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כניסה לאתר
 .1לגשת לאתר המכללה.
 .2ללחוץ על הכפתור ' :כניסה לשירותי מידע'.

 .1להקליד שם משתמש וסיסמא.

 .4ללחוץ על הכפתור הסביבה ללמידה מתוקשבת.
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 .5לחיצה על הכפתור יכניס אותך לאתר הלמידה המתוקשבת – .Moodle
 .6באתר יוצגו לך כל הקורסים המשויכים לך.

אפשרות נוספת להכנס ל:Moodle -
לחיצה על הכפתור מידע אישי ואז לחיצה על הכפתור למידה מתוקשבת.
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סינון רשימת הקורסים לפי שנים ותקופות.
כאשר המשתמש נכנס ל ,MOODLEרשימת כל הקורסים של כל השנים מוצגת לו.
על מנת להקל על המשתמש בחיפוש הקורס הרצוי ,התווספה רשימת סינון לפי שנים ותקופות.

במידה והמשתמש לא רשום לקורס עבור תקופה (לדוגמא  :סמסטר ב' – תשע"ו) אז אפשרות זו לא
תוצג למשתמש.

שגיאה בתצוגת המסך .
במידה והמוודל עולה ,אך בשפה העברית המסך עולה בתצוגה חסרה יש לגשת בדפדפן:
Toll .1
 .2להסיר את האפשרות .Compatibility View

ביטול האפשרות לקבלת דואר אלקטרוני אוטומאטי.
במידה והמרצה רוצה לבטל את האפשרות לקבל מיילים לדואר האלקטרוני הפרטי בצורה
אוטומאטית כאשר סטודנט מעלה תשובה למטלה או מעלה תגובה לפורום על המשתמש ללכת
למאפיינים  >-שליחת מסרים ולבטל את האפשרות לקבלת מיילים עבור הקטגוריה הרצויה וללחוץ על
הכפתור 'עדכן פרופיל'.
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הפעלת הקורס למצב עריכה.
כדי שהמרצה יוכל לנהל את הקורס ,עליו לבחור את הקורס שברצונו לערוך ,ולאחר מכן ללחוץ על
הכפתור הפעלת עריכה.
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הוספת קבוצות לקורס.
במידה ומרצה ירצה לחלק את הסטודנטים לקבוצות מבלי שקבוצה אחת תראה את נתוני הקבוצה
השניה ,ניתן לשייך מס' סטודנטים לקבוצה.
 .1תחילה יש ליצור קבוצה ולתת לה שם.

 .2לאחר שיצרתם קבוצה ,יש לבחור אותה וללחוץ על הכפתור 'הוספה והסרת משתתפים
בקבוצה' .ולבסוף לבחור את המשתמשים שברצונכם לשייך לקבוצה.
 .1לאחר יצירת הקבוצה או הקבוצות יש ללחוץ על הלשונית אוספי קבוצות וליצור אוסף קבוצות.
אוסף קבוצות מכיל בתוכו קבוצה אחת לפחות או אוסף של קבוצות.

 .4לחיצה על 'צור אוסף קבוצות' ,תפתח מסך שבו עליך להזין את שם אוסף הקבוצה ולבסוף
לחץ על הכפתור 'שמירת שינויים'
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 .5לאחר יצירת אוסף קבוצות יש ללחוץ על הסמל עם ציור אנשים

 .6לאחר לחיצה על סמל האנשים יפתח מסך עם רשימת הקבוצות לשיוך לאוסף יש לבחור
קבוצה או קבוצות וללחוץ על הכפתור הוספה

 .1כעת ניתן להוסיף משאב או פעילות ולשייך קובץ זה לאוסף קבוצות .ראה תמונה.
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הוספת סילבוס בקורס.
 .1על המרצה להכנס לקורס שברצונו להוסיף את הסילבוס.
 .2ללחוץ על הכפתור 'הפעלת עריכה'.
 .1לבחור משאב מסוג סילבוס – מקובל ליצור את הסילבוס בקובייה הגלובאלית מחוץ להוראות
היחידה.
 .4לתת שם לסילבוס.
 .5לרשום הנחיות לסילבוס .במידה והנחיות לא נחוצות יש לרשום כמה רווחים כיוון שזהו שדה
חובה.
 .6לצרף את קובץ הסילבוס.
 .1ללחוץ על הכפתור 'שמירת שינויים וחזרה לקורס' או 'שמירת שינויים והצגתם'.


קורס שלא יועלה לתוכו סילבוס יוצג למרצה ההודעה -
לתשומת ליבך ,לא קיים סילבוס לקורס זה.

תמונה להוספת משאב או פעילות ,סילבוס:
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במידה ורואים מסך לבחירת סוג פעולה המוצג בתמונה זו ,ניתן לשנות לתצורה כמו תמונת המסך
בדף הקודם ע"י לחיצה על הפעלת בורר -פעילויות'.

תמונה – הפעלת בורר פעילויות.
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מסך עריכת סילבוס:
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חדשות אחרונות  -הוספת נושא חדש(לפורום ולדואר האלקטרוני עם אפשרות להוספת קובץ)
יש לבחור באפשרות זו על מנת להוסיף הודעה חדשה .רק מרצה יכול להעלות הודעות ,לערוך או
למחוק .סטודנטים יוכלו לקרוא את ההודעות שהמרצה כתב מבלי אפשרות להוסיף או לערוך.
כל הודעה שנשלחת לפורום נשלחת גם למייל הפרטי של הסטודנטים.
בהוספת הודעה ניתן גם להוסיף קובץ וכאשר ההודעה תישלח לסטודנט גם הקובץ המצורף ישלח.

תמונות:

ניתן להוסיף גם בצורה:
 .1הפעלת עריכה.
 .2לוח מודעות.
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הוספת נושא – שדות חובה מסומנות בכוכבית אדומה.

במידה ולוחצים על הכפתור שליחת הודעה לפורום ההודעה נשלחת גם לדואר האלקטרוני עם קישור
לקובץ ,במידה וקובץ התווסף.
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שים לב – כאשר נשלחת הודעה לפורום ההודעה שתשלח למייל הפרטי לא תגיע מיד ,אלא לאחר כ-
 5דקות.

ארועים קרבים – ארוע חדש.

לחיצה על ארוע חדש יפתח תיבות טקסט למילוי ע"י המרצה.

האירוע יפתח לפי הערכים שהמרצה מעדכן ,ובמידה והמרצה רוצה שהאירוע יסתיים בתאריך
מסויים ,על המרצה לסמן את הערך עד.
ולבסוף יש ללחוץ על הכפתור שמירת שינויים.
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שליחת הודעה לדואר האלקטרוני של משתתפי הקורס.
 .1יש ללחוץ על הסמליל לוח מודעות.

 .2ללחוץ על 'הוספת נושא חדש'.

 .1לכתוב את נושא ההודעה וגוף ההודעה במקום המתאים.

 .4לסמן בתיבת הסימון ' :שלח עכשיו בדוא"ל'.
 .5לשליחת ההודעה יש ללחוץ על הכפתור שליחת הודעה לפורום.
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הוספת הערות ע"י מרצה ,סטודנט.
כדי לאפשר אינטראקציה בין המרצה לסטודנט ובין סטודנט לסטודנט יש אפשרות להעלות הערות
לפורום .כל שעל המשתמש לעשות זה לכתוב את ההערה שברצונו להציג ולבסוף ללחוץ על הכפתור
'שמירת הערה'.
רק משתמש אשר כתב את ההערה או אדמיניסטרטור יוכלו למחוק את ההערה.

לחץ על הגדרות.
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שינוי הגדרות הקורס ,עדכון מאפייני הקורס.
על המרצה לעדכן שדות רלוונטיים.

שינוי הגדרות הקורס ,גישת אורח.
אם ברצונך לאפשר גישת אורח יש לשנות זאת ע"י עדכון המאפיין – גישת אורח.

כדי לאפשר גישת אורח שנה את ל -כן.
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שינוי הגדרות הקורס ,זמינות הקורס לסטודנטים.
כדי לאפשר למרצה לערוך את הקורס מבלי שהסטודנטים יוכלו לצפות בקורס ,יוכל המרצה לבטל את
זמינות הקורס.

ניהול הקורס ,הוספת משאב או פעילות  -דף תוכן מעוצב.
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ניהול הקורס ,הוספת משאב או פעילות – וויקי.
דפי אינטרנט הניתנים לעריכה ע"י משתתפי הקורס.

כדי ליצור וויקי יש לבחור את הפעילות וויקי וללחוץ על הכפתור הוספה.
לאחר לחיצה על הכפתור הוספה יפתח מסך חדש לעדכון הגדרות הוויקי.
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יש לכתוב (בשדות המסומנים בכוכבית אדומה) את שם הוויקי  ,תיאור הוויקי ושם הדף הראשון.
שאר השדות מוגדרים כברירת מחדל וניתן להשאיר אותם כך.
לבסוף יש ללחוץ על הכפתור שמירת שינויים והצגתם.
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לאחר לחיצה על הכפתור 'שמירת שינויים והצגתם' המסך ליצירת דף אינטרנט יפתח
יש להשאיר את התסדיר תוכן מעוצב –  HTMLוללחוץ על הכפתור 'יצירת דף חדש'.
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לאחר לחיצה על הכפתור יפתח מסך לעיצוב הדף.

במידה ורוצים שדף הוויקי יוביל לדף חדש יש צורך לעטוף את המילים בתווים [[(]]XXXלדוגמא :
[[קישור ראשון]]).

לאחר לחיצה על הכפתור 'שמירה' יוצג דף הוויקי עם הקישורים.
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תחילה הקישורים יופיעו בצבע אדום כיוון שטרם נקבע דף מקשר.
יש ללחוץ על הקישור האדום אשר יוביל אותך ליצירת דף חדש.
לחיצה על הקישור האדום יציג לך מסך ליצירת דף חדש ,בכל דף תוכל ליצור קישור לדף חדש וחוזר
חלילה.
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ניהול הקורס ,הוספת משאב או פעילות  -ספר.
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ניהול הקורס ,הוספת משאב או פעילות – קישור לאתר אינטרנט.
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במאפיין זה ניתן להוסיף סרטוני .Youtube
לאחר לחיצה על כפתור הוספה יפתח החלון:
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במאפיין תוכן יש ללחוץ בחר קישור...
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ניהול הקורס ,הוספת משאב או פעילות  -קובץ.

פתרון בעיה בפתיחת קבצים (לדוגמא ) PDF :

לעתים ישנם הגדרות דפדפן שונות או גירסאות שונות של  Acrobat Readerשמהוות בעיה בפתיחת
קובץ מסוג  PDFוהפתרון לכך הוא כניסה להגדרות הקובץ ובאפשרויות ההצגה לשנות מאוטומטי ל-
הכרח הורדה ולשמור.
תמונה לשינוי אפשרויות הצגה:
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ניהול הקורס ,הוספת משאב או פעילות  -שיעור.
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ניהול הקורס ,הוספת משאב או פעילות  -בוחן.
כדי ליצור בוחן יש לבצע תחילה מס' פעולות.
 .1יצירת מאגר שאלות.

 .2יצירת שאלה חדשה לפי ההוראות שניתנות.
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 .1בחירת סוג השאלה.

 .4לאחר בחירת סוג השאלה ולחיצה על כפתור הלאה על המרצה לכתוב את השאלות שברצונו
להציג לסטודנטים.
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 .5לאחר בניית מאגר השאלות יש להוסיף משאב מסוג בוחן.

 .6לאחר לחיצה על הכפתור הוספה יש למלא שדות רלוונטיים ולבסוף ללחוץ על הכפתור
שמירת השינויים והצגתם
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 .1יש ללחוץ על כפתור עריכת בוחן על מנת לשייך לבוחן שאלות ממאגר השאלות.

 .8לאחר לחיצה על כפתור עריכת בוחן יש לבחור את השאלות שברצונך להוסיף לבוחן וללחוץ
על הכפתור הוסף לבוחן ולבסוף לחץ על הכפתור שמירה

 .2כדי ליצור בוחן עם שאלות אקראיות יש לבצע:
 2.1יצירת שאלות במאגר השאלות.
 2.2עריכת בוחן ובחירת מס' שאלות אקראיות מהקטגוריה.
 2.1לחיצה על הכפתור הוסף לבוחן.
 2.4לחיצה על הכפתור שמירה.
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במידה והמרצה מחליט שהסטודנט יוכל לראות את ציונו הסופי מבלי לצפות בתשובות
שבחר עליו לסמן בתיבות הסימון המוצגות בתמונה.
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מתן הארכה לסטודנט בבחינה.
כאשר מרצה מגדיר שבוחן יפתח מתאריך עד תאריך והתאריך הסופי עובר ,יש אפשרות לתת
הארכה לסטודנט להבחן ע"י ביצוע הפעולות:
 .1כניסה לקורס.
 .2כניסה לבחינה עליה אנו מבצעים את העדכון.

 .1ללחוץ על הגדרות משתמש מותאמות.

 .4ללחוץ על הכפתור הוספת הגדרות-מותאמות למשתמש.
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 .5לבחור את הסטודנט עליו יבוצע הארכה ,להגדיר את מאפייני הבוחן וללחוץ על הכפתור
שמירה.
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הוספת מטלה לסטודנט
רכיב זה מאפשר לסטודנט להעלות קובץ כתשובות למטלה .
הוראות יצירת מטלה:
.1
.2
.1
.4
.5
.6

הפעלת עריכה.
לחיצה על הוספת משאב או פעילות.
בחירת 'מטלה' ולחיצה על הכפתור הוספה.
הזנת שם המטלה והנחיות למטלה (שדות חובה).
ניתן להגדיר את טווח זמני ההגשה בהגדרות המטלה(לא חייב) .
לחיצה על הכפתור 'שמירת שינוים וחזרה לקורס'
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יצירת מטלה עם מתן ציון – הערכה מילולית
שלבים  4 -1הגדרות חד פעמיות.
 .1תחילה יש להיכנס בבלוק ההגדרות לציונים

 .2לבחור מדרגות הערכה
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 .1ללחוץ על הכפתור הוספת מדרגת-הערכה חדשה

 .4להזין את שם ההערכה המילולית והערכים במדרגת הערכה ולבסוף יש ללחוץ על הכפתור
שמירת שינויים.

 .5יש להוסיף מטלה ובקטגוריה של ציון יש לבחור ברשימה של ציון את האפשרות – מדרגת
הערכה שיצרנו בסעיפים הקודמים.
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מתן ציון למטלה
מתן ציון בהערכה מילולית למטלה
 .1יש ללחוץ על המטלה.
 .2ללחוץ על הצגת ציוני ההגשות

 .1לחיצה על הפרח וללחוץ על הפרח ולבחור על הקישור ציון

 .4בציון יש לבחור את הערכה הרצויה

 .5ולסיום יש ללחוץ על הכפתור שמירת שינוים.
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מתן ציון מיספרי למטלה
 .1יש ללחוץ על המטלה.
 .2ללחוץ על הצגת ציוני ההגשות

 .1לחיצה על הפרח וללחוץ על הפרח ולבחור על הקישור ציון

 .4הזנת הציון המספרי ולבסוף לחיצה על שמירה.
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מתן ציון גורף לסטודנטים  +מתן משוב.
תחילה יש לשנות בהגדרות המטלה  offline grading worksheet -ל.YES -

לאחר מכן לגשת למטלה ולהוריד את ההגשות לקובץ  ZIPלפי סדר הפעולות:
 .1לחיצה על הקישור  :הצגת  /מתן ציונים להגשות.

 .2בחירת – הורדת כל ההגשות.

.1
.4
.5

.6

הרחבת קובץ ה ZIP -וקריאת ההגשות.
לאחר מכן יש ללכת למטלה שוב ולבחור – .Download grading worksheet
פתרון בעיות הצגה של עברית לקויה  -לאחר הורדת קובץ הציונים יש לפתוח אותו בעזרת
הכתבן ולשמור אותו בקידוד  ANSIולבצע שמירה .לאחר מכן יש לפתוח אותו ולעדכן לפי
ההגשות של הסטודנטים.
לבצע שמירה של הציונים ולפתוח שוב בעזרת הכתבן ולשמור בקידוד  UTF-8ואז לבצע
העלאת הקובץ לשרת לעדכון הציונים ע"י בחירה .upload grading worksheet :

Page 41

מדריך למרצה



במידה והמרצה ירצה להעלות קבצי משוב יש להחליף מ NO -ל.YES -

כנ"ל לגבי מתן משוב מילולי.

במידה והמרצה ירצה להעלות קבצי משוב בצורה גורפת עליו:
.1
.2
.1
.4

להוריד את כל ההגשות ע"י בחירה הורדת כל ההגשות.
לאחר מכן לשמור את המחיצה המקובצת מקומית במחשב.
לאחר עדכון ההערות בקבצים יש לבצע קיבוץ מחדש לקובץ  ZIPאחד ע"י בחירת
כל הקבצים ואז ביצוע קיבוץ .חשוב  :לא לבחור את התיקייה ואז לבצע קיבוץ אלא
לבחור את הקבצים ועליהם לבצע קיבוץ.
כעת יש לבחור באפשרות העלאת מספר קבצי משוב כקובץ  7ZIPאחד המוצג
בתמונה.

 .5לבסוף ללחוץ על הכפתור ייבוא קבצי משוב.
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מתן ציון גורף ברמת קורס
במידה ויש צורך לעדכן ציונים לסטודנטים ברמת קורס יש לבצע את הפעולות הבאות:
.1
.2
.1

.4

להכנס לקורס.
יש לבצע יצוא הנתונים לגיליון האלקטרוני של אקסל( .מוסבר בפרק יצוא פרטי הסטודנטים
לקובץ)
לשמור את הקובץ בפורמט  ,CSVלעדכן ציונים עבור הסטודנטים ולאחר מכן לנקות את
העמודות הלא רלוונטיות ולהשאיר את העמודות ציון ומייל הסטודנט .לאחר השארת
העמודות יש לשנות את כותרות העמודות ל useremail -ו grade -בהתאמה.
לאחר ביצוע סעיף  1יש ללחוץ על הקישור ציונים בקטגוריה – ניהול הקורס.

 .5לאחר מכן לוחצים על הקישור יבוא >-יבוא קובץ  CSVופועלים לפי ההנחיות הרגילות
להעלאת קובץ ה.CSV -

Page 43

מדריך למרצה
לאחר לחיצה על טען ציונים יש לוודא כי מסך חדש נפתח עם רשימת המיילים של הסטודנט
והציון .יש לבחור ב' -זהה את המשתמש' את הערך useremail -
במיפוי פריטי ציון בערך  gradeיש לבחור new gradeitem
ולאחר מכן ללחוץ על הכפתור טען ציונים.

הוספת קובץ ע"י גרירה.
מרצה יוכל לחסוך בזמן העלאת קובץ לקורס ע"י גרירתו לקורס.
 .1כניסה לקורס המבוקש.
 .2יש לשנות למצב עריכה
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 .1גרירת הקובץ למיקום המבוקש בתוך הקורס.

גרירת קובץ לקורס יוכל להתבצע רק ב Google Chrome -וע"י הפעלת עריכה.
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יצוא פרטי הסטודנטים לקובץ
כדי לייצא פרטי סטודנטים הכוללים :שם פרטי ,שם משפחה ,דוא"ל וטלפון יש לבצע את הפעולות
הבאות:
 .1להיכנס לקורס שברצונך לייצא את פרטי הסטודנטים.
 .2יש ללחוץ בצד ימין של הדף על הקישור ציונים.
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 .1לשנות מ -דוח ציונים בקורס זה לאחד מאפשרויות היצוא(.עדיף – ייצוא לגליון האלקטרוני
של )OpenOffice
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 .4לשנות בתצוגה מקדימה ל( 144-לפי כמות התלמידים שבקורס – אם כמות התלמידים גדול
מ 144-יש לבחור מס' יותר גדול מ )144-ולבסוף ללחוץ על הכפתור שמירה

 .5ללחוץ על הכפתור הורדה

 .6לאחר לחיצה על הכפתור תתבקש היכן לשמור את הקובץ או לפתוח אותו.
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שיטות להעתקת חומרים מקורס לקורס.
העתקת חומרים – יבוא ( שיטה קצרה).
 .1יש להיכנס לקורס החדש אליו רוצים לבצע את הייבוא וללחוץ על הקישור יבוא

 .2בחירת הקורס ממנו נרצה להביא את החומרים .אם לא מוצאים ברשימה יש לכתוב את קוד
הקורס בתיבת הטקסט וללחוץ על הכפתור חיפוש
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 .1לאחר שנמצא ונבחר הקורס ממנו נרצה לייבא את הנתונים יש ללחוץ על הכפתור המשך
ולפעול לפי ההנחיות.
 .4לסיום יש ללחוץ על הכפתור בצוע יבוא.

העתקת חומרים – גיבוי ושחזור.
העתקת חומרים משיעור לשיעור(שנה חדשה)
יצירת גיבוי מהשיעור עם החומרים ושיחזור לשיעור אחר.
גיבוי:
 .1תחילה יש להיכנס לקורס בו נמצאים החומרים.
 .2ללחוץ על הכפתור גיבוי
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 .1מסך חדש יופיע עם תיבות סימון מסומנות אוטומטי ,יש ללחוץ על הכפתור 'הבא'.

 .4מסך המכיל בתוכו את פרטי החומרים עליהם אנו מבצעים את הגיבוי .במידה וחומר
מסויים(לדוגמא קובץ) לא צריך להכלל בשחזור אז ניתן להסירו ע"י ביטול הסימון  Vליד
הרכיב אותו תרצה לבטל ואז ללחוץ על הכפתור הבא.
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 .5מסך המציג את שם קובץ הגיבוי שייווצר עם פרטים וכפתור לביצוע הגיבוי.

 .6לאחר לחיצה על הכפתור ביצוע גיבוי מתקבלת ההודעה קובץ הגיבוי נוצר בהצלחה וכדי
לשחזר את הגיבוי לשיעור אחר יש ללחוץ על הכפתור המשך או ללחוץ על הקישור בצד ימין
שכתוב עליו שחזור.
תמונת מסך עם כפתור המשך:
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תמונת מסך עם הקישור שחזור:

לאחר לחיצה על הכפתור המשך/שחזור יוצג מסך עם שם קובץ הגיבוי שנוצר (יכולים להיות
מס' קבצי גיבוי בהתאם למס' הגיבויים אותם ביצעתם)

שחזור:
יש ללחוץ על הקישור שחזור
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מסך עם פרטי הגיבוי יוצגו בנוסף כפתור המשך
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יש לבחור את סוג השחזור ולאיזה שיעור ולבסוף ללחוץ על הכפתור המשך
כיוון שאנו רוצים להעתיק חומרים מקורס לקורס אנו נבחר באפשרות השניה ולא
הראשונה.
ישנם שתי אפשרויות בשחזור הקורס :
 .1מיזוג.
 .2מחיקת חומרים ולאחר מכן שיחזור.

לאחר בחירת סוג השיחזור יש לבחור את הקורס אליו אנו רוצים לשחזר את החומרים ולאחר
מכן ללחוץ על הכפתור 'המשך'
לחיצה על הכפתור 'הבא'

.
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הצגת הגדרות הקורס ולחיצה על הכפתור 'הבא'
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לסיום התהליך יש ללחוץ על הכפתור 'ביצוע שחזור'

בסיום תתקבל הודעה שהשחזור בוצע בהצלחה.

יצירת סקר
במידה והמרצה בוחר לבצע שאלון(סקר) בקרב הסטודנטים עליו לפעול לפי השלבים הבאים:

.1
.2
.1
.4

יש להכנס לקורס בו תירצו ליצור את הסקר.
להפעיל עריכה.
ללחוץ על המילים  :הוספת משאב או פעילות.
לבחור ב' -שאלת בחירה' ואז ללחוץ על הכפתור הוספה
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 .5לכתוב שם שאלה והנחייה – אם אין צורך בהנחייה יש להקליד כמה רווחים(שדה חובה)
לכתוב את האפשרויות ( )Optionואז לבחור שמירה.
 .6יש אפשרות להציג לסטודנט את הבחירה שלו ואת הבחירות של שאר הסטודנטים בקורס
(בצורה אנונימית) מופיע בהגדרות של הרכיב.
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