
emaze-  מדריך למשתמש



הערך הפדגוגי 

.מידעמהלך או , רעיון, ויזואלית של סיפורלהצגה השימוש במצגת מסייע 

.מידענחשפים לרעיונות מגובשים ומאורגנים באופן חזותי ומושך המסייע לעיבוד הסטודנטים 

.  עניין והתרגשות,  כיף, מכניסות לאולם ההרצאות מעורבותemazeהמרשימות של המצגות 

הכלי מספק מגוון  . מצגת וויזואלית מרהיבה בצורה פשוטה ומהירהלייצר כלי 

וידידותי אינטואיטיבי , הרצויאליהן יש ליצוק את התוכן , מוכנותרחב של תבניות 

.  למשתמש

.ב"לתיאור תהליך וכיו, סיכום של נושא/לפתיחה, מתאים להצגה בכנסים



תוכן עניינים  

רישום וכניסה•

השימושים העיקריים של הכלי•

:יצירת מצגת חדשה•

(סגנון)בחירת תבנית : 1שלב –

(מוזיקה, וידאו, טקסט, תמונות)עריכת התוכן : 2שלב –

ניגון ושיתוף: 3שלב –

טיפים לשימוש   •



https://www.emaze.comהיכנסו לאתר בכתובת•

ל ויצירת  "הירשמו על ידי הכנסת כתובת דוא•

University Professorשימו לב לבחור .  סיסמה

על ולחצו •

Loginכנסו דרך –אם כבר שי לכם חשבון 

כניסה ורישום 

https://www.emaze.com/


:מעמוד הבית ניתן להגיע לשימושים העיקריים של הכלי•

עמוד הבית

לצפות  

במצגות 

שיצרתם

לצפות  

במצגות 

אליהן  

שותפתם

לצפות  

במצגות של 

אחרים  

ולחפש מצגות

להמיר  

מצגות  
PPT

קיימות

ליצור  

מצגת  

חדשה  



Newלחצו על •

יצירת מצגת חדשה

PRESENTATIONבחרו •



בחירת תבנית: 1שלב 

: ישנן שלוש קטגוריות של תבניות •
עיצוב  /אומנות, חינוך,  עסקים 

מומלץ לצפות בכל התבניות מכל  •
.  הקטגוריות

תבנית ניתן לשנות ולהחליף  בכל •
את רוב האובייקטים ולכן ניתן  

ללא  , להתאימה למגוון נושאים
השקעת מאמץ או זמן רב 

.  בהתאמה

יש  במעבר על התבנית עם העכבר •
או  בתבנית המצגת אפשרות לצפות 

.לערוך אותה

הבחירה  לפני  Previewלצפות מומלץ •
,  על מנת להתרשם מסוגי השקופיות

הפונטים והמעברים בין שקופית  
.לשקופית



המצגת והזנת התוכןעריכת : 2שלב 

ולערוך את הרכיבים בכל שקף, תוכלו להוסיף שקפים, ( Edit)התבנית לאחר בחירת 

למחוק שקפים ורכיבים כרצונכם/או להוסיף/אפשר לערוך את מה שמציעה התבנית ו

Section  חלוקת המצגת
,  לפי נושאים)למקטעים 
(:'שלבים וכו

זו מהווה מעין  חלוקה •
למרצה  " מפת דרכים"

ולסטודנטים ומסייעת  
לשלוט במבנה  

ההרצאה
החלוקה למקטעים לא •

מוצגת כאשר צופים  
במצגת

Add–  הוספת שקופיות
:למצגת

הוספת שקופית מתוך  •
מגוון שקפים מעוצבים  

רקע )למטרות שונות 
,  גרף, טבלה, לסרטון
ציר  , טקסט, תמונה

תרשים ושילובים  , זמן
(.  שונים

הוספת שקופית ריקה  •
.חופשילעיצוב 

שקפים רכיבים

עריכת שקפים•



עריכת רכיבים בשקף•

Textועודסאונד , הוספת קישור, צבע, פונט, גודל, עיצוב טקסט

י מעבר עליו עם העכבר"ע–ניתן לראות את שם הפונקציה של כל אייקון בסרגל -

Direction
לבחור לכתיבה 

מימין לשמאל

סימון לרקע  

שקוף



עריכת רכיבים בשקף•

Image עריכת רכיב תמונה  / תמונה הוספת

להטעין תמונה מהספרייה המקומיתאו ניתן לבחור קישור לתמונה מהרשת •

מאגרי  –קישור לאתר הוראה מקוונת )להשתמש במאגרי תמונות , Google Imageלחפש ב : מקור לתמונות•
(לתמונות

לאתר  קישור ישיר 
דרך  –הוראה מקוונת 

אייקון על שלוח /מודל

העבודה שלכם

http://www.edutech.ruppin.ac.il/ppt-tips
http://www.edutech.ruppin.ac.il/
http://www.edutech.ruppin.ac.il/


עריכת רכיבים בשקף•

Mediaהוספת סרטון מהרשת או מהספרייה המקומית

ניתן להוסיף קישור או קובץ מספריה מקומית•

טופס מקוון ועוד, מפה של גוגל, כתבה/קישור למאמר, ניתן להוסיף מדיה כגון סרטון•

רשימת מאגרים  

מומלצים לסרטונים

ניתן לחפש   YouTubeב

סרטונים על פי קטגוריות  

'ותכונות כמו משך וכו



עריכת רכיבים בשקף•

Shapeאייקון/הוספת צורה

Chart גרףגיליון ליצירת

ניתן  )עריכת נתוני הגרף 

(גם לייבא מקובץ קיים

הוספת קישור 

–נניח בלחיצה על צורה 
קישור לאתר הרצוי



•Viewמצגת אותה יצרתם/בכל שלב של עריכת המצגת תוכלו לצפות בשקף

Editי לחציה על כפתור "ע, תוכלו לחזור ולערוך את המצגת ממצב צפייה•

שמירה וצפייה בתוצר תוך כדי תהליך–עריכת רכיבים בשקף •

•Save אותהיש לתת שם למצגת ולשמור



ניגון ושיתוף: 3שלב 

ניתן לנוע קדימה אחורה בעזרת  , " סרטון"מוצגת כמו emazeשל המצגתניגון המצגת 
מסמנות החלפת שקופית" פס הניגון"הנקודות ב, החיצים

Shareבשלב ה , ניתן לקבוע אם לנגן את המצגת באופן אוטומטי ועוד

לחיצה על הכפתור  

ניתן לראות את כל השקפים 
PowerPointבדומה ל



Share אופניםבמספר לשתף את המצגת ניתן  :

•Link- יצירת קישור כך שמי שיש אתLinkיוכל לצפות במצגת
מייל שליחת •
החברתיות  הקורס וברשתות באתר (  Embed)הטמעה •

ניגון ושיתוף: 3שלב 

תוכלו להגדיר אם לנגן את המצגת באופן  

(מומלץ רק במקרים מיוחדים)אוטומטי 

 Privacyה בטאבלמצגת הרשאותהגדרת 

אסור  /ניתן לבחור מה מותר–למשתמשים עם חשבון חינמי •
לעשות עם המצגת במאגר השיתופי

יש אפשרות לשמור את  ( עולה כסף)Premiumלבעלי רישיון •
המצגת למקום למאגר פרטי ברשת



 ניתן להמיר מצגותPPT  קיימות למצגות של

emaze.

.  PPTבעמוד הבית יש להיכנס ל •

:ההמרה מתבצעת בשלושה שלבים פשוטים•

מצגת מהמחשב המקומי וטעינתה  חירת ב–

לכלי

למצגתemazeתבנית בחירת –

.שינויים והתאמותביצוע –

זמןלב כי לעיתים ההמרה לוקחת שימו 

טיפים לשימוש 

-emazeכדאי לשקול להעתיק את התוכן ממנה לרכיבי מצגת –כאשר המצגת בעברית •

.כך שתוכלו טוב יותר לשלוט בעימוד



מאפשר גםהכלי , מעבר ליצירת מצגות:

.  משחק וסיפור, כרטיס ברכה אלקטרוני, יצירת אתר

  יש אפשרות להוסיף קריינות לכל השקופיות או

.  ספציפיתלאובייקט בשקופית 

קישור לסרטון המסביר איך להוסיף קול

https://app.emaze.com/2913923#2


  בסיום עריכת המצגת ניתן לתרגם

.אוטומטי לשפות רבותאותה באופן 

 לחפש מצגות בגוון נושאים בכדי  ניתן

השראה או לשימוש חופשי  לקבל

 EXPLOREלהיכנס ליש . בהוראה

ולכתוב בשורת החיפוש את הנושא  

.המבוקש


