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 moodle-ב ותנאים להשלמת פעילות הגבלת גישה

 

 להתנותלמרצה המאפשרים  תנאים להשלמת פעילות להגדרתוגם  גישה הגבלת אפשרות להגדרתבמודל  קיימת 

 .שהוגדרו מראש התניותהמתבססת על  ,ת בקורסויפעילומשאבים/גישה ליחידה/ות ו/או 

 פעילויות בקורס. /לכל אחד מהמשאבים תנאים להשלמת פעילותניתן להוסיף  ✓

 . Yאז ייקרה  Xאם קורה רק משמעות התנאי היא ש

 מעקב על תהליך הלמידה בקורס.סטודנט גם כליכולה לשמש למרצה וההתניה 

 . ליחידה ו/או לכל משאב/פעילות הגבלת הגישהניתן להוסיף  ✓

שתייכות לקבוצה או יכולה להיות תלויה בהשלמת פעילות, במועד, בציון, בפרופיל משתמש, בה הגבלת גישה

 זמנית.-הגבלת הגישה יכולה להיות מוגדרת לפי הגבלה אחת, או לפי מספר הגבלות בו לאוסף קבוצות, 

 דוגמאות:

 פתיחת יחידת לימוד בהתבסס על מטלות שהושלמו ביחידות קודמות.  −

 קורס(.בקורס )בתנאי שהגדרנו קבוצות ב מסוימתפתיחת יחידת לימוד בהתבסס על השתייכות לקבוצה  −

 הגבלת גישה למשאב/פעילות לפי תאריכים. −

 .70מטלה קודמת או קיבל במטלה קודמת ציון שעולה על סטודנט שסיים לרק  הגבלת גישה למשאב/פעילות −

רצוי להגדיר עם הגדרת משאב/פעילות ו/או טרם התחלת הגבלת הגישה התנאים להשלמת פעילות ואת את  חשוב!

 .טרם הוספת תכנים בפעילות על ידי הסטודנטיםאותם יש להגדיר  אךהפעילות במשאבים/פעילויות, 

 
 דוח השלמת פעילות|      הגבלת גישה|      תנאים להשלמת פעילות  |  הגדרת מעקב השלמה בקורס? מה במדריך

 הגדרת מעקב השלמה בקורס

מקדים להגדרת תנאים להשלמת פעילות, יש להגדיר בקורס את הרכיב מעקב השלמת קורס. יש לבצע  כתנאי

 הגדרה זו בכל אחד מהקורסים בהם נרצה להוסיף מעקב אחר השלמות הפעילות בקורס.

 ניכנס לקורס. .1

 'ניהול הקורס'  נלחץ על הלחצן  .2

 בחלון נלחץ על ' עריכת הגדרות הקורס .3

'  

 ה את ההגדרה ל'כן' במעקב השלמה נשנ .4

 
 נגלול לתחתית העמוד ונלחץ על שמירת שינויים והצגתם .5

תיבת סימון. אם לא הוגדרו תנאים כפי שיוסבר בהמשך סטודנט  moodle-בופיע לצד כל רכיב תלאחר שנגדיר הגדרה זו  .6

 לצורך מעקב אישי.לסמן תיבה זו בעצמו  יוכל
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 תנאים להשלמת פעילות

 .משאב/פעילותרכיב נוסיף  .1

 .נלחץ על  הרכיב בהגדרות .2

 ."הצגת פעילות כ"הושלם" כאשר התנאים מתמלאים"מעקב השלמה נבחר באפשרות שדה ב .3

 

 . נגדיר את התנאים בהתאם לרכיב שהוספנו .4

 .להגדיר תנאי המבוסס על מועד השלמהתן גם ני

 בהמשך מגוון דוגמאות. לכל משאב/פעילות מוגדרות התניות שונות, בהתאם לצרכים.

 הגדרות נלחץ על שמירה. הבסיום  .5

 .בדף הראשי של הקורס, ליד הרכיב שהוגדרה בו התניה, בצידו השמאלי של המסך, יופיע ריבוע מקווקו  .6

 ברכיבים שונים שונותלהתניות  דוגמאות

  פתיחת קבצים שנוספו באתר הקורס עלמעקב 

 משאב קובץ: רכיב

 )אין דרך לדעת אם הסטודנט אכן קרא את התכנים(. אם הסטודנט פתח קובץ לצפייה אז הפעילות הושלמה: התניהה

 ניתן להוסיף גם התניית תאריך.
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  פעילות בפורום עלמעקב 

 : פעילות פורוםרכיב

 אז הפעילות הושלמה.  פוסט ו/או תגובהטודנט פרסם אם הס: ההתניה

 הפוסטים/תגובות כחלק מההתניה. פראת מסגם ניתן להגדיר 

 

  קבלת ציון בבוחן אחרמעקב 

 : פעילות בוחןרכיב

 .הושלמה הפעילותאז  ,בבוחןמסוים ציון  אם סטודנט קיבל: ההתניה

 .)אם הוגדרו( הניסיונותפר ניתן להגדיר גם ציון "עובר" או השלמת מס

 

  מטלה אחרמעקב 

 : פעילות מטלהרכיב

 הפעילות הושלמה.אז , עליה ציון קיבלסטודנט הגיש את המטלה ו/או אם : ההתניה
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 הגבלת גישה

 הגבלת גישה מבוססת על הגדרת התניות. ניתן להוסיף התניה אחת בודדת או צירוף של מספר התניות יחד.

 הגדרת התניה בודדת

 ."הגדרות"<<  "עריכה"על  בתפריט העריכה של הרכיב גדרות הרכיב על ידי לחיצהניכנס לה .1

 אם נמצאים בחלון הרכיב, ניתן להיכנס לשינוי ההגדרות באמצעות לחצן ההגדרות שמופיע בצד שמאל  

 .הגבלת גישה נלחץ על .2

 

 .הוספת הגבלהנלחץ על  .3

 

 נבחר בהגבלה הרצויה:בתפריט "הוספת הגבלה"  .4

 

 ההגדרות נבצע בהתאם לדוגמאות להלן. את .5
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 .שמירהבסיום הגדרת ההגבלות יש ללחוץ על  .6

 באמצעות התניה בודדת דוגמאות להגבלת גישה 

 הגבלת גישה עד להשלמת פעילות 

 .הגבלה זו מאפשרת גישה ליחידה ו/או למשאבים ופעילות רק אם הושלמה פעילות אחרת

 .סטודנט פתח קובץ  או ענה על פורום, בוחן/סטודנט קיבל ציון מסוים על מטלהכגון: 

 .הגבלת גישה נלחץ על .1

 .הוספת הגבלהנלחץ על  .2

 'השלמת פעילות' -נבחר בבתפריט "הוספת הגבלה"  .3

 בחלונית שתיפתח נגדיר את התנאים: .4

 

 נבחר בפעילות מתוך הרשימה הנפתחת. −

 נבחר בסוג ההשלמה מהתפריט שנבחר. −

 

  יםמועדגישה לטווח של הגבלת 

ליחידת לרכיב/הגבלה זו מאפשרת להגדיר מאיזה תאריך ועד איזה תאריך ניתן יהיה לבצע את הפעילות או לקבל גישה 

 ההוראה.

 .הגבלת גישה נלחץ על .1

 .הוספת הגבלהנלחץ על  .2

 'מועד' -נבחר בבתפריט "הוספת הגבלה"  .3

 בחלונית שתיפתח נגדיר את התנאים: .4

 

  נגדיר תאריך התחלה ושעת התחלה. −

 נעדכן את התאריך והשעה.ו "עדבאפשרות "נבחר  "מועד" שדהם יש מועד סיום, אז נלחץ על "הוספת הגבלה" << בא −
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  ציוןגישה לפי הגבלת 

 הגבלה זו מאפשרת להגדיר תנאי שקשור לציון שהתקבל בפעילות אחרת.

 .הגבלת גישה נלחץ על .1

 .הוספת הגבלהנלחץ על  .2

 ".ציון" -נבחר בבתפריט "הוספת הגבלה"  .3

 בחלונית שתיפתח נגדיר את התנאים: .4

 

 נבחר ברכיב הרצוי. −

 נגדיר את אחוזי הציון. −

  סף קבוצותואל / קבוצהגישה להגבלת 

 הגבלה זו מאפשרת להגביל את הפעילות ביחידה ו/או ברכיב רק לקבוצה מסוימת ו/או לאוסף קבוצות.

 .הגבלת גישה נלחץ על .1

 .הוספת הגבלהנלחץ על  .2

 ".אוסף קבוצות"/  "קבוצהאפשרות "נבחר בבתפריט "הוספת הגבלה"  .3

 בחלונית שתיפתח נגדיר את התנאים: .4

     

 נבחר בקבוצה או באוסף מתוך הרשימה. −

 

  פרופיל משתמשגישה לפי הגבלת 

 .moodle-מאפשרת להגדיר תנאי המבוסס על פרטי המשתמש בפרופיל המשתמש בהגבלה זו 

 .ההגבלת גיש נלחץ על .1

 .הוספת הגבלהנלחץ על  .2

 ".פרופיל המשתמשאפשרות "נבחר בבתפריט "הוספת הגבלה"  .3

 בחלונית שתיפתח נגדיר את התנאים: .4

 

 ., כגון שם משפחהבתיבת הבחירה נבחר את הרכיב הרצוי −

 . בתיבה הריקה את פרטי הפרופיל ונקלידנבחר בערך הרצוי  -שווה לבתיבת  −

 .סימני רווח או פיסוק יש להקפיד על הקלדה מדויקת ללא
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 הגבלת גישה באמצעות מספר התניות הגדרת

 :זמנית-לפי מספר התניות בויכולה להיות הגבלת גישה 

 אז ניתנת גישה. 2וגם תנאי  1ההתניות יכולות להיות במבנה של "גם" אם קורה תנאי  •

 שה.אז ניתנת גי 2או תנאי  1ההתניות יכולות להיות במבנה של "או" אם קורה תנאי  •

 נה משולב של "גם" ושל "או".בההתניות יכולות להיות במ •

 . -במקרה כזה יש לבחור בתפריט בחירת הגבלה ב

 " גםהגבלת גישה במבנה של" 

 יהיו זמינים.כדי שרכיב/יחידה  תנאיםה שנימם של והגבלה זו מחייבת את קי

 .נלחץ על 'הוספת הגבלה' .1

 ההגדרות הרלבנטיות. תגדיר אנבחר את סוג ההגבלה הרצוי לדוגמה מועד ונ .2

 נטיות.ווונגדיר את ההגדרות הרל את ההגבלה הנוספת נבחר 'הוספת הגבלה'על שוב נלחץ  .3
 : 1דוגמה 

 
 הגבלת גישה למטלה/מבחן מתאריך מסוים

 וגם
 המטלה/מבחן יהיו זמינים רק לקבוצת נבחנים הזכאים למועד ב'

 : 2דוגמה 

 
 יך מסויםהגבלת גישה למטלה/מבחן מתאר

 וגם
 המטלה/מבחן יהיו זמינים רק לסטודנט שמספר תעודת הזהות שלו הוגדר בשדה פרופיל משתמש

 

 " אוהגבלת גישה במבנה של" 

 יהיו זמינים., כדי שרכיב/יחידה של אחד מהתנאיםהגבלה זו מחייבת את קיומם 
 "הוספת הגבלה"נלחץ על  .1
 ההגדרות הרלבנטיות. תא נבחר את סוג ההגבלה הרצוי לדוגמה מועד ונגדיר .2
 נטיות.ווונגדיר את ההגדרות הרל את ההגבלה הנוספת נבחר 'הוספת הגבלה'על שוב נלחץ  .3
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 ."בתנאי כלשהו"-נשנה את ההגדרה סטודנט נדרש לעמוד ל .4

 (2סטודנט  או 1הגבלת גישה למטלה/מבחן עבור מספר סטודנטים )סטודנט : דוגמה

 
 98976543הוא לסטודנט שמספר תעודת הזהות שלו 

 או
 111111לסטודנט שמספר תעודת הזהות שלו הוא 

 

 " גם"-ו "אוהגבלת גישה במבנה של" 
 הגבלת גישה לרכיב/יחידה מתאריך מסוים וגם למספר קבוצות/משתמשים שונים: לדוגמה

 .לדוגמה גישה לרכיב/יחידה מתאריך מסוים ,נלחץ על הוספת הגבלה ונבחר בהגבלה שמיועדת לכולם .1

 . -בנבחר בתפריט בחירת הגבלה ו" הוספת הגבלה"לחץ על נ .2

המפורטת מעלה )השלמת פעילות, מועד, ציון, קבוצה/אוסף  נבחר בסוג ההגבלה ,"הוספת הגבלה"על שוב נלחץ  .3

 :הנוספים ונגדיר את התנאים ,קבוצות או פרופיל משתמש(
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 הגבלת גישה ליחידת הוראה

 . דוגמאות:חידת ההוראה בהתאם לאחת מההגבלות הקיימותהגבלה זו מאפשרת גישה לי

 .היחידה תיפתח רק אם הושלמו קודם תנאים שהוגדרו במשאבים/פעילויות ביחידה קודמת −

 היחידה תיפתח/תיסגר במועד מסוים. −

 .למשתמש/קבוצה/אוסף קבוצות היחידה תיפתח רק −

 יש להפעיל עריכה. .1

 על עריכת תקציר.לחץ נ .2

 

 ."ת גישההגבל"נלחץ על  .3

 ."הוספת הגבלה"נלחץ על  .4

 בהגבלה הרצויה )ראו פירוט בדוגמאות שהוצגו לגבי כל אחת מההגבלות(.נבחר בתפריט "הוספת הגבלה"  .5

 בחלונית שתיפתח נגדיר את התנאים בהתאם להגבלה שנבחרה. .6

 

 מחיקת הגבלה

 מעוניינים למחוקאנו לצד ההגבלה שאותה  X-ניכנס להגבלת גישה ונלחץ על ה

 
 

 הסתרת הגבלה

 את ההגבלה, במיוחד כאשר ההגבלה מבוססת על פרופיל משתמש או קבוצה.מן הסטודנטים לעיתים נרצה להסתיר 

 ל סמל העין.ניכנס להגבלת גישה ונלחץ ע

 
 .יתר המשתתפים לא ייראו רכיב זהכל ו פתחו לצפייה אך ורק למושא ההגבלהיהרכיב/היחידה י

 

 תצוגת ההגבלה באתר הקורס

 .ליחידה/למשאבמתחת הן תופענה בדף הראשי של הקורס  לאחר סיום הגדרת ההגבלות

 
 מומלץ לקרוא את ההגבלות המוצגות כדי לוודא שהן מוגדרות בהתאם לצורך.
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 דוח השלמת פעילות

 .נוכל לעקוב אחר השלמת הפעילות באמצעות דוח ,אם הוגדרו בקורס תנאים להשלמת פעילות

 ידי הסטודנט.-וסימון האם הפעילות הושלמה/לא הושלמה על ,כל הפעילויות והמשאבים בקורסויזואלי בדוח יוצגו באופן 

 נלחץ על ניהול הקורס  .1

 
 ."להשלמת פעילות"תנאים נלחץ על תחת הבלוק "ניהול משתמשים"  .2

 :נקבל טבלה עם שמות הסטודנטים .3

 

 
 בתיבה. Vבכל רכיב שבו הוגדר תנאי נראה סימון של  .4

  CSV "הורדה בתסדיר גליון אלקטרוני "אקסללשם כך נלחץ על  .ן להוריד את הדוח גם לקובץ אקסלנית .5

 

 

 זקוקים לעזרה?
 בכל שאלה, תהייה והתלבטות אנחנו כאן, צוות תחום התקשוב במרכז להוראה ולמידה

 T.L.Center@beitberl.ac.ilדוא"ל: 

mailto:T.L.Center@beitberl.ac.il

