
ע"לחטתלקיט שכפול 
למידה דיגיטלית בבתי הספר–המוודלבמערכת 

הפיקוח על הוראת העברית

1



לבחור באפשרות חלופות בהערכה וללחוץ  , "למידה דיגיטלית בבתי הספר"יש להיכנס לאתר 

.  על כניסה למערכת
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כעת יש להזדהות בעזרת סיסמת ההזדהות האחידה
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".פתיחת מרחב למידה"המצוי תחת " קרא עוד"במסך הראשי שנפתח יש ללחוץ על 
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".  בואו נתחיל"כעת יש לגלול מעט את העמוד וללחוץ על כפתור 
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ס דיווח על "אם ביה)לכל מורה המשוייכותובה יופיעו כיתות הלימוד , תיפתח חלונית נוספת

.  כעת יש לבחור את הכיתה שלה רוצים לפתוח מרחב למידה(. כך
יש ללחוץ על –( מכיוון שלא דווחו או כי כבר נפתחו להן מרחבי למידה)אם לא מופיעות כיתות 

.  17פירוט בעמוד . אחר

".הבא"לאחר הבחירה יש ללחוץ על 
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.יופיעו כעת שמות התלמידים–אם נבחרה האפשרות של כיתת לימוד 

".הבא"יש ללחוץ על 
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". הבא"ולאחר הבחירה ללחוץ על ". מרחב למידה עם תוכן מוכן"כעת יש לבחור באפשרות 
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ואז לגלול לתחתית  , "חלופות בהערכה ומרחבים בתחומי הדעת"בסוג הפרויקט יש לבחור ב

.  העמוד
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".תלקיט דיגיטלי בעברית לחטיבה העליונה"בתחתית העמוד נמצא המרחב 

". בחירה"יש ללחוץ על כפתור 
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.יהפוך ירוק" בחירה"הכפתור 

".הבא"כעת יש ללחוץ על כפתור 
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".יצירת מרחב לימוד"ולאחר מכן ללחוץ על , בשלב זה יש לבדוק את נכונות הפרטים
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.יש להמתין בסבלנות
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".  מעבר למרחב הלמידה"כעת יש ללחוץ על הכפתור 
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למרחבי  "על הראשי בכל כניסה חדשה לאתר ניתן להגיע אל המרחב בעזרת לחיצה בעמוד 

".  הלמידה שלי
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.  כעת תוכלו לראות את הקורס ברשימת הקורסים
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". הבא"ואז " אחר"באפשרות לבחור : כך ניתן לפתוח מרחב–אם כיתת לימוד אינה משובצת 
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".הבא"ואז , "המשך ללא קבוצת לימוד"יש לבחור באפשרות 
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ואז  , השכבה והכיתה, המקצוע, ס"ביה: בחלונית זו יש לבחור את פרטי מרחב הלמידה

". הבא"
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.בסרגל הכלים השמאלי" משתמשים"כאשר נכנסים למרחב יש ללחוץ על 
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".שיטות שיוך לתפקיד"תחת המשתמשים יש ללחוץ על 
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(".  תלמיד)שיוך עצמי "בחלונית שתיפתח כעת יש ללחוץ על העין הנמצאת בשורה של 

.והתלמידים יוכלו להירשם עצמאית למרחב, את העין" תפתח"הלחיצה 
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.  כך נראית העין הפקוחה
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את הכתובת ולשלוח לתלמידים את  להעתיק , לחזור לעמוד הראשי של המרחבכעת יש 
. ל או בכל דרך אחרת"בדוא/ בוואטסאפ–הקישור להרשמה 
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