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נות 11המענהדוגמאותמןאחדותלהציגמיועדהמאמר

לשתףובכךקורטיםמלוויבאתריםהמרציםשללשימושם

חולקו ,נוחותלצורךשהצטבר.בידעהקוראיםאת

שלההגיוניה 11הבנלתהליךבהתאםלקטגוריותהדוגמאות

 .האתרים

אתרבבנייתנימ leראצעדימ
המרציםשוכחיםלעתיםלקורט,מלווהאתרת 11בנבעת

אתרים .הטטודנטיםבעצםהםהאתרשלהיעדשקהל

בליהקורטשלהרגילתוכנועםמידנפתחים ,כןאם ,רבים

לפתוחחשובם. 11מנהלאום 11כלללנושאיםמקוםשיוקדש

אובאתר"ראשונים"צעדיםלהיקראשיכולבנושאאתר

הבא:המידעאתושיכלול ,"כללי"

כוללשלוההוראהעוזריושלהמרצהשלקבלהשעות.

אלקטרונידוארכתובותטלפונים,חדרים,מטפרי

שנחבאחשוב,מידעזהו .המרצהשלהביתלדףוקישורים

מומל') .הטילבוטכמואחרים,מטמכיםבתוךכללבדרך

מןלחטוךיכולשהואמאחרנפרדמקוםלולהקדיש

שלהמודעותבלוחותאובאתרמיותרחיפושהטטודנטים

וירטואליות,קבלהשעותגםלהציעניתן .המזכירות

שבועמדימשתדליםהאטיטטנטאוהקורטמרצהמשמע,

אחד .האתרשלט'בצגםקבועותבשעותלהימצא

,המאפשרתשלוהתיעודיכולתהואהצ'טשלמיתרונותיו

זה,באופן .טקטטכקוב')באתרמפגשכללאחרלהציגו

יכוליםהווירטואליות,הקבלהבשעותנכחושלאטטודנטים

אחרים.טטודנטיםשלמשאלותיהםללמוד

כלאוה, 11הטפרהמעבדה,הקורט,שלהשעותמערכת •

יכולההשעותמערכתלקורט.הקשורהאחרת,טביבה

לפריטיםמובילאירועשכלכךמקושרת,להיות

זהמידעלהבליטכדאי .המידעבמאגרלגביום 11הרלוונט

 .נפרדבמטמך

האתראתשילוולאתריםאולתוכנותשימושהוראות •

במעבדנוטחאותלכתיבתהנחיותכגוןהקורט,במהלך

תוכנתלהתקנתמידע,במאגרילחיפושתמלילים,

Acrobat Reader , בקבציה 11לצפPDF להדפטתםאו. 
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 ,העבודההיקףאתכוללותעבודותלכתיבתהנחיות •

הביבליוגרפיהרישוםאופן ,רווחים ,הפונטוגודלטוג

המדעית.הכתיבהועקרונות

 ,הטטודנטידיעלשנעשיתבכיתהלפרזנטציההנחיות •

כליםהפרזנטציה,היקף ,לבחירההנושאיםרשימתכמו

 .הטטודנטיםלרשותשעומדיםאינטרנטואתרי

טבלהשלבצורהאוגרפיתבצורההטופיהציוןהרכב •

 : 3לדוגמה.באחוזים

טטודנטיםידיעלשנשאלו ) FAQs ( "נפוצות"שאלות •

השאלות .קודמותבשניםאוהנוכחיתהלימודיםבשנת

שונים,ם 11טכנבנושאיםהקורט,בנושאילהיותיכולות

גםניתן .אליוכניטהבבעיותאוהאתרהפעלתשלבבעיות

יציגובהנפוצות"ב"שאלותלדיוןקבוצהלפתוח

להישאריכולהזודיוןקבוצת .שאלותיהםאתהטטודנטים

דורשתוהיאלאחריוואףהקורטכלבמהלךפתוחה

תדיר.באופןההודעותבבדיקתהמרצהמצדלבתשומת

באטיטטנטשנעזריםבמקרההאתר".בונהאודות"על •

קישורולצרףקרדיטלולתתניתןהקורט,אתרת 11לבנ

"תודות".למטמךאושלולאתר

המידעבמאגרמגנניינימקבצימ
טביבוטובבהכל .האתרשללב-לבוהואהמידעמאגר

יתרונותיו .הקורטשלהתכניםכעולםמשמשוהוא

והעלאההנושאים" )'ע"באינטואיטיביניווטהםם 11העיקר

להלן .שוניםמטוגיםקבציםשליחטיתפשוטהושליפה

 .המידעממאגרלהעלותשניתןלקבציםנות 11מענדוגמאות

ביותרהנפוציםהקבציםהםאלהשיעורים.שלמצגות •

מצגותבהעלאתרביםיתרונותלמצואניתןהמידע.במאגר

 .בכיתההצגתןבטרםעודהקורטלאתר PowerPoiח tה-

תדפיטיכשבידיהםלהרצאההטטודנטיםמגיעיםבכך

ונמנעיםהשיעורכדיתוךהערותכותביםהםהמצגות,

לרשותעומדהטמטטרבתוםבנוטף,מ"כתיבת-יתר".

לקראתלחזרהאותםהמשמשמצגותמאגרהטטודנטים

 ·המבחן

לרובמים 11הקתדפיטיםאלה .מאמריםתדפיטי •



לטקטטהטטודנטשלרה 1ש lשה 1גם 1ומאפשרות 1בטפר

הטטודנטכול lזהבאופןם. 1עור 1הש lמאמרשלהמלא

אותםלשמורהמטך, lגבעלם 1ט 1התדפאתלקרוא

 .חפוץ 1שעתבכלטם 1להדפאו lש 1האבמחשב

במהלךהמוגשות .ם 1טטודנטשלעבודות/מצגות.

בהצגתתרון 1ה .קודמותם 1בשנשהונשואוהטמטטר

בתחושתהואהקורטבאתרקודמותם 1משנעבודות

שלובתרומתןלשנהמשנההמשתמרתות 1ההמשכ

עץ"מבנההקורט.אתרתוח 1פלהמשךהעבודות

 lלפאוות 1קטנור lלפהעבודותשלון 1ממאפשרם" 1הנושא

תופעתעת 1למננםתורמתבאתר,העבודותהצנת .ם 1שנ

מעבודהק 1להעתעז lלאשהטטודנטוון 1מכההעתקות,

 .באתרהנמצאת

תחושתמקנותהןנםקודמות.ם 1משנון 1דקבוצות •

ם. 1שנ lלפון 1למתנות 1ונות 1המשכ

א"בטדר lלפם 1מונחכולללון 1המ .ם 1מונחלון 1מ •

אתמטכםלון 1המרבות.שאלותלחטוךכול lוהטברם

ם. 1הטטודנטעבורמאורננתבצורההנלמדהחומר

ם 1המרצם 1נ 1מצם, 1מ 1מטום 1במקרעור. 1ש lכומ 1ט •

כל lלפנכהכנהלעצמםם 1כותבשהםההערותאתבאתר

ון 1ט 1והנלטטודנטרבכעזרמשמשותאלההערותעור. 1ש

נוכחותלהפחתתנורמותהןן 1אכללשבדרךמראהשנצבר

 .ם 1המרצם 1חושש lשאול lכפעור, 1בשם 1הטטודנט

 Dכמבחניכהכנה Dאמצעי
לקראתם 1הטטודנטלהכנתמשמש-ם 1מבחנון 1ארכ •

תשובותפתרונות,לכלולכול lון 1הארכ .המטכםהמבחן

 .תשובהשלנכונהבה 1לכתהמלצותאוות, 1חלקאומלאות

אתראשוןבשלבבאתרנ 1להצא 1הנת 11מענלות 1פע

בשלברקהפתרונותאתף 1ולהוטפתרונות,ללאם 1המבחנ

ם 1הטטודנטם 1כול lכך .(שבוע)מהזמן,כעבור lשנ

 .מבנהוועםלמבחןהחומרעםבעצמםלהתמודד

עזר lחומראו ,למבחןשאלותלמבחן,ם 1נושאמאנר •

 lדפאולהוכחהם 1משפטנוטחאות,כוללזהמאנר .למבחן

 .ם 1שונעזר

לרשותלעמודם 1כול l (SPSS(לדונמהם 1נתונ lט 1בט •

טטודנטשכלנחוץזה,במקרה .הקורטבאתרם 1הטטודנט

l מה. 1המתאהתוכנהמותקנתשבומחשבעלעבוד

 Dטודנטי Oההפעכת
תקשורת lכלבאמצעותם 1הטטודנטאתל 1להפעתן 1נ

ם 1מבחנמודעות,לוחותם, 1טקרון, 1דקבוצות :כנוןם, 1שונ

לתעדהאפשרותהואון 1דקבוצתשל lהמרכזתרון 1ה .ועוד

אחדבקובץאותןלשמורוהתנובות,ההודעותכלאת

זהמטונות 1לו 1פע .דע 1המממאנרמכןלאחרולקבלו

ונות 1רעמטפר.להלןנמולמתןתוךכללבדרךנעשות

להפעלות:

ו 1עבודותאתט 1להכנכול lטטודנטכלעבןדןת.הגשת

רטה 1בנשן 1להנאו lאלקטרונבדוארלשלחן,במקוםלאתר

העבודותארנוןעםההתעטקותאתחוטךהמרצהמודפטת.

הערותר 1להעהן, 1עלב 1להגכול lגםוהואו 1אלשנשלחות

 .ון 1צולתת

ון 1הדבקבוצתמענ"ןמוש 1שזהו .עמיתיםהערכת

לקבוצתר 1מעבטטודנטכל :הבאך 1התהל lלפומתנהל

ם 1המשתתפכלמכן,לאחרשלוהעבודהוטת 1טאתון 1הד

לות 1פע .ם 1כ 1ומערם 1ב 1מנכולם,שלוטות 1הטאתם 1קורא

למאמר.ט 1בטכן lאחרלשמשכולה lזו

בוחרטטודנטכלזה,באתר .ביןגרפיןתכתיבת

אתון 1הדלקבוצתומעלההקורט lלתכנהקשורהות 1ש 1א

 .שלהה 1ונרפ 1הב

לקרואתן 1נ .המרצההתערבןתללאדיןןקבןצןת

 lלבא lכ"רקלשאול",תם 1שרצמה"כלבשםזולקבוצה

כזוון 1דקבוצת .וכדומהת" 1רטואל 1וה 1טר 1"קפלדבר",

א 1וההקורט lמשתתפן 1ב lרטואל 1ומפנשלצורךמוקמת

עת.בכללרשותםעומדת

ם 11מוד 1לם 1בנושאות 1להם 1כול lאלה.טקרים

ם 11ב 1טטרט 1נ 1אדמם 1טקראוהקורט,לתוכןם 1הקשור

השאלות:אתג 1להצתן 1נלדונמה, .כמשובם 1שמשמש

 lכדא"האם ,החומר?"מוד 1ללהאתרל 1מועדה 1מזו 1בא"

לדעתכם"האםההרצאות?",במהלךהפטקותם 11לק

ם 1הטקרתוצאותוכדומה.החומר?"מוד 1ללעזרההמעבדה

ם. 1ובאחוזת 1נרפבצורה lאוטומטבאופןמתקבלות

משאלותם 1מורכבם 1המבחנתרגןל.לצןרךמבחנים

כללקראתת 1עצמכעבודהם 1משמשוהםרה 1רב-בר

המטכםלמבחןכחלופהאוהמבחןלקראתכהכנהעור, 1ש

כלשלנוכחותםאתדורשהאחרוןהמקרהעצמו.

 lשנק 1ומענת 1בו-זמנם 1המחשבתת 1בכם 1הטטודנט

l ון 1הצאתמקבלטטודנטכלאחד,מצדם: 1חשובתרונות

ות 1השנוהתשובותאתלזהותכול lאףוהוא lד 11מבאופן

ך 1צרלאהמרצה , 1שנמצדאה). 1השנ lלנבמשוב(כולל

אתהכוללדו"חמקבל,והואבעצמום 1המבחנאתלבדוק

 .במבחןשאלהלכלהתשובותהתפלנותואתם 1ונ 1הצכל
כולת 1האתלמרצהמקנהכזהמנננון .תגןבןתמנגנןן

טקטטלכתובכול lהטטודנט .פתוחות""שאלותלשאול

 .המרצה lד lעלרקאה 1לקרש 1שננ lחופש

לאתרשור 1קבאתרלכלולתן 1נ .מקןןןלקןרטקישןר

כזהקורטם 11שקבמקרההקורט, lבנושאהעוטקאחר

בעולםאובארץאחרתטה 1ברט 1באונשמקורוברשת

 .וכדומה)קה 1אלקטרונקורטקה, 1פונטקורט :(לדונמה

האתרניהוכ
מנוונות:ם 1בדרכעשות 1להכול lבאתרדה 1הלמהול 1נ

אתמנחההמרצה .המרצה""הודעותכפתור.

עלע 1מודבאתר,השבועלעשותהם 1עלמהם 1הטטודנט

ם, 11ד 1עתם 1כנטעלאות, 1ב lעור 1שעלם, 1עור 1שטול 1ב

 .הבאהמפנשלקראתתזכורותנ 1ומצ

מטלותם 1לטטודנטנ 1מצזהכפתור ."מטלות"כפתור.

ק 1להפכול lהמרצה .הבאהמפנשלקראתהמרצהן 1שהכ

 .המטלותשלצוע 1בדוחותמכןלאחר

מכפתורנפרדכפתורזהו .הקורט"ומן 1 "כפתור.

שלהשוטפתלות 1הפעמפורטתובוהמרצה""הודעות

 lלפנקדם-שות 1דראום 11נו 1שם, 1חדרקום 1מ,כוללהקורט

 .מפנשכל

והואדע 1הממאגר lמצובוהמבנהזהו .ם" 1נושא"עץ •

l בתנאדה, 1הלמאתלארנןכולl בצורהמאורנןשהוא

l קלההתמצאותומאפשרם 1לטטודנטת 1דות 1ד. 

ם 1ט 1לפרם 1שור 1פר_ק 1הל 1מכזהדףחה. 1פתדף •

ם, 1פורומ :כנוןם, 1שונתקשורת lט 1לפראודע 1המבמאנר

 .וכדומהמודעותלוחותם, 1טקר

לראותטטודנטלכלמאפשרזהפרטום .ם 1ונ 1צפרטום •

הקורט, lמבחנועלהמטלותעל lטקרט 1דבאופןו 1ונ 1צאת

פרטום lד lעלאובתוכנהם 11הקוחד 1ממנננוןבאמצעות
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והמכילבקורט,הטטודנטיםלכללהגלויציוניםליוןג

טטודנטכליכול,השניבמקרה .בלבדזהותתעודותמטפרי

 .בקורטהאחריםהטטודנטיםציוניוביןציוניוביןלהשוות

אתבוולכלולתדירבאופןהציוניםגליוןאתלעדכןניתן

ציוןרכיבכלאוהביתשיעורי ,הבחנים ,המטלותציוני

 .) 4זהבעמודתמונהדוגמת(ראואחר
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אקטואביה
אותולעדכןמומלזשעברה,השנהמןהואהאתראםגם

להבחיןיוכלשהטטודנטכךמטוימים,בפריטיםשבועמדי

תדיר.באופןלאתרלהיכנטתמריזולקבלמשתנהשמשהו

שקשוריםכנטיםעלפעםמדילהודיעאפשרכנטים. •

כתבות(מאמרים,שוניםפרטומיםעלאוהשיעורלנושאי

 :שונותבדרכיםאלוהודעותלהציגניתן .ועוד)בעיתונות

כפתורבאמצעותהמרצה","הודעותכפתורבאמצעות

בשםהמידעבמאגרכנושאאוהכנט,לאתרהמפנהנפרד

 ."כנטים"

בשםנושאהמידעבמאגרליצורניתן .אקטןאליה •

ולקשרוהעיתונות""מןאו"חדשות","אקטואליה",

לכתבותמקוונים,עתלכתביחדשות,לאתריבקישורים

במהלךשמתעדכניםעכשווייםלמחקריםאועיתונות

 .הטמטטר

אתרשבועמדימעביריםאליושבןעי""אתרכפתןר •

לכותרותשעלהאקטואלילענייןאוהקורטלתוכןשקשור

השבוע.במהלך

משעשעים""ציטוטיםאוןבדיחןת""חידןתכפתןר •

הניטיוןשבוע.מדיומתעדכניםהקורטלנושאשקשורים

השיעורמנושאטוטיםשלכאורהכאלה,שנושאיםמראה

אחוותויוצריםהקרחאתשוברים ,עיןבקריצתומלווים

הקורט.תלמידיביןלמידה

רגב Oב Dבפתורי
מעלההמידעממאגרפריטעםהכליםבטרגלכפתוריצירת

מייגעחיפושהטטודנטמןוחוטכתהפריטחשיבותאת

ליצורשרצויחשוביםלפריטיםדוגמאותלהלןבאתר.

כפתור:עבורם

הטילבוטמכילמטוימיםבמקרים .הטילבןט •

ביבליוגרפיפריטכלמשמע,מקושרת,ביבליוגרפיה

הטפרשללמיקוםאומלאטקטטלתדפיטמקושר

 .הטפראתלהזמיןהטטודנטיכולוממנובטפרייה,

לפריטיםוקישוריםתמונותמכילזהדףפתיחה.דף •

לחלוטיןלהחליףגםיכולטובפתיחהדףהמידע.במאגר

ולהביאמיותרניווטהטטודנטמןלחטוךהמידע,מאגראת

דף ,זהבמקרה .הקורטבאתריותרטובהניווטליכולת

הלמידה.אתשמובילזההואהפתיחה

כוללהטמטטר,במהלךשמןקרניםהטרטיםרשימת •

יוצריו,הטרט,אודותשמפרטיםאינטרנטלאתריקישורים

ועוד.השחקנים

ויזואביות
הוויזואליהצדכמובןהואהאינטרנטשלהמאפייניםאחד

מאתרניכרחלקתהייהשהוויזואליותלכךלהביאוחשוב

 .קורטמלווה
אתלצלםאפשר .בקורטהטטןדנטיםשלתמןנןת •

התמונותאתולאחטןהראשוןבשיעורהכיתהתלמידיכל

גםניתן ,מידהבאותה .המידעבמאגרמיוחדתבתיקייה

שלמטיבהאואירועבמהלךשצולמותמונותלאחטן

מקדמותתמידתמונות ,מקרהבכלהקורט.משתתפי

נעימה.כיתהאווירת

חשובותאלותמונותהקורט.מרצישלתמןנות •

 .פנים-מול-פניםמפגשיונטולוירטואליהקורטאםבעיקר

שצולמותמונותכמוהעבודה,מטביבתתמןנות •

 .במעבדההעבודהבזמן

לארגןניתןהקןרט.לנןשאירלןןנטיןתתמןנןת •

(ימיתקופותלפיכמושונהמיוןלפיאלהתמונות

(אימפרטיוניזםשוניםאמנותטוגיהרנטאנט),הביניים,

 .וכדומה)

ניתןלקמפוט,מחוזטיוריםמקיימיםאם .מפןת •

 .הכוונההכוללותמפותלהוטיף
יכוליםבהנדטה)(בפיזיקה,רביםניטויים .הדמיןת •

תופעותעלללמודכדי .באתרהדמיהבאמצעותלהיעשות

לשנותהטטודנטיכול,חשמל)קולגליעדשה,(כמושונות

יגיעבטרםעודהתופעהעלוללמודבאפקטלצפותערכים,

 .עצמהלמעבדה

O יבוD 
האפשרויותמןחלקרקהןברשת"ש"הועלוהדוגמאות

באתריםהמקווןהשימוששמציעכמעטמוגבלותהבלתי

כירביםמרציםמראיםדבר,שלבטופו .קורטיםמלווים

הללובאתריםמשתמשיםשהםבכךברשת,"נתפטו"הם

הםשבהםהקורטיםמןנפרדובלתייומייוםחשוב,כחלק

 .מלמדים
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