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 משאבים

 דף תוכן מעוצב

, תמונות, קישורים, טקסט –תוכן מגוון  עמוד אינטרנט עםמאפשר להוסיף למרחב לימוד  דף תוכן מעוצבמשאב מסוג 

בדומה . ולא בעמוד מרחב הלימוד, חדשבעמוד פתח נ תוכן הדףלאחר הקלקה על שם המשאב . ועודסרטונים 

על אפשרויות ) דף התוכןשבעזרתו ניתן לערוך ולעצב את , קיים עורך תוכן מובנהבדף תוכן מעוצב , לפסקה מעוצבת

לצורך שימוש בתוכן המורכב  .(עורך התוכןההדרכה בנושא במסמך  לקרוא בהרחבהעורך התוכן ניתן עיצוב בעזרת 

 ."דפי תוכן בחוצצים"או " ספר" במשאבים כגוןלהשתמש  מומלץ, ממספר עמודים

 :במרחב לימוד בדף תוכן מעוצבשימושים ללהלן כמה דוגמאות 

 של מרחב לימודסילבוס דף מידע או  הצגת 

 (מוטמע)תוכן המכיל סרטון משובץ  דף 

 ן המכיל אוסף קישורים למקורות למידעתוכ דף 

 :מעוצבתוכן ף דתהליך הוספת 

 במרחב הלימוד ראשית יש לעבור למצב עריכה .1

 המשאבביחידת לימוד אליה נרצה להוסיף את " הוספת משאב או פעילות" יש ללחוץ על קישור .2

 

 

יש לסמן . הנפתחת של בחירת פעילויות ומשאבים להוספה יש לגלול למטה עד לאזור של משאבים בחלונית .3

 בחלק התחתון של החלונית "הוספה"וללחוץ על כפתור  "דף תוכן מעוצב"אפשרות  
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 : הבאים החובה שדותיש למלא בו את . לאחר פעולה זו נפתח חלון הגדרות המשאב .4

 במרחב הלימודכפי שיוצג  המשאבקובע את שם  - שם 

 המשאבמאפשר כתיבה של הקדמה או פירוט נוסף לגבי   - הנחייה לפעילות 
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ניתן להוסיף  .בדף להציג נרצההתוכן אותו למלא את  יש" תוכן הדף"בשדה , "תוכן"נעבור לאזור לאחר מכן  .5

 התוכןעורך כפתורי בעזרת  קישוריםו תמונותלהוסיף וכן , טקסט ולעצבו

 

 

 

 

על מנת לפתוח ולהציג " הגבלת גישה"ו" הגדרות רכיב כלליות", "תצוגה חזותית"כותרות היש אפשרות ללחוץ על  .6

 לחיצה שנייה על הכותרות תסגור את התצוגה המורחבת. הנוגעות למשאב הגדרות נוספות

 

 

 

 

המיקוד במדריך זה היה . משאב ניתן לשנות ולקבוע הגדרות נוספות מעבר למפורט כאןהגדרות בעמוד זה של  .7

המופיע ליד  אייקון סימן השאלהעל מנת לקבל מידע על הגדרות נוספות ניתן ללחוץ על , על ההגדרות העיקריות

 שמות השדות השונים
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בתחתית " שמירת שינויים וחזרה למרחב לימוד"יש ללחוץ על כפתור  דף תוכן מעוצבבסיום עריכת הגדרות  .8

 העמוד

 התווסף בהצלחה ליחידת הלימוד הפריטלמרחב הלימוד ונראה ש לאחר פעולה זו נחזור .9

 עצמיתרגול 

 (תמונה או קישור, טקסט)עם תוכן כרצונכם  דף תוכן מעוצבמשאב מסוג  למרחב הלימודהוסיפו 


