
 
 

 

 

 הנחיות להוראה מקוונת  -  סטודנטמדריך ל
 

 לסטודנטים שלום,

 

להן מפורטות הנחיות ללמידה מקוונת במהלך התקופה בה לא מתקיימים לימודים עקב הגבלות 
 הקורונה.

ב של שם -אפי כמו כן מצורף קובץ אקסל עם קישור לשיעורים של כל מרצה. הרשימה מסודרת ל
 המשפחה של המרצה.

, בכל יום על פי מערכת השעות הרגילה שלכם LIVEלתשומת לבכם, השיעורים המקוונים משודרים 
 קישור למרצה ולשיעור יהיו זמינים בזמן השיעור הרלוונטי על פי המערכת.לכן ה

 ויועלה לאתר הקורסים בקישור לשם צפיה חוזרת. השיעור יוקלט במקביל

 2020במרס  20ומסתיים ביום שישי  2020במרס  15 יום ראשוןכפי שהודענו, במהלך השבוע המתחיל ב
 לא יתקיימו בחינות כלל.

במרס  22 –הקבועות החל מ  כות בכל הנוגע לבחינותבהמשך השבוע נשלח עדכון ביחס להמשך ההיער
2020. 

 בכל מקרה של בעיה/שאלה/אי בהירות  אתם מוזמנים לפנות אל רכזת השנה.

 ה.אנו מבקשים לציין כי יתכן ובימים הראשונים של הפעלת המערכת המקוונת יהיו קשיים בהפעל

 בשיעור בשלב מאוחר יותר באתר הקורס.נא גלו סבלנות ובכל מקרה של תקלה תוכלו כאמור לצפות 

לתשומת לבכם, במקרה של ביטול שיעור מכל סיבה שהיא תשלח הודעה פרטנית באתר הקורס, 
 כמקובל.

 .בהצלחה ובתקווה שכולנו נעבור את תקופת המשבר בצורה הבטוחה והטובה ביותר

 שבת שלום

 המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

 



 
 

 

 

  Webexשימוש במערכת  – לסטודנטמדריך 

 מרכז האקדמי שערי מדע ומשפטה
 הקדמה

 הינה מערכת ללימוד מרחוק, המאפשרת השתתפות באמצעות וידאו וקול  WEBEX מערכת

 .ובכך מסייעת להגברת האינטראקציה והמעורבות של כלל המשתתפים במפגש

 .הדפדפניםהמערכת קלה ונוחה לתפעול ועובדת מכל המכשירים הניידים ומכל 

 התחברות למפגש החי

 :להתחברות למפגש החי, בצע את הפעולות הבאות
 יש להוריד את תוכנה : .1

 http://bit.ly/2IHdVb1 למחשב:  .א

 https://apple.co/2U6KS5U: לאפל .ב

 http://bit.ly/2w2I1Da: לאנדרואיד .ג

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2w2I1Da


 
 

 

 

  יש להיכנס לתוכנה .2
 Mishpat.webex.comבמחשב צריך להיכנס לקישור  .א
מתוך  הרלוונטי לפי מערכת השעות שלכם,של שם המרצה קישור הבאתר שנפתח יש להדביק את  .ב

  רשימת הקישורים המצורפת.

https://mishpat.webex.com/meet/**** 
 
 

 

 

 

 

 

בפלפון נייד צריך להיכנס לאפליקציה  .ג
 "Join Meetingולבחור "

 

 

 

 

 של שם המרצהיש להכניס את הקישור  .ד
 בחלון הבא. מתוך הרשימה המצ"ב

 

 

 

 

 

 .מרגע זה אתם מצורפים לשיעור מקוון על פי מערכת השעות שלכם .3



קישור ישיר לשיעור של מרצהשם פרטישם משפחה

https://mishpat.webex.com/meet/emes37אמהאברבוך

https://mishpat.webex.com/meet/avs.david.avsדודאבשלום

https://mishpat.webex.com/meet/adleryael2יעלאדלר

https://mishpat.webex.com/meet/shaiahשיאהרונוביץ

https://mishpat.webex.com/meet/mike_ochayonמיכאלאוחיון

https://mishpat.webex.com/meet/hilitoהליתאורן רשף

https://mishpat.webex.com/meet/tbe174תהילהאלון

https://mishpat.webex.com/meet/liat.mic4ליאתאראל

https://mishpat.webex.com/meet/zacherez2צחארז

https://mishpat.webex.com/meet/ashrisסנדיאשרי

https://mishpat.webex.com/meet/victorium007ויקטורבוגנים

https://mishpat.webex.com/meet/savlanootאלעדבוכריס

https://mishpat.webex.com/meet/zhannabursteinאנה'זבורשטיין פלדמן

https://mishpat.webex.com/meet/michalbecher34מיכלבכר

https://mishpat.webex.com/meet/blustein.myra8מאירהבלושטיין

https://mishpat.webex.com/meet/ayeletbאיילתפריגת-בלכר

https://mishpat.webex.com/meet/ebylawאלישיבן יצחק

https://mishpat.webex.com/meet/benoonחמיבן נון

https://mishpat.webex.com/meet/michael.barisמיכאלבריס

https://mishpat.webex.com/meet/bushariorenאורןבשן

https://mishpat.webex.com/meet/zmiragoldnerזמירהגולדנר

https://mishpat.webex.com/meet/Jacquiannegקי'גגולדשטיין

https://mishpat.webex.com/meet/karmitgbכרמיתגונן בלאקמן

https://mishpat.webex.com/meet/gilodדיוידגילה

https://mishpat.webex.com/meet/israelgישראלגלעד

https://mishpat.webex.com/meet/nir408נירגנאינסקי

https://mishpat.webex.com/meet/ofergat40עפרגת

https://mishpat.webex.com/meet/lior22dליאורדוידאי

https://mishpat.webex.com/meet/abraham.diskinאברהםדיסקין

https://mishpat.webex.com/meet/phineas.dicksteinפנחסדיקשטיין

https://mishpat.webex.com/meet/nissimdaniel20ניסיםדניאל

https://mishpat.webex.com/meet/shirli.elalשירלי שמחהדניאל

https://mishpat.webex.com/meet/efrat.dreifussאפרתדרייפוס

https://mishpat.webex.com/meet/ryanhggns0ריאןהיגנס

https://mishpat.webex.com/meet/Aviadhacohen3אביעדהכהן

https://mishpat.webex.com/meet/hermanasעמוסהרמן

https://mishpat.webex.com/meet/ronushaiרונהויינברג

https://mishpat.webex.com/meet/veredleonורדזגורי

https://mishpat.webex.com/meet/michael.zivkenetמיכאלקנת-זיו

https://mishpat.webex.com/meet/uriאוריאלזעירא

https://mishpat.webex.com/meet/michalzarezkiמיכלזרצקי

https://mishpat.webex.com/meet/bhovavבועזחובב

https://mishpat.webex.com/meet/tonyadv8888רותםטוני

https://mishpat.webex.com/meet/avi.tilmanאביטילמן

https://mishpat.webex.com/meet/tammichalמיכלטמיר

https://mishpat.webex.com/meet/avi.yosipofאברהםיוסיפוף

https://mishpat.webex.com/meet/moshey85משהיחזקאל

https://mishpat.webex.com/meet/ronenyרונןיצחק

https://mishpat.webex.com/meet/hanycohenחניכהן

https://mishpat.webex.com/meet/katzroiרועיכץ

https://mishpat.webex.com/meet/pamelalפמלהלאופר יוקלס

https://mishpat.webex.com/meet/dafnaדפנהלביא



https://mishpat.webex.com/meet/chaimlחייםלביא

https://mishpat.webex.com/meet/yanivlיניב משהלוי

https://mishpat.webex.com/meet/ranrikiרןלוסטיגמן

https://mishpat.webex.com/meet/ronilרונילזר

https://mishpat.webex.com/meet/baraklifברקליפשיץ

https://mishpat.webex.com/meet/yoavlaloumיואבללום

https://mishpat.webex.com/meet/ahiad8אחיעדמינס

https://mishpat.webex.com/meet/smadarmeltzerסמדרמלצר

https://mishpat.webex.com/meet/amakoriארנוןמקורי

https://mishpat.webex.com/meet/ronianרוניהנדלר

https://mishpat.webex.com/meet/natinoyנתינוישטיין

https://mishpat.webex.com/meet/erez.nahshonארזנחשון

https://mishpat.webex.com/meet/nassשלמהנס

https://mishpat.webex.com/meet/merav9עדי-מירבנשר

https://mishpat.webex.com/meet/irisאיריססורוקר

https://mishpat.webex.com/meet/jayskיי'גסקורק

https://mishpat.webex.com/meet/ezioniלימורעציוני

https://mishpat.webex.com/meet/amiatzעמיעצמון

https://mishpat.webex.com/meet/lioranpinchליאורןבסקי'פינצ

https://mishpat.webex.com/meet/netanelfנתנאלפישר

https://mishpat.webex.com/meet/zvi_zameretצביצמרת

https://mishpat.webex.com/meet/Kaufmang1איריתקאופמן

https://mishpat.webex.com/meet/lindakm09לינדהקיוראס מזרחי

https://mishpat.webex.com/meet/annette.rosenbergאנטרוזנברג

https://mishpat.webex.com/meet/erosen79אליאוררוזנווסר

https://mishpat.webex.com/meet/shmuelrשמואלרוזנמן

https://mishpat.webex.com/meet/jayskארליןרוטנברג סקורק

https://mishpat.webex.com/meet/rofejaיעקברופא

https://mishpat.webex.com/meet/veredr007ורדרחמן

https://mishpat.webex.com/meet/chenrחןריגר

https://mishpat.webex.com/meet/liatshbiro.psycליאתשבירו

https://mishpat.webex.com/meet/lironsagivלירוןשגיב

https://mishpat.webex.com/meet/shany.schvשנישוורץ

https://mishpat.webex.com/meet/Rhonaרונהשוז

https://mishpat.webex.com/meet/lucyshulman.eltלוסישולמן

https://mishpat.webex.com/meet/dvd99דודשורץ

https://mishpat.webex.com/meet/danam850דנהשחם

https://mishpat.webex.com/meet/raamsternרםשטרן

https://mishpat.webex.com/meet/asalmonאשרשלמון

https://mishpat.webex.com/meet/Einat.Shalmorעינתשלמור

https://mishpat.webex.com/meet/orr.smithאור קתריןשמיט

https://mishpat.webex.com/meet/shnoor10בועזשנור

https://mishpat.webex.com/meet/oren_100אורןשפיר

https://mishpat.webex.com/meet/srednibבנימיןשרדני

https://mishpat.webex.com/meet/sharonyiאיתישרוני



מספר שם

איריס סורוקר

052-3543908ישראל גלעד

09:00302אלעד בוכריס

יום גיום א יום ב



10:00100

יום ו יום ה יום ד


