
 

 
 

 

 moodle-הוספת רכיב פורום ב

 
 .סינכרוניים-, בעיקר דיונים אדיונים לנהל למשתתפים מאפשרתמקדמת שיתופיות ו פורום פעילות

  להודעה קיימת. תגובהבפורום כהודעה שפותחת דיון בנושא חדש או כלכתוב הודעה המשתתפים יכולים 

 .ניתן ליצור מספר פורומים בכל קורס ובכל יחידת לימוד 

  :שאלות מפתח , אה והלימוד בקורסבסוגיות העולות מחומרי הקרידיון פעילות היכרות, דוגמאות לדיונים

 וכדומה. ,לחומר הנלמדשאילת שאלות בהקשר פורום ל, העוסקות ברעיונות המרכזיים בחומרי הקריאה

 

 . הפעלת עריכהנלחץ על לחצן  .1

 .הוספת פעילות או משאבנלחץ על ביחידת הלימוד הרלוונטית  .2

 ייפתח חלון הוספת משאבים/פעילויות. .3

 [.הוספהנלחץ על ]ו  פורוםת המשאב בחר אנ .4

 תכונות הפורום:הגדיר את ייפתח דף הוספת פורום בו נוכל ל .5

  

 ם:ואפשרויות סוג הפור

 

 

 

 לפורום את שם הפורוםנקליד  5.1

 :נבחר את סוג הפורום 5.3
 

 פורום בו כל אחד  – פורום רגיל לשימוש כללי
וכל אחד יכול יכול לפתוח בנושא חדש לדיון, 

זהו פורום ברירת . להוסיף תגובה לדיון קיים
  .המחדל

 זהו נושא יחיד, המוצג כולו באותו  – דיון יחיד
לדיונים קצרים  מתאימההעמוד. אפשרות זו 

 וממוקדים.

 כל משתתף יכול  – מפרסם דיון אחד חדכל א
לפרסם רק נושא אחד לדיון, וכל אחד 

 מהמשתתפים יכול להגיב לכל אחת מההודעות.

 " כתיבת תשובה נדרשת לצפיה בדיוןפורום "
(Q&A) –  בפורום זה המרצה מפרסם נושא

לדיון. כל אחד מהסטודנטים יכול להגיב לנושא. 
סטודנטים יכולים לראות את תגובות חבריהם, 

ו תגובה משל עצמם, ולאחר רק לאחר שפרסמ
דקות מזמן פרסום התגובה שלהם.  30-שעברו כ

תכונה זו מאפשרת הזדמנות פרסום ראשוני 
שווה לכל התלמידים, ובכך מעודדת חשיבה 

 מקורית ועצמאית. 

 בפורם זה כל  – פורום רגיל מוצג בתצוגת בלוג

אחד יכול לפתוח דיון. כל התגובות מוצגות 
 .מתחת להודעה כקישור

 את ההנחיות לפעילות.נקליד  5.2



 

 
 

 

 .זמינותנגדיר את ה .6

 'פעיל'תיבה את ה V -ב נסמן .6.1

 . הפורום יישאר פתוח תאריך הסיום שלו יוצג בלוח השנה -עד לתאריך  .6.2

 ותגובות.הפורום יישאר פתוח לצפייה אך ינעל להוספת דיונים חדשים  -מועד הגשה סופי  .6.3

 

 :ניתן ''קבצים מצורפים וספירת מילים חלק שלב .7

 הקבצים שהסטודנטים יכולים להעלות לפורום. פרלהגביל את מס .7.1

  לבחור האם אנו מעוניינים בהצגת ספירת מילים. .7.2

 בחירה באפשרות 'כן' תציג את ספירת המילים שנוספו בכל אחת מההודעות והתגובות.           

 

 מתפרסמות בפורום(ההודעות  לגבי המנוי )למשלוח הודעות דוא"לנבחר את מצב  .8

 

 רצונם פי על לא או למשלוח הודעות מהפורום להירשם באם לבחור יכולים הסטודנטים - לבחירה ניתן מנוי. 

 זאת ברירת המחדל ומומלץ לא לשנות אותה.

 הסטודנטים אינם יכולים לבחור כלל באם לקבל או לא לקבל הודעות מהפורום. - מנוי מאולץ 

 הסטודנטים רשומים באופן אוטומטי לקבלת הודעות מהפורום, הם יכולים לבחור בהמשך   -אוטומטי מנוי

 אם להסיר את הרישום.

 ל מהפורום."דוא הודעות קבלת לצורך לסטודנטים אין אפשרות להירשם  -מושבת מנוי 

 .בית ברלהמכללה האקדמית דוא"ל של תיבת הלרק הודעות מהפורום נשלחות התראות ל ערה:ה

 

  



 

 
 

 

 כפורום לקבוצות. פורום לקבוצות מאפשר לקיים דיונים בקבוצות קטנות.ניתן להגדיר פורום  .9

 .(למדריך הגדרת קבוצות) טרם הגדרת קבוצות בפורום יש להגדיר קבוצות בקורס לתשומת לבכם:

 :נבחר בקבוצות נפרדות או נראות

 בקבוצות נפרדות כל קבוצה רואה ומשתתפת רק בדיוני הקבוצה.  -

 דיוני כל הקבוצות אך לפרסם הודעה ולהגיב רק במסגרת הקבוצה.בקבוצות נראות ניתן לראות את  -

 .מדריך להגדרת קבוצות בפורום

 

 משתמשים שפרסמו הודעה בפורום ו/או הגיבו לחבריהםבתנאים להשלמת פעילות נוכל לנהל מעקב אחר  .10

דוח  תלמדריך לקבל) ובהמשך לקבל על כך דוח מסודר (,למדריך להגדרת תנאים להשלמת פעילות בפורום)

 .(מעקב

 

 .'הצגת פעילות כהושלם כאשר התנאים מתמלאים'-במעקב השלמה נשנה את ההגדרה ל .10.1

 .הנדרש בפרסומים/דיונים/תגובות נדרשות נוכל להגדיר את מספר הפרסומים/הדיונים התגובות .10.2

 .   שמירת שינויים וחזרה לקורסנלחץ על  .11

 

 ם עזרה?רוצי
 כאן, צוות תחום התקשוב במרכז להוראה ולמידהבכל שאלה, תהייה והתלבטות אנחנו 

 T.L.Center@beitberl.ac.ilדוא"ל: 

https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/groups.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/groups.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/gruops_in_forum.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/hashlamat_peilut_forum.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/hashlamat_peilut_forum.pdf
https://support.levinsky.ac.il/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93/
https://support.levinsky.ac.il/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93/
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