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 תשפ"אניסן  ב"ה,                           
   2021 מרץ

                                                                                                                      
 
 

 לתלמידי הקורס המתוקשב 
 ( 02-097-36) דיני משפחה/ד"ר דב הרמן  

 !   בלימודי יסוד שלום רב 

 
 

 להלן הסבר לגבי הקורסים המתוקשבים ואופן הלימוד בהם.
 

 
 נטרנט( ? ימהו קורס מתוקשב )=קורס הנלמד באמצעות הא

 
 קורס מתוקשב נלמד על גבי רשת האינטרנט .  

 נו כמו כל קורס אקדמי אחר באוניברסיטה.יקורס מתוקשב ה

ההשתתפות בקורס מתוקשב מתבצעת מכל עמדת מחשב )בבית, במקום העבודה, בקמפוס האוניברסיטה וכד'( שלה נגישות  

מוד וההוראה אינם תלויים במקום )ניתן ללמוד מכל מקום( או בזמן )ניתן ללמוד בכל שעה משעות היממה(. לאינטרנט. הלי

יופיעו חומרי הלימוד של הקורס, קבוצות דיון ומטלות וכן הודעות המרצה. בדומה לכל קורס   באתר  הקורס המתוקשב 

ים באמצעות האינטרנט. גם עמיתך לקורס יהיו  אקדמי אחר יהיה לך מרצה שלעתים תפגוש אותו/ה פנים אל פנים ולעת

 ללימוד משותף ולדיונים בנושאי הקורס.  – נגישים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כניסה לאתר הלמידה המתוקשבת 

 http://lemida.biu.ac.ilכתובת האתר ללמידה מתוקשבת הוא: 

 

 עליכם לוודא שכתובת המייל שלכם מעודכנת במערכת. : MAIL-Eכתובת 

 

 

 ההשתתפות  בפורום הדיונים במהלך שנה"ל בה הסטודנט רשום לקורס 

חלק מהציון הסופי! וה חובות הקורס ומהו לסיום תנאי הכרחי ו הינ   

בסוף הקורס! אי מילוי החובות תמנע  אפשרות  לגשת לבחינה   

 

http://lemida.biu.ac.il/
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 :בזום  יםהמפגש  ילהלן מועד

 . 20:45-20:00(, בין השעות: 15/11/2020בחשון תשפ"א )ביום ראשון, כ"ח : 1מפגש 
 .20:00-19:00(, בין השעות: 13/7/2021תשפ"א )ד' באב , שלישיביום : 2מפגש 

 

 פניות

 )שם משתמש וסיסמה אינם מתאימים( יש לפנות למדור שמ"ע.   MOODLE  בבעיות כניסה למערכתבמידה ונתקלתם    .1

    03-7384444: פקס,   03-5317000*, 9392: טלפונים              

   Biu.9392@mail.biu.ac.il כתובת דוא"ל:                

להעלות קבצים, לענות על    )לדוגמה: אי יכולת להוריד או    בעת שימוש במערכתבמידה ונתקלתם בבעיות טכניות    .2

 ו למרכז ללמידה   מתוקשבת.  בוחן וכו'( אנא פנ

 Learn@mail.biu.ac.il-Bar.Eכתובת דוא"ל:              

במערכת  .3 הקורסים  ברשימת  מופיע  אינו  אינו  הקורס  אתר  )לדוגמה:  לקורסים  רישום  בענייני  בבעיות   לטיפול 

Moodleללימודי יסוד ביהדות:  ביה"ס(, בחינות וכו' אנא פנו ל 

 03-5318671/361טלפון:              

 yesod@biu.ac.ilכתובת דוא"ל:              

 

 

 

 בהצלחה לכולם 
 שנת לימודים פוריה. 

 ללימודי יסוד ביהדות   ביה"ס 
 

 
 דפי הנחיות /תשפא/קורסים מתוקשבים - 02-097-36
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