
כלים דיגיטליים
חכמה מהביתלהוראה



.  מעבר להוראה מהבית אינו רק המרה של השיעור שאנו מעבירים בכיתה לגרסה מקוונת שלו

לכלים ללמידה ( סינכרונית)ורצוי לשלב בין הוראה בשידור חי , יש לחשוב מחדש על מתכונת הלמידה

.  וקבוצתית( סינכרונית-א)עצמאית 

לאינטראקציה  , הנחיות ללמידה, בלמידה מהבית הסטודנטים זקוקים אפילו יותר למסגרת ברורה

רבים . גם מרחוק, ריכזנו עבורכם מגוון כלים דיגיטליים שיסייעו לכם ליצור שיעורים פעילים. ולפידבק

.כל הכלים חינמיים בשימוש בסיסי. מהכלים הללו יוכלו כמובן לשמש אתכם גם בימי שגרה ובהוראה בכיתה

:כל כלי יופיעו האייקונים הבאיםליד 

!תיהנו

הוראה חכמה מהבית

ניתן להטמיע את
Moodle-הכלי ב

הכלי תומך  
בעברית

רמת הקושי של  
קל/בינוני, הכלי

נגיש לבעלי
מוגבלויות



Mentimeter–לאתר

א
Aבינוני לשימוש-קלתומך בעברית

:סטודנטים:מרצהדרישות טכניות

משתמש באתר•

מחשב בכיתה•

חיבור לאינטרנט•

(אופציונלי)מקרן •

טאבלט/ טלפון סלולרי / מחשב •

אינטרנט•

,ברירהרבשאלות,כגון,ותבניותשאלותסוגימגווןשלשילובהמאפשראינטראקטיבייםסקריםליצירתכלי

בכתובתהסטודנטיםמזיניםאותומספריקודמתקבלהשאלההכנתלאחר.ועודמיליםענן,דירוג

menti.com.ניתן.אמתבזמןמתעדכנותאותןלראותוניתןהתוצאותאתלהציגיכולמצידוהמרצה

shareידיעלהסטודנטיםלכללהתוצאותאתולהקריןבזוםשיעורהעברתבמהלךבכלישימושלעשות

screen.להשתמשבחרואם,הניידהטלפוןבאמצעותהשאלותעללענותהסטודנטיםאתלהנחותמומלץ

.השאלהעלשהשיבולאחרZOOM-ללחזורהסטודנטיםאתהנחו,במחשב

מדריך| סרטון הדרכה

H5P–לאתר

א
Aקלתומך בעברית

:סטודנטים:מרצהדרישות טכניות

משתמש באתר•

מחשב בכיתה•

חיבור לאינטרנט•

(אופציונלי)מקרן •

טאבלט/ טלפון סלולרי / מחשב •

אינטרנט•

H5Pמיידימשובהלומדמקבלבהן,אינטראקטיביותפעילויותליצירתהמשמשתפלטפורמההיא.

סרטוןגביעלשאלותהוספת,תמונהגביעללחיצהנקודותהוספת,התאמה,זיכרוןמשחק:כמופעילויות

.Moodleבלהטמיעאוכקישורהתוכןאתלשתףניתן.ועוד

נגיש לבעלי מוגבלויותניתן להטמעה במודל

דוגמת שימוש| מדריך

אינטראקציה בכיתה: כלים דיגיטליים להוראה וללמידה

Poll Everywhere–לאתר

א
Aבינוני לשימוש-קלתומך בעברית

:סטודנטים:מרצהדרישות טכניות

משתמש באתר•

מחשב בכיתה•

חיבור לאינטרנט•

(אופציונלי)מקרן •

טאבלט/ טלפון סלולרי / מחשב •

אינטרנט•

שאלותסוגימגווןשלשילובהמאפשר(-mentimeterלבדומה)אינטראקטיבייםסקריםליצירתכלי

אתולהציגלהכיןניתן.ועודתחרויות,לחיצהנקודותעםתמונה,מיליםענן,ברירהרבשאלות,כגון,ותבניות

GoogleגביעלאוPowerPointמצגתמתוךהשאלות Slides,אליוקישור)מתאיםתוסףהורדתלאחר

אמתבזמןיוצגוהתוצאות,לסטודנטיםקישורלשלוחיששאלותעללמענה.(הביתעמודבתחתיתנמצא

בחרואם.הניידהטלפוןבאמצעותהשאלותעללענותהסטודנטיותאתלהנחותמומלץ.המצגתמתוך

.המענהבתוםZOOM-ללחזורהסטודנטיםאתהנחו,במחשב

מדריך| טריילר

https://www.mentimeter.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VpbXY98R39c
https://www.mentimeter.com/how-to
https://h5p.org/
https://h5p.org/documentation/for-authors/tutorials
https://h5p.org/content-types-and-applications
https://www.polleverywhere.com/
https://www.youtube.com/watch?v=QzX2ZtjhSwY
https://www.polleverywhere.com/support


Kahoot–לאתר

אינטראקציה בכיתה: כלים דיגיטליים להוראה וללמידה

א
A

קלתומך בעברית

:סטודנטים:מרצהדרישות טכניות

משתמש באתר•

מחשב בכיתה•

חיבור לאינטרנט•

(אופציונלי)מקרן •

טאבלט/ טלפון סלולרי / מחשב •

אינטרנט•

השאלוניםאת.ברירה-רבישאלוניםיצירתשמאפשרתמשחקיםמבוססתלמידהפלטפורמת

הבנתוידואלטובת,במהלכואו,מקדיםידעכבדיקת,השיעורלפניהסטודנטיםעםלשתףאפשר

והפעלתהשגרתיתהלמידהשבירת,הפלטפורמהשלהמשחקיהאופי.בשיעורשנלמדוהתכנים

.וזכירהמהנה,אפקטיביתלימודיתחוויהמבטיחיםהסטודנטים

טריילר

Quizizz–לאתר

א
A

קלתומך בעברית

:סטודנטים:מרצהדרישות טכניות

משתמש באתר•

מחשב בכיתה•

חיבור לאינטרנט•

(אופציונלי)מקרן •

טאבלט/ טלפון סלולרי / מחשב •

אינטרנט•

משמעותייתרון.(Kahoot-לבדומה)השיעורבמהלךלהרצהאינטראקטיבייםבחניםליצירתכלי

אתלמשתמשיםלהציגוהאפשרות,כשאלוןרקולאכמשחקהבוחןאתלהציגהאפשרותהוא

לאסוףניתןהבוחןבסיום.(תחרותלעוררובכך)המסךעלחיבשידורשלהםהיחסיתההתקדמות

.ועוד,קשותהכיהיושאלותאילו,ממוצעבאופןהצליחההכיתהכיצד:סטטיסטיקה

דוגמת שימוש

Socrative–לאתר

א
A

קלתומך בעברית

:סטודנטים:מרצהדרישות טכניות

משתמש באתר•

מחשב בכיתה•

חיבור לאינטרנט•

(אופציונלי)מקרן •

טאבלט/ טלפון סלולרי / מחשב •

אינטרנט•

במתכונתבחניםהעברתהמאפשרת(Quizizz-וKahoot-לבדומה)שאלותשאילתפלטפורמת

שלמשמעותייתרון.הסטודנטיםתשובותשלניתוחיםומספקתמשחקיתובמתכונתרגילה

Socrativeבמהלךאפילו,ספונטנישימושהמאפשר,מהירהשאלותליצירתהנוחהממשקהוא

.דיגיטליתתחרותלערוךהאפשרותוכןהשיעור

נגיש לבעלי מוגבלויות

טריילר| סרטון הסבר

https://kahoot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7XzfWHdDS9Q&ab_channel=Kahoot%21
https://quizizz.com/
https://www.youtube.com/watch?v=e5SJSlgroSk&ab_channel=MatthewHamilton
https://www.socrative.com/
https://www.youtube.com/watch?v=1aEUYRn3kAE&list=PLvOBUEO1Dk22TAGztS5_I-YpwDb7P9lMx&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=upY8uG3NFfY&ab_channel=masteryconnect


Annoto–לאתר

דיון ולמידה קבוצתית: כלים דיגיטליים להוראה וללמידה

:סטודנטים:מרצהדרישות טכניות

משתמש באתר•

חיבור לאינטרנט•

טאבלט/ טלפון סלולרי / מחשב •

אינטרנט•

צפייההופכתהמערכת.מוקלטתהרצאהאו/וסרטוןבמהלךזמןנקודתכלעלדיוןלניהולכלי

נקודהכלעלשיתופישיחלקייםניתןאנוטובאמצעות.שיתופיתאקטיביתללמידהבוידאופסיבית

סרטוניםהוספתבאמצעותהוידאואתלהעשירניתןוכןאישיתמחברתלנהל,הסרטוןבמהלך

VirtualליחידתלפנותישMoodle-להשיתופיהמרחבלהוספת.נוספיםוחומרים TAU.

סרטוני הדרכה|  מדריך 

א
A

נגיש לבעלי מוגבלויותניתן להטמעה במודלקלתומך בעברית

Flipgrid–לאתר

דרישות טכניות
משתמש באתר•

חיבור לאינטרנט•

טאבלט/ טלפון סלולרי / מחשב •

אינטרנט•

בתוכו,דיוניםלוחנפתחקורסלכל.וידאובסיסעלדיוניםלניהולסביבהשמספקתפלטפורמה

90עדשלוידאובסרטונילהגיבמתבקשיםסטודנטים.ספציפייםדיוניםהמרצהידיעלנפתחים

ולעודדקלותביתרלהתבטאלסטודנטיותלאפשריכולהובוידאופהבעללהגיבהאפשרות.שניות

.בקבוצותעבודהבזמןאוהשבועלאורךגםהלימודחומרעלבדיוניםלהשתתףאותן

Padlet–לאתר

א
A

קלתומך בעברית

:סטודנטים:מרצהדרישות טכניות

משתמש באתר•

חיבור לאינטרנט•

טאבלט/ טלפון סלולרי / מחשב •

אינטרנט•

Padletפתקלהצמידיכוללומדכל.שיתופישעםללוחדומהאשר,מקוונתדיוןפלטפורמתהיא

ממשק.להגיביכוליםאחריםולומדים,ועודקישורוידאו,תמונה,תגובהעם,הדיוןלוחעל

בכלישימושלעשותניתן.בדיוןהסטודנטיםהשתתפותאתלהגבירצפויוהנוחהנאההמשתמש

shareידיעלZOOM-בשיעורהעברתבמהלך screen.לחזורלסטודנטיםלהבהירחשוב

.(ברורהחזרהשעתלהגדירמומלץ)הלוחעלהעבודהבתוםZOOM-ל

ניתן להטמעה במודל

:סטודנטים:מרצה

א
A

נגיש לבעלי מוגבלויותניתן להטמעה במודלקלתומך בעברית

סרטון הדרכה

סרטון הדרכה|  מדריך 

https://www.annoto.net/
mailto:virtualt@tauex.tau.ac.il
https://docs.annoto.net/guides/annoto-widget/user-guide
https://www.youtube.com/channel/UCLpTqywRf1_DobM7rRulcTg
https://info.flipgrid.com/
https://he.padlet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=B42r0UM7jPc
http://blog.flipgrid.com/gettingstarted
https://youtu.be/5pHsg0i_0x8


דיון ולמידה קבוצתית: כלים דיגיטליים להוראה וללמידה

Jamboard–לאתר

א
Aקל לשימושתומך בעברית

:סטודנטים:מרצהדרישות טכניות

Googleחשבון •

מחשב בכיתה•

חיבור לאינטרנט•

(אופציונלי)מקרן •

טאבלט/ טלפון סלולרי / מחשב •

אינטרנט•

.קבוצתיתעבודהשלתוצרשהןותובנותרעיונותלתיעודמתאים.GOOGLEשלהיוצרמביתשיתופילבןלוח

ולהוסיףפתקיותלהצמיד,צורותלהוסיף,לכתובניתןלוחבכל.דיוןקבוצתלכלחדשלוחליצורניתן

רשימתמתוךהיישוםאתלבחורניתן,עצמוהחשבוןמתוךליישוםגישהישגוגלחשבוןבעללכל.תמונות

באמצעותהסטודנטיםאתלשתףניתןהלוחפתיחתלאחר.(הנקודות9שלבסמלהעמודבראש)היישומים

.במודלקישורלצרףאו,SHAREכפתור

טריילר| הדרכהסרטון

Perusall–לאתר

א
Aבינוני לשימושתומך בעברית

:סטודנטים:מרצהדרישות טכניות

משתמש באתר•

מחשב  •

אינטרנט•

משתמש באתר•

טאבלט/ טלפון סלולרי / מחשב •

אינטרנט•

אתומגבירההקריאהיכולתבפיתוחשמסייעתוספריםמאמריםשלפעילהלקריאהשיתופיתפלטפורמה

ובהוספתבטקסטמקטעיםבסימוןביטוילידיבאההפעילההקריאה.הסטודנטיותמעורבות

אולהערותלהתייחסיכוליםסטודנטיםאופןבאותו.קריאהכדיתוך,מקטעלכלנוסחאות/תמונות/הערות

לאחר.(notes)המאמרלצדאישיותהערותלכתובניתןבנוסף.לומדיםשיחולייצר,שאלותעללענות

מועדלמטלהלהגדירניתן.למטלההנחיותולנסחמאמרלהעלות,מטלהליצוריש,במערכתקורספתיחת

זמןמשך–(analytics)הלומדיםנתוניאחרלמעקבאפשרותישבנוסף.ציוןלמתןואפשרותהגשה

confusion,והתגובותההערותמספר,הפעילההקריאה reportועוד.

טריילר| מדריך
אריק מזור' הרצאה של פרופ

https://edu.google.com/products/jamboard/?modal_active=none
https://www.youtube.com/watch?v=Few7JADk2Zs
https://youtu.be/-RaT2sHL4aw
https://perusall.com/
https://support.perusall.com/hc/en-us
https://youtu.be/_PfAc0D2erk
https://www.youtube.com/watch?v=PyVw87U9Xo0&feature=youtu.be


Genially–לאתר

יצירת תוכן דיגיטלי: כלים דיגיטליים להוראה וללמידה

א
A

בינוני לשימוש-קלתומך בעברית

:סטודנטים:מרצהדרישות טכניות

משתמש באתר•

מחשב בכיתה•

חיבור לאינטרנט•

(אופציונלי)מקרן •

אין•

.ועודמצגות,אינפוגראפיקות,כרזות–אינטראקטיביוויזואליתוכןליצירתכלי

.ועודמרחףטקסטהצגת,עמודיםביןמעבר,קישורים:לתכניםאינטראקטיביותלהוספתאפשרות

ללמידהמעוצבמידעבאמצעותולשתףאפשר.קישורבאמצעותלהפיצווניתןברשתניתןהתוצר

.סינכרונית-אעצמית

Roojoom–לאתר

א
A

קלתומך בעברית

:סטודנטים:מרצהדרישות טכניות

משתמש באתר•

חיבור לאינטרנט•

טאבלט/ טלפון סלולרי / מחשב •

אינטרנט•

Roojoomאתריםלהיותיכוליםהקישורים.קישוריםמבוססמקווןלמידהמסלולליצירתכליהוא,

לפיהקורסחומריעללעבורהסטודנטיםאתלהנחותתוכלוהכליבאמצעות.ועודpdfקבצי

.בביתגםמודרכתלמידהחוויתלהשיגוכךקובעיםשאתםהסדר

ניתן להטמעה במודל

דוגמת שימוש| סרטון הדרכה 

טריילרנגיש לבעלי מוגבלויותניתן להטמעה במודל

Coggle–לאתר

א
Aקל לשימושתומך בעברית

:סטודנטים:(אופציונלי)מרצה דרישות טכניות

משתמש באתר•

מחשב בכיתה•

חיבור לאינטרנט•

מקרן•

טאבלט/ טלפון סלולרי / מחשב •

אינטרנט•

משתמש באתר•

אתולהגדיר,החומראתלארגןעוזרתחשיבהמפת.זרימהותרשימיחשיבהמפותליצירתפשוטכלי

באמצעותמסויםבנושאאובקורסהחומראתלסכםלסטודנטיותלתתניתן.שוניםמושגיםביןהקשרים

.בקבוצותכתרגילאואישיתחשיבהמפתיצירת
מדריך| סרטון הדרכה

שימושדוגמת 

https://www.genial.ly/
https://my.roojoom.com/accounts/signup/?is_edu=true
https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=PnE7AGxXwaU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=kurM5gSVXho&ab_channel=%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%9C%D7%9C%D7%9E%D7%93
https://www.youtube.com/watch?v=Ar7Tv6cqdO0
https://coggle.it/
https://www.mentimeter.com/how-to
https://coggle.it/gallery


https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=L2RLMwu7WMk&feature=emb_logo

Google Forms–לאתר

כלים קטנים גדולים: אתר מומלץ לאיתור כלים נוספים

:סטודנטים:מרצהדרישות טכניות

Googleחשבון •

חיבור לאינטרנט•

טאבלט/ טלפון סלולרי / מחשב •

אינטרנט•

ניתוחימספק.מתקדמותואפשרויותעיצובים,שאלותשלמגווןמספק.מקווניםסקריםליצירתכלי

תוכלו.מתקדמיםניתוחיםעבוראקסללקובץהנתוניםשלהורדהומאפשרפשוטיםתשובות

הידעאחרבקלותלעקובוכך,השיעורבמהלךאולפנישאלוניםעללהשיבמהסטודנטיםלבקש

.שלהם

Fobi–לאתר

א
A

קלתומך בעברית

:סטודנטים:מרצהדרישות טכניות

Gmailחשבון •

חיבור לאינטרנט•

טאבלט/ טלפון סלולרי / מחשב •

אינטרנט•

googleשאלוןהפיכתהמאפשר,בוטאט'צכלי formsדמותעםשיחהמבוססאוטומטילמבדק

.הטופסיוצרתשמגדירהוכפיאמתבזמןהלומדתלתשובותלהגיביכולההדמות.מצויירת

א
A

נגיש לבעלי מוגבלויותניתן להטמעה במודלקלתומך בעברית

ניתן להטמעה במודל

סקרים ושאלונים: כלים דיגיטליים להוראה וללמידה

נגיש לבעלי מוגבלויות

מדריך

הדרכהסרטון

https://www.google.com/forms/about/
https://digitalpedagogy.co/
https://fobi.io/
https://fobi.io/how-it-works/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=L2RLMwu7WMk&feature=emb_logo

