
Padlet-  מדריך למשתמש

ברישיון רופין  



הערך הפדגוגי 

, תיעוד ידע שנצבר או נלמד, ניתן להשתמש בכלי זה כפתיחה וסיכום נושא

הכלי מאפשר הצגת מידע עשיר באופן חזותי . שיתוף מידע ועוד, סיעור מוחין

.והבניית ידע שיתופי

הכלי מאפשר  .לוח מקוון שיתופי להעברת מידע באופן חזותי ואטרקטיבי

לשתף  , להביע מחשבות, מכל מכשיר, מכל מקום, בו זמנית, לסטודנטים

ידי נבנה על לוח שיתופי וייחודי .ביותרתכנים ולהציג מידע באופן פשוט 

.ועודתמונות , קישורים, המכילות טקסטים" פתקיות וירטואליות"הוספת 

.  Moodle-כקישור באתר הקורס בלשלבניתן 



תוכן עניינים  

כניסה ורישום  •

יצירת לוח•

עיצוב

הגדרות

הוספת תכנים

תפריטים•

שיתוף•

Moodleל Padletאפשרויות להוספת לוח 2•

ייבוא לוחות קודמים לחשבון רופין•

טיפים לשימוש  •



היכנסו לאתר בכתובת  •

https://ruppin-ac.padlet.org/dashboard

כניסה ורישום 

ואת  הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם •

.  מרופיןהסיסמה שקיבלתם 

https://ruppin-ac.padlet.org/dashboard


של  באופציה בחרו בעמוד הראשי •
". PADLETהכן "+ 

(קיר)יצירת לוח מקוון 

בחלון הבא בחרו אחת מתוך  •

.  מגוון התבניות של הלוח

הלוח הבסיסי נבנה מרגע  

:מהאפשרויותבחירת אחת 

קיר חלק להוספת  

פתקיות שונות

קנבס עם הקשרים  

בין הפריטים
סידור  –רשת 

התוכן בשורות  

של קופסאות

Stream/ זרם–
להוספת פריטים  

בעמודה מרכזית אחת

אט'לוח שמשמש כצ

קיבוץ  –מדף 

התוכן לפי עמודות  

קטגוריות/ 
עם  –מפה 

אפשרויות סימון

ציר זמין



בתפריט ההגדרות–עיצוב הלוח 

בחירת הכותרת ותיאור הלוח  
(הנחיה/תת כותרת)

: בחירת
תמונה  –ללוח ( אייקון)סמל •

(.הלוחקטנה שתקושר עם 
לשינוי ( url)כתובת הלוח •

להשתמש אך  הכתובת ניתן 
מספרים וקו  , אותיות: ורק ב
50עד . בלבד( _ ) תחתי 

. תווים וללא רווחים
מגלריית  ( רקע)הטפט •

התמונות במחשב האישי או  
, הנתונים לבחירהמהרקעים

הכוללים גם רקעים ייעודיים  
ועודכמו לוח שבועי 

סגנון  , רקע הפתקיותבחירת 
הגופן



תפריט ההגדרות בהמשך –הגדרות מתקדמות 

:סינון תוכן
י בעל הלוח"עפיתקיותאישור •
החלפת מילים לא ראויות  •

רלוונטי לאנגלית  –י'באימוג
.בלבד

מתן הרשאה לתגובות  
:אופני הדירוג4-ובחירת אחת מ

הצגת  /הגדרות אנונימיות
הכותבים

וקביעת סדר הופעת הפתקיות

.דירוג תמיד יהיה אנונימי
יש אפשרות  " דירוג"אם נבחר 

לתת ציונים



. הוספת תכנים נעשית בלחיצה כפולה על המסך

או בלחיצה על  

:באפשרותכם לדוגמה
לתת שם לפתקית•
לכתוב תיאור לפתקית•
להעלות פריט•
לקשר לאתר•
לחפש פריט להעלות מגוגל•
תמונה במצלמת מחשב/לצלם וידאו•
Google mapsלהוסיף מפה מ •
(drew)לרשום תרשים •
אחריםPadletלהוסיף לוחות •

ניתן להוסיף אובייקט  ! שימו לב
אחד בלבד לכל פתקית

הוספת תכנים

בלחיצה על  

ניתן "..." 

להוסיף עוד  

מגוון פריטים



בחירת אחת  נבנה מרגע הלוח הבסיסי •
.  מהאפשרויות

תפריט עליון

לאחר יצירת הלוח יפתח חלון ובו התפריט  •

רוב ההגדרות והשינויים  . הכללי של הכלי

, (גלגל השיניים)ההגדרות נעשים בלשונית 

. תוכלו לעצב ולהגדיר את הלוחבה 

פתיחת  

תפריט  

כללי

שינוי תבנית  

הלוח

מעבר  

לתפריט  

ההגדרות

ניקוי הלוח

מעבר  

להגדרות  

שיתוף

הדפסת הלוח

פתיחת  

תפריט  

ההגדרות

הגדרות  

שיתוף

שכפול 

הלוח  

הנוכחי

Like
ללוח 

הנוכחי

(שלוש הנקודות)תפריט כללי 

מחיקת הלוח



שיתוף

הזמנת שותפים  

ספציפיים מתוך  

הארגון

כיצד ועם מי משתפים את  להגדיר בתפריט זה ניתן 
הלוח עם אחרים

הגדרת הפרטיות  
הסבר  –של הלוח 

בדף הבא

שיתוף בקישור

QR Codeשיתוף 

–קוד הטמעה 
Moodleאפשרי ב 

Moodleהוספה ל 
במטלה

ל"שליחה בדוא

אפשרויות ייצוא  

הלוח



CHANGE PRIVACY–הגדרות פרטיות 

ניתן לקרוא  

,  ולהוסיף פתקיות

בלי לערוך  

פתקיות של  

אחרים או לערוך  

כך  . את הלוח

מומלץ לשתף  

סטודנטים

אף אחד לא  –פרטי 

מלבדך, יכול לראות

,  עריכה, קריאה

מחיקת , אישור

פתקיות גם של  

לא ניתן . אחרים

למחוק את הלוח  

ולהזמין שותפים

קריאת פתקיות 

בלבד

השיתוף   בתפריט CHANGE PRIVACYבלחיצה על 
. ניתן להגדיר את מידת הפרטיות של הלוח

ניתן  –מוגן בסיסמה 

יהיה לצפות בלוח עם  

הזנת סיסמה

רק מי –סודי 

שישותף בלוח יוכל 
אופציה  –להכנס 

מומלצת

משותף לכל רופין

מה יוכלו המבקרים  

הסבר. לעשות



:Moodleל Padletאפשרויות להוספת לוח 2

–הוספה כפעילות . 1
נפתחת בחלון הפעילות 

נפרד בדף הקורס ב 
Moodle

/https://ruppin-ac.padlet.org: בחשבון שלכם ברופין Padletצרו לוח. 1

על  לחצובדף הקורס . 2
הוספת משאב או פעילות 

Padletפעילות מסוג ובחרו

את  רשמו. 3
שם הפעילות

על לחצו. 4
הגדרות נוספות

השיתוףעל תפריט לחצוPadletבלוח ה . 5

הוסף ל  '+ בשיתוף בחרו. 6
LMSככלי חיצוני'

את הקוד העתיקו . 7
'...פרמטרים מותאמים'

הדביקו את הקוד . 8
משתנים  'בMoodleב 

'...מותאמים

ושימרו. 9

https://ruppin-ac.padlet.org/


:Moodleל Padletאפשרויות להוספת לוח 2

/https://ruppin-ac.padlet.org: בחשבון שלכם ברופין Padletצרו לוח. 1

על הוספת בדף הקורס לחצו . 2
ובחרו משאב  משאב או פעילות 

מסוג פסקה מעוצבת

HTMLולחצו לחצן על החץ בכדי לפתוח את תפריט הפסקה לחצו. 3

השיתוףלחצו על תפריט Padletבלוח ה . 4

הטמע  '+ בשיתוף בחרו. 5
'בבלוג או באתר שלך

קוד ההטמעהאת העתיקו. 6

ושימרו. 8

הוספה בפסקה  . 2
–מעוצבת 

מוטמעת בצורה פתוחה 
בדף הקורס

בחלונית ההטמעהMoodleב הדביקו את הקוד . 7

https://ruppin-ac.padlet.org/


ייבוא לוחות קודמים לחשבון רופין

להכנס לחשבון יש . 1
שלכם ב הקודם 
Padlet

במקביל יש לפתוח  . 2
נפרדת  לשונית /טאב 

לחשבון ולהכנס 
הרופיני החדש שלך  

החשבון  ומתוך 
הרופיני ללחוץ על 

העיגול )החשבון שלך 
ולבחור  ( בצד למעלה

:importב 

ואז לבחור את הלוחות שברצונך  
: לייבא וללחוץ

מכן תראו את הלוחות הללו לאחר 
בחשבון החדשאצלכם 

לסרטון הדגמהקישור 

mailto:https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=apz0DQNi81s&feature=emb_logo


Padlet מחשב, טאבלט, טלפון נייד–עובד על כל מכשיר.

ניתן לראות את הפעילות של כל המשתתפים על הלוח באופן מיידי  .
.אין צורך לרענן את העמוד

ניתן לשנות את כתובת הלוח לכתובת שניתן לזכור בקלות  .
".  כתובת"תחת בתפריט ההגדרות  

:לב ניתן להשתמש אך ורק בשימו 
.רווחיםתווים וללא 50עד . בלבד( _ ) מספרים וקו תחתי , אותיות

 ניתן לשכפלו , של אנשיםליותר מקבוצה אחת הלוח כאשר רוצים לשתף את
"  הכן מחדש"בלחיצה על אייקון 

.למעלה מימין
ההעתקה יכולה להיות של הלוח עם וללא הפתקיות שנוספו על ידי 

.משתמשים נוספים

טיפים לשימוש 



Padlet מחשב, טאבלט, טלפון נייד–עובד על כל מכשיר.

ניתן לראות את הפעילות של כל המשתתפים על הלוח באופן מיידי  .
.אין צורך לרענן את העמוד

ניתן לשנות את כתובת הלוח לכתובת שניתן לזכור בקלות  .
".  כתובת"תחת בתפריט ההגדרות  

:לב ניתן להשתמש אך ורק בשימו 
.רווחיםתווים וללא 50עד . בלבד( _ ) מספרים וקו תחתי , אותיות

 ניתן לשכפלו , של אנשיםליותר מקבוצה אחת הלוח כאשר רוצים לשתף את
"  הכן מחדש"בלחיצה על אייקון 

.למעלה מימין
ההעתקה יכולה להיות של הלוח עם וללא הפתקיות שנוספו על ידי 

.משתמשים נוספים

טיפים לשימוש 



אין צורך להיות רשומים ל-Padletכדי להוסיף פתקיות בלוח קיים  .

פרטיות מוגדר & אנשים < אולם יש לוודא שבתפריט השיתוף 

.יוכלו לכתוב( ללוח)שאלה עם גישה 

ניתן לגרור פתקיות ימינה או למטה ותיפתח גלילה אשר תאפשר צפייה בכל . ללוח אין מגבלת מקום

.הלוח

  אפשרות העזרה                 תחת התפריט הכללי

, אל תהססו להשתמש בה, שימושית מאוד...( תפריט שלוש הנקודות )

.אך בחיפוש ערכים באנגלית בלבד

טיפים לשימוש 


