בס"ד

סדנת הדרכה מקוונת
למבחן החדש
בתולדות פרשנות התנ"ך
(גברים)

מועד פסח תשע"ט
תתקיים
במוצ"ש ט"ז אדר ב' ( )23.3בשעה 21:00
הקישור להדרכה:

 tiny.cc/machshevetאו tiny.cc/m0586605051
בהדרכה נסביר על מבנה ודרישות המבחן ,נמקד אתכם
בלימוד לקראת המבחן ,ונעבור ביחד על החומר עד כמה
שהזמן יאפשר .מטרת ההדרכה לסייע לכם להגיע להצלחה
מירבית וגם לקצר את הזמן הנדרש להתכונן למבחן.
ההדרכה תתקיים במתכון של מפגש מקוון .יש להיכנס לקישור
בשעה ובתאריך המפורטים להלן .האתר מאפשר תקשורת קול
ווידאו דו-כיווני ,באופן שהמפגש אמור להתנהל כמו שיעור
פרונטלי לכל דבר.
הקלטה תהיינה זמינה אי"ה דרך הקישור כיומיים לאחר קיום
ההדרכה.
הסבר על אופן הכניסה למערכת בעמוד המצורף
בהצלחה רבה לכולם ,איל גפן.

בס"ד

כיצד נכנסים להדרכה?
)1
)2
)3
)4
)5
)6

)7

כשתיכנסו לקישור  tiny.cc/machshevetתמצאו קישור להדרכה.
יש להיכנס לקישור בשעה המתאימה.
אם נכנסתם למקום הנכון בשעה הנכונה ,השם שלי (אייל גפן) אמור
להופיע ברשימת המשתתפים מצד שמאל.
כשאזהה שנכנסתם ,אבקש מהאתר לחבר לכם את המיקרופון
ומצלמת הוידאו .אתם תקבלו בקשה לאשר את השימוש בהם.
תאשרו את הבקשה.
אם משום מה אינכם מצליחים לחבר את המיקרופון ,תוכלו לכתוב
הודעה דרך חלון הצ'אט בצד שמאל למטה.
אם שום דבר לא הולך אפשר לנסות להתקשר אלי .0586605051
אני מקווה שבע"ה הקלטות תהיינה זמינות בקישור הנ"ל
כיומיים לאחר ההדרכה .עם זאת ,עלולים להיות תקלות טכניות,
ולכן כדאי להשתדל להשתתף במפגש המקוון ולא להסתמך על
ההקלטות .מעבר לכך ,המפגש הוא הזדמנות לשאלות שאלות
ולהבהיר את מה שצריך הבהרה.
בקישור תמצאו גם קובץ הנחיות כלליות לקראת המבחן וסריקה
של חוברת הלימוד.

הערות חשובות:
 )1כדאי לבדוק מבעוד מועד האם סינון האינטרנט שלכם מאפשר את
הכניסה לשיעור ,או שצריך לשנות את ההגדרות שלו .אפשר לבדוק
זאת גם יום יומיים לפני הסדנה.
 )2כמובן שאם אין במחשב שלכם מיקרופון ו/או מצלמה לא תוכלו
לדבר ולהיראות בשיעור.
 )3מטבעו של הטכנולוגיה שיש לפעמים תקלות .נא הקפידו להיכנס
למערכת בזמן ,ואז נוכל להקדיש את הדקות הראשונות של השיעור
לפתרון של הבעיות הטכניות .לא אוכל לטפל בבעיות ההתחברות
הפרטיות של מי שייכנס באמצע השיעור.

