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 התחברות לשיעור החי

 להתחברות לשיעור החי, בצע את הפעולות הבאות:

 :מפגש חי הסמלעל  לחץ, באיזור הסמלים לגישה מהירהבדף הבית של אתר הקורס,  .1

 

 :בלבד מנחהה עבור – החי למפגש הכניס קישורעל ה לחץבדף שייפתח,  .2
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 :כאן לחצו החי למפגש לכניסה על הקישור בדף שייפתח, לחץ .3

 
שבודק אם קיימים עדכונים לתוכנה. תהליך הבדיקה  ,Java Web Startייפתח החלון 

 להימשך מספר דקות: יכוללמערכת והוא מתבצע בכל התחברות 

 
 אם תוכנת ה-Java 10 שבעמוד 5ף מותקנת במחשבך, עבור לסעי . 
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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.

 להתקנת תוכנת ה-Java  לחץ על הלחצןGet Required Software: 

 
  בחלון שייפתח, לחץ על הלחצןRun: 

 
  בחלוןJava Setup – Welcome  לחץ על הלחצןAccept: 
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  חלון הייפתחJava Setup – Progress, מציג את קצב ההתקנה:ש 

 
  לסיום ההתקנה לחץ על הלחצןFinish: 

 
  להתחברות לשיעור החי, לחץ על הלחצןStart Session: 
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 :Runים, ייפתח חלון אבטחה לאישור המערכת. לחץ על הלחצן בסיום בדיקת העדכונ .4

 
 Always trust content from thisמומלץ לסמן את תיבת הסימון בשדה

publisher .כדי שחלון זה לא יופיע בהתחברויות הבאות , 

 ויוצג חלון בדיקה לתקינות התקשורת: בסיום ההתקנה, ייפתח חלון המערכת  .5

 
 שיח הבאות:-ר לשיעור החי ייפתחו תיבות הדובפעם הראשונה שתתחב .6
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 שיח -תיבת הדוSession Participant Agreement – לחץ על הלחצן 

Accept :כדי לאשר את השתתפותך בשיעור 

 
 שיח -תיבת הדוSelect Connection Speed –  בחר את מהירות החיבור

 :OKבמחשבך ולחץ על 

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

 זה לא יופיע בהתחברויות הבאות.
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 מבנה מסך המרצה

 
 :Blackboardפירוט האזורים השונים במערכת 

 פירוט אזור 

שורת  
 התפריטים

 מכילה את כל הפקודות לביצוע במערכת. 

 מכיל קיצורי דרך לפקודות השימושיות ביותר במערכת. סרגל הכלים 

שליטה על עוצמת השמע ועוצמת הקול במהלך השיעור. מאזור זה  ווידאו מע ש 

תוכל להפעיל את המיקרופון ואת הווידאו, כך ששאר המשתתפים 

 יוכלו לשמוע ולראות אותך.

חלונית  
המשתתפים 

)Participants( 

-את רשימת המשתתפים בשיעור. בראש הרשימה נמצא ה המציג

Moderator  .(מרצה השיעור) באזור זה, תוכל לשלוט על הרשאות

 המשתתפים בשיעור כגון: דיבור, כתיבה, שימוש בווידאו ועוד.

לחצני הצבעה  
ומענה על 

 סקרים

לחצנים אלה מאפשרים למשתתפים לקחת חלק פעיל במהלך 

 השיעור.

אזור לתקשורת באמצעות הודעות כתובות בינך לבין המשתתפים  )Chatצ'אט ( 

 בשיעור.

1 

3 

4 

6 

8 

7 

2 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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 פירוט אזור 

ח לו 
)Whiteboard( 
 

אזור להצגת מידע משותף כגון מסמכים, תמונות ומצגות. בנוסף 

תוכל להשתמש בלוח חלק כדי לצייר, לכתוב ולהדגים במהלך 

 השיעור.

סרגל כלי  
הכתיבה של 

 הלוח

 מכיל כלים גרפיים לשימוש בלוח.

 

 בדיקת שמע וקול בשיעור החי

שאתה , כדי לוודא הראשון השיעור חילתת לפנילבצע בדיקת שמע וקול במערכת מומלץ 

 יכול לדבר ולשמוע במהלך השיעור.

 :לביצוע בדיקת שמע וקול, בצע את הפעולות הבאות

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

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

 
 .לרענון הרשימהרענן  הלחצן קן השמע, לחץ עלאם חיברת זה עתה את הת

8 

7 
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 להגדיר את עוצמת השמע במחשבך:בחלון הבא שייפתח תוכל  .3

 
  כדי לשמוע את עוצמת השמע. הפעללחץ על הלחצן 

 :גרור את מחוון עוצמת השמע למיקום הרצוי 

 .להגברת העוצמה, גרור את המחוון לימין 

 .להנמכת העוצמה, גרור את המחוון לשמאל 

 עצורלשלב הבא לחץ על הלחצן  למעבר. 

ודא שאכן הצלחת לשמוע את ההקלטה. אם נתקלת ו, המערכת תבא שייפתחבחלון ה .4

 :כןדיקה נוספת. אם הצלחת לשמוע לחץ על הלחצן לב לאבקשיים לחץ על הלחצן 
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  :אישורבמחשבך ולחץ על הלחצן  (מיקרופון) סמן את התקן הקולבחלון הבא שייפתח,  .5

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

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

 ישמעו אותך היטב בזמן השיעור החי:ש

 
  ואמור משפט למיקרופון. הקלטלחץ על הלחצן 

 עלהפלהפסקת 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 

 .להנמכת העוצמה, גרור את המחוון לשמאל 

 פעם נוספת עצור למעבר לשלב הבא לחץ על הלחצן. 
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דא את תקינות המיקרופון. אם נתקלת בקשיים לחץ ובחלון הבא שייפתח, המערכת תו .7

 :כן. אם הצלחת לדבר לחץ על הלחצן לביצוע בדיקה נוספת לאלחצן על ה

 
 :אישורלסיום לחץ על הלחצן  .8
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 דיבור במהלך השיעור החי

 כדי שתוכל לדבר במהלך השיעור החי, עליך לפתוח את המיקרופון במערכת.

 .והווידאוהשמע  בחלונית לפתיחת המיקרופון, לחץ על הלחצן 

וכלל   יתווסף ללחצן סמל המיקרופון לאחר פתיחת המיקרופון,

 המשתתפים בשיעור יוכלו לשמוע אותך.

) או להגברת העוצמהוצמת השמע והקול, גרור את המחוון לימין (אם תרצה לשנות את ע

 ):להנמכת העוצמה(לשמאל 

 

 .לסגירת המיקרופון, לחץ פעם נוספת על הלחצן 

 

 ,שים לב

 יש להם רשות דיבור.ש משתתפיםהנחיות אלה רלוונטיות גם ל

 

 משתתפיםלהרשאות 

 סוגי ההרשאות הם: לשלוט על הרשאות המשתתפים. תוכלהשיעור  במהלך

  - .רשות דיבור 

  - וידאוושימוש ב. 

  - .כתיבה בצ'אט 

  -  הלוח. גבי-עלכתיבה 

 

 .המשתתפיםמחלונית השליטה בהרשאות מתבצעת 
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 מתן הרשאה לכלל המשתתפים בשיעור

 ההרשאות פתוחות לכלל המשתתפים בשיעור. כלל כברירת מחד
חדר  בשיעור, לחץ על הסמל הרצוי בסרגל הפעולות לכלל המשתתפיםכדי לבטל הרשאה 

 המופיע בראש רשימת המשתתפים: ראשי 

 
 לדוגמה, אם תרצה לבטל את רשות הדיבור לכלל המשתתפים, בצע את פעולות הבאות:

 .ל המיקרופון , לחץ על סמחדר ראשיבסרגל הפעולות  .1

סמל  חדר ראשיהרשאת הדיבור תילקח מכלל המשתתפים, ובסרגל הפעולות  .2

 . -המיקרופון ישתנה ל

 

 להחזרת הרשאת רשות הדיבור לכלל המשתתפים בשיעור, חזור על הפעולה פעם נוספת. 

 שים לב,

 שהמשתתפים הודעה כל, המשתתפים לכלל'אט בצ הכתיבה הרשאת את לבטל בחרת אם

 !בלבד אליך תשלח'אט בצ יכתבו
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 מסויםמתן הרשאה למשתתף 

שנמצא אפשרויות פתח את תפריט  או לבטל הרשאות למשתתף מסוים, אם תרצה להעניק

 הסמל הרצוי:לחץ על ו מימין לשם המשתתף,

 
 רשות דיבור, בצע את הפעולות הבאות: מסוים, אם תרצה להעניק למשתתף לדוגמה

 צא מימין לשם המשתתף.שנמאפשרויות פתח את תפריט  .1

 :שמעבתפריט שייפתח, לחץ על האפשרות  .2

 
 הרשאת הדיבור תינתן למשתתף הנבחר. .3

 

 .חזור על הפעולה פעם נוספתלביטול רשות הדיבור, 
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 על פעולות המשתתפים בשיעור יםחיווי

 במהלך השיעור יוצגו חיוויים שונים על פעולות שאותם המשתתפים מבצעים.

 חלונית המשתתפים.החיוויים יוצגו ב

 להלן רשימת החיוויים והמשמעות שלהן:

 המשמעות החיווי

 
 המשתתף הפעיל את התקן הקול שברשותו.

 ידאו שלו.והמשתתף הפעיל את מצלמת הו 

 
 המשתתף כותב הודעה בצ'אט.

 הלוח. גבי-עלהמשתתף כותב  

 
 בהתקן השמע שלו. (delay) המשתתף חווה בעיות איטיות

 
 משתתף מבצע הגדרות שמע במערכת.ה

 בזמן ביצוע הגדרות שמע, המשתתף אינו יכול לשמוע או לדבר בשיעור.

 ).Session-התרחק מ( על הלחצן  ץהמשתתף לח 
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 הצבעה במהלך השיעור

 בקש רשות דיבור על ידי לחיצה על הלחצן השיעור, המשתתפים יכולים לבמהלך 

)Raise Hand.(  
 :ליד שם המשתתף יופיע חיווי על ההצבעה צביע במהלך השיעור,מ משתתףכאשר 

 
 אם הצביע יותר ממשתתף אחד, המספר שיוצג ליד שם המשתתף, יציין את סדר ההצבעה. 

 

שנמצא מימין לשם אפשרויות פתח את תפריט , של משתתף מסוים לביטול ההצבעה

 :הורד ידהמשתתף, ובחר באפשרות 
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שנמצא בשורת הכותרת אפשרויות ל המשתתפים, פתח את תפריט לביטול ההצבעות של כל

 :הורד את כל הידיים של חלונית המשתתפים , ובחר באפשרות

 
 

 שימוש בלחצני הבעה

שנמצאים בחלקה  ,הבעההבלחצני ידי שימוש -השיעור על במהלךכל משתתף יכול להגיב 

 חלונית המשתתפים.העליון של 

, למשך סמל ההבעה שבחריופיע ליד שמו, י ההבעה, כאשר משתתף לוחץ על אחד מלחצנ

 :מספר שניות
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 :והמשמעות שלהןההבעה להלן רשימת לחצני 

 המשמעות הלחצן

 שמחה, סמיילי. 

 צחוק גדול. 

 .חוסר שביעות רצון 

 .מחיאות כפיים 

 .הסכמה 

 
 .אי הסכמה

 השיעור מתקדם לאט. 

 השיעור מתקדם מהר. 

 

 טאבצ'שימוש 

 ובין, המשתתפיםלבין  בינך שיחותהשיעור  במהלך להתנהל יוכלו אט'הצ באמצעות

 .מסוים משתתףאו ל המשתתפים לכלל שאלות להפנות תוכל. עצמם לבין המשתתפים

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

  : Enter והקש על המקש הרצויה
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 ם, בצע את הפעולות הבאות:דעה למשתתף מסוילשליחת הו

 .הרצוילחץ לחיצה כפולה על שם המשתתף בחלונית המשתתפים,  .1

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

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

  .חדרלחזרה לחלון הצ'אט הראשי, לחץ על הלשונית  .4

 ת הודעה קופצת לכלל המשתתפיםשליח

 תוכל לשלוח לכלל המשתתפים הודעה שתקפוץ בחלון נפרד.

 כדי לשלוח הודעה קופצת, בצע את הפעולות הבאות:

 באזור הצ'אט. אפשרויותלחץ על הלחצן  .1

 :שלח הכרזה...בתפריט שייפתח, בחר באפשרות  .2
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 :שלחבחלון שייפתח, הקלד את ההודעה הרצויה ולחץ על הלחצן  .3

 
 ההודעה תקפוץ אצל כלל המשתתפים בחלון נפרד: .4

 
 .בטל לסגירת ההודעה, לחץ על הלחצן

 תתפים ששיתוף מידע עם המ

 שיתוף מידע עם המשתתפים בשיעור יכול להתבצע בדרכים הבאות:

 .Blackboardהלוח של  .1

 הלוח. גבי-עלותמונות ת ומצגקובצי  טעינת .2

 הלוח. גבי-עלצילומי מסך טעינת  .3

 ועוד. דפדפן האינטרנט, Word ,Power Pointישומים כגון שיתוף י .4

  שיתוף שולחן העבודה שלך. .5

6. Web Tour - גלישה משותפת. 

 שיתוף קובץ מולטימדיה. .7

 שליחת קובץ לכלל המשתתפים. .8
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 Blackboardהלוח של 

 במהלך השיעור לצורך הדגמה, כתיבה וסימון.  Blackboardלהשתמש בלוח של  תוכל

 :דף חדשעל הלחצן   של הלוחהכלים , לחץ בסרגל Blackboardל להפעלת הלוח ש

 
בצדו  יםהמופיעכלי הכתיבה של הלוח הלוח מתבצעת באמצעות  גבי-עלכתיבה וסימון 

 השמאלי של הלוח.

 :סרגל כלי הכתיבה של הלוחלהלן פירוט הלחצנים ב

 הפעולה הלחצן

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

 כל אובייקט. כדי לערוך

 
  .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. 

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

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   ן  הלחצן), תיפתח אפשרות לבחירה בלחצ

 .כדי להדגיש טקסט מסוים שכתבת.

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

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

 

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

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

 במקום הרצוי והקלד את הטקסט המשולב.

 

בחר בצורה הרצויה, וגרור את  .הלוח גבי-עלמלאות וחלולות הוספת צורות 

 גבי הלוח להגדרת גודל הצורה הרצוי.-סמן העכבר על

 
 .הלוח גבי-עלצילום מסך  העלאת

 . גבי לוח-טעינת צילומי מסך על , ראה פרקלהסבר נוסף

 
 .Blackboardממאגר התמונות של  הוספת תמונה או אובייקט

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

 
 הלוח. גבי-עללמיקומו  האובייקט הרצוילחץ על עבור ללשונית הרצויה ו

 

 שים לב,

 הלוח. גבי-עלכברירת מחדל, לכל המשתתפים יש הרשאת כתיבה 

  .הרשאות למשתתפים להסבר על מתן הרשאות וביטולן ראה פרק
 



Blackboard – 28  מדריך למנחה 

 

 הלוחגבי -עלותמונות ת ומצגקובצי  טעינת

 הפעולות הבאות: על הלוח, בצע אתמצגות או תמונות קובצי  לטעינת

 : טען תוכןהכלים, לחץ על הלחצן סרגל ב .1

 
 טען תוכן: חלוןהייפתח  .2

   
 .Open הלחצן תרצה לשתף ולחץ על םאותש המצגות/תמונותקובצי  בחר את

 במקלדת, לסימון מספר מצגות/תמונות שתרצה לטעון ללוח. Ctrlתוכל להיעזר במקש 

 שים לב,

  מונות בלבד!תוכל להעלות ללוח קובצי מצגות ות

 תוצג ההודעה הבאה:), Wordאם בחרת סוג קובץ אחר (לדוגמא מסמך 

 
 Fileגבי הלוח אך תוכל לשלוח אותו לכלל המשתתפים באמצעות -הקובץ לא ייטען על

Transferשליחת קובץ לכלל המשתתפים . להסבר נוסף ראה פרק . 
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 הלוח: גבי-על ת/התמונות ייטענו וייוצגוקובצי המצגו .3

 

 שים לב,

כדי לשפר  קובצי המצגות והתמונותמעבדת את  Blackboard-תוכנת ה באופן הצגה זה,

קובצי לפתוח את  ולכן מומלץ ,מספר דקותלהימשך  עשוי. עיבוד זה משתתפיםל םאת הצגת

 .לפני תחילת השיעור המצגות והתמונות

 ם מיוחדים, לא יוצגו בתצוגה זו!לידיעתך, הנפשות ואפקטי
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שייפתח  סייר הדפיםהחלון , באמצעות /התמונות השונותעבור בין השקופיותתוכל ל .4

 לאחר טעינת המצגת:

 
 אתר אותה ברשימת השקופיות ולחץ עליה לחיצה  ,להצגת שקופית מסוימת

 כפולה.

 :סייר הדפיםלהלן פירוט הלחצנים בחלון 

 הפעולה הלחצן

 שקופיות.מעבר בין  

 

כלל אצל הלוח תתעדכן כאשר התיבה מסומנת, תצוגת 

 עם עדכון התצוגה אצלך. ,המשתתפים

ביטול הסימון בשדה זה, מאפשר למשתתפים לעבור בין 

במקרה . שטענת לתוך הלוח והתמונות רשימת השקופיות

התצוגה לא  /תמונות,כאשר תעבור בין השקפיםכזה, 

לצפות  תתעדכן אצל המשתתפים אשר בחרו

 אחרים. /תמונותבשקפים

 

 .תצוגת סייר

 השקפיםלך לעבור בין  תאפשר, לחיצה על לחצן זה

שהתצוגה תתעדכן אצל כלל  מבליהשונות  והתמונות

 המשתתפים. 

כאשר שדה זה מסומן, המשתתפים רואים את המסך האחרון 

, לדוגמה, שהוצג ואינם רואים את המסכים שבהם אתה נמצא

תרצה לאתר מסך מסוים, מבלי שהסטודנטים יוכלו  כאשר

 לראות את תהליך החיפוש.

 



Blackboard -  31  למנחהמדריך 

 

 
 

 שים לב,

יתווסף מעל הלוח סרגל כלים המכיל את כל הפקודות של  סייר הדפים,אם תסגור את החלון 

 חלון זה:

 
 :הצג את סייר הדפיםובחר באפשרות  אפשרויותלחץ על הלחצן  ,להצגת החלון

 

 

 ללוחמחיקת מסכים שנטענו 

 .סייר הדפיםמחיקת מסכים שנטענו ללוח מתבצעת מהחלון 

על המקש  והקשמהלוח  סמן את המסכים שתרצה למחוקמסכים שטענת ללוח, למחיקת 

Delete .במקלדת 
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 לוחה גבי-עלצילומי מסך טעינת 

 הלוח. גבי-עלתוכל לבצע צילום מסך של חלון אחר ולהציגו 

 הבאות: להצגת צילום מסך, בצע את הפעולות

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

 
  המסך:גבי -יוצגו על Page Captureלחצני  .2

 
  לביצוע צילום המסך. אישורלחץ על הלחצן 

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

ה את היעד שתרצה אפשרות זו נועדה כדי לאפשר לך להציג בזמן ההשהי

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

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

 .הלוח על את צילום המסך ְּתַקֵּבעַ  על העכברבודדת לחיצה 

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

 ידיות הגרירה פנימה (להקטנת הצילום) או החוצה (להגדלת הצילום).

 

 שיתוף יישומים

 .שלך תוכל לשתף עם הכיתה כל יישום שנמצא במחשב

גם משתתפים שהיישום  יוכלו לראות את היישוםממחשבך ולכן הצגת היישום מתבצעת 

 . ותו אתה משתף, לא מותקן על מחשבםשא

 לשיתוף יישום עם הכיתה, בצע את הפעולות הבאות:

 ).שיתוף יישומים( בסרגל הכלים של המערכת , לחץ על הלחצן  .1

ולחץ על הלחצן  משתתפיםסמן את התוכנה אותה תרצה לשתף עם השייפתח, בחלון  .2

 :שתף

 
 יוצג בשני חלקים:המערכת מסך , םלאחר הפעלת שיתוף יישומי .3

 חלון שיתוף היישומים. 
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 אזור השמע ו רשימת המשתתפים, הצ'אטאת  המציג – חלונית התקשורת

 .  והווידאו

 

 שים לב,

כברירת מחדל יוצג חלון שיתוף היישומים במסך מלא ומעליו חלונית התקשורת. תוכל להציג 

קטנת חלון שיתוף היישומים והצמדתו לחלקו ידי ה-את שני החלונות בו זמנית על המסך, על

 הימני של המסך:

 

 

 חלונית התקשורת חלון שיתוף היישומים
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בסרגל הכלים  )הפסק שיתוף יישומים( לחץ על הלחצן להפסקת שיתוף היישומים,  .4

 שמופיע מעל חלון שיתוף היישומים:
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 שיתוף שולחן העבודה

 תוכלכך . שלך מחשב האישיהאת שולחן העבודה של לכלל המשתתפים בשיעור תוכל להציג 

 .לצפייה בלבד. התוכן יוצג האישיבמחשבך  הנמצאכל תוכן  בשיעור להציג
 לשיתוף שולחן העבודה בצע את הפעולות הבאות:

 ).שיתוף יישומים( בסרגל הכלים של המערכת, לחץ על  .1

 :שתף הלחצן ולחץ על שיתוף שולחן עבודהאת האפשרות בחלון שייפתח, סמן  .2

 
ך המערכת יוצג בשני חלקים. לקבלת פירוט נוסף, מסלאחר שיתוף שולחן העבודה,  .3

 .שיתוף יישומיםבפרק  3סעיף ראה 

בסרגל הכלים  )הפסק שיתוף יישומים( לחץ על הלחצן להפסקת שיתוף היישומים,  .4

 שיתוף היישומים.של חלון לשמופיע מעל 
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Web Tour - גלישה משותפת 

בעת , תוכל לבצע עם המשתתפים בשיעור גלישה משותפת באינטרנט. כלי זה ותבאמצע

ביצוע גלישה משותפת, כל משתתף יכול לגלוש ולהפעיל קישורים באופן עצמאי, מבלי 

להשפיע על התצוגה של יתר המשתתפים. אתה, כמנחה השיעור, בעל שליטה רבה יותר 

קישור כלשהו, התצוגה תתעדכן אצל מאשר כלל המשתתפים ולכן רק כאשר אתה תלחץ על 

 שאר המשתתפים.

-אפשרות זו יעילה, כאשר תרצה להציג לכלל המשתתפים סרטונים מהאינטרנט (למשל ב

Youtube.( 

 להפעלת הגלישה המשותפת, בצע את הפעולות הבאות:

 ).גלישה משותפת( לחץ בסרגל הכלים על הלחצן  .1

 :URLתפתח תיבת דו שיח להקלדת כתובת  .2

 
 .במקלדת Enterעל המקש והקש ד את כתובת האתר הרצוי הקל
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 האתר ייפתח ויוצג על הלוח, אצלך ואצל כלל המשתתפים:: .3

 
  כברירת מחדל, בכל פעם שתלחץ על קישור, התצוגה תתעדכן אצל כלל

המשתתפים. אם אינך רוצה שהתצוגה תתעדכן אצל כלל המשתתפים, תוכל 

 .גל הגלישה המשותפתבסר עקוב אחרילבטל את הסימון משדה 

 תוכל לפרסם את כתובת ה-URL לחצן ידי לחיצה על -של האתר בצ'אט, על

  URLפרסם כתובת  ובחירה באפשרותהגלישה המשותפת  האפשרויות בסרגל
:בצ'אט

 

 על הלחצן  Blackboardבסרגל הכלים של הגלישה המשותפת, לחץ לסיום  .4

 ).לוח ציור(

 

 שים לב,

המשותפת סרטון מהאינטרנט, הסרטון ייפתח אצל כלל אם בחרת להציג בגלישה 

גם אם בחרת  ,כלומרעצמי אצל כל אחד ואחד מהמשתתפים.  יתנגן באופן המשתתפים אולם

 יתר המשתתפים.אצל , התצוגה לא תתעדכן להשהות, לעצור או להריץ את הסרטון
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 שיתוף קובץ מולטימדיה

 בצע את הפעולות הבאות: ,הממוקם במחשבך האישי לשיתוף קובץ מולטימדיה

 :הצג את ספריית המולטימדיהובחר באפשרות  חלוןפתח את תפריט  .1

  

 ):טען קובץ מולטימדיה( שייפתח, לחץ על הלחצן  ספריית מולטימדיה בחלון .2

 
 :Openבחר את קובץ המולטימדיה הרצוי, ולחץ על הלחצן בחלון שייפתח,  .3
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 שבחרת:קובץ ה, יוצג Multimedia Libraryבחלון  .4

 טעינת קובץ המולטימדיה אצל כלל המשתתפים עשויה להימשך מספר דקות. 

 :הושלםיופיע הכיתוב  שרת הבסיום טעינת הקובץ, בעמוד

 

 ).הפעל את קובץ המדיה שנבחר( להפעלת הקובץ, לחץ על הלחצן  .5

 .המולטימדיה נגןייפתח  .6

 

 שים לב,

משתתפים. כל משתתף יכול לשלוט על  קובץ המולטימדיה נפתח באופן אוטומטי אצל כלל ה

את קדימה להריץ את הסרט קדימה או אחורה. גם אם בחרת להריץ וקצב ניגון הסרט 

 הסרט, פעולה זו לא תשפיע על כלל המשתתפים.

 

בחלון  לחצן הלסגירת חלון המולטימדיה לכלל המשתתפים, לחץ על   .7

 המולטימדיה.
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 :Yes הלחצן שיח שתיפתח לחץ על-בתיבת הדו .8

 

 למחיקת קובץ המולטימדיה מספריית הקבצים, סמן את הקובץ ולחץ על הלחצן  .9

 ).הסר את קובצי המדיה מהספרייה(

 שליחת קובץ לכלל המשתתפים 

 .בזמן השיעור לכלל המשתתפים שלך מחשבהתוכל לשלוח קבצים מ

 בצע את הפעולות הבאות: ,לשליחת קובץ

 :ספריית העברת הקבצים הצג אתובחר באפשרות  חלוןפתח את תפריט  .1

 

בחר קובץ מהדיסק (  לחצןהפתח, לחץ על ישי ספריית העברת הקבצים בחלון .2

 :)שאותו יש להוסיף לספרייה
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 :Openלחצן הולחץ על  ,שלוחמפתח, בחר את הקובץ ליבחלון שי .3

 
 תושלםפעולות העברת הקובץ עשויה להימשך מספר דקות. כאשר פעולת ההעברה  .4

 :הושלם הכיתוב יופיע שרת ה, בעמודיםהמשתתפאצל כלל 

 
, שמור קובץון החל משתתפיםל אחד מהאצל כיפתח י, בתום פעולת ההעברה .5

  שיאפשר להם לשמור את הקובץ במחשב האישי שלהם:
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 )Polling(סקרים 

 . ערנות המשתתפיםמידת ההבנה של החומר ולבדיקת לבצע סקרים  תוכלבמהלך השיעור 

גבי הלוח, בצ'אט או לשאול אותן בעל פה. המשתתפים יוכלו להשיב -לתוכל לכתוב שאלות ע

 שמעל רשימת המשתתפים:לשאלות ע"י שימוש בלחצני הסקרים 

 
 , בצע את הפעולות הבאות:סקריםאפשרות בלשימוש 

בחר באפשרות  ,בחלונית המשתתפים. בתפריט שייפתח אפשרויותלחץ על הלחצן  .1

משאל (סקר) הרצוי: סוג הבחר ב שייפתח, ובתפריט המשנה סוג משאל

 
, בהתאם המשתתפים מעל רשימתתנו לחצני ההצבעה לאחר בחירת סוג הסקר, יש .2

 :לסוג הסקר שבחרת
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כאשר משתתף ישיב על הסקר, תוכל לראות את התשובה שלו ליד שמו בחלונית 

 את התפלגות תשובות המשתתפים בשורה נפרדת. תוכל גם לראות המשתתפים

 :השב למשאלן מתחת ללחצ

 
 

 שים לב,

 כברירת מחדל, תשובות המשתתפים יהיו גלויות לכלל המשתתפים בשיעור.

ל הסימון וביטבחלונית המשתתפים >  אפשרויות רות זו מתוך תפריטשתוכל לבטל אפ

 .הפוך את התשובות לגלויות מהאפשרות
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 במהלך שיעור וידאוושימוש ב

 בזמן השיעור.  זה את זהלראות ים ך ולסטודנטהשימוש בווידיאו, מאפשר ל

  וספים. נמשתתפים שה ישלזמינה לך ו אויווידתצוגת הכברירת מחדל, 

 שים לב,

 .העברת הנתוניםבעלולה לגרום להאטה או במהלך השיעור יהפעלת ויד

 

 להפעלת וידאו במהלך השיעור, בצע את הפעולות הבאות:

 בחלונית השמע והוידאו: וידאולחצן העל  לחץ .1

 
 :וידאו עצירת הצגת הווידאו, לחץ שוב על הלחצןל .2

  
 

יוצג חלון אחד בהגדלה ושאר החלונות  ,בזמןבו  ידאוואם מספר אנשים מציגים את עצמם בו

וידאו של אחד המשתתפים בהגדלה, לחץ לחיצה אחת על ולהצגת תמונת ה .יוצגו מתחתיו

 .וידאו שלוחלון הו
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 )Timerשעון עצר (שימוש ב

 כדי להקצות זמן לתרגול או להפסקה במהלך השיעור.בשעון עצר  תוכל להשתמש

 , בצע את הפעולות הבאות:שעון העצר תלהפעל

) ובחר באפשרות את פרטי ההפעלה ו/או הפעל שעון עצרקבל ( לחץ על הלחצן  .1

 :התחל שעון עצר

 
 :שעון עצרחלון הייפתח  .2

 
  הקלד את משך הזמן הרצוי.-ספור אחורה מבשדה , 

  שעון העצר, הקלד את הטקסט שיוצג בחלון םשבשדה. 

 התחללחץ על הלחצן שעון העצר  להפעלת. 

לכלל המשתתפים שעון העצר שהגדרת:יוצג  BlackBoardבסרגל הכלים של  .3
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 כי תם הזמן שהוקצה:לכלל המשתתפים תוצג הודעה יושמע צליל ובתום הזמן,  .4

 

 Blackboardהתראות במערכת 
לפעולות שסטודנטים מבצעים שיפנו את תשומת לבך (התראות)  יםתוכל להגדיר צלילים שונ

  :כגוןבמהלך השיעור 

 לשיעור משתתף הצטרף. 

  את השיעורמשתתף עזב. 

 משתתף שלח הודעה בצ'אט. 

 במהלך השיעור משתתף הצביע. 

 , בצע את הפעולות הבאות:צלילי התראהלהגדרת 

 .העדפותבחר באפשרות ו ערוךתפריט פתח את  .1

סמן את  מופעל הבעמודו הודעות נשמעות בקטגוריהבחר יפתח, יש פותהעדבחלון  .2

 ההתראות הרצויות: 

 
 .אישורלסיום, לחץ על הלחצן  .3
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 (Breakout Rooms) חדרי פעילות
פעילות נוספת כגון: לצורך  או מספר חדרים בכל שלב במהלך השיעור תוכל ליצור חדר נפרד

 הסטודנטים לצוותי עבודה.חלוקת  או תגבור משתתפים המתקשים בשיעור

חדרי פעילות אלו כוללים את כל המרכיבים של הכיתה (דיבור, כתיבה בצ'אט, הצגה על לוח 

 לשיעור הראשי.  הפרעה ללא  ,וכו') בנפרד

 , בצע את הפעולות הבאות:פעילות יליצירת חדר

שייפתח, לחץ על המשנה בתפריט ו חלונית המשתתפים באפשרויות פתח את תפריט  .1

 :Breakout Rooms צור פשרותהא

 
  :Breakout Rooms צור ייפתח החלון .2

 
  הקלד שם לחדרי הפעילות. שמות החדריםבתיבה 

  הקלד את מספר החדרים הרצויים.מספר החדריםבתיבה , 



Blackboard -  49  למנחהמדריך 

 

 
 

  בחר באחת מהאפשרויות הבאות:אפשרויות חלוקהבאזור , 

  אל תעבירParticipants – דך י-העברת המשתתפים לחדרים תקבע על

 בשלב מאוחר יותר.

  חלק אתParticipants חלוקת המשתתפים באופן שווה  – באופן שווה

 בהתאם למספר החדרים שקבעת.

 חלוקת המשתתפים לחדרים עם מספר משתתפים  -חלק לקבוצות של

 לבחירתך. 

 כלול  אם תרצה לכלול את עצמך בחדרי הפעילות שיצרת, סמן את האפשרות
 .בחלוקה Moderatorsאת 

 צוריום לחץ על הלחצן לס. 

 הפעולות הבאות:מ אחתי פעילות, בצע כדי להעביר משתתפים לחדר .3

 גרור את שם המשתתף לחדר הפעילות הרצוי. 

  שנמצא מימין לשם המשתתף, בתפריט שייפתח, אפשרויות פתח את תפריט

 ובחר את החדר הרצוי: שלח לחדר צדדיבחר באפשרות 
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 שיצרת:התגבור ר המשתתף יועבר מהחדר הראשי, לחד .4

 

 שים לב,

 כדי שתוכל לדבר עם המשתתפים, בחדר שיצרת, עליך להעביר גם את עצמך לתוך חדר זה.

 

 .3 הפעולות בסעיף אחתכדי להחזיר משתתף, לחדר הראשי חזור על  .5

ובתפריט שנמצא מימין לשם החדר, אפשרויות פתח את תפריט למחיקת החדר,  .6

 : Breakout Roomסגור אתשייפתח בחר באפשרות 

 
 .לחדר הראשיחדר, יוחזרו הסטודנטים שהיו בו לאחר סגירת ה
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 הקלטות

 הקלטת שיעור

בתחילת כל שיעור חשוב להקפיד לבצע הקלטה של השיעור כדי שסטודנטים שלא נכחו 

 בשיעור יוכלו לצפות בו במועד אחר מאתר הקורס.

 

 כדי להקליט את השיעור, בצע את הפעולות הבאות:

 :תזכורת הקלטהחברות לשיעור, ייפתח באופן אוטומטי החלון בכל הת .1

 
  .התחללהפעלת ההקלטה, לחץ על הלחצן 

 שים לב,

, תוכל להפעיל את ההקלטה על ידי לחיצה על הלחצן תזכורת הקלטהאם סגרת את החלון 

 :BlackBoardשל  בסרגל הכלים הקלט

 
 לאישור: OK, לחץ על הלחצן אשר את הפעלת המקליטייפתח החלון  .2
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 בסרגל הכלים: הקלטהלהשהיית/הפסקת ההקלטה, לחץ על הלחצן  .3

 
 לאישור: OK, לחץ על הלחצן שייפתח אשר את הפעלת המקליטבחלון  .4

 
 ,לב שים

בזמני תרגול או ההפסקה מומלץ לעצור את ההקלטה ולהפעילה שוב מיד בתום התרגול 

 וההפסקה. 

אחד של רק קישור  יווצריפר פעמים, גם אם במהלך השיעור הפסקת את ההקלטה מס

 ההקלטה. 
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 הקלטות לאתר הקורס העלאת

אתר הקורס. כדי שהקישור להקלטה יהיה זמין להקלטה קישור לבתום השיעור תוכל להעלות 

הסטודנטים התנתקו מהשיעור. כל זמן שיש סטודנטים המופיעים  כלעליך לוודא כי 

 .לא זמין יהיהכמחוברים לשיעור, הקישור 

. לניתוק סטודנט מהשיעור, כמנחה השיעור, תוכל לנתק סטודנטים שעדיין מחוברים לשיעור

הסר את רות שנמצא מימין לשם המשתתף, ובחר באפשאפשרויות פתח את תפריט 
Participant: 

 
 להעלאת ההקלטות לאתר הקורס, בצע את הפעולות הבאות:

הקלטות הקישור על  לחץ, וירטואליתכתה בדף הבית של אתר הקורס, בבלוק  .1
 :סמסטר...
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 הדף: בראש, המופיע טבלת הקלטותבדף שייפתח, לחץ על הפריט המוסתר  .2

 
 בדף שייפתח, תוצג טבלת הקלטות השיעורים.  .3

  באמצעות הלחיץ הימני של העכבר על הלחצן, לחץ תקת קישור להקלטהלהע

)Play( בחר באפשרות תפריט שייפתח בשורת ההקלטה הרלוונטית וCopy 
Shortcut. 

 

 שים לב,

 בתחתיתההקלטה האחרונה שבוצעה, תופיע ולכן  עולהטבלת ההקלטות ממוינת בסדר 

 .הטבלה

 



Blackboard -  55  למנחהמדריך 

 

 
 

 :רשומההוסף בדף ההקלטות באתר הקורס, לחץ על הלחצן  .4

 
 עדכן את הפרטים הבאים: בדף שייפתח .5

  כתובתURL (אינטרנט) –  הדבק את הקישור להקלטה שהעתקת מטבלת

 יף הקודם).ההקלטות (בסע

 הקלד את שם השיעור. – שורת מלל 

 מר/גב')/עו"ד/רו"ח/ד"ר/סמן  את הנתון המתאים עבורך (פרופ' – תואר. 

 את שמך המלא (שם פרטי ומשפחה) הקלד – שם המנחה. 

  את תאריך השיעור הקלד –תאריך הקלטה.  

  עסק בהם הואנושאים והתיאור קצר על השיעור הקלד  –תיאור. 

  אם במהלך השיעור הצגת תכנים כמו מצגות וקבצים, תוכל  –מצגת / קובץ

 לצרפם כך שיהיו נגישים לסטודנטים להורדה. 

 הערות מכיוון שההקלטה אינה ערוכה, תוכל לכתוב בשדה זה,  – הערות

  מיוחדות הנוגעות להקלטת השיעור.

 
 . שמור וראה הלחצןלסיום לחץ על 

 

 שים לב,

 .שהוא עובד ולוודאאת הקישור  מומלץ לבדוקלאחר העלאת ההקלטה, 
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 נספח

 סיכום הפעולות לביצוע בתחילת כל שיעור:

 :לפני תחילת כל שיעור לבצע את הפעולות הבאותכדי להקל עליך בניהול השיעור, מומלץ 

(ראה   טען תוכן שברצונך להציג במהלך השיעור באמצעות המצגותלפתוח מראש את  .1

 ).28בעמוד  גבי הלוח-טעינת קובצי מצגות ותמונות עלפרק 

רשאה לכלל מתן הלבטל את רשות הדיבור לכלל המשתתפים בשיעור (ראה פרק  .2
 .)18בעמוד  המשתתפים בשיעור

המיקרופון שברשותך כדי שכלל המשתתפים יוכלו לשמוע אותך (ראה את ל יהפעל .3

 ).17בעמוד  דיבור במהלך השיעור החיפרק 

 תמיכה

. מספר הטלפון לתמיכה יפורסם בדף במהלך כל הסמסטרניתנת  כה בשיעור החיתמי •

 באתר הקורס. וירטואלית כיתה

 ניתנת על ידי מוקד משו"ב בטלפון:  עור החי)יתמיכה בכל עת (למעט בזמן הש •

09-7782225. 

o וביום ו 19:00-8:00ה, בין השעות -שעות הפעילות של מוקד משו"ב הן בימים א ,

 .12:00-8:00בין השעות 

o  וביום ו' תינתן תמיכה חלקית. במידת  19:00-16:00שימו לב, בין השעות
 הצורך, יפתח תורן המוקד קריאה, שתטופל ביום העבודה הבא.

o :ניתן לפנות לתמיכה גם באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת 

Moked_Mashov@openu.ac.il. 

 שים לב,

 מוקד משו"ב! לאאין להפנות סטודנטים . עובדי או"פלמוקד משו"ב יכולים לפנות אך ורק 
במהלך השיעור החי הסטודנטים יכולים לפנות למספר הטלפון של התמיכה, שמפורסם בדף 
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