
LiveBinders 

 מדריך למורים
 מדריכת פדגוגיה דיגיטלית בתאטרון, ליאור-סגל שטיין :עריכה



 כללי
 LiveBindersעל    1.

 LiveBindersיצירה של 2.

 LiveBinders -שימוש ב3.



 ?LiveBindersמה זה 

כלי לארגון קישורים על פי 
 נושאים-נושאים ותתי

דרך שימושית לארגון החומר  
 ולהנגשה שלו

דרך לשלב קישורים  
 וקבצים באותו מקום

אפשרות לעדכן מסמכים  
 מכל מקום ובכל זמן

 כלי לשיתוף ידע עם מורים אחרים

כלי לשיתוף ידע ומידע עם  
 תלמידים ובין תלמידים

 כלי טכנולוגי שהוא גם חלל אחסון



LiveBinders על המדף 



 Livebinders-מראה ה



 ?LiveBinderמה נוכל להכניס ל 

 הטמעה של קישורי וידאו



 wordהעתקה של טקסט מעוצב מ



 הטמעה של דפי אינטרנט



 pdfהטמעה של קובצי 



 הכנסת טקסט באופן עצמאי



Contents of a 
LiveBinder 

Try Multiple layouts for your text and links 



 LiveBinders-יתרונות ה

למורה יש שליטה על  
החומרים שנאספים  

 ומשותפים

דרך מהירה לארגן ולהציג  
 מידע לכיתה ובכיתה

את  " לקחת"דרך מצויינת 
 החומר אתך לכל מקום



 LiveBinderכיצד ליצור 



 ’LiveBindersלאתר  הכנסו

 כמשתמשים הרשמו

http://www.livebinders.com/


,  ציינו את שמכם
ל  "כתובת הדוא

 שלכם וסיסמה



להוספת  
קלסר לחצו 

 start aעל 
blank binder 











 ):לפי סדר האפשרויות(בחלונית העריכה שנפתחה במרכז המסך 
 הוספת קישור מאתר

 )עולים ישירות לתוך המסמך pdfבינתיים רק קובצי (העלאת קובץ מהמחשב האישי 
 )מאתר אינטרנט כלשהו, מפליקר, סרטון מיוטיוב(הוספת תוכן אחר 

 )בחירה מתוך פריסת טקסט עם אפשרות להוסיף תמונות(הוספת טקסט 
 









 להוספת טקסט

 :כדאי לשים לב

ביינדרז נוצר  -הלייב

ולכן קשה , לכתב אנגלי

לערוך טקסטים מימין 

לכן מומלץ  . לשמאל

בטקסטים ארוכים  

להוסיפם כקבצים ולא 

להקליד ישירות 

 .לביינדרים עצמם









 binderבאמצעות (קביעת תצורה 
settings( 

  binder lookתחת הכותרת 
 side tabsבחרו בתצורה 

זו התצורה המתאימה ביותר  
 הכתובים בעברית לביינדרים



 )binder settingsבאמצעות (הגדרות פרטיות 
 :רמות פרטיות 3מאפשרים  ביינדרז-הלייב

 רק אתם רואים –פרטי  ביינדר1.

 )ניתן לבחור אם ניתן להעתיקו או לא(מי שיש לו קוד יכול לראות  –עם קוד  ביינדר2.

 )ניתן לבחור אם ניתן להעתיקו או לא(כל מי שיש לו קישור יכול לראות  –ציבורי  ביינדר3.

 !!!לא לשכוח לשמור הגדרות



 עורכים שותפים
 binder settingsבאמצעות , לביינדרניתן לצרף עוד עורכים 
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