
  נכתב ע"י אורלי פלד  מדרשהה ילימוד ב ם מדריך לכלי 

1 
 

 מדרשה ה   י לימוד ב   ם מדריך לכלי 

במהלך לימודיכם במדרשה לחקר שורשי המשפחה וחיפש קרובים )עיל"ם( תשתמשו בשלושת  

 הכלים הבאים: 

   סביבת העבודה של הקורס – (Moodleמודל ) .1

 בתוכנה זו ההרצאות יועברו  – (Zoomזום ) .2

 מידע נוסף כגון מקורות מידע מומלצים, מונחי יסוד ועוד באתר תמצאו  – אתר העמותה .3

לבדוק האם יש טפסים ושאלונים שעליכם   על מנתלפני כל מפגש יהיה עליכם להיכנס למודל 

בדקו האם ישנן הודעות בלוח  למלא או חומרי קריאה שעליכם לקרוא לפני השיעור. כמו כן, 

 ההודעות. 

המפגש  פגישת הזום תמצאו במודל תחת לקישור הרצאות המפגש יועברו בתוכנת זום. 

שעות ובמהלכו יועברו מספר הרצאות.  3-ך כאראזור "כניסה לשיעורים". כל מפגש יהרלוונטי ב

במהלך ההרצאה.  בצ'טע"י התלמידים  נשאלבסוף כל הרצאה המרצה יענה על שאלות ש

, כך שאינכם נדרשים  ויועלו למודל מספר ימים לאחר המפגשכל ההרצאות יוקלטו לנוחיותכם 

עם זאת אנו ממליצים לכם לרשום דגשים מיוחדים ואת   במהלך ההרצאה. את הנאמרלרשום 

הצ'טים לא יופיעו תוכן ההערות שלאה ועירית יציינו בצ'ט במהלך ההרצאה )זאת מכיוון ש 

   ת(.בהקלטו 

משוב על ההרצאות שהועברו במהלך המפגש. אחרי המפגש  למלא  תתבקשובסיום כל מפגש 

.  תחת "כניסה לשיעורים" חומרים שיופיעו באזור המפגשאת התוכלו להוריד למחשבכם 

סיכומי שיעור, רשימת מקורות שהוזכרו במהלך ההרצאה ומידע  בין היתר חומרים אלו יכללו 

  של ההרצאות  ההקלטיופיע באזור זה קישור לכמו כן, המרצים.  נוסף שיוכן עבורכם ע"י 

 . שהועברו במפגש 

 לכם. בידע שחבריכם לקורס  לשתף אתשאלות ו/או  בין המפגשים תוכלו להעלות לפורום 
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    (Moodleהמודל ) .1

המודל מהווה את סביבת העבודה של הקורס, ממנו תוכלו לגשת לכלים שונים כגון הרצאות 

 ההודעות ופורום הקורס. בזום, לוח 

 מודלעמוד הכניסה לכניסה ל 1.1

 .  /https://isragen.org.il/moodleהמודל נמצא בכתובת 

או בלחצן "כניסה לקורסי  במכתב שקיבלתם עם הרשמתכם לקורסהנמצא קישור העזרו ב

 . ( /https://isragen.org.ilת עיל"ם ) אתר עמות  בחלקו העליון שלשנמצא המדרשה" 

 

 

 

 עמוד הכניסה למודל 1.2

שם משתמש  להזיןרק תלמידי המדרשה רשאים להיכנס למודל. לשם כך הנכם נדרשים 

 )כתובת דוא"ל( וסיסמה )מספר הטלפון הנייד שלכם(. בסיום לחצו על "התחברות". 

  

  

https://isragen.org.il/moodle/
https://isragen.org.il/
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 כניסה לאזור קורס מתחילים 1.3

. הרלוונטי  על הסמל של הקורס לחיצה ע"י תחילה עליכם לבחור את הקורס שאליו אתם שייכים

 למתחילים, תשפ"ב". לכניסה לקורס מתחילים לחצו על "מסלול חקר שורשי משפחה 

 

 עמוד הקורס  1.4

 קורס. הלימודים במתוך עמוד הקורס יהיה לכם גישה לכלים שישמשו אותכם במהלך 

 אזורים עיקריים: 4-הוא נחלק ל

 מבנה הקורס   .1

 לוח הודעות  .2

 פורום לשאילת שאלות  .3

 ע"י המרצים. אזור כניסה לשיעורים כניסה להרצאות בזום ומידע שמסופק  .4
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 מבנה הקורס 1.4.1

, השעות נושאי הלימוד התאריך שלו, אתעבור כל מפגש טבלה המפרטת מבנה הקורס כולל 

 . שילמדו אותםוהמרצים  שבהן ילמדו

 

1 

2 

3 

4 
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 לוח הודעות 1.4.2

הנהלת יתפרסמו הודעות נוספות מוכן  כאן יופיעו תשובות של מרצים לשאלות שהועלו בשיעור

 . המדרשה

 

 פורום לשאילת שאלות והעלאת תכנים ע"י המשתלמים  1.4.3

התשובות לשתף את חבריכם לקורס בידע נוסף שברשותכם. אף ותוכלו לשאול שאלות בפורום 

   .הנהלת המדרשהו/או ע"י  ללימודיםיינתנו ע"י חבריכם 

 

 להוספת שאלה לדיון: 

 לחצו על הלחצן "הוספת נושא דיון חדש".  .1
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 הזינו את תוכן ההודעה )טקסט, קבצים ו/או קישור לאתר(. הקלידו נושא ו .2

 בסיום לחצו על "שליחת הודעה בפורום".  .3

 תי לפורום בקורס המתקדמים שהשתתפתי בו:אשאלה שהעללהלן לדוגמא 

 

 )הפוסט(: הודעהתוכלו להיעזר בלחצני העיצוב הבאים בעת כתיבת ה

 מודגש - •

 נטוי -  •

 צבע  -  •

 רשימה עם תבליטים  -  •

 רשימה ממוספרת  -  •

 הצגת לחצנים נוספים  -  •

 קו תחתון -  •

כיוון יישור הטקסט  -  •

 )לשמאל, למרכז, לימין( 

ו/או קבצים ע"י לחיצה על  תוכלו להוסיף קישורים לדפי אינטרנט ע"י לחיצה על הלחצן  

 .   הלחצן  
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 תראה כך בפורום: היאלאחר שליחת ההודעה 

 

 בתחתית חלון הפוסט. בפורום ע"י לחיצה על "תגובה" המועלים  פוסטיםל ענותתוכלו ל

 

 אזור כניסה לשיעורים  1.4.4

מידע זה ישמש אותכם במהלך המפגש ואחריו. שתחת אזור "כניסה לשיעורים" תמצאו מידע 

 :מידע( הציינו בסוגריים את הסמל של סוג שימו לב ש)  את הדברים הבאים בין היתר יכלול

 .( קישור לפגישה בזום )  •

 .( שאלון משוב למילוי בסוף כל מפגש )  •
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.  מסמכים שיסופקו ע"י המרצים )סיכום השיעור, רשימת מקורות שהוזכרו בשיעור ועוד(  •

( ו/או קישורים לאתרים שהוזכרו  , כרשימות )( )  PDFכקבצי מידע זה יופיע 

 . ( בהרצאה ) 

 .( קישור להקלטת השיעור )  •

 (   Zoomזום ) .2

 . ( Zoom)  הרצאות הקורס יועברו באמצעות תוכנת זום

 למפגשכניסה  2.1

הצטרפו לשיעור ע"י לחיצה על הקישור לפגישת הזום הנמצא תחת מס' המפגש הרלוונטי  

 באזור "כניסה לשיעורים" במודל. 

 

 מבנה חלון הזום 2.2

 חלקים עיקריים: 4-חלון הזום מורכב מ

 . אזור הצגת תוכן הפגישה/הרצאה .1

 סרגל לחצים בתחתית החלון .2

 העליון של החלון לחצן מצבי תצוגה בחלקו הימני  .3

 חלונית המשתתפים  .4
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 אזור הצגת תוכן ההרצאה 2.3

כל  על  לצפות בהן כשהן מתפרסות. מומלץ שיופיעו באזור תוכן ההרצאה יציגו מצגותהמרצים 

מתוך   "Fullscreenזאת ע"י בחירת האפשרות "  הגדירו(. Fullscreenהמסך שלכם )תצוגת 

 לחצן מצבי התצוגה.  

 

  

1 

2 

3 

4 
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 סרגל לחצני הזום  2.4

 

 הערות תיאור לחצן

 

לחצן להשתקת/הפעלת  

 המיקרופון שלכם.  

)עם  וודאו שהמיקרופון שלכם מכובה

 כשהמרצה מדבר.  אדום( אלכסון 

 

לחצן להפעלת/כיבוי  

 מצלמת הווידאו שלכם.  

בזמן השיעור וודאו שהמצלמה שלכם  

 דלוקה. 

 

המציין את כמות  לחצן 

 המשתתפים בשיעור. 

 

 

תכתבו שאלות במהלך  בחלונית זו לחצן חלונית הצ'ט. 

בסוף   ןההרצאה והמרצה יענה עליה

שימו לב שההודעות הללו לא  הרצאתו.

ולכן מומלץ   יופיעו בהקלטת ההרצאה

  הנהלת המדרשהלרשום מידע ש

 . במהלך ההרצאה תמפרסמ

 

 לרוב המרצים ישתמשו בלחצן זה.  לחצן שיתוף מסך.  

 

לחצו על לחצן זה כדי  

 לעזוב את השיעור. 

 

מסתיר לכם את תוכן המצגת.   והסרגלבמידה  להסתרת סרגל הלחצנים  ALTמקש הקישו על 

חכו מס'  הודעה חדשה לצ'ט. לח ומישהו ששברגע הלחצנים יופיע אוטומטית שסרגל  ,שימו לב

להצגת סרגל לחצנים . להסתרת סרגל הלחצנים  ALTשניות לאחר מכן ואז הקישו על מקש 

 מקמו את מצביע העכבר בחלקו התחתון של מסך הזום. מוסתר 
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 שאלת שאלות באמצעות חלונית הצ'ט 2.4.1

והמרצה יענה עליהן   הבאמצעות חלונית הצ'ט תוכלו לשאול את המרצה שאלות במהלך ההרצא

   שלו.ההרצאה  וףבס

 " לקריאת ההודעות ששאר משתתפי השיעור פרסמו. Chatלחצו על הלחצן "

  

בחלק התחתון של החלונית תוכלו להקליד את ההודעה שלכם, בחרו למי אתם רוצים לשלוח 

( ובסיום הקישו על מקש Everyoneלכולם ) את ההודעה כשברירת המחדל היא שליחה 

ENTER.  

 

 הודעות שנשלחו ע"י משתתפי השיעור

 הקלידו את ההודעה שלכם כאן
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שתוכן  נושא הנלמד. אך מכיוון הקשור ל מידע נוסף  הנהלת המדרשה תפרסםבמהלך ההרצאה 

את כל ההודעות שהופיעו מומלץ לשמור   ,חלונית הצ'ט לא יופיע בהקלטות של ההרצאות

  נקודות ליד הפרצוף השמח ה בצורת שלוש ע"י לחיצה על הלחצן  . עשו זאת בחלונית הצ'ט

 ". Save chatבאפשרות " ירהובח 

 

 מצבי תצוגה 2.5

 בזום נשתמש בשני מצבי תצוגה עיקריים:

• Speaker View  )תצוגת דובר( 

• Gallery View  )תצוגת תמונות ממוזערות( 

ה הימנית העליונה של  " שנמצא בפינ Viewבחרו את מצב התצוגה הרצוי ע"י לחיצה על הלחצן "

 מסמן את מצב התצוגה הנוכחי.   .מסך הזום
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 Speaker Viewתצוגת  2.5.1

 בגדול וחלונית המשתתפים בקטן.  יופיע המסך של המרצה )דובר( בתצוגה זו 

 

 Galleryתצוגת  2.5.2

 הצגת תמונות ממוזערות של משתתפי השיעור. תמונת הדובר תהיה ממוסגרת בצבע ירוק. 
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 מצבי תצוגה של חלונית המשתתפים  2.5.3

 חלונית המשתתפים תופיע ליד אזור תוכן ההרצאה.  Speaker Viewבתצוגת 

 

תוכלו למזער אותה כך שרק יופיע שם הדובר במידה והיא מסתירה לכם את המוצג. עשו זאת 

 .ע"י לחיצה על הלחצן  

  

. תוכלו להציג רק את התמונה הממוזערת של המרצה ע"י לחיצה על הלחצן 

 

שימו לב שבמידה ואינכם מצליחים להזיז את חלונית המשתתפים והיא נמצאת באופן קבוע לצד 

 ( מופעלת אצלכם. Side by sideאזור הצגת תוכן ההרצאה כנראה שהגדרת "צד לצד" ) 
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 Side By Sideתצוגת  2.5.4

הממקמת את חלונית המרצה לצד  Side By Sideלצפות בהרצאות בתצוגת  אנו ממליצים לכם

שימו לב, שבחלקו העליון האמצעי של   תסתיר לכם את המידע המוצג. כך שלאהמצגת שלו 

מסך הזום מצויין בפניכם מי מציג את המסך שלו )ברקע ירוק( ומימין לו יש לחצן אפשרויות 

 ". View Optionsתצוגה בשם "

 

 :Side By Sideכדי להגדיר תצוגת 

 ". View Optionsשמימין ללחצן "  -לחצו על ה .1

" כדי שחלונית המרצה תופיע בקטן ליד המצגת. Side-by-side Modeבחרו באפשרות " .2

 
" בפינה הימנית העליונה של מסך הזום בחרו באפשרות התצוגה  Viewתחת לחצן " .3

"Side-by-side: Speaker" . 
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 הזום יראה כך:מסך  .4

 

גבול  ללחצן המציין את התצוגת המצגת ע"י הבאת מצביע העכבר מעל  אזורתוכלו להרחיב את 

  עד לגודל הרצוי.  ווגרירת שבין אזור הצגת המצגת לאזור חלונית המרצה

 

תופיע בגדול ואילו אזור חלונית המרצה את מה שיוצג בגדול כך שעתה במידה ותרצו להחליף 

- " תחת לחצן ה Swap Video and Shared Screenבחרו באפשרות "המצגת יופיע בקטן, 

"View ." 

 

  

אזור הצגת המצגת 
 )שיתוף המסך(

הביאו את מצביע העכבר מעל 
 לגודל הרצויללחצן זה וגררו 
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 אתר עמותת עיל"ם  .3

ריכזנו עבורכם מידע רב שתוכלו  ( /https://isragen.org.ilהנמצא בכתובת ) באתר העמותה 

 להיעזר בו במהלך מחקרכם. 

 מידע זה כולל בין היתר: 

נועד להקנות מושגי יסוד ולהעניק עצות מקצועיות לכול מי   תפריט "צעדים ראשונים" •

הוא כולל  המשפחתית שלו ואינו יודע כיצד עושים זאת.שמעונין לחקור את ההיסטוריה 

עץ משפחה, מושגי יסוד, ראשי תיבות   כיצד בוניםהסברים על שיטות לאיסוף מידע, 

 בשלבי בנייה. נמצא כרגע התפריט ועוד. 

תחת תפריט  העשויים לעזור לכם במחקרכם ומגוונים רביםמקורות מידע מאגר של  •

  ."שערי מידע"

במה למפגש בין חוקרי  תתחת תפריט "מי אנחנו" מהוו דיון )"דור לדור"(הקבוצות  •

משפחה בעלי עניין משותף )ארץ מוצא, עיר מוצא, שפת אם, תקופה היסטורית וכו’( 

במה זו מאפשרת לכם לשתף דעות, רעיונות, כלי מחקר, שיטות,   המאוגדים לפורומים.

  ידע באמצעות כתיבת פוסטים.חוויות, רשמי טיולים ומפגשים, טיפים ומקורות מ

של  הקלטות מאגר  תחת תפריט "שירותים גנאלוגים" כולל   ערוץ הוידאו של עיל"ם •

חקר הבנושאים שונים בתחום הגנאלוגיה ו  הרצאות שהועברו במסגרת העמותה

 . משפחתיה

 : הגנאלוגיהלעמותה מספר ספריות שבהן תוכלו לעיין בספרים מומלצים בתחום יש בנוסף לכך 

    מצויה בביתן הגנאלוגיה בספרייה העירונית המרכזית, באר שבע.של סניף נגב הספרייה  •

פינה גנאלוגית מקוטלגת כחלק מהספרייה העירונית ביד לבנים, אחוזה לסניף חיפה  •

 . חיפה

 בירושלים.  ביד יצחק בן צבייה של ספרים נבחרים ילסניף ירושלים ספר •
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