
OurBoox-  מדריך למשתמש



הערך הפדגוגי 

ובמקום )ידי הסטודנטים בדרך שונה מהמקובל חוויה על , רעיון, סיכום תהליך

, באתר הקורס, בשיעורים וביניהם' לשתף'וליצור חוויה ייחודית אותה אפשר ( מצגת

.ועודבפרזנטציות 

,  תמונות,הכולל טקסט, ספר דיגיטלי מקווןפשוט וחינמי ליצירה שלכלי 

בדרך שונה מהמקובל גם הכלי מאפשר להציג תוצרים. קול ועוד, ווידיאו

.וליצור חוויה ייחודית אותה אפשר לשתף ברשת,י הסטודנטים"ע

.אופציה לדפדוף מימין לשמאלתומך בעברית באופן מלא כוללהכלי 



תוכן עניינים  

רישום וכניסה•

יצירת ספר חדש•

(דפים וכריכה)עריכת הספר •

צפייה•

שיתוף•

טיפים לשימוש  •



היכנס לאתר בכתובת•

http://www.ourboox.com/

יש ( שלא נרשמו לאתר)למשתמשים חדשים •

Join Ourbooxאו על Sign Upללחוץ על  Now

למלא פרטים לרישום משתמש•

Create your accountללחוץ על •

Log Inיש ללחוץ על –כבר נרשמתם אם •

כניסה ורישום 

משתמש חדש כניסה משתמש  

קיים

רישום משתמש  

חדש

http://www.ourboox.com/


יצירת ספר חדש

.Create a book nowבסרגל העליון או  Createבחרו •

(תכלו לערוך ולשנות אותו בכל שלב)תנו שם לספר •

:בחירת פורמט הספר•

:פורמט ריבועי
מתאים מאוד לספרים 
בהם משלבים תמונות  

.לצד הדף הכתוב
15דף כתוב מכיל בערך 

.  שורות
,  לשלב בדף תמונותניתן 

סרטונים ועוד

":רגיל"פורמט 
לספרים מבוססי  מתאים 

.טקסט בעיקר



Square Book–עריכת ספר בפורמט 
דפים 

עורכים את דפי הספר Editorבלשונית•

Artworkאו  Textבוחרים את סוג הדף •

Textבדף מסוג 

o  נפתח עורך הכולל כלי עיצוב טקסט

(.HTML)סטנדרטים 

oוהטמיע , כולל אפשרות להוסיף קישור

(.ותוצרי רשת נוספים)סרטונים 

Artworkבדף מסוג 

יש להטעין קובץ מסוג תמונה•

ניתן לבחור קובץ מהמחשב האישי•

או מספריית המדיה •

(הנבנית במהלך העבודה על ספר)

הוספת  

קישור

הטמעה  



צפייה בשלב העריכה, שמירה , הזזת דפים, מחיקה של דף, הוספת דף 

הוספת דף  

חדש

בין  )הוספת דף 

(דפים

מחיקת דף

צפייה בשלב  

העריכה

שמירה

הזזת מיקום הדף

(י בחירה וגרירה"ע)

Square Book–עריכת ספר בפורמט 
דפים 



Square Book–עריכת ספר בפורמט 
כריכה

בחרו כדי  

לדפדף בספר 

מימין לשמאל

(ותיוגקיטלוג)עורכים את כריכת הספר ומידע כללי Cover & Infoבלשונית 

אם רוצים לדפדף בספר מימין לשמאל  –Right-to-Leftחשוב לבחור * 

-טעינת תמונה 

כריכה



צפייה

או בלחיצה על הפינה העליונה של הדף, ניתן לדפדף בספר בעזרת החיצים: צפייה

.י לחיצה על האובייקט"וקישורים מופעלים ע, סרטונים

"  לייק"תגובה או /הקוראים יכולים להגיב בהערה: תגובה

דפדוף בספר

מעבר  

עמוד

Like

תגובה



שיתוף ופרסום

Publish-בחינם OurBooxניתן לפרסם את הספר בספריה הציבורית של 

Draft-ורק היוצר הספר ובעלי הקישור לספר יוכלו לצפות בו –ניתן לשמור על הספר פרטי 

.  בכל שלב ניתן לפרסם או לבלט פרסום של הספר

- Draftמוד הפרסום של הספר 

זמין רק  –הספר לא מפורסם ברשת 

(  ולמי שיקל את הקישור)ליוצר 

קישור לספר 

ניתן להעתיק אותו  

ולשלח לפי בחירה

כדי לפרסם את  –לחיצה 

הספר ברשת



 500בגודל תמונותX500 לפיקסלים הן אידיאליות-Square Book

 בפורמט מסוגText Book  י המערכת"ההפרדה לעמודים אוטומטית ע–הכתיבה היא רציפה

בעתיד הקרוב תהיה אפשרות להדפיס את הספר המקוון

!בהצלחה 

טיפים לשימוש 


