
 

 מאגר כלים מתוקשבים והנחיות לשימוש

 

קיימים כלים מתוקשבים רבים, אנו ממליצות להתמקד בכלי אחד או שניים ואיתם לפעול. 

ניתן  להשתמש באתר "כלים קטנים גדולים" וכן באתר של משרד החינוך על מנת לאתר 

 אפליקציות נוספות.

 משימות מוכנותבשני האתרים הראשונים קיים מגוון גדול של 

   לרגו

ליצור בקלות פעילויות אינטראקטיביות הכוללות  פלטפורמה חינמית המאפשרת לכל מורה

 . סרטוני יוטיוב, מצגות ומבדקים

רב  תשובה יחידה; נכון / לא נכון; המבדקים יכולים לכלול מגוון סוגי שאלות: •

 .השלם את החסר שאלה פתוחה; ברירה;

 .תמונה )מהרשת( או אודיו )מהרשת( לצרףלכל שאלה במבדק ניתן  •

לכל שאלה במבדק ניתן להוסיף רמז והסבר )אפשרויות מתקדמות(, כולל אופציה  •

הסבר המשתנה לפי סוג הטעות שהתלמיד עשה. במידה ובחרתם להוסיף  להוספת

 .הסבר, תוכלו לצרף להסבר גם סרטון יוטיוב

ורים ותלמידים(. כך שכל מורה יכול התכנים המועלים פתוחים עבור כל משתמשי לרגו )מ

לעשות שימוש בתוכן קיים ו/או ליצור תוכן חדש משלו. מורה המעוניין ליצור תוכן משלו יוכל 

גם להיעזר בתכנים שהוא העלה בעבר )מאגר השאלות שלי( או תכנים שהועלו על ידי מורים 

התכנים ולהתאימם  המורה יוכל לערוך את –אחרים ומופיעים בבנק השאלות )כל השאלות( 

 .לצרכיו

מורה יכול להקצות לתלמיד/כיתה משימה ולקבל מידע על אופן הביצוע שלה )דוח כיתה 

מרוכז וכן דוח עבור כל תלמיד ותלמיד אחוז תשובות נכונות עבור כל הפעילות ועבור כל 

שלב, כולל משך הצפייה בסרטון או במצגת, משך המענה על כל שאלה, האם התלמיד קרא 

הרמז וכד'. דוח הכיתה המרוכז כולל גם דירוג של השאלות מהקשות ביותר לקלות  את

 .ביותר(

לאחר שהתלמיד נכנס  –של המורה. התלמיד לעומת זאת אינו נדרש להירשם  מצריך רישום

לקישור או הקליד את הקוד המספרי )שקיבל מהמורה או שהוצב באתר הכיתה( , יתבקש 

 .מואת ש התלמיד רק להכנס להזין

 https://youtu.be/9APeCoFZ5Mcקישור הדרכה: 

https://youtu.be/9APeCoFZ5Mc


 

 קישור לאתר:

https://www.lergo.org/index.html#!/public/homepage?lergoLanguage=he&lerg

oFilter.filterLanguage=%22hebrew%22 

 

 לודוס

מורה יכול ליצור פעילות מקורית או לבחור פעילות מהמאגר הקיים, להפיץ לתלמידיו  •

 )באמצעות קוד פעילות( ולקבל פילוח ביצועים.

סוגי שאלות: השלמת טקסט, רב ברירה, תמונות, ציר מספרים, סדרות, גרירה  •

 מלל.לסלים, 

פריטים אלו נקראים  –ניתן להוסיף לפני/אחרי שאלה פריט הקנייה רלוונטי  •

 באפליקציה 'מעברונים' והם יכולים לכלול טקסט, תמונה, וידאו, אודיו.

 IOS|  אנדרואיד|  דפדפןמתאים לכל מכשירי הקצה:  •

הכלי מותאם לשיעורי מתמטיקה, אך ניתן ליצור בו פעילויות גם בתחומי הדעת  •

 האחרים.

 קישור לאתר:

https://www.lergo.org/index.html#!/public/homepage?lergoLanguage=he&lerg

oFilter.filterLanguage=%22hebrew%22 

 

 פדלט

 .אפליקציה בלי או עם ניידים, במכשירים לשימוש מתאים

 אנדרואיד מכשירי | IOS מכשיריאפליקציה: להורדת

 פורטפוליו. ליצירת  או הכיתה תלמידי ידי על ורעיונות נושא להצגת מתאים

 ניתן להעלות אל הלוח מגוון תכנים: קישורים, מסמכים, תמונות וכו'.

 לו משתמשים אחרים.עהכלי מאפשר גם הוספת תגובה לרעיונות שה

 /https://padlet.com קישור לאתר:

 

Zoom 

 וירטואלית כיתה:החינמית בגרסה מרכזיות פונקציות

 

 זמן הגבלת ללא משתתפים, 2 של אישי מפגש

https://www.lergo.org/index.html#!/public/homepage?lergoLanguage=he&lergoFilter.filterLanguage=%22hebrew%22
https://www.lergo.org/index.html#!/public/homepage?lergoLanguage=he&lergoFilter.filterLanguage=%22hebrew%22
https://digitalpedagogy.co/2019/09/21/ludus/
https://web.ludus.ac/home/challenges
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.team.ludus.tlv&hl=iw
https://apps.apple.com/il/app/ludus-education/id1400743069
https://www.lergo.org/index.html#!/public/homepage?lergoLanguage=he&lergoFilter.filterLanguage=%22hebrew%22
https://www.lergo.org/index.html#!/public/homepage?lergoLanguage=he&lergoFilter.filterLanguage=%22hebrew%22
https://itunes.apple.com/us/app/padlet/id834618886?ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/padlet/id834618886?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wallwisher.Padlet&utm_source=android_announce_email&utm_medium=email&utm_content=download_app&utm_campaign=android_announce
https://padlet.com/


 

 זמני באופן הוסרה ההגבלה. דקות 40-ל עד מוגבל משתתפים, 100 עד של קבוצתי מפגש

 .מוגבל לא המפגש משך )קורונה(:

 מסכי 20 עד – הווידאו )מגבלת וצ'ט ווידאו אודיו, בתקשורת לשימוש אפשרות •

 זמנית( בו משתתפים

 מסך לשיתוף אפשרות •

 לבן בלוח שימוש אפשרות •

 הפגישה להקלטת אפשרות •

 לחדר כניסה סיסמת לקביעת אפשרות •

 לחדר לכניסה למשתתפים קישור משלוח •

  –בנייד אפליקציה דרך גם אפשרית כניסה •

 

 /https://zoom.usקישור לאתר: 

  https://www.youtube.com/watch?v=IeMiho1VORg:מדריך

 

 רעיונות ללימוד דרך הוואטסאפ -מור קנדי

 :איך מלמדים דרך הוואטסאפ? הנה כמה רעיונות

לתת לתלמידים משימות קצרות ושהם ישלחו לאחר הביצוע לוואטסאפ שלכם  •

 .לימודיים()דוגמאות למשימות: קריאת טקסט קצר, מענה על דפי עבודה, משחקים 

לתת לתלמידים לבנות משחקי מחשב לימודיים על החומר ולשלוח את זה בקבוצת  •

 .הוואסטאפ

לחלק את הכיתה לקבוצות, כל קבוצה תפתח קבוצת  -לתת להם עבודה בקבוצות •

וואטסאפ ובמועד מסויים ישלחו את התוצר לקבוצת הוואטסאפ הכללית )רעיון 

ירתית: פוסטר מקוון, מצגת שיתופית, למשימה: סיכום החומר הנלמד בצורה יצ

 .סרטון וכו'(

כדי לעודד אותם לבצע את הפעילויות אפשר לעשות בנק משימות ונקודות. כל  •

 .משימה שווה כמות שונה של ניקוד. בסוף כל יום מעדכנים את טבלת הניקוד

לצלם סרטונים קצרים על החומר הנלמד ואז לשלוח להם. לאחר מכן, אפשר לתת  •

קדם בדפי העבודה בחוברת. לחלופין, אפשר לשלוח בקבוצה מי יכול להכין להם להת

 ....סרטון שמלמד על

לעודד אותם לנצל את הכישרונות שלהם! להזמין את התלמידים שרוצים ללמד את  •

כל הכיתה משהו חדש. זה יכול להיות קיפול אוריגמי, שיר שמישהו כתב, קטע נגינה, 

 .'באיזה משחק מחשב שהם משחקים וכולהראות איך עוברים שלב מסובך 

 :עוד כמה טיפים בנושא

https://zoom.us/
https://www.youtube.com/watch?v=IeMiho1VORg


 

שלי". ניתן לשלב את המשימות בלמידה של חופית אליס מהבלוג "בכיתה  2020פרויקט 

  .מרחוק

 ."של יניב סננס מהבלוג "קיוונים בחינוך עוד טיפים ורעיונות

 "מאת אפרת מעטוף מהבלוג "כלים קטנים גדולים שיעור וואטסאפ מוצלחטיפים ל 12

 

  

https://myclassroomi.blogspot.com/2019/08/2020.html?m=1&fbclid=IwAR3h8sXoCEazGyXcrgEoTX8YsQaS4Sc0tt0PMTjxZv4aKRrvl3wZMOU9NQU
https://yanivsclass.wordpress.com/2020/03/10/%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-%D7%91whatsupp-%D7%96%D7%94-%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8%D7%99/?fbclid=IwAR3cvgwK9dVrHv4RGgzpzC4trjV8mL80imz2Ue240GPLE-KSJyajaagqZlU
https://www.youtube.com/watch?v=rujDovzNTiA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1zWCCut9y_LbvtR_hst32eJrc8HlXgIbnTtZ5o9Fx8I8TGG2qTQuu242E&app=desktop


 

 מאגר אתרים לשימוש

  -בריינפופ 

https://il.brainpop.com/ 

 

 מערכת שידורים מרכזית: אולפנים בעברית

 מגוון שעורים מתוקשבים בתחומי דעת שונים.

https://pop.education.gov.il/online-learning/online-learning-hebrew/ 

 ספרי לימוד דיגיטליים

בשיתוף עם הוצאות הספרים המובילות יוצאות בתכנית לחלוקת ספרי  Classoos חברת

 .דיגיטליים ללא תשלום לבתי ספר, מורים ותלמידים שנאלצו להיכנס לבידודלימוד 

 .ספרי הלימוד זמינים לשימוש בדפדפן, מחשב, טאבלט וטלפון חכם

מאפשר לבית הספר ולמורים לשלוח לתלמידים  Classoos בנוסף, השימוש במערכת

 .'ם, פתקים וכוהנחיות, הערות, שיעורי בית ומשימות וגם להעשיר את הספרים בקישורי

 לקבלת הספרים ופרטים נוספים היכנסו לקישור

https://www.classoos.co.il/?p=19210 

 

 goolאתר 

פתח את שעריו בחינם לתקופת ההשבתה. יש שם שיעורים בכל מקצועות  GOOL אתר

 .התלמידיםהבגרות. היכנסו, בדקו והפנו את 

www.bagrut.co.il  

https://il.brainpop.com/
https://pop.education.gov.il/online-learning/online-learning-hebrew/
https://www.classoos.co.il/?p=19210


 

 מאגר משימות למורים מקצועיים ומחנכות

 

 .לפניכם מאגר משימות, אופיר תשלח משימות נוספת במייל

 

 חינוך חברתי, כישורי חיים וחוסן.

 חירום במצב החברתי לחינוך ופעילויות תכנים ערכת •

https://shoutout.wix.com/so/adN3SPpRx#/main 

 מרחוק ללמידה חיים כישורי פעילויות •

ov.pdffile:///C:/Users/User/Downloads/0_Rachok_Kar 

 לאומית שידורים מערכת •

https://www.youtube.com/channel/UClm3PUYyPprrzhTC8o1rwgQ 

 https://sites.google.com/view/bingg/homeמורידים לחץ  -סרטונים לשעת חינוך •

 

 חינוך גופני 

הכוללת מגוון רחב של הצעות   מצגת משרד החינוך •

https://sites.google.com/view/bingg/home 

 

 מקצועות בגרות

-https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/lemida חינוכי" 8"צו  •

heroom/emergency-lessons/ 

 

 מדעים

 אתר מכון דודסון •

-at-https://www.davidsoncourses.com/stuck

tdIwhome?fbclid=IwAR3nbKIXqEmvpuepNHAG1roBw1ceyYjWoP4pcdswkwTULlzDAt0Ap5j 

 

 מתמטיקה

משימות ופעילויות מקושרות המשלבות באמצעות משחק ושעשוע: תרגול, אתגר והעשרה 

 במתמטיקה )בחלקם הנחיות לפעילויות מתמטיות משעשעות עם הורים(. 

https://shoutout.wix.com/so/adN3SPpRx#/main
file:///C:/Users/User/Downloads/0_Rachok_Karov.pdf
https://www.youtube.com/channel/UClm3PUYyPprrzhTC8o1rwgQ
https://sites.google.com/view/bingg/home
https://sites.google.com/view/bingg/home
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/lemida-heroom/emergency-lessons/
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/lemida-heroom/emergency-lessons/
https://www.davidsoncourses.com/stuck-at-home?fbclid=IwAR3nbKIXqEmvpuepNHAG1roBw1ceyYjWoP4pcdswkwTULlzDAt0Ap5jtdIw
https://www.davidsoncourses.com/stuck-at-home?fbclid=IwAR3nbKIXqEmvpuepNHAG1roBw1ceyYjWoP4pcdswkwTULlzDAt0Ap5jtdIw


 

 ו׳:-עפ שכבות מכיתה א׳

 ��בברכת חזרה מהירה לשגרה בריאה, דליה וצוות מדריכי מתמטיקה מחוז מרכז

 

 תלקיט משימות ופעילויות לכיתה א

http://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/Mathematics/peiluyot/math1.pdf 

 

 תלקיט משימות ופעילויות לכיתה ב

http://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/Mathematics/peiluyot/math2.pdf 

 

 תלקיט משימות ופעילויות לכיתה ג

http://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/Mathematics/peiluyot/math33.pdf 

 

 תלקיט משימות ופעילויות לכיתה ד

http://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/Mathematics/peiluyot/math4.pdf 

 

 תלקיט משימות ופעילויות לכיתה ה

http://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/Mathematics/peiluyot/math5.pdf 

 

 תלקיט משימות ופעילויות לכיתה ו

http://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/Mathematics/peiluyot/math6.pdf 


