
 

 )תיכון בגין אילת( ארזמרים  –כלים ליצירה חופשית 

אתרים 
ללמידה 
 עצמית

כלים 
ליצירה 
 חופשית

, חידונים
 , אישימבחנים

 וכיתתי

 ,יצירת סקרים
 משוב ,דעות

יצירת דפי  
עבודה 

 אינטראקטיבים

תבניות 
מוכנות 
 למשחק

מיועד  אתרים
 למתמטיקה

סביבת 
למידה 
 בתשלום 

 גוגל  שיתופיים סרטים

 
ניתן ללמוד  

אונליין מהמרצים  
  הטובים בתחומם

 .ובחינם 

 
 מאגר פעילויות

 
הערכת תהליך הלמידה  

באמצעות שאלונים,  
 .ונים וסקרים די

 
יצירת מצגת  

אינטראקטיבית או 
סקר המאפשר משוב  

 ם מהתלמידי

 
דף עבודה   יצירת

אינטראקטיבי עם מגוון  
 תרחב של פעילויו

 
  משחקים

  מקוונות ופעילויות
 מוכנים. 

 
 אתר מתמטיקה 

 
  ילקוט דיגיטלי 

 כל המקצועותל

 
Vizia 

בקלות סרטוני וידאו   יצירת
 םאינטראקטיביי

 
Classroom 

מרחב למידה   יצירת
ע  וצילבוירטואלי 

 ב משו  לת וקבמשימות 

מאגר המיועד  
לאנשי חינוך  

המעוניינים לגוון  
את הלימודים  

 בכיתה. 

 
יצירת גלגל  
אפשרויות 

 בתחומים שונים 

 
שאלונים   יצירת

משולבים בתמונות  
 םוסרטוני

 
הצגת מידע ושיתוף  

דרך חזותית תכנים ב
 .של לוח וירטואלי

 
למידים  והתהמורים 

יכולים ליצור שיעור  
מתוקשב עם שאלות  

 . ומשוב

 
פווארפונט מוכן  
 ליצירת משחק 

 
 אתר מתמטיקה 

 
תוכנה לפיתוח  

 אפליקציות 

 
שימוש בסרטונים  
ומאפשר הוספת  

 מידע  שכבות 

 
Drive 

רגילים   קבצים  איחסון
מסוגים   ושיתופיים

 שונים

 
מאגר קורסים  

 נלייןאו

 

 

 
ormsF 

טפסים לאיסוף   יצירת
בחנים עם ציון    אומידע 

 ב ומשו

 
לוח פתקיות מקוון, בו  

התלמידים   יכולים 
להציג עצמם, להציע  

 .רעיונות ועוד

 
יצירת תפזורת לשימוש  

 ה מקוון או להדפס
 

 ןפאזל מקוו יצירת

 
שאלות  

, תאינטראקטיביו
 משוואות וגרפים 

 

 
,  ג"גמקצועות: 

 ערבית ואנגלית 

 

 
ocsD 

וגם  מסמכים  יצירת
   שיתופיים

  שיעורים
 ם יסינכרוני 

 

 
קורסים קצרים  
של טיפים איך  
 ללמד אונליין. 

דיאלוג,   יצירת
על   ודיוניםהערות 

 ןגבי סרטו

 
iTest    מטח( ליצירת(

 . תבחינות מתוקשבו

 
מידע בצורה   הצגת

ויזואלית בשילוב  
 .סקרים 

 
מפת חשיבה   יצירת

שיתופית בה ניתן  
להוסיף לכל מושג פירוט  

 .נרחב 

 
 

בין גאומטריה    חיבור
אלגברה בדרך  ל

 ת חזותי

 
  , ג"גמקצועות: 

תרבות,  מדעים, 
 הסטוריה ואנגלית 

 
 לוח דיגיטלי לניהול שיעור 

 
Slides 

מצגת שיתופית   יצירת
 תאינטראקטיבי

 
 

 
יצירת דמות  
וירטואלית 

 מדברת 

   
הערכת תהליך הלמידה  

 ן באמצעות שאלו

 
  - מתמטיקה 

 )בתשלום(  גאומטריה

 
סביבה הכוללת  

מילון בשפה  
 . העברית

 
תקשורת, החלפת  יצירת 

ידע ולמידה מרחוק בין  
 .הלומדים

 
Sheet 

נתונים בגיליון   הצגת
 יאלקטרונ

 
 

    
הזמנות, מצגות,   עיצוב

 ועוד.  קולאז 

 
 
ספריית שיעורי  

הוידיאו הדיגיטאלית 
 .במתמטיקה 

 
מערכת שיעורי  

 האונליין
לתלמידים  

 ולמורים 
 

 
יצירת שיח ודיון באופן  

 ישיתופ

 
ormsF  

לאיסוף    טופס יצירת
ציון  , בוחן  אומידע 

 ב ומשו

 
 

   
 

נושאים   תרגול
באמצעות יצירת כרטיסי  

 ם הברקה ומשחקי

 
 

  מרחב למידה  פתיחת
 יח"ל  3-ל  במודל 

 
 לכל המקצועות

 
מחולל ליצירת שיעור  

  ב מתוקש

 

https://campus.gov.il/
http://portelem.telem-hit.net/
https://kahoot.com/schools-u/
https://www.mentimeter.com/
https://www.wizer.me/
https://urilon.wixsite.com/new-argaz
https://sites.google.com/site/mathamakimtavor/Home?authuser=0
https://ebaghigh.cet.ac.il/
https://classroom.google.com/h
https://www.flippity.net/
http://www.triventy.com/?location=IL
https://padlet.com/dashboard
https://www.lergo.org/index.html#!/public/homepage?lergoLanguage=he&lergoFilter.filterLanguage=%22hebrew%22
https://powerpointgames.uk/
http://www.mathms.jedu.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
https://edpuzzle.com/
https://drive.google.com/drive/my-drive
https://www.learntech.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%91%D7%A8%D7%92%D7%A2-%D7%9C%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%9C%D7%9E%D7%93-%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9F/
https://classtools.net/
https://en.linoit.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.jigsawplanet.com/
https://teacher.desmos.com/
https://www.google.com/docs/about/
https://courses.learntech.co.il/
https://www.vialogues.com/
https://mytestbox.cet.ac.il/
https://infograph.venngage.com/onboarding
https://www.mindmup.com/
https://www.geogebra.org/
https://il.brainpop.com/
https://app.classroomscreen.com/wv1/1c0114df-b48c-430e-8e2e-d57bbdfe8519
https://www.google.com/slides/about/
https://www.voki.com/
https://quizizz.com/
https://help.fullproof.io/he/%D7%A6%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://www.ravmilim.co.il/default.asp?sessId=88341
https://lgn.edu.gov.il/nidp/saml2/sso?id=EduCombinedAuthUidPwd&sid=1&option=credential&sid=1
https://www.google.com/sheets/about/
https://www.canva.com/create/presentations/
https://ymath.co.il/
https://yschool.co.il/meetings
https://trello.com/miriamerez/boards
https://quizlet.com/
https://moodlemoe.lms.education.gov.il/course/view.php?id=62390
https://edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx
https://nearpod.com/

