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 לסטודנטמדריך  - 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

 הדף הראשי של הוויקי נערך בדרך כלל על ידי המרצה וסטודנטים עורכים ומוסיפים דפי משנה.

 אפשרות להוסיף ציון ו/או להוסיף הערות על החומרים שנוספו על ידי הסטודנטים.גם למרצה יש 

  .נלחץ על רכיב הוויקי באתר הקורס כדי להיכנס לוויקי, 
 .לעיתים שם הרכיב יהיה שונה אך הסמל נראה זהההערה: 

 ו למחוק טקסט קיים.כאשר נכנסים לדף וויקי ניתן ליצור דף חדש, להוסיף טקסט חדש לדף קיים, לערוך ו/א

 מה במדריך זה?

 יצירת דפי וויקי 

 עריכת דף וויקי 

 מעקב אחר פעילות עריכה בדף 

 צפייה בכל האתר 

 מרצה הערותב צפייה 

 

 דפי וויקי יצירת

 כדי ליצור דף חדש בתוך הוויקי, נקליד את כותרת הדף בתוך סוגריים מרובעים וכפולים משני צדי הכותרת. 
 לדוגמה: ]]שם הדף[[.

 : Moodle-הטקסט ניתן לעיצוב כמו בכל מסמכי הזנת הטקסט בו ניתן להקליד טקסט רגיל בדפי וויקי
 מוספרות. אפשר לעצב כותרות, להדגיש ולהוסיף רשימות מ

 
 נוכל להוסיף טקסטים ודפים חדשים גם באמצעות הממשק שמתחת 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 
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 עריכת דף וויקי

 מציג את העמוד הערוך לצפייה מצב תצוגה  .1

 
 נוכל לראות את שם הדף. 

 את התוכן שנוסף על ידי המשתמשים. 

 נוכל ללחוץ על קישור לדפי משנה. 

 נוכל לראות היסטוריית עריכה על ידי משתמשי אחרים. 
  .ל עריכת דףנלחץ ע, מאפשרת לערוך את הדפים/להוסיף/לשנות/למחוקעריכת דף  .2

 

 
  

תצוגה מקדימה 
של העמוד 

 שערכנו

נלחץ כדי לשמור 
 את השינויים 

 ביטול העריכה וחזרה לעמוד הראשי

, כאן נוכל לערוך את הדף של הוויקי
 להוסיף טקסטים ו/או עמודים

אם נרצה להעלות קבצים נוכל לעשות 
 זאת מכאן
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 כםלתשומת לב

כאשר הדף נערך על ידי משתמש כלשהו כלומר, בכל פעם.  אחדמתאפשרות למשתמש 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

  

 היסטוריה מציגה את העריכות שנעשו בדף הנוכחי

 

 

 

 

 השוואה בין גרסאות שונות של הדף 

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

ניתן לראות מתי נערך 
 ואת ידי מי על, 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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 צפייה בכל האתר

 בשלמותו, בלחיצה על  כל התוכןנוכל להציג את  .1

 

 .נראה את העמודים השונים .2

 .לראות מי יצר את העמודנוכל  .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
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 , שנעשו בכל האתר על ידי כל המשתמשיםנוכל להציג את השינויים .7

 

 רק את התרומה שלנו לאתר הוויקי נוכל לקראות .8

 

 מרצה הערותב צפייה

 הטקסט  ףלהוסיף הערות בגו מרצה יכול .1

 , נראה סימון של ההערה שנוספהבכל עמוד שבו נוספה הערת מרצה .2

 

 סמל ההערה תציג את תוכן ההערה.לחיצה על  .3

 ניתן להסתיר את ההערות או להציג את כולן בגוף הטקסט. .4

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