
מסמך/מצגת שיתופייםלוח לבן לעבודה שיתופיתקיר הודעות/ לוח שיתופי

דיגיטליתכרזהממדבתלתציורPAINT-ציורתוכנות

מצגות אינטראקטיביותתמונה אינטראקטיביתקולאז' תמונות / כרטיס ברכה

עריכת עלון דיגיטליסקרים והצבעותענן מילים

מושגיםתמפמעוצבטקסטebookדיגיטליספרכתיבת

חידוני טריוויה/ שאלוניםטפסים אלקטרונייםמסלול על מפה / מפת נקודות עניין

יצירת סרטוןמצגת מלווה לשיעורחידון כשכבת-על בסרטוני וידאו

זמןצירעריכת סרטון בסמארטפון / טאבלטעריכת וידאו

)GIF(אנימציתתמונותממוחשבתאנימציהסרטוניאנימציהודמויותקומיקסיצירת

אינפוגרפיקהיצירתיצירת סטורי בורדשימוש חופשימאגרי תמונות ל

מציאות רבודהבניית אתר אינטרנטעיבוד תמונות

פאזליםמחוללימחוללי משחקיםדמויות מוקלטות/ תמונה מדברת

CLASSבינגו/תשחצים/תשבציםמחולל TOOLSFLASH CARDS

מקווניםמבחניםדפי עבודה אינטראקטיבייםיצירת שיעור מוקלט

קבצים מוקלטיםיצירת קובץ אודיו ברשתיצירת ברקודים

בניית אפליקציותכיתה וירטואליתפלטפורמות שידור

קיר הודעות/ לוח שיתופי

http://en.linoit.com/LinoIt
סרטון הדרכה

פתקיות.צבעי4שעם.לוחדמוי,שיתופילוח
מאפשר  כתיבת פתקית עם קישור לאתר,

תמונה, סרטון
http://padlet.com/Padlet

מדריך כתוב

סרטון הדרכה

, אפשרויות פריסה ועיצובלוח שיתופי
מתאמות. כתיבת פתקית עם קישור לאתר,

תמונה, סרטון

לוח לבן לעבודה שיתופית
http://stoodle.ck12.org/Stoodle

סרטון הדרכה
, אפשרות הקלדה, וציור הוספתלוח חלק

תמונה מהמחשב. ניתן לשתף ולהוסיף צ'ט או
שיתוף קול  ע"י שליחת הקישור הישיר לכיתה

שפתחתם (חינם, לא מצריך רישום)
https://awwapp.com/A Web Whiteboard

סרטון הדרכה
אישי. ניתן להעלות תמונה, לכתוב,לוח חלק

למחוק לשתף קישור,

https://create.lensoo.com/Lensoo Createכולל כתיבה,מהטאבלטלוח הדגמה .
שרטוט והקלטה.

http://en.linoit.com/
https://youtu.be/yfTBu2CASz0
http://youtu.be/fpGvkK1DFDE
http://youtu.be/fpGvkK1DFDE
http://padlet.com/
http://digitalpedagogy.co/2013/03/19/padlet-%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98/
http://youtu.be/n0ysQpHfWk0
http://youtu.be/fpGvkK1DFDE
http://stoodle.ck12.org/
https://youtu.be/6Oc2Zy-L48g
https://awwapp.com
https://youtu.be/S2XTv7cTCgA
https://create.lensoo.com


מסמך/מצגת שיתופיים
https://www.google.com/intl
/iw_ALL/drive/

Google Drive
סרטון הסבר

שירות אחסון - ענן המקושר לחשבון גוגל
לשמירה, ארגון, ניהול  ויצירת מסמכים

מאפשר יצירת מסמכים לעריכה משותפת
https://www.google.com/docs/
about/

גוגל דרייב - חדש - מסמך

Google Docs
מדריך כתוב

סרטון הדרכה
סרטון הדרכה

- לצפיה, תגובה אויצירת מסמך אינטרנטי
עריכה משותפת

https://www.google.com/intl/iw
_il/slides/about/

גוגל דרייב - חדש - מצגת

Google Slides
מדריך כתוב

סרטון הדרכה
סרטון הדרכה

- לצפיה, תגובה אויצירת מצגות בכונן רשת
עריכה משותפת

PAINT-ציורתוכנות
http://painter.galim.org.il/editor.
php

הצייר של גלים
דף הוראות לצייר

תכנת צייר עם ממשק מאוייר. מתאים
כולל אנימצייתלעריכת ציור / ברכה / גלויה

GIF!מאד!וידידותיפשוט
http://www.tuxpaint.org/TUX PAINT

סרטון הדרכה
תפריט בעברית,תוכנה לעיצוב וציור.

תוספות של חותמות במגוון צורות
להורדת התוכנה

https://www.autodraw.com/Google Autodraw
סרטון הדרכה

זיהוי הציור והצעתתוכנה לציור אוטומטי!
איורים המתאימים לאובייקט המצויר.

אינטואיטיבי ופשוט
YouiDraw app for ChromeYouiDraw Painter

סרטון הדרכה
תוכנה נחמדה ליצירתיישום לדפדפן כרום.

ציורים, איורים, עיצובים גרפיים
https://www.sumopaint.com/hom

e/#app
SUMO PAINTתוכנה מתקדמת לעיצוב גרפי אונליין

MS PAINT
סרטון הדרכה

WINDOWSשלהציירתוכנת
תוכנה בסיסית לציור ועריכת תמונה. קיימת

WINבגרסאות 2017בשודרגה7,8,8.1
לתוכנה מתקדמת המשלבת ציור בתלת ממד

*יתכן ותופסק התמיכה בתוכנה זו, רצוי
WIN10לההפעלהגרסתאתלשדרג

ציור בתלת ממד
PAINT 3D MicrosoftPAINT 3D

2Dהדרכהסרטון
3Dהדרכהסרטוני

מיקרוסופט: ציור בתלת ממד

כולל עיבודגרסה מחודשת לתוכנת הצייר
לתלת ממד!תמונה מדו-ממד

WIN10ההפעלהמערכת*נדרשת
3Dהדגמיםבחנות**השימוש remixעדיין

אינו זמין בישראל
כרזה דיגיטלית

docs.google.com/drawingsGOOGLE DRAWING
סרטון הדרכה

מקבילה לתוכנת הציירתוכנה ליצירת גרפיקה.
-PAINT-שלWINDOWS

https://www.smore.com/SMORE
סרטון הדרכה
סרטון הדרכה

כרזה דיגיטלית
עיצובים מוכנים מראש. הוספת סרטונים

www.canava.comCanva
מדריך כתוב

סרטון הדרכה
סרטון הדרכה

כרזה דיגיטלית
סגנונות וגדלים מוגדרים מראש. אפשרות

להוספת תמונות מהמחשב

https://spark.adobe.com/SPARKכרזה דיגיטלית

https://www.google.com/intl/iw_ALL/drive/
https://www.google.com/intl/iw_ALL/drive/
https://youtu.be/SWpjlCnP2gw
https://www.google.com/docs/about/
https://www.google.com/docs/about/
https://docs.google.com/presentation/d/1kQ-DPv_0KiGNtljCZ74KUDaBEO0XBiDFJbvyAMKCysY/edit?pli=1
https://youtu.be/uPTFZ22o_lE
https://youtu.be/EAENO4XvWPU
https://www.google.com/intl/iw_il/slides/about/
https://www.google.com/intl/iw_il/slides/about/
http://www.teaching.co.il/?p=303
https://youtu.be/0mvxMfm_z9Y
https://youtu.be/RdzKklBOjvA
http://painter.galim.org.il/editor.php
http://painter.galim.org.il/editor.php
http://mahadura2.galim.org.il/colors/info.html
http://www.tuxpaint.org/
https://youtu.be/yAfUK172P1Q
https://sourceforge.net/projects/tuxpaint/postdownload
http://www.autodraw.com/
https://youtu.be/9A9ZsNDf5tM
https://chrome.google.com/webstore/detail/youidraw-painter/okddffkjomolkknapbdjidajkgmehkco
https://youtu.be/7Sz4rh0qRMk
https://www.sumopaint.com/home/#app
https://www.sumopaint.com/home/#app
https://youtu.be/eWpOW5yYpJo
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/paint-3d/9nblggh5fv99
https://youtu.be/rNjygmd7W28
https://www.youtube.com/watch?list=PLWs4_NfqMtozAC5tdXutbdiu28Tk4rG5j&v=S-tBj6vfTw8
https://support.microsoft.com/en-us/help/4014936
https://docs.google.com/drawings
https://youtu.be/T3Sz-XXC5P0
https://www.smore.com/
https://youtu.be/ADtesJ7IStk
https://youtu.be/p9efrCPQnWw
http://youtu.be/OrdaL9wlADw
http://www.canva.com
http://www.canava.com
http://www.canva.com
https://digitalpedagogy.co/2014/07/08/canva/
https://youtu.be/7W74kUiwqSM
https://youtu.be/3aBYb44qqKQ
http://youtu.be/OrdaL9wlADw
https://spark.adobe.com/


)ENG(כתובמדריך
סרטון הדרכה

בניית כרזה מתמונות, טקסט וקישורים. לתצוגה
מקוונת בלבד
כרזה לדוגמה

http://tackk.com/Tackk
סרטון הדרכה

מדריך

כרזה דיגיטלית
מגוון רקעים וטמפלייטים מוכנים

לא פעיל
edu.glogster.com/register/Glogster

סרטון הדרכה
כרזה דיגיטלית

אפשרות ליצור כיתה ולצרף אליה את קבוצת
חודש ניסיוןהתלמידים לצפייה משותפת בכרזות

.חינם
קולאז' תמונות / כרטיס ברכה / תמונה מעוצבת עם טקסט

https://pixlr.com/express/PIXLR EXPRESS
מדריך כתוב

סרטון הדרכה

כולל אפקטים, מסגרות ועיבודיצירת קולאז'
תמונות

https://www.pizap.com/pizapPIZAPP
סרטון הדרכה

קולאז' ועיבוד תמונות

www.getloupe.com/createLoupe
סרטון הדרכה

:ברכה אינטראקטיבית
http://www.getloupe.com/card/view/sg

990ct5hzf
http://www.fotor.com/feature
s/collage.html

Fotorקולאז' תמונות
http://www.fotor.com/

http://www.photovisi.com/fea
tured

Photovisi
engהדרכהסרטון

יצירת קולאז'

http://www.shapecollage.co
m/

ShapeCollageקולאז' בתבניות של צורות

http://www.imagechef.com/Image Chef(ברכה)יצירת תמונה מעוצבת
http://www.imagechef.com/manhig

http://www.picmonkey.com/PICMONKEY
סרטון הדרכה

עיבוד תמונה

תמונה אינטראקטיבית

www.thinglink.com
https://www.thinglink.com/ed
u

ThingLink
מדריך כתוב

סרטון הדרכה
סרטון הדרכה

תמונה אינטראקטיבית
הוספת קישורים על התמונה עם תוכן נלווה.

מצגות אינטראקטיביות
www.emaze.comEMAZE

מדריך כתוב
מדריך כתוב

סרטון הדרכה
סרטון הדרכה

מצגת בתבניות וידאו ותלת ממד
ערוץ סרטוני הדרכה של אימייז

https://www.youtube.com/playlist?list=PLh
sQDP49MbdrYTSuD9DVHpjFXU8A8PeZI

&utm
http://prezi.comPREZI

סרטון הדרכה
מצגת דינמית

אינו תומך בכתיבה בעברית

freepikתבניות חינמיותתבניות למצגת
POWERPOINTלמצגות

http://www.slidescarnival.co
m/

PPTלמצגותתבניות
וגוגל סליידס

תבניות מוכנות חינמיות
לפי נושאים

https://spark.adobe.com/page/EKAHg/
https://youtu.be/NT4-FTAAsbc
https://spark.adobe.com/gallery/about-page/example/iceland-2015/
http://tackk.com/
https://youtu.be/Z7Qh3UhMK3A
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwaW9uZWVyaW5nbXJrYXp8Z3g6NDY4MGFjOWFkZjI5NmRmZQ
http://youtu.be/OrdaL9wlADw
http://edu.glogster.com/register/
http://youtu.be/OrdaL9wlADw
http://youtu.be/OrdaL9wlADw
http://youtu.be/OrdaL9wlADw
https://drive.google.com/file/d/0B9zSU105Cf43REk1ekt0WWZ4ams/view?usp=sharing
https://youtu.be/sGuU-Zm_uRE
https://youtu.be/wESWvyVvOs0
http://www.getloupe.com/create
https://youtu.be/yJKHETiCros
http://www.getloupe.com/card/view/sg990ct5hzf
http://www.getloupe.com/card/view/sg990ct5hzf
http://www.fotor.com/features/collage.html
http://www.fotor.com/features/collage.html
http://www.fotor.com/
http://www.photovisi.com/featured
http://www.photovisi.com/featured
https://youtu.be/FgR800vEP3U
http://www.imagechef.com/
http://www.imagechef.com/manhig
http://www.picmonkey.com/
https://youtu.be/Ej_FC1U9zxg
http://www.thinglink.com
https://www.thinglink.com/edu
https://www.thinglink.com/edu
http://tikshoovmerkaz.tik-tak.co.il/pluginfile.php/3858/mod_tab/content/278/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9Cthinglink.pdf
https://youtu.be/yz_-nVvooUw
https://youtu.be/D8yFpRAQ_18
http://tikshoovmerkaz.tik-tak.co.il/pluginfile.php/3858/mod_tab/content/278/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9Cthinglink.pdf
http://www.emaze.com
https://drive.google.com/open?id=0B3fhPP8_y_oMeEdlcFBoTkJXb1U
http://www.easy-time.info/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA-emaze
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/MadaTech/ICTInEducation
http://youtu.be/mkTFikkMop4
https://youtu.be/esUZHUJWMB0
http://youtu.be/mkTFikkMop4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhsQDP49MbdrYTSuD9DVHpjFXU8A8PeZI&utm
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhsQDP49MbdrYTSuD9DVHpjFXU8A8PeZI&utm
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhsQDP49MbdrYTSuD9DVHpjFXU8A8PeZI&utm
http://prezi.com
https://youtu.be/yOP7-R4eRVU
http://www.freepik.com/
http://www.slidescarnival.com/
http://www.slidescarnival.com/


ענן מילים
www.tagxedo.comTagxedo

סרטון הדרכה
יצירת ענן מילים במגוון צורות וערכות

עובד רק בדפדפן אקספלוררצבעים
www.wordle.netWordle

סרטון הדרכה
יצירת ענן מילים

http://www.wordclouds.com/WORDCLOUDS
מדריך כתוב

סרטון הדרכה

ענן מילים בעיצוב אישי

https://wordart.com/createWORD ARTיצירת ענן מילים בצורות שונות
סקרים והצבעות

www.tricider.comTricider
מדריך כתוב
מדריך כתוב

סרטון הדרכה

מאפשר להוסיף היגדים.סקר שיתופי אונליין
וטיעונים בזמן אמת ולהצביע ולדרג את הטיעונים.

אינו דורש רישום
http://www.tricider.com/admin/3KJXFo8C

Fjh/Aec8aVwsZ2n
http://www.sms-hit.net/site/h
ow.htm

SMS HIT
עם אפשרות איסוףיצירת סקר / שאלון קצרמדריך כתוב

תשובות אונליין

https://www.mentimeter.comMentimeter
מדריך כתוב

סרטון הדרכה

סקר שיתופי עם תצוגת תוצאות לייב
מיידית תוך זיהוי המכשירים הנמצאים בחדר.

,אפשרות הצבעה ממכשירי קצה שונים (טאבלט
)סמארטפוןמחשב נייד,

ייצוג ויזואלי בדרכים שונות
אתר ההצבעה:

https://www.menti.com/
https://www.zeetings.comZEETINGS

מדריך כתוב
)ENG(הדרכהסרטון

הצבעה ודיון אינטראקטיבי בלייב
,אפשרות הצבעה ממכשירי קצה שונים (טאבלט

)סמארטפוןמחשב נייד,
המצגת מופיעה על המכשירים של הקהל

ומאפשרת אינטראקציה תוך כדי ההרצאה

עריכת עלון דיגיטלי / מגזין
http://fliphtml5.comFLIPHTML5

סרטון הדרכה
עלון דיגיטלי

במספרמוגבלאינותמונות.אוPDFהעלאת
העמודים

http://en.calameo.com/Calameo
מדריך

עלון דיגיטלי
כולל קישורים, אינו מוגבל במספר העמודים

http://www.flipsnack.com/FlipSnack
סרטון הדרכה

עלון דיגיטלי
עמודים)15ל-(מוגבלPDFקבצי

http://www.joomag.com/en/JOOMAG
סרטון הדרכה

ירחון דיגיטלי
ניתן לשלב קטעי וידאו, תמונות, קישורים ועוד או

בלבד.לימיןמשמאלדפדוף.PDFמקובץ
http://issuu.com/ISSUמגזין דיגיטלי

בלבד.לימיןמשמאלדפדוף,PDFקבצי

http://www.tazone.net/wp-co
ntent/uploads/2011/12/Ihulan

408_www.tazone.net_.exe

איחולן
מדריך כתוב

- הורדת תוכנהעיצוב שער של עיתון/מגזין
למחשב. יצירת שער מדומה. שמירה כתמונה ע"י

צילום מסך
ebookדיגיטליספרכתיבת

http://www.tagxedo.com
http://youtu.be/NcX0fc6jXOs
http://youtu.be/NcX0fc6jXOs
http://youtu.be/NcX0fc6jXOs
http://www.wordle.net
https://youtu.be/HiwIzdVdkvg
http://youtu.be/NcX0fc6jXOs
https://drive.google.com/file/d/0B9zSU105Cf43bDFleXEwcWIyb2c/view?usp=sharing
https://youtu.be/Xg4Cf-cGcWw
http://www.tricider.com
https://drive.google.com/open?id=0B3fhPP8_y_oMVnRjN1h5bGJ1ZWc
https://digitalpedagogydotwordpressdotcom.files.wordpress.com/2013/03/d79ed793d7a8d799d79a-d79cd7a9d799d79ed795d7a9-d791d79ed797d795d79cd79c-d798d799d7a2d795d7a0d799d79d.pdf
https://youtu.be/KifMpbXFDsw
http://www.tricider.com/admin/3KJXFo8CFjh/Aec8aVwsZ2n
http://www.tricider.com/admin/3KJXFo8CFjh/Aec8aVwsZ2n
http://www.sms-hit.net/site/how.htm
http://www.sms-hit.net/site/how.htm
http://www.sms-hit.net/site/sms-Hit-gudie.pdf
https://www.mentimeter.com
http://online.achva.ac.il/nsite/ORGANIZE/mobile-learning/mentimeter.htm
https://youtu.be/sSet3-tAO5I
https://www.menti.com
https://www.zeetings.com
http://www.moreyeda.co.il/zeetings.html
https://youtu.be/-gK2UF-vNTk
http://fliphtml5.com
http://youtu.be/NOTwcpBFd0E
http://digitalpedagogy.co/2015/04/13/calameo-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99/
http://www.flipsnack.com/
http://youtu.be/NOTwcpBFd0E
http://youtu.be/NOTwcpBFd0E
http://youtu.be/NOTwcpBFd0E
http://youtu.be/NOTwcpBFd0E
http://www.joomag.com/en/
http://youtu.be/3_CCdE1u-dc
http://youtu.be/3_CCdE1u-dc
http://youtu.be/3_CCdE1u-dc
http://issuu.com/
http://youtu.be/NOTwcpBFd0E
http://www.tazone.net/wp-content/uploads/2011/12/Ihulan408_www.tazone.net_.exe
http://www.tazone.net/wp-content/uploads/2011/12/Ihulan408_www.tazone.net_.exe
http://www.tazone.net/wp-content/uploads/2011/12/Ihulan408_www.tazone.net_.exe
https://digitalpedagogy.co/2013/07/21/%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%9F-%D7%A9%D7%A2%D7%A8-%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%9D-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA/


www.ourboox.comOUR Boox
סרטון הדרכה
סרטון הדרכה

מדריך
הסבר

ספר דיגיטלי - ללא הגבלת כמות דפים!
מאפשר קישורים, הטמעת כלים, תמונות

ועריכת תמלילים

https://www.mystorybook.co
m/

My Story BookF דיגיטליכספרושמירתאונלייןסיפורכתיבת

http://www.storyjumper.com/StoryJumper
סרטון הדרכה

יצירת ספר דיגיטלי לילדים

http://docsstorybuilder.appsp
ot.com/

Google Story
Builder

סרטון הדרכה

. הרצתיצירת סיפור באמצעות מסמכי גוגל
הטקסט והוספת מוסיקה

http://www.redjumper.net/bo
okcreator/

BOOK CREATOR
סרטון הדרכה

יצירת ספר
עריכת סרטון סיפור הכולל תמונות ו/או וידאו,

הוספת טקסט (עברית) בהקלדה או בכתב יד,
הקלטת קול על כל תמונה

WIN8/10וiOSלאנדרוידאפליקציה
http://twinery.org/2/#storiesTWINE

מדריך כתוב
סרטון הדרכה

אינטראקטיבי מבוסס טקסטיצירת סיפור

https://storify.com/STORIFY
מדריך כתוב

סרטון הדרכה

יצירת סיפרו מקטעי טקסט, וידאו, פוסטים
ברשתות חברתיות

כלי לעריכת סיפור מקטעי מידע שונים שנאספים
ברשת ואפשרות שילוב בין מדיות שונות לכדי

סיפור אחד
טקסט מעוצב

http://cooltext.comCool Textכתיבת טקסט מעוצב ולוגו
http://flamingtext.com/Flaming Textיצירת לוגו מטקסט מעוצב

מפת חשיבה /  מפת מושגים
www.spiderscribe.comSpiderScribe

מדריך
להגדרת מושג,“שמש" אסוציאציות

לכתיבת כללים
https://www.mindmeister.co
m/

MindMeister
מדריך

מפת חשיבה לשיתוף

www.mindomo.com/Mindomo
סרטון הדרכה

סרטון הדרכה

מפת חשיבה

http://popplet.com/Popplet
מדריך

מדריך כתוב

הגדרת מושג על ידי בניית מקבץ פופלטים
מקושרים אליו

מסלול על מפה / מפת נקודות עניין
https://www.google.com/m
ymaps

Google Maps - My Maps
מדריך כתוב

סרטון הדרכה
סרטון הדרכה

. הוספת מסלול, נקודותיצירת מפה אישית
עניין, שכבות מידע

שימוש במפות שיתופיות להוראת
גיאוגרפיה

https://tourbuilder.withgo
ogle.com/

Google Tour Builder
סרטון הדרכה
סרטון הדרכה

עם מידע, פרטים, סרטוניםיצירת מסלול

https://youtu.be/_7DMTm9aBCc
https://youtu.be/_7DMTm9aBCc
http://www.ourboox.com/books/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9D-ourboox/
http://www.ourboox.com/books/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%91-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A1-%D7%94%D7%A7%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%92-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90/
https://www.mystorybook.com/
https://www.mystorybook.com/
http://www.storyjumper.com/
http://youtu.be/zeKxuskDAe0
http://youtu.be/zeKxuskDAe0
http://youtu.be/zeKxuskDAe0
http://docsstorybuilder.appspot.com/
http://docsstorybuilder.appspot.com/
https://youtu.be/ojw4JZHFF-4
https://vimeo.com/131450761
https://digitalpedagogy.co/2015/06/02/twinery-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%A1-%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%98/
https://youtu.be/ah_R0dNmvGg
https://storify.com
https://youtu.be/zlj56ojhNoU
http://cooltext.com/
http://flamingtext.com/
http://www.spiderscribe.com
http://digitalpedagogy.co/2014/03/11/spiderscribe-%D7%9E%D7%A4%D7%AA-%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9C-%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98/
https://www.mindmeister.com/
https://www.mindmeister.com/
http://digitalpedagogy.co/2014/03/11/mindmeister-%D7%9E%D7%A4%D7%AA-%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9C-%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98/
http://www.mindomo.com/
http://youtu.be/JK4LpQltG2E
https://youtu.be/evRqy9eY9fI
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/rotemas/sites/homepage/morim/regFiles/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94%20-%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%91%20popplet-.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0aWtzaHV2ZWR1fGd4OjQ5OGIwMGY3NzY5ZmM3MWQ
https://www.google.com/mymaps
https://www.google.com/mymaps
https://drive.google.com/file/d/0B-7IUnGvbURMa2tvRmg1Rjdfelk/view?usp=sharing
https://youtu.be/nJBVLLu65Qo
https://youtu.be/Sken6IQt4ZY
https://youtu.be/q7lK5NaWeAA
https://youtu.be/q7lK5NaWeAA
https://tourbuilder.withgoogle.com
https://tourbuilder.withgoogle.com
https://youtu.be/5R4-X_62nWI
https://youtu.be/UmzdxBUH8JY


https://www.google.com/ea
rth/download/gep/agree.ht
ml

Google EARTH
מדריך כתוב

סרטון הדרכה

ושיטוטתוכנה חינמית לצפיה בצילומי לווין
באמצעות כלי ניווט מתקדמים על פני

הגלובוס ובחלל!!
שכבות מידע של מט"ח

googleאפליקציית street
view

GOOGLE STREET
VIEW

סרטון הדרכה

להעלותניתןאותןמעלות360תמונותצילום
למפות גוגל

טיול בשביל ישראל עם סטריט ויו
iOSולאנדרוידאפליקציה

https://storymaps.arcgis.co
m/en/

Story Mapsויזואליזציה של סיפור על גבי מפה
בניית נרטיב של סיפור באמצעות הצגת תמונות
ונתונים על מפה. מאפשר כתיבת טקסט נלווה,

הוספת גרפים, העלאת תמונות
מפת סיפור לדוגמה

טפסים אלקטרוניים / שאלונים / דפי מבדק
Google Drive

ttps://www.google.com/intl/i
w_il/forms/about/

Google Form
מצגת הדרכה
סרטון הדרכה

סרטון הדרכה

ניתן להוסיף.צירת טופס, שאלון סקר, בוחןי
תמונות ווידאו,

בדיקה אוטומטית של השאלות!חדש!
סרטון הדרכה

http://app.wizer.me/WIZER
סרטון הדרכה
סרטון הדרכה

(ללא בדיקה אוטומטית)יצירת דף מבדק מקוון
אפשרות שיוך לכיתה בגוגל קלאסרום או שליחת

קישור לדף לקבוצת תלמידים. דורש רישום

חידונים מקוונים / חידוני טריוויה
https://create.kahoot.it/KAHOOT

מצגת הסבר
סרטון הדרכה

בניית שאלונים להפעלה - למורה:
www.getkahoot.com

התחברות כתלמיד לצפיה ומענה במחשב:
www.kahoot.it

התחברות כתלמיד לצפיה ומענה בסמארטפון:
באנדרוידkahootאפליקצייתדרך
באייפוןwww.kahoot.itלאתרגלישהדרך

www.socrative.comSocrative
סרטון הדרכה

ניתן לענות במחשב או
בסמארטפון ע"י

SOCRATIVEאפליקציית

בניית שאלונים להפעלה - למורה:
http://b.socrative.com/login/teacher/

התחברות כתלמיד לצפיה ומענה:
https://b.socrative.com/login/student/

http://www.triventy.com/Triventy
מדריך כתוב

סרטון הדרכה

והפעלתו בכיתה. מענה שליצירת חידון או סקר
כל תלמיד על המסך שלו. אפשרות הוספת

שאלות בעריכה משותפת
לגרסאמשתתפים30מקסימוםשלמגבלה

החינמית
http://www.quizizz.com/QUIZZIZ

סרטון הדרכה
בניית שאלונים - למורה:

http://www.quizizz.com/adm
in

התחברות לצפיה ומענה:
http://www.quizizz.com/play

יצירת חידון אשר ניתן להפעילו ללא צורך
ניתן לשחקבמסך שמקרין את השאלות.

מסמארטפון טאבלט או מחשב.
מאפשר ליצור תחרות בין קבוצות

http://flipquiz.me/FlipQuiz
מדריך כתוב

. בכל פעם הופכיםיצירת חידון כרטיסיות
כרטיסיה בנושא אחר. התחרות היא על זמן

וצבירת נקודות
http://www.yo-yoo.co.il/triv
ia/create_quiz.php

YO-YOO טריוויה
מדריך כתוב

סרטון הדרכה

. אפשרות משחקעבריתיצירת חידון טריוויה ב
ללא צורך בהפעלת עורך

https://www.google.com/earth/download/gep/agree.html
https://www.google.com/earth/download/gep/agree.html
https://www.google.com/earth/download/gep/agree.html
https://docs.google.com/presentation/d/1Bw-Y2w2AqjHQR7Wrc3pouaU47OkdnqQ11C8rK5dglzk/edit?usp=sharing
https://youtu.be/O1d9eKCzRhI
http://www3.cet.ac.il/SubFieldsPage.aspx?ID=8.7
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDi_yj7ozPAhVNlxQKHbZlDsQQFggrMAI&url=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.google.android.street&usg=AFQjCNG_tz08AOgAnmxrFVHJNZGUNhkmRA&sig2=gBxIf_0kjEP7xfBjF5JUTA&bvm=bv.132479545,d.bGg
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDi_yj7ozPAhVNlxQKHbZlDsQQFggrMAI&url=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.google.android.street&usg=AFQjCNG_tz08AOgAnmxrFVHJNZGUNhkmRA&sig2=gBxIf_0kjEP7xfBjF5JUTA&bvm=bv.132479545,d.bGg
https://youtu.be/iyAYkE_PgYE
https://youtu.be/qbW2fJgobjw
https://storymaps.arcgis.com/en/
https://storymaps.arcgis.com/en/
https://napsg.maps.arcgis.com/apps/StoryMapCrowdsource/index.html?appid=65f0dde429504c3cb07f0cae0f2c4be6
https://drive.google.com/open?id=0B3fhPP8_y_oMNFNjRXVzRGFmRGc
http://youtu.be/aqbfuv49jjU
https://youtu.be/3q1FYCDXehY
http://youtu.be/aqbfuv49jjU
https://youtu.be/5LyvFZsVDrA
http://app.wizer.me/
https://youtu.be/UB7X69TY2vw
https://youtu.be/J78e3YEqXKU
http://quizlet.com/24560808/flashcards
https://create.kahoot.it/
https://drive.google.com/open?id=0B3fhPP8_y_oMUzZIUzdhNkFlTDA
https://www.youtube.com/watch?v=Lkq_7pWwPA4
http://www.getkahoot.com
http://www.kahoot.it
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.mobitroll.kahoot.android
http://www.kahoot.it
http://www.socrative.com
https://youtu.be/Pg2FHbKCGJ8?list=PLujObfulnTbUiOfDtpBCqRiSxiYryIVOT
http://b.socrative.com/login/teacher/
https://b.socrative.com/login/student/
http://www.triventy.com/
http://digitalpedagogy.co/2015/07/04/triventy/
https://youtu.be/ZDdBcUlIFlg
http://www.quizizz.com
https://youtu.be/UDHmO95y7pY
http://www.quizizz.com/admin
http://www.quizizz.com/admin
http://www.quizizz.com/play
http://flipquiz.me
https://drive.google.com/open?id=0B3fhPP8_y_oMOXlxSDlQV3pfNGM
https://www.blubbr.tv/game/index.php?game_id=46682&org=3
http://www.yo-yoo.co.il/trivia/create_quiz.php
http://www.yo-yoo.co.il/trivia/create_quiz.php
https://drive.google.com/open?id=0B3fhPP8_y_oMQTlQY05YaWhsQjg
https://youtu.be/Gc0TDlYxtsE


http://naraview.wix.com/nar
a

Nara View
קובץ הדרכה לעורך

מדריך כתוב

ערכיםמשחק אינטראקטיבי המחבר בין
בוויקיפדיה

חידון מובנה / כשכבת-על בסרטוני וידאו
https://edpuzzle.comED Puzzle

מצגת הסבר
סרטון הדרכה

לערוך וידאו ע"י הוספת שאלות מובנות שמכניס
המורה

http://projects.telem-hit.net/
edutube/

EduTube
סרטון הדרכה

מדריך
מדריך

הוספת שאלות בנקודות זמן בתוך הווידאו

https://vizia.co/VIZIA
סרטון הדרכה

הוספת שכבה אינטראקטיבית על וידאו

https://www.educanon.com
/

EduCanon
סרטון הדרכה

הוספת שאלות לסרטונים

מצגת מלווה לשיעור
https://www.nearpod.comNEARPOD

סרטון הדרכה
מדריך

הדגמה

שליטה מלאה על קצבמצגת למורה -
השיעור

פאוורפוינטמצגות/PDFקבצי/תמונותהצגת
+ שאלות פתוחות והפעלות

www.roojoom.comROOJOOM
מדריך כתוב

סרטון הדרכה

מצגת מלווה קורס / תלקיט תוצרים (קבצים
. הצגת הפנית תוכן לאתרים, קבצים,ואתרים)

תמונות הנחיות טקסט
www.slideshare.netSLIDESHAREהעלאת מצגת לצפיה ברשת

יצירת סרטון (מתמונות/ וידאו)

https://animoto.comANIMOTO
ENGהדרכהסרטון

שימושים שונים לתכנת אנימוטו
https://youtu.be/2ws1wNmuzv0

https://slide.ly/SLIDE.LY
מדריך

סרטון הדרכה

מתמונות סטילסיצירת מצגת פלאש/וידאו

www.kizoa.comKIZOA
מדריך
engהדרכהסרטוני

ממקבץ תמונות קטעי וידאועריכת סרטונים
+ טקסט - תבניות מוכנות , אפקטים אנימציה

https://www.wevideo.com/s
chools

WeVideo
engהדרכהסרטון

מתמונות סטילס + קטעייצירת סרטונים
וידאו + קבצי סאונד (או הקלטה)
אפליקציית עריכה לסמארטפון

https://www.shotcut.orgShotCut
engהדרכהסרטוני

מקטעי וידאו +תוכנה לעריכת סרטונים
קבצי סאונד (או הקלטה). חלופה למובי

מייקר
https://studio.stupeflix.com/
en/

StupeFlix
סרטון הדרכה

יצירת וידאו מתמונות וקישורים באינטרנט
האתר נסגר

עריכת וידאו
https://filmora.wondershare.
com/

FILMORAותמונותעריכת קטעי וידאו

http://naraview.wix.com/nara
http://naraview.wix.com/nara
http://wix-dropbox.elasticbeanstalk.com/link-to-file?instance=kI1Hb4SPFismLRMrfzY-8HpVs17hmedwb0yiKZAHvsQ.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiMTNkZmVmOGQtMWE4OC1lYmJhLWE4MmQtNGQ5MzJmMTk0Mzg0Iiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE1LTA1LTI1VDIwOjI2OjUyLjQwMVoiLCJ1aWQiOm51bGwsInBlcm1pc3Npb25zIjpudWxsLCJpcEFuZFBvcnQiOiI4Mi4xNjYuMTUyLjEzMC81NzE2NCIsInZlbmRvclByb2R1Y3RJZCI6bnVsbCwiZGVtb01vZGUiOmZhbHNlLCJhaWQiOiIwMGEyNzI0My1lYmUwLTRhMzQtOWU4NC0wYjIzYzMxMjExYzEiLCJiaVRva2VuIjoiMmI4YWQ1YjItZDlmMi1hYTBmLTM3MmItMDJhMWEzM2JlNGM0In0&compId=i9wr7hlu&path=%2FDropbox+folder+App%2F%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94+%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7+NaraView.pdf
http://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://edpuzzle.com
https://youtu.be/p-V7pMwgmfI
http://projects.telem-hit.net/edutube/
http://projects.telem-hit.net/edutube/
http://youtu.be/vN2Wh_TfXhA
http://youtu.be/1gXE0khceEE
http://ecat.education.gov.il/Attachment/DownloadFile?downloadId=41
http://merkaz.tikshuv.org.il/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=12502
http://ecat.education.gov.il/Attachment/DownloadFile?downloadId=41
https://vizia.co/
https://youtu.be/_SSJBhk42a8
https://www.educanon.com/
https://www.educanon.com/
https://youtu.be/JP0N0XNRwzU
http://youtu.be/GmodrjWw64k
https://www.nearpod.com
https://youtu.be/mKVa12qvNn8
http://www.edya.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1022637
https://youtu.be/P3LF6X5uzLY
https://www.tlv-edu.gov.il/sites/Pisga/DocLib8/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%A6%D7%99%D7%A8%20%D7%96%D7%9E%D7%9F%20dipity.pdf
https://www.tlv-edu.gov.il/sites/Pisga/DocLib8/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%A6%D7%99%D7%A8%20%D7%96%D7%9E%D7%9F%20dipity.pdf
http://tikshoovmerkaz.tik-tak.co.il/pluginfile.php/40080/mod_resource/content/1/roojoom.com%20-%20%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F%20%D7%A8%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%AA.pdf
https://youtu.be/R0sEDSTE5xk
http://www.slideshare.net
https://animoto.com
https://youtu.be/vfTqCP6LLSA
https://youtu.be/2ws1wNmuzv0
https://docs.google.com/presentation/d/108o0U98JtVhV6RFKv3jSePDU5TdZn9omDW1lk4lrN_0/edit#slide=id.gfed137b74_2_75
https://youtu.be/4_C6pCJBD3A
http://digitalpedagogy.co/category/kizoa/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL68A0340A03AE5F4B
https://www.wevideo.com/schools
https://www.wevideo.com/schools
https://youtu.be/bRZioKAFPPU
https://www.shotcut.org/
https://www.shotcut.org/tutorials/
https://studio.stupeflix.com/en/
https://studio.stupeflix.com/en/
https://youtu.be/l2V_tA-8oK0
https://filmora.wondershare.com/
https://filmora.wondershare.com/


https://hitfilm.com/expressHITFILM Express
סרטוני הדרכה

- תוכנה להורדהעריכת וידאו מתקדמת
למחשב

Windows Movie MakerMovie Maker
סרטוני הדרכה

סרטון הדרכה- שרון מרגולין
מדריך כתוב

של מיקרוסופט. שמגיעהתוכנת עריכת סרטונים
WINDOWSההפעלהממערכתכחלק

מאתרהתכנהשלהורדהנדרשתWIN10(ב
)מיקרוסופט

Windows PhotostoryPhotoStory
סרטון הדרכה

יצירת סרטים המבוססים על תמונות, טקסט,
קריינות ומוזיקת רקע

https://www.youtube.com/u
pload

YouTube Editor
-הקלטת סרטון במחשב
-יצירת סרטון מתמונות

-עריכת סרטון מצולם

פתיחת ערוץ אישי
יצירת פלייליסט

עריכת סרטון שהעליתם

עריכת סרטון בסמארטפון / טאבלט
http://www.vivavideo.tv/VivaVideo/ עריכת קטעי וידאו מצולמים בסמארטפון

מחשב לוח. יצירת סרטון מקטעי וידאו
iOSולאנדרוידאפליקציה

https://www.magisto.com/Magistoיצירת וידאו מסרטונים ותמונות בנייד
iOSולאנדרוידאפליקציה

Google Play Store -
Slideshow Maker

Slideshow Maker
יוצר מצגות וידאו

מדריך
מצגת הדרכה
סרטון הדרכה

יצירת מצגת בסמארטפון וטאבלט
אפליקציה לאנדרויד

http://www.fxguruapp.comFxGuruהוספת אפקטים לקטע וידאו מצולם
iOSולאנדרוידאפליקציה

ציר זמן
http://www.dipity.com/DIPITY

מדריך
מצגת הדרכה

יצירת תרשים של ציר זמן

https://www.timetoast.comTime Toast
סרטון הדרכה

עם טקסט, הפניותיצירת תרשים של ציר זמן
ותמונות

http://timeglider.comTime Glider
סרטון הדרכה

יצירת ציר זמן

https://www.tiki-toki.com/TIKI TOKI
מדריך כתוב

ציר זמן עם תמונות ווידאו

Timeline templateתבניותOFFICEלבניית
ציר זמן

,wordל(תבניותלמחשבלהורדה powerpoint,
exel(

יצירת קומיקס ודמויות אנימציה
להכנתPPTתבניותעםתיקיה

קומיקס
תבניות קומיקס

PowerPoint
דמויות.powerpointשלבתבניותקומיקסיצירת

ונושאי רקע מוכנים.
JPGכקובץאו/כמצגתשמירה:

http://specialcomics.cet.ac.i
l/

מדברים קומיקס מט"ח
סרטון הדרכה

מדריך כתוב
סרטון הדרכה

למנויים של  תוכן דיגיטלי של מט"ח. הכניסה
. ניתן ליצור חשבון אחד למורהעם סיסמת אופק

ולשמור עבודות תלמידים
עובד רק באקספלורר

www.toondoo.comToondoo
סרטון הדגמה

סרטון הדרכה

. ניתן לחבר ספרוןיצירת סטריפ של קומיקס
קומיקס שלם. דורש הרשמה לאתר

https://hitfilm.com/express
http://hitfilm.com/video-tutorials#/beginner
http://windows.microsoft.com/he-il/windows/movie-maker#t1=overvie
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0v-KgMU5Z0AjpRfHcb_NIljl9hmiz5pl
https://youtu.be/qQX-mOZAG24
http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/Ict/68_moviemaker.pdf
http://windows.microsoft.com/he-il/windows/movie-maker#t1=overvie
http://windows.microsoft.com/he-il/windows/movie-maker#t1=overvie
https://youtu.be/2i7PANKNWlQ
https://www.youtube.com/upload
https://www.youtube.com/upload
https://youtu.be/MzqHjW7U_mQ
https://youtu.be/xsmtO2jt7OY
http://www.vivavideo.tv/
https://www.magisto.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scoompa.slideshow
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scoompa.slideshow
http://androappinfo.com/2014/12/slideshow-maker-%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%A8-%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%99%D7%93%D7%90%D7%95/
https://drive.google.com/file/d/0B3fhPP8_y_oMZkpxWXN4WUhtTXc/view?usp=sharing
https://youtu.be/2tlddqIxvLo
http://www.fxguruapp.com
http://www.dipity.com/
https://www.tlv-edu.gov.il/sites/Pisga/DocLib8/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%A6%D7%99%D7%A8%20%D7%96%D7%9E%D7%9F%20dipity.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx5YWlyZmFyYnl8Z3g6NzU0YTk1NGNhNGRmMWVhOQ
https://www.timetoast.com
https://youtu.be/R62-SHK1GrM
http://timeglider.com
https://youtu.be/Or4HOdnSHSE
https://www.tiki-toki.com
https://drive.google.com/open?id=0B3fhPP8_y_oMemNybTdadEhrUHc
https://templates.office.com/he-il/%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%96%D7%9E%D7%9F
https://drive.google.com/folderview?id=0B9zSU105Cf43OFZjejVxVExfQWM&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B9zSU105Cf43OFZjejVxVExfQWM&usp=sharing
http://specialcomics.cet.ac.il/
http://specialcomics.cet.ac.il/
http://youtu.be/xheZz2rIkJU
https://docs.google.com/file/d/0B_WA6XpKu0MGdGVlclk5Z3VCMms/edit?usp=sharing
https://youtu.be/6bRXZui99PU
http://youtu.be/xheZz2rIkJU
http://www.toondoo.com
http://www.toondoo.com
http://www.youtube.com/watch?v=yDbQKrx8u2g&feature=player_embedded#!
https://www.youtube.com/watch?v=qyyPnpTJK4c
http://www.youtube.com/watch?v=yDbQKrx8u2g&feature=player_embedded#!


http://cambridgeenglishonli
ne.com/Cartoon_Maker/

Cartoon Maker
Cartoon strip

Superhero strip

A4גודלעללהדפסהמוכןקומיקסיצירת
צירה של סטריפ קומיקס מותאם לעמוד הדפסה
עם בחירה מתוך מאגר דמויות, רקעים, אביזרים

)באנגלית בלבדומילוי בועות טקסט (
http://www.makebeliefscomi
x.com/

Make Belief Comixללא הרשמהיצירת סטריפ של קומיקס.
אנגלית בלבדניתן לכתוב ב

www.avenscorner.comCOMIXניתן ליצוריצירת סטריפ קומיקס פשוט ,
כרטיסיות לאוצר מילים בסיסי (מתאים לחט"צ)

http://www.professorgarfield
.org/pgf_comics_lab.html

Prof Garfield Comic
Lab

,יצירת סטריפ קומיקס של גרפילד
http://www.professorgarfield.org/StarSlee

per/comiccreator.html
www.sp-studio.deדמויותSouthPark

סרטון הדרכה
עיצוב דמות אישי בסגנוןדמויות קומיקס

הדמויות של סדרת סאות' פארק (חינם!)
http://www.kongregate.co
m/games/xdanond/anime
-character-maker-2

ANIMEדמויות
מדריך כתוב

יצירת דמויות אנימציה מגוונות בסגנון
אנימה

**שמירת התמונה באמצעות צילום מסך
http://www.peanutizeme.co
m/en/

PEANUTSדמויות
עיצוב דמות סנופי וחבריו

(עיצוביצירת דמויות אנימציה תלת ממד
מובנה מתוך ה דמויות בסרט של סנופי)

Google Slides Cartoon
template

Animate with Google
Slides

סרטון הדרכה

יצירת אנימציה באמצעות הנפשות וייבוא
דמויות למצגת גוגל

תבניות ליצירת סרטוני אנימציה

סרטוני אנימציה ממוחשבת
https://www.animaker.comANIMAKER

- קרין רוזנרמצגות הדרכה
(אנגלית)סרטון הדרכה
(ערבית)סרטון הדרכה

סרטוני הדרכה באנגלית

תוכנה ליצירת סרטוני אנימציה

http://www.powtoon.com/PowToon
סרטון הדרכה
סרטון הדגמה

1חלק-הדרכהסרטון
2חלקהדרכה-סרטון
3חלק-הדרכהסרטון

צירת מצגות עם דמויות אנימציהי
יצירת מדריך טיולים

הקלטה וואנימציה  מהדורת חדשות
פתיח לשיעור מדעים

http://goanimate.com/GoAnimate
סרטון הדרכה

ע"י דיבוב והנפשה שליצירת סרטוני אנימציה
דמויות וסביבות מאוירות מוכנות

https://biteable.com/BITEABLE
סרטון הדרכה

יצירת סרטוני אנימציה מתוך תבניות קיימות
. ניתן לכתובממשק ללא תמיכה בעברית(

באמצעות היפוך ההקלדה - משמאל לימין)
תוכנה להיפוך אוטומטי של הקלדה

LANG OVER
https://www.moovly.com/edu
cation-solutions

MOOVLY
מדריך

סרטון הדרכה

קבציכוללדקות,10עדאנימציהסרטונייצירת
תמונות ווידאו מהמחשב

דמות קו שחורהתוכנה להורדה
PIVOT

סרטון הדרכה

דוגמאות לסרטוני אנימציה שיצרו תלמידים:
http://www.youtube.com/playlist?list=UU

BnQ8t8fQ0Unv6S-8BSqJLw
JellyCamJellyCamיצירת אנימציה מתמונות סטילס

)GIF(זזותאנימציהתמונות
http://freegifmaker.me/GIF MakerאנימצייתGIFמרצףשמורכבתדינמית(תמונה

תמונות סטילס)

http://cambridgeenglishonline.com/Cartoon_Maker
http://cambridgeenglishonline.com/Cartoon_Maker
http://www.cambridgeenglishonline.com/Cartoon_Maker/CM/
http://www.cambridgeenglishonline.com/Cartoon_Maker/SHCM/
http://www.makebeliefscomix.com/
http://www.makebeliefscomix.com/
http://avenscorner.com/flashgamepage.aspx?gameurl=comic/comic&title=Free%20Preschool%20Online%20Games%20-%20Create%20Your%20Own%20Cartoon%20Strip
http://www.professorgarfield.org/pgf_comics_lab.html
http://www.professorgarfield.org/pgf_comics_lab.html
http://www.professorgarfield.org/StarSleeper/comiccreator.html
http://www.professorgarfield.org/StarSleeper/comiccreator.html
http://www.sp-studio.de
http://youtu.be/kxh8lOuipds
http://youtu.be/kxh8lOuipds
https://drive.google.com/open?id=1nanGRVqMyakBJm_HM9arrx8FDK751HkK2CPF-s8NyI8
http://www.peanutizeme.com/en/
http://www.peanutizeme.com/en/
http://www.peanutizeme.com/en/
https://youtu.be/zlLl5QXzNvg
https://www.animaker.com
https://drive.google.com/open?id=0B9zSU105Cf43bUJodEQtX2FXc0k
https://youtu.be/ImTiE7_Qz9M
https://youtu.be/QgEs-Q6oGAs
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3lG-mlH4kAR5dzyy4atNmuNXh9HPSEQ5
http://www.powtoon.com/
http://youtu.be/4YgeWSFUjbI
https://youtu.be/4YgeWSFUjbI
https://youtu.be/Xp0G63nniRg
https://youtu.be/eZSEbOvscHk
https://youtu.be/u6crD0HFwZM
http://youtu.be/4YgeWSFUjbI
https://youtu.be/Fxf8fdlm4qU
https://www.youtube.com/watch?v=7WZjfapaTtE
https://youtu.be/tFJCGW1jM5k
http://goanimate.com/
https://youtu.be/nkL1B4fk4GQ
https://biteable.com
https://youtu.be/b77z1ykKSoE
http://www.langover.com/
https://www.moovly.com/education-solution
https://www.moovly.com/education-solution
http://ecat.education.gov.il/moovly
https://youtu.be/V3-76tPis4g
http://dnld.ironcustapps.com/cust/pivotstick/Pivot_StickFigure_Animator_Setup_v3.0.5.14828_773_stub.exe
https://youtu.be/YU4X8rkkwWk
http://www.youtube.com/playlist?list=UUBnQ8t8fQ0Unv6S-8BSqJLw
http://www.youtube.com/playlist?list=UUBnQ8t8fQ0Unv6S-8BSqJLw
http://ticklypictures.com/#/projects/0
http://ticklypictures.com/#/projects/0
http://freegifmaker.me/


http://www.orianit.edu-negev.
gov.il/ronit/sites/homepage/c
hetzronit/

מוכנותGIFאנימציות
gifgifs.com
Amazing-animations
Mycutegraphics
Animated Images
ClipArtsMania
NetAnimations
Animation Factory
Classroom clipart

חגים,(בנושאילשימושמוכנותGIFאנימציות
לימודים, דמויות ועוד)

שימוש חופשי

https://medium.com/vantage/
these-39-sites-have-amazing
-stock-photos-you-can-use-fo
r-free-4ddf3524e1d9

מאגרי צילומים
Webweaver
photopin
stockfreeimages
digitalgallery
pixabay
stockfreeimages
PEXELS
find a photo
Pdpics

צילומים ותמונות לשימוש חופשי
שימוש חופשי

יצירת סטורי בורד
www.storyboardthat.comStoryBoard That

סרטון הדרכה
- רעיון לסיפור מתמונותיצירת סטורי בורד

וטקסט

יצירת אינפוגרפיקה
www.piktochart.comPiktochart

סרטון הדרכה
סרטון הדרכה

בתבניות מוכנותיצירת אינפוגרפיקה

www.infogr.amInfogr.amבתבניות מוכנותיצירת אינפוגרפיקה

WIKIMEDIA EDITINGלומדה לעריכה בוויקיפדיה
עיבוד תמונות

https://pixlr.com/editorPIXLR EDITOR
מדריך כתוב

סרטון הדרכה

: שינוי גודל,תכנה לעיבוד תמונות מתקדם
צבעוניות, אפקטים, פילטרים

https://www.befunky.com/BeFunky
סרטון הדרכה

-תוכנה לעיבוד ועיצוב תמונות
אינטואיטיבית וקלה

http://ipiccy.com/iPiccyתכנה לעיבוד אונליין

https://www.pizap.com/pizapPIZAPP
סרטון הדרכה

קולאז' ועיבוד תמונות

בניית אתר אינטרנט
WIXWIX

סרטון הדרכה
מדריך כתוב בעברית

אתר הדרכות

פלטפורמה להקמת אתרים חינמיים.
מגוון גדול של תבניות מוכנות, קל מאד לשימוש!

Google Sites
sites.google.com/new

GOOGLE SITES
מדריך בניית אתר בגוגל

יישום חינמי, מקושר לחשבון הגוגל.

http://www.orianit.edu-negev.gov.il/ronit/sites/homepage/chetzronit/
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/ronit/sites/homepage/chetzronit/
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/ronit/sites/homepage/chetzronit/
http://gifgifs.com
http://www.amazing-animations.com/
http://www.mycutegraphics.com
http://www.animatedimages.org
http://www.clipartsmania.com/gif/
http://www.netanimations.net/
http://www.animationfactory.com/en/microsoft.html
http://classroomclipart.com/clipart/Animations/Cartoons.htm
https://medium.com/vantage/these-39-sites-have-amazing-stock-photos-you-can-use-for-free-4ddf3524e1d9
https://medium.com/vantage/these-39-sites-have-amazing-stock-photos-you-can-use-for-free-4ddf3524e1d9
https://medium.com/vantage/these-39-sites-have-amazing-stock-photos-you-can-use-for-free-4ddf3524e1d9
https://medium.com/vantage/these-39-sites-have-amazing-stock-photos-you-can-use-for-free-4ddf3524e1d9
http://www.webweaver.nu/
http://photopin.com/
http://www.stockfreeimages.com/?gclid=CK_uvcaZiLECFUJL3wod72vc_A
http://digitalgallery.nypl.org/nypldigital/index.cfm
http://pixabay.com/
http://www.stockfreeimages.com/?gclid=CK_uvcaZiLECFUJL3wod72vc_A
https://www.pexels.com
http://finda.photo/
http://www.pdpics.com/
http://www.storyboardthat.com
https://youtu.be/2Hx94FVMEOo
http://www.piktochart.com
https://youtu.be/RhsbHuIJjxs
https://youtu.be/sjWLwUqMamE
http://www.infogr.am
http://www.wikimedia.org.il/wp-content/plugins/sgc-wikimedia-elearning//Standing/index.html
https://pixlr.com/editor/
https://drive.google.com/open?id=0B3fhPP8_y_oMU0kwVkN5YlBUd0E
https://youtu.be/G3P6Es_h3ts
https://www.befunky.com/
https://youtu.be/ZxXDb0mJLOo
http://ipiccy.com/
https://youtu.be/wESWvyVvOs0
http://www.wix.com
https://youtu.be/6vsfV8mZzfg
https://drive.google.com/file/d/0B3fhPP8_y_oMMkVkRHdhUlRqWUU/view?usp=sharing
http://www.logosite.org/wix-school-2
https://sites.google.com/
https://sites.google.com/new
https://sites.google.com/
https://sites.google.com/site/sharonmargolinmorim/home/kly-gwgl/sites


אתר הדרכה צפונט
onlineהדרכהאתר israel

הדרכהאתר NEW GOOGLE
SITES

סרטוני הדרכה- גוגל סייטס
החדש

מתאים להקמת סביבת לימוד, בלוג, קורס
מלווה וכדו'

WordPressWordpressתבניות מוכנות להקמת אתר
דף הבית הראשון שלי

MyFirstHomepage
התנסות בהקמת אתר ראשוני לילדים צעירים

מציאות רבודה
מצגת יישומים של מציאות

רבודה
ANATOMY 4D

SOLAR AR
אפליקציות לסריקה

יישומי מציאות רבודה

http://www.quivervision.com/QUIVER 3d app
אפליקציית מציאות רבודה

ערכות דפים להדפסה

שכבת מידע הנגלית באמצעות סריקת דף
מודפס עם אפליקציה מותאמת

הורדת האפליקציה לאנדרויד
iOSלהאפליקציההורדת

https://www.layar.com/LAYAR
סרטון הדרכה

: שינויהוספת רבדים לתמונה מודפסת
גודל, צבעוניות, אפקטים, פילטרים

https://studio.aurasma.com/logi
n

AURASMA
דף הנחייה

אתר + אפליקציה לסריקת תמונות וקבלת
רובד מידע נוסף

https://chromville.com/educat
ion/

ChromeVille Science
אפליקציית מציאות רבודה

ערכות דפים להדפסה

שכבת מידע הנגלית באמצעות סריקת דף
מודפס עם אפליקציה מותאמת

הורדת האפליקציה לאנדרויד
iOSלהאפליקציההורדת

דמויות מוקלטות/ תמונה מדברת

www.voki.comVOKI
סרטון הדרכה
מצגת הדרכה

דמות מאויירת שמדובבת  ע"י קובץ הקלטת
קול

https://tellagami.comTellagami
סרטון הדרכה

.יצירת דמויות מדובבות
iOSלאפליקציה

http://www.zoobe.com/ZooBe
מדריך כתוב

סרטון הדרכה

.יצירת דמויות מדובבות
תרבות ישראל ומורשתו - הנחיית מורה

1סרטון-ומורשתוישראלתרבות
iOSולאנדרוידאפליקציה

http://blabberize.com/Blabberize it
סרטון הדרכה

הוספת דיבוב- עם תזוזה של הפה -  לתמונה
נבחרת

http://vhss-d.oddcast.com/ad
min/sitepalV5.php

SitePal
מדריך כתוב

יצירת דמות בתלת ממד+ טקסט מוקלט
ניסיון.ימי15ל-(חינם

http://clarisketch.comClarisketchוהקלטתתמונהעלאיורvoice over

FOTOBABBLE
מצגת הדרכה

הוספת קול לתמונה

מחוללי משחקים
https://sites.google.com/site/oritev88/6-3/1-1

http://portelem.telem-hit.
net/

Portelem פורטל”מ
HITלמידהמשחקימערכות

פורטל כניסה למשחקים שפותחו ע"י המכון
הטכנולוגי חולון

http://sites.tzafonet.org.il/sitelearn/
http://www.onlineisrael.info/google-sites
https://sites.google.com/tzafonet.org.il/newsite/home
https://sites.google.com/tzafonet.org.il/newsite/home
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJichqpoOaKNIahhsezF8tksHjFvrzX4V
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJichqpoOaKNIahhsezF8tksHjFvrzX4V
http://he.wordpress.org/
http://www.myfirsthomepage.co.il/my_site_create.htm
https://drive.google.com/file/d/0B3fhPP8_y_oMSmJwc0RFUjNORkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3fhPP8_y_oMSmJwc0RFUjNORkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3fhPP8_y_oMSmJwc0RFUjNORkE/view?usp=sharing
http://www.quivervision.com/
http://www.quivervision.com/apps/
http://www.quivervision.com/education-coloring-packs/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.puteko.colarmix
https://itunes.apple.com/us/app/quiver-education-3d-coloring/id993479851
https://www.layar.com/
https://youtu.be/w4pFMLi_IuM
https://drive.google.com/open?id=0B3fhPP8_y_oMbjhTbHlaWW9TWTA
https://chromville.com/education/
https://chromville.com/education/
https://chromville.com/chromvillescience/
https://chromville.com/wp-content/uploads/laminas/chromville_science/EN/Science_trigger_all.pdf
https://play.google.com/store/apps/developer?id=imascono
https://itunes.apple.com/es/app/chromville-science/id1050076903?mt=8
http://www.voki.com
https://youtu.be/1hdMx4nD5bk
https://sites.google.com/site/oritev1/google-site/voki
https://tellagami.com
https://youtu.be/s4reYnhwbNM
http://www.zoobe.com/
https://digitalpedagogy.co/2016/08/24/zoobe-%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%A4%D7%A9%D7%AA/
https://youtu.be/jEp2K8ctxtM
https://youtu.be/aW4FqRRe4Ac
https://youtu.be/-OWVggGnBU0
http://blabberize.com/
https://youtu.be/XKjO03JR-3E
http://vhss-d.oddcast.com/admin/sitepalV5.php
http://vhss-d.oddcast.com/admin/sitepalV5.php
https://docs.google.com/presentation/d/1pfVAjM6gSVsR3h2avhzy4Ag-rF2rAUitU4OvrROaoNk/edit?usp=sharing
http://clarisketch.com
https://sites.google.com/site/oritev1/3
https://sites.google.com/site/oritev88/6-3/1-1
http://portelem.telem-hit.net/
http://portelem.telem-hit.net/


אחד נגד מאהאחד נגד מאה
מדריך לעורך
מדריך כתוב

סרטון הדרכה

מחולל ליצירת משחקי שאלות מסוג רב-ברירה,
בכל תחומי התוכן. מטרת המשחק לענות נכון

100אתולנצחשאלותשיותרכמהעל
המתמודדים הנוספים.

איקס לימודאיקס לימוד
כניסה לעורך
מדריך כתוב

סרטון הדרכה

. המטרה התאמה''איקס עיגול'גרסא למשחק
0אוXבסימוןלזכותובכךופירושומושגבין

דומידעדומידע
כניסה לעורך
מדריך כתוב

שהמטרה בו היא לבצע כמהמשחק דומינו
שיותר התאמות של זוגות, במינימום זמן

ושגיאות
שרוד את הבוסשרוד את הבוס

כניסה לעורך
מדריך כתוב

השחקן עובר סדרת שאלות אצל בוס קשוח
ונרגן… מטרת המשחק היא שינון תוכן

באמצעות מענה על סדרת שאלות בהן צריך
השחקן לבחור תשובה / תשובות נכונות.

משפטוןמשפטון
כניסה לעורך
מדריך כתוב

הרכבת משפטיםסביבה אינטראקטיבית ל
ולצפיה באנימציה המייצגת את משמעותם

באופן חזותי
סדר ת'ניירתסדר ת'ניירת

סרטון הדרכה
מיון פתקיות על פי קטגוריות

יצירת פעילות מיון באמצעות נעיצת הפתקיות
בסיכות המתאימות (קטגוריות). ניתן לשלוט

במהירות הופעת הפתקיות
גלה את התמונהגלה את התמונה

מדריך כתוב
פאזל נסתר

כל תשובה נכונה על שאלה חושפת חלק נוסף
מהתמונה

סולמות ונחשיםסולמות ונחשים
כניסה לעורך

סרטון הדרכה

מתאר לוח למשחק מתמטי

שמור על המיליוןשמור על המיליון
כניסה לעורך

סרטון הדרכה

משחק טריוויה. מתחילים עם סכום כסף. כל
תשובה לא נכונה מורידה לכם מהקופה..

מחוללי פאזלים

http://www.jigidi.com/Jigidi
סרטון הדרכה

יצירת פאזלים

http://www.jigsawplanet.com/JIGSAW PLANET
מדריך

יצירת פאזלים

http://www.flash-gear.com/npu
z

הופך כל תמונה לפאזלמחולל פאזלים
http://five.flash-gear.com/npuz/puz.php?
c=v&id=4201154&k=59236198

https://www.puzzlefast.com/PuzzleFastיצירה של תפזורות, תשבצים ועוד

https://www.tinytap.it/site/hom
e/

TINY TAP- יצירת חידונים -פאזלים - משחקי התאמה
תכנים אינטראקטיביים

IOS/לאנדרוידאפליקציה
להורדה לאייפד

להורדה לאנדרויד
מחולל תשבצים / תשחצים / בינגו

https://www.geek.co.il/~moof
fie/crossword/

מחולל תשבצים
ותפזורות - בעברית!

דף הסבר

מחולל עם הוראות לבניית תשבץ / תשחץ
בעברית

http://1vs100.telem-hit.net/flashGame.aspx
http://1vs100.telem-hit.net/help.aspx
http://1vs100.telem-hit.net/help.aspx
https://youtu.be/cIRmcQn_K64
http://xlimud.telem-hit.net/Main.aspx
http://portelem.telem-hit.net/Home/?type=no
http://xlimud.telem-hit.net/ProjIMG/Editor_UserGuide.pdf
https://youtu.be/pjnkG61jEnw
http://domino.telem-hit.net/index.htm
http://portelem.telem-hit.net/
http://digitalpedagogy.co/2015/11/02/10439/
http://survivetheboss.telem-hit.net/index.html
http://portelem.telem-hit.net/
http://survivetheboss.telem-hit.net/editorHelp.htm
http://mishpaton.telem-hit.net/startGame.aspx
http://telemservices.telem-hit.net/
http://projects.telem-hit.net/SortMe/user/gameBord.aspx
http://projects.telem-hit.net/SortMe/DemoVideos/oraotGame.aspx
http://final2011.telem-hit.net/FindThePicture/EditorLogin.aspx
http://final2011.telem-hit.net/FindThePicture/
http://final2011.telem-hit.net/FindThePicture/Files/tutorial.pdf
http://final2011.telem-hit.net/FindThePicture/Files/tutorial.pdf
http://final2011.telem-hit.net/FindThePicture/Files/tutorial.pdf
http://projects.telem-hit.net/SnakesandLadders/
http://projects.telem-hit.net/SnakesandLadders/wellcome.aspx
https://youtu.be/Szs21oWgjFo
http://projects.telem-hit.net/keepTheMillion/game.aspx
http://projects.telem-hit.net/keepTheMillion/game.aspx
http://keepmillion.telem-hit.net/myGames.aspx
https://youtu.be/plzCl_joxR8
http://www.jigidi.com/
https://youtu.be/BJ1i5Ep0NDU
https://docs.google.com/presentation/d/1zGnp8owlgTb2DG6Wuj6lvJ0MTnBW_yy75cO-JV5Z-TE/edit#slide=id.p
http://five.flash-gear.com/npuz/puz.php?c=v&id=4201154&k=59236198
http://five.flash-gear.com/npuz/puz.php?c=v&id=4201154&k=59236198
https://itunes.apple.com/us/app/tinytap-moments-into-games/id493868874?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.tinytap.market
https://www.geek.co.il/~mooffie/crossword/
https://www.geek.co.il/~mooffie/crossword/
https://drive.google.com/open?id=0B3fhPP8_y_oMRGk2d29HN2ZqaXM


סרטון הדרכה
http://freewordsearch.net/new/Word Search

מחולל תפזורת באנגלית
(אנגלית)יצירת תפזורת מילים

http://www.discoveryeducation.c
om/free-puzzlemaker

PUZZLEMAKER
מחולל באנגלית

יצירת תפזורת, תשחצים, מבוכים, צופן,
הוראות באנגלית.סדרות.

אינו תומך באותיות עברית
http://osric.com/bingo-card-gener
ator/

יצירת לוחות למשחק בינגומחולל בינגו

http://bingo.saksena.net/bingoיצירת לוחות למשחק בינגומחולל בינגו

CLASS TOOLS
http://www.classtools.net/FB/h
ome-page

Fakebook
הדמיית פרופיל פייסבוק

סרטון הדרכה

:יצירת פרופיל פיקטיבי דמוי פייסבוק.פייקבוק
מתאים ליצירת פרופיל למנהיג, דמות חשובה,

 http://www.classtools.net/SMS/SMS chat..
הדמיית מסרונים

:שיחת סמס מדומה
http://www.classtools.net/SMS/72_cTFA

3d

http://www.classtools.net/random
-name-picker/

Random name
picker

גלגל המזל
סרטון הדרכה

(ליצירת צוות,בחירה אקראית של שמות
להגרלה. מסובב גלגל ונוחת על שם..)

http://www.fakewhats.com/gener
ator

Fake Whatsapp
הדמיית שיחת וואטסאפ

יצירת הדמייה של שיחת וואטסאפ במחשב

אנדרואיד
IOS

Whatsfake
מדריך כתוב

iOSו-אנדרוידלאפליקציה

https://play.google.com/store/app
s/details?id=com.cerminara.yazz
y

YAZZY
הדמיית יישומי תקשורת

סרטון הדרכה
מדריך כתוב

אנדרוידאפליקציה ל

https://matchthememory.com/cre
ate

משחק זיכרון
Match The Memory

עם תמונה וטקסטיצירת כרטיסי משחק זיכרון
או תמונות בלבד.

http://www.hangman.noהזנת מושגים /מילים ויצירת משחק "אישאיש תלוי
(באנגלית)תלוי"

http://www.hachtava.co.il/games/
spaceships.html

התאמת זוג: מילה ותרגומה או מושגמשחק "חלליות ומילים"
והפירוש שלו

ניתן להתאים את רשימת המילים עלפי הצורך

חומרי עזר להוראה
FLASHלימודכרטיסי CARDS

http://quizlet.comQUIZLET
סרטון הדרכה
סרטון הדרכה

יצירת שאלון/ כרטיסיות תרגול/ מושגים
ללמידה
כרטיסיות מילים נרדפותדוגמא:

http://www.cambridgeenglish
online.com/Flashcard_maker
/

Cambridge English
Online

Flashcard Maker

יצירת כרטיסיות תרגול מותאמות להדפסה
כלי ליצירת כרטיסיות באנגלית - אוצר מילים

ותמונות מובנות

https://youtu.be/AO9FDC_pPo8
http://freewordsearch.net/new/
http://www.discoveryeducation.com/free-puzzlemaker
http://www.discoveryeducation.com/free-puzzlemaker
http://osric.com/bingo-card-generator/
http://osric.com/bingo-card-generator/
http://bingo.saksena.net/bingo
http://www.classtools.net/FB/home-page
http://www.classtools.net/FB/home-page
http://www.classtools.net/FB/home-page
http://www.classtools.net/SMS/
http://www.classtools.net/SMS/72_cTFA3d
http://www.classtools.net/SMS/72_cTFA3d
http://www.classtools.net/random-name-picker/
http://www.classtools.net/random-name-picker/
https://youtu.be/Eir73vkbwag
http://www.fakewhats.com/generator
http://www.fakewhats.com/generator
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.deway.wfapp
https://itunes.apple.com/us/app/whatsfake-zapzap-create-fake/id880276767?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://digitalpedagogy.co/2015/08/12/whatsfake-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%AA-%D7%95%D7%95%D7%98%D7%A1%D7%90%D7%A4-%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%AA/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cerminara.yazzy
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cerminara.yazzy
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cerminara.yazzy
https://youtu.be/53ACJYIf4Pc
https://digitalpedagogy.co/2015/08/12/yazzy-fake-conversations-%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%99%D7%93/
https://matchthememory.com/create
https://matchthememory.com/create
http://www.hangman.no
http://www.hachtava.co.il/games/spaceships.html
http://www.hachtava.co.il/games/spaceships.html
http://quizlet.com
https://youtu.be/01kAjKiNv_o
https://youtu.be/9S77tA0RuMU
https://www.youtube.com/watch?v=ZTBJ5UtyvwM
http://quizlet.com/24560808/flashcards
http://www.cambridgeenglishonline.com/Flashcard_maker/


http://quizlet.live
https://quizlet.com/live

משחק כיתתי
Quizlet Live

מדריך כתוב

3-4שלאקראיותבקבוצותלמידהמשחק
תלמידים. הקבוצות מתחרות זו בזו – כל צוות
עובד יחד כדי לנקות את הלוח שלו וכך לצבור

ניקוד
(מודל הכיתה ההפוכה)יצירת שיעור מוקלט

https://thelearnia.com/LEARNIA
מדריך כתוב

סרטון הדרכה

הקלטת שיעור - מצגת + קריינות

https://mix.office.com/en-us/
Home

OFFICE MIX
סרטוני הדרכה

דפי עבודה אינטראקטיביים
http://app.wizer.me/WIZER

סרטון הדרכה
סרטון הדרכה

יצירת דפי עבודה / בחנים

מבחנים מקוונים עם בדיקה מובנית
https://testmoz.comTESTMOZ

סרטון הדרכה
סרטון הדרכה

יצירת מבחן לבדיקה עצמית

www.lergo.orgLerGO
מדריך כתוב

סרטון הדרכה
סרטון הדרכה
סרטון הדרכה

יצירת שיעור עם חידון/מבדק עצמי

יצירת ברקודים + משחק "גלה את המטמון"
http://www.i-nigma.com/createb
arcodes.html

iNigmaמחולל ברקודים
הפניה לקישור, הודעת סמס, טקסט וכו'

http://www.qr-israel.co.il/QR Israel
הדרכהסרטון

מסוגים שונים של מידעיצירת ברקודים

http://www.treasure-hit.net/חפש את המטמון
מדריך לעורך
סרטון הדרכה

באמצעות סריקתמשחק ניווט בלמידה ניידת
QRקוד

http://phptry.telem-hit.net/qra
ce.html

QR RACE
מדריך כתוב

סרטון הדרכה

באמצעות סריקתמשחק ניווט בלמידה ניידת
QRקוד

יצירת קובץ אודיו ברשת
http://vocaroo.comVOCAROOהקלטת קובץ אודיו אונליין

http://www.audacityteam.org/
download/

AUDACITYתוכנה להקלטות והמרות קבצי סטונד

Voice threadVOICE THREAD
סרטון הדרכה

מוקלטיםהכנת קבצי קול

אפקטים קוליים - קבצים מוקלטים

http://www.findsounds.com/ty
pes.html

Find Soundsשל מגוון קולו, צלילים מחולקקבצי סאונד
לפי נושאים. להוריד ולהוסיף למצגות,

סרטונים וכו'
פלטפורמות שידור

http://quizlet.live/
https://quizlet.com/live
https://docs.google.com/document/d/1uYPI257J7btiIGE2ibEMUIytSOyYOKF1wDbo9wgD4h4/edit
https://digitalpedagogy.co/2014/02/10/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%99%D7%93%D7%90%D7%95-whiteboard-for-teachers-thelearnia/
https://youtu.be/xZigy8aYvlI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLujObfulnTbVFDfx16kI5x0WpLUyM6mq8
http://app.wizer.me/
https://youtu.be/VCRILjVjNqI
https://youtu.be/ViQTh9QFTPE
http://quizlet.com/24560808/flashcards
https://testmoz.com
https://youtu.be/R-K7PwqsWCI
https://youtu.be/USTadOKh7XU
http://www.lergo.org/index.html#!/public/homepage?lergoLanguage=he&lergoFilter.filterLanguage=%22hebrew%22
https://digitalpedagogy.co/2016/03/13/%D7%9C%D7%A8%D7%92%D7%95-%D7%A4%D7%9C%D7%98%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C-%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94/
https://youtu.be/tiX76wFtDkU
https://youtu.be/yOHnE_9-9w4
https://youtu.be/9APeCoFZ5Mc
http://www.i-nigma.com/createbarcodes.html
http://www.i-nigma.com/createbarcodes.html
http://www.qr-israel.co.il
https://youtu.be/_uoCcIhLp_A
http://www.treasure-hit.net
http://treasure-hit.telem-hit.net/treasure-hit-editor%20112015.pdf?v=1234
https://youtu.be/dwqVzfIU8PU
https://digitalpedagogy.co/category/qrace/
https://youtu.be/lNgZtu6yNv4
http://vocaroo.com
http://voicethread.com/
http://youtu.be/GBjcH_BAVMs
http://youtu.be/GBjcH_BAVMs
http://www.findsounds.com/types.html
http://www.findsounds.com/types.html


https://hangouts.google.com/Google Hangout9עדלזמןאפשרותבלייב.וידאושיחת
אנשים, לשתף מסך, להתכתב בצ'אט.

ניתן לשתף קישור או לשלוח זימונים באימייל
Google Hangout on Air-

YouTube Live
Streaming
סרטון הדרכה
מדריך הפעלה

שידור ישיר מתוך ערוץסביבת שידור לייב -
יוטיוב. צפיה באמצעות קישור שנשלח

למוזמנים

GOOGLEוירטואליתכיתה CLASSROOM
https://classroom.google.co
m

GOOGLE CLASSROOM
מדריך כתוב

סרטוני הדרכה
אתר הדרכה מקיף של צפונט

- לבעלימרחב עבודה כיתתי מאובטח
ותלמידים)(מוריםgoogleחשבונות

העלאת חומרי עזר (מסמכים, סרטונים) קישור
לדרייב, אפשרות הגשת מטלות

בניית אפליקציות
http://diy.como.com/COMO

סרטוני הדרכה
אתר ליצירת אפליקציות פשוטות וקלות -

מתוך מגוון תבניות קיימות (פעיל רק על
המכשיר בו נוצר)

http://ai2.appinventor.mit.edu
/

APP INVENTORאתר לבניית אפליקציות למערכת אנדרויד

מקורות לכלים נוספים:

- כליםהקטלוג החינוכי
דיגיטליים

כלים קטנים גדולים-
אפרת מעטוף

-בהוראה2.0וובכליהאתר של יאיר פרבי
סיגל דורי

קהילות מוריםאוסף הכלים של מירבשרון מרגוליןארגז הכלים אורי אלון
קהילות מורים מתוקשבות

(פייסבוק)
הדרכה למורים

בתקשוב אורית פלד
מינהל מדע וטכנולוגיה -
משה"ח - סרטוני הדרכה

כלים ללמידה ניידת

https://hangouts.google.com/
https://youtu.be/36uApHtwS58
https://support.google.com/plus/answer/2459411?hl=iw
https://classroom.google.com
https://classroom.google.com
https://drive.google.com/file/d/0B3fhPP8_y_oMMkVkRHdhUlRqWUU/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MnpZgUFHWhespPOc20eIWXlVVDNGMbzbT3YI6GxkP8w/edit
https://docs.google.com/document/d/1BeiIOxmlYjM9l1rvWylBQFmTsYyt2Wben_2mx3JOKWI/edit
http://diy.como.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3RQsP1oMke7cDMr9ApQuLI5Tr2CsGml
http://ai2.appinventor.mit.edu/
http://ai2.appinventor.mit.edu/
http://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
http://digitalpedagogy.co/
http://digitalpedagogy.co/
http://www.yairfarby.org/
http://www.livebinders.com/
http://www.livebinders.com/
http://urilon.wix.com/new-argaz
https://sites.google.com/site/sharonmargolinmorim/home/kly-gwgl/sites
https://sites.google.com/site/meyravsictscollection/comics
https://docs.google.com/a/clickonhann.com/document/d/1BLNebKZiTUrZakAsdPWM3Cai7sh_2SqA_jWcOddTAV0/edit
http://draggo.com/efratmima/---------------------
http://draggo.com/efratmima/---------------------
https://sites.google.com/site/oritev88/
https://sites.google.com/site/oritev88/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvOBUEO1Dk20SSpRrBhNWf8D77eZ16mjd
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvOBUEO1Dk20SSpRrBhNWf8D77eZ16mjd
http://online.achva.ac.il/nsite/ORGANIZE/mobile-learning/mobile-learning.htm

