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 פתיחה .1
טה חדשנית להוראה ממוחשבת מספקת שי עת הדעת. מערכת עת הדעתברכותינו על בחירתך במערכת 

משלבת בצורה  עת הדעתבכיתה, באמצעות טכנולוגיה חדשנית מבוססת אינטרנט ומולטימדיה. מערכת 

 לניהול שיעור וחומר הלימוד.  חלקה בין טכנולוגיה ופדגוגיה באמצעות המערכת

מיד והכיתה, שמציעה כיוונית בין המורה, התל-היא האינטראקציה התלת עת הדעתהיתרון הייחודי של מערכת 

ידי המערכת. שילוב זה -סינרגיה בין התקשורת המסורתית בין מורה לכיתה לבין המודליות החדשה המוצעת על

מאפשר למורה להעריך במהירות את הצרכים של כל תלמיד ותלמיד ולתת לו תשומת לב אישית בזמן שהוא 

 ממשיך לדבר עם הכיתה כולה.

ר את התכונות והפונקציות המאפשרות ניהול יעיל של תוכן הלימוד בבית עיין במדריך למשתמש כדי להכי

 הספר, בכיתה ובבית. 

זמנית -המדריך מיועד להנחות את המורה בתכנון וניהול השיעור, כאשר הן המורה והן התלמיד מעורבים בו

 בפעילויות לימודיות, ובניהול הפעילות בכיתה. 

 ®Microsoftרות בסיסית עם מומלץ שלמורה שמשתמש במערכת תהיה היכ
Windows  ויכולת לעבוד עם

מחשב.
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 סקירה כללית של מבנה הלימוד
 התרשים הבא מציג את היררכיית תוכן הלימוד ותיאור של כל רכיב תוכן לימוד.

 

 

 

 שיעור הוא תוכן לימוד שמורכב מנושא לימוד מסוים שהמורה מעביר בפרק זמן שיעור

 מתוכנן.

פעילות לימודית היא חלק משיעור, והיא מורכבת מפריטי למידה שהתלמיד  פעילות לימודית

 מבצע בהוראת המורה.

פעילות לימודית 
 דיפרנציאלית

פעילות לימודית דיפרנציאלית היא סדרה של כמה פעילויות לימודיות המיועדות 

ם תוכן המוקצה לקבוצות לימודיות דיפרנציאליות, שבהן התלמידים לומדי

לקבוצה הספציפית שלהם. קבוצות שונות יכולות לעבוד על פעילויות לימודיות 

 זמנית.-שונות בו

פריט למידה הוא חלק מפעילות לימודית, והוא כולל את תוכן הלימוד בפועל  פריט למידה

שהתלמיד רואה ומבצע בהוראת המורה. חלק מפריטי הלמידה עשויים לכלול 

בד, במטרה להציג את נושא הפעילות הלימודית, או כהשלמות צפייה בתוכן בל

בין פריטי הלמידה שהתלמיד נדרש לבצע. פריטי למידה עשויים לכלול סוגי 

, JPG,  BMP,  PNG,  GIF)הנפשה(, קובצי תמונה כגון  Flashתוכן אלה: 

  ,WMA,  MP3,  SWF,  AVI,  MOV,  WMVקובצי מוסיקה, קול וסרטים כגון 

 שיעור

פעילות לימודית  פעילות לימודית

 דיפרנציאלית

 פריט למידה 

 מה עוד?
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MPEG,  HTML  קובץ(Script כתובת ,)URL  כתובת אתר אינטרנט(, יישומי(

Microsoft Office  וקובציPDF וכן פעילויות לא ממוחשבות, המוטבעות ,

 בפעילות הלימודית, כגון קריאת חומרים.

אלה הם פריטי למידה נוספים עבור תלמידים שסיימו את פריטי הלמידה  מה עוד?

 לך השיעור.וזקוקים למטלות נוספות במה

 תכונות מיוחדות של תוכן הלימוד
 המערכת מציעה יתרונות אלה של תוכן הלימוד:

  המורה יכול להפעיל או להשבית פעילויות לימודיות עבור תלמידים בודדים. יכולת זו מהווה את הבסיס
 ללימוד דיפרנציאלי.

 קציה בין התלמידים וכדי שהתלמידים המורה יכול להשעות באופן זמני פעילויות לימודיות כדי לעודד אינטרא
 יתרמו לדיון הכיתתי את הידע והמיומנויות שנרכשו בתהליך הלימוד.

 .הגדרת אתגרים והזדמנויות העשרה שמתאימים לרמת התלמיד 

 .מעקב אחר הזמן מאפשר למורה לשלוט בקצב ההוראה ומשמש כמדיד לתכנון השיעור וביצועו 

 סטר כדי לקבוע את התקדמותם וכדי לשייך אותם לקבוצת לימוד התלמידים עוברים הערכה במהלך הסמ
 מתאימה.

 פעילויות עבודה
 פעילויות עבודה של המערכת לניהול שיעור עשויות לכלול ניהול כיתה בזמן אמת או פעילות שאינה בזמן אמת. 

ילויות לימודיות מעצם הגדרתו, ניהול כיתה בזמן אמת אפשרי רק בכיתה, כאשר מורה ותלמידים עובדים על פע

בסביבת בית הספר. פעילות שאינה בזמן אמת מתרחשת כאשר תלמיד עובד לפני או אחרי השיעור, בכיתה או 

 בבית.

שיטת העבודה משתנה בין פעילות עבודה בכיתה לפעילות עבודה מחוץ לכיתה, והפונקציות הזמינות בפעילויות 

ל שיעור עבור ניהול כיתה בזמן אמת ועבור פעילות שאינה עבודה אלה שונות. הפונקציונליות של המערכת לניהו

 בזמן אמת מוגדרת בהתאם להליך הכניסה, שם המשתמש והסיסמה.

 ישנם שני סוגים של פעילויות עבודה:

 מפגש תלמיד יחיד מספק פעילות שאינה בזמן אמת עבור המורה או התלמיד, בכיתה  - מפגש תלמיד יחיד
 או מחוצה לה.

 פעילות כיתתית מתרחשת תמיד בזמן אמת, בכיתה בלבד. - פעילות כיתתית 

פעילות עבודה מתחילה כאשר מורה או תלמיד נכנסים למערכת לניהול שיעור, ונמשכת עד שהמורה או 

 התלמיד מתנתקים מהמערכת.
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הערה: במהלך פעילות ניהול כיתה בזמן אמת, התלמידים לא בהכרח חייבים להתנתק כדי לסיים את 
כאשר המורה מחליט לסיים את השיעור, המערכת סוגרת באופן אוטומטי את הפעילות, מנתקת הפעילות. 

 את התלמידים מהפעילות המקוונת ועוברת למצב פעילות שאינה בזמן אמת.

 תצוגת המסך
המורה יכול להציג את המערכת לניהול שיעור במצב קיוסק או במצב שולחן עבודה. מצב קיוסק מציג את 

ל שיעור כמסך מלא, כך שאין אפשרות גישה ליישומים אחרים. מצב שולחן עבודה מאפשר המערכת לניהו

לשנות את גודל החלון של יישום המערכת לניהול שיעור ולעבור בין יישומים אחרים שפועלים במהלך פעילות 

 העבודה.

עבודה. כאשר עבור התלמיד, מצב העבודה של המערכת לניהול שיעור מוצג בדרך שונה, בהתאם לסביבת ה

התלמידים נמצאים בכיתה הן לצורך פעילות ניהול כיתה בזמן אמת והן לצורך פעילות שאינה בזמן אמת, 

התלמידים מוגבלים למצב קיוסק. בדרך זו ניתן להבטיח שהם לא יפעילו יישומים אחרים בזמן שהם מחוברים 

 למערכת לניהול שיעור. 

בדים במצב פעילות שאינה בזמן אמת, המערכת לניהול שיעור כאשר התלמידים מחוברים למערכת בבית ועו

 מוצגת במצב שולחן עבודה כדי לאפשר לתלמיד להפעיל יישומים אחרים בזמן שהוא מחובר למערכת.



 פתיחה

 

 01 למשתמש מדריך -' הדעת עת' שיעור לניהול המערכת                 
 

 

 

 סוגי משתמשים
קיימים שני סוגי משתמשים במערכת לניהול שיעור: מורים ותלמידים. הטבלה הבאה מתארת את התכונות 

 ולתלמיד.הזמינות למורה 

 פונקציות משתמש

 תכנון שיעור  מורה

  ניהול שיעור 

 ניהול כיתות, תלמידים וקבוצות 

 הדמיית שיעור 

 סקירת היסטוריית שיעורים 

 השתתפות בשיעור  תלמיד

 ניווט בתוכן הלימוד 

 הענקת גישה למורים לתוכן הלימוד 

 שליחה לגלריה 

 סקירת היסטוריית שיעורים מהבית 

 כיתות וקבוצות
 ת לניהול שיעור מספקת מערכת לימוד ממוחשבת ותוכן עבור סוגי כיתות וקבוצות אלה:המערכ

 1 -כיתה המשויכת למחנך/ת, לדוגמה, כיתה ד - כיתת אם. 

 אנגלית. כיתת הלימוד משויכת למורה  - 4 -כיתה מוגדרת לתחום ספציפי, לדוגמה, כיתה ד - כיתת לימוד
 מקצועי ויש לה תוכנית לימוד משלה. 

 קבוצה של תלמידים בנושא לימוד מסוים או בכיתת לימוד מסוימת, המשויכים  - צת לימוד דיפרנציאליתקבו
 לפעילויות לימודיות דיפרנציאליות.

 תלמידים שעובדים בזוגות או כחלק מקבוצה על פריט למידה. -פעילות משותפת 
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 (PALתרגול ולימוד )
בנושא לימוד מסוים. בשלב תכנון השיעור, המורה  מאפשר לתלמיד לתרגל ולשפר את מיומנותו PALשיעור 

הוא חלק מספריית השיעורים  PALמשתמש בפריטי למידה שנוצרו במיוחד כדי לבחון את התלמיד. שיעור 

 ומכיל שלושה סוגים של פריטי למידה:  עת הדעתידי -המסופקת על

 מבחן רמת ידע 

 רכישת ידע מודרכת 

 מיחזור 

והם  ,ידי המורה-על PAL. לתלמידים מוקצה פרופיל PALעור שכולל שיעור המורים יכולים ליצור מערך שי

 נבחנים במגוון תחומים, כמתואר בטבלה הבאה: 

 

 מודליות נושא לימוד

 הגדרה למילה אנגלית

 מילה בהקשר

 איות

 מוקד איות

 1מוקד דקדוק 

 2מוקד דקדוק 

 עובדות בסיסיות מתמטיקה

 חישוב

 חישוב -בעיות מילוליות 

 ה אלגבריתחשיב

 חשיבה אלגברית -בעיות מילוליות 

 חוש למספרים

 אומדן

 אומדן -בעיות מילוליות 

 תבניות

 קשרי גומלין

 בדותמשפחות עּו
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 כניסה למערכת בבית הספר
 סעיף זה מתאר את הליך הכניסה בבית הספר עבור מנהלי מערכת, מורים ותלמידים בבית הספר.

 

 כניסת מנהל מערכת
 ל מערכת:כדי להיכנס כמנה 

עת ידי -של המערכת לניהול שיעור שסופקה על URL-ועבור אל כתובת ה Internet Explorerפתח את  .1
 . הדעת

 מופיע. עת הדעתמסך הכניסה של 

 . Enterהזן את שם המשתמש והסיסמה בשדות הרלוונטיים, והקש על  .2
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 מופיע. מנהל המערכת בבית הספרדף הבית של 

 

 ניסת מורהכ
 :כדי להיכנס כמורה 

עת ידי -של המערכת לניהול שיעור שסופקה על URL-ועבור אל כתובת ה Internet Explorerפתח את  .1
 . הדעת

 מופיע. עת הדעתמסך הכניסה של 

 . Enterהזן את שם המשתמש והסיסמה בשדות הרלוונטיים, והקש על  .2
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 מופיע. דף הבית של המורה

 

הערה: מסך הכניסה זהה עבור כל קטגוריות המשתמשים. שם המשתמש והסיסמה יקבעו את 
 פונקציונליות המערכת.

 כניסת תלמיד
 :כדי להיכנס כתלמיד 

 ®Microsoft Windowsהיכנס ליישום  .1
 עם שם המשתמש והסיסמה שקיבלת ממנהל המערכת. 

Internet Explorer מופיע. עת הדעת מוצג באופן אוטומטי, ומסך הכניסה של 

 . Enterהזן את שם המשתמש והסיסמה בשדות הרלוונטיים, והקש על  .2

 מופיע. דף הבית של התלמיד

הערה: דף הבית של התלמיד שמוצג להלן מופיע רק כאשר אין שיעור פעיל עבור אף אחת מהכיתות 
אה הודעה שהוא עומד להצטרף לכיתה. אם שהתלמיד שייך אליהן. אם קיים שיעור פעיל, התלמיד רו

 ידי המורה, מסך השיעור הפעיל מופיע.-על הופעלהשיעור עדיין לא 
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 כניסה למערכת בבית
סעיף זה מתאר כיצד מורה או תלמיד יכולים להיכנס למערכת לניהול שיעור בבית. כניסה בבית היא תמיד 

 פשרי.ידי המורה אינו א-במצב לא מקוון, וניהול כיתות על

 :כדי להיכנס למערכת בבית 

עת ידי -של המערכת לניהול שיעור שסופקה על URL-ועבור אל כתובת ה Internet Explorerפתח את  .1
 .הדעת

 מופיע, ומציג את הסמלים של בתי הספר הרשומים במערכת. עת הדעתהפורטל של 

להוריד את תוכן  בכניסה הראשונה למערכת בלבד, לחץ על הקישור שמתחת לסמל בית הספר כדי .2
 .Internet Explorerהמעודכן ואת הגדרות האבטחה של  Flash-ה

 לחץ פעמיים על סמל בית הספר כדי לגשת למערכת לניהול שיעור. .3

 מופיע. עת הדעתמסך הכניסה של 

 היכנס עם שם המשתמש והסיסמה שהוקצו לך.  .4
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 מופיע. התלמידאו  דף הבית של המורה

 יקות תאימות מערכתבד
תכונה זו מפעילה באופן אוטומטי ניתוח תאימות עבור המחשב. המורה או מנהל המערכת של בית הספר יכול 

)בדיקת תאימות של המערכת( בתחתית דף הבית של המערכת  System Compatibility Testללחוץ על הקישור 

 לניהול שיעור כדי להציג את תוצאות הבדיקה.

 

ם ישנים או חסרים, המערכת מסבירה כיצד ניתן להפוך את המערכת לתואמת ומספקת קישור עבור רכיבי
 .להורדת גרסת התוכנה הדרושה

 

לאחר שהרכיב הבעייתי תוקן, המורה או מנהל המערכת של בית הספר יכולים לעדכן את תוצאות בדיקת 
 .התאימות
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 המערכת לא זמינה עקב עבודות תחזוקה 
כדי לרענן את  F5הול שיעור אינה זמינה עקב עבודות תחזוקה, מופיעה הודעה. הקש על כאשר המערכת לני

 המסך או פנה לתמיכה הטכנית.
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 מילון מונחים
 הגדרה מונח

 .כאשר הוא מתבצע בפועל בכיתה פעילשיעור נחשב  שיעור פעיל 

פריט תוכן שניתן להטביעו בפעילות לימודית, לדוגמה: מסמך  פריט למידה 
Office  (DOC,  XLS,  PPT,  PPS תבנית ,)Office  (DOC,  XML,  PPT ,)
  ,JPG,  BMP)הנפשה(, קובצי תמונה כגון  URL , HTML , Flashכתובת 

PNG,  GIF קובצי מוסיקה, קול וסרטים כגון ,WMA,  MP3,  SWF,  AVI,  
MOV,  WMV,  MPEG,  HTML  קובץ(Script כתובת ,)URL  כתובת אתר(

 , וכן פעילויות לא ממוחשבות וגלריה.PDFנטרנט(, קובצי אי

יצירת ציון אוטומטי )כאשר רלוונטי(, אישור/עקיפה של הציון האוטומטי,  בדיקה 
הגדרת ציונים לא אוטומטיים כאשר רלוונטי, כתיבת הערות הערכה, תיקון כל 

 הפריטים הנ"ל.

עילות שאינה בזמן אמת. פעילות פריט למידה שהמורה יכול להעריכו בפ פעילות הערכה 
הערכה יכולה להתבצע במהלך שיעור בלבד. שלא כמו פריטי למידה אחרים, 

לפעילות ההערכה יש מצבים שונים. סמל יופיע מעל פעילות ההערכה כדי 
 לייצג את מצבה הנוכחי:

 התלמיד יכול לראות את הפעילות אך לא להיכנס אליה - הפעלהלפני  

הפעיל את פעילות ההערכה והתלמידים יכולים לעבוד  המורה - הופעלה 
 כעת

המורה עצר את פעילות ההערכה והתלמיד יכול לראות אותה  -נעצרה  
 מחדש את הפעילות להפעילבמצב לקריאה בלבד. המורה יכול עדיין 

כאשר המורה מתחיל לבדוק את פעילות ההערכה,  –הפעילות בבדיקה  
הפעילות. התלמיד יראה את הפעילות במצב את  להפעילהוא לא יוכל עוד 

 לקריאה בלבד

לאחר שהמורה סיים לבדוק ופרסם את  -לאחר פרסום התוצאות  
התוצאות בפני הכיתה, התלמיד יוכל לראות את הפעילות שלו, יחד עם 

 התוצאות

מונח כללי המציין "כיתת אם" או "כיתת לימוד" כאשר אף אחד ממונחים אלה  כיתה
 פורש.לא צוין במ

, באותו בן זוגהמורה מגדיר שהתלמידים צריכים לעבוד בקבוצות או עם  פעילות משותפת
 מחשב, על פריט למידה ספציפי.
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 הגדרה מונח

ידי המורה, -ובין אם הועלה על עת הדעתידי -כל פריט, בין אם נוצר על פריט תוכן
שניתן לזהותו באופן ייחודי והוא מאוחסן בספריית השיעורים ומאוחזר 

נתונים. פריטי תוכן כוללים פריטי למידה -לכל פריטי התוכן יש מטא מתוכה.
, וכן פעילויות לימודיות ושיעורים עת הדעתידי -ידי המורה או על-שהועלו על
 ידי המורה.-וייתכן שנערכו על עת הדעתידי -שנוצרו על

 מצב שמשמש את המורים, את התלמידים ו/או את מנהל המערכת בעת מצב שולחן עבודה 
שימוש במערכת כאשר הם אינם משתתפים בשיעור פעיל )מהבית או בבית 

הספר(. כל רכיבי המערכת לניהול שיעור, החל ממסך הכניסה, פועלים בחלון 
מסך מלא שניתן למזעור. כאשר ממזערים את חלון המערכת לניהול שיעור, 

ור, שולחן העבודה זמין, וכל היישומים האחרים, שאינם המערכת לניהול שיע
ניתנים להפעלה בחלונות שגודלם ניתן לשינוי. המשתמש יכול להשתמש 

 כדי לעבור ליישומים אחרים. Alt-Tab-ב

ניהול קבוצות 
 דיפרנציאליות

הוספה, הסרה, הגדרת מאפיינים ואכלוס קבוצות דיפרנציאליות של תלמידים 
 בתוך כיתות לימוד.

קבוצת לימוד 
 דיפרנציאלית

וך כיתת לימוד מסוימת, המשויכים לפעילויות קבוצה של תלמידים בת
 לימודיות דיפרנציאליות תואמות.

פעילות לימודית 
 דיפרנציאלית

פעילות לימודית דיפרנציאלית היא סדרה של כמה פעילויות לימודיות 
המיועדות לקבוצות לימודיות דיפרנציאליות, שבהן התלמידים לומדים תוכן 

בוצות שונות יכולות לעבוד על פעילויות המוקצה לקבוצה הספציפית שלהם. ק
 .זמנית-לימודיות שונות בו

פריטי למידה נוספים עבור תלמידים שסיימו את פריטי הלמידה שהוקצו להם  מה עוד?
 .ידי המורה וזקוקים למטלות נוספות במהלך השיעור-על

מוסתר 
 מהתלמידים 

ו כמוסתר פריט למידה נחשב למוסתר מהתלמידים כאשר המורה מסמן אות
והתלמידים כבר אינם יכולים לפתוח אותו. אם פריט הלמידה מוסתר, 

 התלמידים לא יראו את התמונה הממוזערת שלו. 

. רק הנהלת בית הספר יכולה לשנות 1 -כיתה המשויכת למחנך/ת, לדוגמה ד כיתת אם
 .התלמידים בכיתת האםאת רשימת 

רה בזמן עבודה בכיתה בזמן אמת. מצב זה משמש את התלמיד או את המו מצב קיוסק
רק יישום אחד נמצא בשימוש, והוא פועל במצב 'מסך מלא'. לא ניתן לעבור 

ליישומים אחרים. בפרט, לא ניתן לעבור ליישומים אחרים באמצעות 
Alt-Tab. 
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 הגדרה מונח

יש את אותו מובן של שיעור בבית הספר: פרק הזמן בין צלצולי  שיעורלמונח  שיעור
פי: היום )יום בשבוע + תאריך( ושעת -מזוהים עלהפעמון. השיעורים 

 .11:30  –  10:00במאי,  10יום חמישי, התחלה ושעת סיום. לדוגמה: 

השיעורים מוצגים כרצף של פעילויות לימודיות הנכללות בשיעורים, שהופכות 
לפעילות במהלך השיעור; בשיעור נכללות רק פעילויות לימודיות המופעלות 

 השיעור שמכיל אותן פעיל.בזמן כלשהו כאשר 

כולן מתמקדות  במקורמונח פדגוגי עבור כלי קיבול לפעילויות לימודיות ש
בנושא דומה. ישות זו משמשת גם להוראה בשיעור בכיתה. מאחר שמורה 

יוכל להעביר/להעתיק פעילויות לימודיות משיעור אחד לאחר, ייתכן ששיעור 
 לא יתמקד עוד סביב אותו נושא.

 .חלק משיעור, מורכבת מפריטי למידה שהתלמידים מבצעים בהוראת המורה ימודיתפעילות ל

רשימת תלמידים 
שאינם משויכים 

 לכיתה 

רשימה דינמית, שמכילה נתונים על כל התלמידים שאינם משויכים כעת 
לכיתות אם. רשימה זו זהה לרשימת תלמידי בית הספר לפני שתלמיד 

 .ה לאחר שכל התלמידים משויכיםכלשהו שויך לכיתת האם, והיא ריק

רשימת תלמידי 
 בית הספר 

רשימה סטטית של תלמידי בית הספר, שמכילה נתונים על כל התלמידים. 
רשימה זו נוצרת ונמצאת בשימוש מחוץ למערכת לניהול שיעור לפני 

שתלמיד כלשהו שויך לכיתת האם, והיא ריקה לאחר שכל התלמידים 
 משויכים לכיתות אם.

 .עת הדעתמתייחסת תמיד לספריית השיעורים של  ת שיעוריםספריי

מאפיין ישות שמזהה את שנת הלימודים המשויכת למופע ישות ספציפי.  שנת לימודים
. מחברת של 2008-2009דוגמאות: ניתן לשייך כיתת אם לשנת הלימודים 

 תלמיד יכולה לכלול שנת לימודים.

 פריים. הערכים עבור מאפיין שנת הלימודים הם מס

2009- 2010 ,2010- 2011… 

רשימה של תלמידים שיוצרים את "הכיתה כולה" עבור תחום לימוד מסוים  כיתת לימוד
אנגלית(. בדרך כלל, רוב התלמידים השייכים לכיתת לימוד  - 1 -)לדוגמה, ד

(. עם זאת, חלק 1 -ד -שייכים לכיתת האם בעלת אותו כינוי )בדוגמה זו 
הלימוד יכולים להשתייך לכיתות אם אחרות, ותלמידים מהתלמידים בכיתת 

אחרים מאותה כיתת אם יכולים להשתייך לכיתות לימוד אחרות. כיתת 
הלימוד משויכת למורה מקצועי מסוים ועשויה להיות לה תוכנית לימוד 

 משלה.

: מספר כיתות הלימוד עבור תחום נתון אינו מוגבל. בפרט, מורה יכול הערה
ידי הגדרת כיתות לימוד שונות -לקבוצות בכמה דרכים, על לחלק את הכיתה

 באותו תחום לימוד.



 פתיחה
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 הגדרה מונח

. פריטי תוכן אלה עת הדעתידי -פריטי תוכן שהוכנסו לספרית השיעורים על תוכן לימוד 
נתונים שלהם -עוברים בקרת איכות פדגוגית וטכנית מקיפה, ושדות המטא

נגישים  עת הדעתם של . החומריעת הדעתידי מחברי התוכן של -הוגדרו על
 לכל המורים.

מערך שיעור כללי שקיים לכל שכבה )כיתה ד'( ונושא לימוד. מערך זה נוצר  מערך שיעור 
והמורים אינם יכולים לשנות אותו. הוא אינו משויך לבית  עת הדעתידי -על

ספר ספציפי או לכיתת לימוד ספציפית. לכל בית ספר יהיה מערך שיעור 
)לכל שכבה ותחום לימוד(. מערך זה ישמש כבסיס  עת הדעתאחד של 

 ליצירת מערך שיעור של המורה.

מערך שיעור של 
 מורה

, והוא משויך לכיתת עת הדעתמערך שיעור המבוסס על מערך השיעור של 
ידי מורה. לאורך השנה המורה יכול -לימוד ספציפית )ולבית ספר ספציפי( על
ספר יהיו כמה מערכי שיעור של לשנות את מערך השיעור שלו. לכל בית 

 מורים )בהתאם למספר כיתות הלימוד(. מערך השיעור של המורה יוצג ב:

  לביצוע שינויים במערך השיעור של המורה -מסכי התכנון 

  לבחירת שיעור לשימוש בניהול כיתה בזמן  -מסך לבחירת שיעור
 אמת או לכל משימה אחרת
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 תכנון שיעור .2
נליות של המערכת לניהול שיעור מאפשרות למורים לנהל בקלות את החומרים הדרושים התכונות והפונקציו

להצגה מוצלחת של התוכן הנלמד. המערכת לניהול שיעור מציעה למורים כלים לתכנון, הדמיה, הצגה ולאחר 

 .מכן חזרה על התוכן הנלמד בנושא הלימוד שהם מלמדים

 תוכל:

 לסדר מחדש את רצף השיעורים ואת תוכנם, עת הדעתעור של תוכל לטעון תוכן שי - לתכנן שיעורים ,
וליצור תוכן שיעור חדש באמצעות תבניות קבצים שונות. באפשרותך גם ליצור קבוצות לימוד דיפרנציאליות 

 ויחידות לימוד לניהול תכני שיעור דומים.

 את השיעור  עיללהפתוכל לתרגל את אפשרויות הגשת השיעור בלי  - לדמות שיעור במצב לא מקוון
 בפועל. שינויים שיתבצעו במצב הדמיה לא יישמרו, ולא ישפיעו בשום צורה על תוכן השיעור האמיתי.

 המנגנון המשמש לניהול שיעור. כולל כל הפונקציונליות הקשורה להגשת שיעור.לנהל שיעור : 

 להציג ולחפש בגלריות משיעורים קודמים.להציג גלריות : 

 תוכל לצפות בשיעורים קודמים שנלמדו ולבדוק את מטלות התלמידים שבוצעו.ריםלהציג היסטוריית שיעו : 

  :כאן תוכל לנהל משימת ניהול כגון עריכה, הצגה ועדכון פרטי הכיתה והתלמידים.לנהל תלמידים וכיתות 

 פונקציות אלה נגישות מדף הבית, לאחר הכניסה למערכת.

 הכנת שיעור
ניהול מוצלח של שיעור בזמן אמת עם התלמידים. באמצעות פונקציית תכנון השיעור הוא הצעד הראשון ל

התכנון, תוכל לתכנן ולעדכן את תוכן הלימוד של שיעור, וכן ליצור שיעורים חדשים, פעילויות לימודיות חדשות 

ת ופריטי למידה חדשים. כאן תוכל גם ליצור יחידות לימוד, המשמשות לניהול תוכן לימוד דומה, וליצור קבוצו

לימוד. 
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 .דף הביתב תכנון, לחץ על תכנון שיעורכדי להציג את מסך 

 

 

 

 

 לחצנים הקשורים לשיעורים

סרגל 
 אפשרויות

בחירת 
 כיתה

רשימת 
 שיעורים

אזור 
פעילויות 
 לימודיות

 אזור עריכה

אזור 
 פריטי
 למידה

 סרגל כלים

 כיתה בחירת
: תוכן לייבוא

 ספרייה

 TTK או למורה

ספריית  חלון
 ניםהתכ

לחצן ייבוא 
 תכנים חדשים

 חיפוש

מאגר 
 הפריטים
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 :תכנוןהטבלה הבאה מתארת כל רכיב שמוצג במסך 

 תיאור אובייקט

 בחר כדי להציג את השיעורים השייכים לכיתה.  רשימת כיתות

 .בחרה כעתרשימת שיעורים עבור כיתת הלימוד שנ רשימת שיעורים

 בחר אחת מהאפשרויות: סרגל אפשרויות

 שיעורים: נהל את מערכי השיעור שלך 

 יחידות לימוד: צור ונהל יחידות לימוד 

 קבוצות: צור ונהל קבוצות לימוד 

ספריית חלון 
 התכנים

ספריית תכנים של מערכי שיעור אחרים מספריית המורה או מערכי שיעור של 
עת עריכת מערך שיעור או פעילות לימודית , שבהם ניתן לעיין בעת הדעת

קיימים. כוכבית צהובה על תוכן בספריית התכנים מציינת כי זהו תוכן חדש 
 שמוכן לייבוא לתוך הספרייה. 

תוכל לחפש פריטי תוכן באמצעות טקסט חופשי ומילות מפתח. באפשרותך  שדה החיפוש
, ותוכל לצמצם את לבחור לחפש פריט למידה, פעילויות לימודיות או שיעור

תוצאות החיפוש באמצעות מסננים, להציג תצוגה מקדימה של פריטים שנבחרו 
 ולייבא אותם אל מאגר הפריטים. 

פריטי תוכן שנמצאו בתהליך החיפוש נוספים אל התיקייה 'מאגר הפריטים'. שים  מאגר הפריטים 

 פריטי תוכן לכל היותר.  30לב, תיקיית הפריטים יכולה להכיל 

רכים אחרות להוספת תוכן לתיקייה 'מאגר הפריטים' כוללות העתקה, גזירה ד
 והדבקה, או גרירה ושחרור פריטי תוכן לתיקייה. 

ניתן להשתמש במאגר הפריטים להעתקה או העברה של פריטים בין כיתות 
 לימוד שונות.

נשמר עבור המורה בין פעילויות, גם לאחר שהוא  מאגר הפריטיםתוכן התיקייה 
 תנתק מהמערכת.מ

 אפשרויות העריכה הזמינות לשימוש בעת ניהול ועריכה של תוכן לימוד. סרגל כלים
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 תיאור אובייקט

 לחצני שיעור
 עריכת מאפייני השיעור 

 הצגת מדריך מקוצר למורה 

 הוספת סימון 'השיעור הושלם' 

 הדמיית שיעור 

 ת 'מה עוד' של השיעור.כלי קיבול עבור פריטי למידה המהווים חלק מפעילו מה עוד?

אזור פעילויות 
 לימודיות

 רשימת פריטי הלמידה הכלולים בפעילות הלימודית הנבחרת כעת.

האזור שבו ניתן לערוך את מערכי השיעור של נושא הלימוד הנבחר כעת. אזור  אזור עריכה
אזורים: אזור הפעילויות הלימודיות, אזור פריטי הלמידה ואזור  3זה מכיל 

 .ות 'מה עוד'פעילוי

 

 ייבוא מערך שיעור
מתבצע  עת הדעתמספקת תוכן לימוד יחד עם המערכת לניהול שיעור. ייבוא התוכן של  עת הדעתמערכת 

בדרך כלל במהלך ההגדרה הראשונית. ניתן להשתמש בתוכן ליצירת מערך שיעור חדש עבור כיתה שכעת לא 

 חדש, המסומן באמצעות כוכביות צהובות.מוקצה לה תוכן לימוד, או ניתן לבחור לייבא תוכן 

 :כדי לייבא מערך שיעור ממערכת עת הדעת או מכיתה אחרת 

 .כיתה, בחר את הכיתה שלא מוקצה לה מערך שיעור מהרשימה הנפתחת תכנוןבמסך  .1

 .מערך שיעור ריקמופיע מסך של 

 

מהרשימה  עת הדעתשל , בחר את מערך השיעור הרלוונטי עת הדעתכדי לייבא מערך שיעור ממערכת  .2
 ,ייבוא מ'עת הדעת'הנפתחת בספריית התכנים ולחץ על הלחצן 
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 לחלופין

כדי לייבא מערך שיעור מכיתה אחרת, בחר את הכיתה הרלוונטית ברשימה הנפתחת 'בחרו כיתה' ולחץ 
 . ייבוא מכיתהעל הלחצן 

 עם מצב טעינת השיעור עבור הכיתה שנבחרה. מערך השיעור נטען לכיתה הריקה. מופיעה הודעה

 עדכון מערך שיעור של מורה 
באפשרותך לעדכן מערך שיעור באמצעות כל שילוב של פעילויות לימודיות ופריטי למידה מהתוכן המיובא או 

 מכל תוכן קיים אחר.

 בעת עדכון מערך שיעור חדש, יש לבצע את השלבים הבאים:

 .העתק או העבר תוכן לימוד למערך השיעוראו  צור פריט למידה חדש .1

 .העתק או העבר תוכן לימוד למערך השיעוראו  צור פעילות לימודית חדשה .2

  העתק או העבר שיעורים לרשימת השיעורים, או צור שיעור חדש .3

 יצירת שיעור חדש
יא קבוצה של שיעורים. שיעור הוא פריט הלימוד העיקרי שמספק זיהוי ותיאור כללי, ושיוך ליחידת לימוד, שה

 לשיעורים מצורפות פעילויות לימודיות שהן המשימות הקשורות. 

 :כדי ליצור שיעור חדש 

 הדרוש ברשימה הנפתחת. נושא הלימוד, בחר את תכנוןבמסך  .1

 .שיעור חדשובחר  יצירת חדשלחץ על הלחצן  .2
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 מופיע. יצירת שיעור חדשמסך 

 

 דש., הזן שם עבור השיעור החשם השיעורבשדה  .3

 , הזן נושא עבור השיעור החדש.נושאבשדה  .4

 הערה: שדות אלה מסומנים בכוכבית אדומה וחובה למלא אותם.

 נושא עבור השיעור החדש.-, הזן תתנושא-תתבשדה  .5

הערה: מידע בנוגע למשך הזמן המשוער מתקבל באופן אוטומטי כאשר פעילויות לימודיות, עם פריטי 
 למידה, נוספות לשיעור.
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 התאריך המתוכנן ואת השעה המתוכננת שבהם השיעור יועבר לתלמידים.בחר את  .6

 כדי לפתוח את עורך הטקסט ולהזין סקירה כללית של השיעור החדש. לחץ על  .7

יחידות במקטע  כדי להוסיף יחידות לימוד כלשהן שלדעתך קשורות לשיעור זה, לחץ על הלחצן  .8
 .לימוד מקושרות

שרות' מאפשר לך לגשת ולסקור שיעורים המכסים מיומנויות המקטע 'יחידות לימוד מקוהערה: 
יצירת לחצן זה מופעל רק אם יצרת יחידות לימוד. לקבלת מידע נוסף, ראה  שמהוות דרישה מוקדמת.

 .יחידת לימוד

 .מופיע יחידות לימוד מקושרות חלון

 

 . אישורעור זה ולחץ על בחר את היחידות שברצונך להוסיף לשי .9

מאפייני , מאפייני הנחיותלקבלת תיאור של מאפייני ההנחיות, ההישגים הנדרשים והקבצים המצורפים, ראה 

 .מצורפים מאפייני קבציםו נדרשים הישגים

 עדכון מאפייני השיעור
 .מאפייני שיעור מספקים מידע כללי והנחיות בנוגע לתוכן הלימוד של השיעור

 :כדי לעדכן את מאפייני השיעור 

 . מאפייניםבאזור 'שיעור', לחץ על הסמל  .1

 .מאפייני השיעורמופיע מסך 

 עדכן את המאפיינים. .2



 תכנון שיעור

 

 29 למשתמש מדריך -' הדעת עת' שיעור לניהול המערכת                 
 

 

ידי לחיצה על הלחצן -שביצעת שינויים במאפיינים, תוכל להציג את מאפייני השיעור המקוריים עללאחר 

שליחת )ראה  עת הדעת. תוכל גם לשלוח כל משוב שיהיה לך לגבי השיעור למערכת הצגת מאפייני מקור

 (.משוב אודות תוכן הלימוד

 י לסגור את המסך. כד אישורלחץ על  .3

 שליחת משוב אודות תוכן הלימוד
 בנוגע לכל תוכן לימוד שעימו אתה עובד. עת הדעתבאפשרותך לשלוח משוב אל 

 :'כדי לשלוח משוב למערכת 'עת הדעת 

 .משוב, לחץ על הקישור מאפייני הפעילות הלימודיתאו בחלון  שיעורבחלון  .1

 מופיע. עת"משוב ל"עת הדהטופס 

 הערה: הטקסט בתיבה ייצג את סוג תוכן הלימוד שבחרת.

 

 הזן את ההערות שלך ובחר מספר המייצג את שביעות רצונך ביחס לתוכן הלימוד. .2

 כדי לסגור את החלון.  אישורלחץ על  .3

 יצירת פעילות לימודית חדשה
לדוגמה, 'תולדות המזון', 'אליס בחלל' ו'מתכון למזון בחלל' הן  פעילות לימודית היא פעילות המשויכת לשיעור.

 פעילויות לימודיות בשיעור 'חומר למחשבה'.
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פריטי למידה משויכים לפעילות הלימודית. לדוגמה, הטקסט לקריאה 'הרפתקאות המזון בחלל של אליס' 

 .ס בחלל'וההערכה 'הרפתקאות המזון בחלל של אליס' משויכים לפעילות הלימודית 'אלי

 :כדי ליצור פעילות לימודית חדשה 

, בחר את הכיתה הרצויה ברשימה הנפתחת, ולאחר מכן בחר את השיעור שאליו ברצונך תכנוןבמסך  .1
 להוסיף את הפעילות הלימודית.

 .פעילות לימודית חדשהובחר  יצירת חדשלחץ על הלחצן  .2

 מופיע. יצירת פעילות לימודית חדשהמסך 

 
 הלימודית', הזן שם עבור הפעילות הלימודית החדשה. בשדה 'שם הפעילות .3
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 בשדה 'נושא', הזן נושא עבור הפעילות הלימודית החדשה. .4

 הערה: שדות אלה מסומנים בכוכבית אדומה וחובה למלא אותם.

 נושא עבור הפעילות הלימודית החדשה.-נושא', הזן תת-בשדה 'תת .5

רגון הלומדים מתקבל באופן אוטומטי כאשר הערה: מידע בנוגע למשך הזמן המשוער, הקדימות וא
 פריטי למידה נוספים לשיעור.

כדי להגדיר שפעילות לימודית זו היא פעילות לימודית דיפרנציאלית, סמן את התיבה 'פעילות לימודית  .6
 (.יצירת פעילות לימודית דיפרנציאליתדיפרנציאלית' )ראה 

 רשימה הנפתחת 'סוג מודל הלמידה', בחר את סוג מודל הלמידה הרצוי לך עבור פעילות לימודית זו.ב .7

ידי בחירת באחת מהאפשרויות תחת 'אופן -הגדר כיצד התלמידים מתקדמים לאורך פעילות לימודית על .8
 התקדמות התלמידים בשיעור' המפורטות להלן:

 כול לעבוד עליהם רק לפי הסדר הנתון: התלמיד רואה את כל פריטי הלמידה, אך ירצף >

 : התלמיד רואה את פריט הלמידה רק לאחר שהציג את הפריט הקודם לוהדרגה >

 : התלמיד יכול לעבוד על פריטי הלמידה בכל סדר שירצהבחירה >

הערה: האפשרויות תחת 'אופן התקדמות התלמידים בשיעור' זמינות רק עבור פעילויות לימודיות, 
 ר פעילויות לימודיות דיפרנציאליות.ואינן זמינות עבו

 .הפעילות הלימודית הושלמהכדי לסמן פעילות לימודית כפעילות שהושלמה, סמן את התיבה  .9

הפעילות הלימודית נעולה בפני כדי לנעול את הפעילות הלימודית בפני התלמידים, סמן את התיבה  .10
 . התלמידים

ת הפעילות הלימודית בכל עת. לאחר שתבטל את נעילת הפעילות הערה: תוכל לבטל את נעיל
 הלימודית, היא תהפוך לזמינה עבור התלמידים ותוצג על המסכים שלהם כאשר תפעיל שיעור.

מאפייני , מאפייני הנחיותלקבלת תיאור של ההנחיות, ההישגים הנדרשים ומאפייני הקבצים המצורפים, ראה 

  מאפייני קבצים מצורפים ו הישגים נדרשים

 עדכון מאפייני פעילות לימודית

 .גלוי כאשר המורה מרחף עם העכבר מעל פעילות לימודית, תיאור הכלי העליון 
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 סמלים: סרגל זה מכיל שלושה

 תיאור סמל

  

לחץ על סמלים אלה כדי לסמן את הפעילות 
הלימודית כפעילות שהושלמה או כפעילות 
שלא הושלמה. הסמל הימני מציין פעילות 

לימודית שהושלמה, והסמל השמאלי מציין 
 פעילות לימודית שלא הושלמה.

 

לחץ על סמל זה כדי לפתוח את מאפייני 
 הפעילות הלימודית.

  

לחץ על סמלים אלה כדי לנעול את הפעילות 
הלימודית או לבטל את נעילתה. הסמל הימני 

מציין פעילות לימודית לא נעולה, והסמל 
 השמאלי מציין פעילות לימודית נעולה.

 מאפייני פעילות לימודית מספקים מידע כללי והנחיות בנוגע לתוכן הלימוד של הפעילות הלימודית. 

 פעילות לימודית: כדי לעדכן מאפייני 

 העבר את העכבר מעל הפעילות הלימודית הדרושה. .1

 מופיע חלון מידע.

 

 בתיאור הכלי העליון. מאפייניםלחץ על הסמל  .2

 מופיע, כשהלשונית 'מאפיינים' מוצגת. פעילות לימודיתמסך 

 .יצירת פעילות לימודית חדשהעדכן את המאפיינים כמתואר תחת  .3

ידי לחיצה -לאחר שביצעת שינויים במאפיינים, תוכל להציג את מאפייני הפעילות הלימודית המקוריים על

. תוכל גם לשלוח כל משוב שיהיה לך לגבי הפעילות הלימודית למערכת הצגת מאפייני מקורעל הלחצן 

 (.שליחת משוב אודות תוכן הלימוד)ראה  עת הדעת

 .כדי לסגור את המסך אישורלחץ על  .4

 .יצירת פריט למידה שתומך בתבניות קובץ שונותהשלם את יצירת הפעילות הלימודית כמתואר בסעיף  .5

לימודיות בשיעור הנבחר, ובשלב זה אינה מכילה הפעילות הלימודית החדשה ממוקמת באזור הפעילויות ה

 אף פריט למידה.
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 יצירת פריט למידה חדש
. עת הדעתבאפשרותך ליצור פריט למידה באמצעות תוכן לימוד שאינו מסופק במסגרת תוכנית הלימודים של 

 ישנם ארבעה סוגים של פריטי למידה:

 מידה שתומך במגוון תבניות קובץ.פריט ל – קובץ 

 HTML – .פריט למידה שבו ניתן להעלות דף אינטרנט יחיד או אתר אינטרנט שלם, כולל תמונות וצלילים 

 הגישה לאתרי אינטרנט תלויה במדיניות פריט למידה שמכיל קישור לדף אינטרנט.  – כתובת אינטרנט
 העדכנית של בית הספר.

 פריט למידה זה אינו מכיל פעילות לתלמידים, וניתן להשתמש בו כתזכורת לפעילות  – לא ממוחשב
 מתוכננת אחרת.

 :כדי ליצור פריט למידה שתומך בתבניות קובץ שונות 

 .כיתה, בחר את הכיתה הרצויה ברשימה הנפתחת וןתכנבמסך  .1

 בחר את הכיתה הרצויה ואת הפעילות הלימודית שאליה ברצונך להוסיף את פריט הלמידה החדש. .2

 .פריט למידה חדשובחר  יצירת חדשלחץ על הלחצן  .3

 מופיע כשהסוג 'קובץ' נבחר. יצירת פריט למידה חדשמסך 

 

 פריט הלמידה., הזן שם עבור שם פריט הלמידהבשדה  .4

טעינת ולחץ על  נווט לקובץ שברצונך להעלות לפריט למידה זה ,Browse, לחץ על שם הקובץבשדה  .5
 .קובץ

 בסיום התהליך תוצג הודעת אישור.
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 .המשךולאחר מכן לחץ על  אישורלחץ על  .6

ייפתח כשהקובץ מוצגת בלשונית 'תצוגה מקדימה'. אם זהו קובץ של  מאפייני פריט הלמידהמסך 

Microsoft Office.יופיע חלון עם אפשרות לפתוח או לשמור את הקובץ , 

 . הגדרת מאפייני פריט הלמידההשלם את יצירת פריט הלמידה מסוג 'קובץ' כמתואר בסעיף  .7

 לאחר שהשלמת את כל המאפיינים, פריט הלמידה מסוג 'קובץ' מופיע עם סמל זה:

 

 יצירת פריט למידה שמשתמש בדף אינטרנט יחיד או באתר אינטרנט שלם

 :כדי ליצור פריט למידה שמשתמש בדף אינטרנט יחיד או באתר אינטרנט שלם 

 .כיתה, בחר את הכיתה הרצויה ברשימה הנפתחת תכנוןבמסך  .1

 הוסיף את פריט הלמידה החדש.בחר את הכיתה הרצויה ואת הפעילות הלימודית שאליה ברצונך ל .2

 .פריט למידה חדשובחר  יצירת חדשלחץ על הלחצן  .3

 .HTML, בחר יצירת פריט למידה חדשבמסך  .4

 מופיע. HTMLסוג פריט הלמידה 

 
 . הגדרת מאפייני פריט הלמידההשלם את יצירת פריט הלמידה, כמתואר בסעיף  .5
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 מופיע עם סמל זה: HTMLלאחר שהשלמת את כל המאפיינים, פריט הלמידה מסוג 

 

מאחר שהם לא רלוונטיים לפריט למידה שמשתמש  ,הערה: חלק מהשדות בלשונית 'כללי' ינוטרלו
 בדפי אינטרנט.

 יצירת פריט למידה שמשתמש בכתובת אינטרנט

 ינטרנט:כדי ליצור פריט למידה שמשתמש בכתובת א 

 , בחר את הכיתה הרצויה ברשימה הנפתחת 'כיתה'.תכנוןבמסך  .1

 בחר את הכיתה הרצויה ואת הפעילות הלימודית שאליה ברצונך להוסיף את פריט הלמידה החדש. .2

 .פריט למידה חדשובחר  יצירת חדשלחץ על הלחצן  .3

 .כתובת אינטרנט, בחר יצירת פריט למידה חדשבמסך  .4

 .אינטרנט' מופיע סוג פריט הלמידה 'כתובת

 

 בשדה 'שם פריט הלמידה', הזן שם עבור פריט הלמידה. .5

 בשדה 'כתובת אינטרנט', הזן את כתובת האינטרנט. .6

 .המאושרים על ידי בית הספרהערה: התלמידים יוכלו לצפות רק באתרים 
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 .בדיקה בדפדפןכדי לבדוק שדף האינטרנט פועל, לחץ על  .7

 נטרנט שהזנת.נפתח חלון דפדפן שמציג את דף האי

 .המשךלחץ על  .8

 .כללילחץ על הלשונית  .9

 . הגדרת מאפייני פריט הלמידההשלם את יצירת פריט הלמידה, כמתואר בסעיף  .10

 לאחר שהשלמת את כל המאפיינים, פריט הלמידה מסוג 'כתובת אינטרנט' מופיע עם סמל זה:

 

 

מאחר שהם לא רלוונטיים לפריט למידה שמשתמש  ,הערה: חלק מהשדות בלשונית 'כללי' ינוטרלו
 בכתובת אינטרנט.

 יצירת פריט למידה לא ממוחשב 

 :כדי ליצור פריט למידה לא ממוחשב 

 .כיתה, בחר את הכיתה הרצויה ברשימה הנפתחת תכנוןבמסך  .1

 שאליה ברצונך להוסיף את פריט הלמידה החדש. בחר את הכיתה הרצויה ואת הפעילות הלימודית .2

 .פריט למידה חדשובחר  יצירת חדשלחץ על הלחצן  .3

 .לא ממוחשב, בחר יצירת פריט למידה חדשבמסך  .4
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 סוג פריט הלמידה 'לא ממוחשב' מופיע. 

 

 בשדה 'שם פריט הלמידה', הזן שם עבור פריט הלמידה. .5

 .המשךלחץ על  .6

 .כללילחץ על הלשונית  .7

 .הגדרת מאפייני פריט הלמידהיצירת פריט הלמידה, כמתואר בסעיף השלם את  .8

 לאחר שהשלמת את כל המאפיינים, פריט הלמידה מסוג 'לא ממוחשב' מופיע עם סמל זה:

 

וונטיים לסוג פריט הלמידה 'לא מאחר שהם לא רל ,הערה: חלק מהשדות בלשונית 'כללי' ינוטרלו
 ממוחשב'. 

 עדכון מאפייני פריט למידה

  של פריט למידה: מאפייניםכדי לעדכן 

 . הפעלהעבר את העכבר מעל פריט הלמידה הדרוש ולחץ על הלחצן  .1

 .פריט למידהמופיע מסך 

 לחץ על כל אחת מהלשוניות במסך זה כדי לעדכן את המאפיינים.  .2

ידי לחיצה על -מאפיינים, תוכל להציג את מאפייני פריט הלמידה המקוריים עללאחר שביצעת שינויים ב .3
 . הצגת מאפייני מקורהלחצן 
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 .ניטור התקדמות התלמידים במהלך השיעור, ראה טעינת משימהלקבלת הסבר על הלחצן 

 כדי לסגור. אישורלחץ על  .4

 הגדרת מאפייני פריט הלמידה
 סעיף זה מתאר את המאפיינים שניתן להגדיר עבור פריט הלמידה שנבחר.

 

 :כדי ליצור פריט למידה שתומך בתבניות קובץ שונות 

 .כללי, לחץ על הלשונית מאפייני פריט הלמידהבחלון  .1
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 מאפייני הלשונית 'כללי' מוצגים.

 

 נית 'כללי' כנדרש:השלם הגדרות מאפיינים אלה בלשו .2

 )הזן שם עבור פריט הלמידה )חובה 

 נושא עבור פריט הלמידה-הזן נושא או תת 

 בחר את משך הזמן המוערך של פריט הלמידה 

 בחר את סוג ארגון הלומדים 

 בחר את הסוגות הדרושות עבור פריט הלמידה 

 הזן תיאור 

 סמן את תיבות הסימון הרצויות 

  ם פריט הלמידה מקושר לגלריהא קישור פריט הלמידה לגלריהבחר 

  אם פריט הלמידה מוגדר כפעילות הערכה הפריט כולל הערכה ממוחשבתבחר 
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 השלם הגדרות מאפיינים אלה בלשונית 'הנחיות' כנדרש: .3

 הזן את מטרות פריט הלמידה 

 הזן הנחיות למורה 

 הזן הנחיות לתלמיד 

 הזן הנחיות לתלמיד לכתיבת תגובות בגלריה 

 נים אלה בלשונית 'מידע פדגוגי' כנדרש:השלם הגדרות מאפיי .4

 בחר רמת קושי 

  )בחר את סוג השימוש הפדגוגי בפריט הלמידה )לדוגמה, פתיחה, דיון, תרגול, סיכום 

 בחר את מספר הקדימויות 

 בחר את קבוצות המיומנויות המשויכות לפריט הלמידה 

 בחר חבילת הישגים נדרשים אם יש צורך בכך. .5

 אם יש צורך בכך. צרף קובץ לפריט הלמידה .6

 כדי לשמור. אישורלחץ על  .7

 מאפיינים כלליים

 הטבלה הבאה מתארת את המאפיינים הכלליים הניתנים להתאמה אישית עבור פריט למידה.

 תיאור מאפיין

 תיאור פנימי של פריט למידה. חובה. שם פריט הלמידה

 שם הנושא שמוצג לתלמיד. נושא

 הנושא שמוצג. מיועד לפריט למידה שמאורגן במבנה היררכי. -שם תת נושא-תת

 משך הזמן המשוער הדרוש לביצוע פריט הלמידה משך זמן משוער

 בחר מבין קבוצות תלמידים אלה: ארגון לומדים

 התלמידים עובדים לבד –יחידני 

 התלמידים עובדים בזוגות -בזוג 

 התלמידים עובדים בקבוצות -בקבוצה 

 התלמידים עובדים יחד עם הכיתה כולה –אה במלי

כדי לבחור את הסוגות הדרושות עבור פריט הלמידה.  לחץ על הסמל  סוגה
 . אישורידי סימון התיבות הרלוונטיות. לסיום, לחץ על -הוסף או הסר סוגות על
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 תיאור מאפיין

אור באמצעות כדי לפתוח את העורך. הזן ועצב את התי לחץ על הסמל  תיאור
 .אישורסרגל הכלים של העורך. לסיום, לחץ על 

פריט הלמידה מוסתר 
 מהתלמידים

 פריט הלמידה מוסתר מהתלמידים עד שתבחר לחשוף אותו.

עבודת התלמידים 
 נשמרת במערכת

 שמור את עבודת התלמידים בשיעור הקיים.

רשות  -פריט הלמידה 
 לתלמידים

כלומר התלמידים לא נדרשים לבצע פריט  סימון פריט הלמידה כפריט רשות,
 למידה זה, והוא לא נכלל בדוחות ההערכה.

עבודת התלמידים 
מאושרת לצפיית 

 המורה

 מאפשר לך לגשת לעבודת התלמיד.

הערה: אפשרות זו מוגדרת במסוף הניהול כחלק מהגדרות בית הספר. כאן 
 ד.תוכל לעקוף את הגדרת ברירת המחדל עבור כל פריט למידה בוד

קישור פריט הלמידה 
 לגלריה

. בחר Browse. לחץ על הלחצן קישור פריט הלמידה לגלריהסמן את התיבה 

 .אישוראת הגלריה שאליה ברצונך לקשר את פריט הלמידה ולחץ על 

לקבלת מידע נוסף על יצירת קיצור דרך  יצירת קיצורי דרך לגלריהראה 
 ריה.לגל

 בחר אם להשתמש בפריט למידה זה כפעילות הערכה.  פעילות הערכה

  אם ברצונך שפריט למידה הפריט כולל הערכה ממוחשבתסמן את התיבה ,
 זה יהיה פעילות הערכה. 

  אם ברצונך שתוצאות ההערכה  אפשור תוצאות אוטומטיותסמן את התיבה
 יפורסמו באופן אוטומטי לתלמידים וישולבו בדוחות.

הערה: ניתן להשתמש בפריטי למידה מסוימים להערכת עבודת התלמידים. 
סוגים אלה של פעילויות אינם נשלחים בדרך כלל לגלריה, מאחר שהם 

 מיועדים להערכה אישית בלבד.
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 מאפייני הנחיות

 כדי להזין הנחיות באמצעות עורך הטקסט. בכל אחד מהשדות בלשונית 'הנחיות', לחץ על הסמל 

 

 ייני ההנחיות מתוארים בטבלה.מאפ

 תיאור מאפיין

 .המטרה והיעדים של פריט הלמידה מטרות

 .פיהן בעת ביצוע פריט הלמידה-הנחיות שהמורה צריך לפעול על הנחיות למורה

 .הנחיות לתלמידים לגבי האופן שבו עליהם לעבוד על פריט הלמידה הנחיות לתלמיד

הנחיות לתלמיד 
לכתיבת תגובות 

 הבגלרי

הנחיות לתלמיד לכתיבת תגובות בגלריה רלוונטיות רק אם פריט הלמידה 
מקושר לגלריה, והן מוצגות לתלמידים בגלריה, כדי להסביר להם כיצד 

 עליהם לכתוב תגובות על עבודות של תלמידים אחרים.
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 מאפייני מידע פדגוגי

 ור את אפשרות הרמה המתאימה.כדי לבח בכל אחד מהשדות בלשונית 'מידע פדגוגי', לחץ על הסמל 

 

 

 מאפייני המידע הפדגוגי מתוארים בטבלה.

 תיאור מאפיין

 בחר את רמת הקושי עבור פריט הלמידה. רמת קושי

בחר כיצד פריט הלמידה משמש כחלק מפעילות השיעור. לדוגמה, פתיחה,  סוג פדגוגי
 דיון, תרגול, סיכום.

 בחר את מספר הקדימויות. קדימות

בחר את קבוצות המיומנויות שנמצאות בשימוש בפריט הלמידה. לדוגמה,  ויותמיומנ
 שמיעה, זיהוי, חישוב, הערכה.
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 מאפייני הישגים נדרשים

 הישגים נדרשים הם דרישות ארציות ולאומיות ביחס לרמת הבקיאות עבור כל שכבה ונושא.

 כדי להוסיף הישג נדרש לפריט למידה 

כדי להציג את ההישגים הנדרשים הזמינים שניתן להוסיף לפריט  שיםהישגים נדרפתח את הלשונית  .1
 מופיע. הוספת הישגים נדרשיםהלמידה. חלון 

 

 
 בעץ כדי להרחיב את כל הרמות. לחץ על הלחצן  .2
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 . הוספת הישגים נדרשיםבחר את ההישגים הנדרשים הרצויים ולחץ על הלחצן  .3
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 .שגים נדרשיםהיההישגים הנדרשים הנבחרים נוספים ללשונית 

 
 .מחיקהכדי למחוק הישג נדרש, סמן את התיבה של ההישג הנדרש הרלוונטי ולחץ על  .4

 מאפייני קבצים מצורפים

 . קבצים מצורפיםלחץ על הלשונית  .1
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 הלשונית 'קבצים מצורפים' מוצגת. 

ת רלוונטיות לפריט הלמידה הערה: לשונית זו מאפשרת לך לצרף מסמכים, כגון הנחיות או הוראו
שיוכלו לסייע לך. שים לב, הקבצים המצורפים מיועדים לעיונך בלבד. הם אינם מהווים חלק מפריט 

 פריט הלמידה. להלמידה, והם נפתחים בנפרד, מחוץ 

 
 ונווט לקובץ שברצונך לצרף לפריט למידה זה. Browseלחץ על  .2

 .טעינת קובץלחץ על  .3
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 , והלשונית 'קבצים מצורפים' משנה את צבעה.ם מצורפיםקבציהקובץ נוסף לרשימה 

 

 .תיאוראם יש צורך בכך, הוסף תיאור בשדה  .4

 . פריט למידה חדשכדי לשמור את השינויים ולסגור את מסך  אישורלחץ על  .5

 .תכנוןבפעילות הלימודית הנבחרת במסך  פריטי למידהפריט הלמידה החדש ממוקם באזור 
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 יצירת יחידת לימוד
יחידות לימוד מסייעות אף הן בניהול התוכן, בכך שהן מאפשרות לקבץ יחד שיעורים תחת נושא ספציפי. הדבר 

 מאפשר גישה מהירה וקלה לתוכן בזמן תכנון שיעורים. 

 יחידות לימוד יכולות להכיל כמה שיעורים, וכל שיעור יכול להשתייך לכמה יחידות לימוד.

  יחידת לימוד:כדי ליצור 

 .יחידות לימוד, לחץ על תכנוןבמסך  .1

 מופיע. יחידות לימודמסך 

 
 .יצירת יחידת לימודלחץ על  .2
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 מופיע. יחידת לימודחלון 

 

 , הזן שם יחידת לימוד ונושא.כלליבלשונית  .3

והזן טקסט באמצעות עורך  , לחץ על הסמל יישוםו רציונל, סקירהאם יש צורך בכך, במקטעים  .4
 הטקסט.

 .שיעורי יחידת הלימודץ על הלשונית לח .5
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 מופיעה. שיעורי יחידת הלימוד הלשונית

 

 Ctrl, בחר את השיעורים שברצונך להוסיף ליחידת לימוד זו, או השתמש במקש רשימת שיעוריםברשימה  .6
 כדי לבחור שיעורים מרובים, ולחץ על החץ הכחול.
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 .שיעורים ביחידת הלימודהשיעור נוסף לרשימה 

 

 עבור כל שיעור שברצונך להוסיף ליחידת לימוד זו. 6ל שלב חזור ע .7

 .קבצים מצורפיםלחץ על הלשונית  .8

יצירת פריט למידה שתומך בתבניות אם יש צורך בכך, הוסף קובץ מצורף ליחידת הלימוד, כמתואר בסעיף  .9
 .קובץ שונות

נדרשים' ריקה. כאשר תסיים ליצור את יחידת הלימוד, יוצגו  הערה: בשלב זה, הלשונית 'הישגים
ההישגים הנדרשים עבור השיעורים שהוספת ליחידת לימוד זו. כדי להציג את ההישגים הנדרשים, 

 .הצגת הישגים נדרשים של שיעור ביחידת לימודראה 

 ידת הלימוד. כדי ליצור את יח אישורלחץ על  .10

 יחידת הלימוד נוספת לרשימת יחידות הלימוד.
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 הצגת הישגים נדרשים של שיעור ביחידת לימוד
 :כדי להציג את ההישגים הנדרשים הרלוונטיים לשיעורים ביחידת לימוד 

 ., בחר את יחידת הלימוד הרצויה ולחץ על הסמל יחידות לימודבמסך  .1

 מופיע. ימודיחידת לחלון 

 . הישגים נדרשיםלחץ על הלשונית  .2

מופיעה ומפרטת את כל ההישגים הנדרשים עבור השיעורים המהווים חלק  הישגים נדרשיםהלשונית 

 מיחידת לימוד זו.

 יצירת מערך שיעור באמצעות תוכן לימוד מכיתה אחרת
 יתה אחרת:כדי ליצור מערך שיעור באמצעות תוכן לימוד מכ 

 בחר את הכיתה הרצויה ברשימה הנפתחת. .1

 השיעור המתוכנן האחרון מוצג. 

יצירת פעילות  או יצירת שיעור חדש צור שיעור חדש, פעילות לימודית חדשה או פריט למידה חדש )ראה  .2
 .(לימודית חדשה

אם ברצונך להעתיק תוכן לימוד לשיעור, פעילות לימודית או פריט למידה קיימים, בחר את השיעור,  .3
 הפעילות או הפריט הרצוי/ה.

 ספריית התכנים, בחר ברשימה הנפתחת כיתה שממנה ברצונך להעתיק תוכן לימוד. בחלון .4

 עץ תוכן הלימוד של כיתה זו מוצג.

 (. ניהול תוכן לימוד הרצוי בשיעור או בפעילות הלימודית )ראההעתק והדבק את תוכן הלימוד  .5

 ניהול תוכן לימוד
. לחצנים אלה מאפשרים תוכל לנהל את תוכן הלימוד באמצעות הלחצנים הכלולים בסרגל הכלים תכנוןבמסך 

לגזור, להעתיק, להדביק ולמחוק תוכן בכל הרמות: רמת השיעור, רמת הפעילות הלימודית או רמת פריט 

 הלמידה. באפשרותך גם לגרור ולשחרר תוכן לימוד מרמה אחת לאחרת, או בתוך אותה רמה. 

פעולה אחרונה' בסרגל ידי לחיצה על הלחצן 'ביטול -הערה: ניתן לבטל כל אחת מהפעולות הנ"ל על
 ידי לחיצה על הלחצן 'חזרה על פעולה אחרונה'.-הכלים, או לחזור על פעולה כלשהי על

 :כדי לגזור/להעתיק ולהדביק תוכן לימוד 

 בחר את תוכן הלימוד הרצוי. .1

לחוץ, גרור ושחרר את תוכן הלימוד למיקום הרצוי, או לחץ על הלחצן  Ctrlבזמן שאתה מחזיק את מקש  .2
 בסרגל הכלים. העתקו א גזור
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 תוכן הלימוד מועבר ללוח.

הערה: אם תחליט לגזור תוכן, יופיע קו מנוקד סביב התוכן שבחרת. גזירה אינה אפשרית עבור תוכן 
 כעת. המופעללימוד 

 . הדבקלחץ על המיקום שבו ברצונך להדביק את התוכן ולאחר מכן לחץ על הלחצן  .3

 ממוקם במיקום שנבחר.תוכן הלימוד 

 הערה: אם תגרור ותשחרר פריט שהופעל, הוא יועתק ולא יועבר.

 :כדי להעביר תוכן לימוד 

  בחר שיעור, פעילות לימודית או פריט למידה ממערך השיעור של המורה שאתה מתכנן כעת, ואז גרור
 ושחרר, או גזור והדבק, את התוכן למיקום הרצוי. 

 :כדי למחוק תוכן לימוד 

 . מחיקהר את התוכן הרצוי ולחץ על הלחצן בח .1

 מופיעה הודעת אישור.

הערה: ההודעה תשתנה מעט בהתאם לתוכן שבחרת. הלחצן 'מחיקה' אינו מופעל עבור תוכן לימוד 
 כעת. המופעל

 
 כדי למחוק את תוכן הלימוד.  אישורלחץ על  .2

. עת הדעתמיד בהקשר המקורי שלו בספריית התכנים של הערה: כל תוכן לימוד שתמחק יהיה זמין ת
 באפשרותך גם להשתמש בלחצן 'ביטול פעולה אחרונה' כדי להחזיר תוכן לימוד שנמחק.
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 יצירת פעילות משותפת
 פעילות משותפת מאפשרת לתלמידים לעבוד על פריטי למידה בזוגות או כחלק מקבוצה. 

דו התלמידים, ולהקצות זוגות או קבוצת תלמידים שיעבדו עם עליך להחליט על המחשב של איזה תלמיד יעב

הפעלת פעילות התלמיד על המחשב. כל תלמיד חייב להירשם במחשב כדי לקחת חלק בפריט הלמידה )ראה 

 סרגל הכלים. (. כאשר התלמידים יפתחו את פריט הלמידה, הם יראו את שמותיהם מוצגים במשותפת

לאחר שפריט הלמידה נסגר, מצבו נשמר רק עבור התלמיד שהתחבר למחשב. עם זאת, אירועים נרשמים עבור 

 כל התלמידים שהשתתפו בפעילות, והעבודה המשותפת משתקפת בדוחות שתוכל ליצור עבור פריט הלמידה.

מיד זה יכול להמשיך הערה: מצב פריט הלמידה נשמר עבור המשתמש המחובר כעת למחשב. לכן תל
לעבוד על פריט הלמידה בשלב מאוחר יותר. תלמידים אחרים שהשתתפו לא יוכלו להמשיך לעבוד על 

 פריט הלמידה.

באפשרותך להגדיר את האפשרות הרצויה במסך המאפיינים של פריט הלמידה, בין אם בעת יצירת פריט 

עדכון ( ובין אם בעת עדכון מאפיינים של פריט למידה קיים )ראה למידה חדשיצירת פריט למידה חדש )ראה 

 (. מאפייני פריט למידה

 יצירת קבוצת לימוד ושיוך תלמידים
בו קבוצות שונות של תלמידים בכיתת לימוד מבצעות קבוצות לימוד נוצרות כדי לאפשר לימוד דיפרנציאלי, ש

ממליצה על יצירה של  עת הדעתידך כדי להתאים לדרישות הקבוצה. מערכת -פריטי למידה שונים, שהוקצו על

 עד שלוש קבוצות עבור כל כיתת לימוד. 

כאשר תיצור בעת יצירת קבוצות, חשוב לשקול את הסדר שבו הקבוצות נוצרות, מאחר שבמהלך שלב התכנון, 

פעילות לימודית דיפרנציאלית, המערכת תקצה באופן אוטומטי את הפעילויות הלימודיות לקבוצות בסדר שבו 

 הן נוצרו והוצגו במערכת. 

 בעת יצירת קבוצת לימוד, עליך לשייך תלמידים לקבוצה כדי להבטיח שהקבוצה החדשה תישמר במערכת.

 :כדי ליצור קבוצת לימוד ולשייך תלמידים 

 .אפשרויותבסרגל ה קבוצות, בחר את הכיתה הרצויה ולחץ על תכנוןבמסך  .1
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 מוצג. קבוצותמסך 

 

 .עריכת קבוצותלחץ על הלחצן  .2

 מסך 'עריכת קבוצות' מוצג.

 

 .קבוצה חדשהלחץ על הלחצן  .3
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 שיח 'עריכת פרטי הקבוצה' מוצגת.-תיבת הדו

 
 .אישורל הזן שם עבור הקבוצה החדשה ופרטים שתרצה להוסיף, ולחץ ע .4

 .עריכת קבוצותהקבוצה החדשה נוספת למסך 

 

 ., בחר שם תלמיד שברצונך להוסיף לקבוצה ולחץ על תלמידים שאינם משויכים לקבוצהבחלונית  .5
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 שם התלמיד נוסף לקבוצה.

 חזור על התהליך כדי להוסיף תלמידים אחרים לקבוצה, בהתאם לצורך. .6

 ידים לכל קבוצה.צור קבוצות אחרות בהתאם לצורך, והוסף תלמ .7

 .כדי להסיר תלמיד מקבוצה, בחר את התלמיד ולחץ על  .8

 כדי לשמור את כל השינויים ולסגור את המסך. אישורלחץ על  .9

כאשר תלמיד כלשהו אינו משויך לקבוצה, תופיע הודעת שגיאה שתציין כי עליך לשייך  אישוראם תלחץ על  .10
 את התלמידים החסרים. 

 

 .סגירהלחץ על  .11

 . אישורצות את כל התלמידים לקבוצה, ולאחר מכן לחץ על הקפד להק .12

 הקבוצות נוספות ללשונית 'קבוצות'.
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 מחיקת קבוצת לימוד
 :כדי למחוק קבוצה 

 כדי למחוק את הקבוצה הרצויה. , לחץ על עריכת קבוצותלאחר שקבוצה נוספה למסך  .1

 מופיעה הודעת אישור.

 

 . כןלחץ על  .2

 הקבוצה נמחקת, ואם היו בה תלמידים, יש להקצות אותם מחדש לקבוצה אחרת.

 העברת תלמידים בין קבוצות לימוד
 :כדי להעביר תלמידים בין קבוצות 

 כדי להסיר תלמידים מקבוצות ולשייך אותם לקבוצות אחרות. -וב -השתמש ב 

 עריכת פרטי קבוצת לימוד
  קבוצה:כדי לערוך פרטי 

 בחלונית הקבוצה. לחץ על  .1

 שיח 'פרטי קבוצה' מוצגת.-תיבת הדו

 כדי לשמור.  אישורבצע את השינויים הדרושים ולחץ על  .2

 

 יצירת פעילות לימודית דיפרנציאלית
צירת פעילות פעילות לימודית דיפרנציאלית משמשת למיקוד תוכן לימוד ספציפי לקבוצות שונות בכיתה. בעת י

לימודית דיפרנציאלית, חשוב לשקול את הסדר שבו הפעילויות הלימודיות נוספות כחלק מהפעילות הלימודית 

הדיפרנציאלית, מאחר שהמערכת מקצה באופן אוטומטי את הפעילויות הלימודיות לקבוצות בסדר שבו הן 
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שנוספת תוקצה לקבוצה הראשונה נוצרות ומוצגות במערכת. המשמעות היא שהפעילות הלימודית הראשונה 

 שנוצרה, הפעילות הלימודית השנייה שנוספה תוקצה לקבוצה השנייה שנוצרה, וכן הלאה. 

 :כדי ליצור פעילות לימודית דיפרנציאלית 

 (. יצירת פעילות לימודית חדשה, צור פעילות לימודית חדשה )ראה תכנוןבמסך  .1

 .פעילות לימודית דיפרנציאליתסמן את התיבה  .2

 

 הערה: כאשר תיבה זו מסומנת, האפשרויות תחת 'אופן התקדמות התלמידים בשיעור' מנוטרלות. 

יצירת פעילות לימודית הגדר את המאפיינים הנותרים בלשונית זו ובלשוניות אחרות, כמתואר בסעיף  .3
 .חדשה

 כדי לסגור את המסך.  אישורלחץ על  .4
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פעילות לימודית דיפרנציאלית נוצרת ומוצגת ככרטסת בתוך השיעור. מספר הכרטסות שמוצג בפעילות 

מציג את  תכנוןהלימודית הדיפרנציאלית תלוי במספר הקבוצות שיצרת עבור הכיתה שנבחרה כעת. מסך 

 חת מסומנת כריקה מתוכן כעת.לשוניות הקבוצות בחלונית התחתונה, כאשר כל א

 

(, או ניהול תוכן לימוד בחר לשונית של קבוצה, והעתק/העבר את הפעילות הלימודית הרצויה לתוכה )ראה .5
 (.יצירת פעילות לימודית חדשהצור פעילות לימודית חדשה )ראה 

 הערה: זכור כי חשוב לבחור את הפעילות הלימודית הנכונה עבור הקבוצה שנבחרה.

ניהול תוכן  העתק/העבר את פריטי הלמידה הרצויים לתוך הפעילות הלימודית בלשונית 'קבוצות' )ראה .6
 ( עבור הפעילות הלימודית.יצירת פריט למידה חדש( או צור פריטי למידה חדשים )ראה לימוד

 עבור כל קבוצה. 3 -ו 2חזור על שלבים  .7

 יצירת גלריה
לשתף ולסקור עבודות שעשו תלמידים בכיתה. באפשרותך לשלוט מאפשרות למורים ולתלמידים  גלריות

ידי יצירת קישור בין פריט -ולהחליט אילו פריטי למידה ברצונך שהתלמידים יוכלו לשתף עם הכיתה שלהם, על

 למידה ספציפי לגלריה. גלריה נוצרת בתוך פעילות לימודית והיא יכולה להכיל יותר מפריט למידה אחד. 

ך ליצור גלריות רק עבור פריטי למידה שבהם התלמידים נדרשים לבצע שינויים בפריט הערה: באפשרות
 PowerPointהלמידה, לכן, לדוגמה, לא ניתן ליצור גלריה עבור קובץ לקריאה בלבד, כגון סרט או מצגת 

 המוגדרת לקריאה בלבד.

ישלח את פריט הלמידה  לאחר שתקשר פריט למידה לגלריה, הוא יופיע בגלריה רק לאחר שהתלמיד/המורה

 (.שליחת פריטי למידה לגלריהלגלריה )ראה 

 :כדי לקשר גלריה לשיעור 

 .כיתה, בחר את הכיתה הרצויה ברשימה הנפתחת תכנוןבמסך  .1

 החדשה.בחר את השיעור הרצוי ואת הפעילות הלימודית הרצויה שאליהם ברצונך להוסיף את הגלריה  .2
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 .גלריה חדשהובחר  יצירת חדשלחץ על הלחצן  .3

 .גלריה -פריט למידה מופיע החלון 

 

 .קישוריםלחץ על הלשונית  .4
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 מופיע. הוספת/מחיקת קישורים לגלריהחלון 

 

 .הוספה/מחיקהלחץ על  .5

 מופיע. עריכת קישורים לגלריהחלון 

 

הציג את פריטי הלמידה שברצונך לקשר בחר את השיעור והפעילות הלימודית מהרשימות הנפתחות כדי ל .6
 לגלריה.
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פריטי למידה מקושרים בחר פריט/י למידה מהרשימה ולחץ על החץ הכחול כדי להוסיף אותם לרשימה  .7
 .לגלריה

 עבור כל פריט למידה שברצונך לקשר לגלריה. 7 -6חזור על שלבים  .8

 
 .אישורלסיום, לחץ על  .9

 .ריהקישורים לגלפריטי הלמידה נוספים לרשימה 
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 :כדי להגדיר את מאפייני הגלריה 

 .כללילחץ על הלשונית  .1

 מופיעה. מאפיינים כללייםהלשונית 

 

 הזן שם ונושא עבור הגלריה. .2

 הערה: שדות אלה מסומנים בכוכבית אדומה, לכן חובה למלא אותם.

 והזנת טקסט בעורך הטקסט. סמל ידי לחיצה על ה-אם יש צורך בכך, הזן תיאור עבור הגלריה על .3

 סמן את כל התיבות הדרושות, כמתואר להלן: .4

 הגלריה מוסתרת מהתלמידים עד שתחליט להציג להם אותה - הגלריה מוסתרת מהתלמידים >
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עבודות התלמידים יוצגו רק לאחר שאישרת אותן להצגה. אם תשאיר תיבה זו  - הגלריה מבוקרת >
תלמידים יוכלו להציג את כל התכנים שלה ללא אישור ריקה, הגלריה לא תהיה מבוקרת וה

 המורה.

באמצעות אפשרות זו ניתן לקיים דיון בין תלמידים ולאפשר  - הגלריה פתוחה לשליחת תגובות >
 להם להגיב על התוכן בגלריה.

לפני שהתלמידים שולחים תגובה, מופיעה  - הצגת חלון תצוגה מקדימה טרם שליחת תגובה >
 שת מהם לאשר את התגובה.הודעת אישור שמבק

כאשר תבחר פריטי למידה ספציפיים שבהם ברצונך  - הפריטים המסומנים מוצגים לתלמידים >
 שהתלמידים יתמקדו, הפריטים שבחרת יסומנו עבור התלמידים כאשר יפתחו את הגלריה.

 הערה: ראה 'עבודה עם גלריות' לקבלת מידע נוסף על כל הפריטים הללו. 

 .הנחיותלחץ על הלשונית  .5

 מופיעה. הנחיותשונית הל

 

כד להזין הנחיות למורה או לתלמיד, לחץ על סמל העריכה הרלוונטי, ובאמצעות עורך הטקסט, הקלד את  .6
 ההנחיות. 

 .יצירת פריט למידה חדשלחץ על כל אחת מהלשוניות הנותרות והזן את הפרטים הדרושים כמתואר בסעיף  .7

 . אישורלחץ על  לסיום, .8
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 ידי סמל התיקייה.-הגלריה נוספת לפעילות הלימודית ומזוהה בקלות על

 

הערה: באפשרותך לצרף פריט למידה לגלריה מתוך מאפייני פריט הלמידה. לקבלת מידע נוסף, ראה 
 .יצירת פריט למידה חדש

ריט למידה, סמל המציין שניתן לשלוח את פריט הלמידה לגלריה מוצג במסך התצוגה כאשר התלמיד מבצע פ

 (.שליחת פריטי למידה לגלריה)ראה 

 יצירת קיצור דרך לגלריה
ך קיצור דרך לגלריה מאפשר להשתמש בגלריה שהוגדרה בעבר בשיעור הנוכחי. ניתן להשתמש בקיצורי דר

 לגלריה כדי להדגים משהו לתלמידים באמצעות תוכן שעליו הם כבר עבדו.

קיצורי דרך לגלריה שימושיים גם כאשר עובדים על פעילויות לימודיות דיפרנציאליות, מאחר שניתן ליצור קיצור 

ה דרך לאותה גלריה עבור כל קבוצת לימוד דיפרנציאלית, כך שכל קבוצה יכולה להציג את התוכן של הכית

 כולה, בלי שהתלמידים יהיו מודעים לכך שהם עובדים בקבוצות לימוד דיפרנציאליות.

 :כדי ליצור קיצור דרך לגלריה 

 .כיתה, בחר את הכיתה הרצויה ברשימה הנפתחת תכנוןבמסך  .1

בבחר את השיעור הרצוי ואת הפעילות הלימודית הרצויה שאליהם ברצונך להוסיף את קיצור הדרך לגלריה  .2
 החדשה.

 .קיצור דרך לגלריהובחר  יצירת חדשחץ על הלחצן ל .3



 תכנון שיעור

 

 68 למשתמש מדריך -' הדעת עת' שיעור לניהול המערכת                 
 

 

 מופיע. יצירת קיצור דרך לגלריהחלון 

 

 .אישורבחר את הגלריה שעבורה ברצונך ליצור קיצור דרך, ולחץ על  .4

 נפתח.  מאפייני גלריהמסך 

 . גלריה חדשה יצירתבצע את השינויים הדרושים במאפיינים, כמתואר בסעיף  .5

הערה: כל השינויים שבוצעו במאפייני הגלריה מתוך קיצור הדרך ישתקפו בכל המופעים שבהם ייעשה 
 שימוש בגלריה.

 . אישורלסיום, לחץ על  .6

 קיצור הדרך לגלריה נוסף לפעילות הלימודית שבחרת.
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 ייבוא תכנים חדשים
תכנים חדשים למערכת. בעת הצורך תוכל לייבא חלק מתכנים אלה, או את עשויה לטעון  עת הדעתמעת לעת, 

מסומן  עת הדעתידי -כולם, ולשלב אותם במערכי השיעור שלך. כל תוכן חדש שנטען לספריית התכנים על

 בכוכבית צהובה, וסך מספר הפריטים החדשים מוצג לצד נקודת האחיזה של ספריית התכנים.

 

 :כדי לייבא תכנים חדשים 

 .יבוא תכנים חדשים, לחץ על תכנוןבחלון ספריית התכנים של מסך  .1
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 .יבוא תכנים חדשיםמופיע החלון 

 

כדי לייבא את כל  בחירת כל השיעוריםבחר את השיעורים השונים שברצונך לייבא, או סמן את התיבה  .2
 התכנים.

 הערה: כברירת מחדל, כל השיעורים ברשימה נבחרים.

כדי לייבא את כל התכנים שנבחרו לכל הכיתות  המסומנים יתווספו לכל כיתותהשיעורים סמן את התיבה  .3
 בשכבה.

, כדי להבטיח השיעורים שאינם מסומנים יוצגו כשיעורים חדשים בספריית התכניםסמן את התיבה  .4
 שהתכנים שלא תייבא יישארו מסומנים כחדשים בספרייה.

יוצגו כשיעורים חדשים בספריית התכנים'  הערה: כברירת מחדל, התיבה 'השיעורים שאינם מסומנים
 כבר מסומנת.

 . הוספהלחץ על  .5
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 התכנים נוספים לספריית התכנים, והכוכבית הצהובה נעלמת.

 יבוא תוספות
. המטרה של תוספות אלה היא עת הדעתידי -שיעור תוספות משמש ככלי קיבול לחומרי העשרה שנוצרים על

ם של המורים להוסיף פריטי למידה רלוונטיים בעת תכנון שיעורים וניהולם. ניתן לייבא שיעורי לשפר את יכולת

תוספת לתוך שיעורים מתוכננים ולהציג את פריטי התוכן של התוספת ברשימת השיעורים. שיעורי התוספות 

(. תוספות מזוהות באמצעות ייבוא תכנים חדשיםמיובאים למערכת השיעור בדיוק כמו ייבוא כל תוכן אחר )ראה 

 , הן בספריית התכנים והן במערך השיעור.הסמל 

שיעור התוספת נוצר תחת יחידת לימוד ספציפית וניתן להשתמש בו בעת תכנון וניהול של שיעורים ביחידת 

 לימוד זו.

 

ם יכולים לנהל פריטי תוכן בתוך שיעור תוספת כפי שהם מנהלים פריטי תוכן אחרים בשיעור רגיל )ראה המורי

 (.ניהול תוכן לימוד
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 חיפוש תוכן
וכנן, ומשפרת את אספקת התוכן. באמצעות תכונת תכונת החיפוש מעניקה שליטה רבה יותר על השיעור המת

 החיפוש, תוכל להעשיר שיעורים קיימים בתכנים חדשים יותר.

תוכל לחפש פריטי תוכן באמצעות טקסט חופשי ומילות מפתח, ותוכל לצמצם את תוצאות החיפוש באמצעות 

ים. תיקיית מאגר הפריטים מסננים, להציג תצוגה מקדימה של פריטים שנבחרו ולייבא אותם אל מאגר הפריט

מאחסנת תכנים זמינים כתוצאה מחיפושים שביצעת, או תכנים שברצונך לשמור מחוץ לתוכנית הלימוד או לוח 

 הזמנים.

בעת חיפוש מחרוזת מילים, המערכת לניהול שיעור מחפשת את המחרוזת כולה ולא רק מילים יחידות, והיא 

 ו מספקת תוצאות מדויקות יותר.מעניקה עדיפות להתאמות מדויקות. תכונה ז

 עבור שיעורים, פעילויות לימודיות ופריטי למידה, תכונת החיפוש מחפשת לפי שדות ראשיים אלה:

 ]הישגים נדרשים ]שם או מזהה 

 מיומנויות 

 נושא 

 נושא-תת 

 :כדי לחפש תוכן 

 .חיפוש, לחץ על הלשונית תכנוןבחלון ספריית התכנים של מסך  .1

 מופיע. חיפושהשדה 

 

 הקלד מילה או מילים בשדה החיפוש כדי להקל על חיפוש התוכן.  .2
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ידי בחירה אם החיפוש צריך לכלול את כל פריטי -לחץ על החץ כדי להגדיר את פרמטרי החיפוש על .3
 הלמידה, את כל הפעילויות הלימודיות או את כל השיעורים.

 נפתח. תוצאות החיפושחלון 

 

 מקריטריוני החיפוש הבאים ובחירת אחת האפשרויות שמופיעות.ידי לחיצה על אחד -מקד את החיפוש על .4

 יחידת לימוד <

 הישג נדרש <

 כיתה <

 סוגה <

 ארגון לומדים <

 פעילות הערכה <

 פעילות תרגול <

 בעלים <
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לאחר שהגעת לתוצאות החיפוש הרצויות, סמן את התיבה של פריט למידה ספציפי, או, כדי לבחור את כל  .5
 ה.התוצאות, לחץ על תיבת הסימון העליונ

 . סגירהולאחר מכן לחץ על  הוספה ל'מאגר הפריטים'לחץ על  .6

 התוכן נוסף לתיקייה 'מאגר הפריטים'.

 

 פריטי למידה לכל היותר. 30הערה: התיקייה 'מאגר הפריטים' מכילה 

 .Deleteכדי למחוק פריט יחיד מהתיקייה 'מאגר הפריטים', בחר פריט ולחץ על  .7

 .מחיקת כל הפריטים'מאגר הפריטים', לחץ על  כדי למחוק את כל הפריטים בתיקייה .8

 מופיעה הודעת אישור.

 

 .כןלחץ על  .9
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 ניהול שיעור  .3
זמנית -סעיף זה מתאר את התכונה ניהול כיתה בזמן אמת, שבאמצעותה המורים והתלמידים מעורבים בו

 .בפעילויות לימודיות

ת בכיתה בלבד, לכן אפשרות זו אינה זמינה כאשר ניגשים הערה: ניתן ליישם ניהול כיתה בזמן אמ
 למערכת מהבית.

ניהול כיתה בזמן אמת מאפשר לך ולתלמידים ליצור אינטראקציה זה עם זה במהלך השיעור, וכן מאפשר לך 

לנטר את התקדמות התלמידים כאשר הם עובדים על פריטי הלמידה. המערכת לניהול שיעור מספקת כמה 

ערבות המורה במהלך שיעור, אם יש צורך בכך, ומציעה תכונות שמעודדות דיון פתוח עם אפשרויות להת

 הכיתה כולה. 

 :בין הנושאים המפורטים בסעיף זה

 בחירת שיעור 

 עבודה עם פעילויות לימודיות 

 עבודה עם פריטי למידה 

 לימודיות מקבילות, ידי ניהול פעילויות -עבודה עם למידה דיפרנציאלית. למידה דיפרנציאלית מתבצעת על
כאשר כל אחת מהן משויכת לקבוצת לימוד וכוללת שימוש בפריטי למידה שמתאימים לתלמידים השייכים 

 לקבוצת הלימוד 

 עבודה עם גלריות 

 עבודה עם פעילויות הערכה 

 עבודה עם דוחות 

  ניסת התלמידים נוכחות התלמידים, ניטור כ -כלי ניהול עבור המורה לניהול כיתת הלימוד  -ניהול הכיתה
 למערכת ועזרים לסביבת הלימוד.

  ידי המורה במהלך שיעור )העברת תלמידים בין קבוצות לימוד, -ניהול תצוגת השיעור על -ניהול שיעור
תקשורת עם תלמידים, עצירת פריטי למידה, הצגת בקשת 'עיניים ללוח', הגדרת מדיניות הגישה לאינטרנט 

 מודית ספציפית(עבור שיעור ספציפי או פעילות לי
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 הפעלת שיעור
 :כדי להפעיל שיעור 

  בדף הבית. ניהול שיעורבחר 

 .בחירת שיעורמופיע מסך 

 

 :בחירת שיעורהטבלה הבאה מתארת את מסך 

 תיאור אובייקט

 רשימה נפתחת לבחירת הכיתה בחירת כיתה

 הצגת סדר השיעורים כפי שתכננת אותם שיעור

 ציון מצב השיעור מצב

 שם השיעור רשם השיעו

 הנושאים של השיעור-הנושא ותת נושא-נושא ותת

 תיאור השיעור סקירה כללית
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 עבודה עם שיעורים
 ידי הפעלת השיעור עבור התלמידים המשתתפים בכיתת הלימוד. -מתחילים שיעור על

 :כדי להפעיל שיעור 

  שיעור הפעלת, בחר שיעור ולחץ עליו פעמיים, או לחץ על הלחצן בחירת שיעורבמסך. 

 מופיע ומציג את הפעילויות הלימודיות הכלולות בשיעור.  שיעור פעילמסך 

 

הערה: אם לא ניתן להציג את כל הפעילויות הלימודיות בשיעור, החצים בשני צידי הרצף של 
הפעילויות הלימודיות מאפשרים לגלול בכל הפעילויות הלימודיות. אם תלחץ לחיצה ארוכה על החץ, 

יות הלימודיות ופריטי הלמידה תנוע ללא הפסקה בקצב קבוע )קדימה או אחורה(. כאשר שורת הפעילו
תשחרר את החץ, הקרוסלה תיעצר באופן מיידי. כאשר תלחץ על החץ, השורה תתקדם בפעילות 

 לימודית אחת או בפריט למידה אחד.
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 הגדרת מדיניות גישה לאינטרנט עבור שיעור
גישה לאינטרנט עבור השיעור הנוכחי. כברירת מחדל, הגישה לאינטרנט באפשרותך להגדיר את מדיניות ה

מותרת. אם ברצונך לחסום את הגישה לאינטרנט עבור שיעור ספציפי, תוכל לשנות הגדרה זו, אך הערך לא 

 יישמר.

 הערה: הגישה לאתרי אינטרנט תלויה במדיניות העדכנית של בית הספר.

  עבור שיעור:כדי להגדיר מדיניות גישה לאינטרנט 

 .הגדרות, לחץ על הלשונית שיעורבמסך  .1

 מופיע. מדיניות גישה לאינטרנט מסך

 הגדר את המדיניות באופן הבא:  .2

 מדיניות גישה לאינטרנט

 

כדי לאפשר גישה  התרת גישה לאינטרנטלחץ על הלחצן 
 לאינטרנט.

 המנעול משתנה ממצב נעול למצב פתוח.

 

כדי לחסום את  חסימת גישה לאינטרנטל הלחצן לחץ ע
 הגישה לאינטרנט.

 הצגה ועריכה של מאפייני השיעור
 מאפייני השיעור מספקים מידע על מטרות השיעור וסיכום המדריך למורה. 

 :כדי להציג ולערוך את מאפייני השיעור 

 .מאפייני השיעור, לחץ על הלשונית שיעורבמסך  .1

 .מאפייני השיעורמופיע מסך 

כדי לנעול את כל הפעילויות הלימודיות הכלולות בשיעור,  נעילת כל הפעילויות הלימודיותלחץ על הלחצן  .2
כדי לפתוח את כל הפעילויות הלימודיות  פתיחת כל הפעילויות הלימודיות לתלמידיםאו לחץ על הלחצן 
 הכלולות בשיעור.
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 אשר הוא משתתף בשיעור.הערה: רק פעילויות לימודיות פתוחות מוצגות במסך התלמיד כ

 . הצגת דוחכדי לראות כיצד תלמידים מתקדמים לאורך השיעור, לחץ על  .3

 מוצג תרשים שמראה את התקדמות התלמידים:
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 עבודה עם פעילויות לימודיות
 לאחר פתיחת השיעור, הפעל פעילות לימודית כדי שהתלמידים יתחילו לעבוד. 

  פעילות לימודית:כדי להפעיל 

 .לחץ על הפעילות הלימודית הרצויה מתוך השיעור 

 רצף של פריטי למידה מוצג מתחת לפעילות הלימודית.

 נעילה או פתיחה של פעילות לימודית 

ידי לחיצה על -, או לפתוח פעילות לימודית עלידי לחיצה על הסמל -באפשרותך לנעול פעילות לימודית על

 בתיאור הכלי העליון. 

ברגע שהפעילות הלימודית תיפתח, פריטי הלמידה בפעילות לימודית זו יהפכו לפעילים עבור התלמידים, 

 (.יצירת פעילות לימודית חדשה הגדרת את התקדמותם לאורך הפעילות הלימודית )ראה ובהתאם לאופן שב

 
 פעילות לימודית פתוחה 

 
 לימודית נעולה פעילות

 צפייה במאפייני פעילות לימודית
מאפייני הפעילות הלימודית מספקים מידע כללי והנחיות למידה. המידע הכלול במאפייני הפעילות הלימודית 

 מיועד לצפייה בלבד. 

 :כדי לצפות במאפייני פעילות לימודית 

 . מאפייניםבפעילות הלימודית שנבחרה, לחץ על הסמל  .1
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 מופיע. םמאפיינימסך 

 

 . הצגת דוחכדי לראות כיצד תלמידים מתקדמים לאורך הפעילות הלימודית, לחץ על  .2

 מוצג תרשים שמראה את התקדמות התלמידים.

 כדי לסגור את המסך.  סגירהלחץ על  .3

 

 הוספת סימון 'הפעילות הושלמה'
 :'כדי להוסיף סימון 'הפעילות הושלמה 

  בתיאור הכלי העליון של הפעילות הלימודית. לחץ על הסמל 

 . -הסמל משתנה ל

 

 הפעילות הושלמה 
 

 הפעילות לא הושלמה
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 עבודה עם פעילויות לימודיות דיפרנציאליות
פעילות לימודית דיפרנציאלית היא קבוצה של פעילויות לימודיות, שבה כל פעילות לימודית עבור כיתת הלימוד 

ת של תלמידים. באפשרותך ליצור פעילות לימודית דיפרנציאלית בשלב תכנון השיעור מוקצית לקבוצה ספציפי

 (. פעילות לימודית דיפרנציאלית מוצגת בשיעור ככרטסת.יצירת פעילות לימודית חדשה ראה)

 

מציג לשוניות של קבוצות מתחת  ניהול כיתהמסך פעילות לימודית דיפרנציאלית בשיעור,  אתה בוחרכאשר 

 לרצף הפעילויות הלימודיות. הפעילויות הלימודיות שמוקצות לקבוצה מוצגות בלשונית הקבוצה. 

 הערה: בחירת פעילות לימודית דיפרנציאלית להצגה בלשונית הקבוצה אפשרית גם במסך התכנון.
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 נעילת פעילות לימודית דיפרנציאלית
 כדי לנעול פעילות לימודית דיפרנציאלית עבור כל התלמידים בכיתה. נעילה או פתיחה של פעילות לימודיתראה 

באפשרותך לבחור לנעול פעילות לימודית דיפרנציאלית עבור קבוצה אחת, אך לאפשר לקבוצות האחרות 

 בכיתה לצפות בה. 

 ית דיפרנציאלית עבור קבוצה:כדי לנעול פעילות לימוד 

  בתיאור הכלי העליון בחלונית של לשוניות   נעילהבחר את לשונית הקבוצה הרצויה, ולחץ על סמל ה
 הקבוצות.

 סמל של חצי מנעול מוצג בפעילות הלימודית הדיפרנציאלית.

 

 תמונת מנעול מופיעה גם בלשונית הקבוצה.

 

 ציאלית עבור קבוצה אפשרית גם בשלב התכנון.הערה: נעילת הפעילות הלימודית הדיפרנ
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 עבודה עם פריטי למידה
ברגע שתפעיל את השיעור, ואפשרות התקדמות התלמידים בשיעור עבור פריטי הלמידה נבחרו, פריטי 

 הלמידה מופיעים על מסכי התלמידים, והתלמידים יכולים להתחיל לעבוד.

שלך. תוכל גם להציג את פריט הלמידה על מסך מקרן,  במהלך השיעור, תוכל לפתוח את פריט הלמידה במסך

זמנית במקרן ובמסכי התלמידים. -אם, לדוגמה, ברצונך להתחיל את השיעור בדיון. פריט הלמידה מוצג בו

תכונה זו מאפשרת לך להציג את הנושא, ומעניקה לך הזדמנות להסביר או להציג הנחיות נוספות לכיתה כולה. 

 להצגת עבודות התלמידים שנשלח לגלריה. המקרן משמש גם

 :כדי לפתוח פריט למידה 

  הפעל, בחר את פריט הלמידה הרצוי ולחץ על הלחצן פעילות לימודיתבמסך.  

 . פריט למידהמופיע מסך 
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 .פריט למידההטבלה הבאה מתארת את הלחצנים שמוצגים במסך 

 תיאור לחצן

 
די י-טעינת עבודת התלמיד שנבחר לצפייה על

 המורה

 
 איפוס פריט הלמידה

 
 הצגת ההנחיות לתלמיד, אם יש הנחיות.

 
 שליחת העבודה לגלריה

 
 לגודל מלא פריט למידההגדלת מסך 

 
 שליחת פריט הלמידה למסך מקרן

 עבודה עם המקרן
 :כדי לשלוח פריט למידה למקרן 

 . שליחה למקרן, לחץ על הלחצן פריט למידהבמסך  .1

ה מתרחב כדי להציג את פריט הלמידה. פריט הלמידה מוצג במקרן, והלחצן משתנה המסך של המור

 . הכהיית מקרןללחצן 

כדי לסגור את פריט הלמידה  , או לחץ על החשכת מקרןכדי לסגור את המקרן, לחץ על הלחצן  .2
 לחלוטין. 

 ללוח עצירת פעילות לעומת עיניים
 רת אינטראקציה עם התלמידים בזמן שהם עובדים על פריטי למידה:ישנן כמה דרכים ליצי

 תוכל להשתמש באפשרות זו כדי להודיע לכיתה כולה, לקבוצת לימוד או לתלמיד מסוים ם ללוחעיניי :
תרגיל שמעוררים שאלות להפסיק לעבוד ולהסתכל לחזית הכיתה. תכונה זו משמשת כדי להסביר מושג או 

או כאשר בוצעו טעויות. בעת שימוש באפשרות זו, המערכת ננעלת ולא ניתן להמשיך לעבוד. ברגע 
 שתשחרר את המערכת, התלמידים יחזרו לאותה נקודה שבה הם הפסיקו, ויוכלו להמשיך לעבוד. 

 ת זו כאשר עליך לעצור פעילות לימודית לחלוטין. ייתכן שתחליט שפריט : השתמש באפשרועצירת פעילות
הלמידה הנוכחי אינו מתאים, או שהתעוררו בעיות ביחס אליו, וברצונך שהתלמידים יעברו לפריט למידה 
אחר. ברגע שתשתמש באפשרות זו, התלמידים יוחזרו לרצף פריטי הלמידה. כל עבודתם נשמרת באופן 

 אוטומטי. 
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 ם ללוחעיניי
 :כדי לבקש עיניים ללוח 

 .עיניים ללוח, לחץ על הלחצן שיעורבחלונית השמאלית של מסך ה .1

 מופיעה. עיניים ללוחשיח -תיבת הדו

 

 באופן הבא:  עיניים ללוחבחר את הנמענים המיועדים לבקשת  .2

 .אישורבחר 'כל הכיתה' ולחץ על  >

 לכיוון הלוח.כל התלמידים בכיתה מקבלים הודעה על המסך שלהם להסתכל 

  קבוצהבחר. 

 שיח מתרחבת כדי להציג רשימה של קבוצות הלימוד בכיתה לבחירתך.-תיבת הדו
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 החברים בקבוצות הלימוד שנבחרו מקבלים הודעה על המסך שלהם להסתכל לכיוון הלוח.

  תלמידים מסוימיםבחר. 

 שיח מתרחבת כדי להציג רשימה של תלמידים לבחירתך.-תיבת הדו

 

קבוצה או התלמיד המסוים מקבלים הודעה על המסך שלהם המציינת שעליהם להסתכל לכיוון הכיתה, ה .3
 הלוח.

 
 . המשך פעילותכדי להפעיל מחדש את הפעילות, לחץ על הלחצן  .4
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 עצירת פעילות
מוד או עבור כדי לעצור פריט למידה עבור הכיתה כולה, עבור קבוצת לי שיעורהשתמש באפשרות זו במסך 

 תלמיד מסוים. 

 :כדי לעצור פריט למידה 

 .עצירת פעילות, לחץ על הלחצן שיעורבחלונית השמאלית של מסך ה .1

 שיח 'עצירת פעילות' מוצגת.-תיבת הדו

 

עצירת פעילות התלמידים בחר את מסגרת הזמן הרצויה לעצירת פריט הלמידה מתוך הרשימה הנפתחת  .2
 . בעוד:

 
 ועדים לבקשת עצירת פריט הלמידה הבא: בחר את הנמענים המי 

  אישורולחץ על  כל הכיתהבחר. 

 הכיתה כולה מקבלת הודעה על המסך, שמציינת כי פריט הלמידה ייעצר בתוך פרק זמן מוגדר.

  קבוצהבחר. 
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 שיח מתרחבת כדי להציג רשימה של קבוצות הלימוד בכיתה לבחירתך.-תיבת הדו

 

  תלמידים מסוימיםבחר. 

 .מתרחב כדי להציג רשימה של תלמידים לבחירתך ת פעילותעצירחלון 

 

 התלמידים מקבלים הודעה על המסך, שמציינת כי פריט הלמידה ייעצר בתוך פרק זמן מוגדר. .3
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 שליחת הודעה
 כדי לשלוח הודעה לכל הכיתה, לקבוצת לימוד או לתלמיד מסוים. שיעורהשתמש באפשרות זו במסך 

 :כדי לשלוח הודעה 

 .שליחת הודעות, לחץ על הלחצן שיעורבחלונית השמאלית של מסך ה .1

 מופיע. שליחת הודעהחלון 

 

 בחר את הנמענים המיועדים להודעה באופן הבא: .2

  אישורולחץ על  הודעה, הזן הודעה בשדה כל הכיתהבחר. 

 כל התלמידים בכיתה יקבלו הודעה על המסכים שלהם

  קבוצהבחר. 
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 תרחב כדי להציג רשימה של קבוצות הלימוד בכיתה לבחירתך.החלון מ

 

  תלמידים מסוימיםבחר. 

 החלון מתרחב כדי להציג רשימה של תלמידים לבחירתך.

 

 .שליחההזן את ההודעה ולחץ על  .3
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 התלמידים יקבלו את ההודעה על המסכים שלהם.

 

 

 צפייה במאפייני פריט הלמידה
 פות במאפיינים של פריט למידה:כדי לצ 

 .מאפיינים, לחץ על הלשונית פריט למידהבמסך  .1
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 מאפייני פריט הלמידה מוצגים.

 

 . הצגת דוחכדי לראות כיצד תלמידים מתקדמים לאורך פריט הלמידה, לחץ על  .2

 מוצג תרשים עוגה שמראה את התקדמות התלמידים.
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 למידה הצגה והסתרה של פריט
 תוכל להחליט להסתיר מהתלמידים פריט למידה בתוך הפעילות הלימודית מהסיבות הבאות:

 .ברצונך לנהל דיון על פריט למידה קודם 

  לא כל התלמידים סיימו את פריט הלמידה הקודם, ואינך מעוניין שתלמידים אחרים יתחילו בפריט למידה זה
 יון מקדים. לפני שכל התלמידים מוכנים, או לפני עריכת ד

 .פריט הלמידה קשה מדי לתלמידים 

 :כדי להסתיר ולהציג פריט למידה מהתלמידים 

 .הפריט מוסתר מהתלמידיםכדי להסתיר פריט למידה, במאפייני פריט הלמידה, סמן את התיבה  .1

הערה: הסתרת פריט למידה היא אירוע נדיר, ולכן ניתן לבצע פעולה זו רק ממסך המאפיינים של 
דה. זאת בניגוד לביטול נעילה של פעילות לימודית, שמתבצעת לעתים תכופות יותר, ולכן פריט הלמי

 ניתן לגשת אליה בקלות דרך תיאור הכלי העליון בפעילות הלימודית.

זמנית, כאשר התלמידים צופים בפעילות הלימודית על -. בו, פריט הלמידה מסומן בסמל שלך במסך

 .המסכים שלהם, פריט הלמידה מוסתר

 

, כדי להציג את פריט הלמידה, העבר את העכבר מעל פריט הלמידה המוסתר כדי להציג את הסמל  .2
 ולחץ עליו. 
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 פריט הלמידה הופך שוב לפעיל.

 הטבלה הבאה מדגימה כיצד פריטי הלמידה מוצגים במצב מוסתר ומוצג:

 תיאור מצב

 

 הפריט מוסתר מהתלמידיםבה פריט למידה מוסתר לאחר סימון התי
 בפריט הלמידה.

 

, ולחץ העבר את העכבר מעל פריט הלמידה כדי להציג את הסמל 
 עליו כדי להציג את פריט הלמידה לתלמידים.

 ניטור התקדמות התלמידים במהלך השיעור
( הוא הממשק למשתמש של המורה המאפשר לגשת למדדי RTAMלוח המחוונים להערכה בזמן אמת )

יצועים מרכזיים והתראות במהלך השיעור. ממשק זה מציג תוצאה מדויקת של התקדמות הכיתה והתלמידים ב

 עבור שיעור שנבחר. לוח המחוונים מתעדכן כל הזמן.

RTAM ידי הצגת האופן שבו הם -משמש להערכת ההתקדמות והביצועים של התלמידים במהלך השיעור על

המחוונים מסייע לקצר את 'מחזור התיקונים' בכך שהוא מציג לך מידע  מתמודדים עם התכנים הלימודיים. לוח

 רלוונטי בזמן אמת.

מחדש את ההתקדמות מההפעלה הקודמת, ובכך מספק  RTAM-כאשר מנהלים שיעור לאורך כמה ימים, ה

 ניטור מדויק של התקדמות התלמיד בתוכן השיעור.

ות לא זמינות, נעולות או מוסתרות, כאזור אפור בקצה ( מציג פעילויRTAMלוח המחוונים להערכה בזמן אמת )

שורת ההתקדמות. כאשר הכיתה או התלמיד התקדמו עד לאזור האפור, סימן שהם השלימו את כל הפעילויות 

 הזמינות.

בעת מחיקת התראה, ההתראה במקרים שבהם התלמיד השיב יותר מדי תשובות שגויות, מוצגת התראה. 

סיכום ההתראות שהופעלו במהלך השיעור תחילה מההתחלה, עד לסף ההתראה. מתאפסת, כלומר הספירה מ

 . דוחות, שנמצא במסך התראותמוצג בחלון 
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 .לוח מחווניםכדי לקבל פרטים נוספים על התקדמות הכיתה והביצועים שלה, לחץ על הלשונית 

  את התקדמות התלמידיםכדי לנטר: 

 .ווניםלוח מח, לחץ על הלשונית שיעור פעילבמסך  .1
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 מופיעה.  לוח מחווניםשל הלשונית  סקירההתצוגה 

 

מספקת מידע בעל רמת קדימות גבוהה, כגון הביצועים הכוללים של הכיתה, והתראות  סקירההלשונית 

פעילות, שמופעלות כאשר תלמיד משיב באופן שגוי למספר רב של שאלות. כאשר התראה אינה רלוונטית, 

יל, כך שהמורה עדיין יכול לנהל מעקב, אך אינו מקדיש לה תשומת לב היא משתנה ממצב פעיל ללא פע

 רבה. 

 בעת מחיקת התראה, ההתראה מתאפסת, כלומר הספירה מתחילה מההתחלה, עד לסף ההתראה.

ביצועי מראה את ההתקדמות והביצועים הכוללים של הכיתה. הסרגל  ביצועי הכיתה הכולליםסרגל 

ית של כל תלמיד. המקרא בתחתית המסך מסביר כל צבע שמוצג מציג את ההתקדמות האיש התלמיד

בסרגלי ההתקדמות והביצועים. האחוזים מראים כמה התקדמו התלמידים בתוכן הנלמד. כאשר תלמידים 

, כאישור לכך שהפעילות הושלמה הושלםמסוימים או הכיתה כולה השלימו את הפעילות, מופיע הסמן 

 במלואה. 

מראה את פריטי הלמידה המהווים חלק  ביצועי התלמידו ועי הכיתה הכולליםביצהחלק האפור בסרגלי 

 מהשיעור אך עדיין אינם זמינים לתלמידים.

 .תצוגת כיתהלחץ על הלשונית  .2
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 מופיעה. תצוגת כיתההלשונית 

 

מראה את ההתקדמות והביצועים של כל התלמידים בכיתה, לא רק את אלה  תצוגת כיתההלשונית 

 תראה. ניתן למיין ולסנן את המידע המוצג בכמה דרכים.שעבורם הוצגה ה

כדי למיין את התלמידים לפי התקדמות בסדר עולה, בסדר יורד  מיון לפיבחר אפשרות ברשימה הנפתחת  .3
 או לפי שם, 

 כדי להציג את כל התלמידים, או רק תלמידים עם התראה פעילה.  הצגהבחר מבין אפשרויות ה .4

 צוגה מפורטת של תלמיד מסוים.לחץ על שם התלמיד לקבלת ת .5
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 מופיעה. תצוגת תלמידהלשונית 

 

מציגה מידע מפורט על התלמיד. באפשרותך לראות את פריט הלמידה הנוכחי  תצוגת תלמידהלשונית 

שעליו התלמיד עובד כעת, או את פריט הלמידה האחרון שעליו התלמיד עבד. ניתן גם לשלוח הודעה 

 לתלמיד.

 .שליחת הודעותמיד, לחץ על כדי לשלוח הודעה לתל .6

 מופיע. שליחת הודעהחלון 

 

 . שליחהכתוב את ההודעה לתלמיד, ולחץ על  .7
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 עבודה עם גלריות
הגלריה היא כלי נפלא שמאפשר דיון אינטראקטיבי שוטף בכיתה, ומספק למורים ותלמידים יכולת לסקור פריטי 

 מידים ולהגיב עליהם.ידי התל-למידה שנשלחו לגלריה על

 זרימת עבודה אופיינית עם הגלריות במהלך השיעור כוללת את השלבים הבאים:

 (.שליחת פריטי למידה לגלריההתלמיד עובד על פריט למידה ולאחר מכן שולח אותו לגלריה )ראה  .1

 רך בכך גם מגיב עליה.המורה פותח וסוקר את עבודת המגיב, ואם יש צו .2

 אם יש צורך בכך, התלמיד מבצע תיקונים ושולח שוב את פריט הלמידה לגלריה. .3

 ידי שאר התלמידים בכיתה.-המורה מאשר את פריט הלמידה לצפייה ולתגובה על .4

 התלמידים יכולים להגיב על כל פריט למידה שאושר בגלריה.  .5

 מהלך שיעור פעיל:כדי לעבוד עם גלריות ב 

 .הפעלידי לחיצה על הסמל -, בחר את הגלריה הרצויה עלשיעור פעילבמסך   .1

 הגלריה נפתחת.

 

 גלריה זו היא גלריה מבוקרת, כלומר עבודות התלמידים יוצגו רק לאחר שאישרת אותן להצגה. 

 .יצירת גלריההערה: פרמטר הגלריה המבוקרת ניתן לעריכה. ראה 

כעת מוצגים שלושה פריטי למידה. שים לב ששני פריטי למידה מעומעמים, כלומר אינם זמינים עדיין 

ידי התלמידים. פריטים אלה יישארו מעומעמים עד שיאושרו לצפייה לאחר שסקרת, הגבת אם -לצפייה על

 בלת את השינויים שהתלמיד ביצע.יש צורך בכך, וקי
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התלמידים יכולים לשלוח את העבודות שלהם לגלריה בכל עת, כל עוד הגלריה מופעלת, והגלריה 

 מתעדכנת באופן קבוע עם התוספות החדשות. 

 כדי לקבוע מתי התלמידים יכולים לשלוח פריטי למידה לגלריה.  הפעל/השבת גלריהלחץ על הלחצן  .2

 גם בגלריה במסך שיעור פעיל. הערה: לחצן זה זמין

 ובחר באפשרות הרצויה. סינון לפיכדי לסנן פריטי למידה, לחץ על הרשימה הנפתחת  .3

 ובחר באפשרות הרצויה. מיון לפיכדי למיין פריטי למידה, לחץ על הרשימה הנפתחת  .4

 בחר פריט למידה מעומעם. .5

 פריט הלמידה של התלמיד נפתח.

 

תמש בחצי הכיוון או במספרי העמודים בפריט הלמידה כדי לעבור בתכנים כדי לצפות בעבודת התלמיד, הש .6
 הלימודיים.

כעת אתה מוכן להגיב לעבודת התלמיד, אם תרצה בכך. שים לב, בתחתית פריט הלמידה מופיעות שתי 

שיח בין המורה לתלמיד מסוים. -משמשת לניהול דו פרטילשוניות לתגובות: פרטי וכללי. הלשונית 

 מיועדת לכל התלמידים, שיכולים לצפות בעבודת התלמיד ולהגיב עליה. לליכהלשונית 

הערה: התלמידים יכולים לכתוב תגובות זה לזה רק אם איפשרת להם להגיב לפריט למידה זה. 
ידי סימון התיבה 'הגלריה פתוחה לשליחת תגובות' בלשונית 'כללי' במאפייני -פעולה זו מתבצעת על

 (.יצירת גלריהאו במסך 'ניהול שיעור' )ראה הגלריה, במסך 'תכנון' 
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 .שליחה לתלמידכדי לשלוח תגובה פרטית לתלמיד, הזן את הטקסט בשדה הטקסט ולחץ על  .7

 התלמיד רואה את התגובה כאשר הוא פותח את הגלריה.

בה שלך, התלמיד יכול לבצע שינויים בפריט הלמידה, לשלוח לך תגובה פרטית בחזרה, בהתאם לתגו

 (.שליחת פריטי למידה לגלריהולשלוח שוב את העבודה לגלריה )ראה 

לחץ על כדי לפרסם תגובה כללית כאשר פריט למידה נמצא שוב בגלריה, פתח מחדש את פריט הלמידה ו .8
 .כלליהלשונית 

 .שליחה לכיתההזן את הטקסט בשדה הטקסט ולחץ על  .9

 . אישור פריטכדי לאפשר לתלמידים אחרים לגשת לפריט למידה של התלמיד, לחץ על  .10

הצגה והוספת תגובות לעבודת תלמיד )ראה כעת התלמידים יכולים לצפות בפריט הלמידה ולהגיב עליו 

 .(בגלריה

הערה: הלחצן 'אישור פריט' זמין רק אם במהלך תכנון שיעור בחרת באפשרות 'גלריה מבוקרת'. 
יצירת ידי המורה בלשונית 'כללי' של מאפייני הגלריה )ראה -עבודת התלמיד תוצג לאחר שאושרה על

 (.גלריה

 הצגת גלריות
 באפשרותך להציג ולחפש גלריות משיעורים קודמים בכל עת, הן כאשר אתה במצב מקוון והן במצב לא מקוון.

 :כדי להציג גלריות 

 .גלריות, לחץ על הביתבדף  .1
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 מופיע. גלריותמסך 

 

פות בגלריות שלה, או השאר את בחירת ברירת המחדל, , בחר את הכיתה שברצונך לצמסנניםברשימה  .2
 גלריות מהשבוע האחרון.

 הגלריות של כיתה זו מוצגות.

 
 לחץ על גלריה שמכילה פריט למידה. .3
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 פריטי הלמידה מוצגים.

 

במסך זה תוכל לפתוח את פריט הלמידה, לסקור את עבודת התלמיד ולהגיב עליה. באפשרותך גם לצפות 

 לקבלת מידע נוסף על אפשרויות אלה.  עבודה עם גלריותולהשוות פריטים בגלריה. ראה  במאפייני הגלריה

 כדי לעבור בין הגלריות. גלריותלחץ על הקישור  .4

 כדי לסנן ולמיין את פריטי הלמידה. מיון לפיו סינון לפיהשתמש באפשרויות  .5

 לסגור את הגלריה.  כדי חזרה לדף הביתלחץ על  .6
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 בחירת פריטי למידה לסקירה 
במקרים שהגלריה מלאה בעבודות של התלמידים, ייתכן שתרצה שהתלמידים יתמקדו בפריט למידה אחד או 

 שניים בגלריה.

 :כדי לבחור פריט למידה לסקירה 

 בגלריה הפתוחה, פתח פריט למידה של תלמיד. .1

 

 . פריטסימון לחץ על  .2

 פריט הלמידה מסומן בסרט סגול.

 

הערה: כאשר התלמידים פותחים את הגלריה, גם הם יראו את פריט הלמידה המסומן בסרט סגול 
 (.הצגה והוספת תגובות לעבודת תלמיד בגלריה)ראה 
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 השוואת פריטי למידה
 כאשר יהיו לך כמה פריטי למידה בגלריה מתלמידים שונים, תוכל להשוות בין פריטי הלמידה.

 :כדי להשוות בין פריטי למידה 

 בגלריה הפתוחה, סמן את התיבה מתחת לכל פריטי הפעילות שבהם ברצונך להשתמש למטרות השוואה. .1

מספר של פריטי למידה, אך בכל פעם ניתן להשוות בין שני פריטים  הערה: באפשרותך לבחור כל
 בלבד.

 .השוואת פריטיםלחץ על  .2

 במסך מוצגות שתי רשימות שמאפשרות לבחור פריטי למידה להשוואה.

 

 בכל רשימה נפתחת בחר את התלמיד שאת פריט הלמידה שלו ברצונך להשוות לפריט אחר.  .3

 י הלמידה נפתחים זה לצד זה לצורך השוואה.שני פריט
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 סקירת עבודות לפי תלמידים וקבוצות
 :כדי לסקור עבודות לפי תלמידים וקבוצות 

 .קבוצות ותלמידים, לחץ על הלשונית שיעורבמסך  .1

 מופיע. קבוצות ותלמידיםמסך 

 

  הפעל הלחצן , ולחץ עלבחר את הפעילות הלימודית הרצויה ואת פריט הלמידה המסומן בסמל  .2
 כדי להפעיל את פריט הלמידה ולהציג את תשובות התלמיד.

 

 הפעלת שיעור אחר
במהלך ניהול כיתה בזמן אמת, תוכל להפעיל שיעור אחר. לדוגמה, תוכל לבחור לעשות זאת אם תראה 

 ור הפעיל.שהתלמידים מתקשים בתוכן הלימוד הנוכחי, או שאירעה בעיה טכנית בשיע

 :כדי להפעיל שיעור אחר 

 .שיעורבמסך  לשיעור הבאלחץ על הקישור  .1

 מופיע. לשיעור הבא מסך

 .הפעלת שיעורלחץ על הלחצן  .2
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 מופיעה הודעת אישור.

 כדי להפעיל את השיעור הנוכחי.  המשךלחץ על  .3

נעצרה ועבודתם נשמרה. על  התלמידים מקבלים הודעה על המסכים שלהם, המציינת שהפעילות

 כדי לעבור לשיעור החדש. סגירההתלמידים ללחוץ על 

 

 הוספת פעילות לימודית
 לשיעור פעיל

בעת ניהול שיעור, תוכל להוסיף לשיעור הפעיל פעילות לימודית משיעור אחר. לדוגמה, תוכל לבחור לעשות 

ת בשיעור הפעיל, ועדיין נותר זמן לעבור על זאת אם תראה שהתלמידים כמעט השלימו את הפעילויות הלימודיו

 תכני הלימוד האחרים.

 :כדי להוסיף פעילות לימודית לשיעור פעיל 

 .לשיעור הקודםאו  לשיעור הבא, לחץ על הקישור שיעורבמסך  .1

 השיעור שנבחר מופיע.

 .בחר את הפעילות הלימודית הרצויה, ולחץ על הלחצן  .2
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 דית מועתקת. מוצגת הודעה המאשרת שהפעילות הלימו

 בסיום התהליך, מוצגת הודעה אחרת המאשרת כי הפעילות הלימודית נוספה לסוף השיעור הפעיל.

 

 . סגירהלחץ על  .3

 .חזרה לשיעור הפעילכדי לחזור לשיעור הפעיל, לחץ על הקישור  .4

 הצגת נוכחות התלמידים
 :כדי להציג את נוכחות התלמידים 

  נוכחות, לחץ על הלשונית שיעורבחירת במסך. 

מופיע. באפשרותך לראות אילו תלמידים מחוברים, אילו תלמידים נמצאים בכיתה  נוכחות תלמידיםמסך 

 אך אינם מחוברים ואילו תלמידים נעדרים.
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 סגירת השיעור
כאשר תחליט לסגור את השיעור, למעשה תסיים את האינטראקציה בזמן אמת עם התלמידים. עבודת 

 תלמידים נשמרת והם מנותקים מהמערכת בזמן אמת.ה

 :כדי לסגור שיעור 

 .בחירת שיעורבמסך  סגירת שיעורלחץ על הקישור  .1

 מופיעה הודעת אישור.

 . סגירת שיעורלחץ על  .2

השיעור שהתנהל בזמן אמת מסתיים, ומופיעה הודעה על מסכי התלמידים המציינת כי השיעור הגיע 

 לסיומו.

 

שיח עם כמה -, מוצגת תיבת דולא הושלמוות הלימודיות בשיעור מסומנות כפעילויות שאם חלק מהפעילוי .3
 אפשרויות לטיפול בפעילויות הלימודיות שלא הושלמו. 

 

 האפשרויות הזמינות הן: 

 לא לעשות דבר  <

 להעתיקן לתחילת השיעור הבא <

 ליצור מהן שיעור חדש <
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וסומנות כפעילויות שלא הושלמו, המערכת לא הערה: אם כל הפעילויות הלימודיות בשיעור הנוכחי מ
 תבקש להעתיק אותן. המערכת מניחה שאינך עובד איתן. 

 . סגירת שיעורבחר את האפשרות הרצויה ולחץ על הלחצן  .4

 שימוש בתוספות
לב אותו בשיעור למורים ניתנת גישה בזמן אמת לשיעור תוספות, כדי להציג את פריט התוכן לתלמידים או לש

הפעיל. באפשרותך להציג ולהוסיף ישירות פריטי תוכן לשיעור, להפוך פריטים לזמינים לתלמידים או להציג 

 אותם לכיתה על מסך המקרן.

 :כדי להשתמש בתוספות 

 .כלים, לחץ על שיעור פעילבמסך  .1

 מופיעה רשימה של תוספות זמינות עבור שיעור זה.

 
 ימה.בחר את התוספת הרצויה ברש .2
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 מופיע. תוספותמסך 

 

 .בחר את הפעילות הלימודית הרצויה ולחץ על הלחצן  .3

 מוצגת הודעה המאשרת שהפעילות הלימודית מועתקת. 

בסיום התהליך, מוצגת הודעה אחרת המאשרת כי הפעילות הלימודית של התוספת נוספה לסוף השיעור 

 הפעיל.

 
  סגירה.לחץ על  .4

 כדי לחזור לשיעור הפעיל.  זרה לשיעור הפעילחכאשר תסיים, לחץ על הקישור  .5
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 הפעילות הלימודית של התוספת מוצגת אחרי הפעילויות הלימודיות האחרות.

 

 סקירת היסטוריית שיעורים
באפשרותך לסקור את ההיסטוריה של כל אחת מכיתות הלימוד בכל עת. בדרך זו תוכל לבדוק איזו התקדמות 

מהלך שיעור, באילו קשיים נתקלו התלמידים בתוכן הלימוד, אם בכלל, והאם פריטי למידה מסוימים הושגה ב

ידי הערכה -לא היו רלוונטיים למערך שיעור זה. תכונה זו מאפשרת לך לבצע שיפורים בשיעורים עתידיים על

 מחדש של חומרי הלימוד. הסקירה מתבצעת בסביבה לא מקוונת, בבית הספר או בבית.

 צגת היסטוריית שיעוריםה
 :כדי להציג תוכן שנכלל בשיעורים קודמים 

 .היסטוריית שיעורים, בחר הביתבדף  .1
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 מופיע ומציג את רשימת השיעורים המופעלים. היסטוריית שיעוריםמסך 

 

 .ריםהיסטוריית שיעולקבלת הסבר על הרכיבים במסך  הפעלת שיעורראה 

 .הצגת שיעורבחר את השיעור הרצוי ולחץ על הלחצן  .2

 הפעילויות הלימודיות של השיעור שנבחר מוצגות.

 בחר את התוכן שברצונך להציג. .3

 כדי לבחור שיעורים אחרים שנמצאים בהיסטוריית השיעורים.  השיעור הקודםאו על  השיעור הבאלחץ על  .4

 

 ייני היסטוריית השיעוריםהצגה ועריכה של מאפ
במהלך סקירת היסטוריית השיעורים, ייתכן שתחליט כי יש לבצע שינויים במערך השיעור. תוכל לבצע שינויים 

אלה מתוך מאפייני היסטוריית השיעורים. לדוגמה, ייתכן שתראה שכמות גדולה של פריטי למידה לא כוסו 

לה בהיסטוריית השיעורים כך שהתלמידים לא יוכלו לגשת במהלך השיעור, לכן ברצונך לחסום פריטי למידה א

 אליהם באופן לא מקוון לפני שתציג אותם לכל הכיתה במהלך השיעור.

 :כדי להציג ולערוך את מאפייני היסטוריית השיעורים 

בתיאור הכלי העליון בפעילות הלימודית, או אם בחרת פעילות לימודית דיפרנציאלית,  לחץ על הסמל  .1
 של לשוניות הקבוצות. בחלונית

 מופיע. מאפייני הפעילות הלימודיתמסך 

 . מאפייני הפעילות הלימודיתכדי לסגור את מסך  אישורבצע את השינויים הדרושים במידע. לחץ על  .2
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 צפייה במאפייני פריט הלמידה בהיסטוריית השיעורים
 השיעורים: כדי לצפות במאפייני פריט הלמידה בהיסטוריית 

 .הפעלבחר את פריט הלמידה הרצוי בתוך הפעילות הלימודית, ולחץ על הלחצן  .1

 .פריט למידהמופיע מסך 

 .מאפייניםבחר את הלשונית  .2

 מופיע. מאפייניםמסך 

 .הגדרת מאפייני פריט הלמידהבבצע את השינויים הדרושים במידע כמתואר  .3

 . מאפייני פריט הלמידהכדי לסגור את מסך  אישורץ על לח .4

 

 ניהול כיתות ותלמידים
ניהול הכיתות והתלמידים מתבצע במסוף הניהול, שמשמש לניהול כיתות ומשתמשים. במסך זה תוכל לעדכן 

 את פרטי התלמיד.

 :כדי לגשת למסוף הניהול 

  מסוף הניהולבדף הבית, בחר את. 
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 .מסוף הניהולפתח חלון דפדפן נפרד, שמציג את נ

 

במסוף הניהול תראה את כיתות האם שאליהן אתה מוקצה, ואת כיתות הלימוד, המוצגות בעץ בחלונית 

, שבהן תוכל לעדכן תלמידיםו הגדרותהימנית של המסך. במקטע הלשוניות של המסך מופיעות הלשוניות 

 את הפרטים בכל לשונית.

 עדכון הגדרות
ידי שינוי שם הכיתה, המורה -באפשרותך לבצע שינויים מינוריים בהגדרות של כיתת אם או של כיתת לימוד, על

 או השכבה, כאשר שינוי זה רלוונטי.

 :כדי לעדכן הגדרות 

 בחר כיתת אם או כיתת לימוד. .1

 עבור הכיתה מופיעה.  הגדרותהלשונית 

 . שמור הגדרותבצע את השינויים הדרושים, ולחץ על  .2

 עריכת פרטי התלמיד
 :כדי לערוך פרטי תלמיד 

 .תלמידיםבחר כיתת אם או כיתת לימוד, ולאחר מכן לחץ על הלשונית  .1

 עבור הכיתה מופיעה.  תלמידיםהרשימה 

 לצד שם התלמיד שאת הפרטים שלו ברצונך לערוך. לחץ על הסמל  .2
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 מופיע. ערוך פרטי תלמידחלון 

 

 במקטע 'מידע אישי'. עריכהמידע אישי, לחץ על  כדי לערוך .3
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 מופיע. ערוך מידע אישיחלון 

 
 .אישורבצע את השינויים הדרושים, ולחץ על  .4

 .פרטי התקשרותבמקטע  עריכהכדי לערוך פרטי התקשרות, לחץ על  .5

 מופיע. ערוך פרטי התקשרותחלון 

 

 .אישורבצע את השינויים הדרושים, ולחץ על  .6

 במקטע 'סיסמה'. סיסמה חדשהה, לחץ על כדי לשנות סיסמ .7
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 נבחרת באופן אוטומטי. הקלד סיסמה חדשהמופיע, כאשר האפשרות  סיסמה חדשהחלון 

 

כדי ליצור סיסמה חדשה, הזן את הסיסמה החדשה בשדה מתחת לאפשרות זו, ולאחר מכן אשר את  .8
 .אשר סיסמה חדשההסיסמה בשדה 

 ופן אוטומטי, בחר באפשרות זו.כדי לאפשר למערכת ליצור סיסמה חדשה בא .9

 הסיסמה החדשה מופיעה.

 

 כדי לשמור את השינויים. אישורלחץ על  .10

 נסגר. סיסמה חדשהחלון 
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 במקטע הכיתות. הוספהכדי להוסיף כיתות לימוד עבור תלמיד זה, לחץ על  .11

 מופיע. בחר כיתות לימודחלון 

 

 . אישורעל בחר את כיתת הלימוד שברצונך להוסיף עבור התלמיד ולחץ  .12

 .ערוך פרטי תלמידכיתת הלימוד נוספת לרשימה בחלון 

 הדמיית שיעור
הדמיית שיעור מאפשרת למורה לדמות מערך שיעור ולהציג את תוכן הלימוד של השיעור לפני הפעלת השיעור 

 בסביבת זמן אמת עם התלמידים. 

כולה להתבצע בבית הספר או בבית. הפונקציונליות של הדמיית הדמיית שיעור מתבצעת באופן מקוון, והיא י

שיעור במערכת לניהול שיעור זהה לפונקציונליות של ניהול הכיתות, ההבדל היחיד הוא בכך שבמהלך הדמיית 

השיעור, שינויים שבוצעו בתוכן הלימוד אינם נשמרים, כדי למנוע ביצוע שינויים לא רצויים במערך השיעור או 

 יית השיעורים.בהיסטור

 .ניהול שיעורכדי להבין כיצד להשתמש בפונקציה 'הדמיית שיעור', ראה 
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 תיקיות המורה
תיקיית מורה היא מערכת ניהול קבצים שמספקת אחסון מקוון לקבצים. מערכת זו מספקת סביבה לשיתוף 

באותה כיתת לימוד. מערכת זו שימושית לאחסון תוכן כגון מטלות ארוכות קבצים ותכנים בין מורים ותלמידים 

 טווח, וכל דבר שמעניין את המורים והתלמידים ורלוונטי לכיתת הלימוד.

 :כדי לגשת לתיקיית המורה 

  תיקיית מורה, לחץ על הביתבדף. 

 נפתח חלון דפדפן נפרד, שמכיל את התיקייה הפרטית שלך.

 

 

 

 :הספרייה הפרטית שליהבאה מתארת כל רכיב במסך  הטבלה

 תיאור רכיב

מציגה את המיקום הנוכחי בספרייה הפרטית. כאשר תרד רמה  כותרת חלון
לתיקיית משנה, המיקום והנתיב מוצגים. כותרת זו מציגה גם 

 .עת הדעתאת שמך ואת הסמל של 

ידי המערכת, -יות שנוצרו עלמאחסנת את כל התיקיות הראשחלונית הניווט 

 כותרת חלון תפריט

סרגל 
 כלים

חלונית הניווט 
 'הספריות שלי'

 תיקיות של רשימה
 בתיקייה קבצים/משנה

 הנבחרת

 עם מידע חלונית
 על פרטים

 התיקייה
 הנבחרת
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 תיאור רכיב
 תיקיות ציבוריות ופרטיות וגישה לתיקיות התלמידים.  'הספריות שלי'

 תיקיות התלמידיםשים לב, התלמידים לא יראו את האפשרות 
כאשר הם פותחים את התיקייה הפרטית שלהם, מאחר 

 שלתלמידים אין גישה לתיקיות של תלמידים אחרים.

 .בחרה כעתפירוט מידע אודות התיקייה שנ חלונית מידע

 .פירוט כל התיקיות/הקבצים בתוך התיקייה שנבחרה כעת רשימת פריטים

מאחסן פריטי פעולה, כגון 'העלאת קבצים', 'תיקייה חדשה',  סרגל כלים
 .'העברה אל...', 'העתקה אל...', מחיקה

 .בעת לחיצה על חץ התפריט, מוצגות אפשרויות התפריט תפריט

 תיקיות פרטיות וקבוצתיות
יים הבדל בין תיקיות פרטיות וקבוצתיות. כל משתמש, מורה או תלמיד, מקבל תיקייה פרטית. תיקייה זו יכולה ק

לשמש לאחסון קבצים ותכנים פרטיים. כל כיתת לימוד מקבלת תיקייה קבוצתית, והמורה והתלמידים השייכים 

מאפשרת לתלמידים ולמורה לשתף לכיתת לימוד זו מקבלים הרשאות וגישה לתיקייה זו. התיקייה הקבוצתית 

. כל הקבצים תוכן ומשאבים אחרים הרלוונטיים לכיתת הלימוד. תיקיות קבוצתיות מסומנות בסמל זה 

בתיקייה הקבוצתית מוגדרים לקריאה בלבד, ולא ניתן לערוך אותם. כדי לערוך קובץ בתיקייה קבוצתית, יש 

 להעתיק אותו לתיקייה פרטית.

קייה פרטית שלהם, לתיקיות של כיתת הלימוד שלהם ולתיקיות הפרטיות של התלמידים. למורים יש גישה לתי

המורים יכולים לגשת תמיד לתיקיות הפרטיות של התלמידים. לתלמידים יש גישה לתיקייה פרטית שלהם 

ל ולתיקיות הקבוצתיות של כיתת הלימוד, אך לא לתיקיות פרטיות של תלמידים אחרים או לתיקייה הפרטית ש

 המורה.

 ניהול הקבצים
באפשרותך לנהל בקלות את הקבצים שלך באמצעות האפשרויות הכלולות בתיקייה הפרטית. באפשרותך 

להעביר ולהעתיק קבצים בין תיקיות, ליצור תיקיות חדשות, להעלות ולהוריד קבצים, לפרסם קבצים מהתיקייה 

 קבצים. הפרטית לתיקיות הקבוצתיות וכן לשנות שמות קבצים ולמחוק 

 סעיף זה מציג מידע מורחב על כל אחת מאפשרויות אלה.

 יצירת תיקייה חדשה
באפשרותך ליצור תיקייה או תיקיית משנה חדשה בתיקייה הפרטית שלך, או בכל אחת מהתיקיות הקבוצתיות, 

 אך לא בתוך תיקייה פרטית של תלמיד. 
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למידים הקיימות נוצרות באופן אוטומטי הערה: אין באפשרותך ליצור תיקיית תלמיד חדשה. תיקיות הת
 מרשימת התלמידים עבור כל כיתת לימוד במערכת.

 לקבלת מידע על האופן שבו תלמידים עובדים עם תיקיית התלמיד. תיקיית תלמידראה 

 :כדי ליצור תיקייה חדשה 

 .תיקייה חדשה, לחץ על הספרייה הפרטית שליבמסך  .1

 נפתח. תיקייה חדשהחלון 

 

 . אישורהזן את שם התיקייה ולחץ על  .2

 .תיקיותהתיקייה החדשה נוספת לרשימת ה

 קבצים העלאת
באפשרותך להעלות קבצים לתיקייה הפרטית ולתיקיות המשנה שלה. בעת העלאת קבצים, הקובץ מועלה 

 ישירות לתיקייה המוצגת כעת, לכן הקפד לבחור את התיקייה רצויה לפני שתתחיל בתהליך ההעלאה.

  .10MB הערה: גודל ההעלאה המרבי הוא 

 :כדי להעלות קובץ 

 .העלאת קבצים, בחר את התיקייה הרצויה ולחץ על תיקייה פרטיתבמסך  .1
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 חלון 'העלאת קבצים' נפתח.

 

 .בחירת קבציםלחץ על  .2

 ירת קבצים להעלאה' נפתח.חלון 'בח

 .פתיחהדפדף לקבצים הדרושים ולחץ על  .3

 .העלאת קבציםהקובץ מוצג בחלון 

 

 אישור. לחץ על  .4

 הקבצים נוספים לתיקייה שבחרת.
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 הערה: כאשר תרד רמה לתיקיות המשנה, המיקום הנוכחי והנתיב יוצגו בכותרת המסך.

 הורדת קבצים
 הוריד למחשב קבצים המאוחסנים בתיקיות הקבוצתיות או הפרטיות.באפשרותך ל

 :כדי להוריד קובץ 

 בחר את הקובץ שברצונך להוריד למחשב. .1

 בתפריט. הורדהלחץ על החץ לצד הקובץ ובחר באפשרות  .2

 נפתח. בחר מיקום להורדהחלון 

 . שמורדפדף למיקום הרצוי ולחץ על  .3

 קום שנבחר.הקובץ נשמר במי

 פרסום קבצים
בעת פרסום קובץ, עותק של הקובץ נוצר בתיקייה הקבוצתית שנבחרה. מעתה, יש שתי גרסאות נפרדות של 

הקובץ, ושינויים שבוצעו בקובץ המקורי לא ישפיעו על הקובץ בתיקייה הקבוצתית. עם זאת, אם תמחק את 

 הקובץ המקורי, יימחק גם העותק הקבוצתי.

 ך לפרסם פריטים רק מהתיקייה הפרטית לתיקייה קבוצתית, ולא להיפך.הערה: באפשרות
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 :כדי לפרסם קובץ 

 בתפריט. פרסוםבתיקייה פרטית, לחץ על החץ לצד הקובץ הרצוי ובחר באפשרות  .1

 נפתח. פרסום קבצים אל...חלון 

 
 . אישורסמן את התיבה של התיקייה הקבוצתית הרצויה, ולחץ על  .2

 הקובץ שנבחר מתפרסם בתיקייה הקבוצתית שנבחרה.

 הערה: אם תפרסם שוב את הקובץ בשלב מאוחר יותר באותה תיקייה, הוא יחליף את הקובץ הקיים.

הערה: התלמידים חייבים לשנות את שם הקובץ בתיקייה הפרטית שלהם לפני פרסומו בתיקייה 
 קבוצתית, אם קובץ בעל אותו שם כבר קיים.
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 קבציםהעברת 
 :כדי להעביר קובץ 

 בתפריט. העברה אללחץ על החץ לצד הקובץ הרצוי, ובחר באפשרות  .1

 נפתח. העברת קבצים אל...חלון 

 

 . אישורבחר את התיקייה שאליה ברצונך להעביר את הקובץ, ולחץ על  .2

 הקובץ מועבר לתיקייה שנבחרה.

 העתקת קבצים
 :כדי להעתיק קובץ 

 בתפריט. העתקה אלעל החץ לצד הקובץ הרצוי, ובחר באפשרות  לחץ .1
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 נפתח. העתקת קבצים אל...חלון 

 
 . אישורבחר את התיקייה שאליה ברצונך להעתיק את הקובץ, ולחץ על  .2

 הקובץ מועתק לתיקייה שנבחרה.

 שינוי שם של קבצים
 :כדי לשנות שם של קובץ 

 בתפריט. שינוי שםבץ הרצוי, ובחר באפשרות לחץ על החץ לצד הקו .1

 נפתח. שינוי שםחלון 

 

 . אישורהזן שם חדש עבור הקובץ, ולחץ על  .2
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 שם הקובץ משתנה.

 מחיקת קבצים
 :כדי למחוק קובץ 

 בתפריט. מחיקהלחץ על החץ לצד הקובץ הרצוי, ובחר באפשרות  .1

 הודעת אישור נפתחת.

 
 . אישורלחץ על  .2

 הקובץ נמחק.
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 הצגת תיקיות תלמידים
 .מורים יכולים להציג את התוכן של תיקיות פרטיות של תלמידים, אך לא להיפך

 :כדי להציג את התוכן של תיקיית תלמיד 

 .הספריות שליבחלונית  תיקיית תלמידבחר  .1

 מופיעה רשימה של תיקיות התלמידים.

 

 וח את התיקייה הפרטית שלו.בחר תלמיד כדי לפת .2
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 התיקייה הפרטית של התלמיד מופיעה.

 

 ובחר תלמיד אחר מתוך הרשימה.  תיקייה קודמתכדי להציג תיקייה של תלמיד אחר, לחץ על  .3

 בדיקת פעילויות הערכה
שבו ניתן לגשת לשיעור , היסטוריית שיעוריםאו במסך  תכנוןבדיקת פעילות ההערכה יכולה להתבצע במסך 

 הרלוונטי ולפתוח את פעילות ההערכה.

 :כדי להעריך עבודה של תלמיד 

 , בחר את השיעור ולאחר מכן את פעילות הערכה.תכנוןבמסך  .1

 . הפעלהעבר את העכבר מעל הפעילות, ולחץ על הלחצן  .2
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 פעילות ההערכה נפתחת.

 

 בדיקה. לחץ על  .3

 עבור הפעילות נפתח. קהמצב בדימסך 

הערה: המספר על לחצן 'בדיקה' מייצג את מספר התלמידים שניתן לבדוק. בנוסף, המורה לא יכול 
להשתמש בלחצן 'בדיקה' כדי להיכנס למצב בדיקה בזמן ניהול שיעור. פעולה זו יכולה להתבצע 

 ממסך 'תכנון' או 'היסטוריית שיעורים' בלבד. 
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בדיקה, לא תוכל להפעיל מחדש את פעילות ההערכה עבור  הערה: לאחר שתפתח את מצב
 התלמידים.

 ניווט בחלון מצב בדיקה 
 

 

 

 

 

 

 :מצב בדיקההטבלה הבאה מתארת כל רכיב במסך 

 תיאור רכיב

 הצגת התוכן של פעילות ההערכה של התלמיד שנבחר. אזור פעילות הערכה

מחיקת תוצאות 
 התלמידים

ידי בחירת שם התלמיד -ורה יכול למחוק תוצאות הערכה של תלמיד עלהמ

. משוב כללישמופיע בתיבה  מחיקת תוצאות התלמידיםולחיצה על הקישור 

פעילות התלמיד שנבחר כבר אינה זמינה לבדיקה. ציוני התלמיד שנמחק לא 

מופיעים בדוחות ההערכה הקשורים ואינו כלול בממוצע הכיתתי. התלמידים 

 גים כאילו לא ביצעו את המבחן. פעולה זו היא בלתי הפיכה.מוצ

רשימת 
 תלמידים

אזור פעילות 
 הערכה

לחצן פרסום 
 תוצאות

 ן כוללציו

לחצן 
 'משך'ה

סרגל 
 ניווט

 ציון מהיר
לחצן תצוגת 

 המורה

לחצן הצגת 
 התשובות הנכונות

לחצן סיכום  לחצן משוב
 התוצאות

לחצן מדריך 
 ציונים
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 תיאור רכיב

 

 מאפשר למורה לכתוב משוב רלוונטי לפריט הנבדק כעת. לחצן משוב

 אספקת משובראה 

השתמש בסרגל הניווט כדי לבחור את המסכים בפעילות ההערכה, בהתאם  סרגל ניווט

נבדק, מופיע חיווי לא מסומן כדי לציין את המסך שלא  לצורך. אם מסך לא

 נבדק, כך שתדע שעליך לחזור אליו. 

 לחץ כדי לעבור למסך הבא בפעילות ההערכה לחצן 'הבא'

לחצן סיכום 
 התוצאות 

מאפשר למורה לכתוב משוב כללי עבור פעילות ההערכה כולה. התלמיד יראה 

 משוב זה כאשר יציג את התוצאות שלו. 

 יאספקת משוב כללה רא

 הצגת הציון הכולל עבור פעילות ההערכה של התלמיד. ציון כולל

 ציון מהיר מראה את הציון של הפריט הנבדק כעת. ציון מהיר

 דרכים: 3 -ציון מהיר נמצא בשימוש ב

ו עוקפת את כל שיטות המורה כותב את הציון ישירות בתיבת הטקסט. שיטה ז

 הציון האחרות.

המורה ממלא את הציון בעקיפין באמצעות שימוש ברובריקות. הציון שנאסף 

 מהרובריקות מוצג וניתן לשנותו.

המערכת ממלאת את הציון באופן אוטומטי עבור פריטים המוערכים באופן 

 אוטומטי. תמיד ניתן לשנות ציון זה.

 וצאות לכיתה כולה.מפרסם את הת לחצן פרסום תוצאות

 פרסום התוצאות ראה

לחצן הצגת 
 התשובות הנכונות

 מציג את התשובות הנכונות עבור פעילות ההערכה.

 הצגת התשובות הנכונות ראה

מציג את מדריך הציונים עבור הפריט הנבדק כעת. ישנם שני סוגים של  לחצן מדריך ציונים
 סולמות ערכים: רובריקות ומפתח תשובות.

 שימוש במדריך הציונים ראה
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 תיאור רכיב

ת רשימת התלמידים בכיתת הלימוד. בחר מתוך הרשימה את שם התלמיד שא רשימת תלמידים

 הפעילות שלו ברצונך להעריך. 

רשימת התלמידים מספקת סקירה כללית מעודכנת של ההערכה, כולל הציון 

הזמני של התלמיד. לאחר שהערכת פעילות התלמיד הושלמה, הציון משתנה 

 מזמני לסופי, כך שהמורה יכול לדעת אילו תלמידים נותרו להערכה.

 רשימת החיוויים הם:

 דנית(? = לא מסומן )הערכה י

 #* = ציון זמני

 # = ציון סופי

 מנוטרל = התלמיד לא ביצע את הפעילות

 את פעילות ההערכה, שמו מופיע מעומעם. התחילאם התלמיד לא 

 מציג את גרסת המורה של פעילות ההערכה. לחצן תצוגת מורה

 הצגת גרסת המורה ראה

ניתן לנווט ולבדוק את פעילות ההערכה עבור הכיתה כולה בדרכים שונות. תוכל לבחור להעריך לפי תלמיד, 

ידי בחירת המסך הרצוי וניווט בין -ידי בחירת תלמיד וניווט לאורך הפעילות שלו, או לפי שאלה, על-על

 התלמידים.

 שימוש במדריך הציונים
 ים של סולמות ערכים:ישנם שני סוג

 מציג את הלוגיקה שמאחורי הציון האוטומטי עבור הפריט הספציפי.  – מפתח תשובות 

 המורה משתמש בדרך זו כד לספק הערכה ידנית וסובייקטיבית, בהתאם לקריטריונים שצוינו,  - רובריקות
א מעל הרמה, ידי בחירת הרמה הרלוונטית מתוך רשימת רמות מוגדרת מראש. כאשר העכבר נמצ-על

 מופיע תיאור כלי עם תיאור.

 :כדי להשתמש במדריך הציונים 

 .מדריך ציונים, לחץ על הלחצן מצב בדיקהבמסך  .1
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 .בהתאם לסוג הפריט, נפתח מדריך הציונים הרלוונטי

 

 מדריך ציונים של מפתח תשובות
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 מדריך ציונים של רובריקות

חצני האפשרויות של הרמה הרלוונטית שברצונך לתת לאחר הצגת הקריטריונים של הרובריקות, בחר את ל .2
 לתלמיד. 

 הציון המצטבר מופיע בשדה ציון מהיר.

 אספקת משוב לכל פריט
 באפשרותך לספק משוב לכל פריט ספציפי.

 :כדי לספק משוב לכל פריט 

 .משוב, לחץ על הלחצן מצב בדיקהבמסך  .1
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 מופיעה תיבת טקסט.

 

 משוב שלך עבור הפריט.הקלד את ה .2

כדי  תלמידיםכאשר תסיים, עבור לפריט אחר באמצעות סרגל הניווט, או בחר תלמיד אחר מרשימת ה .3
 לבדוק את התשובה שלו לאותו פריט. 
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 הצגת התשובות הנכונות
 :כדי להציג את התשובות הנכונות 

  לחץ על הלחצן מצב בדיקהבמסך ,. 

 כונה מופיעה.התשובה הנ
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 הצגת גרסת המורה
 :כדי להציג את גרסת המורה 

  לחץ על הלחצן מצב בדיקהבמסך ,. 

 גרסת המורה של הפריט מופיעה.

 

 אספקת משוב כללי
 באפשרותך לספק משוב כללי עבור הפעילות כולה. משוב זה יוצג לתלמידים כאשר הם יצפו בתוצאות.

 :כדי לספק משוב כללי 

 .מצב בדיקהבמסך  סיכום התוצאותלחץ על הלחצן  .1
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 .סיכום התוצאותמופיעה תיבת הטקסט 

 

 הקלד את המשוב עבור פעילות ההערכה כולה. .2

 . תלמידיםכאשר תסיים, בחר תלמיד אחר מתוך רשימת ה .3

 פרסום התוצאות
כיתת הלימוד כולה, כך  כאשר אתה מפרסם את התוצאות של פעילות ההערכה, אתה מפרסם את התוצאות של

שהתלמידים יכולים לראות את הציונים והמשוב שלהם. כאשר תחליט לפרסם את התוצאות יכולים להתרחש 

 שני תרחישים, בהתאם למצב פעילות ההערכה.

 :כדי לפרסם את התוצאות 

 .מצב בדיקהבמסך  פרסום התוצאותלחץ על הלחצן  .1
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 חלונות הבאים.בהתאם למצב תהליך ההערכה, מופיע אחד משני ה

 

 . פרסום התוצאותלחץ על  .2

 ציונים חלקיים לא מתפרסמים
המורה נדרש להעניק ציון לכל השאלות הפתוחות לפני פרסום התוצאות. זאת כדי להבטיח שהדוחות יציגו 

יון, בעת לחיצה על ציונים סופיים, ושכל המידע המצטבר הוא מדויק. אם המורה השאיר שאלות פתוחות ללא צ

תופיע הודעת אזהרה שמציגה את רשימת התלמידים שעבורם נותרו שאלות ללא ציון  פרסום התוצאותהלחצן 

 בפעילות ההערכה. 
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 תרגול או פעילות הערכה אוטומטיים
תרגול או פעילות הערכה אוטומטיים מכילים רק פריטים שנבדקים באופן אוטומטי, כך שהתלמידים מקבלים את 

 תוצאות ברגע שהם שלחו את המבחן שלהם. ה
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בלשונית 'כללי'  אפשור תוצאות אוטומטיותידי סימון התיבה -תכונה זו נשלטת דרך מאפייני פריט הלמידה על

 של מאפייני פעילות ההערכה )ראה 'יצירת שיעור חדש'(. 
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רסם את התוצאות עבור תלמידים שלא ישלחו את הפעילות שלהם לא יקבלו את הציונים עד שהמורה יפ

 הכיתה.

 הערה: כברירת מחדל, פעילויות הערכה אינן אוטומטיות.
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 הערכת תוצאות הכיתה
באפשרותך להציג את ביצועי הכיתה, על סמך ציוני פעילות ההערכה וההישגים הנדרשים המשויכים אליהם. 

הישגים נדרשים שבהם  דוח זה מאפשר לך להשוות את הצלחת הכיתה לסף ההישגים הנדרשים כדי לאתר

 .הערכה דוחותהכיתה הצליחה הכי פחות. לקבלת מידע נוסף, ראה 

 הודעות בדף הבית
 .בדף הביתמופיע הודעות מאפשרות לך לנהל בקלות את פעילויות ההערכה. אזור ההודעות 

 

. כאשר תפתח הודעה ותלחץ על קישור ודעות אחרונותהמספר ההודעות שלא נקראו מופיע לצד הכותרת 

הפעולה, למשל בדיקת פעילות או פרסום דוח, מצב ההודעה משתנה מהודעה שלא נקראה להודעה שנקראה, 

 וההודעה כבר לא מופיעה בגופן מודגש. 

 נכון לעכשיו, המורים מקבלים את ההודעות הבאות:

  ופיעה כאשר פעילות הערכה מכילה תשובות פתוחות הודעה זו מ -פעילות הערכה הממתינה לבדיקה
בדיקת כדי להיכנס לאזור  בחינת פעילותשמחייבות את בדיקת המורה. באפשרותך ללחוץ על 

 .הערכה

  הודעה זו מופיעה כאשר פעילות ההערכה ממתינה לפרסום )כלומר  -תוצאות ההערכה מוכנות לפרסום
כדי  פרסום התוצאותוטומטי(. באפשרותך ללחוץ על מכילה שאלות שנבדקו או קיבלו ציון באופן א

 שתלמידים יקבלו את ההערכות והציונים שלהם וכדי שנתוני ההערכה יהיו זמינים לדוחות. 
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 מנהלי המערכת של בית הספר מקבלים את ההודעה הבאה:

  מנהל המערכת של בית הספר מקבל הודעה כאשר כיתה ביצעה פעילות  -בוצעה פעילות הערכה
 כדי לראות את ההערכה בפועל. צפייה בפעילותרכה, והוא יכול ללחוץ על הע

 כדי להסיר אותה. מחיקהכאשר ההודעה כבר אינה רלוונטית, תוכל ללחוץ על הלחצן 

 כאשר כל ההודעות נסגרו, מופיעה ההודעה הבאה.
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 דוחות .4
 ספר.סעיף זה מתאר את סוגי הדוחות הזמינים למורים ולמנהלי מערכת של בית ה

 :כדי לגשת לדוחות 

  הביתבדף  דוחותלחץ על הלשונית. 

 התראות
 מציג את ההיסטוריה של כל ההתראות שהופעלו במערכת במהלך פרק זמן מוגדר.  התראותהדף 

 סוגי ההתראה הבאים קיימים:

  זוהי התראה בזמן אמת  התלמיד השיב מספר מוגדר של תשובות שגויות. –רוב התשובות שגויות
 במהלך שיעור.המופעלת 

 ביצועי התלמיד נמוכים מהממוצע הכיתתי עבור שיעור ספציפי. – מתחת לממוצע ההתקדמות הכיתתי 

 תגובה בלתי הולמת של התלמיד לעבודה של תלמיד אחר בגלריה, שדווחה  – תגובה בלתי הולמת
 ידי תלמיד שלישי.-על

 .התראותחירת אפשרות ברשימה הנפתחת ידי ב-באפשרותך להציג מידע עבור שיעור אחר ופרק זמן אחר, על

 :כדי ליצור רשימת התראות 

 .אפשרויות דוחותבסרגל  התראותלחץ על  .1

 מוצג. התראותמסך 

 עבור דוח ההתראות. כיתה ומסגרת זמןבחר בפרמטרים של  .2

 

 הדוח מוצג.  .3
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 דוחות מנהל מערכת
ויות הערכה' מאפשר למנהל המערכת של בית הספר להשוות בין הדוח 'רמת ביצועי שכבת הלימוד לפי פעיל

ידי הצגת מגמות הביצועים, ביצועים לפי הישגים נדרשים ופירוט הציונים. לקבלת מידע נוסף, ראה -כיתות על

 .מנהל המערכת של בית הספרפרק 

 הערכה דוחות
ל ביצועי הכיתה והתלמידים על סמך פעילויות ההערכה הקשורות להישגים דוחות הערכה מספקים מידע ע

 נדרשים ארציים ולהישגי ליבה.
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 הדוחות הבאים מסופקים:

הדוח מציג ממוצע ציונים של תלמיד וכיתה לכל פעילויות  ציוני פעילות הערכה לפי תלמיד
 הערכה במשך הזמן.

דוח זה מציג את רמת ביצועי התלמידים והכיתה עבור  ניתוח פעילות הערכה על פי שאלה
 .שאלהתרגול מסוים או פעילות הערכה מסוימת, לפי 

ת רמת ביצועי התלמידים והכיתה עבור דוח זה מציג א ניתוח פעילות הערכה על פי הישג נדרש
 תרגול מסוים או פעילות הערכה מסוימת, לפי הישג נדרש.

הדוח מציג את ביצועי הכיתה לפי הישג נדרש במשך פרק  ביצועי כיתה לפי הישג נדרש
 ן. נתוני הביצועים מבוססים על פעילויות הערכה.זמן שצוי

פי הישג -חלוקת ביצועים לכיתה לפי רמות על

 נדרש

דוח זה מציג את רמת ביצועי התלמידים ואת התפלגות 
ביצועים מבוססים הכיתה לפי הישג נדרש ספציפי. נתוני ה

 על פעילויות הערכה.

הדוח מציג ביצועים של תלמיד מסוים עבור הישג נדרש  לפי הישג נדרש התקדמות תלמידים
ספציפי בפרק זמן מוגדר. נתוני הביצועים מבוססים על 

 כה.פעילויות הער

 :כדי להציג דוח 

 .אפשרויות דוחותבסרגל  דוחות הערכהלחץ על  .1

 רשימת דוחות ההערכה מוצגת.

 . הצגת דוחבחר את הדוח שברצונך ליצור ולחץ על  .2

 הדוח מוצג.

 ציוני פעילות הערכה לפי תלמיד
 .ת ההערכה במסגרת הזמן שצוינההדוח מציג את ביצועי הכיתה וציוני התלמידים עבור כל פריטי פעילו
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  תוצאות:את הכדי להציג 

 כדי להציג את רשימת הדוחות. דוחות הערכהלחץ על  .1

 .הצגת דוחולחץ על  הערכה לפי תלמיד ציוני פעילותבחר  .2

 .מופיעהשיח של הדוח -תיבת הדו

 

ודש אחרון, )שיעור אחרון, שבוע אחרון, ח טווח תאריכיםומתמטיקה( ו ESL, )אנגלית כיתהבחר את ה .3
 .אישורתחילת השנה או תאריכי 'מ' ו'עד'( כדי ליצור את הדוח, ולאחר מכן לחץ על 
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. את ממוצע התלמיד והכיתה עבור כל פעילויות ההערכה בטווח התאריכים שנבחר דוח ההערכה מציג
הטבלה מציגה גם את ממוצע התלמיד והכיתה עבור פעילויות ספציפיות, המוצגות לפי שם פעילות 

הטבלה מסייעת למורה לזהות את פעילויות ההערכה הקשות ואת התלמידים  תאריך ביצוע הפעילות.ו
 המתקשים.

 . 
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 ניתוח פעילות הערכה על פי שאלה
 דוח זה מציג את רמת ביצועי התלמידים והכיתה עבור תרגול מסוים או פעילות הערכה מסוימת, לפי שאלה.

 :הדוח כולל את הגרף והטבלאות הבאים

  ניתוח פעילות הערכה על פי שאלה 

 ביצועי כיתה לפי שאלה 

 ביצועי תלמיד לפי שאלה 

 מפתח הישגים נדרשים 

 :כדי להציג תוצאות 

 כדי להציג את רשימת הדוחות. דוחות הערכהלחץ על  .1

 .דוח הצגתולחץ על  ניתוח פעילות הערכה על פי שאלהבחר  .2

 שיח של הדוח מוצגת.-תיבת הדו

 

 .אישור. לחץ על שם הפעילות)הערכה או תרגול( ו פעילותסוג ה, כיתהבחר  .3
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 מופיע.  ניתוח פעילות הערכה על פי שאלההדוח 

מציג את ממוצע הביצועים עבור כל תלמיד. סמני התלמידים  ניתוח פעילות הערכה על פי שאלההגרף 

הגרף מהביצועים מקודדים לפי צבע כדי לזהות בקלות את קבוצת הביצועים של התלמידים, שממוינים על 

הנמוכים ביותר עד לגבוהים ביותר. פרטי קבוצת הביצועים מוצגים במקרא בתחתית המסך. הקו הכחול 

 האופקי מציין את ממוצע הכיתה. 

 

 .ביצועי כיתה לפי שאלה, לחץ על החץ שמאלה כדי להציג את הטבלה דוחבסרגל הכלים  .4

רה יכול לזהות שאלות בעייתיות עבור שכבת טבלה זו מציגה את הצלחת הכיתה בכל שאלה, כך שהמו

 הגיל. באפשרותך להעביר את העכבר מעל מזהה ההישג הנדרש כדי להציג את תיאור ההישג הנדרש.
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 .ביצועי תלמיד לפי שאלה, לחץ על החץ שמאלה כדי להציג את הטבלה דוחבסרגל הכלים  .5

ועדת בעיקר למורה, לזיהוי נוח של טבלה זו מציגה את ביצועי התלמיד עבור כל שאלה. טבלה זו מי

( -התלמידים שמתקשים בשאלות ספציפיות. סימן שאלה )?( מציין שלא ניתן ציון עבור השאלה. סימן ריק )

 מציין שהתלמיד לא ביצע את פעילות ההערכה.

 

 .מפתח הישגים נדרשים, לחץ על החץ שמאלה כדי להציג את הטבלה דוחבסרגל הכלים  .6

מספק תיאור של ההישגים הנדרשים המתאימים לשאלות המשמשות לניתוח  רשיםמפתח ההישגים הנד

 הפעילות.
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 ניתוח פעילות הערכה על פי הישג נדרש
דוח זה מציג את רמת ביצועי התלמידים והכיתה עבור תרגול מסוים או פעילות הערכה מסוימת, לפי הישג 

 נדרש.

 אות הבאים:הדוח כולל את הגרף והטבל

  ניתוח פעילות הערכה לפי הישג נדרש 

 ביצועי כיתה לפי הישג נדרש 

 ביצועי תלמיד לפי הישג נדרש 

 :כדי להציג תוצאות 

 כדי להציג את רשימת הדוחות. דוחות הערכהלחץ על  .1

 .דוח הצגתולחץ על  ניתוח פעילות הערכה על פי הישג נדרשבחר  .2
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שיח של הדוח מוצגת. -תיבת הדו

 

 .אישור. לחץ על שם הפעילות)הערכה או תרגול( ו סוג הפעילות, תהכיבחר   .3

מציג את ממוצע הביצועים עבור כל תלמיד עבור התרגול  ניתוח פעילות הערכה על פי הישג נדרשהגרף 

או פעילות ההערכה שנבחרו. סמני התלמידים מקודדים לפי צבע כדי לזהות בקלות את קבוצת הביצועים 

נים מהביצועים הנמוכים ביותר עד לגבוהים ביותר. פרטי קבוצת הביצועים מוצגים של התלמידים, שממוי

 במקרא בתחתית המסך. הקו הכחול האופקי מציין את ממוצע הכיתה. 
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 .ביצועי כיתה לפי הישג נדרש, לחץ על החץ שמאלה כדי להציג את הטבלה דוחבסרגל הכלים  .4

ש, כך שהמורה יכול לזהות את ההישגים הנדרשים טבלה זו מציגה את ביצועי הכיתה לפי הישג נדר

 הבעייתיים עבור שכבת הגיל.
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 .ביצועי תלמיד לפי הישג נדרש, לחץ על החץ שמאלה כדי להציג את הטבלה דוחבסרגל הכלים  .5

טבלה זו מציגה את ביצועי התלמיד עבור הישגים נדרשים ספציפיים. טבלה זו מיועדת בעיקר למורה, 

( מציין שהתלמיד לא ביצע את -למידים שמתקשים בהישג נדרש מסוים. סימן ריק )לזיהוי נוח של הת

 פעילות ההערכה ולא הוערך בהישגים נדרשים אלה.
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 ביצועי כיתה לפי הישג נדרש
הדוח מציג את ביצועי הכיתה לפי הישג נדרש במשך פרק זמן שצוין. נתוני הביצועים מבוססים על פעילויות 

 הערכה.

 תוצאות כיתה לפי הישג נדרש: כדי להציג 

 כדי להציג את רשימת הדוחות. דוחות הערכהלחץ על  .6

 דוחות ההערכה מוצגים.

 

 .הצגהולחץ על  ביצועי כיתה לפי הישג נדרשבחר  .7

 דוח ביצועי כיתה לפי הישג נדרש מוצג.

'תחילת השנה' כדי ליצור את הדוח. לדוגמה, תוכל לבחור 'מתמטיקה' ו מסגרת זמןו כיתהבחר באפשרויות  .8
, כך שעליך לשנות אפשרות זו רק אם ביצועיםהיא  מיון לפי)ברירת מחדל(. אפשרות ברירת המחדל 

 ברצונך למיין לפי מספר הישג נדרש. 

 .יצירת דוחלאחר שבחרת את אפשרויות הדוח, לחץ על  .9

 עמודות הישגים נדרשים מוצגות בגרף.

 

צגים לפי ביצועי כיתה, מהכי פחות מוצלח עד להכי בעת מיון לפי ביצועים, ההישגים הנדרשים מו
 מוצלח. 
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הערה: אם אין נתונים עבור הכיתה ומסגרת הזמן שנבחרו, מופיעה הודעה שמציגה הנחיה לבחור 
 מסגרת זמן אחרת.

בר את העכבר מעל עמודת הישג נדרש כדי להציג מידע בנוגע לאחוז התלמידים שעמדו בסף ההישג הע .10
הנדרש ומספר השאלות בפעילות ההערכה. באפשרותך גם להעביר את העכבר מעל מספר ההישג הנדרש 

 .כדי להציג את תיאור ההישג הנדרש
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 )אופציונלי(.  מסנן הישגים נדרשיםידי לחיצה על -באפשרותך לציין את ההישגים הנדרשים שיש להציג על .11

מופיעה. כברירת מחדל, בחירת ההישגים הנדרשים מבוססת על  מסנן הישגים נדרשיםשיח -תיבת הדו

, אם תבחר 'מתמטיקה' כאפשרות הכיתה ו'השבוע האחרון' . לדוגמהמסגרת זמןו כיתההאפשרויות 

כאפשרות מסגרת הזמן, רק ההישגים הנדרשים ששויכו לפעילויות הערכה במתמטיקה שהתרחשו בשבוע 

 האחרון יוצגו.
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באפשרותך לנקות או לסמן את התיבה שמתאימה להישג נדרש כדי להסיר או להוסיף אותו. כשתסיים,  .12

 . סגירהידי לחיצה על הלחצן -ח עלשי-סגור את תיבת הדו

לשליחה בדוא"ל או להדפסה  PDFכדי לשמור את הדוח כקובץ  באפשרותך ללחוץ על הלחצן 'שמור'  .13

 כדי להדפיס את הדוח כעת. מאוחר יותר, או ללחוץ על הלחצן 'הדפס' 

, שמציגה שג נדרשפי הי-חלוקת ביצועים לכיתה לפי רמות עללחץ על עמודת הישג נדרש כדי לעבור לדוח  .14
 את ממוצע ציוני ההערכה של כל תלמיד הקשורים להישג הנדרש שצוין עבור מסגרת הזמן שנבחרה.
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 פי הישג נדרש-חלוקת ביצועים לכיתה לפי רמות על
באפשרותך להציג את ביצועי פעילות ההערכה של התלמיד ואת רמות התפלגות הכיתה על סמך ההישג 

נדרש שנבחר. דוח זה מאפשר לך לנטר את ציוני פעילות ההערכה של התלמיד ולהציג את רמות ההתפלגות ה

 של הכיתה, כגון 'רמה גבוהה', 'רמת ביניים' או 'רמת בסיס' בגרף.

 :כדי להציג את רמות התפלגות הכיתה עבור ההישג הנדרש שנבחר 

או  דוחות הערכהבמסך  פי הישג נדרש-ת עלחלוקת ביצועים לכיתה לפי רמוכדי להציג דוח זה, בחר  .1
 .ביצועי כיתה לפי הישג נדרשעבור לרמה הבאה ולחץ על עמודת ההישג הנדרש המוצגת בדוח 

מופיע, ומציג את הישגי פעילות ההערכה  פי הישג נדרש-חלוקת ביצועים לכיתה לפי רמות עלהדוח 

 המצטברים של תלמידים ספציפיים. 

גה שמראה את רמות ההתפלגות הבאות עבור הכיתה, המבוססות גם על ציון הדוח מציג גם תרשים עו

פעילות ההערכה המצטבר, לדוגמה, 'רמת בסיס', 'רמת ביניים' ו'רמה גבוהה'. שים לב, רמות ההתפלגות 

 ידי מנהל המערכת והן עשויות להשתנות במספר ובתיאור. -של הכיתה מוגדרות על

 הדוח.תיאור ההישג הנדרש מוצג בתחתית 

 

 ת' עד א' או בסדר יורד.-לחץ על כותרות העמודות )לדוגמה, תלמידים, מספר שאלות וציון( כדי למיין מ  .2
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או תאריכי  הישגים נדרשים, כיתהכדי לשנות את הנתונים המוצגים בדוח, בחר אפשרויות אחרות עבור  .3
 . עדומ

 הדוח מציג מידע מעודכן המבוסס על הבחירות החדשות.

כדי לעבור למסך הקודם או למסך הבא. שים לב,  לחוץ על לחצני הניווט באפשרותך ל
באפשרותך לעבור רק לסוג דוח שכבר נפתח. באפשרותך גם ללחוץ על הקישור לדוח כדי לעבור לסוג 

 דוח שכבר נפתח. קישורים מסומנים בקו תחתון, כאשר מתחת לדוח הנוכחי לא מופיע קו תחתון.

ידי לחיצה על -על PDF-, או לשמור כ ידי לחיצה על לחצן ההדפסה-ח עלבאפשרותך להדפיס את הדו .4

 . PDF-שמירה כהלחצן 

, שמציג את הביצועים של התקדמות תלמידים לפי הישג נדרשלחץ על שם תלמיד כדי לעבור לדוח  .5
 תלמיד עבור הישג נדרש מסוים על סמך פעילויות הערכה.

 לפי הישג נדרש התקדמות תלמידים
באפשרותך להציג את תוצאות ציון פעילות ההערכה של התלמיד עבור מסגרת זמן שנבחרה כדי להשוות את 

 תוצאות התלמיד לביצועים הממוצעים של הכיתה. דוח זה מאפשר לנטר את התקדמות התלמיד.

 :כדי להציג את ההתקדמות של תלמיד מסוים עבור הישג נדרש שנבחר 

או  דוחות הערכהבמסך  התקדמות תלמידים לפי הישג נדרשזה, באפשרותך לבחור  כדי להציג דוח .1
פי הישג -על חלוקת ביצועים לכיתה לפי רמותלעבור לרמה הבאה וללחוץ על שם תלמיד שמוצג בדוח 

 .נדרש

ידי לחיצה על שם -, עבור לרמה הבאה עלפי הישג נדרש-חלוקת ביצועים לכיתה לפי רמות עלבמסך  .2
 תלמיד.
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מופיע עבור התלמיד שנבחר על סמך ההישג הנדרש שמוצג.  התקדמות תלמידים לפי הישג נדרשסך המ

הנקודות הכחולות והקו הכחול מציינים את ציוני התלמיד ואת התקדמותו. הקווים והנקודות האדומים 

 מציינים את ממוצע הכיתה. הקו המקווקו הצהוב מציין את ההישג הנדרש המשמש כסף.

 

ג את שם פעילות ההערכה, הציון של התלמיד ומספר השאלות בתיאור כלי, העבר את העכבר כדי להצי .3
 מעל נקודות התלמיד והכיתה. 

או  כיתה, תלמיד, הישג נדרשכדי לשנות את הנתונים המוצגים בדוח, בחר אפשרויות אחרות עבור  .4
 .עדו מתאריכי 

 ת הזמן.הדוח מציג מידע מעודכן המבוסס על בחירות הכיתה או מסגר

 . הדפסהכדי להדפיס את הדוח, לחץ על הלחצן 

 דוחות התקדמות וביצועים
שיעורים, הישגים נדרשים, פריטי למידה  -דוחות התקדמות מודדים את תוכנית הלימודים שבוצעה והכיתה 

 וד להישג הנדרש. והודעות בגלריה. דוחות אלה יכולים גם להציג את ההתאמה בין תוכנית הלימ

 דוחות הביצועים מודדים את ביצועי הכיתה והתלמידים על סמך שאלות בדיקה עבור פריט למידה או שיעור.
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 :קיימיםדוחות ההתקדמות הבאים 

דוח הביצועים מציג את ביצועי התלמידים וביצועי  ביצועים בפריט הלמידה על פי שאלות בדיקות 

על סמך שאלות הכיתה עבור פריט הלמידה שנבחר 

 לבדיקה. 

דוח ההתקדמות מציג את מספר פריטי הלמידה  דוח שימוש בהישגים נדרשים

שנלמדו עבור כל הישג נדרש ואת השיעורים 

 המקבילים.

דוח ההתקדמות מציג מתאם בין הישגים נדרשים  קישור בין הישגים נדרשים לשיעורים

 לשיעורים קשורים.

דוח ההתקדמות מציג מתאם בין שיעורים להישגים  רשיםקישור בין שיעורים להישגים נד

 נדרשים קשורים.

דוח הביצועים מציג את ממוצע ביצועי התלמידים  ביצועים בשיעור לפי שאלות בדיקות

 והכיתה בשאלות לבדיקה עבור השיעור שנבחר.

דוח ההתקדמות מציג את תגובות התלמידים לגלריה  דוח תגובות בגלריה

 מסוימת.
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 הציג דוח:כדי ל 

 .אפשרויות דוחותבסרגל  דוחות התקדמותלחץ על  .1

 רשימת דוחות ההתקדמות מוצגת.

 . הצגהבחר את הדוחות שברצונך ליצור ולחץ על  .2

 הדוח מוצג.

 ביצועים בפריט הלמידה על פי שאלות בדיקות 
 ריט הלמידה שנבחר על סמך שאלות לבדיקה.דוח הביצועים מציג את ביצועי התלמידים וביצועי הכיתה עבור פ

עבור כל שאלה, הדוח מציג את מספר הניסיונות של תלמידים שונים לענות כראוי על השאלה לבדיקה, כגון 

שאלות שנענו כראוי בניסיון הראשון או בניסיונות נוספים ושאלות שלא נענו כראוי או לא נענו כלל. הדוח מזהה 

ם על סמך שאלות ספציפיות לבדיקה. בנוסף, המורה או מנהל המערכת של בית את הקשיים בהישגי התלמידי

 הספר יכולים לזהות שאלות לבדיקה שהכיתה מתקשה להשיב עליהן. 

 הדוח מציג גם מידע זה:

 כיתה 

 שיעור 

 פעילות לימודית 

 פריט למידה 
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 :כדי ליצור את הדוח 

 .דוחות, לחץ על דף הביתב .1

 מופיע. דוחותמסך 

 .דוחות התקדמות, לחץ על דוחותבמסך  .2

 מופיע. דוחות התקדמותמסך 

 ביצועים בפריט הלמידה על פי שאלות בדיקות, לחץ על דוחות התקדמותברשימה  .3

 שיח של הדוח מוצגת.-תיבת הדו .4

 .אישור. לחץ על פריט למידהו פעילות לימודית, שיעור, כיתהבחר  .5

 מופיע. ביצועים בפריט הלמידה על פי שאלות בדיקותהדוח 

הישגים נדרשים של פריט כדי להציג את הטבלה  חץ שמאלה, לחץ על לחצן מציג דוחותבסרגל הכלים   .6
 , שמציגה הישגים נדרשים שמתאימים לפריט הלמידה שנבחר.למידה
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 ביצועים בשיעור לפי שאלות בדיקות
המבוסס על שאלות בדיקה בשיעור הנבחר. הדוח  הדוח מציג את ביצועי התלמיד והכיתה עבור כל פריט למידה

מזהה את מספר השאלות שנענו כראוי, את התלמידים שלא פתחו את פריט הלמידה ואת פריטי הלמידה שלא 

 היו זמינים. 

הדוח מזהה גם תלמידים שהתקשו בפריטי למידה ספציפיים ואף מציין את פריטי הלמידה שהיו קשים מדי עבור 

 הכיתה.

 גם מידע זה: הדוח מציג

 כיתה 

 שיעור 

 פעילות לימודית 

 פעילויות לימודיות דיפרנציאליות 

 פריטי למידה 
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 :כדי ליצור את הדוח 

 .דוחות, לחץ על דף הביתב .1

 מופיע. דוחותמסך 

 .דוחות התקדמות, לחץ על דוחותבמסך  .2

 מופיע. דוחות התקדמותמסך 

 .לכל שיעור דוח ציוני כיתה ותלמידים, לחץ על דוחות התקדמותברשימה  .3

 שיח מוצגת.-תיבת הדו .4

 .אישור. לחץ על שיעורו כיתהבחר  .5

 מופיע. ביצועי השיעור והתקדמות השיעורהדוח 

הישגים , קטגוריות קבוצהכדי להציג את הטבלאות  חץ שמאלה, לחץ על לחצן מציג דוחותבסרגל הכלים  .6
 .הישגים נדרשים של השיעורו נדרשים לכל פריט למידה

הישגים נדרשים לכל פריט ת קבוצה' היא מקרא עבור שמות הקבוצות בדוח. הטבלה הטבלה 'קטגוריו
מזהה הישגים נדרשים בעיתיים על פי פריטי למידה שרמת הביצועים של הכיתה בהם היא נמוכה.  למידה

הטבלה 'הישגים נדרשים של השיעור' מציגה תיאורים מלאים של ההישגים הנדרשים הקשורים לשיעור 
 כולו.
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 PALדוחות 
ידי -ספציפיים, על סמך פריטי למידה שיועדו על בנושאי לימודמנטרים את ביצועי התלמידים  PALדוחות 

 המורה לשיפור הבקיאות של התלמיד. 

  כדי לגשת לדוחותPAL: 

 כדי לפתוח את רשימת הדוחות. PAL, לחץ על דוחותבמסך  .1

 מוצגת. PALרשימת דוחות 

 

 .הצגהר את הדוח הדרוש ולחץ על בח .2

 הדוח שנבחר מוצג. 

 PAL-דוח מפת ידע ב
PAL  מאפשר לתלמידים לתרגל ולשפר את הבקיאות בנושא הלימוד באמצעות פריטי למידה שנוצרו באופן

 ספציפי כדי לעודד רכישת ידע ולמדוד את שיפור הבקיאות של התלמיד.

ספציפית, שמציג את רמת הידע של התלמיד לפי מבחן רמת  PALיצועים, על סמך חבילת הדוח מספק סיכום ב

 ( או לפי תוצאות ציונים מצטברים.KLTידע )
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)לדוגמה, הגדרה למילה, מילה בהקשר  PAL-הדוח מציג כל מודליות של רכישת ידע הקשורה לפעילות ה

דיפרנציאליות, כגון 'רמת בסיס', 'רמת ביניים' ו'רמה  ואיות(. הדוח מציג גם את ביצועי התלמיד לפי רמות תוכן

 גבוהה'.
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מנהל המערכת של בית  .5
 הספר 

 בפרק זה תלמד כיצד מנהל המערכת של בית הספר יכול לגשת לדוחות ולהפעיל שיעורים במצב הדמיה. 

עי נתונים על סמך ביצו-גישה לדוחות מאפשרת למנהל המערכת של בית הספר לקבל החלטות מבוססות

הכיתה. הדמיית השיעור מאפשרת למנהל המערכת של בית הספר להישאר מחובר לחומר שנלמד בכיתה, 

 ובכך מעודדת משוב בונה ומדויק למורים. 

 .דוחותידי לחיצה על הלחצן או הלשונית -על דוחותבאפשרותך להציג את מסך  דף הביתב

 

 גישה לדוחות
 הל המערכת של בית הספר.מציג את כל הדוחות הזמינים למנ דוחותמסך 
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 דוחות אלה מאורגנים בקבוצות הבאות:

  דוחות אלה מיועדים באופן ספציפי למנהל המערכת של בית הספר, ומשמשים לניטור  -מנהל מערכת
 והשוואה של הביצועים בין הכיתות.

  ההערכה.  דוחות אלה זמינים למורים כדי למדוד את ביצועי הכיתה והתלמידים לפי פעילויות -הערכה
 .הערכה דוחותלקבלת מידע נוסף, ראה 

  מגוון דוחות הזמינים למורים. דוחות אלה מספקים ניתוח ביצועים עבור פריטי למידה ושיעורים,  -התקדמות
כיתה. לקבלת וכן מציגים את מספר פריטי הלמידה, השיעורים וההישגים הנדרשים הקשורים שבוצעו ב

 .דוחות התקדמות וביצועים מידע נוסף, ראה

 :כדי לפתוח דוח 

  הצגת דוח, בחר דוח ולחץ על דוחותבמסך. 

 דוח מנהל מערכת של בית הספר
 מאפשר למנהל המערכת של בית הספר לנטר רמת ביצועי שכבת הלימוד לפי פעילויות הערכההדוח 

 ידי הצגת מגמות הביצועים, ביצועים לפי הישגים נדרשים ופירוט הציונים. -ולהשוות בין כיתות על

 הדוח מציג את המסכים הבאים:

 'הגרף 'מגמת הביצועים ע"פ פעילויות הערכה 

 'הטבלה 'פירוט הניקוד 

 'הטבלה 'ביצועים לפי הישג נדרש ע"פ פעילות הערכה 
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 :כדי ליצור את הדוח 

ולאחר מכן  רמת ביצועי שכבת הלימוד לפי פעילויות הערכה, בחר את הדוח מנהל מערכת דוחותבמסך  .1
 . הצגת דוחלחץ על 

 מופיעה. דוח רמת ביצועי שכבת הלימוד לפי פעילויות הערכהשיח -תיבת הדו

 

, בחר נושא לימוד ושכבה ולאחר דוח רמת ביצועי שכבת הלימוד לפי פעילויות הערכהשיח -בתיבת הדו .2
. לדוגמה, מנהל המערכת של בית הספר יכול לבחור 'אנגלית' עבור נושא לימוד ושכבת אישורלחץ על מכן 

 כיתה ה' עבור השכבה. 
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 מופיע. מגמת הביצועים ע"פ פעילויות הערכההגרף 

 
מאפשר לנטר ולהשוות בין כל הכיתות עבור השכבה ונושא  מגמת הביצועים ע"פ פעילויות הערכההגרף  .3

ו. מגמות ביצועים מבוססות על פעילויות הערכה מתחילת שנת הלימודים. לכל כיתה יש הלימוד שנבחר
 מזהה ייחודי, כמוצג במקרא.

 זמין עבור כל הדוחות. מציג הדוחותבסרגל הכלים של  שמירה בשם או הדפסההלחצן  .4
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 הטבלה 'פירוט הניקוד'
הערכה ספציפיות. באפשרותך להציג את מאפשרת להשוות בין כיתות לפי פעילויות  פירוט הניקודהטבלה 

 הביצועים הממוצעים של הכיתה והשכבה עבור כל פעילות לימודית.

 

  פירוט הניקודכדי לגשת אל הטבלה: 

  פירוט הניקודכדי להציג את הטבלה  החץ שמאלה, לחץ על מציג הדוחותבסרגל הכלים של. 
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 הטבלה 'ביצועים לפי הישג נדרש ע"פ פעילות הערכה'
מאפשרת להשוות בין כיתות לפי הישגים נדרשים  ביצועים לפי הישג נדרש ע"פ פעילות הערכהבלה הט

ספציפיים שמוערכים באמצעות פעילויות הערכה. באפשרותך להציג את הביצועים הממוצעים של הכיתה 

 והשכבה עבור כל הישג נדרש.

 

  ביצועים לפי הישג נדרש ע"פ פעילות הערכהכדי לגשת אל הטבלה: 

  ביצועים לפי הישג נדרש כדי להציג את הטבלה  החץ שמאלה, לחץ על מציג הדוחותבסרגל הכלים של
 .ע"פ פעילות הערכה
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 גישה לשיעור
מנהל המערכת של בית הספר יכול להפעיל שיעורים במצב הדמיה. הדבר מאפשר למנהל המערכת להתעדכן 

 בתוכן שמכוסה בכיתה.

להשתמש באותה פונקציונליות הזמינה בעת ניהול שיעור בפועל. ההבדל היחיד בעת ניהול הדמיית שיעור ניתן 

במצב הדמיה הוא שלא ניתן לשמור שינויים. בנוסף, לחצנים הקשורים לתלמיד, כגון 'עצירת פעילות', 'עיניים 

 ללוח' ו'שליחת הודעות' אינן זמינות.

ידי -ור. עבור בין תכונות השיעור עלהדמיית שיעור מאפשרת לבדוק את התוכן הנלמד המתאים של השיע

 פתיחת הפעילויות הלימודיות ופריטי הלמידה כדי להתנסות במערכת לניהול שיעור.

 .שיעוריםאו לחץ על הלשונית להצגת מסך  שיעורים, לחץ על הלחצן הביתבדף 

 

  :כדי להפעיל שיעור 

 או מתמטיקה(. LA-1כיתה )לדוגמה,  כיתת לימוד, בחר את כיתת הלימוד ברשימה שיעוריםבמסך  .1

מופיעים השיעורים עבור כיתת הלימוד שנבחרה. שים לב, שיעורים שבוצעו מסומנים בדגל כחול. דגל סגול 

 מציין את השיעור האחרון שבוצע.

 .הפעלת שיעורבחר שיעור ולאחר מכן לחץ על הלחצן  .2

 ימים.עם הפעילויות הלימודיות ופריטי הלמידה המתא הדמיית שיעורמופיע מסך 
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 סביבת התלמיד .6
זמנית יחד עם המורה. התלמידים יכולים גם -התלמידים משתתפים בשיעור בסביבת זמן אמת, ועובדים בו

 לבדוק את היסטוריית השיעורים ולהמשיך לעבוד במצב לא מקוון, בבית הספר או בבית. 

(, בדף הבית מוצגת כניסה למערכת בביתו כניסה למערכת בבית הספרכאשר התלמיד נכנס למערכת )ראה 

 .(כניסת תלמידרשימה של כיתות הלימוד המוקצות לכיתת האם שאליה הוא שייך )ראה 

 

עד שאתה מתחיל בשיעור, התלמידים נמצאים במצב לא מקוון, ויכולים להשתמש בדף זה כדי לגשת 

 ולבדוק את פריטי הלמידה שבוצעו בשיעורים הקודמים.  מנושאי הלימודלהיסטוריית השיעורים של כל אחד 

 לפעיל רק לאחר שתפעיל את השיעור וסביבת הכיתה בזמן אמת תחל.  יהפוך תלמידהמסך 
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 השתתפות בשיעור
במהלך השיעור, התלמידים יכולים לעבוד בנפרד עם תוכן הלימוד, ובה בעת לשמור על קשר איתך. ברגע 

שתפעיל שיעור, התלמידים יקבלו הודעה על המסך שלהם המציינת כי השיעור הופעל. במסך יוצגו פריטי 

 הלמידה המוכנים לפתיחה.
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 עד שתבטל את נעילתה.  תלמידאם הפעילות הלימודית שאתה מפעיל נעולה, היא לא תופיע במסך ה

, תלמידברגע שתבטל את נעילת הפעילות הלימודית, פריטי הלמידה שאינם מוסתרים לתלמידים יוצגו במסכי ה

ידך עבור -שנבחרה על ות התלמידים בשיעוראופן התקדמוהתלמידים יוכלו לבצע אותם בהתאם לאפשרות 

 פריט הלמידה. 

עבור פריטי הלמידה, כפי שהן  אופן התקדמות התלמידים בשיעורהטבלה הבאה מתארת את האפשרויות של 

 מוצגות במסכי התלמידים.

 תיאור תצוגה

 

פריטי הלמידה מופעלים בסדר ליניארי מוגדר  רצף:

מידה, אך מראש. התלמיד רואה את כל פריטי הל

יכול לעבוד עליהם רק לפי הסדר הנתון. עם זאת, 

התלמיד יכול לחזור לפריטי למידה שכבר עבד 

 עליהם

 

ידי התלמיד -: פריטי הלמידה מופעלים עלהדרגה

בסדר ליניארי. התלמיד יכול לראות את פריט 

 הלמידה רק לאחר שהציג את הפריט הקודם לו

 

כל סדר שהוא. פריטי הלמידה מופעלים ב בחירה:

התלמיד יכול לעבוד על פריטי הלמידה בכל סדר 

 שירצה
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התלמידים מנווטים לארוך רצף הפעילויות הלימודיות באמצעות החצים קדימה ואחורה שנמצאים בקצוות 

 הרצף.

 כדי להפעיל פריט למידה 

  הפעלהעבר את העכבר מעל פריט הלמידה ולחץ על הלחצן . 

 פיע על המסך.פריטי הלמידה מתחילים להו

 הפעלת פעילות משותפת 
ידך. לפני שתפעיל פריט -התלמידים יכולים לעבוד על פריט למידה בזוגות או כחלק מקבוצה, כפי שהוגדר על

 למידה, התלמיד צריך להזין את שם המשתמש והסיסמה של כל המשתתפים.

 :כדי להפעיל פעילות משותפת 

 . הפעללחץ על הלחצן  .3



 סביבת התלמיד

 087 למשתמש מדריך -' הדעת עת' שיעור לניהול המערכת                 
 

 

מופיע, עם שם התלמיד שמוקצה למחשב שבו פועל פריט  משתתפים-ם לפריט רברישום תלמידיהחלון 

 הלמידה המשותף.

 

ולאחר מכן לחץ על  סיסמהו שם משתמשכדי להוסיף שם תלמיד לרשימה, הזן את השם והסיסמה בשדות  .4
 .הוספההלחצן 

 נוסף.הערה: אם הגדרת שהתלמידים עובדים בזוגות, לחצן הוספה מושבת לאחר ששם בן הזוג 
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 השמות נוספים לרשימת התלמידים.
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 . התחלת פעילותהמשך להוסיף שמות עד להוספת כל חברי הקבוצה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן  .5

 פריט הלמידה נפתח, כאשר שמות כל התלמידים המשתתפים מוצגים בחלק העליון של המסך.

 

 סגירת פריט למידה 
  למידה:כדי לסגור פריט 

 .או לחץ על הלחצן  סגירת חלוןלחץ על  .1

 מוצגת הודעת אישור שמבקשת לסיים את פריט הלמידה.

 

 . כןלחץ על  .2
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 המציין שהתלמיד עבד על פריט הלמידה. פריט הלמידה מסומן בסמל 

 שליחת פריטי למידה לגלריה
(, התלמידים יכולים לבחור לשלוח פריט למידה יצירת גלריהאם קישרת פריט למידה כלשהו לגלריה )ראה 

לגלריה להצגה בכיתה. התלמיד יכול גם להחליט אם הוא מעדיף לשלוח את הפריט בעילום שם, כך ששמו לא 

 יוצג על פריט הלמידה. 

שולח את פריט הלמידה בעילום שם, עדיין תראה את שם התלמיד על פריט הלמידה  הערה: אם התלמיד
 במסך שלו.

 :כדי לשלוח פריט למידה לגלריה 

 במסך התצוגה.  שליחה לגלריהעם השלמת פריט הלמידה, לחץ על הסמל  .1

 מוצגת הודעת אישור.

 

 שליחה בעילום שםאת התיבה  , או, אם ברצונך לשלוח את פריט הלמידה בעילום שם, סמןאישורלחץ על  .2
 .אישורולאחר מכן לחץ על 
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 (.הצגה והוספת תגובות לעבודת תלמיד בגלריהפריט הלמידה נשלח למרחב הגלריה )ראה 

 

ריט הלמידה ולהגיב עליו. אם אם סקרת את פריט הלמידה ואישרת אותו, התלמידים יכולים להציג את פ

 עדיין לא אישרת פריט למידה להצגה, הוא מופיע מעומעם ואינו נגיש לתלמידים.

 הצגה והוספת תגובות לעבודת תלמיד בגלריה
התלמידים יכולים להציג עבודה של תלמיד אחר שנשלחה לגלריה ולהגיב עליה, הן בסביבת הכיתה בזמן אמת 

הספר או בבית, כל עוד אפשרת להוסיף תגובות עבור פריט למידה זה. פעולה זו  והן בסביבה לא מקוונת, בבית

. לקבלת גלריהשל מאפייני ה כלליבלשונית  הגלריה פתוחה לשליחת תגובותידי סימון התיבה -מתבצעת על

 .יצירת גלריהמידע נוסף, ראה 

  ולהגיב עליה:כדי להציג עבודה של תלמיד אחר 

 , בחר את הגלריה הרצויה; שיעור פעיל של תלמידבמסך  .1

 לחלופין 

כדי לסקור עבודה של תלמידים אחרים במצב לא מקוון, בבית ספר או בבית, בחר את השיעור הרצוי במסך  .2
 ולאחר מכן בחר את הגלריה הרצויה. היסטוריית שיעורים

 . הפעללחץ על הלחצן  .3

 ידה מוצגים במרחב הגלריה.הגלריה נפתחת ופריטי הלמ

 ידך.-הערה: התלמידים לא יכולים להציג פריט למידה מעומעם עד שפריט זה יאושר על

 בחר את פריט הלמידה הרצוי כדי להתחיל לצפות בו. .4
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 , בחר אפשרות תגובה מתוך הרשימה הנפתחת, או הקלד טקסט משלך בשדה הטקסט.כלליבלשונית  .5

 ר תלמידים.הערה: אין לשונית 'פרטי' עבו

 . שליחה לכיתהלחץ על  .6

 התגובה נוספת ללשונית 'כללי'.

 דיווח על תגובה פוגעת
, שאותה ניתן התראותהתלמידים יכולים לדווח לך על תגובות פוגעות. התראת תגובה פוגעת נוספת לטבלה 

, שיציג תגובותאפשרותך גם ליצור דוח להציג בכל עת, לאחר שהשיעור הושלם ואתה עובד במצב לא מקוון. ב

 את כל התגובות שנכתבו בתוך הגלריה עבור כל פריטי הלמידה של כל התלמידים.

 :כדי לדווח על תגובה פוגעת 

 בתגובה. דיווח על תגובה פוגעתלחץ על הקישור  .1
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 מופיעה הודעת אישור.

 

 . דיווחלחץ על  .2

 .תגובותוהתגובה נוספת לדוח ה התראותת לטבלה נוספ תגובה פוגעתהתראת 

 

 עבודה על פעילות הערכה

, כפי שהם עובדים על כל פריט התלמידים עובדים על פעילויות הערכה, שמסומנים עם הסמל 'מופעל' 

כדי לפתוח   הפעללמידה אחר. מיד לאחר שהפעלת את פעילות ההערכה, התלמידים לוחצים על הסמל 

 אותה. 

 

, ישנם כמה הבדלים בין פעילויות הערכה לבין פריטי למידה רגילים. אחד ההבדלים הוא קיומו של ניווט עם זאת

ידי לחיצה על סרגל הניווט בחלק התחתון של -פתוח, כלומר, התלמידים יכולים לדלג לכל מסך, לפי רצונם, על
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דים לחזור למסכים שכבר המסך או באמצעות החיצים כדי להתקדם או לחזור אחורה. הדבר מאפשר לתלמי

 בוצעו ולבצע שינויים, אם הם מעוניינים בכך. 

 התלמידים יכולים גם לסמן מסך בדגל אם ברצונם לחזור למסך זה בכל שלב במהלך פעילות ההערכה.

בנוסף, אין משוב, אין חיווי ויזואלי לתשובות נכונות או שגויות ואין ניסיון נוסף עבור התלמידים. תשובות 

 ידי המערכת, רק בסיום פעילות ההערכה. -ידך, או באופן אוטומטי על-ים נבדקות עלהתלמיד

 ניווט במסך פעילות ההערכה

 

 'משךלחצן 'ה
 סרגל ניווט

לחצן סימון מסך 
 בדגל

לחצן סיום 
 והגשה
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 :פעילות הערכה של תלמידהטבלה הבאה מתארת כל רכיב שמוצג במסך 

 תיאור רכיב

הלך פעילות התלמיד יכול לסמן בדגל מסך שאליו אולי ירצה לחזור שוב במ לחצן סימון מסך בדגל
הערכה. כאשר הוא לוחץ על לחצן זה, מוצג סמל דגל בסרגל הניווט על המסך 

 שבו הוא נמצא.

השתמש בסרגל הניווט כדי לבחור את המסכים בפעילות ההערכה, בהתאם  סרגל ניווט
 לצורך.

 לחץ כדי לעבור למסך הבא בפעילות ההערכה. לחצן 'הבא'

לסיים ולהגיש את עבודתו למורה, הוא לוחץ על לחצן 'סיום  כאשר התלמיד מוכן לחצן סיום והגשה
 והגשה'.

 הגשת עבודה
כאשר תלמידים מסיימים את הפעילות הלימודית, והם מוכנים להגיש אותה לבדיקה, הם לוחצים על הלחצן 

. פעולה זו פותחת הודעת אישור, שמדווחת לתלמידים כי אם יגישו את פעילות הערכהבמסך  סיום והגשה

עילות ההערכה, לא יוכלו להמשיך לעבוד עליה. כאשר הם מאשרים את הגשת פעילות ההערכה, הפעילות פ

 נסגרת וננעלת לעבודה נוספת, כלומר ניתנת לקריאה בלבד. 
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 לאחר שהתלמידים מגישים את פעילות ההערכה, היא נסגרת, והתלמידים מוחזרים לדף השיעור שלהם.
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הציון הסופי  סיום והגשהות אוטומטית, כאשר התלמידים לוחצים על הלחצן אם פעילות ההערכה היא פעיל

 שלהם מוצג על המסך, ולאחר מכן נפתחת פעילות ההערכה כדי שהתלמידים יוכלו לסקור את הציון בכל מסך.

 הצגת תוצאות

 .סמל לאחר פרסום התוצאות, התלמידים יכולים לצפות בתוצאות שלהם. פעילות ההערכה מסומנת באמצעות 



 סביבת התלמיד

 098 למשתמש מדריך -' הדעת עת' שיעור לניהול המערכת                 
 

 

 

 

 

 שוב כללימ ציון כולל משוב לכל פריט תוצאות לכל פריט
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 סיום שיעור
 כאשר תסיים את השיעור, תוצג הודעה על המסכים של התלמידים. 

 

 עבודת התלמידים נשמרת והם מוחזרים לדף הבית.

 תיקיית תלמיד
(. תיקיות המורהישנם הבדלים מזעריים בין הפונקציונליות של תיקיית התלמיד לזו של תיקיית המורה )ראה 

ההבדל העיקרי הוא בכך שלתלמידים יש גישה לתיקייה הפרטית שלהם ולתיקייה הקבוצתית של כיתות הלימוד 

שלהם, אך אין להם גישה לתיקיות פרטיות של תלמידים אחרים או של המורה. בנוסף, התלמידים לא יכולים 

 ייה חדשה או לארגן מחדש קבצים בתוך התיקיות הציבוריות.ליצור תיק

 :כדי לגשת לתיקיית התלמיד 

  תיקיית תלמיד, לחץ על הביתבדף. 

 נפתח חלון דפדפן נפרד, שמכיל את התיקייה הפרטית של התלמיד.
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 ניהול הקבצים
ת ובסעיף 'תיקי ניהול הקבציםלקבלת הסבר על כל האפשרויות לניהול קבצים ותכנים בתיקיות התלמידים, ראה 

 המורה'.

 צפייה בשיעורים שבוצעו
התלמידים יכולים לסקור את כל השיעורים שהם ביצעו במסגרת כיתות הלימוד בכל עת. תכונה זו מאפשרת 

עו, ולהמשיך לעבוד על פריטי למידה שעליהם להשלים. הסקירה להם לעבור על פריטי הלמידה שהם ביצ

 מתבצעת במצב לא מקוון, בבית הספר או בבית. 

  :כדי להציג שיעורים שבוצעו 

 .היסטוריית שיעוריםלאחר הכניסה, או לחץ על הלשונית  הביתלחץ על נושא הלימוד בדף  .1

 בחר את השיעור הרצוי ברשימה הנפתחת. .2

 .בוצעושיעורים שמופיע מסך 

 
 כדי לשנות את נושא הלימוד, בחר את האפשרות הרצויה ברשימה הנפתחת. .3

 עבור נושא לימוד זה. שיעורים שבוצעומופיע מסך 

 .הצגת שיעורבחר את השיעור הרצוי ולחץ על הלחצן  .4

 בחר את הפעילות הלימודית הרצויה ואת פריטי הפעולה שברצונך לסקור או להמשיך לעבוד עליהם. 
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 נספח א: תיאורי שדות
שונים )דיסציפלינות( כדי לשקף את השדות  נושאי לימודהערה: רשימת השדות עשויה להשתנות עבור 

 הרלוונטיים בלבד. הערה זו רלוונטית לכל פריטי התוכן )שיעורים, פעילויות לימודיות ופריטי למידה(.

 מאפייני השיעור
. מאפיינים אלה רלוונטיים לתכנון שיעור, ניהול מאפייני השיעורת במסך הטבלה הבאה מתארת את השדו

 שיעור והיסטוריית שיעורים.

 תיאור שדה

 שם השיעור החדש שם השיעור

 נושא השיעור נושא

 נושא של השיעור-תת נושא-תת

משך הזמן הכולל המשוער שנגזר מהשדה 'משך הזמן' של כל פריטי  משך זמן משוער
 לים בפעילות הלימודיתהלמידה הכלו

 התאריך המתוכנן לביצוע השיעור תאריך מתוכנן

 השעה המתוכננת לביצוע השיעור שעה מתוכננת

 סקירה כללית של השיעור סקירה כללית

 הצגת רשימה של יחידות הלימוד המקושרות לשיעור הנוכחי יחידות לימוד מקושרות

 



 תיאורי שדות 
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 מאפייני פעילות לימודית
. מאפיינים אלה רלוונטיים לתכנון מאפייני פעילות לימודית חדשהאת השדות במסך הטבלה הבאה מתארת 

 שיעור, ניהול שיעור והיסטוריית שיעורים.

 תיאור שדה

 שם הפעילות הלימודית שם הפעילות הלימודית

 נושא הפעילות הלימודית נושא

 נושא של הפעילות הלימודית-תת נושא-תת

ל המשוער שנגזר מהשדה 'משך הזמן' של כל פריטי משך הזמן הכול משך זמן משוער
 הלמידה הכלולים בפעילות הלימודית

 מדד של רמת הקושי קדימות

פעילות לימודית 
 דיפרנציאלית

 פעילות לימודית זו מוגדרת כפעילות לימודית דיפרנציאלית

 התקדמות התלמיד:

 רצף

רואה את  הצג את פריטי הלמידה בפעילות הלימודית לפי הסדר. התלמיד
 כל פריטי הלמידה, אך יכול לעבוד עליהם רק לפי הסדר הנתון.

הצג את פריטי הלמידה בזה אחר זה, כך שהתלמידים יוכלו לראות את  הדרגה
 פריט הלמידה הבא רק לאחר שעבדו על פריט הלמידה הנוכחי

הצג את כל פריטי הלמידה בפעילות הלימודית כדי לאפשר לתלמידים  בחירה
 את הסדר שבו הם יעבדולבחור 

הפעילות הלימודית 
 הושלמה

 הפעילות הלימודית כפעילות שהושלמה סימון

הפעילות הלימודית 
 נעולה בפני התלמידים

נעילת הפעילות הלימודית בפני התלמידים. לאחר שתבטל את נעילת 
הפעילות הלימודית, היא תהפוך לזמינה עבור התלמידים ותוצג על 

 תפעיל שיעורהמסכים שלהם כאשר 

 



 תיאורי שדות 
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 מאפייני פריט למידה
. מאפיינים אלה רלוונטיים לתכנון השיעור, מאפייני פריט הלמידההטבלה הבאה מתארת את השדות במסך 

 ניהול שיעור והיסטוריית שיעורים. 

 תיאור שדה

 סוג פריט למידה סוג

 פריט למידה שתומך במגוון תבניות קובץ קובץ

HTML העלות דף אינטרנט יחיד או אתר אינטרנט שלם, פריט למידה שבו ניתן ל
 כולל תמונות וצלילים

פריט למידה המכיל קישור לדף אינטרנט. הגישה לאתרי אינטרנט תלויה  כתובת אינטרנט
 במדיניות העדכנית של בית הספר

פריט למידה זה אינו מכיל פעילות לתלמידים, וניתן להשתמש בו כתזכורת  לא ממוחשב
 ננת אחרתלפעילות מתוכ

 שם פריט למידה שם פריט הלמידה

 נושא פריט הלמידה נושא

 נושא של פריט למידה-תת נושא -תת

 משך פריט הלמידה משך זמן משוער )דקות(

 סוג הקיבוץ של התלמידים שיעבדו על פריט הלמידה ארגון לומדים

 סוגת פריט הלמידה סוגה

 תיאור פריט הלמידה תיאור

עבודת התלמידים 
 שמרת במערכתנ

 עבודת התלמידים נשמרת כאשר הם סוגרים את פריט הלמידה

פריט הלמידה מוסתר 
 מהתלמידים

 בחר להסתיר או להציג את פריט הלמידה בתצוגת התלמידים

רשות  -פריט הלמידה 
 לתלמידים

 סימון פריט הלמידה כפריט רשות

 גלריה:

קישור פריט הלמידה 
 לגלריה

 חור גלריה שאליה יקושר פריט הלמידה. הפעלת שדה העיון כדי לב



 תיאורי שדות 
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 מאפייני גלריה
. מאפיינים אלה רלוונטיים לתכנון השיעור, ניהול מאפייני גלריההטבלה הבאה מתארת את השדות במסך 

 שיעור והיסטוריית שיעורים. 

 תיאור שדה

 שם הגלריה שם הגלריה

 נושא הגלריה נושא

 נושא של הגלריה-תת נושא -תת

 ר פריט הלמידהתיאו תיאור

הגלריה מוסתרת 
 מהתלמידים

 בחר להסתיר או להציג את הגלריה בפני התלמידים

 עבודות התלמידים יוצגו באישור המורה בלבד. גלריה מבוקרת

אם תשאיר תיבה זו ריקה, הגלריה לא תהיה מבוקרת והתלמידים יוכלו 
 להציג את כל התכנים שלה ללא אישור המורה

הגלריה פתוחה 
 חת תגובותלשלי

באמצעות אפשרות זו ניתן לקיים דיון בין תלמידים ולאפשר להם להגיב על 
 התוכן בגלריה.

הצגת חלון תצוגה 
מקדימה טרם שליחת 

 תגובה

לפני שהתלמידים שולחים תגובה, מופיעה הודעת אישור שמבקשת מהם 
 לאשר את התגובה.

 -הפריטים המסומנים 
 מוצגים לתלמידים

למידה ספציפיים שבהם ברצונך שהתלמידים יתמקדו,  כאשר תבחר פריטי
 הפריטים שבחרת יסומנו עבור התלמידים כאשר יפתחו את הגלריה.
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נספח ב: סמלי המערכת 
 לניהול שיעור

 הטבלה הבאה מתארת את כל הסמלים שמוצגים במהלך ביצוע שיעור, פעילות לימודית או פריט למידה.

 תיאור סמל

 
 תנעל פעילות לימודי

  
 פתח פעילות לימודית

 הפעל פריט למידה  

 מאפייני פעילות לימודית 

  
 מציין פעילות לימודית שהושלמה

 
 מציין פעילות לימודית שלא הושלמה

 התלמיד ביצע את הפעילות הלימודית 

 גישת מורה מותרת 

 גישת מורה אסורה 

 השיעור או הפעילות הלימודית הושלמו 

 פעילות מוקצה לתלמיד יחיד פריט 

 פריט פעילות מוקצה לתלמידים בזוגות 

 פריט פעילות מוקצה לקבוצת תלמידים 

 ידי המורה לפני הכיתה כולה-פריט למידה שיבוצע על 

  

 הפעילות הלימודית נעולה 

 
 פעילות לימודית דיפרנציאלית נעולה בפני חלק מהקבוצה
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 הפעלת פריט למידה

 
 נוכחות התלמיד: התלמיד מחובר למערכת

 
 נוכחות התלמיד: התלמיד לא מחובר למערכת

 

 הודעת מידע

 

 הודעת אזהרה

 
 הודעת שגיאה

 
 מצב חיובי

 
 מצב אזהרה

 
 מצב התראה

 

 

 

 מה עוד?

 
 פריט גלריה של תלמיד

 
 פריט גלריה של מורה

 עריכת פרטי משתמש 

 מחיקה  

 צגת פריט למידהה 

 

 פריט הלמידה מוסתר

 
 שליחה לגלריה

 סגירת חלון 

 שליחה למדפסת 
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 דיווח 

 הפקת דוח 

  

  

  

 יצירת פעילות לימודית חדשה 

 יצירת שיעור חדש 

 יצירת פריט למידה חדש 

 השיעור שבוצע אינו פעיל 

 השיעור האחרון שבוצע אינו פעיל 

 ות לימודית דיפרנציאליתפעיל 

 פעילות לימודית 

 שיעור 

 פריט למידה 

 פריט "מה עוד?" 

 מה עוד 

 תוספות  

 העתקה 

 גזירה 

 הדבקה 

 ביטול פעולה אחרונה 

 חזרה על פעולה אחרונה 

 פריט הלמידה נוסף לשיעור הפעיל 

 הוראות לתלמיד 

 לריהפריט הלמידה מוקצה לשליחה לג 

 פריט הלמידה נמצא בגלריה 

 לוח שנה 

 שליחה למקרן 
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 הכהיית מקרן 

 איפוס מצב 

 מסך מלא 

 הטבלה הבאה מתארת חלק מהלחצנים והסמלים שהתלמידים יראו במהלך עבודתם על פריטי הלמידה.

 תיאור סמל/לחצן

 

 תשובה נכונה

 

 תשובה שגויה

 

 הצגת פתרון

 נסה שוב 

 
 מע הוראותהש

 

 השמע שאלה

 בדוק תשובות 

 הצג פתרון 

 משמש לשליטה בצפייה של תוכן מונפש בתוך פריט למידה 

 


