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 משאבים

 תצוגת תיקיית קבצים

 
( מאפשר למורה לארגן ולסדר מספר גדול של קבצים מכל סוג בתיקיות. Folderמשאב מסוג תצוגת תיקיית קבצים )

 למידה.התיקיות והקבצים יהיו זמינים לתלמידים במרחב הלימוד כמשאבי 

 תצוגת תיקיית קבצים לאתר אינטרנט למרחב הלימוד:הוספת שלבי 

 

 במרחב לימוד.  "מצב עריכה"יש לעבור ל .1

תצוגת תיקיית " ביחידת לימוד אליה נרצה להוסיף את הוספת משאב או פעילות" אייקוןיש ללחוץ על  .2

 הקבצים

 ".הוספהיש ללחוץ על כפתור "לאחר בחירת המשאב "תצוגת תיקיית קבצים"   .3

 .הגדרות המשאבמסך בחירת המשאב אותו נרצה להוסיף למרחב הלימוד יפתח לאחר  .4

 שימו לב!

( ניתן למצוא במדריך הווירטואלי 1-4הסבר מפורט על שלבי הוספת המשאב "תצוגת תיקיית קבצים" )שלבים 

 ".הוספת משאב או פעילות"

 

 נושא "הגדרות כלליות"  .5

 

 נושא "הגדרות כלליות"
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 פירוט השדות בנושא "הגדרות כלליות":

 "שדה יש למלא כפי שיוצג במרחב הלימוד. תצוגת תיקיית הקבציםקובע את שם  - שדה "שם 

 . תבכוכבי ןהמסומ "שם" החובה

 
 

 תצוגת תיקיית " מאפשר כתיבה של הקדמה, הנחיות או פירוט נוסף לגבי הנחייה לפעילות" שדה

 . הקבצים

ההנחיה ליד  תציג את" הצגת ההנחיה בעמוד הראשי של מרחב הלימוד"  הסימון בטבלת vסימון 

 במרחב הלימוד. תצוגת תיקיית הקבציםשם 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שדה החובה שם קובע את 
 תצוגת תיקיית הקבציםשם 

 כפי שיוצג במרחב הלימוד

ת הנחייה לפעילושדה 
מאפשר כתיבת הקדמה, 

פרוט נוסף לגבי הנחיות או 

 תצוגת תיקיית הקבצים

טבלת סימון 
"הצגת 

ההנחיה בעמוד 
הראשי של 

 מרחב הלימוד"
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 נושא "תוכן"  .6

 

 
 

 פעולות אפשריות בנושא "תוכן":

קבצים לתיקיה הראשית )בדוגמא זו התיקייה הראשית נקראת  הוספה שלמאפשר " קבציםשדה " .א

 תתי תיקיות נוספות. יצירת"חומרי עזר"( או 

 "יצירת תיקיהיצירת תת תיקיה מתבצעת על ידי לחיצה על כפתור " :תתי תיקיות יצירת .ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כפתור "יצירת 

 תיקייה"

 נושא "תוכן"

http://www.education.gov.il/
http://www.gov.il/


 משרד החינוך
 מידע מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות

 3.5בגרסה  Moodle, חט"עחלופות בהערכה   
 

 חלי ידי-נשמר לאחרונה על  
  www.gov.ilשער הממשלה : אתר   www.education.gov.ilאתר המשרד : 

 10 מתוך 4 עמוד

 "יצירת תיקיהבחלונית הנפתחת יש לתת שם לתיקיה החדשה ולהקליק על כפתור "

 
 

 ניתן ליצור תיקיות/תתי תיקיות נוספות, ולהוסיף קבצים לכל תיקיה.  וז צורהב

 

 . לתיקיה מחשב האישי שלכםהקבצים  העלאת .ג

בתהליך הסטנדרטי של הוספת  לתיקיה במחשב האישי שלכם יםהמצוי קבציםהנכם יכולים להעלות 

 ."הוספת קבצים למשאב או פעילותבמדריך ". למידע נוסף ניתן להיעזר MOODLEקבצים למערכת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ":צים ניתן יהיה לראות את הקבצים הנ"ל תחת שדה "קבציםבלאחר הוספת הק

 
 

 שם התיקייהלחיצה על  ל ידיעהנושא "תוכן"  תחת" קבציםשדה "ב בין התיקיות/תתי תיקיותיווט נ .ד

 את מיקומנו בתוך התיקיות.בסרגל הניווט שנוצר בחלקו העליון של הריבוע שמראה 

אייקון "הוספת 
 קובץ"

ים מופיע ושנבחר ציםהקוב
 "בשדה "קבצים

 

כפתור "יצירת 

 תיקייה"
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" תוצג תכולה קבציםתכולת התיקייה הראשונה, בלחיצה על " וצג" ת1בלחיצה על השם "תיקיהלמשל: 

 הראשית. השל התיקיי

 
 

שלושה אייקונים  לחיצה ל ידיהנושא "תוכן" ע תחת" קבציםשדה "ב תצוגת התכולה של התיקיות שינוי .ה

 שנמצאים בצד שמאל של השדה.

 
 

I.    תכולת התיקייה מוצגת בעזרת אייקונים/צלמיות  -הצגת תיקיה עם צלמיות 

 
 

II.   בתצוגה זו מוצגים פרטים נוספים כמו גודל וסוג  -הצגת תיקיה עם פרטי הקובץ

 הקובץ

סרגל ניווט בתצוגת 
 תיקיית קבצים

 

אייקונים לשינוי 
תצוגת תכולת 

 התיקיות
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III.   הצגה של מבנה התיקיות כ"עץ" או תפריט היררכי -הצגת תיקיה כעץ קבצים 

 
 

" מחיקהלחיצה על כפתור "עם לחצן ימני של עכבר. לחיצה על שם הקובץ  ל ידיע קבצים ניתן למחוק .ו

 הקבצים. תבמסך הנפתח תמחק את הקובץ מתצוגת תיקיי

 

 

עם לחצן ימני  לחיצה על שם הקובץ
 -תפתח מסך עריכה לקובץ בעכבר

 בו ניתן למחוק אותו
 

 הצגה כעץ קבצים
 

הצגה עם פרטי 
 הקובץ
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 לחיצה על אישור

  

  

  

  

  

 

לחיצה על  לחיצה על הסימן שמופיע בצדה השמאלי התחתון של התיקייה. ל ידיע תיקיות קחניתן למ .ז

 " במסך הנפתח תמחק את התיקייה .מחיקהכפתור "

 

 

כפתור 
 "מחיקה"

 

סימן בצדה 
השמאלי התחתון 

 של התיקייה
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 . תוכן תיקיית הקבצים יוצג" מאפשר בחירה היכן תוכן" תחת נושא "הצגת תוכן התיקייהשדה "

מנת להציג את תכולת התיקייה בעמוד נפרד( או בעמוד מרחב הלימוד. על בעמוד חדש ) :האפשרויות הן

 מרחב הלימוד יש לבחור אפשרות "משולב בעמוד הקורס".

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

על מנת לקבל מידע במדריך זה. ניתן לשנות ולקבוע הגדרות נוספות מעבר למפורט במסך הגדרות המשאב  .7

 המופיע ליד שמות השדות השונים. "סימן השאלה"על הגדרות נוספות ניתן ללחוץ על אייקון 

 

 

 

 

 

 

לחיצה על "אייקון סימן השאלה" 
המופיע ליד שמות השדות מאפשר 

 לקבל מידע על השדה
 

הצגת תוכן התיקייה 
בעמוד נפרד או 
 במרחב הלימוד

 

כפתור 
 "מחיקה"
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 " בתחתית העמודשמירת שינויים וחזרה למרחב לימודהגדרות המשאב יש ללחוץ על כפתור "בסיום עריכת  .8

 

 

 

 

 

 בהצלחה ליחידת הלימוד. פההתווס תצוגת תיקיית הקבציםלאחר פעולה זו נחזור למרחב הלימוד ונראה ש .9

 

 -תיקיית קבצים משולבת בעמוד הקורס

 
 

 -תיקיית קבצים המוצגת בעמוד נפרד

 
 תוכן התיקייה מוצג רק לאחר כניסה לתיקיית הקבצים דרך מרחב הלימוד בעמוד נפרד

כפתור "שמירת שינויים 
 וחזרה למרחב הלימוד"
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 תרגול עצמי

 הוסיפו משאב מסוג תצוגת תיקיית קבצים למרחב לימוד אותו אתם מנהלים.  .1
 שלכם. ולתוכה הוסיפו שני קבצים מהמחשב האישיצרו תת תיקייה חדשה  .2
 . הוסיפו לתוכה קובץ מהמחשב האישי שלכם.2תת תיקייה נוספת לך תת התיקייה מסעיף צרו  .3
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