
ד"בס

א"ל תשפ"יום היערכות שנה
מודיעיןאולפנת אורות 



מזעקיואודיהאלינור וולף 



ד"בס

...לפני שמתחילים
!טעימה בלבד–מטרת המצגת ▪

לא צריך  . יש כאן הרבה כלים–לא להתבלבל או להילחץ ▪

.בהכללהשתמש 

מסתמן שתהיה השתלמות . עצמאיהלימוד של הכלים הוא ▪

.מוסדית וכלים דיגיטליים מומלצים יילמדו

.כלים מסוימים ולראות למה היא מתחברתלבחורכל אחת יכולה ▪

בצורה  . כך העבודה מתחלקת בין כולם! מומלץ–עבודה בצוותים ▪

.כזו יש גם למידת עמיתים

!בהצלחה רבה



ד"בס

>היערכות לקראת למידה חכמה < 
( המסמך הוכן בכליSway)

(הוכן בכלי
thinglink)

https://sway.office.com/0AHlStK3VNgc77aE
https://www.thinglink.com/scene/1343918568600764419


ד"בס

תרשים מסכם המקשר בין הצרכים לבין הכלים הדיגיטליים
(MindMupהתרשים נעשה בכלי )

>נא ללחוץ < 

https://atlas.mindmup.com/odeyamazaki/map/index.html
https://atlas.mindmup.com/odeyamazaki/map/index.html


Google Drive 

יצירת קבצים  , העלאת קבצים–אחסון בענן •

google sheets-וב, google docs-ב

י אחוזים "חישוב ממוצע או ציון משוקלל עפ•

google sheets-ב

google forms-יצירת שאלון ב•

google forms-בוחן ב/ יצירת מבחן •

google slides-יצירת מצגת שיתופית ב•

Google Drive 

https://www.youtube.com/watch?v=SWpjlCnP2gw&list=PLQVudFIgNTn_PcPVexpgfbLAJ1FMezzuJ
https://www.youtube.com/watch?v=fhX388OVbtc
https://www.youtube.com/watch?v=36gXTJR_1PE
https://www.youtube.com/watch?v=5LyvFZsVDrA
https://www.youtube.com/watch?v=Y41OGL0javM&list=PLMsQYr23CbEBXQBEJbt06gj808oeWl1n6&index=4
https://www.google.com/intl/he/drive/about.html


ZOOM-הדרכה 

:כוללת

איך פותחים זום•

כניסה, שם משתמש•

פתיחת חדר•

שליחת קישור למשתתפים•

פתיחת מיקרופונים  / סגירת •

שיתוף מסך•

פתיחת חדרי עבודה משניים•

(לעובדי הוראה)כניסה דרך משרד החינוך •

https://zoom.us/
https://www.youtube.com/watch?v=5UqoqitpDZc


moodle

חלוקה , פתיחת קורס וירטואלי•

הוספת קבצים לקורס, ליחידות נושא

בניית מטלה בקורס וירטואלי•

(moodle-מסורבל יחסית ב)בוחן/בניית מבחן•

https://www.youtube.com/watch?v=zqTIRuAncf0
https://www.youtube.com/watch?v=xJt1LtiwJLI
https://www.youtube.com/watch?v=FJTgE_1NOcw&list=PLuAGxh027o5UneS6C3k-L7HS1dvpwmsmL&index=6
https://web.mashov.info/msite/login.aspx


Google Classroom

כניסה ויצירת כיתה•

צירוף תלמידים לכיתה•

בכיתה  Google Meet-יצירת שיעור מקוון ב•

קלאסרוםבגוגל 

יצירת מטלה עם עותק לכל תלמיד בדרייב•

יצירת בוחן ומתן ציונים•

ב"למשומהקלאסרוםייבוא ציונים •

מדריך מלא: למידה כתלמיד•

https://www.youtube.com/watch?v=hEE5P2j9PHQ
https://www.youtube.com/watch?v=SNV13hUeyW8
https://www.youtube.com/watch?v=7Q34tzTA10Q
https://www.youtube.com/watch?v=occjJwVtFFg
https://www.youtube.com/watch?v=xjbvACHI2QY
https://www.youtube.com/watch?v=a5QgOFrQ96Y
https://www.youtube.com/watch?v=vJnNLTDZUHE
https://classroom.google.com/u/0/h


הילקוט הדיגיטלי

סביבת למידה דיגיטלית  -אופק על יסודי •

יחידות  , הכוללת פעילויות אינטראקטיביות

במקצועות שונים, סרטונים ועוד, לימוד

שיוך משימה מתוקשבת לתלמידים•

יצירת פעילויות  –TEST BOX/ הסטודיו שלי •

שיוך + מתוקשבות ומבחנים מתוקשבים

סרטוני הסבר באדיבות חגית קליין  )משימה ובדיקה

(☺... התותחית

הילקוט הדיגיטלי

https://www.youtube.com/watch?v=e0ooelM1mCo
https://www.youtube.com/watch?v=glFXGu8GZuk
https://www.youtube.com/watch?v=a0tI-vxT7TA
https://www.youtube.com/watch?v=K5okFUJeByc
https://ebaghigh.cet.ac.il/
https://mytestbox.cet.ac.il/


nearpod

יצירת מצגת אינטראקטיבית ומערכי •

הוספת  )!מומלץ מאוד-שיעור 

(שאלות בין שקופיות המצגת

פיזיקה–דוגמה•

חלמיש-דוגמה•

https://www.youtube.com/watch?v=-Y1foot0Azg
https://np1.nearpod.com/presentation.php?id=50213875
https://share.nearpod.com/e/voQ2JArKs8
https://nearpod.com/


zeetings

יצירת מצגת אינטראקטיבית      •

הוספת שאלות בין  )! מומלץ מאוד

(שקופיות המצגת

ביולוגיה–דוגמה•

מדעים-דוגמה•

https://digitalpedagogy.co/2015/11/03/zeetings-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99/
https://www.zeetings.com/nogar/5729-9340-0261-8368#thumbnails
https://www.zeetings.com/odeya/0002-8841-0002#thumbnails
https://www.zeetings.com/accounts#signin/redirect/home


Sway

עיצוב מסמכים ויצירת  , בניית אתרים•

office365כלי של )מצגות אינטראקטיביות

(חינם office 365הורדת -למי שאין -

נביא–דוגמה•

wordהמרת קובץ )מדעים –דוגמה•

(לדף אינטרנט

ב"שיעור חינוך י–דוגמה•

https://www.youtube.com/watch?v=hN0mswWesWo
https://sites.education.gov.il/cloud/home/svivot_anan_hinuch/Pages/office_365_free.aspx
https://sway.office.com/C3bgA1MuHDaC9050?ref=Link
https://sway.office.com/rih9BuSHxNXPFnlq?authoringPlay=true&publish
https://sway.office.com/bFQtPBy5mIE1Ipnh?ref=Link


WIZER.ME

יצירת דפי עבודה אינטראקטיביים•

סינכוני-מתאים לשיעור א•

על  –כדי ליצור פעילות סגורה לתלמידים •

.התלמידים להירשם לאתר

הדרכה•

יום העצמאות–דוגמה•

לשון-דוגמה•

https://www.youtube.com/watch?v=kV_YHdKhKeM
https://app.wizer.me/preview/DJVJI7
https://app.wizer.me/preview/4M03MO?fbclid=IwAR1C54cFbGJOY-Mp7kofEjZO0Hh71ySefv38buhghAweWKZK-ynw3fYFSAA
https://www.wizer.me/


Mentimeter

כוללות )יצירת מצגות אינטראקטיביות•

התלמיד -',דירוג וכו, שאלות סגורות, סקרים

הצגת התשובות יכולה . עונה תשובות

ענן  , גרף)להתבטא בדרכים שונות 

('מילים וכו

https://www.youtube.com/watch?v=_86J5UJtppw
https://www.youtube.com/watch?v=_86J5UJtppw
https://www.mentimeter.com/


https://www.mentimeter.com/


padlet

יצירת לוח והוספת פתקיות  •

לפי אופציות שונות

דוגמה•

https://www.youtube.com/watch?v=ga81d6UW5fE
https://padlet.com/odi030/9kh3w8x1y99r
https://he.padlet.com/dashboard


WordClouds

מופעים ' יצירת ענן מילים המציין מס•

של מילים בטקסט בצורות שונות

https://www.youtube.com/watch?v=Xg4Cf-cGcWw
https://www.wordclouds.com/


https://www.wordclouds.com/


Vizia

יוטיובהטמעת שאלות בתוך סרטון •

(צפייה אקטיבית)

דוגמה•

https://www.youtube.com/watch?v=xQfh5OyInFg
http://vizia.co/videos/8168c329b14dffe6ec0cd9/share
https://vizia.co/


MindMup

יצירת תרשימים מיוחדים המקושרים •

סרטונים, טקסטים, קישורים, לתמונות

דוגמה•

https://www.youtube.com/watch?v=IbdczD1TZzM
https://drive.google.com/file/d/1LfdtInaNUkwmUKnka1kJh3rk2-2w0bn1/view?usp=sharing
https://www.mindmup.com/


https://www.mindmup.com/


roojoom

ארגון תוכן בצורות שונות כולל  •

קישורים מסוגים שונים

היסטוריה-דוגמה•

https://www.youtube.com/watch?v=PnE7AGxXwaU
http://tracks.roojoom.com/r/74986/#/introduction
https://www.roojoom.com/


thinglink

יצירת תמונה שיתופית הכוללת מידע  •

באמצעים מגוונים

מדעים–דוגמה•

מתמטיקה–דוגמה•

היסטוריה–דוגמה•

אנגלית-דוגמה•

https://www.youtube.com/watch?v=D8yFpRAQ_18
https://www.thinglink.com/scene/857578373315035137
https://www.thinglink.com/scene/886887739495022593
https://www.thinglink.com/scene/762036830450221058
https://www.thinglink.com/scene/597785125408735234
https://www.thinglink.com/


loom

המבוססים על , יצירת סרטוני מסך•

צילום עצמי + הקלטת מסך המחשב 

.הקלטת קול של המורה+ של המורה 

את התוצר ניתן לשתף כקישור או  •

.להוריד למחשב

https://www.youtube.com/watch?time_continue=435&v=5oD77oxYkyc&feature=emb_title
https://www.loom.com/


To-Be Education

משחק תפקידים בכיתה ליצירת דיון  •

משמעותי בנושא מסוים

שימוש ככלי ההערכה•

https://www.youtube.com/watch?v=s7DsE_xDCGw
https://www.youtube.com/watch?v=4lgBI8h5l7o
http://www.to-be.co.il/


NARA VIEW

משחק אינטראקטיבי המחבר בין  •

ערכים בוויקיפדיה

https://digitalpedagogy.co/2015/05/25/%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A5-%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94-nara-view/
https://www.naraview.com/#/


Triventy

יצירת שאלונים וחידונים•

דוגמה•

:היתרונות. kahoot-דומה ל

oממשק בשפה העברית

o המשתתפים רואים את השאלות

.במכשירים שלהם

https://www.youtube.com/watch?v=ZDdBcUlIFlg
http://www.triventy.com/my/games/edit/153727
http://www.triventy.com/


Random name picker

הדרכה ליצירת הגלגל•

לשיעור חינוךדוגמה•

לסיכום נושא במדעיםדוגמה•

https://www.youtube.com/watch?v=Eir73vkbwag&feature=youtu.be
https://wheelofnames.com/view/he/qpu-a89/
https://wheelofnames.com/he/wrb-76h


Geogebra

–למורות למתמטיקה •

יצירת מציאות מדומה ורבודה  

במתמטיקה

https://www.youtube.com/watch?v=yJ1KBwcbV5A
https://www.geogebra.org/?lang=en


Trello

מערכת ניהול משימות –ארגון למידה •

.  ופרויקטים

, כלי לניהול זמן וניהול פרויקטים בשיתוף עם אנשים נוספים•

/  הכלי מאפשר למשתמש. הגשת עבודה קבוצתית-כגון 

,  קבוצת המשתמשים לעקוב אחר המשימות וקצב ביצוען

.עושה ונעשה, באמצעות תצוגה חזותית של לעשות

הערכה  )מטלת ביצוע באזרחות –דוגמה•

(חלופית

https://digitalpedagogy.co/2013/07/11/trello/
https://trello.com/b/J349JVID/%D7%9E%D7%98%D7%9C%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2
http://www.trello.com/


Canva

, כלי עיצוב חינמי ליצירת מצגות•

, פוסטרים, עמודי שער, כרזות

ים ותרשימי זרימה'קולאז

מדריך מפורט•

https://www.youtube.com/watch?v=SkaLVwspRCo
https://www.youtube.com/watch?v=7W74kUiwqSM
https://www.canva.com/q/pro/?v=2&utm_source=google_sem&utm_medium=cpc&utm_campaign=REV_IS_EN_CanvaPro_Branded_Tier1_Core_EM&utm_term=REV_IS_EN_CanvaPro_Branded_Tier1_Canva_EM&gclsrc=aw.ds&&gclid=CjwKCAjwsO_4BRBBEiwAyagRTWKwWXYjnR-f3WDvUh7hQR9PSQ9jn6WC3mSAfRinfAVl3rrTDDsLBhoCIBQQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds


כלים קטנים חשובים
צילום מסך באמצעות כלי החיתוך•

(קישורים לשקופיות)הוספת קישור במצגת•

(הפנייה לדף אינטרנט)הוספת קישור •

מיוטיובהורדת סרטונים •

שחזור קובץ שלא נשמר•

הסרת רקע מתמונה•

העתקת טקסט מהאינטרנט לוורד בצורה נכונה•

Screen-O-Maticהנחייה קולית  עם + איך להקליט את המסך במחשב •

PPTהוספת הנחייה קולית וויזואלית למצגת •

איך להקטין נפח של תמונה•

PDF-ל wordאיך להפוך קובץ•

יצירת סרטון מעוצב מתמונות•

איך להוריד ולהתקין פונטים במחשב•

תיקיית פונטים לשימושכם•

https://www.youtube.com/watch?v=GY9RPRB2U_M
https://www.youtube.com/watch?v=X7qqudXf4ag
https://www.youtube.com/watch?v=X7qqudXf4ag
https://www.youtube.com/watch?v=PnbSc2shiQo
https://www.youtube.com/watch?v=CUVXv5ZJCS0
https://www.youtube.com/watch?v=O-jyXka4o8k
https://www.youtube.com/watch?v=BydKlc_eYoM
https://www.youtube.com/watch?v=FBWv0eUlZHU
https://digitalpedagogy.co/2015/04/25/%d7%94%d7%a7%d7%9c%d7%98%d7%aa-%d7%9e%d7%a1%d7%9a-%d7%91%d7%95%d7%95%d7%99%d7%93%d7%90%d7%95-%d7%9e%d7%a6%d7%92%d7%aa-ppt/
https://www.youtube.com/watch?v=8aCj1ENznXQ
https://www.youtube.com/watch?v=hPCNdFZqD6I
https://lightmv.com/
https://www.youtube.com/watch?v=azHmZMjyp4k
https://drive.google.com/drive/folders/1KkZsCHApGC8EUJnZlMtRGxYuLj1znJEh?usp=sharing


!ברכה והצלחה
!נעשה ונצליח' בשם ה

כלים דיגיטליים נוספים

(שיר בוים שוורץ)2כלים נוספים 

(מרים ארז)3כלים נוספים 

https://ecat.education.gov.il/%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D
https://drive.google.com/file/d/1qC1fnlTtO26b_owqV9wg4uk837w2Yqf-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1onpUrXQSecLuaOso8tT_zeqM6V4_kVxG/view?usp=sharing

