
 1עמ'  

 

 

 

GOOGLE  SITE 

 

 המדריך לבניית

 אתר כיתתי

 

 

 

GOOGLE SITE  

 

 המדריך השלם  

 

לבניית אתר  

 כיתתי 



 2עמ'  

 מבוא

 בניית אתררציונאל של 
 

המחשב הוא חלק אינטגראלי מתרבות חיינו ומתוך כך הוא הופך להיות יותר ויותר חלק 
   מתרבות ההוראה והלמידה.

פדגוגיות משולבות  חדשניותהמעבר התרבותי נראה תנאי הכרחי להתפתחותן של 
תקשוב, והוא מחייב שינוי תפיסתי, הבנה עמוקה של התכונות המהותיות של הטכנולוגיה, 

הבנת הפוטנציאל הטמון בה להוראה וללמידה ואינטגרציה של הטכנולוגיה ברמה 
 האישית, ארגונית ומערכתית.

ַח את האתר, מתנסה בפועל בחוויה של מורהמוד מתוקשבת, הבפיתוח יחידת לי , הְמַפתֵּ
הלמידה, שלה יהיה שותף מאוחר יותר התלמיד, שילמד את הנושא הנדון. כלומר, 

המפתח צריך לתכנן ולהיות מודע לתרחישים האפשריים בעת הלמידה. המפתח מקיים 
דיאלוג זה אינו מסתיים עם דיאלוג עם עצמו ועם הנושא הלימודי, כמו גם עם תלמידיו. 

גמר הפיתוח של היחידה: אפשרות עדכון החומרים ויצירת קישורים לאתרים מתאימים, 
מאפשרת שמירה על חומרים מעודכנים רלוונטיים כל זמן ההוראה, בשונה מחומרי לימוד 

 טקסטואליים. 

ות ואת צריך להגדיר את אוכלוסיית היעד לה מיועד האתר, הנושאים, המושגים, המקור
תהליכי הלמידה שיתרחשו באמצעות האתר. כמו כן, להגדיר מהם ההיבטים שיודגשו 

 בהצגת הנושא, ולהציע מספר פעילויות לימודיות המשולבות באתר. 
של הנושא ולא באחרים, משיקולים של הכרות  מסוימיםכל אחד בוחר להתמקד בהיבטים 

המתאימה ביותר על מנת לענות על  עם התכנים ועם אוכלוסיית היעד, וחיפוש אחר הדרך
 הצורך אותו הגדיר. 

ההתנסות בפיתוח יחידת לימוד שקופה, פתוחה לכל, עומדת בפני ביקורת ומחזקת את 
 מעמדו ומקצועיותו של המורה.

 

 

 

 



 3עמ'  

 צוות יקר,

 Google Sites האתר הבית ספרי ואתרי הכיתות בנויים באמצעות פלטפורמה של 

תחיל להאתר אינטרנט. כדי ובחינם ליצור בקלות  תמאפשר. פלטפורמה זו בעברית

והחשבון שיש לכם בצפונט מהווה את  ללעסוק בבניית אתר בגוגל צריך חשבון בגוג

 החשבון המתאים לבניית האתר.

במדריך זה רכזתי עבורכם מספר הנחיות מרכזיות על מנת לסייע לכם בבניית האתר 

 הכיתתי.

מטרתו יצירת מהווה את "חלון הראווה של עשייתכם החינוכית" האתר הכיתתי  זכרו:

מהווה אפיק תקשורתי נוסף בין אתר ה התומכת בלמידה/הוראה. סביבה פדגוגית

 ולכן עליו להיות מעודכן כל העת. המורה לבין התלמידים וההורים

 

שימו לב! לעיתים קורה שלא ניתן לערוך שינויים באתר עם הדפדפן הרגיל ובמצב 

כזה  מומלץ לעבוד עם גוגל כרום ,שהוא דפדפן חדש ומהיר וניתן להורדה מהאתר 

  http://www.google.co.il/chromeהבא:

 מיכל -אשמח לסייע בכל עת

מצ"ב לינק לסרטון של משה חיימוביץ,הממונה על התקשוב בצפון, שיכול  כמו כן ,

:לסייע לכם בבניית האתר הכיתתי   

 לאתר

 מיכל -אשמח לסייע בכל עת

 

 

 

https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?continue=http%3A%2F%2Fsites.google.com%2F&service=jotspot&passive=true&ul=1
https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?continue=http%3A%2F%2Fsites.google.com%2F&service=jotspot&passive=true&ul=1
http://www.google.co.il/chrome
https://sites.google.com/a/tzafonet.org.il/sitelearn/


 4עמ'  

 כניסה לאתר הכיתתי

 APPS, בצד שמאל לוחצים על  נכנסים לאתר בית הספר

 נפתחת תיבת שיח בה עליכם לכתוב את שם המשתמש והסיסמא שלכם בצפונט.

 

 

 

 

 

כתיבת שם המשתמש והסיסמא יופיע לכם תפריט עם כל כלי גוגל עליכם לבחור  לאחר

 אז יופיעו האתרים להם אתם משויכים. בחרו באתר הכיתתי שלכם. -באתרים

במידה ובתפריט לא תהיה האפשרות של בחירת האתרים עמדו על שם  אפשרות נוספת:

המשתמש שלכם המופיע בצד שמאל למעלה לחצו עליו תפתח לכם חלונית לחצו על 

 חשבון        מוצרים        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5עמ'  

 הוספת דף חדש לאתר

 

 .     ממשק גוגל סייטיש להיכנס ל .1

 ויפתח הדף הבא)נמצא למעלה מצד שמאל(  דףיש ללחוץ על צור  .2

 

 נותנים שם לאתר בעברית .3

 יש ללחוץ על:שנה   .4

 ולכתוב שם לדף באנגלית.

 הכיתה....מקם תחת דף  .5

 

 

 

(. לבחור את התבנית המתאימה )או להשאיר ברירת המחדל כ"דף אינטרנט"  .6

מיועדת –מיועדת בעיקר להודעות, תבנית ספריית קבצים –תבנית הכרזות 

מיועדת למעקב אחר מגוון –או  מצגות , תבנית רשימה   WORDלהוספת קבצי 

 []בדרך כלל בוחרים דף אינטרנט או ספריית קבצים דברים.

 . ולאחר העריכה ללחוץ על :שמור.ללחוץ צור דף .7

לאחר יצירת הדף אנו עורכים אותו בהתאם לכל ההנחיות המצויות בסעיפים  .8

 הבאים.

 

http://sites.google.com/site/websiteilsite/google-sites/begin/sign-in
https://sites.google.com/site/tamilivneoranim/g/3_1.jpg?attredirects=0


 6עמ'  

 עריכת דף מרכזי באתר

  

  ישנם שלושה כפתורים עיקריים בהם נשתמש במהלך בניית האתר והכנסת התכנים והם: 

 . ערוך דף, דף חדש ופעולות נוספות

 הכפתור מותאמת לפעולתו. נפרט את המשמעויות והאפשרויות של פעולות אלו בנפרד.כותרת 

 

 

  

  

 מה מאפיין דף אינטרנט באתר זה?

 בפני עצמו. שם וכתובתלכל דף יש  
 קישור בסרגל הצידי )התפריט(. אוטומטיתכל יצירת דף מוסיפה         

 .ערוך דףהכנסת התכנים לדף תעשה לאחר יצירת הדף באמצעות         

  

  

 במצב עריכה מופיע הסרגל הבא: 

 

 

 

 כלים מוכרים לנו. -השורה האפורה 

 נתייחס לשורה העליונה:

 

 : אפשרויות הפריסה מציעות תבניות להצגת תוכן.פריסה

 : כלי הטבלה מאפשר יצירת טבלאות פשוטות. טבלה

  

 הערה

 ולהעביר אותן באמצעות העתק הדבק לאתר. Word-ליצור טבלאות בניתן 

 

 מתייחס לעיצוב של טקסט.עיצוב: 

 אפשרות להוספת תמונות, סרטונים, יומן, מפה וכד'. לפרוט והסבר ראה ב"פעולות הוספה". הוסף:

 

 

https://sites.google.com/site/tamilivneoranim/g/3_1.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/tamilivneoranim/i/ii1/5-2_1.jpg?attredirects=0


 7עמ'  

 ההבדל בין הוספה לצירוף קובץ

לא נראה את תכני  Wordנותן באתר קישור לקובץ כפי שמביאים אותו. לדוגמה, אם צרפנו קובץ  צירוף קובץ

 לכל דבר.  Wordכקובץ  Word-הקובץ באתר. כאשר נפתח את הקישור הוא יפתח בתוכנת ה

כל פריט שנוסיף יהיה חלק אינטגראלי מתכני האתר. לדוגמה, אם נוסיף תמונה התמונה  הוספהבפעולת 

 שנבחר תופיע באתר בהתאם למיקום הנבחר.

  

 באפשרויות ההוספה כפי שניתן לראות בתמונה הבאה, אפשרויות רבות. 
את  מכיוון שפעולת ההוספה מתבצעת באופן דומה על כל הפריטים, נתייחס לאפשרויות בודדות.

 השאר גלו באפן עצמאי בהתאם לצרכי האתר שלכם.

 

 

 

  
   

 הוסף תמונה

 שימו לב: 

  

 כשמוסיפים תמונה רצוי למקם את הסמן מראש במיקום המתאים. בהוספת תמונה יפתח החלון הבא:

 

https://sites.google.com/site/tamilivneoranim/i/ii2/5-3-1.jpg?attredirects=0


 8עמ'  

 

 

ותבחרו בתמונה הרצויה. התמונה שבחרתם  בחר קובץ כדי להעלות תמונה לחצו על
 לון זה. לחצו על התמונה ואישור.תופיע במסגרת קטנה בח

כאשר התמונה נמצאת בתוך דף האתר היא מופיעה בגודל המקורי. בצמוד לתמונה יפתח הסרגל 
 הבא:

 

 

 

  

גלישת )לימין, למרכז, לשמאל( ביחס למסגרת,  יישורבאמצעות סרגל זה ניתן לקבוע 

 ( וגדול(.M)גודל מקורי, קטן, בינוני ) וגודל טקסט

  

https://sites.google.com/site/tamilivneoranim/i/ii2/5-3-2.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/tamilivneoranim/i/ii2/5-3-3.jpg?attredirects=0


 9עמ'  

 הערה

הגדלים שמציע הגוגל הינם קבועים ואינם ביחס לגודל המקורי של התמונה )אם גודל התמונה 
 שהעלתם גדול מ"תמונה גדולה" של גוגל, בחירה ב"גדולה" תקטין את התמונה לגודל הקבוע(.

 

 בסרגל המוצג.  Xלמחיקת תמונה ניתן ללחץ על  

  

 . כמו בדוגמה הבאה:ונות שנטענותמכאשר מעלים יותר מתמונה באותו דף, נוצרת תיקיית 

 שימו לב, לכל דף יש תיקייה נפרדת.

 

 

במידה ואתם רוצים להוסיף אנימציה לאתר עליכם לעמוד על 

 האנימציה מקש ימני העתק והדבק באתר.

 

 הוספת סרטון:

  

  YouTube – וידאו – הוסף

  

 מופיע החלון הבא:

 

https://sites.google.com/site/tamilivneoranim/i/ii2/5-3-4.jpg?attredirects=0


 11עמ'  

 

 

  

 פועלים לפי ההנחיות בחלון.

במצב עריכה נראה חלון המתאר את מיקום הסרטון אך לא נראה את הסרטון. את הסרטון שימו לב, 
 נראה כשנצא ממצב עריכה.

  

  

  באותו אופן שמוסיפים תמונה וסרטון, מוסיפים פריטים נוספים.

 
 הערה

 אלו הם כלים של גוגל המקבילים לכלי האופיס.  :Spread Sheetמסמך, מצגת, 

Picasa: ...אלבומי תמונות של גוגל 

 
  

  

  

  

   

   

https://sites.google.com/site/tamilivneoranim/i/ii2/5-3-5.jpg?attredirects=0


 11עמ'  

 העלאת קבצי דוקס לאתר

אחר שהכנתם/או ילדי הכיתה הכינו מסמך שיתופי בדוקס, טופס או מצגת שיתופית ל

 ואתם מעוניינים להציגם באתר. עליכם ללחוץ  על ערוך דף          הוסף

 

 הוספת מסמך

 

 

 הוספת מצגת

 

 

 עריכת סרגל ימני של האתר

 

ערוך פריסת אתר. ברגע הלחיצה יופיעו לוחצים על עוד נפתחת תיבת שיח יש ללחוץ על 

 תיבות שחורות על הצד הימני של האתר.

 לחיצה על אחת התיבות תאפשר הכנסת 

 קישורים חדשים או דפי אתר חדשים.

 האייקון נמצא בצד  –בסיום יש ללחוץ על סגור 

 שמאל למעלה.

 

https://sites.google.com/site/tamilivneoranim/g/3_1.jpg?attredirects=0


 12עמ'  

 שמאלי של האתר עריכת תיבות טקסט צד

בשלב זה ניתן לערוך את מרכז הדף ואת הצד השמאלי של האתר לחיצה על עריכת דף 

 בלבד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ונפתח סרגל כלים קטן עומדים על התיבה גאדג'ט של טקסט

 לוחצים על הגלגל בצד שמאל ונפתח החלון הבא:

 

 

 

 

 

 

 



 13עמ'  

מסמנים את הכיתוב ולוחצים על , בחלק זה כותבים את שם האתר או הדף שהכנו באתר

סימן הקישור. ומוסיפים את כתובת האתר או את הדף מהאתר ]הסבר מורחב יותר ראה 

 בהוספת קישורים[

 ושוב שמור של הדף עצמו. גאדג'טה לאחר הוספת הקישור חשוב ללחוץ על שמור של

 הוספת קישורים של אתרי אינטרנט ודפי אתר

מני וגם בערכית תיבות הטקסט ובכלל בכל שלב באתר כפי שראינו גם בעריכת הסרגל הי

 אנו צריכים להבין איך מכניסים קישור של אתר או דף אינטרנטי שהכינו.

 הוספת קישורים של דפי אתר

 לאחר שיצרנו את הדף באתר.

אנו מחליטים היכן אנו רוצים למקמו אם אנו רוצים למקמו בצד הימני עלינו לפעול על פי 

 .11כפי שמופיעים בעמוד השלבים של עריכת סרגל ימני 

לוחצים על עוד             ערוך פריסת אתר            לחיצה על המיקום בסרגל ימני בו אני 

 צה יפתח לכם החלון הבאברגע הלחי             רוצה שהדף יופיע

 

 הוסף דף עללוחצים 

 

 

 לוחצים על 

 השינויים האחרונים של

 בוחרים את הדף 

 שהכנו ולוחצים על

 ושוב אישור אישור

 והדף יופיע בסרגל הימני



 14עמ'  

 הוספת קישורים של אתרי אינטרנט

 כל השלבים זהים לקישור דף אך הפעם במקום הוסף דף אנו לוחצים על הוסף אתר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כותבים את שם האתר כפי שיופיע 

 בתצוגת האתר

 

 

 מדביקים את 

 שאותו אנו רוצים רכתובת האת

 

 אישור ושוב אישור

 

 בסיום סגור בצד שמאל של האתר

 

 

 

 

 

 

 

 



 15עמ'  

 

 

 כפתור "פעולות נוספות" )"עוד"( הוא למעשה מנהל האתר שלנו. 

 

 

 

  

 .בתצוגה מקדימה כצופה; נהל אתרמחק דף; הצג דף נתייחס לשלוש פעולות: 

  

 על מנת למחוק דף אחד צריך לבחור את הדף, ללחוץ על מחק דף ולאשר. מחק דף:

 הערה

לאחר אישור המחיקה אין אפשרות לשחזר את הדף. עם מחיקת הדף יימחק גם הקישור מהסרגל 

 הצידי.

 

בלחיצה על פעולה זו יפתח חלון חדש המאפשר לראות את הדף  הצג דף בתצוגה מקדימה כצופה:

 בצורתו הסופית.

  

https://sites.google.com/site/tamilivneoranim/g/3_1.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/tamilivneoranim/j/6-1.jpg?attredirects=0


 16עמ'  

 כתיבת הודעות

יתתיות נמצא בסרגל הימני של הודעות כ - לעריכת ההודעות ניתן להיכנס משני מקומות

 .מההודעות עצמן לחיצה על הצג עודאו האתר 

 

 

 

 

 

 

 

 ברגע שנלחץ יפתח לנו דף הודעות:

 

 כדי להוסיף הודעה חדשה נוספת 
 לוחצים על פוסט חדש וכותבים כותרת

  ואת מלל ההודעה
 ולאחר מכן  שמור

 

 כדי לשנות הודעה קיימת
 לוחצים על ערוך הודעה ומשנים את ההודעה.

 ניתן לכתוב עד חמש הודעות בלבד.
 

 הודעות מחיקת
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עוברים לעוד מחיקת דף והדף עם ההודעה יימחק,                 לוחצים על כותרת ההודעה

 כך צריך לעשות לכל הודעה בנפרד.

 

 

 

 

 המלצות להכנת הטקסטים לפני העברתם לאתר

 

כלי הגוגל אמנם מקבלים עברית וערבית אך עדין יש תקלות בכתיבה מימין לשמאל. )סימני פיסוק וכיווני 
 טקסט בעייתיים(.

 הדרך הטובה ביותר להתגבר על בעיות אלו באתרים מרובי טקסט היא לכתוב את התכנים 

 . )בשיטה זו הטקסטים מגיעים באופן תקין(.העתק הדבקולהעבירם באמצעות  Word-ב

 לאחר הדבקת הטקסטים ניתן לבצע שינויים באמצעות כלי העריכה של הגוגל.

  

  

         מ  בהדבקה-Word  טקסטים וטבלאות. רקלדף באתר, עוברים בצורה חלקה 

 .לא עובריםתמונות, כלי ציור, תיבות טקסט וכד' 
 הערה: העתק הדבק של תמונה ייתן רק את מסגרת התמונה.

https://sites.google.com/site/tamilivneoranim/j/6-1.jpg?attredirects=0


 18עמ'  

          בודד, שורה וחצי...( של ה השורות  מרווחי(-Word  המרווחים של  –ושל הגוגל שונים

 יותר.  הגוגל מרווחים 

, אך אם תבצעו שינויים באתר Word-: בפעולת הדבקה, הטקסט מועבר כפי שנראה בהערה

 עצמו, המרווחים יהיו שונים.

  

 לאחר הכנת ועריכת התכנים לאתר שלכם מומלץ:

  

         ומאורגנים.  להיות מאד שיטתיים 

          וכד'(, סדרו וארגנו בדיוק הטקסט, )גודל פונט, מרווחים, כניסות, צבעי פונט  מבחינת עיצוב
 כפי שתרצו שהדף ייראה באתר.

          במיקום התמונה הרצויה, סמנו בצורה בולטת את שם התמונה ושם התיקייה על מנת
שתמקמו את התמונה הרצויה במקום הרצוי. ניתן להוסיף את התמונה, ולמחוק ולהחליף אותה 

 בעת בניית האתר.

         ישור סמנו בצבע בולט אחר.כל מילה שמצריכה ק 

          .ניתן לכתוב את הטקסט בתא אחד של טבלה ולהעביר את הטבלה בשלמותה 

 )נותן מסגרת לטקסט ושומר על אורך שורות מוגדר(.

 

 ורגע לפני סיום:

 במידה ואתם עושים טעות כלשהי אל דאגה יש אפשרות לחזור לגרסה קודמת

-עוד    היסטוריית גירסאות  

בוחרים את הגרסה הרצויה ולוחצים על 

 חזור לגרסה זו.

  

 
 

 
נאההבהצלחה וב  

 שלכם: מיכל
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