
קורסים מתוקשבים במערכת   -למרצים  כניסההוראות 

MOODLE 

הסעיפים הראשונים.  2 –אתר בצלאלהאיזור האישי בהיא דרך   MOODLEהכניסה לקורסים המתוקשבים במערכת 
ניתן לפנות  –)מי שאין לו סיסמהלעיתים לא ניתן להשתמש בקישור הישיר ואז ניתן להכנס דרך מסוף אורביט. 

 .למזכירות המחלקה או למזכירות האקדמית(

 המערכות הוא מס' הזהות. 2שם המשתמש ב

ניתן לחפש .   MOODLEאפליקציות שמאפשרות גישה לחומרים שנמצאים ב  קיימות כמה -לשימוש במובייל 

MOODLE  בAPPSTORE    או בGOOGLE PLAY  ,את הקישור   בשורת הכתובת צריך לרשוםלהוריד ולהתקין

http://212.179.73.138/. 

   כזה : האייקון שלה .   Moodle Mobileהמומלצת ביותר היא האפליקציה הרשמית 

  .ההתקנה במכשיר נייד היא על אחריותך ואין בבצלאל תמיכה באפליקציה

באתר בצלאל ניתן להכנס לעמוד ההוראות לנושאי עזרה נוספים 

https://www.bezalel.ac.il/personal_information/faculty/moodle 

 moranys@bezalel.ac.ilנא לתאם איתי  – על המערכת למי שמעוניין תת הדרכה אישיתוכמובן אשמח ל

)יש להקיש את אותו שם משתמש = מס' זהות ואותה סיסמה, נא לאחר הכניסה למסוף המרצים  דרך מסוף המרצים :
 ( :  קטנות/להקפיד על אותיות גדולות

 

 

  : יע אל הקורס המתוקשב בשתי דרכים.ניתן להגמתוך מסוף המרצים 

להקליק על הכפתור  -  1אפשרות 
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 בתפריט הימני MOODLEלהקליק על הסעיף  או

 

 

  /https://moodle.bezalel.ac.ilבקישור     MOODLEבמסך הכניסה למערכת :  ניתן גם לגשת ישירות ל מערכת

 כניסה למערכת )אותם שם משתמש וסיסמה(  לבצעיש  

. את הסיסמה  orbit: שם המשתמש הוא מס' הזהות שלך והסיסמה זהה לסיסמת הכניסה למערכת להזדהות 

 ניתן לקבל במרכז פניות סטודנטים )יש לבקש את הסיסמה לאורביט( או במזכירות המחלקה: 

 

 

https://moodle.bezalel.ac.il/


 

 קיימות לשוניות למעבר בין האפשרויות. בעמוד הכניסה 

 

ניתן בה עידכונים בקורסים שלי" "בלשונית ראשי ניתן לחפש בין כל הקורסים. הלשונית בה נפתחת המערכת היא 

לפי קטגוריה של שנה/סמסטר  –לראות את כל הקורסים שלך ולחפש קורסים נוספים אותם לימדת בשנים קודמות 

 או על ידי לחיצה על הקישור "חיפוש קורסים" בתחתית הדף. יופיעו בעמוד זה גם מטלות שמועד הגשתן מתקרב

 .והודעות אחרות על פעילויות

 

 

 

  



, וכן ניתן או חזרה למצב רגיל למצב עריכהבכל העמודים יופיע בחלק העליון מתג המאפשר מעבר  –ת לב ומשלת

להחליף את התפקיד שלך לצפיה כסטודנט. בסעיף העדפות ניתן לשנות את שפת המערכת ועוד פרמטרים. נא לא 

 לשנות את הסיסמה... 

 

 

 

העמוד הראשי של הקורס ובתוכו ניתן ליצור קשר עם הסטודנטים, ייפתח או כפתור הקורס קורס בהקלקה על שורת ה
להודיע להם הודעות, להעלות עבורם חומרי למידה כגון מאמרים, מצגות ואתרים, לנהל מעקב נוכחות ופורומים, ולקבל 

. מהם מטלות לבדיקה  

  



 

 יון. הקורס שנמצא בסרגל העל שם על בהקלקהלעמוד הראשי של הקורס  ניתן לחזור  –טיפ 

 

הוראות נוספות ניתן למצוא . לאחר הפעלת העריכה ניתן להוסיף תכנים מסוגים שונים לקורס, וכן לבצע פעולות מגוונות

 . /http://www.bezalel.ac.il/about/faculty/services/Moodleinstבקישור  

  בתחתית העמוד מופיעה הפניה ל "עזרה עבור עמוד זה" שמשתנה לפי העמוד /הפעולה בהם נמצאים. 
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