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 014//40/52 

 חמישי ט"ו אייר תשע"ג יום 

  Linoitאינטרנטי שיתופי לוח – 74' מס, מסמך ICTארגז כלים 

Linoit  בכלי השימוש .מקום בכל מחשב מכל םפתקילו  להוסיף וניתן ,אינטרנטיו שיתופי מודעות לוחהוא 
 . ואינטואיטיבי ידידותי הוא

 http://en.linoit.comכתובת האתר: 

 הקליקו כאןסרטון הסברה )באנגלית(: 

 רישום מזורז

)כתובת  E-mail ID על ידי מה שנדרש לצורך עבודה הוא רישום פשוט, כאשר ניתן לזרזו באמצעות רישום
 או באמצעות פייסבוק, טוויטר וכדומה.דוא"ל( 

 

 שלב הביצוע

ניתן לרכז קבצים,  ;עבור תזכורות, רשמיםפתקים ניתן להתחיל ליצור לוח  ,ם וזוהיתםלאחר שנכנסת
 תמונות ואף סרטים. 

 Create a new canvas.זהו המסך ההתחלתי, בחרו 

 

 

 

http://en.linoit.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qknYQhTwlYg#!
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 .לחיצה עליועל ידי  )מהמוצעים להלן( רקע לו שם ובחרוללוח עתה תנו 

 

 

 אם ברצונכם לשמור את הלוח לשימושכם הפרטי בלבד או לכולם.כמו כן, החליטו 

 .שלישית באפשרות, בחרו אם ברצונכם שכל אחד יוכל לתלות פתק

 

 .לבסוף, לחצו על 

 

 על הלוח האינטרנטי פתקיםהדבקת 

 .םעליה ולכתוב )בכל מיני צבעים(פתקים  לגרור ניתן כעת

 ניתן גם להוסיף קובץ, סרטון )קישור לכתובת הסרט( או תמונה.

 

 

 לבחור יש לכם את האפשרות פתקבעריכת 
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 Icon,הוספת  ,בלוח השנהגודל פונט, צבע, תזמון 

 

 (.בעיגול אדום)מסומן  Send על לחיצה ידי על דוא"לב פתק לשלוח ואף

 

 תמחק V על לחיצה. עריכה המאפשרים סמלים הפתק של התחתון ובחלק

 הימני חלקו על ריחוף. הפתק את ולהקטין להגדיל ניתן התחתון הימני בחלקו ,כן כמו. הפתק את

 .הפתק כיוון את לשנות מאפשר העליון

 

 

 (.לעיל סגול)מסומן בעיגול  Post בסיום יש ללחוץ על

 

 ( ראו סרגל לוח שיתופי) הוספת תמונה

 :, יופיע המסך הבאבלחיצה או בגרירת תמונה ללוח

 .העלו את התמונה הרצויה )מסומן בעיגול שחור( קובץ בחרבלחיצה על 

 ,מתחת תוכלו לבחור את הגודל הרצוי )קטן, בינוני, גדול(

 .ניתן לרשום כותרת או הסבר על התמונהבה ו Frame,לבחור לדוגמה תוכלו  –( Typeובסוג )
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 (ראו סרגל לוח שיתופי) הוספת סרטון

ביקו דהפשוט  ,מאפשרת לכם להדביק קישור לסרטון מאחד הערוצים הבאים. אם יש לכם סרטון ביוטיוב

 .Postעל  לחצו ובסיום ,URL-את כתובתו ב

 

 

 (ראו סרגל לוח שיתופי)הוספת קובץ 

 כאשר הלוח השיתופי יפורסם, !שימו לב ,רק הפעם .בץפתח מסך עם אפשרות של העלאת קוין, יאגם כ

 (.האפשרויותהורדת הקובץ תדרוש רישום לאתר )בניגוד לשאר 

 

 

 תוצאה סופית

 

 

 

 

 



 משרד החינוך
 וטכנולוגיהמדע לנהל ימה

 תחום תוכן
 

 

5 
 

 

 . התוצאה הסופיתהנה 

 .http://tinyurl.com -אך ניתן לקצרה ב ,ארוכה מדיהמתקבלת אמנם הכתובת 

 .לשתף בפייסבוק/טוויטרואפילו תוכלו בדוא"ל, עתה, תוכלו להעתיק את הכתובת באתר, בבלוג, 

 

 

 !בהצלחה

 

 

 

http://linoit.com/users/dganith/canvases/%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C%20%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%20%D7%95%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
http://tinyurl.com/

