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  משאב או נושא ,לפעילות –ה הגבלת גיש

 ישה רק למי שעומד בתנאים מסוימים:גהמאפשר  –בכל פעילות או משאב באתר הקורס, ניתן להגדיר הגבלת גישה 
 מים; גישה רק לחברי קבוצה מסוימת; רק משתמשים שסיימו פעילות קודמת ועודלדוגמה: זמינות פעילות רק במועדים מסוי

 
 אך תואמות גם משאבים, נושאים וכד'.  פעילות""ההנחיות מתייחסות ל

 

 , ובתפריט בצד ימין לחצו על "הגדרות"הגבלת גישהלהגדיר  לה תרצולפעילות היכנסו  .1
 

בפינה הימנית של האפור יש ללחוץ על הכפתור *אם אינכם רואים את התפריט בצד ימין, 
      המסך

 
 

 

 תגללו למטה  .2
 לחצו על סעיף "הגבלת גישה"

 צו על כפתור "הוספת הגבלה"חלו
 

 
  פירוט סוגי ההגבלה בעמוד הבא() לה שתרצוה בחרו את סוג ההגבשנפתחבחלונית  .3

  השלימו את הפרטים הנדרשים .4

 ההגבלה ישנו אייקון של "עין" צד שימו לב, ב
יוכלו לראות שקיימת פעילות אך לא יוכלו הסטודנטים/יות  אשר ה"עין פקוחה" כ
 היכנס אליה אלא אם יעמדו בהגבלה ל

לא יראו בכלל את הפעילות אלא אם יעמדו הסטודנטים/יות  ן מוסתרת העי כאשר
  שהוגדרה הגבלהב

  לסיום שמרו שינויים .5

 

 ...פירוט בעמוד הבא
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 סוגי הגבלות הגישה:
 

1. 

 השלמת פעילות:
 ים להשלמת פעילות בפעילות מסוימת,אם הגדרתם תנא

 הקודמתפעילות הי השלמת לפנהחדשה ניתן להגדיר שלא ניתן להתחיל את הפעילות 
 

 דוגמה
על הוגדר תנאי להשלמת פעילות " 1 במטלה

הסטודנטים/יות להגיש קובץ על מנת להשלים את 
 "הפעילות

לראות את ניתן לא  גישה הוגדרה הגבלת 2מטלה ב
 1המטלה עד שהושלמה מטלה 

 
 

2. 

 דוגמה מועד

 05.06הפעילות זמינה מתאריך  םתאריך מסוימרק יות /סטודנטיםהפעילות תהייה זמינה ל

 תאריך מסויםועד ם תאריך מסוייות מ/סטודנטיםהפעילות תהייה זמינה ל
 ל"עד"( משניםמועד ומועד "מ" ואז הוספת הגבלה )הוספת הגבלת 

 05.06 פעילות זמינה מתאריךה
 10.06ריך ועד לתא

 

3. 
 ציון

 (הערכת עמיתים וכד' / מטלה / בוחןכגון ויות המוגדרות עם ציון )ליפעאם יש 
 בפעילות הקודמת Xניתן להגדיר שלא ניתן להתחיל את הפעילות החדשה לפני קבלת ציון 

 דוגמה
לפני שמקבלים ציון  2לא ניתן לראות את תכני יחידה 

 "1ב"בוחן מסכם יחידה  85

 

4. 
 קבוצה

רק חברי קבוצה מסוימת יראו קבוצה/ות באתר הקורס, ניתן להגדיר ש ות/אם מוגדרת
 משאב/פעילות

 וגמהד
יראה את התכנים " 01 קטפרוי"ק מי שרשום בקבוצה ר

 " 1קט של נושא "מאמרים לפרוי

 

5. 
 אוסף קבוצות

דיר שרק חברי אוסף קבוצה מסוים יראו ים אוספי קבוצות באתר הקורס, ניתן להגאם מוגדר
 משאב/הפעילות

 דוגמה
" קטיםכלל קבוצות הפרוי" אוסף קבוצותק מי שרשום ר

 "טיםקמידע כללי לפרוייראה את התכנים של נושא "

 


