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 פעילויות

 שימוש בבלוג ועריכת פרסומים
 3מתוך  3מדריך 

 

" שימוש בבלוג ועריכת פרסומיםמדריך ". ב"הוספת פרסומים לבלוג" הוספתם פרסומים חדשים לבלוגבמדריך 

 . זהו מדריך שלישי בסדרת המדריכים בנושא פעילות בלוג.וכן לבצע פעולות נוספות פרסומים בבלוג תלמדו לערוך

 :עריכת פרסומים בבלוג

 :לבצע את הפעולות הבאות כל פרסום בבלוג ניתןב

  בתחתית הפרסוםהמופיע  "עריכה" כפתורניתן ללחוץ על  פרסוםעל מנת לערוך את תוכן ה - עריכה .1

 "מחיקה" כפתורלחיצה על  ידיל ע פרסוםניתן למחוק  - מחיקה .2

 "תגובה הוספת " כפתורלחיצה על  ל ידיע פרסוםלהגיב לניתן  - תגובה .3

בעמוד  יפתח את הפרסום בתחתית הפרסום" קישור קבוע" לחיצה על כפתור - נפרד פתיחת פרסום בעמוד .4

. האופציה נועדה על מנת לאפשר גישה לפרסום הספציפי )בנפרד( או לשלוח ייחודית URLנפרד עם כתובת 

 .אחרים למשתמשיםאת הקישור אליו 
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 :בלוגב םתגי

 

למצוא ולגשת לפרסום מסוים על פי מילות המפתח או התגים.  ניתן יהיה ,תגים ובהגדרות הפרסום הוגדרובמידה 

 ,קישורים מהוויםבצד ימין של המסך. שמות התגים  "תגים" גים של כל הפרסומים בבלוג במשבצתלצפות בת ניתן

 .מתאיםהלפרסום  נועברשבלחיצה עליהם 

 

 

 

 

 

 

 

 

תגים של 
 פרסום

 

משבצת 
 "תגים"

 

http://www.education.gov.il/
http://www.gov.il/


 משרד החינוך
 מידע מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות

 3.1בגרסה  Moodle, חט"עחלופות בהערכה   
 

 אולגה ידי-נשמר לאחרונה על  
  www.gov.ilשער הממשלה : אתר   www.education.gov.ilאתר המשרד : 

 3 מתוך 3 עמוד

 משבצת תגים:

 

 

 

 :צפייה בפרסומי לומדים בבלוג אישי

תופיע למורה של מרחב הלימוד בראש הבלוג רשימת בחירה המאפשרת לסנן  ,בלוג כאישיבלוג הוגדר כבמידה וה

 .בלחיצה על שם התלמיד יופיעו פרסומים של אותו תלמיד בלבד את הפרסומים על פי שמות התלמידים.

 

 

 

 תרגול עצמי

 בבלוג.  חדשההוסיפו תגובה  .1
 סלהיכנצפו בתגים במשבצת התגים. אם קיימים תגים לפוסטים בבלוג לחצו על התגים במשבצת כדי  .2

 לפוסטים. 
 

 

 בסדרת שלושה מדריכים בנושא בלוג. מדריך זה הינו השלישי שימו לב!

סינון פרסומים לפי 
 תלמידיםהשמות 
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