
ILקמפוס -קורסי הכנה לבגרות 

מעמיק יותר  למידע , במצגת זו מצוי מידע בסיסי בלבד על הקורסים ועל השימוש בהם בכיתות

.ואפשרויות נוספות של הפעלת הקורסים מוזמנים המורים להשתלמויות בנושא

?מה במצגת

קורסי ההכנה לבגרות ומבנה הקורסים. 1

פתיחת כיתה והרשמת תלמידים לכיתה שפתחנו וחשיפת פרקים לשימוש. 2

?מה זה בלנדר ומה ניתן להפיק ממנו-מעקב למידה. 3



ILקמפוס -קורסי הכנה לבגרות 

,  בנויים על פי תכנית הלימודים( במקצועות לימוד שונים ובכללם ביולוגיה)הקורסים 

.רביםותירגוליםהדמיות , מכילים סרטונים

"   הרחבה"פרקים אילו מסומנים במילה , הלימודיםבתכניתיש פרקי הרחבה שאינם מופיעים : בנוסף



דוגמאות למה שניתן להפיק מהשימוש בקורסים

ב ותרגול "מקור לש

ושאלות למבחן

מקור לתכנון 

רצף נושא/ שיעור

/ מקור להשלמת שיעור

פרטני

חומר מרוכז

לשימוש בשיעור

מאפשר הוראה  
מעורבת

חזרה

תרגול

לומד 

עצמאי השלמת 

חומר

גיוון הוראה

למורה
לתלמיד

הכנה למבחן קצב למידה
אישי

תירגול



הקורסים בביולוגיה
נבנו קורסים לשלושת נושאי הליבה

–הקורס בנושא התא הושלם במלואו 

פרקים ועוד פרק סיכום11מכיל 

פרקים 3יש בו , נמצא בתהליכי עריכה אחרונים–הקורס בנושא אקולוגיה 

.פרקים נוספים יפתחו בקרוב4עוד , פתוחים לשימוש

עוד לא נמצא במערכת  , נמצא בתהליכי פיתוח–הקורס בנושא גוף האדם 

ILקמפוס 



–מבנה הקורס 

פרק

בכל קורס מספר פרקים  

בהתאם לפרקי תכנית הלימודים

('וכו, 1,2,3,4,5הפרקים ממוספרים )



כל פרק מחולק לתת פרקים
הממוספרים ברצף  

'וכו1.3, 1.2, 1.1

תת הפרק האחרון  
הוא מבחן מסכם  

שאלות סגורות10ובו 



כל אחת בעמוד נפרד , בכל תת פרק יש מספר יחידות

.  שבסוף העמוד" הבא"בין היחידות מנווטים באמצעות הסרגל העליון או כפתור 

ניתן לראות את שמות היחידות השונות רק באמצעות ריחוף עם  , אין שמות עדיין לכותרות

.  העכבר מעל המלבנים שבסרגל הניווט

מומלץ להקרין על הלוח, כשנותנים משימה לתלמידים יש לכוונם ליחידה הרצויה

יחידה



שם תת היחידה הפתוחה 

(המלבן הכהה בסרגל)

י ריחוף "שם תת היחידה הבאה בסרגל כפי שניתן לראותו ע

(המלבן הלבן בסרגל)מעליו  עם העכבר 



(מסוגים שונים)כל השאלות הן שאלות סגורות : התירגולים

ומפורטדיימימשובהמלוות ב



חשוב להתייחס למשוב ולכוון את התלמידים לקרוא אותו
גם אם ענו נכון על השאלה –



" ILקמפוס : "י חיפוש בגוגל"הקורסים פתוחים לכלל הציבור וניתן להגיע אליהם ע

אבל כדי לקבל מידע על הביצועים של התלמידים בקורס עלינו לפתוח כיתה 

ולוודא שהתלמידים עובדים באמצעות הכיתה שפתחנו



:הרשמה ושימוש בקורסים להוראה

המורה חייב  –ראשית 

,  ILלהיות רשום בקמפוס 

עם  להכנסמומלץ ורצוי 

אם  . ההזדהות האחידה

טרם נרשם עליו לעשות  

זאת לפני שיוכל לעיין  

.בקורסים ולפתוח כיתה

בהרשמה ניתן להשתמש  

ל לבחירתו  "בכתובת דוא

(  אירגוניאישי או )



?איפה הקורסים ואיך פותחים כיתה

ניתן להגיע לקורסים שלנו ישירות מתוך הפורטל של  

הביולוגיה

ר "משולחן המפמ"בעמוד 

" נושאים במרחב הפדגוגי"בצד שמאל בתפריט 

"הפדגוגיה של הביולוגיה"יש לבחור את האפשרות של 



"קורסים בביולוגיה לבגרות ILקמפוס "בתפריט שנפתח יש לבחור במשבצת של 

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/biologya/chativa-elyona/biology-pedagogy/preparatory-
courses-biology-matriculation

/

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/biologya/chativa-elyona/biology-pedagogy/preparatory-courses-biology-matriculation


–גוללים את העמוד מטה 
לקורס שאותו ברצונו ללמדלהכנסהמורה צריך –יש קישורים לקורסים עצמם 

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/biologya/chativa-elyona/biology-pedagogy/preparatory-
courses-biology-matriculation

/

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/biologya/chativa-elyona/biology-pedagogy/preparatory-courses-biology-matriculation


:לקראת פתיחת כיתה
להכנסיש ( עברית או ערבית)בפתיחת עמוד הקורסים הרצוי 

(מסומן בחץ" )עמוד הקורס"בקורס הרצוי ל 



:פתיחת כיתה
לאחר שהמורה פתח את עמוד הקורס ניתן לצאת מאתר קמפוס 

IL(או להמשיך לעבוד בחלון נפרד .)  כעת יש למלא טופס פתיחת

קורסי ההכנה  "ניתן להגיע אליו בגלילת העמוד של )כיתה 

בקישור המסומן בחץ ILלבגרות בקמפוס 

:או ישירות בקישור שלהלן

https://govforms.gov.il/mw/for

ms/RequestToCCX@digital.gov
.il#!cCX

https://govforms.gov.il/mw/forms/RequestToCCX@digital.gov.il#!cCX


:טופס בקשה לפתיחת כיתה

,  בטופס יש למלא את הפרטים הנדרשים

חובה " שם קטגוריה"שימו לב שבבחירת 

לבחור אפשרות אבל יש רק אפשרות  

ובה בוחרים" חינוך"אחת 



ל  "לאחר מילוי הטופס מתקבלת לתיבת הדוא

הודעה אוטומטית מהתמיכה



וכיממה לאחר מכן מתקבלת ההודעה הבאה  

....SPAM-לפעמים ההודעות מגיעות ל *:אליולהכנסעם קישור שיש 



לחיצה על הקישור שבהודעה מובילה את המורה 

.לחלון בו יש לתת שם לכיתה

יש לתת שם משמעותי -חשוב מאוד 

שם בית הספר / שם שכולל את שמכם

, ואת השנה

:וזאת משתי סיבות

כתיבה השנה חשובה כדי להבדיל .1

בין כיתות שהמורה פותח בשנים שונות

או בית הספר /כתיבת שם המורה ו. 2

מועילה במקרה של פנייה לתמיכה



ל  "לאחר מתן שם לכיתה מתקבל בדוא

:אישור פתיחת כיתה הכולל גם קישור כניסה לתלמידים



מספר זה , CCXכשנכנס המורה לכיתה שפתח יראה בשורת הכתובת את הסימון 

:שיש לציין בכל פניה לתמיכה" תעודת הזהות של הקורס"הוא מעין 



–הרשמת התלמידים לכיתה 
חשוב שהתלמידים יכנסו לכיתה שפתח המורה 

!!!ולא יכנסו לקורסים באופן עצמאי

ILלפני שהתלמידים יוכלו להיכנס לקורס עליהם להיות רשומים בקמפוס 1.

(.לחלקם יש כבר חשבון מקורסים אחרים)

כניסה לחשבון על התלמידים להשתמש תמיד בהזדהות  /ILברישום לקמפוס 2.

(רק כך יוכל המורה לעקוב אחרי פעילותם בכיתה שפתח!!! )האחידה

ל האישית וזאת משתי  "עם כתובת הדואILמומלץ שהתלמידים ירשמו בקמפוס 3.

:סיבות

והתלמידים לא יוכלו לקבל ILבחלק מהחשבונות הארגוניים יש חסימה לקמפוס . א

.הודעות

אם ירשמו עם החשבון האישי שלהם יוכלו התלמידים לעיין בקורסים שלמדו גם . ב

.  לאחר שיסיימו את חוק לימודיהם



הדבר )הכרחי שהתלמידים יקפידו ששם המשתמש שלהם הינו שמם ולא כינוי שהמורה אינו מכיר 

(.חיוני לצורך מעקב המורה אחרי הביצועים של תלמידיו בקורס

.  ל עמן נרשמו לקמפוס"מומלץ לאסוף מהתלמידים את שמות המשתמש שלהם וכתובות הדוא

בו התלמידים ירשמו את הדברים יקל על המורה  לנהל את הכיתה  גליוןשימוש בקובץ שיתופי או )

(ולסייע בהרשמת התלמידים



הרשמת התלמידים לכיתה

הדרך הנוחה ביותר להכניס את התלמידים ללמידה  

בכיתה של המורה היא באמצעות הקישור  

שהתקבל מהתמיכה בהודעת האישור לפתיחת הכיתה

(לבקש קישור , 1299אם לא התקבל ניתן להתקשר )

תלמידים הרשומים בקמפוס שיקבלו את הקישור ימצאו את הקורס בלוח הבקרה שלהם



ILלעיתים הקישור אינו נפתח למרות שהתלמיד נרשם לקמפוס 

.מומלץ לפתור את הבעיה לבד מבלי להמתין למענה מהתמיכה

"הרשמה"ובאפשרות של " מנחה כיתה"לכיתה שפתח לבחור בלשונית להכנסעל המורה 

רישום התלמידים ללא הקישור



ל שעמן נרשמו התלמידים לקמפוס  "לאחר הזנת כתובות דוא

"רשום"וללחוץ על " ל"הודעה למשתמשים באמצעות דוא"יש לוודא שסומנה במשבצת 

ל של התלמידים  "את כתובות הדוא( מהקובץ בו אספנו)אל החלון שנפתח יש להעתיק 

לכיתה באמצעות הקישור שנשלח מהתמיכהלהכנסשלא הצליחו 



ל הודעת כניסה לכיתה"התלמידים שרשמנו מקבלים לדוא



:ל ההודעה הבאה"תגיע אליו לדואILואם רשמנו לכיתה תלמיד שטרם נרשם לקמפוס 



:רשימת התלמידים בכיתה

נמצא מתחת למשבצת הרישום את רשימת כל " הרשמה"באפשרות " מנחה כיתה"בלשונית 

חשוב לוודא שהתלמידים שלנו אכן נרשמו ונכנסו לכיתה שלנו ולא לקורס  . התלמידים שבכיתה

"ILקמפוס "החופשי הפתוח לציבור  באתר 



,  שאינם מוכרים לנו" תלמידים"בכיתה נמצא גם שמות של 

.  אילו אנשי צוות הפיתוח שמוכנסים אוטומטית לכיתות

"שלול גישה"יש להסירם מרשימת הלומדים שלנו על ידי שימוש באפשרות 

.לשניהיש לבצע את התהליך לכל שם בנפרד ולהמתין בין שלילת גישה אחת -שימו לב



פתיחת שתי כיתות באותו קורס

במקרה ומלמדים שתי קבוצות מקבילות או שמלמדים אותו קורס בשתי  

1299יש לפתוח כיתה אחת ואז לפנות טלפונית למוקד -שכבות גיל 

ולבקש כיתה נוספת מאותו קורס

למשל שתי  )לא ניתן לפתוח יותר משתי כיתות באותו קורס -הערה חשובה

מאותו שם משתמש( כיתות בקורס התא

,  ניתן לפתוח שם משתמש נוסף–אם מלמדים יותר משתי כיתות 

ל ארגוני שונות"לאתר פעמיים עם כתובות דואלהרשםאם עובדים בשני בתי ספר ניתן 



תצוגת צוות מול תצוגת לומד

אנחנו מנהלים את הקורס כצוות ויש לנו שתי לשוניות המשמשות לניהול הכיתה הבדל נוסף בין 

חשוב כשנותנים משימה או  , תצוגת צוות לתצוגת תלמיד הוא הפרקים החשופים בפני הצופה

פרק/ מבחן לצפות כתלמיד כדי לוודא שאכן תיזמנו ופתחנו מבחן



מוצג בפני מורים

תצוגת צוות מול תצוגת לומד
–)בקורס אקולוגיה)המורה יכול לראות גם פרקים שנמצאים עדיין בפיתוח 

.בפני התלמידיםלחשוף אותם עד שלא יסתיימו תהליכי הפיתוח לא ניתן 

מוצג בפני  

תלמידים



כשפותחים כיתה ברוב המקרים 

הפרקים אינם חשופים לתלמידים  

"(.לומד"צפייה כ)

כדי שהתלמידים יוכלו לראות את  

הפרקים יש לחשוף אותם

חשיפת הפרקים לעיני התלמידים



"קבע תאריך"באפשרות " מנחה כיתה"חשיפה בלשונית 



"שמור שינויים"ולא לשכוח ללחוץ על " הוסף את כל היחידות"יש לבחור 



, לאחר חשיפת כל היחידות תתקבל משמאל לחלון הניהול רשימת הפרקים

תציג בפנינו את כל תתי הפרקים עם תאריכי חשיפתם" הכלהרחב "לחיצה על האפשרות של 



יש לוודא שתאריכי החשיפה של הפרקים השונים מותאמים למועד הנדרש

את המבחנים יש לתארך בנפרד בהתאם למועד השימוש בהם  

הדבר נעשה על ידי לחיצה על קישור התאריך של כל אירוע כזה בנפרד



לחיצה על הקישור תפתח חלון בו ניתן לקבוע את התאריך הרצוי 

חשוב לתארך חשיפה מבעוד מועד

פרק אינה  / לחשיפת מבחןמדוייקתלעת עתה האפשרות של קביעת שעה 

פעילה כראוי ולכן לא מומלץ להשתמש בה



הבלנדר הינה מערכת המספקת
דיווח מפורט ופילוח של פעילות התלמידים בכיתה על פי 

משימות והישגים

https://blender.campus.gov.il/course

אך הוא מקושר אליה  ILהבלנדר אינו חלק מהמערכת של קמפוס 

כל פתיחת כיתה מלווה אוטומטית  

בפתיחת חשבון מתאים בבלנדר

המורה מקבל קישור לאתר הבלנדר 

(  מצורף להלן)

https://blender.campus.gov.il/course


(  בחירה באמצעות התפריט שמימין)שהתבצע תירגולבבלנדר ניתן לקבל דיווח מפורט לגבי כל 

הדיווח כולל נתונים בתצוגה גרפית ותובנות מילולית



ניתן לקבל את  " פירוט נוסף"בבקשת 

רשימת הציונים של תלמידי הכיתה  

תירגולבכל 



ניתן לקבל " ה/מבט תלמיד"בבחירת האפשרות 

.בליווי תובנות מילוליותמסוייםופעילותו  של תלמיד השגיופירוט של 



ILתיקיית סרטוני הדרכה של קמפוס 

Google Drive–מדריך למורה 

https://drive.google.com/drive/folders/1-pFJ0PexVNoc7JKzG5E5ycg7Wjg2VEZ1

	שקופית 1
	שקופית 2
	שקופית 3
	שקופית 4
	שקופית 5
	שקופית 6
	שקופית 7
	שקופית 8
	שקופית 9
	שקופית 10
	שקופית 11
	שקופית 12: הרשמה ושימוש בקורסים להוראה:
	שקופית 13
	שקופית 14
	שקופית 15
	שקופית 16: לקראת פתיחת כיתה:
	שקופית 17: פתיחת כיתה:
	שקופית 18: טופס בקשה לפתיחת כיתה:
	שקופית 19
	שקופית 20: וכיממה לאחר מכן מתקבלת ההודעה הבאה  עם קישור שיש להכנס אליו:
	שקופית 21: לחיצה על הקישור שבהודעה מובילה את המורה לחלון בו יש לתת שם לכיתה.
	שקופית 22: לאחר מתן שם לכיתה מתקבל בדוא"ל  אישור פתיחת כיתה הכולל גם קישור כניסה לתלמידים:
	שקופית 23
	שקופית 24
	שקופית 25
	שקופית 26
	שקופית 27
	שקופית 28
	שקופית 29
	שקופית 30
	שקופית 31
	שקופית 32
	שקופית 33
	שקופית 34
	שקופית 35
	שקופית 36
	שקופית 37
	שקופית 38:  
	שקופית 39:  
	שקופית 40:  
	שקופית 41:  
	שקופית 42
	שקופית 43
	שקופית 44
	שקופית 45
	שקופית 46

