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?על מה נדבר

הנפשות ומעברים

הקלטות מסך וסרטונים

קישורים והפניות



קישורים והפניות



https://www.youtube.com/


(לחצו על הכפתורים)... בואו נעמיק בנושא





הנפשות ומעברים



במצגות שליבהנפשותת /אני משתמש



שם עצם= שייצוג המבנה הפנימי של משפט
פועל= פ
מילת יחס= י "מ

תואר= ת 

צרוף שמני= ש "צ
צירוף פעלי= פ "צ
צירוף יחס= י "צ
צירוף תואר= ת "צ

צפצש

פש

ציצי

שמיידעי"מ

צש

י"ממיידעי"ממיידעי"מ

משפט

ת"צ

ש"צ

דני 



הקשר בין סוג הפועל לבניין

הבניינים מציינים היבטים סמנטיים ותחביריים שונים של הפועל•

להלן טבלה המתארת היבטים סמנטיים אלו•

דוגמה Semantic notion
סמנטיהיבט

בניין

,  למדוד, לבדוק, לבוא, לקרוא

,  לישון, לדחוף, לרוץ, לקפוץ
למתוח, לשים

ללא היבט סמנטי או תחבירי  
ברור

Pa’al

, לגדל, להפיל, להדליק, לגלח
לתקן, לגהץ, לכוון

לרוב טרנזיטיבי וקאזטיבי pi’el, hif’il

סוכם-סיכם 

הוגדר-היגדיר
נמתח-מתח

,  בניינים סבילים
אינטרנזיטיביים

Pi’el-Pu’al
Hif’il-huf’al
Pa’al-nif’al

התחבקו, התווכחו ,  מציין לרוב פעולה הדדית
אינטרנזיטיבי, רפלקסיבית

Hitpa’el



הקשר בין סוג הפועל לבניין
הבניינים מציינים היבטים סמנטיים ותחביריים שונים של הפועל

להלן טבלה המתארת היבטים סמנטיים אלו

דוגמה Semantic notion
סמנטיהיבט

בניין

Pa’al  ללא היבט סמנטי או תחבירי
ברור

,  למדוד, לבדוק, לבוא, לקרוא
,  לישון, לדחוף, לרוץ, לקפוץ

למתוח, לשים

pi’el, hif’il לגדל, להפיל, להדליק, לגלחוקאזטיבילרוב טרנזיטיבי ,
לתקן, לגהץ, לכוון

סוכם-סיכם 
הוגדר-היגדיר
נמתח-מתח

, בניינים סבילים
אינטרנזיטיביים

Pi’el-Pu’al
Hif’il-huf’al
Pa’al-nif’al

Hitpa’el
,  מציין לרוב פעולה הדדית

התחבקו, התווכחואינטרנזיטיבי, רפלקסיבית



מפתח חיפה

:נושאכך אראה שקיים •
".בריאות תעסוקתית"

אוכל להקליק עליו כדי לקבל  •
.תוצאות רלבנטיות יותר



מפתח חיפה

:נושאכך אראה שקיים •
".בריאות תעסוקתית"

אוכל להקליק עליו כדי לקבל  •
.תוצאות רלבנטיות יותר



מפתח חיפה

:נושאכך אראה שקיים •
".בריאות תעסוקתית"

אוכל להקליק עליו כדי לקבל  •
.תוצאות רלבנטיות יותר



מיומנויות 
למידה 

וחדשנות

יצירתיות וחדשנות

תקשורת ועבודה שיתופית

מיומנויות 
מדיה , מידע

וטכנולוגיה

אוריינות מידע

אוריינות מדיה

אוריינות טכנולוגית

מיומנויות 
חיים 

וקריירה

גמישות ויכולת הסתגלות

כישורים חברתיים ורב תרבותייםיוזמה והכוונה עצמית



מיומנויות 
למידה 

וחדשנות

יצירתיות וחדשנות

תקשורת ועבודה שיתופית



מיומנויות 
למידה 

וחדשנות

יצירתיות וחדשנות

תקשורת ועבודה שיתופית

מיומנויות 
מדיה , מידע

וטכנולוגיה

אוריינות מידע

אוריינות מדיה

יוזמה והכוונה עצמית



מיומנויות 
למידה 

וחדשנות

יצירתיות וחדשנות

תקשורת ועבודה שיתופית

מיומנויות 
מדיה , מידע

וטכנולוגיה

אוריינות מידע

אוריינות מדיה

אוריינות טכנולוגית

מיומנויות 
חיים 

וקריירה

גמישות ויכולת הסתגלות

כישורים חברתיים ורב תרבותייםיוזמה והכוונה עצמית



מיומנויות 
למידה 

וחדשנות

יצירתיות וחדשנות

תקשורת ועבודה שיתופית

אוריינות טכנולוגית

מיומנויות 
חיים 

וקריירה

גמישות ויכולת הסתגלות

מיומנויות 
מדיה , מידע

וטכנולוגיה

אוריינות מידע

אוריינות מדיה

כישורים חברתיים ורב תרבותייםיוזמה והכוונה עצמית



?אז הצלחתי לחדש לכם משהו עד כה



הקלטות מסך  
וסרטונים



הקלטת המצגת

הקלטת המסך
בואו  

נעשה  
הפרדה



לא ניתן לערוך לאחר הקלטה

ניתן להקליט כל מסך שפתוח במחשב

הקלטת המסך

+

-



(אין זרימה בדיבור)הקלטת השמע היא עבור כל שקף ושקף 

ניתן לערוך הקלטה של כל שקף בנפרד

הקלטת המצגת

+

-



?על מה דיברנו

הנפשות ומעברים

הקלטות מסך וסרטונים

קישורים והפניות



...צאו לדרך
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