
 
 

 

 שלום, יםיקר יםמרצ

 

להיקלט במערכות המכללה ולהכין את התשתית הטכנית  כםמידע אשר יסייע ל כםלפני

מומלץ להיכנס לכל הפלטפורמות השונות )מייל, זום פורטל המרצה  .הקורסוהמינהלית של 

 תקינותם.ומוודל( ולבדוק את 

 

 :תיהמכלל השלמת הרישום למייל ולזום ✓

 וא"ל של מכללת הרצוג:ד

 .דוא"ל של מכללת הרצוג כםנפתח ל, במיילכפי שכתוב 

 לתקשורת מול המכללה והסטודנטים ולכניסה למערכות המכללה.  כםכתובת זה תשמש אות

, כתובת זו מאפשרת גישה לזום המכללתי ולעבודה מיטבית את הדוא"ל במערכת לא לשנותנא 

אנא ודאו שאתם מצליחים להיכנס  .ניתן להפעיל העברה אוטומטית למייל האישי שלכם במוודל.

 למייל.

 לקובץ הדרכה על הכניסה והשימוש בדוא"ל של הרצוג לחץ כאן <<

 

 זום:

 כמו כן, נפתח לך משתמש לזום המכללתי לכתובת זו לצורך הוראה בשיעורים בלמידה מרחוק.

למייל ולסיים  נא להיכנס בדוא"ל של הרצוג מחכה לך הזמנה לסיום תהליך הרישום לזום.

 , יש לעשות זאת בהקדם על מנת שתוקף הקישור לא יפוג.את תהליך הרישום

הזום החינמי מגבלות שמפגשי זום יתבצעו דרך המוודל בלבד על מנת להימנע מאנו מבקשים 

 ולשמירת ההקלטות.

 לקובץ הדרכה כיצד נרשמים לזום המכללה לחצו כאן <<

 להדרכה לשימוש בזום דרך המוודל לחצו כאן <<

 

 למערכות המכללה:כניסה אישית בדיקת  ✓

 לכניסה אישית למערכות השונות של המכללה כםהפרטים האישיים של מייל ניתן למצוא אתב

 פורטל המרצה, מוודל, הספרייה ומאגרי מידע:כגון 

< כניסה אישית )בראש דף הבית( < בחירה המערכת הרצויה <  אתר המכללההכניסה הוא דרך 

 הזדהות עם הפרטים האישיים.

 לקובץ הדרכה מורחב לשירותים מקוונים לחצו כאן <<

 

https://www.herzog.ac.il/wp-content/uploads/2022/08/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9C-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%92.pdf
https://www.herzog.ac.il/wp-content/uploads/2022/08/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%96%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%92.pdf
https://www.herzog.ac.il/wp-content/uploads/2020/09/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%91%D7%96%D7%95%D7%9D-%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%93%D7%9C.pdf
https://www.herzog.ac.il/%d7%a1%d7%92%d7%9c/
https://www.herzog.ac.il/wp-content/uploads/2022/11/%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%A8%D7%A6%D7%94-%D7%A4%D7%92-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf


 
 

 

 

 פורטל המרצה:

דרך הפורטל תוכלו לקבל מידע ולנהל את הקורסים שלכם כגון: שליחת הודעות, נוכחות, ציונים, 

 סילבוסים וכו'. 

 הכניסה לפורטל היא דרך מידע למרצה 

< כניסה אישית )בראש דף הבית( < מידע למרצה < הזדהות עם הפרטים  אתר המכללה

 האישיים.

 עבודה במוודל:

צוות הליווי הפדגוגי ממערך ההוראה והלמידה עומד לרשותך לחשיבה, התייעצות וסיוע בבניית 

 .yonili@herzog.ac.ilלכם. מוזמנים לפנות ליוני לית במייל: הקורסים והשיעורים ש

 לחצו כאן << להדרכה על כניסה למוודל

 למרצים לחצו כאן <<לסרטוני וקבצי הדרכה 

 

 תמיכה טכנית:

 טופס תמיכה למרצים לקישור לחצו כאן <<לתמיכה טכנית ניתן לפנות באמצעות 

 הטופס נמצא באתר המכללה תחת כניסה אישית

 

 מידע שימושי:

 www.herzog.ac.ilאתר המכללה:  ❖

 .עבודתכם והדרכות שישמשו אתכם לצורך בלשונית 'סגל' תוכלו למצוא מידע      

 לצפייה בלוחות זמנים לפי תארים לחצו כאן  << לוחות זמנים אקדמיים ❖

נהלים,  ,זכויותכם, חובותכם באוגדן תמצאו פירוט של - תואר ראשון אוגדן למרצה ❖

 <<לחצו כאן  )תשפ"ב) לצפייה באוגדן .העומדים לרשותכםים כללים וכלים שונ

לצפייה בתקנון  .ולסטודנטים  כללים ונהלים למרצים -התואר השני תקנון לימודי ❖
 לחצו כאן

 

 ונעימה קלה קליטה לכם מאחלים
 hugim5@herzog.ac.il          2179984-073      האקדמי מינהל - סרן אשל -תואר ראשון 

 rachelbo@herzog.ac.il         3265556-073     האקדמי מינהל - בוטבול רחל  -תואר שני 
 

https://www.herzog.ac.il/%d7%a1%d7%92%d7%9c/
mailto:yonili@herzog.ac.il
https://www.herzog.ac.il/wp-content/uploads/2020/03/%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C.pdf
https://www.herzog.ac.il/%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%AA-3/
https://www.herzog.ac.il/%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%AA-3/
https://www.herzog.ac.il/%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%AA-3/
https://www.herzog.ac.il/%d7%98%d7%95%d7%a4%d7%a1-%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%94/
http://www.herzog.ac.il/
https://www.herzog.ac.il/%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D/%d7%9c%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%96%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%9d/
https://www.herzog.ac.il/wp-content/uploads/2018/03/ogdan_martze_18.pdf
https://www.herzog.ac.il/%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%aa%d7%95%d7%90%d7%a8-%d7%a9%d7%a0%d7%99/
https://www.herzog.ac.il/%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%aa%d7%95%d7%90%d7%a8-%d7%a9%d7%a0%d7%99/
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