
 

 מדריך למפגש סינכרוני או להקלטת מפגש 
 moodleשבתוך מערכת  Unickoמערכת באמצעות 

 
המאפשרת להעביר שיעורים בזמן אמת )שיעורים סינכרוניים( באמצעות רשת הינה מערכת  Unickoמערכת 

 האינטרנט.

  ,הפעילות במערכת מאפשרת להעביר את השיעור מרחוק באמצעות כלי שמע לדיבור, מצלמה לווידאו
 הצבעות ועוד. וכדומה, וכן לנהל צ'אטרטון , סword ,pdfוהצגת חומרים לימודיים כגון מצגת, קובצי 

  לכליםבמהלך השיעור המרצה יכול לדבר וכל המשתתפים )הסטודנטים( יכולים לשמוע ולהגיב בהתאם 
אם המרצה מאפשר זאת גם סטודנט יכול לקבל הרשאות לשימוש במיקרופון,  העומדים לרשותם.

 במצלמה ובכלי העריכה.

  .וקישורים זמינים כל עוד המפגש   קבציםלחדר המפגש ניתן להעלות קבצים, סרטוני יוטיוב וקישורים
 )המרצה נכנס לחדר המפגש(.  בסטטוס של שימוש.

לחדר המפגש לא נכנס המרצה מרים יימחקו כאשר החדר אינו בשימוש, כלומר אם החולתשומת לבכם! 
 מומלץ לשמור חומרים חשובים מהמפגש במחשב המרצה.על כן . חודשים שלושהמעל 

  תנאי הכרחי להשתתפות בשיעור הוא שיש לכם את הציוד הדרוש לעבודה בסביבת-Unicko: 
 מצלמה )אופציונאלי(. מיקרופון ואוזניות תקינים. מחשב/טאבלט/סמרטפון

 .ניתן להקליט את השיעור הסינכרוני על מנת לאפשר לסטודנטים לצפות בשיעור בהמשך 

  לתשומת לבכם, ניתן להשתמש במערכת באמצעות דפדפנים כרום, פיירפוקס, ספארי ואקספלורר
 .Explorerבלבד. לא ניתן להיכנס למערכת באמצעות דפדפן   Edgeבגרסת

  ככלל, בכל בעיה המתעוררת במהלך השיעור )שמע, קול, וידיאו(, ראשית יש לנסות ולהתגבר עליה
 .להלן מדריך לפתרון בעיות במהלך מפגש .במקלדת, לצורך לריענון המערכת F5 -באמצעות מקש 

 
 

 moodle-הוספת מפגש סינכרוני ב

 באופן רצוף.  24/7 פתוחא וביוניקו יכול לשמש לשיעורים רב פעמיים, וה מפגש סינכרוניקישור ל
 הסינכרוניים. את כל השיעורים ולקיים בומהלך כל הקורס, ב ולהשתמש ב ,בקורס קישור אחדלפתוח  ניתן
כל השיעורים. קבצי וורד, פאוור פונט, אקסל,  במהלךו יישמרו ב למפגשופן הזה, כל החומרים שיועלו בא

 שיתופי.כמו גם דפי עבודה שהוכנו על הלוח ה סרטוני וידיאו,
על פי המועד בו התקיימו,  זה אחר זהכרונולוגי יישמרו בסדר  במהלך המפגש,, כל ההקלטות שיעשו בנוסף
 הקלטות. -תחת לשונית  וימצאו

 ד.לבבהוא נפתח יהיה פתוח ללא הגבלה  למפגשהקישור שנוצר 
 

 ונלחץ על ]הפעלת עריכה[ moodle-ניכנס לקורס הרצוי ב .1
 ונלחץ על ]הוספת משאב או פעילות[נבחר ביחידה הרצויה  .2

 ונלחץ על ]הוספה[  -בחלון שנפתח נבחר ב .3

 נזין שם למפגש .4

 

 שינוייםאת הנשמור  .5

https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/unicko_takalot.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/unicko_takalot.pdf


 

  moodle-המפגש שפתחנו יוצג ב .6

 

 

 נלחץ על הקישור לשיעור כדי להיכנס לחלון המפגש .7

 

 ]בדיקת מיקרופון[לפני הכניסה למפגש יש לבצע בדיקת מיקרופון. נחבר מיקרופון ומצלמה ונלחץ על  .8

 

נלחץ על התחל בבדיקה ונפעל בהתאם להנחיות, בסיום הבדיקות נסגור את הלשונית ונחזור לחלונית  .9

 המפגש. ונלחץ על הגדרות:

 
 

 

 נלחץ על  .10

 נבחר בשפת המפגש

נבחר האם הקלטת 

מפגש תועלה 

אוטומטית או לאחר 

 שנבחר להעלות אותה

נבחר האם להציג 

במהלך המפגש, 

תזכורת להקלטה 

 המפגש

נוכל לקבל קישור 

להוספת משתמש , 

 שאיננו סטודנט בקורס



 

 חלון התוכנה

 

 

 

 סרגל לחצנים

 לנו להפעיל אפשרויות שונות במהלך המפגש: בתחתית המסך מופיע תפריט לחצנים שמאפשר

 
 

 

 

 

 

 

 

 שימוש במצלמה

כאשר מפעילים את המצלמה ניתן לבחור  האם לאפשר לסטודנטים גם להציג את עצמם באמצעות המצלמה 

 סטודנטים באופן אקראי. 15משתתפים. המרצה +  16ניתן לראות בו זמנית עד וכאשר המצלמות מופעלות 

י שמוצג בצד הימנ המרצה יכול לבחור כיצד להציג את המשתתפים באמצעות לחיצה על הלחצן 

 העליון של חלון המפגש:

 המשתתפים בתצוגה מוקטנת.16מאפשרת להציג את כל  תצוגת גלריה )תצוגת ברירת המחדל( 

מאפשרת להציג את תצוגת הדוברים זה מתחת לזה, כאשר תמונתו של הדובר  תצוגת דובר פעיל 

ר מסוים מאפשרת לנעול את המצלמה על דוב הפעיל, מוצגת ראשונה. תצוגת נעילת מצלמה  

 .למדריך המלא מרצה/סטודנט על פי בחירת המרצה.

  

תפריט להוספת 
פונקציות 

 במפגש

שינוי 
 הגדרות

הפעלת 
 מצלמה

הפעלת 
 מיקרופון

סגירת 
 הצבעות

הסתרת 
חלונית 
 הצ'אט

הסתרת 
חלונית 

 המשתתפים

חלונית 

 משתתפים

חלונית 

 צ'אט

חלונית 

 תפריט

חלון המפגש 

שבו מוצגים 

התכנים או 

 תמונת המרצה

סרגל 

 לחצנים

https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/unikco_using_camera.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/unikco_using_camera.pdf


 

 עריכה למשתתפים הוספת מרצה אורח/הרשאת

 אפשרות לתת הרשאת עריכה למרצה אורח ו/או לאחד המשתתפים בקורס. קיימת

, ואז למשתתף זה יש הרשאות לעבור בין מסכי presenterהמרצה יכול להפוך את אחד משתתפים למציג/

 לוח, להעלות קבצים וסרטוני יוטיוב. לא קיימת למציג הרשאת הקלטה.מצלמות, 

 makeברשימת המשתתפים וללחוץ על כפתור הפוך למציג/כדי לתת הרשאה יש ללחוץ על שם המשתתף  

presenter. 

 

 

 לוח כתיבה כיתתי/אישי

במהלך המפגש קיימת אפשרות להשתמש  בלוח כתיבה/ציור. הלוח פתוח למרצה, והמרצה יכול לתת 

, הציור. ניתן לפתוח/לסגור הרשאה גורפת לכל משתתפים הכתיבה/הרשאות למשתתפים להשתמש בלוח 

 צעות לחיצה על הלחצן בלוח הכתיבה/ציורבאמ

 

 . לחצןהניתן לפצל את לוח הכתיבה לכל משתתף כדי לפצל ניכנס ללוח ובסרגל הלוח נלחץ על 

  



 

 :נבחר בסוג הפיצול הפיצול בתפריט נלחץ על לחצן 

 . 

 ניתן לראות לוח של משתתף  מסויים ולעבוד יחד איתו על הלוח. 

 יאפשר לפתוח עמוד חדש למשתתף. עמוד ריק

יאפשר להוסיף את עמוד המרצה למשתתפים ולאפשר להם לעבוד על העמוד באופן  שימוש בעמוד הנוכחי

 פרטני.

 יאפשר לחזור לעמוד פרטני לאחר עצירה וחזרה למליאה. המשך עבודה קודמת

 לעבודה /צפייה למשתתף מסויים, נבחר את המשתתף הרצוי 

 ובחלונית נלחץ על עצירה. נלחץ על לחצן הפיצול לעצירת הפיצול 

 

 

 למדריך.להסברים נוספים והגדרות על החלוניות השונות יש להיכנס 

 

 צפייה בהקלטות

אם הקלטנו את המפגש נוכל לצפות בהקלטה. כל מפגש מוקלט כהקלטה נפרדת. נוכל להחליט אם 

 לסטודנטים תהיה גישה להקלטה באופן אוטומטי או שאנחנו נפתח את ההקלטה במועד המתאים.

 בקורס, בחלון תוצג רשימת ההקלטות:  unickoניכנס לרכיב 

 במקלדת(. F5מקש  -)אם ההקלטה לא עולה יש ללחוץ על ריענון מסך 

 

https://docs.unicko.com/
https://docs.unicko.com/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 דוחות

מאפשרת לנו לקבל דוח על המפגשים, מספר המשתתפים במפגש, שמירת חלון הצ'אט שנוהל  דוחותלשונית 

 במהלך המפגש ושמירת רשימת המשתתפים שמציגה גם את משך הזמן שכל סטודנט שהה במפגש.

 
 

 

 עריכת ההגדרות

 .9בסעיף מציגה את הגדרות המפגש כפי שהוגדרו  הגדרותלשונית 

 

  

תאריך 

 ההקלטה

משך 

 ההקלטה

האם ההקלטה 

זמינה וגלויה 

 לסטודנטים

נלחץ כאן 

 להפעלה

נלחץ כאן 
להורדת 

ההקלטה 
ושמירה כקובץ 

MP4 

נלחץ כאן 

למחיקת 

 ההקלטה



 

 שיתוף אודיו במהלך שיתוף מסך

במהלך שיתוף מסך נוספה האפשרות לשתף אודיו. שיתוף האודיו הוא באמצעות צלילי המערכת ובנוסף 

 זמנית.-לאודיו ששותף, ניתן ולהמשיך ולדבר בו

 :יש לצורך שיתוף אודיו

 ובתפריט שנפתח מימין ללחוץ על שיתוף מסך  ללחוץ על תפריט  .1

 .את התיבה  V -ולסמן ב ללחוץ על התחלת שיתוף  .2

 במדריך.על אפשרויות השיתוף השונות ניתן לקורא בהרחבה  .3

 

 פיצול חדרים

באמצעות רכיב זה יכול המרצה לפצל את קבוצת הלימוד לתתי קבוצות, כאשר כל קבוצת סטודנטים יכולה 

 .למדריך המלא בחדר וירטואלי  באופן סינכרוני.לעבוד בנפרד 

 .  'אפשרויות' נלחץ על .1

 . -בתפריט נבחר ב .2
 

 

 חדרים. 10 להגדיר עד, ניתן נבחר את מספר החדרים )קבוצות( .3
 נגדיר האם לשבץ את הסטודנטים לקבוצות באופן אוטומטי או ידני. .4
 נלחץ על התחלת חדרים מפוצלים. .5
מידע זה מופיע בלשונית של הדפדפן, אצל כל סטודנט. הסטודנטים יכולים לדעת באיזה חדר הם נמצאים.  .6

 בצורה זו ניתן להקצות משימות שונות לכל חדר.
 ר יש הרשאות להפעלת מערכת הקול, מצלמה, העלאת קבצים ועריכה. לכל סטודנט בחד .7
)אם משתמשים בלוח/עורך טקסט בחדרים מפוצלים לא ניתן לשתף  אין הרשאות להקלטה בחדר מפוצל. .8

 זאת עם שאר המשתתפים(.

https://docs.unicko.com/
https://docs.unicko.com/
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/groups_rooms_unicko.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/groups_rooms_unicko.pdf


 

בתחתית  המרצה יכול לעבור בין החדרים ולצפות/להשתתף בפעילות, באמצעות לחיצה על  .9
 חדר הרצוי.המסך וכניסה ל

  ניתן לצאת מהחדר ולחזור לכיתת האם הראשית. .10
 

 לעבודה בחדרים מפוצלים. למדריך המלא
 

 וחרשים שמיעה הנגשה לכבדי -הפעלת כתוביות 

בהמשך המפגש. לשם כך על המרצה  כדי להנגיש לחירשים ולכבדי שמיעה את המפגש יש להוסיף לו כתוביות
לבקש מאחד הסטודנטים שיתמלל את דבריו המרצה במהלך המפגש ואז זה מופיע ככתוביות בתחתית 

 המסך.
 

 להלן ההנחיות להפעלה: 

 [.אפשרויותנלחץ על ] .1

 ".כתוביות"-ב נבחרבתפריט  .2

 יתמלל את דברי המרצה.אשר  סטודנטתיפתח רשימת הסטודנטים ממנה נבחר ה .3

, כדי שהתמלול יוצג Enterללחוץ על מקש יש במהלך כתיבת התמלול, לאחר כתיבת מספר מילים  .4
  לסטודנטים.

 להנגשה. למדריך המלא

 

 

 

 

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

 T.L.Center@beitberl.ac.ilדוא"ל: 

https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/groups_rooms_unicko.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/unicko_hangasha.pdf
mailto:T.L.Center@beitberl.ac.il

