
Padlet- למשתמש  מדריך



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•

טיפים לשימוש  •



/https://padlet.comהיכנסו לאתר בכתובת •

(.לרשומים" )Login"או " SIGN UP"על ולחצו 

כניסה ורישום 

הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם והזינו  •

.  סיסמה

באפשרותכם להירשם באמצעות חשבון •

.הגוגלאו הפייסבוק

https://padlet.com/


של  באופציה בחרו בעמוד הראשי •
". PADLETהכן "+ 

(קיר)יצירת לוח מקוון 

התבניות  בחלון הבא בחרו אחת מתוך מגוון •

של הלוח

קיר חלק להוספת  

פתקיות שונות

קנבס עם  

הקשרים בין 

הפריטים

סידור  –רשת 

התוכן בשורות  

של קופסאות

Stream/ זרם–
להוספת פריטים  

בעמודה מרכזית אחת

לוח שמשמש 

אט'כצ קיבוץ התוכן –מדף 

קטגוריות/לפי עמודות

הלוח הבסיסי נבנה מרגע בחירת  •
אחת מהאפשרויות



בתפריט ההגדרות מימין–עיצוב הלוח 

תיאור  , בחירת הכותרת
(  רקע)הלוח והטפט 

ניתן לבחור רקע מגלריית 
התמונות במחשב האישי או  
, מהרקעים הנתונים לבחירה

ייעודיים  רקעיםהכוללים גם 
כמו לוח שבועי ועוד

סגנון  , בחירת רקע הפתקיות
הגופן

–ללוח בחירת סמל 
קטנה שתקושר עם  תמונה 

(הלוח



תפריט ההגדרות מימיןבהמשך –הגדרות מתקדמות 

תגיות באנגלית3עד : מתן תגיות
שלurlואפשרות לשינוי כתובת ה 

שימו לב . אותה יש לשתף, הלוח
:ניתן להשתמש אך ורק ב

(  _ ) מספרים וקו תחתי , אותיות
.  תווים וללא רווחים50עד . בלבד

תגיות מאפשרות חיפוש בגרסה 
בתשלום

–הגדרות שיתוף פעולה 
מתן הרשאה לתגובות  

.  הדירוגאופני 4-ובחירת אחת מ
.דירוג תמיד יהיה אנונימי

יש אפשרות  " דירוג"נבחר אם 
לתת ציונים

הצגת  /הגדרות אנונימיות
הכותבים

וקביעת סדר הופעת הפתקיות



. הוספת תכנים נעשית בלחיצה כפולה על המסך

או בלחיצה על  

:באפשרותכם לדוגמה
לתת שם לפתקית•
לפתקיתתיאור לכתוב •
להעלות פריט•
לאתרלקשר •
לחפש פריט להעלות מגוגל•
תמונה במצלמת מחשב/וידאולצלם •
Google mapsלהוסיף מפה מ •
(drew)לרשום תרשים •
אחריםPadletלהוסיף לוחות •

ניתן להוסיף אובייקט  ! שימו לב
פתקיתאחד בלבד לכל 

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



פרטיות& לשונית אנשים –תפריט שיתוף 

הגדרות יכולות 

העריכה של 

השותפים בלוח

הגדרות פרטיות  

. לצפייה בלוח

הסבר נמצא כאן

פתיחת  

האופציה  

לשכפול הלוח

מתן הרשאת  

מנהל הלוח  

לפרסום פתקיות

מידת  להגדיר את בתפריט זה ניתן 
:כמה אפשרויותישנן . הלוחהפרטיות של 

פרטי•
סיסמא מוגנת•
ידי מתן -ניתן לראות רק על-סודי•

QRקישור או קוד 
בחירת פרטיותציבורי•



שיתוף ברשתות 

חברתיות

שיתוף  

באמצעות קישור

קוד הטמעה  

באתר

שיבוץ/יצוא/לשונית שיתוף–תפריט שיתוף 

שיתוף  
QRבאמצעות 

ניתן  –קוד 

לחלוק עם  

הסטודנטים

אפשרויות ייצוא  

הלוח

דרכים לשיתוף הלוח עם 5בתפריט זה ישנן 
:אחרים

ניתנת  , QR codeשיתוף באמצעות •
אפשרות לקוד הדפסה

העתקת קישור•

ניתן להטמיע )הטמעת קוד באתר •
3בבחירת אופציה זו נפתחות (. במודל

אפשרויות הטמעה עם הסברים  
:מפורטים

המטעה מלאה בבלוג או באתר–

wordpressבאתר הטמעה – -

על שלחיצה -מקדימה תצוגה –
padletהתמונה פותחת את ה

חדשבדפדפן 

אלקטרונילינק בדואר שליחת •

שיתוף ברשתות חברתיות•

.וכן אפשרויות לייצוא הלוח



לשונית  < הייצוא נעשה בתפריט השיתוף . ניתן לייצא את לוח לכמה תוכנות

.  שיבוץ/יצוא/שיתוף

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"למטה 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

 פרטיות& לשונית אנשים –שיתוף בתפריט

, בלבדלקריאה לשתף לוח ולהגביל את יכולת העריכה ניתן 

(.  תיווך)לבקרה או לעריכה 

 אפשרות העזרה                תחת התפריט הכללי

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

.אך בחיפוש ערכים באנגלית בלבד

טיפים לשימוש 


