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 החינוך משרד
 וטכנולוגיה מדעל נהלימה

 ידע וניהול פיתוח ארגון תחום

  תשע"ד ניסן, 4102אפריל 

 Thinglink-ב תמונה שיתופית - 70מסמך מספר  : ICTארגז כלים

Thinglink  תמונות שיתופיות ואינטראקטיביותיצירת לאפליקציה רשתית היא.  

דיגיטאלי על בסיס תמונות, לדוגמה: הטמעת סרטונים על מפה או עשו שימוש באפליקציה להעברת תוכן 
 .קישור לאתרי אישים שונים מתמונה של מקימי המדינה

 https://www.youtube.com/watch?v=D8yFpRAQ_18&feature=youtu.be קישור לסרטון בנושא:

 

 רישום

  ר לאתהיכנסוhinglink.comT. 

          לכניסה כמורה לחצו על

I'm a Teacher. 

 

 

 

 

 באמצעות:הירשמו 

 דואר אלקטרוני 

 פייסבוק 

 טוויטר 

 + גוגל 

 

 

 

 

 

  עם הכניסה תוכלו לעצב את

 עמוד הבית שלכם.

  במדריך זה נתמקד ביצירת תוכן

 בלבד.

  לחצו עלGo To Your Stream. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D8yFpRAQ_18&feature=youtu.be
https://www.thinglink.com/
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הוא למעשה עמוד הבית  Stream -ה 

 שלכם בו תוכלו:

 לעקוב אחרי חברים. 

 לצפות בפעילות שלכם. 

  לצפות בסטטיסטיקה על    

 הפעילות שלכם.

  חופשילשוטט באופן. 

 קבוצות לימוד של  ליצור

 תלמידיכם.

 פריט חדש. ליצור 

 

 

 

 

 

 

 הפריטעריכת 

  בלחיצה עלMe  או עלCreate 

  תוכלו ליצור פריט תוכן חדש.

 :בחרו את מקור העריכה 

o מהמחשב 

o מפליקר 

o מקישור 

o מפייסבוק 

 

  הדוגמה בחרנו להעלות לצורך

 פריט מהמחשב.

 .גררו את הפריט מהתיקייה למסך 

 

 

  אחרי העלאת הפריט יפתח מסך
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 העריכה.

 .תנו שם לפריט 

  לחצו באזור בו תרצו להציב

 קישור.

  היעזרו באפליקציה למציאת תוכן

 לקישור.

  לחצוSave .בסיום 

 קישור לאתר:

  מקמו את תיבת הקישור והגדירו

 את גודלה.

  את כתובת האתר.הקלידו 

 .הקלידו תקציר 

 .בחרו את הסמן 

  לחצו עלSave Tag. 

 

 

 

 קישור לסרטון:

  מקמו את תיבת הקישור והגדירו

 את גודלה.

  הסרטוןהקלידו את כתובת. 

 .הקלידו תקציר 

 .בחרו את הסמן 

  לחצו עלSave Tag. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 שם הפריט

מציאת תוכן  אזור העריכה
 לקישור
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  בסיום העריכה:

 

 שיתוף

 .לחצו על שיתוף 

  צורת השיתוף בחרו את

 המועדפת עליכם:

o רשת חברתית 

o קישור ישיר 

o הטמעה באתר 

 

 

 

 

 

 

 

 .בקישורצפו בדוגמה 

 
 

 

 

 

 בצעו בדיקה

 חזרו לעריכה
 שתפו

 בדקו את הסטטיסטיקה
 מחקו

 רשתות חברתיות

 קישור ישיר

 הטמעה באתר

http://www.thinglink.com/scene/522713395510640641

