
 

 מדריך לעבודה עם גלוגסטר
 

 מה זה גלוגסטר?
 

גלוגסטר הוא פלטפורמה חינמית המאפשרת ליצור כרזות דיגיטליות ("גלוגים"), המשלבות טקסט, 

 קישורים, תמונות, קובצי קול וקובצי וידאו.

הפלטפורמה מציעה מספר תיבות טקסט מעוצבות, צורות גרפיות ומסגרות לתמונות ורקעים מעוצבים 

 שרים למשתמשים ליצור כרזות ייחודיות בקלות.המאפ

 .livebindersאת הכרזות ניתן לשלוח כקישור או להטמיע אותן בתוך אפליקציות כגון 

 הפלטפורמה בתשלום מאפשרת גם לערוך במשותף כרזות.

 

 יצירה של חשבון גלוגסטר
 

 כדי ליצור חשבון גלוגסטר:

 http://www.g logster.comהכנסו לאתר 

 

 "אני תלמיד" לחצו על אפשרות

 
 במסך שייפתח לכן הקפידו להירשם כמורים:
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http://www.glogster.com/


 

מלאו את הטופס המקוון ובסיום לחצו על 

 "הרשם":

 

 
 

תקבלו דוא"ל לאישור ההרשמה. אשרו את 

 ההרשמה באמצעות הקישור שיופיע בדוא"ל. 

 

 יצירה של גלוג חדש 
 

 לחצו על "יצירת גלוג חדש" •

  
 

כעת תוכלו לבחור אם להשתמש  •

בתבנית קיימת או ב"לוח חלק". 

שימו לב שכל תבנית קיימת היא 

בסיס לשינויים. תוכלו להסיר כל 

רכיב מהכרזה באמצעות לחיצה על 

 סמליל פח האשפה
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באמצעות  רכיבים לכרזה להוספת •

לחצן ה"הוסף" ובחירה בסוג הרכיב 

 שתוסיפו

 
 

 של הכרזה: המראהכדי לשנות את  •

ובחרו ברקע  wallבחרו באופציה 

עבור הגלוג שלכם. בכל פעם 

שתלחצו לחיצה בודדת על רקע 

מסוים, תוכלו לראות דוגמה שלו 

כדי לבחור ברקע מסוים  מימין.

 use itלחצו על 

 
 

 כדי לשנות את הרקע של הכרזה: •

כדי להשתמש  graphics-לחצו על לחצן ה

לחצו  טורים המוצעים על ידי גלוגסטר.בעי

כשתמצאו את העיטור  use itעל 

 שאהבתם.

  
 

 כדי להוסיף תמונות: •

כדי להעלות  images-לחצו על לחצן ה

תמונות, קובצי קול או וידאו מהמחשב 

 שלכם או מהרשת.

לחצו על  כדי להעלות קובץ מהמחשב

upload  ובחרו את הקבצים שברצונכם

. הקובץ יעלה (יש openלהוסיף ולחצו 

להצטייד בסבלנות) לכונן הוירטואלי שלכם 

בגלוגסטר. אחרי שיעלה סמנו באמצעות 

. use itהעכבר את הקובץ הרצוי ולחצו 
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תוכלו להשתמש בקובץ בצורתו הקיימת 

) או שתוכלו להוסיף לו מסגרת as is(לחצו 

. תוכלו add a frameבאמצעות לחצן 

ת לנסות באמצעות התצוגה המוקדמ

מסגרות שונות עד שתמצאו את המסגרת 

 הרצויה.

 

כדי לשלוח תמונות לרקע או  •

 לקדמת הכרזה:

ניתן ליצור שכבות של תמונות על הכרזה 

על ידי לחיצה על העכבר כשהוא על תמונה 

מסוימת. הלחיצה תפתח תיבת שיח של 

עריכה, שבה תוכלו לבחור להביא את 

ו ) אmove frontהתמונה לקדמת הכרזה (

 )move to backלהעבירה לרקע (

 
 

 

 :כפתור העריכה •

כשאתם לוחצים על כפתור העריכה, סרגל 

 okהכלים משתנה, הכפתור הראשון אחרי 

מאפשר לשנות את צבע הגרפיקה, 

הכפתור השני מאפשר להכניס קישור, 

השלישי מאפשר עריכת טקסט והרביעי 

מאפשר להוסיף אפקטים לתמונה או טקסט 

 ok(הצללה, שקיפות וכיו"ב). לחצו על 

כשאתם מסיימים לערוך כדי לחזור לסרגל 

כדי להוסיף קישור לתמונות,  הכלים הקודם.

ת לחיצה עליה. לחצו בחרו בתמונה באמצעו

. הקלידו את linkואז לחצו על  editעל 

כתובת האינטרנט (או הדביקו אותה) ולחצו 

ok. 
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 כדי להוסיף וידאו או קובץ קול: •

ואז בחרו אם תרצו  videoבחרו 

להעלות מהמחשב שלכם 

)upload.כדי  ) או לצרף קישור

להעלות וידאו מהמחשב בצעו את 

 Upload הפעולות הבאות:

Browse –   שתמצאו את הוידאו

. הקובץ יעלה openהמבוקש לחצו 

(יש להצטייד בסבלנות) לכונן 

הוירטואלי שלכם בגלוגסטר. אחרי 

שיעלה סמנו באמצעות העכבר את 

כדי  .use itהקובץ הרצוי ולחצו 

להעלות קישור לוידאו בצעו את 

יפתח  – Link הפעולות הבאות:

מסך ובו תקלידו או תדביקו את 

תובת האינטרנט של הוידאו כ

 add toהרצוי. בסיום לחצו על 

your files  והוידאו יעלה לכונן

הוירטואלי. לא תוכלו לצפות בוידאו 

לא  –כשאתם במצב עריכה 

 להיבהל!
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לגרום לוידאו להתחיל תוכלו  •

ברגע פתיחת  ולהתנגן אוטומטית

 playerבחרו בחלון הנגן:  הכרזה:

אם תלחצו  add playerבחרו בהוספת נגן 

) editעל הנגןף ואז על כתפור העריכה (

 יופיע סרגל כלים:

 

 
 

בסרגל  textבחרו  להוספת טקסט: •

הכלים. תוכלו לבחור בתיבת טקסט 

)textbox) תיבת כותרת ,(title 

box) בועות טקסט ,(bubbles או (

). בכל stickersצורות מדבקה (

קטגוריה ישנו מבחר גדול של 

בחרו בתיבת  תיבות טקסט.

. use itהטקסט הרצויה לכם ולחצו 

לחצו  התיבה תופיע לכם על המסך.

edit  כדי להקליד את הטקסט (לא

 Altלשכוח לעבור לעברית בעזרת 

+ Shift כשתסיימו להקליד את .(

שבתפריט  Ab1הטקסט, לחצו על 

כדי לשנות את גודל הגופן או 

סגנונו, או כדי להדגיש אותו, לקבוע 

ו, מיקומו בתיבה וכיו"ב. את כיוונ

תוכלו גם לשנות את צבע הטקסט 

 .color chartבעזרת 

תוכלו להוסיף קישורים לטקסט באמצעות 

), כפי editשבערכת העריכה ( linkכפתור 

 שתואר לעיל.
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 שמירה של גלוג
 

 saveכדי לשמור את הכרזה לחצו  •

and publish 
 

 

מסך השמירה יפתח. בחרו  •

classic glog 

 

 
 

תנו לכרזה שם, הגדירו קטגוריה  •

 Public orובחרו פרטי או ציבורי (

Private. כשתסיימו לחצו ,(save 

and publish 
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יוצג בפניכם קישור לכרזה ויוצגו  •

שיתוף  מספר אפשרויות לשיתוף

)share( 

 
 

 בהנאה !
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