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 כלליות הנחיות

בלבד. המערכת איננה  יש להכנס לפעילויות המרא"ה דרך הדפדפנים כרום או פיירפוקס

 תומכת בדפדפן מסוג אקספלורר. 

 

 ה"המרא באתר המשימה ביצועל – טכניות הנחיות

די בית הספר היסודי העוסקות במושגים שונים מופיעות משימות לתלמי באתר המרא"ה

ההתנסות, הן על ידי של עצמית  הערכההתנסות, וכן  מאפשרותמשימות אלה  ,בגיאומטריה

 . והן על ידי המורים התלמידים

 

 מורים – "ההמרא למערכת התחברות

)זאת על מנת לאפשר ניתוח  בטרם כניסתכם לאתר, תתבקשו להקליד שם משתמש וסיסמה

  .בטופס המקווןהפרטים באמצעות מילוי  שמות משתמשים וססמאות ניתן לקבל. כיתתי ואישי(

 .התחברות למורים -לאתר המרא"ה היכנסו לאחר שקיבלתם שם משתמש וסיסמה, 

 (.1ימים )איור הזינו את שם המשתמש והסיסמה שקיבלתם בשדות המתא

 

 התחברות מורים למערכת המרא"ה – 1איור 

http://ymath.haifa.ac.il/
https://step.haifa.ac.il/page/1/?s=%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%92%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%94
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZvIcRJRDlf1DYM7eQ7K7b7Zf7cTsJEWbpb-EWxY4uVcKklw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZvIcRJRDlf1DYM7eQ7K7b7Zf7cTsJEWbpb-EWxY4uVcKklw/viewform
https://teachers.stepfa.com/he/login
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. בחרו את (2)איור  אפשרויות להמשך 2ישנן בתפריט מצד ימין, בדף הראשי במסך המורה, 

תופיע על המסך רשימת הפעילויות  . לאחר בחירת אפשרות זו,קטלוג הפעילויותהאפשרות 

תראו על המסך את רשימת הכיתות  "כיתותבהמשך, אם תבחרו באפשרות ") במערכת המרא"ה.

 (שפתחתם עד כה במערכת המרא"ה.

 

 

 דף ראשי –ממשק המורה  – 2איור 

 

 ".מושגים בגיאומטריה יסודיבחרו באפשרות " כעת,

 (.3)איור  צור קורס מזדמןבכיתה, בחרו בכפתור  משימהלהפעלת 

 

 יצירת קורס מזדמן – 3איור 

 

 (.4)איור  ולקורס ואשר אחר שם ואו בחרלשם הקורס  אישורעל  צולאחר מכן, לח

http://ymath.haifa.ac.il/
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, קורס מזדמן עבור דוגמהאפשר להוסיף לשם הקורס את הכיתה בה יופעלו המשימות. ל

 .2כיתה ד –מושגים בגיאומטריה יסודי 

 

 יצירת קורס מזדמן – 4איור 

 

 (.5)איור  קוד כיתהפתיחת הקורס, מתקבל  עם

 

 קוד כיתה – 5איור 

 

 . ועם קוד זה הם מתחברים למערכת המרא"ה להעביר לתלמידיםאת קוד הכיתה יש 

 .קורס מזדמןבסרטון ההסבר לפתיחת גם העזרו 

ההנחיות לתלמידים על אופן ההתחברות והעבודה עם למורים לקרוא את  אנו ממליצים

  , לפני הפעלה ראשונה של פעילות בכיתה.המערכת

 

http://ymath.haifa.ac.il/
https://youtu.be/f7mBDhjZw2o
https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/ogdan_geometry_assessment_step_project/geometry-assessment-instructions-students.pdf
https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/ogdan_geometry_assessment_step_project/geometry-assessment-instructions-students.pdf
https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/ogdan_geometry_assessment_step_project/geometry-assessment-instructions-students.pdf
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מוזמנים  מורים אשר מעוניינים להעמיק את ההיכרות עם מערכת המרא"ה ולנצל את יתרונותיה

 לכיתות בהן הם מלמדים.  ותקבוע כיתותליצור קשר על מנת שנוכל לפתוח עבורם 

 מסוג זה: קורסיםעבודה עם יתרונות ה

 התלמידים נכנסים עם קוד וסיסמה אישיים, יכולים לשמור את עבודותיהם ולחזור 

 אליהן.

 אחר עבודותיהם של התלמידים והתקדמותם לאורך זמן המורה יכול לעקוב 

 עד  ואינם נמחקים השנהם נשמרים לאורך הקורסים, הדוחות וההגשות של התלמידי

 .)בניגוד לעבודות ודוחות בקורסים מזדמנים( סוף שנת הלימודים

  שתהווה בסיס ניתוח אוטומטי ונגיש של תשובות התלמידים בצורה המורה מקבל

 .כבר במהלך השיעור –לקבלת החלטות בזמן אמת של המורה 

 

 ליצירת קשר עם צוות המרא"ה

 

http://ymath.haifa.ac.il/
mailto:meri@edu.haifa.ac.il

