מדריך שימוש לבית הספר המקוון למקצועות הרפואה של
ההסתדרות הרפואית והאקדמיות הפעילות בו
פרק  – 1התחברות למערכת
בכדי להיכנס לאתר בית הספר למקצועות הרפואה של הר"י יש לגשת לכתובת:
 .http://imaschool.org.il/חברי האיגודים יכולים להכנס לבית הספר ולאקדמיות גם דרך אתר הבית
של האיגוד הרלבנטי.
באתר הבית של בית הספר תידרש/י להזדהות באמצעות פרטי הגישה שיש ברשותך(הסיסמה
הנדרשת היא הסיסמה שלך לגישה למערכות הר"י)

לחץ/יעל כפתור "כניסה לחשבון
שלי"
והזן/י את הפרטים הנדרשים.
בתום הזיהוי לחצ/י על כפתור
"כניסה".
במידה וההתחברות נכשלה בדוק/י
שוב את הפרטים שהזנת.

אחרי שהתחברת למערכת תנותב/י לעמוד הראשי של בית הספר .בפינה העליונה השמאלית של
המסך יופיעו פרטיך (משם גם ניתן להתנתק מהמערכת בסיום העבודה).

פרק  – 2ניווט ואיתור פרטי לימוד
ישנן מספר דרכים להגיע לפרטי הלימוד ,נסקור את כולם כעת.
א .ניווט דרך הקישורים לאקדמיות המופיעות במסך הבית
ממסך הבית תוכל/י לגשת ישירות לאקדמיות השונות ואף לפרטי הלימוד שיוצגו בפניך(בצד ימין
תמצא/י תפריט צד הנפתח בלחיצה על הצלמית המודגשת .זו מציעה ניווט מפורט יותר באתר).

(מימין ,גישה לאקדמיות השונות דרך דף הבית של בית הספר ,משמאל גישה לפריט לימוד מתוך האקדמיה)

לאחר שתלחץ/י על פריט הלימוד הוא יוצג בפניך במסך הבא (על חלק זה נרחיב בהמשך):

ב .גישה לפריטי לימוד באמצעות הקטלוג
ניתן לגשת לקטלוג הקורסים בכל שלב על ידי לחיצה על הצלמית המודגשת בחלק העליון של המסך

הקטלוג מציע מספר אפשרויות סינון :לפי מדורים ,התמחות או לפי סוג פריט הלימוד .בהתאם
לבחירתך ,פריטי הלימוד המוצגים בצד השמאלי של המסך יסוננו.

ג .גישה לפריט לימוד באמצעות החיפוש
במידה ואת/ה יודעים את שם פריט הלימוד שברצונך לאתר ,זו הדרך הנוחה ביותר למציאתו .כפתור
החיפוש זמין בכל עת בחלקו העליון של המסך (בקטלוג הוא כבר מופיע פתוח) .הקלד/י את השם
המלא או חלק מהשם בשרת החיפוש ולחץ/יעל "חפש".

ניתן ממסך זה לגשת לאחד מפרטי הלימוד המוצגים או להמשיך להשתמש בשורת החיפוש אשר
תעדכן באופן אוטומטי את תוצאות החיפוש.

פרק  – 3הלמידה
כעת נתמקד באזורים השונים בתוך פריט הלימוד וכיצד משלימים אותו:

(מימין תפריט הניווט המאפשר לפתוח את הפעילויות השונות בפריט .משמאל הפעילות שנבחרה)

על מנת להשלים את פריט הלימוד עליך לעבור בתחילה על התכנים השונים .בדוגמה המוצגת לעיל
מדובר במאמר ,אך בפריטי לימוד מסוגים שונים יוצגו בפניך תכנים מגוונים כגון הרצאות מוקלטות,
תיאורי מקרה מתגלגל ועוד).

בתום הפעילות הלימודית עליך להשלים משימת ידע בדמות שאלות "אמריקאיות".
לביצוע המשימה לחצ/י על הפעילות המתאימה בתפריט (מימין גישה לבוחן ,משמאל מסך הכניסה
לבוחן וכפתור "התחלת ניסיון מענה" להתחלת מענה על הבחינה)

בתוך ניסיון המענה יוצגו בפניך מספר שאלות .להלן דוגמא של בחינה:

אחרי שבחרת את תשובתך לכל אחת מהשאלות לחץ/י על כפתור "סיום הבוחן" שבתחתית

בשלב זה עדיין מתאפשר לבצע שינויים לפני הגשה סופית .אחרי שתגיש/י את המשימה יוצג משוב:

(מימין הגשת ניסיון מענה ,באמצע הגשה סופית וסיום המענה ,משמאל מסך הסיכום והציון שלכם)

אחרי שאישרת את ניסיון ההגשה יוצג בפניך מסך הסיכום .במידה וטעית באחת השאלות תוצג מיד
התשובה הנכונה לשאלה.

כאשר סיימת לעבור על המשוב לחצו על קישור "סיום שלב הצפיה במשוב" בתחתית המסך

השלמת את פריט הלימוד!
במידה ותנסה/י להיכנס למשימת הבוחן בשנית (או אחרי שלחצת על קישור "סיום שלב הצפייה
במשוב") תגיע/למסך "סיכום ניסיונות המענה" שיציג בפניכם מידע על תוצאותיך במערכת.

לסיום
בדוגמא זו עברנו על מאמר (מאמר לקריאה ולאחריו מבחן ידע).
שאר פרטי הלימוד בעלי מבנה דומה ובכדי לבצעם עליך
לעבור על התכנים תחילה ורק לבסוף לגשת למבחן הידע
ולהגישו על מנת להשלים את הפעילות.
לסיום ,חזור/י לדף הבית או לקטלוג על מנת למצוא פריטים
נוספים או לבצע התנתקות מהמערכת .

צוות בית הספר המקוון למקצועות הרפואה של הר"י וצוות האקדמיות הפעילות בבית הספר מאחלים
לך פעילות מהנה ופורייה בכל תכני הלימוד

