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?מהו               
  סביבה מתוקשבת הכוללת את מיטב ספרי הלימוד בגרסה דיגיטלית•

.ERIC COHEN BOOKS -רמות ו, ספרים מבית מטח

ועוד שכבות  , הספרים הדיגיטליים מכילים את התוכן של הספר המודפס•
המאפשרות לשמור את הספר    , מידע עשירות בתוכן ויזואלי ואינטראקטיבי

  .להמחיש את המידע הכתוב ולספק חוויית למידה אחרת, עדכני
,  תרגול, סימולציות, מעבדות, נגישות לסרטיםשכבות המידע מאפשרות 

.מחקר ועודקטעי , תמונות, העשרה

,  הדגשות, הכולל הערותספר אישי כל מורה וכל תלמיד יכול ליצור לעצמו •
.קישורים ועוד

מתן  , המאפשרת שיח שיתופי, מערכת לניהול למידההסביבה כוללת •
.ומעקב ובקרה על ביצוע המשימות, משימות לתלמידים

2



כותר ספרי לימוד
.ַמֲעצים את הספר המודפס באמצעות חיבור לתכנים ברשת•

.מעשיר את ההוראה בכיתה•

).בית-יוצר רצף כיתה(מסייע ללמידה בבית •

קישור המידע בספר  , העיניים מופנות ללוח(מייעל את ההוראה ואת הלמידה •

).מאפשר להעתיק טקסטים במקום להקלידם ועוד, לחומרי ייצוג רלוונטיים

.מתאים לתלמידים בעלי סגנונות למידה שונים•
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?איך נכנסים ל              . 1

www.school.kotar.co.il: ברשתכותר ספרי לימוד לסביבת  נכנסים. א         

:  מקלידים את שם המשתמש והסיסמה בצד שמאל. ב         
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?איך מוצאים את ספר הלימוד בכותר. 2

:בחרו תחום דעת מתוך רשימת המקצועות המופיעים בצד ימין של המסך. א
    
.בתחום הדעת שבחרתם+ לחצו על סימן ה . ב

המשיכו להרחיב את ענפי תחום הדעת
עד+ שבחרתם על ידי לחיצה על סימן ה 

שהספר המבוקש יופיע בתצוגת הספרים  
.במסך השמאלי

":חפש בספרייה"מקלידים את שם הספר בשדה : אפשרות חיפוש נוספת. ג
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?איך מוסיפים את הספר למדף הספרים שלי. 3
.עומדים עם העכבר על כריכת הספר ולוחצים על התיקייה הצבעונית המופיעה מימין לכריכה         
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?איך נכנסים לספר הלימוד. 4
.מקליקים על כריכת הספר או על שם הספר         
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?איך רואים טוב יותר. 5
.לוחצים על הכפתורים המאפשרים הגדלה והקטנה של המסך         
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?איך מבצעים חיפוש בספר. 6
.מילת חיפוש ושכבות מידע, תוכן: אפשר לחפש בתוך הספר לפי         
.ומתחתיו חיפוש בפרקי הספר" תוכן הספר"לחיצה על : חיפוש לפי תוכן. א         
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)המשך(? איך מבצעים חיפוש בספר. 6
ולחיצה על" חפש בספר"הקלדת המילה המבוקשת בשדה : חיפוש לפי מילת חיפוש. ב      
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)המשך(? איך מבצעים חיפוש בספר. 6

.ולחיצה על אחת מהשכבות" שכבות מידע"לחיצה על : חיפוש לפי שכבות מידע. ג         
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12המקרא של שכבות המידע

קיימת רק בספר של המורה או של התלמיד  . פתקה אישית שהיוצר שלה הוא מורה או תלמיד
.שיצר אותה

.למורה יש אפשרות להפוך כל שכבת מידע למשימה לתלמידים: שימו לב

.עליה התלמידים יכולים להגיב בפתקה או לבצע את המשימה. פתקה או משימה שיצר המורה

.מורים ותלמידים יכולים לראות אותה ואת תוכנה. פתקה שיצר צוות התוכן שכתב את הספר

.יכולים לראות אותה ואת תוכנהורק המורים , פתקה שיצר צוות התוכן שכתב את הספר

פעילות אינטראקטיבית

סרטון

קובץ שמע

.  שכבת מידע המציינת אפשרות להגדלת תמונה באמצעות לחיצה על       . הגדלת תמונה



13)המשך("  כלי  הטקסט"שימוש  ב

.ובחרו את צבע ההדגשה      לחצו על . סמנו קטע טקסט–הדגשה 
 -יש לסמן את קטע הטקסט הרלוונטי וללחוץ על סימן ה–ביטול ההדגשה 

הקטע המודגש יופיע בשכבות המידע האישיות ולצדו סימן   תחילת

.ובחרו את צבע הקו התחתון      לחצו על . סמנו קטע טקסט–קו תחתון 
-היש לסמן את קטע הטקסט הרלוונטי וללחוץ על סימן –קו תחתון ביטול 
.סימן        בשכבות המידע האישיות ולצדו קטע עם הקו התחתון יופיע  תחילת

.לחצו על      ובחרו מקור למידע נוסף. טקסטבסמנו מילה –מידע נוסף 

.לחצו על       והדביקו אותו במסמך שלכם. סמנו קטע טקסט–העתק 

יש ללחוץ  על      שבסרגל הכלים ולסמן מילה או קטע  " כלי הטקסט"כדי לפתוח את תיבת 
:תוכלו להשתמש בכלים הבאים" כלי הטקסט"בתיבת . טקסט

.העתקת קטע כתמונה



.המופיע מימין לשכבה אפשר לסנן שכבת מידע על ידי ביטול הסימן  :טיפ
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שאלה או קובץ לשימוש עצמי או  , איך מוסיפים פעילות. 7
?לשיתוף עם תלמידים

.על ידי לחיצה על       בסרגל הכלים מוסיפים פתקה אישית. א       

:  ממלאים את שדות הפתקה. ב       
".  כותרת פתקה"מזינים  -       
.משייכים לתיקייה -       
".פרטי"בוחרים ב -       
.מקלידים תוכן לפתקה -       
מצרפים קובץ או סרטון -       

).אם צריך(         
".שמור"לוחצים על  -       
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איך משתפים את התלמידים . 8
?בפעילות    
משנים את הפתקה האישית לשיתופית  . א      

.המונחת על גבי הספרהפתקית      על ידי לחיצה על       

".עריכה"לאחר שהפתקית נפתחת לוחצים על הקישור . ב 

".תלמידים"בוחרים ב" שיתוף"בשדה . ג       
ליד הכיתה או לוחצים על  מסמנים . ד    

                                     .

".אישור"לוחצים על . ה   
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?איך מוסיפים משימה ומקבלים דוח ביצוע. 9
.על ידי לחיצה על       בסרגל הכליםמוסיפים משימה לתלמידים . א      

: שדות המשימה. ב      

".שם המשימה"מקלידים את  -      

).תוכן המשימה" (הנחיות לתלמיד"ממלאים את השדה  -      

.בחינה; עבודה עם ציון; עבודה ללא ציון: בוחרים -      

.לתלמיד בודד; לקבוצת תלמידים; לכל הכיתה: בוחרים למי לשייך את המשימה -      

.קובעים מתי התלמידים יתחילו לבצע את המשימה ומתי יסיימו את ביצוע המשימה -      

.בוחרים מתי לפרסם את המשוב או את הציון על המשימה -      

".שמור"לוחצים על  -      
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)המשך(? איך מוסיפים משימה ומקבלים דוח ביצוע. 9

כתיבת הנחיות לתלמידים שיקבלו את המשימה: כך זה נראה. ג       

 

אפשר להוסיף תוכן  
על ידי הקלדה או 

לשנות את  , הדבקה
אופן התצוגה של 

גודל פונט  (התוכן 
,  ולצרף תמונות) וצבע

קבצים  , קישורים
.  וסרטונים

אפשר להוסיף פריט  * 
מתוך המאגר של  

?איך להוסיף סרטון
את הקוד  )  (copyיש להעתיק . 1

).Embed" (הטמע"המופיע בשדה 
:הקוד יראה כך. 2

<iframe width="420" 
height="315" 

src="http://www.youtube.com/
embed/k9Qty48‐mWk" 

frameborder="0" 
allowfullscreen></iframe>

.יש ללחוץ על האייקון      . 3
"  הזן תוכן"יש להדביק לשדה . 4

".אישור"וללחוץ על 
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)המשך(? איך מוסיפים משימה ומקבלים דוח ביצוע. 9

?למי מיועדת המשימה: כך זה נראה. ד       
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)המשך(? איך מוסיפים משימה ומקבלים דוח ביצוע. 9

.הגדרת זמנים לביצוע המשימה: כך זה נראה. ה       
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)המשך(? איך מוסיפים משימה ומקבלים דוח ביצוע. 9

:כך זה נראה בסוף. ו       
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?איך הופכים שכבת מידע למשימה לתלמידים. 10
.בוחרים שכבת מידע שתרצו להפוך למשימה לתלמידיכם. א         

".צור משימה"פותחים את שכבת המידע ולוחצים על . ב         

.ממלאים את פרטי המשימה. ג         
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שכבות מידע אפשר לשייך כמשימה לתלמידים



כשאתם מעוניינים להפנות את התלמידים לפעילות הדורשת תגובה  •
).מעין טוקבק(קצרה 

את התשובות של   מיידכשאתם רוצים שכל תלמידי הכיתה יראו •
.חבריהם

?מתי ליצור פתקה

?  מתי ליצור משימה

לנהל  , המשימה כשאתם מעוניינים להגדיר לתלמידים לוח זמנים לביצוע•

.ולאפשר להם לצרף קבצים וסרטונים, מעקב אחר הפעילות

.כשאתם רוצים להוסיף פריט מתוך          כמשימה לתלמידים•
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).באמצעות מחשב ומקרן(הצגת הספר בכיתה •

.  צפייה בשכבות המידע וכניסה לתוכן•

).ארגון המידע בתיקיות(הוספת פתקיות על ידי המורה והתלמיד •

.ומעקב ובקרה אחר ביצוע של התלמידים, הוספת משימות•

.word-יצירת דפי עבודה על ידי העתקה ל•

שימושים מומלצים להוראה  : לסיכום
באמצעות הספר הדיגיטלי
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