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 מדריך למרצה - וויקישימוש ברכיב 

 

 ערוך במשותף דפי אינטרנט ולהוסיף אליהם קישורים וקבצים.יצור ולויקי הוא רכיב שמאפשר למרצים ולסטודנטים ל

 לקבוצות או מסמך וויקי למשתתפים בודדים.ניתן ליצור מסמך וויקי משותף לכולם, מסמך וויקי 

 העריכות כל של פירוט ובו ,שנכתב/פותח באמצעותו דף כל של קודמות גרסאות של היסטוריה נשמרתוויקי ב

 מהמשתתפים. אחד כל ידי על שנעשו

 .לחצו כאן moodle-לאתר הקורס ב וויקיהוספת רכיב להנחיות ל

 

 ?מה במדריך זה

 יצירת הדף הראשי 

 עריכת דפי וויקי 

 מעקב אחר פעילות עריכה בדף 

 מעקב אחר פעילות בוויקי 

 צפייה בדו"ח השתתפות 

 צפייה בכל האתר 

 הוספת הערות 
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https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/wiki.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/wiki.pdf
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 הדף הראשי יצירת

 עלינו ליצור את הדף הראשי.בפעם הראשונה,  כאשר ניכנס לרכיב הוויקיהקורס.  באתר ויקינלחץ על רכיב הו .1

  
 יצירת דף חדש  נלחץ על .2

 

 
 

 עריכת דפי וויקי

 משני צדי הכותרת.  ליםוכפו יםסוגריים מרובע בתוךכדי ליצור דף חדש בתוך הוויקי, נקליד את כותרת הדף 
 : ]]שם הדף[[.הלדוגמ

: אפשר לעצב Moodle-כי הזנת הטקסט במהטקסט ניתן לעיצוב כמו בכל מסו ניתן להקליד טקסט רגיל בדפי וויקי
 כותרות, להדגיש ולהוסיף רשימות ממוספרות. 

 
  

תצוגה מקדימה 
של העמוד 

 שערכנו

נלחץ כדי לשמור את 
השינויים ולחזור לדף 

 הראשי

 ביטול העריכה וחזרה לעמוד הראשי

כאן נוכל לערוך את הדף הראשי של 
 , להוסיף טקסטים ו/או עמודיםהוויקי

אם נרצה להעלות קבצים נוכל לעשות 
 מכאןזאת 
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באמצעות הממשק שמתחת דפים חדשים גם ו להוסיף טקסטיםנוכל  ,לאחר שיצרנו את הדף הראשי של האתר
 לתוכן הדף:

 

  
 

 כדי ליצור קישור לדף חדש בתחתית הדף הנוכחי. צרו דף חדשנקליד את שם הדף ונלחץ על 
 .הוסיפו לסוף הדף הקייםניתן ליצור פסקאות באמצעות הקלדת שם הפסקה ולחיצה על 

 
 כםלתשומת לב

כאשר הדף נערך על ידי משתמש כלשהו כלומר, מתאפשרות למשתמש אחד בכל פעם. בדף מסוים פעולות עריכה 
 משתמש אחר.יהיה לערוך את הדף הזה על ידי אז ניתן רק ו על ידי אותו משתמש יש להמתין עד לסיום העריכה

 : תופיע ההודעה כלשהו,על ידי משתמש  ךכאשר הדף נער
 

 

 

 בדףעריכה מעקב אחר פעילות 

 של כל דף וויקי העריכהת ניתן לצפות בהיסטורי

  

נוכל להציג היסטוריה 
 של עריכה
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 השוואה בין גרסאות שונות של הדף 

 את השינויים בין העריכות.ולהשוות כדי לראות  ניתן לסמן מספר רשומות וללחוץ על 

 

 וויקימעקב אחר פעילות ב

  לחיצה על  באמצעות דפי הוויקיניתן לצפות בשינויים שנעשו בכל  .1

 

ניתן לראות מתי נערך 
 ואת על ידי מי, הדף

היקף העריכה )מספר 
 המילים(

 

מאפשרת לראות את הדף בשלבים  תצוגה
 שונים של העריכה

תבטל עריכה שנעשתה על ידי מחיקה 
 משתמש מסוים 

 לחזור למצב קודם של הדף מאפשרלחזור 
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בהם, נוכל לראות על יד מי עודכן הדף ואת היקף העריכה ניתן להציג את הדפים או את השינויים שנעשו  .2

 .)מספר המילים(

 

 צפייה בדו"ח השתתפות

 ולתת ציונים.  וויקיה לרכיב סטודנטמאפשר לנו לראות את התרומה של כל  ההשתתפותדו"ח 

   נלחץ על .1

 .נקבל את רשימת הסטודנטים בקורס .2

 העריכות שביצע ואת היקף התוכן שהעלהמספר הדפים שיצר, את נוכל לראות לצד שמו כל סטודנט, את  .3

 צה על פירוט תציג את התרומהילח .4

 נוכל לתת ציון בתיבה .5

 נוכל להוריד את כל הדוח למחשב .6
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 צפייה בכל האתר

 בשלמותו, בלחיצה על  כל התוכןנוכל להציג את  .1

 

 נראה את העמודים השונים .2

 את העמודנוכל לראות מי יצר  .3

 דפים חסרים, הם דפים שנוצרו כקישור אך טרם נוספו להם חומרים .4

 נוכל ללחוץ על צפייה מקוונת כדי לצפות באתר בשלמותו .5

 נלחץ על מבנה היררכי, כדי להציג את מבנה האתר .6

 

 

 הוספת הערות

 הסטודנטים. נוכל להוסיף הערות לתכנים שהעלו מנגנון הערות בגוף הטקסט, הרכיב הגדרנו בהגדרות אם 

 .רק למרצה קיימת ואפשרות ז
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 .ניתן להוסיף הערות בגוך הטקסט מכאן .1

ונלחץ  הסטודנט, ףהוסילגבי התוכן ש בו נרצה להוסיף הערהבדף הוויקי,  ,טקסטגוף הנבחר את המיקום ב .2

 .תכולה המוצגת מימין/משמאל לכל מילה/קישורשל הנקודה ה על הסימון
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 :ההערה יפתח חלון להוספת .3

 

 .נקליד את תוכן ההערה .4

 .נלחץ על הוסיפן לסוף הדף הקיים .5

 

 .נוכל לראות מספור רץ של ההערות ואת תוכן ההערה בתחתית העמוד .6

 ., נראה סימון של ההערה שנוספהנלחץ על שמירת שינויים לשמירת ההערה .7

 

לערוך טקסט של הערה לחיצה על כתיבת הערות בגוף הטקסט תאפשר לנו להוסיף הערה נוספת או  .8

 ן למחוק הערה.תקיימת. לא ני

 עזרה?רוצים 
 התקשוב במרכז להוראה ולמידה בכל שאלה, תהייה והתלבטות אנחנו כאן, צוות תחום
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