
ך"פותחים כיתה וירטואלית בתנ

הוראות הפעלה



רישום-'שלב א
:ונגיע לדף ההרשמהקישור-נכנס ל

https://www.classe.world/yedid-hemed/


רישום-'שלב א
:כעת נזין את הפרטים לרישום



רישום-'שלב א
כעת ניתן להיכנס עם השם והסיסמא 

:שיצרתם לפתיחת כיתות



ניהול כיתות-'שלב ב
:'הצג כיתות'כעת נבחר את השכבה הרצויה ונלחץ 

(יש לשים לב שבכל שכבה יופיעו למורה רק השיעורים המתאימים לשכבה זו)

ונתבקש להזין סמל מוסד ושם לכיתה שאנו  ' הוסף כיתה'כעת נבחר 

:פותחים

3א: שם לכיתה לדוגמא



ואז תופיע הכיתה  ' הצג כיתות'לאחר שיצרנו כיתה נלחץ 

,  לשיעורים של הכיתהישירקישורוקודשפתחנו עם 

:מהקישור הזהרקתלמידים יכולים להיכנס לכיתה 

קישורקוד

.  לחיצה על הקישור תוביל ישירות לדף הכיתה

:ניתן לומר לו להזין את הקוד בראש האתר והבעיה תיפתר( ולכן לא רואה אף שיעור שפתחנו)קישור ללא לאתר ותלמיד נכנס במידה 

הוספת כיתה-'שלב ב



ארגון הכיתה-'שלב ג
שהם בעצם  ' כניסה ליחידה'כעת נלחץ על הקישור 

:הכיתות שלנו



ארגון הכיתה-'שלב ג
,  כעת יופיעו הכיתות שלנו

אזי כשנעלה עם הסמן  שתי כיתות בשכבה במידה ויש 

נוכל לראותם  ( מבלי ללחוץ)של העכבר על הכיתה 

:וכך להיכנס לכיתה הנכונהאחת מהןוללחוץ על 

נלחץ כאן2לכיתה א



ארגון הכיתה-'שלב ג
מתעדכן )כעת יופיעו כל השיעורים שעלו לאתר עד כה 

כל השיעורים סגורים  כברירת מחדל (. מדי שבוע

-ומסומנים בסימון הבאלתלמדים



פתיחת שיעור-'שלב ד
בכדי לפתוח שיעור נלחץ על הסימון       ותופיע לנו  

:האפשרות לפתוח אותו לצפיית התלמידים



פתיחת שיעור-'שלב ד
המסך אצל המורה , שיעורים2במידה ופתחתי לדוגמא 

:יראה כך

פתוח לתלמיד סגור לתלמידסגור לתלמידפתוח לתלמיד



פתיחת שיעור-'שלב ד
,  יופיעו רק השיעורים שפתחנואצל התלמיד

:לכן תראה הכיתה כך

לאחר שיסיים את המשימות  

:בשיעור יופיע לו סימון ירוק



מעקב ביצוע תלמידים-'שלב ה
בכדי לעקוב אחר ביצוע התלמידים פשוט נחפש את 

-השיעור המבוקש ונלחץ על הכפתור הזה

:כפתור זה יוביל אותנו לטבלת מעקב



:כעת נראה טבלה ובה המעקב אחר ביצוע התלמדים

מעקב ביצוע תלמידים-'שלב ה

עיגול זה מסמן שהתלמיד לא ביצע את 

לאחר שסיים  ' שלח'שלא לחץ אוהשאלה 

:את השאלה



מאחלים לכם הצלחה רבה

בהקמת הכיתות ובהוראה המקוונת

ך יסודי"ר תנ"צוות מפמ


