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כניסה לאתר המכללה  

www.hemdat.ac.il
ולחיצה על כניסה למודל
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(ז "ת' מס)שם משתמש הכנסת 
(שקבלתם במזכירות )וסיסמא



במסך זה מופיעים  
כל הקורסים שלכם

קבוצות3מחולק ל 

קבוצה שלישית
ארכיון

פה יופיעו כל הקורסים 
שלימדתם

קבוצה שניה
עתידי

פה יופיעו כל הקורסים 
שלכם שרשומים במערכת  

לסמסטר הבאששיכים

קבוצה ראשונה  
בלמידה

פה יופיעו כל הקורסים 
הפעילים שלכם

יש לבחור את הקורס שברצונכם לערוך ולעדכן בלחיצה עם העכבר על 
הקורס



כך ניראה החלון  
כשאנו בתוך הקורס

שם 
הקורס

כאן מומלץ  
להכניס את 
הסילבוס  

לקורס וכן את 
הפורום

את יחידות ההוראה 
ניתן לייעד לנושא 

או לפי מפגשמסויים
ניראה בהמשך כיצד  
לשנות את שם יחידת  

ההוראה

כאן ניתן  
לכתוב כמה 

מילים 
אודות 
הקורס

כאן ניתן 
לכתוב  
הודעות  

למשתתפי  
הקורס



תינתן אפשרות , לימודהיחידתבלחיצה על שם 
לשנות את שם היחידה 

ENTERלשמירה של השינוי שם יש ללחוץ על ה
ESCלביטול וחזרה לשם המקורי יש ללחות על 



הפעלת עריכה
כדי שנוכל להתחיל להוסיף  

יש ללחוץ על כפתור  , פעילויות 
זה להפעלת עריכה

,  כאשר העריכה מופעלת
לאדוםהכפתור הופך 

יש ללחוץ שוב על כפתור זה, לכיבוי עריכה)



הוספת משאב או 
פעילות

לחיצה על הוספת משאב או  
פעילות

פותח מסך עם רשימת אפשרויות



הוספת משאב או 
פעילות בתוך  

היחידה

לחיצה על הוספת משאב או  
פעילות

פותח מסך עם רשימת אפשרויות



במסך זה יש רשימה של משאבים או 
פעילויות  

יופיע  , בלחיצה על פריט מתוך הרשימה
הסבר על הפריט הנבחר

בהמשך נתייחס לחלק מהרשימה



קובץ
ניתן להוסיף קובץ 

'וכוPDFאו WORDקובץ , דף הנחיות, זה יכול להיות מצגת

פורום
מאפשר לסטודנטים לכתוב ולראות תגובות של , הוספת קבוצת דיון

המרצה או סטודנטים אחרים

קישור לאתר אינטרנט
י המרצה"ניתן להוסיף קישור אינטרנט שמוצע ע

קבוצת דיון
ניתן ליצור קבוצת דיון בין הסטודנטים

מערכת ללמידה סינכרונית
אפשרות זו חשובה ללמידה בכלל ובשעת חרום בפרט

מקווניםסינכרוניםמאפשרת ליצור מפגשים 
במערכת בקבצי הערכות  לשמושניתן לקרא בצורה יותר מעמיקה 

לחרום



הוספת מטלה לקורס

כדי להכניס מטלה  יש ללחוץ  
על הוספת משאב או פעילות  

כפי שראינו בשקפים הקודמים  
ולבחור מטלה והוספה



הוספת מטלה לקורס

שיוצגשם המטלה יש לכתוב כאן את 

למטלה  הנחיותבחלון זה יש להכניס 

(לא חובה )

כאן ניתן לצרף קובץ הנחיות קובץ  
מקורות או כל קובץ אחר ששייך  

למטלה  

זמינות
כאן ניתן לתזמן את המטלה ולהגביל 

את זמן ההגשה

סוגי מענה
ניתן להגביל מס מילים או מס קבצים  

להגשת המטלה

שמירה וחזה לקורס



עריכת בוחן

לחיצה על הוספת משאב או פעילות
מתוך הרשימה " בוחן"בוחרים את האפשרות 

שנפתחת



...כתיבת שם מתאים לתצוגה באתר
"מבחן מסכם"למשל 

כתיבת הנחיות לבחינה

תזמון הבחינה  
הבחינה תהיה זמינה אך ורק בחלון  )

זמן שנקבע
לא ניתן לשנות פרטים  –!!! חשוב
"אחרי שהבחינה התחילה , אלה



הגדרת הציון
'וכונסיונותהגדרת מספר 

למשל כל , סידור השאלות בבחינה
שאלה בעמוד

התנהגות השאלה
למשל ערבוב השאלות  

פה יש אפשרויות רבות של מתגים 
ינתןבאיזה שלב , למשל, לפי צורך

ציון למבחן

לסיום וחזרה לקורס ולמעבר לבניית  
המבחן



בניית המבחן  

בלחיצה על שם המבחן שקבענו קודם
נוכל לעבור לשלב הכנסת השאלות  

בשלב זה יש להכניס שאלות לבוחן



לוחצים על הוספה כדי 
לבחור סוג של שאלה ואת  

השאלה  

יפתח תפריט שבו ניתן  
לבחור בשאלה חדשה או 

בהמשך  )ממאגר השאלות 
(נסביר על מאגר השאלות



,  בחירת סוג השאלה להוספה
ניתן לבחור סוגים שונים של 

לא נכון רב /למשל נכון, שאלות
'ברירה וכו

כמובן שיהיה עליכם לסמן )
(את התשובה הנכונה



בניית מאגר שאלות  

בוחרים  , תחת ניהול, בצד ימין
מאגר שאלות"את 



לוחצים על יצירת שאלה חדשה



שתהיה  , ובתפריט זה ניתן לבחור את סוג השאלה
במאגר השאלות

נוכל לגוון  , כמה שיותר שאלות במאגר השאלות)
את המבחנים ולעשות מבחנים שונים בין  

(הסטודנטים 




