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 פדגוגיה/הוראה פעילה - חדשנות בהוראה/טכנו. 1

משבר הקורונה האיץ את השינויים בדרכי ההוראה, תהליך שאוניברסיטת תל אביב מעצבת בשנים 

בשנים האחרונות, המעבר מהרצאות במהלכן החומר מועבר לסטודנט להוראה פעילה,  האחרונות.

נתמכה באמצעים הטכנולוגיים. כיום, במשבר הקורונה, האמצעים הטכנולוגיים מחייבים אותנו גם 

לסטודנט -בשינויים פדגוגיים כשהאתגר המרכזי שעומד לפנינו כיצד משמרים את הקשר בין המרצה

 ו. ואף מעשירים אות 

 בחוברת שלפניכם ריכזו עצות ותובנות שריכזו במהלך השבועות האחרונים.  

 איך מתארגנים להוראה מקוונת .11
במעבר להוראה מקוונת צריך להבין מה מהות ההוראה וערכי הלמידה שצריכים להיות מוטמעים 

 במעבר ללמידה המקוונת. למשל,  לשם כך

. רב הסיכויים שידרשו שינויים בסילבוס הקורס המקורי הן מבחינת מטלות, דרכי הוראה  סילבוס ●

 ותכנים.  

מומלץ בתחילת השיעור להציג . מבנה השיעור צריך להיות מאורגן וברור לסטודנט. תוכנית השיעור ●

המידה ויש מטלות  לסטודנטים את מבנה השיעור ובעיקר מה יעזור להקל על ההתנהלות והשיח.

 פני או אחרי השיעור חשוב שהמרצה יבהיר מה הציפיות ומהן המטלות ואת מועדי ההגשה.ל

 סינכרוניים - החלטה על שיעורים סינכרוניים או א ●

 מפגש סינכרוני סינכרוני-מפגש א 

מפגש מוקלט שהסטודנט צופה בו בזמן  מהות

 שנוח לו. 

 מפגש בשידור חי

 

 יתרונות

 24/7זמין לסטודנט 

 לסטודנט ללמוד בקצב שנוח לומאפשר 

 דורש פחות תפעול טכנולוגי

 פחות רגיש לנפילת שרתים

ניתן לקיים דיונים והצגות של 

סטודנטים )לדוגמה: בסמינרים 

 ותרגולים(

 הסטודנט שותף פעיל בשיעור.  

 powerpointהקלטות ב  אמצעים 

 uniko / zoomהקלטות ב 

Zoom 

 רצוי מאוד  רצוי מאוד  אתר קורס 

דה למי

 פעילה

רצוי לשלב משימות הכנה לשיעור 

 )קריאת מאמרים, צפייה בסרטונים(

 משימות הכנה לקראת השיעור. 

 דיון ושאלות במהלך השיעור. 
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חשוב שהסטודנטים ידעו מראש מה המערכת, איזו קורסים ילמדו  פרסום תוכנית לימודים ברורה. ●

 סינכרונים או משולב.-באופן סינכרוני ואילו קורסים באופן א

סיינכרוניים ובמקום לתת -רצוי לקצר את אורך השיעור במפגשים הסינכרוניים וא .אורך השיעור ●

 לסטודנטים מטלות קטנות שיפזרו לאורך הקורס 

המצגת צריכה להיות   מול מסך מחשב שלא מתרחשת בו פעילות מאתגרת וולכןהישיבה  מצגות.  

קליטה ודינמית. כלומר, מעט מלל ושימוש באנימציה. בדומה לכך, קריטי לשמור על קצב דיבור 

. כל פורמט אחר גולש לשוליים. יש סטודנטים 3*4/      2*3פורמט שקף מומלצים    י.-ט-י-ברור וא 

"לוח   או ממסכים קטנים ואז לא מצליחים לראות את המצגת במלואה.  שלומדים מהטלפון הנייד  

:  צפו בסרטון של ד"ר אביב  לכתוב על הלוח: למרצים שחשוב להם לוח וגיר, אם רוצים וגיר"

 קישורצנזור, מרצה מהטכניון עם רעיונות טובים לנוסחאות ושרטוטים ב

 כאמור כדי לפזר מטלות לאורך הקורס בהתאם לקורס. דוגמאות למטלות: .מטלות ●

o ניתן לשלב שאלונים במודל המאפשרים מגוון סוגים של שאלות )שאלות רבות   :ידע  שאלוני

 להסברים  קישור, סימון ע"ג תמונה, שאלות פתוחות(. מצורף clozeברירה, התאמה, 

o באמצעות הטמעת סרטון במודל בצפייה בסרטונים מלווים בשאלות .-  P5H    אפשר להוסיף

כך   ANNOTO. במודל יש גם הטמעה של מחברת אישית לסרטון שאלות, קישורים וכו'

בסרטון הסטודנט יכול לכתוב הערות ולהוריד אותם כקובץ עם הלוג של הזמן   הצפייהבמהלך  

   .שאליו מיוחסת ההערה.

o  :הצגת שאלות רפלקטיביות ודיון בפורום, אפשר לעודד את הסטודנטים להגיב על פורום

 .לפורום  קישור  פוסטים שחבריהם העלאו לפורום.

o הדגמות 

o Problem based learning 

o  .חשבו על פרוייקט קטן שהסטודנט יכול לייצר בעקבות התכנים שנלמדוהפקת פרוייקטים 

ניתן לייצר    ,ללמידת עמיתים יתרונות רבים,  בייחוד בימים אלו שהסטודנטים לא נפגשים   עדיף ביחד. ●

מטלות שהעבודה עליהם בחדרים   סיטואציות חברתיות ללמידה באמצעות הגשת מטלות משותפות,  

(,  שימוש בסקרים ואפליקציות אינטראקטיביות המאפשרות ללומד להרגיש breakout room)בזום  

שאב (, שימוש בכלי למידת עמיתים שקיים כמ5.3שהוא נמצא בקבוצה )דוגמאות לאפליקציות בפרק  

 במודל.

הלמידה המקוונת חדשה לרובנו )מרצים וסטודנטים(. על מנת להשתפר ולייצר תשתית  .משובים ●

, לבקש בסוף google formsטובה להוראה פעילה, רצוי לקבל משובים מסטודנטים. ניתן לייצר קבצי  

 minute 1סטודנטים להגיב,  3-2שיעור 

https://www.youtube.com/watch?v=MqypTs4MV5I&feature=youtu.be
https://moodle.tau.ac.il/2019/course/view.php?id=6000000013
https://moodle.tau.ac.il/pluginfile.php/101877/mod_resource/content/1/add_forum.pdf
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התאמות כגון סטודנטיות מהמגזר החרדי, כבדי ראיה, כבדי  ישנן אוכלוסיות שלעיתים ידרשו לסיוע או 

שמיעה וכו'. ניתן לפנות לגופים השונים התומכים בהוראה מקוונת באוניברסיטה )שהוזכרו במדריך זה(  

 על מנת לקבל ייעוץ בכך.

  

 מקורות מידע 1.2

  
 הדרכות של אוניברסיטת תל אביב  1.2.1

אוניברסיטת תל אביב, איחדה את ההדרכות והמהלצות מגופי ההוראה השונים בקמפוס לאתר   ●

digital.tau.ac.ilבאתר ניתן למצוא הדרכות לגבי המלצות טכניות ופדגוגיות . 

● Virtual TAU גוף המידע שאחראי על המודל והזום, מפרסם הנחיות לגבי השימוש במודל ובזום ,

 וסדנאות שהמרכז מקיים  

● TAU ONLINEם עם עצות טכניות ופדגוגיות, המרכז לחדשנות בהוראה מפרסם מדריכים טובי 

 מפרסם רעיוניות להוראה מקוונת המרכז לקידום הוראה ●

 

 הדרכות וחומרי מידע נוספים 1.2.2

מפרסם מדריכים לכלים להוראה סינכרונית ואסינכרונית , מרכז ידע טכנולוגיות למידה, מיט"ל ●

 וסדנאות.

 ,  בלוג בנושא פדגוגיה דיגטליתכלים קטנים גדולים  ●

 

 תכנים דיגטליים  1.2.3

 מאפשרת גישה לחלק מקורסיה לציבור הרחב בתקופה זו.  האוניברסיטה הפתוחה 

 אקדמיית קאהן  ●

 אקדמיית קאהן בעברית  ●

 קמפוס ●

● Coursera 

● TED 

● EdX 

● in PowerPoint)-(add SimS PhET 

https://digital.tau.ac.il/
https://education.tau.ac.il/corona
https://tauonline.tau.ac.il/covid
https://teaching-center.tau.ac.il/korona-2020
https://meital.iucc.ac.il/he/home/
https://digitalpedagogy.co/
https://www.openu.ac.il/about/pages/books.aspx
https://www.khanacademy.org/
http://www.hebrewkhan.org/
https://campus.gov.il/
https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
https://phet.colorado.edu/_m/
https://phet.colorado.edu/_m/
https://phet.colorado.edu/_m/
https://phet.colorado.edu/_m/
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 . איך מתארגנים טכנולוגית?2

 סינכרוניים -ואטיפים לשיעורים סינכרוניים   שקט מצלמים: 2.1

 

 סביבת צילומים והיערכות טכנית  2.1.1

את לפני המרצה כי אם מקור האור נמצא מאחורי המרצה,  : חשוב לוודא שהתאורה נמצתאורה ●

 הוא יראה חשוך ולא ברור. 

 

 .קישורלסרטון של צלם עם טיפים לצילום יש ללחוץ על ה

: חשוב לשבת במרחב קטן ככל הניתן כדי לצמצם את ההד בהקלטה. כך ישמעו אתכם  חדר קטן ●

 יותר טוב. 

זו לא כיתה ואתם לא רואים את פני הסטודנטים. חלקם, כמו בכיתה, רושמים לדבר לאט וברור!  ●

ים הסינכרוניים לחלקם יש בעיות בשידור וצריך לתת להם את הזמן לכתוב הערות, ובשיעור

 ולהגיב.

חייבים לשדר ולצלם בחדר שקט. כל רעש קטן נקלט במיקרופון, מה שמקשה מאוד   חדר שקט:  ●

 על הסטודנטים.

 : חשוב לדאוג למצלמה ומיקרופון איכותיים ציוד טכני ●

לסינון רעשים בהקלטה במיקרופוון. יעיל לבתים שמסתובבים בהם  אפליקציההנחתת רעשים:  ●

 ילדים, כלבים או סתם רעשים.

  

https://www.youtube.com/watch?v=FMex-9FyljU
https://account.krisp.ai/
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 תמיכה כללית   2.1.2

. המרצה   anydeskסיגל פורטנוי מהחוג לריפוי בעיסוק ממליצה על תוכנה להשתלטות מרחוק  ●

לאחר מכן מופיע  3ללחוץ על הספרה   http://150.co.ilשצריך עזרה צריך להכניס לקישור 

 .מספר שצריך להעביר לתומך כך שיוכל להשתלט

אפשר ללחוץ על  10להפרעות בתקשורת מסבה את תשומת הלב שבווינדוס ורד וייס מהחוג  ●

מצורף   .ויש אפשרות פנימית של מערכת ההפעלה לבצע הקלטה gהכפתור עם לוגו הווינדוס+

 .סרטון

 

  

http://150.co.il/
https://youtu.be/TOxzIeIUKjY
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 Moodle- בנייה ותפעול של אתר קורס ב. 3

 מטרת אתר המודל היא העברת תכני הלימוד, הסרטונים והפעילויות לסטודנטים. 

החוג להפרעות בתקשורת יצר אתר דמה על מנת להקל על מרצים בבניית האתר. המבנה גנרי )כולל 

יחידה מכילה הקדמה,  -יחידות, כאשר כל תת -משאבי יוניקו, זום ופורום הודעות, חלוקה לשיעורים ותת 

להכנסת קישור לסרטון ומטלה( והמרצים יכולים לייבא תבנית זו לאתר הקורס שלהם. מקום ייעודי 

שרוצים לייבא את תבנית הקורס מוזמנים לשלוח מייל לכתובת  מחוגים אחרים מרצים 

SuppCommDisTAU@gmail.com .עם שם המשתמש במודל 

 קישורים נבחרים לתפעול אתר בית במודל

 

 קישורהנחיות מפורטת לתפעול האתר )מומלץ( 

 קישורכדאי לעבור על ההסבר במודל איך להתחיל לבנות קורס 

 קישורזמין לסטודנטים.  . הפיכת אתר1

 קישור . הודעות מרצה לשליחת הודעה מרוכזת כל הסטודנטים. 2

 קישור .  הפעלת מצב עריכה של האתר. 3

 קישור . ייבוא תבנית הקורס לאתר הקורס האישי. 4

 קישור. UNICKO. הוספת 5

 קישור . שינוי כותרת נושא.6

 קישור. עריכת תקציר השיעור. 7

 . הוספת משאב8

 קישור .  H5Pא. סרטון 

  קישורב. קובץ. 

 קישורג. בוחן. 

 קישורד. פורום )קבוצות דיון(. 

 קישור תבנית הקורס(. ה. מטלה )לא מופיע ב

 שורקי. איך מסתכלים על ציונים. 9

 קישור . הוספת עוזר הוראה.10

 שאלות שכיחות בתפעול המודל

וניתן  , Mb50 ברירת המחדל היא לאתר הקורס? מה גודל הקובץ המקסימלי שניתן להעלאות  ●

. סרטון הדגמה קצרצר  קבצים והעלאות ולשנות בלשונית  הגדרות קורס. ללחוץ על Gb2 -לשנות ל

 בקישורשניות( שיצר שי צורדקר מהחוג להפרעות בתקשורת  0:25)

https://moodle.tau.ac.il/2019/course/view.php?id=6000000013
https://moodle.tau.ac.il/mod/page/view.php?id=13556
https://moodle.tau.ac.il/pluginfile.php/101500/mod_resource/content/1/availability.pdf
https://moodle.tau.ac.il/pluginfile.php/101499/mod_resource/content/1/teacher%20messages.pdf
https://moodle.tau.ac.il/pluginfile.php/101502/mod_resource/content/1/editing.pdf
https://moodle.tau.ac.il/pluginfile.php/101890/mod_resource/content/1/copy_from_course_to_course_same_year.pdf
https://moodle.tau.ac.il/pluginfile.php/526641/mod_resource/content/1/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%9F%20-%20%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95.pdf
https://moodle.tau.ac.il/pluginfile.php/101497/mod_resource/content/1/title.pdf
https://moodle.tau.ac.il/pluginfile.php/101497/mod_resource/content/1/title.pdf
https://moodle.tau.ac.il/pluginfile.php/101497/mod_resource/content/1/title.pdf
https://moodle.tau.ac.il/pluginfile.php/101497/mod_resource/content/1/title.pdf
https://moodle.tau.ac.il/pluginfile.php/101502/mod_resource/content/1/editing.pdf
https://moodle.tau.ac.il/pluginfile.php/101927/mod_resource/content/1/interactive_video.pdf
https://moodle.tau.ac.il/pluginfile.php/101871/mod_resource/content/1/add_file.pdf
https://moodle.tau.ac.il/pluginfile.php/101903/mod_resource/content/1/quiz.pdf
https://moodle.tau.ac.il/pluginfile.php/101877/mod_resource/content/1/add_forum.pdf
https://moodle.tau.ac.il/pluginfile.php/101906/mod_resource/content/1/assignment.pdf
https://moodle.tau.ac.il/pluginfile.php/101909/mod_resource/content/1/grader_report.pdf
https://moodle.tau.ac.il/pluginfile.php/101909/mod_resource/content/1/grader_report.pdf
https://moodle.tau.ac.il/pluginfile.php/101909/mod_resource/content/1/grader_report.pdf
https://moodle.tau.ac.il/pluginfile.php/321627/mod_resource/content/1/add_TA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EFaTR-78BCk
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 סינכרוניים -צילום ועריכת שיעורים א. 4

 להקלטת שיעוריםטיפים פדגוגים  4.1

פרק. זהו פרק הזמן שנמצא -לתת דקות  5-8של השיעור שאורכם  פרקים -תתימומלץ להקליט  .1

 .שאלה/מטלה בסוף כל יחידהאופטימלי בעת צפייה בתוכן מוקלט. רצוי להוסיף 

 הנוכחי )כמה הקלטות, מטלות וכו'(. מבנה השיעורלהציג בתחילת ההקלטה את  .2

 בהנפשות.לא להשאיר את השקופית סטטית לאורך זמן, להשתמש  .3

 .לחייך הרבה –"שומעים את החיוך"  .4

 .בקישורסינכרוניים ניתן למצוא -עקרונות בסיסיים לבניית שיעורים א .5

. ניתן לעשות זאת באמצעות שתי תוכנות צילום של המרצהמומלץ להקליט שיעורים הכוללים  .6

. כמו כן ניתן ScreenCast או תוכנות ייעודיות כגון   PowerPoint 365שיוצגו בפרק זה:  

 (.4)פירוט אודותיה בפרק  ZOOMסינכרוני באמצעות תוכנת -להקליט שיעור א

 ללא פני המרצה  PowerPointהקלטת שיעורים בתוכנת  4.2

 קודמות()גרסאות 

, ניתן להקליט את דבריו על רקע שקפי המצגת של השיעור. אפשרות זו  צילום המרצה אינו מהותיאם 

 והיא פשוטה ומהירה. PowerPointזמינה בכל גרסה של  

 . Microsoftלהנחיות מופרטות מאתר ו לסרטון הדרכה קישור

 

 עם פני המרצה  PowerPoint 365הקלטת שיעורים בתוכנת   4.3

ולהוראות מפורטות מתוך אתר  סרטון הדרכה שהכין שי קורדיקר, מהחוג להפרעות בתקשורת ל  קישור

Microsoft. הסרטון המתקבל מיצוא מצגת לסראון לרוב כבד 

 

https://moodle.tau.ac.il/pluginfile.php/545840/mod_resource/content/1/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94%20%D7%90-%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1wiYArxqcYWSfzSuzh4q_6DpEbzbTUeyc
https://support.office.com/he-il/article/%D7%94%D7%A7%D7%9C%D7%98%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A6%D7%92%D7%AA-%D7%A9%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9D-%D7%9E%D7%9C%D7%9C-%D7%A0%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%95%D7%AA%D7%96%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA-0b9502c6-5f6c-40ae-b1e7-e47d8741161c#OfficeVersion=Windows
https://www.youtube.com/watch?v=atvKsuzudTA&feature=youtu.be
https://support.office.com/he-il/article/%D7%94%D7%A7%D7%9C%D7%98%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A6%D7%92%D7%AA-%D7%A9%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9D-%D7%9E%D7%9C%D7%9C-%D7%A0%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%95%D7%AA%D7%96%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA-0b9502c6-5f6c-40ae-b1e7-e47d8741161c
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 הקלטת שיעורים בתוכנות ייעודיות  4.4

היתרון בתוכנות יעודיות שהן לרוב פשוטות ומאפשרות להקליט גם באפליקציות שהן לא   

PowerPoint לדוגמה כאשר המרצה רוצה להקליט על רקע סרט/קובץ נתונים/אתר המודל. החוג ,

 (, תוכנה זולה וקלה להפעלה.קישור)מצורף  ScreenCastלהפרעות בתקשורת משתמש בתכונת 

 .בקישורסרטון הסבר להתקנת התוכנה 

 .בקישורסרטון הסבר לשימוש בתוכנה 

 ות בתקשורת, על הפקת הסרטונים()תודה לשי צורדקר, החוג להפרע

 העלאת קובץ ההקלטה למודל 4.5

מומלץ לשדר את סרטוני הוידאו מענן )גוגל דרייב, דרובוקס, וכן הלאה( על מנת שלא להעמיס על  •

 המודל.

קבצים ולשנות בלשונית  הגדרות קורס. לשם כך, יש ללחוץ על Gb2 -ניתן לשנות את גודל האתר ל •

 בקישורשניות( שיצר שי צורדקר מהחוג להפרעות בתקשורת    0:25. סרטון הדגמה קצרצר )והעלאות 

במידה ומעוניינים להעלות סרטון אינטראקטיבי )עם שאילת שאלות וכדומה(, ניתן לבצע זאת  •

 )הוספת משאב במודל( כיוון שכך הסטודנטים לא יכולים להוריד את הסרטון.  H5Pכמשאב 

 ובדוגמה: קישורהסבר על הוספת והפקת סרטון אינטראקטיבי ב 

 

 

  

  

https://screencast-o-matic.com/home
https://www.youtube.com/watch?v=SgPHuQIH9zA
https://www.youtube.com/watch?v=VF76MEOiT9w
https://www.youtube.com/watch?v=EFaTR-78BCk
https://moodle.tau.ac.il/pluginfile.php/101927/mod_resource/content/1/interactive_video.pdf
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 שיעורים סינכרוניים .  5

 ת נפוצות טיפים לניהול שיעור ושאלו  5.1
 

 ניהול השיעור 5.1.1
 

 למפגש  לסטודנטים את הקישור  לשלוח מראשיש  ●

לפני התחלת השיעור מומלץ לסגור את כל החלונות, ההתראות והאפליקציות הלא הכרחית )במיוחד  ●

( ולהעלות מראש את כל הקבצים הרלוונטים או לפתוח אותם על ZOOMכאשר משתמשים בתוכנת  

הנחיות כיצד לסגור את כל אפליקציות של   שיתוף מסך.המחשב, במידה ומשתמשים באפשרות של  

 .בקישורמצוא המחשב ניתן ל

על מנת  מומלץ להתחיל את השיעור כאשר המיקרופונים והמצלמות של כל הסטודנטים כבויים  ●

מצלמות מעמיסות מאוד בנוסף, ה שהמרחב של השיעור יהיה שקט ונטול הסחות דעת וקולות רקע.

 על רוחב הפס ומקשות על החיבור. 

מומלץ להקדים ולומר בתחילת השיעור כיצד ברצונכם לתקשר עם הסטודנטים לאורך השיעור,   ●

לדוגמה עצירות לשאלות בסוף נושא, אפשרות ל"הצבעה" או כתיבת שאלות בפורום ואז ניתן גם 

שואלים. הנחיות בנושא הדלקה/כיבוי מיקרופונים באופן פרטני לאפשר וידיאו ואודיו לסטודנט/ים ש

 ומצלמות בכל אחת מהתוכנות מופיעים להלן

דקות בתחילת השיעור כדי להציג לסטודנטים את מבנה  2-3מומלץ להקדיש  – תיאום ציפיות  ●

השיעור, ובעיקר מה יעזור לכם ולהם על מנת להקל על ההתנהלות והשיח. אתם יכולים לבחור 

מתוך הנקודות הבאות את המשמעותיות לכם ביותר ולהזכיר אותן לסטודנטים בקצרה, וכמובן 

 להוסיף את העדפותיכם האישיות.

המרצה )וגם הסטודנטים( אינו יכול לעקוב באופן שוטף אחר מה כל שנכתב בצ'אט בזמן שהוא מדבר,   ●

לכן מומלץ לומר מראש לסטודנטים, במסגרת תיאום הציפיות, שנתייחס לשאלות במרוכז בסוף  

 פסקה/נושא. 

ואז יקליד את השאלה   כןולהוסיף ולבקש "למי שיש שאלה שיקליד  מומלץ לשאול "האם יש שאלות?"   ●

. לחלופין, בזום יש אפשרות להרמת יד )בלוח )או שהמרצה יפתח לו את המקרופון(  במלואה"

particiapnts)   כך נדע להמתין רק במקרים שאכן יש שאלות, ומנגד נימנע ממצב שבו נשאלת שאלה

 על שקופית קודמת בשל זמן ההקלדה. 

https://support.google.com/chrome/answer/3220216?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=iw
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מומלץ להימנע משאלות כגון: "הכל ברור? אפשר להמשיך?" כדי להימנע ממצב שבו נתקדם  ●

 בעקבות תגובה אחת שאינה מייצגת את שאר הכיתה או שנצטרך להמתין לכל התשובות. 

יש סטודנטים שמקדימים לשיעור ונכנסים לפני   -  שקופית מקדימה ושקופית "יצאנו לתיקונים"הכנת   ●

שתהיה ברקע עד שמתחילים ושקופית נוספת שתוכלו להעלות הזמן לחדר, לכן כדאי לייצר שקופית  

של תקלה )לעדכן את הסטודנטים שאתם מטפלים בתקלה, להעלות את לאתר הקורס במקרה 

 לפתור את התקלה(. השקופית ולכבות את המצלמה והמיקרופון שלכם בזמן שתנסו 

האם לסטודנטים יש אפשרות להקליט את ההרצאה דרך התוכנה או שזו אופציה    -הקלטת המפגש   ●

רק המרצה יכול להקליט את המפגשים הסינכרוניים. כמובן, שכל סטודנט יכול  רק של המרצה? 

למנוע זאת   שום דרך למנוע זאת )כפי שאין דרך לנו לשבת עם מצלמה בבית ולצלם את המפגש. אין

 בכיתה( אך זו פגיעה בזכויות יוצרים )ולכן יצאה הנחיה להוסיף את לוגו החוג, בי"ס, אונ'(. 

: להשתדל לא להגזים באורך השיעור, ואף מומלץ לקצר לכיוון השעה. גם קיצור זמן השיעור ●

ולים לסטודנטים יש קושי לשבת הרבה זמן מול המסך וגם נוצרים אחר כך קבצי הקלטה כבדים וגד 

 מאוד.

 להכין ליד המחשב שתייה, בעיקר אם מלמדים כמה שעות. אחרת קשה לדבר ומתייבשים.מים:  ●

: לעצור כל כמה זמן ולבדוק שיש מאזינים בצד השני, שהשידור/הקלטה בצד השני יושבים סטודנטים  ●

 ממשיכים, ששום דבר לא נתקע ואין בעיות. 

  

 פתרון בעיות גלישה  5.1.2
  

 במקרה של תקלות בגלישה יש לבדוק

(. בדקו האם מהירות קישור)לחצו על ה speed testלבדוק את מהירות הגלישה בבית באמצעות  ●

מהירות  הגלישה היא דומה לזו שקיימת בחבילה. לרוב, בזמן שידור שיעור המהירות החשובה היא 

 (Uploadהעלאה )

 מהירות הגלישה המומלצת ●

o 800ד שיחת וידאו אחד על אחkbps/1.0Mbps (up/down) 

o  וידאו עם גלרייה )מספר מצלמות( או וידאוHD : 1.5Mbps/1.5Mbps (up/down) 

o  1080צפייה בוידאוp HD   2.5mbps (up/down) 

o  50-75שיתוף מסך ללא וידאוkbps 

o  2.5שיתוף מסך ללא וידאו mbps 

 אם מתאפשר לעבוד בחיבור ישיר לרשת )כבל( ולא בווי פיי )כי הוא פחות יציב ויש יותר תקלות(. ●

https://www.speedtest.net/
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 אם אין אפשרות להתחבר בכבל רשת, כדאי לנהל את השיעור קרוב ככל הניתן לראטואר ●

באפליקציות הדורשות נתונים לבקש ממשתמשים אחרים ברשת הביתית לא לגלוש בזמן השיעור  ●

(Netflix 

נתקו מכשירים מהרשת הביתית שאינם בשימוש בזמן השיעור )טבלטים, מכשירים חכמים, קונסלות  ●

 משחקים( ומורידים את מהירות הגלישה

● Restart  אר לראוט 

על המקלדת, ולבחור מהתפריט שייפתח את   CTRL + ALT + DELכבו תוכנות ברקע שאינן בשימוש ) ●

האפשרות "מנהל המשימות". לאחר פתיחתו, לחצו על לשונית "עבודה ברשת", שם תוכלו לראות 

 אם יש יישומים או תהליכים שמושכים נתונים רבים, אותם כדאי לסגור(  

 הבייתי  Wi-fi -להתקין מגדיל טווח ל ●

 למחשב. Hotspotלנסות להתחבר לשיעור ישירות מהטלפון הנייד או באמצעות  ●

 לא להקרין את הסרטונים מהמצגת אלא להוסיף למצגת קישור לקובץ ●

 לפצל א הסרטונים לקבצים קטנים ולהוריד באיכות הסרטון ●

ה אם עובדים עם מחשב נייד, צריך לחבר אותו לחשמל בזמן ההרצאה או לוודא שיש סוללחשמל:  ●

 מלאה שתספיק עד סוף ההרצאה.  

 

 ZOOMתוכנת  25.
  בקישור ZOOM-מדריך מפורט לעבודה ב

 בקישורקבלת רישיון זום דרך המודל 

 טיפים שימושיים

 דרך האייקון במודל כפי שמוסבר בסרטוני ההדרכה לעיל.:  פתיחת פגישה  .1

מכיוון שהזום מועד יותר לפורענות באיכות הקליטה והשידור, מומלץ לכבות את כל הכנת השיעור:  .2

 .ההנחיות שאר האפליקציות וההתראות במחשב. על פי 

תקשים להתחבר מהאינטרנט בזמן השיעור )לדוגמה לסטודנטים שמ: התחברות למפגש מהטלפון .3

מספרי הטלפון הבאים )בעלות שיחה   2-חד מבהעדר אינטרנט בבית( יכולים להתקשר לא

, להקליד את מספר שיחת הזום ואחריו *, ואז הם יצורפו    0553307162, 039786688מקומית(: 

המצגת מראש לאתר הקורס,   מיד לשיעור כשיחת טלפון. לשם כך מומלץ מאוד שהמרצה יעלה את 

שימו לב  על מנת שאותם סטודנטים יוכלו להדפיס/להוריד אליהם למחשב ולצפות במקביל לשיחה.

https://moodle.tau.ac.il/course/view.php?id=7000100044#section-1
https://moodle.tau.ac.il/mod/page/view.php?id=404539
https://support.google.com/chrome/answer/3220216?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=iw
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כי לסטודנטים אלו אין גישה לצ'אט אך ניתן לשמוע אותם ולמעשה ה'מיקרופון' שלהם פתוח לאורך  

ולא בשמם כפי מו כן, בשמות המשתתפים הם יופיעו כמספר הטלפון שלהם כ  כל ההרצאה. 

שקורה עם שאר הסטודנטים. במידה ותרצו לשנות זאת, ניתן לעמוד על מספר הטלפון ובוחרים 

rename . 

האם הוא יראה את כל המשתתפים  -לכל אחד מהסטודנטים אפשרות לשלוט על התצוגה :תצוגה  .4

על ידי לחיצה על  speaker viewאו רק את הדובר. מומלץ להנחות את כלל הסטודנטים לבחור ב

 הלחצן בפינה הימנית העליונה של המסך.

 שיתוף מסך .5

 אפשר לשתף את כל מה שפתוח על המחשב או לשתף כל פעם אפליקציה אחרת  ●

 כל משתתף שמאפשרים לו גישה יכול להוסיף דברים ללוח. –לוח לבן  ●

 אה(.גבי המסמך/שקף שהמרצה העלה )לאחר מתן הרש-המשתתפים יכולים לכתוב ולסמן על ●

 הזום אינו מאפשר להראות את עצמו בשיתוף מסך. ●

 Shareחשוב לסמן וי בתיבה משמאל למטה   Share Screen-ב -על מנת לשתף סרטון וידאו  ●

computer sound   

וכדומה שנפתחים למרצה על המחשב  WAהסטודנטים אינם רואים חלונות הגדרות, התראות  ●

 שלו.

כך שתוכלו לראות גם את המצגת וגם את   side by sideמומלץ לשתף את המסך באמצעות  ●

 המשתתפים:

 

 

ניתן לשנות כל אחד מהצדדים )מצגת/משתתפים( בהתאם ליחס הנוח לכם, על ידי גרירת הקו  

 המפריד.

 .כאןלמעוניינים לחבר למסך שני, ההנחיות  ●

  צ'אט .6

 צ'אט פרטי. להבדיל מיוניקו, יש בזום אפשרות לצ'אט עם כולם או  ●

 , כוכבית וכו'(Likeאפשרות לסמן את התגובות כמו במצב "שאלות" בצ'אט ביוניקו ) אין ●

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/203395347-Screen-Sharing-a-PowerPoint-Presentation?mobile_site=true
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להבדיל מיוניקו, חלונית הצ'אט לא נפתחת באופן אוטומטית ועל הסטודנטים לפתוח אותה על  ●

 ידי לחיצה על כפתור הצ'אט על מנת שיראו את השאלות של כולם.

 יש אפשרות להעלות קבצים בצ'אט . ●

 תפריט הגדרות .7

 Videoניתן להגיע לתפריט הגדרות דרך החץ שמימין למצלמה/מיקרופון ולבחור  ●

Settings/Audio 

 משתתפים והרשאות .8

, ואז בצד ימין נפתחת רשימת המשתתפים Manage Participant-בתפריט למטה נכנסים ל ●

 בה ניתן לפתוח/לסגור מיקרופונים לכל המשתתפים או לבודדים. 

ניתן לפתוח/לסגור מיקרופון למשתתף בודד גם בתפריט הנמצא בפינה העליונה של המסגרת   ●

 האישית שלו במסך הראשי.

במידה ורוצים  muteניתן להנחות את הסטודנטים ללחוץ על מקש רווח וכך לבטל את מצב  ●

 לשאול שאלה

, לדוגמא בעת המצאות של עוזר   Co-Host-יכול להפוך אנשים אחרים ל –  Hostהרשאת  ●

 הוראה בשיעור.

 .Host-לא יכול להפוך אנשים אחרים ל –  Co-Hostהרשאת  ●

 :פגישה הגדרות  .9

 

 

 

 

 

 

 ניתן להגדיר בזמן קביעת המפגש כי רק המצלמה של המרצה תפעל בעת החיבור  ●

( Host 🡨 On   וParticipant 🡨 Off) 

 בתיבה הרלוונטית על מנת שכל המיקרופונים יושתקו בעת החיבור. Vוכן לסמן  

 כדי שסטודנטיות תוכלנה להתחבר גם באמצעות הטלפון Audio 🡨 Both-לסמן ב ●

 ת לדוגמה, חיבור מצלמה שניה.אפשרויות מתקדמו ●
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ניתן להגדיר מראש כי סטודנטים שיתחברו לפני התחלת השיעור ייכנסו לחדר המתנה עד  ●

לתחילת השיעור. במידה ובחרתם באפשרות זו זכרו לבטל את חדר ההמתנה בתחילת 

 המפגש.

אפשר לייצר תתי חדרים ולחלק את הסטודנטים   – (Breakout room) חלוקה לקבוצות .10

בזמן שמשתפים מסך, בתפריט העליון נפתחת אופציה של שלוש  –לדיונים או עבודה קבוצתית 

לפני נקודות, לוחצים ואז מקבלים אופציה לפיצול חדרים. צריך שהאופציה הזו תהיה מאופשרת 

חדר אפשר גם להקליט את מה שקורה  , אי אפשר לעשות את זה תוך כדי השיעור. בתוך ההפגישה

בתוך החדר, צריך לבדוק מי יכול להתחיל את ההקלטה, משתתף צריך לקבל הרשאה. מי שבחדר 

 יכול "לקרוא" לעזרה והמרצה מקבל בקשה לעזרה.

. צריך להכין לכך שקפים מראש במצגת של Poolsבסרגל כלים קיימת אפשרות לסקרים . סקרים .11

או    Hostשאינולות רב ברירה או תשובה אחת. חשוב לשים לב שרק מי השיעור.  אפשר לייצר שא

host-Co .שימו לב, כי סטודנטים שלא קישורהסבר על יצירת הסקרים ניתן למצוא ב יכול להשיב .

הורידו את התוכנה ומתחברים דרך הדפדפן יתקשו לבצע את הסקר. לכן, במידה ואתם מעוניינים 

 .ZOOMבאפשרות זו מומלץ להנחות אותם להוריד את תוכנת 

 העלאת המפגש למודל .12

, יש להוסיף את הקישור להתקבל )למייל או לאתר הזום( למודל  הקלטה בענן )מומלץ(במידה ובחרתם  ●

 קישור  →)הוספת משאב  

 אפליקציות להעשרת דיונים בשיעור 5.3
 

יש אפליקציות רבות ומגוונות המאפשרות אינטרקציות על הסטודנטים. חשוב לא להעמיס באפליקציות 

 שתיים.השונות, לבחור בכל שיעור לא יותר מאפליקציה אחת או  

● Mentimeter : אפליקציה שמאפשרת ליצור שאלונים עם מגוון סוגי שאלות. הגרסה החינמית

 מגובלת לשתי שאלות בכל שאלון

● Padletליצור פרוייקט המשלב קבצים, טקסטים, תמונות ווידאו. : לוח שיתופי המאפשר 

● Triventy ,( 50-50: כלי לסקרים ושאלות עם תוספות נחמדות )גלגל הצלה 

 1.2פרק דוגמאות רבות לכלים נוספים אפשר למצוא באתרים שהוצגו ב

 

 

 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/213756303-Polling-for-Meetings
file:///C:/Users/Owner/Google%20Drive/courses/קורונה/חוברת%20הוראה%20מרחוק/https:/padlet.com
http://www.triventy.com/

