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הקלטת המפגש

https://youtu.be/LeVZq6bHNKk
https://youtu.be/LeVZq6bHNKk


פדלטאודות מה נלמד בסדנה

פוסטיםהוספת 

פדלטמה ניתן לעשות עם לוח 

פדלטפתיחת חשבון 

פדלטהגדרת לוח 

שיתוף והטמעה

ניהול לוחות



פדלטאודות 



Padletאודות 

בצורה פשוטה ונוחה , בתשלום/חינמי, מאפשר יצירת קיר שיתופי מקוון, השימוש ביישום✓

.לשימוש

.בכל זמן ומכל מכשיר,סינכרונית-אוניתן להשתמש בלוח בצורה סינכרונית ✓

.סרטון או קובץ מכל סוג שהוא, קישור, תמונה, טקסט, ניתן להעלות ללוח✓

.או לדרג את הפרסומים השונים/היישום מאפשר גם להוסיף תגובה לפרסומים השונים ו✓



פוסטיםהוספת 



לחצו על הלחצן1.

או את נושא  /בשורת הנושא הקלידו את שמכם ו2.

הפרסום 

הקלידו את תוכן הפוסט3.

קבצים וכדומה/הוסיפו תמונות קישורים4.

ניתן לחפש תמונה•

ניתן להוסיף קישור•

ניתן לצלם תמונה•

ניתן להעלות קבצים מהמחשב     •

פוסטיםהוספת 



לחיצה על הלחצן           5.

תאפשר להוסיף כל אחד  

מהיישומים המופיעים 

בחלונית

ניתן לבחור את רקע הפתקית6.

בסיום נלחץ על  7.

(המשך)פרסום בלוח 



ניתן לערוך רק פרסומים שאנחנו הוספנו•

,  לעריכת הפרסום

נלחץ על הפוסט1.

נלחץ על הלחצן2.

נלחץ על ערוך פוסט3.

ניתן למחוק את הפרסום באמצעות לחיצה על מחיקה   4.

עריכת הפרסום



אט'שהקישור אליו נמצא בצהפאדלטהיכנסו ללוח 1.

.  קודQR-את ההסמרטפוןאו סרקו עם 

הוסיפו טקסט ותמונה רלוונטית ותארו חוויה משמעותית  , הוסיפו את שמכם2.

אחת שהייתה לכם השנה בלימודים

https://beitberl.padlet.org/tikshuv3/8ez7kmsdprcn2qyi

התנסות

https://beitberl.padlet.org/tikshuv3/8ez7kmsdprcn2qyi


פדלטמה ניתן לעשות עם לוח 



Padletמה ניתן לעשות עם לוח 

עריכת היכרות בין תלמידים✓

הצגת מידע ושיתוף תכנים בדרך חזותית✓

נושאוסיכוםפתיחה ✓

תיעוד ידע שנצבר או נלמד✓

(  הבעת דעה ועוד, איסוף מידע)ריכוז תוצרי למידה אישית או קבוצתית ✓
ועל בסיס תוצרי הלמידה לקיים לדיון כיתתי

איסוף חומרים ומידע לצורך חקירה או כתיבת עבודה✓

סיעור מוחות✓

הערכת עמיתים באמצעות הוספת תגובות✓



דוגמה מתוך קורס

ורד חרותי" / טקסט חזותי"מהקורס 

בדוגמה זו 

אנו רואים  

פוסטים

שנוספו בהם  

כותרת

טקסט  

ותמונה



תיכון אלון ברמת השרון-תערוכת גמר באומנות 

וורד חרותימנדלרעדי , בהנחיית ורה קורמן

כדי לצפות בתערוכההתמונהלחצו על 

בדוגמה זו 

אנו רואים  

פוסטים

שבהם 

נעשה קישור  

ללוחות  

פדלט

נוספים

https://padlet.com/art2020/alon
https://padlet.com/art2020/alon


יולזריר שירלי נתן "מתוך קורס של ד

בדוגמה זו 

אנו רואים  

פוסטים

שבהם הועלו 

מושגים  

המתייחסים  

לנושא  

מסויים



יולזריר שירלי נתן "מתוך קורס של ד

בדוגמה זו 

אנו רואים  

פוסטים
–מקושרים 

משמש  

לסיעור  

מוחות  

וכדומה



יולזריר שירלי נתן "מתוך קורס של ד

בדוגמה זו 

אנו רואים  

פוסטים

ממוינים על  

פי נושאים



יולזריר שירלי נתן "מתוך קורס של ד

בדוגמה זו 

אנו רואים  

פוסטים

העושים 

שימוש  

בתבנית  

מפה



בדוגמה זו 

אנו רואים  

פוסטים

העושים 

שימוש  

בתבנית של  

ציר זמן



פדלטפתיחת חשבון 



ונלחץ על הירשםgoogle-Padlet-נקליד בפדלטליצירת חשבון 

פדלטפתיחת חשבון 



יש ללחוץבפדלטאם אין לכם חשבון 

Sign upעל 

(המשך)פדלטפתיחת חשבון 



ניתן להירשם עם כל אחד מהחשבונות  ✓

או באמצעות הזנת כתובת מייל  

וסיסמה לבחירתנו

I’m beautifulנסמן את התיבה  ✓
Sign Upנלחץ על ✓

(המשך)פדלטפתיחת חשבון 



הגדרת לוח שיתופי



Padlet-יש להיכנס לחשבון ה1.

ללחוץ על2.

לבחור בתבנית הרצויה3.

פדלטהגדרת לוח 



תבניות שימושיות

למיון פוסטים על  לסעור מוחותלכל פרסום

פי נושאים

פרסום על גבי מפהציר זמן

(המשך)פדלטהגדרת לוח 



(הנחיות)נוסיף תיאור , נגדיר כותרת1.

נוכל להעתיק את כתובת הלוח לפרסום2.

(המשך)פדלטהגדרת לוח 



נגדיר את הרקע3.

נוכל להגדיר שמי שיש לו חשבון שמו  4.

יופיע על גבי הפוסט

נפתח את האפשרות  5.

להוספת תגובות

(המשך)פדלטהגדרת לוח 



נלחץ על הבא5.

נלחץ על התחל לפרסם6.

(המשך)פדלטהגדרת לוח 



נלחץ  , לשינוי הגדרות8.

על גלגל השיניים

לשינוי הגדרות פרטיות נלחץ על שיתוף9.

נשנה את הגדרות הפרטיות  10.

(המשך)פדלטהגדרת לוח 



ולתת הרשאת  ' סודי'מומלץ להגדיר 11.

כתיבה

נלחץ על חזור12.

נלחץ על סגור13.

(המשך)פדלטהגדרת לוח 



הטמעהושיתוף 



נלחץ על לחצן שיתוף1.

לתלמידיםנוכל להעתיק קישור ולשלוח•

להדבקה במצגתQRנוכל לקבל  קוד •

נוכל לקבל קוד הטמעה לשיתוף באתר•

שיתוף והטמעה



ניהול לוחות



לאחר מכן , ניתן לשמור את הלוחות הקיימים. לוחות3בחשבון חינמי ניתן לפתוח עד 

למחוק את תוכנם ולעשות בהם שימוש חוזר

לשמירת הלוח

נלחץ על לחצן1.

' יצוא'בתפריט נלחץ על 2.

נבחר את צורת השמירה  3.

ניהול לוחות



הפוסטים/למחיקת הלוח

נלחץ על לחצן1.

נבחר את צורת המחיקה2.

לא מומלץ להעביר הלוח לארכיב

יפתח חלון להזנת קוד לאישור מחיקה 3.

(המשך)ניהול לוחות 



חומרי הדרכה

Padletמדריך טקסטואלי ליצירת לוח 

Padletסרטון הדרכה ליצירת לוח 

Padletסרטון הדרכה ליצירת לוח 

Padletרעיונות לשימוש בלוח 

https://www.herzogcollege.org/post/050520
https://www.youtube.com/watch?v=EYnu7Q7FdQE
https://youtu.be/gbKlF6to0pQ
https://ditchthattextbook.com/20-useful-ways-to-use-padlet-in-class-now/


יעוץ הדרכה ותמיכה
,  תהייה והתלבטות אנחנו כאן, בכל שאלה

צוות מרכז להוראה ולמידה

T.L.Center@beitberl.ac.il: ל"דוא

mailto:T.L.Center@beitberl.ac.il

