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 התחברות לשיעור החי

 הפעולות הבאות: להתחברות לשיעור החי, בצע את

כניסה לשיעור על הכפתור  לחץ, וירטואליתכתה בדף הבית של אתר הקורס, בבלוק  .1
 :החי

 
 :לחצו כאן –החי  למפגשלכניסה בדף שייפתח, לחץ על הפריט  .2

 



6  Blackboard – מדריך לסטודנט  

 
 :Login הלחצן לחץ עלו באנגלית את שמך המלא Nameהקלד בשדה , שייפתחבדף  .3

 
בודק אם קיימים עדכונים ש ,Java Web Startחלון ה ייפתחלאחר הזנת הפרטים,  .4

להימשך מספר רכת והוא עלול למעלתוכנה. תהליך הבדיקה מתבצע בכל התחברות 

 דקות:

 
  ,חלון אם חוסם הפריטים המוקפצים מופעלJava Web Start באופן  ייפתח לא

 ומטי. אוט

על השורה הצהובה,  של העכבר שמאליהלחיץ הלהצגת החלון, לחץ באמצעות 

 :Download Fileובחר באפשרות 

 
 אם תוכנת ה-Java  10 שבעמוד 5מותקנת במחשבך, עבור לסעיף . 
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 אם תוכנת ה-Java :לא מותקנת במחשבך ייפתח המסך הבא 
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 , בצע את הפעולות הבאות:Java-להתקנת תוכנת ה

  בתיבהSelect your operating system  בחר את מערכת ההפעלה

 שברשותך.

 תוכנת ה להתקנת-Java  לחץ על הלחצןGet Required Software: 

 
  בחלון שייפתח, לחץ על הלחצןRun: 

 
  בחלוןJava Setup – Welcome  לחץ על הלחצןAccept: 
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  ייפתח חלוןJava Setup – Progress :המציג את קצב ההתקנה 

 
  לסיום ההתקנה לחץ על הלחצןFinish: 

 
  להתחברות לשיעור החי, לחץ על הלחצןStart Session: 
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 :Runבסיום בדיקת העדכונים, ייפתח חלון אבטחה לאישור המערכת. לחץ על הלחצן  .5

 
 Always trust content from thisמומלץ לסמן את תיבת הסימון בשדה

publisher .כדי שחלון זה לא יופיע בהתחברויות הבאות , 

הבודק את תקינות  Connectionח חלון המערכת וחלון בסיום ההתקנה, ייפת .6

 החיבור:

 
 שיח הבאות:-בפעם הראשונה שתתחבר לשיעור החי ייפתחו תיבות הדו .7
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 שיח -תיבת הדוSession Participant Agreement –  לחץ על הלחצן

Accept :כדי לאשר את השתתפותך בשיעור 

 
 שיח -תיבת הדוSelect Connection Speed – ת מהירות החיבור בחר א

 :OKבמחשבך ולחץ על 

 
כדי שחלון  Don't show this dialog againמומלץ לסמן את תיבת הסימון 

 זה לא יופיע בהתחברויות הבאות.
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 המערכתמבנה מסך 

 
 

 :Blackboardפירוט האזורים השונים במערכת 

 פירוט אזור 

שורת  
 התפריטים

 מכילה את כל הפקודות לביצוע במערכת. 

 מכיל קיצורי דרך לפקודות השימושיות ביותר במערכת. סרגל הכלים 

שמע חלונית  
 ווידאו 

שליטה על עוצמת השמע ועוצמת הקול במהלך השיעור. מאזור זה 

ששאר המשתתפים  תוכל להפעיל את המיקרופון ואת הווידאו, כך

 יוכלו לשמוע ולראות אותך.

לחצני הצבעה  
ומענה על 

 סקרים

 לחצנים אלה מאפשרים לך לקחת חלק פעיל במהלך השיעור.

חלונית  
המשתתפים 

)Participants( 

-את רשימת המשתתפים בשיעור. בראש הרשימה נמצא ה המציג

Moderator .(מרצה השיעור) 

3 

1 

2 

  
 

1 
2 

4 

5 

6 

8 

7 

3 

4 

5 
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 פירוט אזור 

מאפשר תקשורת באמצעות הודעות כתובות בזמן השיעור. תוכל  )Chatצ'אט ( 

 להפנות שאלות למנחה, לכלל הסטודנטים או לסטודנט מסוים.

לוח  
)Whiteboard( 
 

 באזור זה יוצגו חומרי השיעור כגון מסמכים, תמונות ומצגות. 

סרגל כלי  
הכתיבה של 

 הלוח

 מכיל כלים גרפיים לשימוש בלוח.

 

  

6 

8 

7 
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 וקולבדיקת הגדרת שמע 

 בשיעור החי

, כדי לוודא שאתה הראשון השיעור תחילת לפנימומלץ לבצע בדיקת שמע וקול במערכת 

 יכול לדבר ולשמוע במהלך השיעור.

 לביצוע בדיקת שמע וקול, בצע את הפעולות הבאות:

 (אשף הגדרות השמע)  בחלונית השמע והווידאו, לחץ על הלחצן  .1

 :אישורבחלון שייפתח, סמן את התקן השמע המחובר למחשב ולחץ על הלחצן  .2

 
 לרענון הרשימה.רענן  אם חיברת זה עתה את התקן השמע, לחץ על הלחצן
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 להגדיר את עוצמת השמע במחשבך:בחלון הבא שייפתח תוכל  .3

 
  כדי לשמוע את עוצמת השמע. הפעללחץ על הלחצן 

 ם הרצוי:גרור את מחוון עוצמת השמע למיקו 

 .להגברת העוצמה, גרור את המחוון לימין 

 .להנמכת העוצמה, גרור את המחוון לשמאל 

  עצורלמעבר לשלב הבא לחץ על הלחצן. 

, המערכת תוודא שאכן הצלחת לשמוע את ההקלטה. אם נתקלת בא שייפתחבחלון ה .4

לביצוע בדיקה נוספת. אם הצלחת לשמוע לחץ על הלחצן  לאבקשיים לחץ על הלחצן 

 :כן
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 : אישורבחלון הבא שייפתח, סמן את התקן הקול (מיקרופון) במחשבך ולחץ על הלחצן  .5

 
 לרענון הרשימה.רענן  אם חיברת זה עתה את התקן הקול, לחץ על הלחצן

בדוק אם עוצמת המיקרופון שלך מתאימה לשיעור, כדי לוודא בחלון הבא שייפתח,  .6

 ישמעו אותך היטב בזמן השיעור החי:ש

 
 ואמור משפט למיקרופון. הקלטעל הלחצן  לחץ 

 הפעללהפסקת ההקלטה ולאחר מכן לחץ על הלחצן  עצור לחץ על הלחצן 

 לשמיעת ההקלטה.

 :גרור את מחוון עוצמת המיקרופון למיקום הרצוי 

 .להגברת העוצמה, גרור את המחוון לימין 



Blackboard – 17  מדריך לסטודנט 

 

 
 

 .להנמכת העוצמה, גרור את המחוון לשמאל 

  פעם נוספת עצור הלחצןלמעבר לשלב הבא לחץ על. 

בחלון הבא שייפתח, המערכת תוודא את תקינות המיקרופון. אם נתקלת בקשיים לחץ  .7

 :כןלביצוע בדיקה נוספת. אם הצלחת לדבר לחץ על הלחצן  לאעל הלחצן 

 
 :אישורלסיום לחץ על הלחצן  .8
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 השתתפות במהלך השיעור החי

 כתיבה בצ'אט

, לכלל מנחה. תוכל להפנות שאלות לזהעם זה ט מאפשר למשתתפים בשיעור לתקשר אהצ'

 הסטודנטים או לסטודנט מסוים.

לשליחת הודעה לכלל המשתתפים, הקלד בתיבת הטקסט שבאזור הצ'אט את ההודעה 

 :  Enter הרצויה והקש על המקש

  
 

 ם, בצע את הפעולות הבאות:לשליחת הודעה למשתתף מסוי

 המשתתפים, לחץ לחיצה כפולה על שם המשתתף הרצויבחלונית  .1

 תיפתח לשונית נוספת באזור הצ'אט עם שם המשתתף שעליו לחצת: .2

 
 .Enterהקלד בתיבת הטקסט את ההודעה הרצויה והקש על המקש  .3

  .חדר לחזרה לחלון הצ'אט הראשי, לחץ על הלשונית .4
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 דיבור במהלך השיעור

 בזמן בשיעור.-לדבר בו המשתתפיםלכלל כברירת מחדל ניתנת אפשרות 

 השיעור יכול לשנות הגדרה זו ולהשתיק את כלל המשתתפים.  מנחה

 :בצע את הפעולות הבאותלקבל זכות דיבור אם תרצה 

 ,לחצני הצבעה ומענה על סקריםבאזור המופיע , )הרם יד( לחץ על הלחצן  .1

 חלונית המשתתפים: שבראש

 

 ויציג את מיקומך בסדר ההצבעה.) הורד יד(  -הלחצן ישתנה ל 

 אם תרצה לבטל את הצבעתך, לחץ שוב על לחצן זה.
לפתיחת המיקרופון, לחץ על כדי שתוכל לדבר, עליך לפתוח את המיקרופון במערכת.  .2

 .בחלונית השמע והווידאו הלחצן 

וכלל  לאחר פתיחת המיקרופון, יתווסף ללחצן סמל המיקרופון  .3

 שמוע אותך.המשתתפים בשיעור יוכלו ל

אם תרצה לשנות את עוצמת השמע והקול, גרור את המחוון לימין (להגברת העוצמה) 

 או לשמאל (להנמכת העוצמה):

 

 .לסגירת המיקרופון, לחץ פעם נוספת על הלחצן  .4
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 ידאוושימוש בו

 משתתפים.  שישהוידאו עד ובמהלך השיעור ניתן לראות בתצוגת ה

וידאו, וברשותך מצלמת אינטרנט המחוברת למחשב, והשיעור מאפשר שימוש ב מנחהאם 

 ביצוע הפעולות הבאות: ידי-עלתוכל להפעילה 

 ידאו:ובחלונית השמע והו Videoלחץ על הלחצן  .1

 
 Video:לעצירת הצגת הווידאו, לחץ שוב על הלחצן  .2
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 סקריםמענה על 

עות לחצני במהלך השיעור, המנחה יכול לשאול שאלות ולבקש מהמשתתפים להשיב באמצ

 חלונית המשתתפים: בראשהמענה על סקרים, המופיעים 

 
 לחצני המענה על סקרים, משתנים בהתאם לסוג השאלון שבחר המנחה.

סקרים, תופיע התשובה שבחרת בסמוך לשמך  עללאחר לחיצה על אחד מלחצני המענה 

 בחלונית המשתתפים:
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 שימוש בלחצני הבעה

חלונית המשתתפים, כדי להגיב  שבראשלהשתמש בלחצני ההבעה, תוכל השיעור, במהלך 

 על התנהלות השיעור.

 להלן רשימת לחצני ההבעה והמשמעות שלהן:

 המשמעות הלחצן

 שמחה, סמיילי. 

 צחוק גדול. 

 .חוסר שביעות רצון 

 .מחיאות כפיים 

 .הסכמה 

 
 .אי הסכמה

 .מדי השיעור מתקדם לאט 

 .מדי מתקדם מהרהשיעור  
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 תצוגת מידע משותף

עם  ,כמו מסמכים ויישומים שנמצאים במחשבו האישי ,השיעור יכול לשתף מידעמנחה 

 המשתתפים בשיעור.

 ידע על גבי הלוחתצוגת מ

 גבי הלוח, הוא יוצג באופן הבא:-אם מנחה השיעור, בחר להציג מידע על

 
 כדי שתוכל לכתוב ולסמן על גבי הלוח, עליך לקבל הרשאת כתיבה ממנחה השיעור. 
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 המופיע משמאל ללוח: אם ניתנה לך הרשאת כתיבה, תוכל להיעזר בסרגל הכלים הגרפיים 

 
 להלן פירוט הלחצנים בסרגל הכלים הגרפיים:

 הפעולה הלחצן

לאחר שתוסיף אובייקטים ללוח, תוכל להיעזר בלחצן  .רגיל עכבר בסמן שימוש 

 כדי לערוך כל אובייקט.

 
  .גבי הלוח-על סימון שורה או פריט

הלוח, סמן העכבר שלך לא ייראה בחלון ההצגה של  גבי-עלבעת שיתוף מידע 

 המשתתף. כדי להדגיש מקומות מסוימים עליך להשתמש בלחצן הסימון. 

 לבחור את צורת הסימון הרצויה לך:לחץ על לחצן זה, כדי 

 
בעזרת הלחיץ השמאלי של  לחץ, שבחרת את הסימון וירא פיםכדי שהמשתת

 שתרצה להדגיש.בלוח העכבר ליד הפריט 

 
 זה מאפשר כתיבה חופשית על הלוח.לחצן  .גבי הלוח-על כתיבה בעט

על חץ ההרחבה של לחצן זה (מופיע בפינה הימנית התחתונה של לחיצה ב

, הלוח גבי-עלסימון במרקר   הלחצן), תיפתח אפשרות לבחירה בלחצן  

 כדי להדגיש טקסט מסוים שכתבת.

 
לאחר בחירה בלחצן זה, גרור את סמן  .הלוח גבי-הוספת תיבת טקסט על

 והקלד את הטקסט הרצוי.גבי הלוח ליצירת גבולות תיבת הטקסט, -העכבר על

, לחץ לחיצה נוספת על ואנגלית עברית שמשלבאם תרצה להקליד טקסט, 

גבי הלוח -לחץ על .גבי לוח-חופשי על טקסט יצירת הלחצן. יוצג הלחצן 

 במקום הרצוי והקלד את הטקסט המשולב.
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 הפעולה הלחצן

 

בחר בצורה הרצויה, וגרור את  .הלוח גבי-מלאות וחלולות עלהוספת צורות 

 גבי הלוח להגדרת גודל הצורה הרצוי.-סמן העכבר על

 
 .הלוח גבי-עלצילום מסך  העלאת

 . טעינת צילומי מסך על גבי הלוח להסבר נוסף, ראה פרק

 
 .Blackboardממאגר התמונות של  הוספת תמונה או אובייקט

 :Blackboardלחיצה על לחצן זה, תפתח את אוסף התמונות והאובייקטים של 

 
 הלוח. גבי-עלומקם אותו  האובייקט הרצוילחץ על  ,עבור ללשונית הרצויה
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 לוחהצילומי מסך על גבי  טעינת

 גבי הלוח.-תוכל לבצע צילום מסך של חלון אחר ולהציגו על

 להצגת צילום מסך, בצע את הפעולות הבאות:

 :)(מקם לכידת מסך בדף בסרגל כלי הכתיבה של הלוח, לחץ על הלחצן  .1

 
  גבי המסך:-יוצגו על Page Captureלחצני  .2

 
  לביצוע צילום המסך. אישורלחץ על הלחצן 

  שניות.  10כדי לצלם את המסך בהשהייה של  עם השהיהלחץ על הלחצן

אפשרות זו נועדה כדי לאפשר לך להציג בזמן ההשהיה את היעד שתרצה 

לצלם. למשל אם בחרת באפשרות זו ותרצה לצלם תוכנה שנמצאת כרגע במצב 

 המסך. ממוזער, הגדל את התוכנה והמתן עד לסיום ההשהיה וצילום
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גבי הלוח, ובחר את המיקום שבו תרצה לקבע את צילום המסך. -הזז את העכבר על .3

 את צילום המסך על הלוח. ְּתַקֵּבעַ לחיצה בודדת על העכבר 

ידי לחיצה על הצילום וגרירה של -גבי הלוח, על-תוכל לשנות את גודל צילום המסך על .4

 דלת הצילום).ידיות הגרירה פנימה (להקטנת הצילום) או החוצה (להג

 
 

 תצוגת יישום משותף

  יוצג על גבי הלוח:שום מסוים, היישום יהשיעור בחר לשתף עם המשתתפים י מנחהאם 
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 Blackboardצפייה בשיעורי 

 מוקלטים

 לאחר מועד השיעור החי.שעות  48עד השיעורים המוקלטים יועלו לאתר הקורס 

 שים לב!

 . מעודכנת במחשבך JAVAגרסת לוודא שמותקנת לפני הצפייה בשיעורים המוקלטים יש 

 . כאן ץלחמעודכנת,  JAVAגרסת  ךמחשבבלבדיקה האם מותקנת 

 .כאןץ ) לחךלא מותקנת במחשבאם ( JAVAלהתקנה של גרסת 

 

 לצפייה בשיעורים המוקלטים, בצע את הפעולות הבאות:

הקלטות על הכפתור  לחץ, וירטואליתכתה בדף הבית של אתר הקורס, בבלוק  .1
 :סמסטר...

 

http://www.java.com/en/download/help/testvm.xml
http://www.java.com/en/download/manual.jsp


Blackboard – 29  מדריך לסטודנט 

 

 
 

 לחץ על הקישור להקלטה הרצויה:בדף שייפתח,  .2

 
 טעינה של קובץ ההקלטה: ותתבצע  ייפתח חלון המערכת .8

 

 שים לב!

 גם יופיעו קבצים, הלמשתתפים קבצים שלח מנחה השיעור ,החי השיעור במהלך אם

. לשמירת בךבמחש הקובץ את לשמור תבקשת בה ודעהבמקרה זה, תוצג ה .בהקלטה

 :Yesהקובץ לחץ על הלחצן 
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 תמיכה טכנית

ניתנת במהלך כל הסמסטר. מספר הטלפון לתמיכה יפורסם בדף  תמיכה בשיעור החי •

 באתר הקורס. כיתה וירטואלית

 בטלפון:  הפניותניתנת על ידי מוקד  תמיכה בכל עת (למעט בזמן השעור החי) •

09-7782222. 

o  וביום ו בין 19:00-8:30, בין השעות ו-הן בימים א הפניותשעות הפעילות של מוקד ,

 .12:30-8:30השעות 

o :ניתן לפנות לתמיכה גם באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת 

infodesk@openu.ac.il. 

בכל פנייה למוקד באמצעות הדואר האלקטרוני, יש לכלול את הפרטים הבאים: שם, 

 שם משפחה, ת"ז, טלפון ותיאור של אופי התקלה.

o  נתן מענה ביום העבודה הבא.התקלות יי מןיתכן ולחלק 

 

 

 בהצלחה!

 

 

mailto:infodesk@openu.ac.il
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