
 

 

 

 

 

 ILקמפוסב דרישות הבסיס לפיתוח קורס
 

 להלן דרישות הבסיס בעת פיתוח הקורס: 

 יידרשו לעמוד בכל הדרישות האמורות בסעיף זה.  יובהר ויודגש כי הן הספק והן התוצר 

 ה.פעיל למידה מרכיבי יכלול הקורס למידה פעילה: .1

: הפרק הראשון בקורס יכלול סקר כניסה לקורס והפרק האחרון בקורס יכלול סקר משוב לאחר הקורס למילוי הלומדים, על משוב לומדים .2

 .ILתשתית הפעלת הסקרים תעשה על פי הנחיית הצוות המקצועי של קמפוס. לעת מעתשיעודכנו  ILשל קמפוס פי התבניות

: הקורס יכלול תכנית הערכה ומתן ציונים מקיפה כולל סוגי ההערכות, משקל הציון, מספר פריטי ההערכה ותיארוכים מדיניות הערכה .3

של כל התרגולים. המידע על מדיניות ההערכה ואופן קביעת הציון הסופי יוצג בצורה בהירה לתלמידים. במקרה שמדובר בקורס ללא ציון 

 ליך הלמידה. יש לספק ללומד משוב על התקדמות תה -

אשר יופק תוך שימוש בציוד צילום, הקלטה, עריכה ו/או הנפשה מקצועיים ועל ידי : רכיבי המדיה בקורס יעמדו בסטנדרט מקצועי, הפקה .4

 צוות הפקה מיומן. 

 : הטקסט בקורס יהיה ערוך ולאחר הגהה לשונית. טקסט .5

: שימוש ברכיבי למידה חיצוניים לפלטפורמה יעשה רק במקרה שלא קיים רכיב למידה מקביל הנתמך בה. בנוסף, על רכיבים חיצוניים .6

  הלמידה להיות מוטמעים בתוך יחידות הקורס ולא ידרשו יציאה מהפלטפורמה.רכיבי 

ויקבלו את אישור הצוות  About Page -יוזנו בהתאם לדרישות ה״ב( )שם, תיאור, משך, תמונה, באנר וכיורכיבי עמוד הבית כל : עמוד בית .7

  .השיווקי

  , ובו מפורט מבנה הקורס והדרישות מהתלמידים.Course Handouts section-נפרד ב pdf: הקורס יכלול קובץ סילבוס .8

ייתכן ויועבר יובהר כי  לפני יחידת הלימוד הראשונה יופיע סרטון הסבר והדרכה על הלמידה והשימוש בפלטפורמה. תמיכה בלומדים: .9

לספק סרטון מוכן שתפיק ישראל דיגיטלית. במקרה שכזה יחויב הספק לעשות שימוש בסרטון זה. ככל ולא יועבר סרטון מוכן, יידרש 

 הספק להפיק סרטון משלו אשר ישמש אותו בכל הקורסים שיופקו על ידו.

ורס למענה על שאלות לומדים לצד כתובת התמיכה בקורס תשובץ בנפרד לשונית תמיכה, שתכלול כתובת מייל פעילה של סגל הק .9.1

 למענה על שאלות טכניות.  IL support@campus.gov.ilשל קמפוס

 , לרבות: level AA: הקורס עומד בסטנדרט נגישות נגישות .10

 .SRTבקובץ  (.MOOCsכתוביות מתוזמנות לכל תכני הקורס )עבור  .10.1

  גודיות צבעים גבוהה.ני .10.2

10.3. Alt-Text  .לכל התמונות, האיורים ושאר הרכיבים הגרפיים  

mailto:support@campus.gov.il


 הדרישות מפורטות בקישור הבא:  שאר .10.4

http://www.justice.gov.il/SitePages/OpenDocument.aspx?d=btfoGU/zRz98U4QZbe1n0gUwLMOvp7DxzFuTT

QfJbB4%3d 

  :זכויות שימוש/זכויות יוצרים .11

יעשה שימוש רק בתוכן נגיש וחינמי ללומדים או תוכן שנמצא בבעלות הארגון או שיש לארגון זכויות שימוש בו או שנרכש על ידו  .11.1

(open source, public domain, cleared or paid by organization.)  

  )זכויות יוצרים( הקשורות בקורס ופתרונן. IP-נדרש לשמור תיעוד של כל סוגיות ה .11.2

ו/או צוות  : בתכני הקורס לא יופיעו כלל סמלים מסחריים ללא אישור בכתב של המזמיןILקמפוסעמידה במדיניות סמלים מסחריים של   .12

 . ILקמפוס 

שניות לכל היותר )יצוין כי ההמלצה היא  5לשבץ מעברון פתיחה בראשיתו של כל פרק עם מיתוג באורך של ניתן בסרטוני וידאו  .12.1

  (.best practices-להימנע ממעברונים שכאלה וכי הוספתם היא בניגוד ל

אישור גם צוות הקורס ובתמונת הקורס דורש בנוסף לאישור  course home page-, בabout page-ב שימוש בסמלים מסחריים .12.2

 .ILבכתב מראש של נציג/ת היחידה המקצועית של קמפוס
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