודנטיות והסטודנטים:החוג משתמש במספר אמצעי

וג, הח עלבאתר ניתן למצוא עדכונים . /africa.tau.ac.il-https://mideastנמצא בכתובת  אתר החוג:. 1

 ם ועוד.חוג, מידע על סגל החוג, מידע שימושי לסטודנטיאת הידיעון והקורסים של ה

. כאן https://www.facebook.com/mideast.history.tauנמצא בכתובת  עמוד הפייסבוק של החוג:. 4

אפשר למצוא בעיקר "הודעות מתפרצות", כמו למשל עדכונים על כנסים או תחילה וסיום של סמסטר. 

הפייסבוק של החוג אפשר גם למצוא תכני פנאי כמו ראיונות עם מרצות וסטודנטים, עובדות בעמוד 

 ועוד. התייחסות להתרחשויות עכשוויות במזרח התיכוןהיסטוריות על המזרח התיכון, 

פרטי מנהלה ואקדמיה רבים נשלחים מהמזכירות והמרצים לסטודנטיות  דרך  המייל האוניברסיטאי:. 3

( מהמייל Forward)חשוב לפתוח אותו באופן תדיר או לבצע העברה אוטומטית  המייל האוניברסיטאי. לכן

 האוניברסיטאי למייל הרגיל שבשימושך.

למזכירות החוג בטלפון לפנות פשר גם מידע שלא הצלחת לאתר באף אחד מהערוצים האלה, אאם נחוץ לך 

 .us-africa.tau.ac.il/contact-https://mideastפרטי הקשר שמופיעים באתר החוג: או במייל, לפי 

https://www.youtube.com/watch?v=ijhnEw3BJnw
https://tauonline.tau.ac.il/covid
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