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 ?מדוע כלים טכנולוגיים

 מעורר סקרנות ועניין אצל הלומדים•

 מאפשר גיוון בדרכי הוראה•

מאשר שילוב מאפיינים בהוראה המותאמים לכלל סגנונות  •
 .הלומדים

מתאים לסביבה העכשווית של הלומד ויאפשר ללומד תפקוד טוב  •
 .יותר בעולם העבודה בהמשך

 הטמעת כישורי תקשורת במדיה חברתית אצל הלומד•

,  פתרון בעיות, ביקורתיתחשיבה :כישורי חשיבה מגוונים מאפשר •
 .מקוריות, יצירתיות



 מדוע .... ועוד

מעורבות  
הלומדים 

בבנייה של  
 ידע

הגברת מוטיבציה  
ללמידה בקרב  

 התלמידים

מגוון  
אוריינות  
 דיגיטלית 

מאפשר יכולת 
,  למידה עצמאית

 יכולת עבודה בצוות

רלוונטיות  
 לחיי הלומד

 גיוון בדרכי הוראה

קידום תהליכי  
ההבנה  

ורכישת הידע 
 של הלומדים

שיפור 
אינטראקציה  
בין התלמיד  

 למורה



 דקה לפני שבוחרים  

מיומנויות  ? מה מצופה מהלומד? מה מטרת המשימה -תכנון•
 .שחשוב לי שהלומד יפיק מהלמידה

 

 ".  העמיס"לא ל. משימה ממוקדת בנושא ספציפי -מיקוד במשימה•

 

בחירת כלי שבאמצעותו ניתן לעמוד במטרות   -בחירת כלי•
 .שהצבנו ללמידה



 ..מחקרים מוכיחים

סביבות למידה הכוללות טכנולוגיות מתקדמות אכן מאפשרות •
ובדרך זו לתת  , או כקבוצותבתלמידים כפרטים למורים לתמוך 

 .הלומדיםמענה לשונּו ת אשר קיימת בין 

המורים השתמשו כלים טכנולוגיים בשיעורים הכוללים שילוב •
הוראה המעודדות למידה מעמיקה  במגוון אסטרטגיות 

המבוססת על למידה , המחשהלמידה המבוססת על : ומשמעותית
 .רפלקטיביתלמידה מבוססת חקר ולמידה , פתרון בעיות

 .תלמידים מפיקים הנאה מלימוד בסביבה טכנולוגית•



 ?מה דורשת הטכנולוגיה ממני המורה

השקעה בבניית  
תכנים באמצעות  
 כלים טכנולוגיים

שינוי בתפקיד  
הוראה   -המורה

 ממוקדת תלמיד

נגישות טובה  
 לטכנולוגיה

יצירה של משימות  
זה  -וביצועים חדשים

 אפשרי



 כלים טכנולוגיים בהוראה

 ".כלים קטנים גדולים"אתר •

 

 .  באתר יש מגוון רחב של כלים טכנולוגיים להוראה•

 

אופן השימוש בו  , לכל כלי המוצע באתר ניתן הסבר על הכלי•
 (מצורפים סרטונים)

•https://digitalpedagogy.co/ 

 

https://digitalpedagogy.co/


PADLET   לוח שיתופי מקוון 

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

 .'וכותמונות , מסמכים, קישורים: ניתן להעלות אל הלוח מגוון תכנים•

 .הכלי מאפשר גם הוספת תגובה לרעיונות שהעלו משתמשים אחרים•

 .ניתן לשימוש בניידים•

 

•https://he.padlet.com/ 

 

https://he.padlet.com/


PADLET-  דוגמה למשימה בה נתבקשו התלמידים לענות על
 שאלה בהתבסס על חומרי הלימוד ואיתור כתבות באינטרנט



TRIVENTY     סקר לטלפון הנייד/ יצירת טריוויה 
 

 .(kahoot-בניגוד ל)השאלות מופיעות גם על צג השחקנים ולכן אין חובה במקרן •

 .(quizizz-בניגוד ל)ניתן לשלוט על קצב המשחק •

 .המשחקים הפומביים ולהתאים אותו לצרכיך מהממאגרניתן לקחת משחק קיים •

 (.רמז, 50/50, קהל)גלגלי הצלה לאורך המשחק  3לשחקנים יש •

 .ניתן להוסיף לכל שאלה טקסט הסבר אשר יוצג לאחר המענה על השאלה –? הידעתם •

 .בממשק ובמשחק, תמיכה מלאה בעברית•

 .תוכל ליצור עותק מותאם לצרכיך? מצאת משחק ציבורי ואתה מעוניין לערוך בו שינוי •

 .מחייב הרשמת תלמיד. הסבר בסרטון מטה –על ידי התלמידים )!!!( בניית משחק שיתופי •

;  תווים 60-כל אופציית תשובה מוגבלת עד ל; תווים 60-השאלה מוגבלת עד ל: מגבלת מספר תווים•
 .תווים 98-הידעת מוגבל עד ל; רמז לא מוגבל במספר תווים

 

•http://www.triventy.com/ 

 

http://www.triventy.com/


 דוגמה למשחק שאלות בתיירות לקראת ב



 שאלון אמריקאי -שאלות שרוצים' ניתן לקבוע מס



CANVA  מעצבים בקלות 
 

תמונת נושא  , מצגות, בלוג גרפיקתמתאים ליצירת . מאפשר יצירת עיצובים לאינטרנט או להדפסה•
,  גוגל פלוס, בפייסבוק לפוסטיםעיצוב תמונה , הזמנות, פוסטרים, פלאיירים, +וגוגל לפייסבוק
 תמונה ממוזערת לסרטון ו, כרטיסי ביקור, תפריטים ,A4עיצוב דף , פינטרסט, אינסטגרם, טאמבלר

 …ועוד' קולאז ,YouTubeלערוץ •

 

•https://www.canva.com/ 

 

 

https://www.canva.com/


 ניתן לבחור בתחום העיצוב המבוקש



 (קישורים/תמונות/כוללים טקסט)עיצובי פלאייר 



MENTIMETER 

המורכבים משאלות סגורות או  ( בגרסה החינמית, שאלות בסקר 2עד )הכלי מאפשר יצירת סקרים •
 (.תווים 140אורך תשובה עד )פתוחות 

 .ענן מילים ועוד, למשל עמודות, את התשובות ניתן להציג במגוון דרכים•

 .התשובות יוצגו על מסך המורה•

 .  הפעלות בפעילות 3-הגרסה החינמית מוגבלת ל•

 

•https://www.mentimeter.com/ 

 

https://www.mentimeter.com/


 ניתן לבחור את סוג השאלה הרצויה



 WIZER.ME    דפי עבודה אינטראקטיביים
 מקוונים

 
 :מגוון תבניות המאפשרות ליצור מטלות חינוכיות המורכבות ממגוון תכנים•

 

 יוטיוב סרטוני,קישור, שאלות רב ברירה, פתוחות שאלות,טקסט•

 השלמת מילים בטקסט,(כולל תיוג תמונה)תמונה •

 .ודיון ,embed הטמעת תכנים , איור, התאמה, מיון, טבלאות•

 

•https://app.wizer.me/dashboard/community 

 

 

https://app.wizer.me/dashboard/community


 מגוון משימות בתיירות



 משימות שכוללות צפייה בסרטון



 משימות שכוללות מיון והשוואה



 מגוון רחב של משימות



 פלטפורמה חינמית לתרגול ולמידה -לרגו 
 

פלטפורמה חינמית המאפשרת לכל מורה ליצור בקלות פעילויות אינטראקטיביות הכוללות סרטוני  •
 .מצגות ומבדקים , יוטיוב

 

שאלה  ; רב ברירה; תשובה יחידה; לא נכון/ נכון : המבדקים יכולים לכלול מגוון סוגי שאלות•
 .השלם את החסר; פתוחה

 (.מהרשת)או אודיו ( מהרשת)לכל שאלה במבדק ניתן לצרף תמונה •

כולל אופציה להוספת הסבר , (אפשרויות מתקדמות)לכל שאלה במבדק ניתן להוסיף רמז והסבר •
תוכלו לצרף להסבר גם , במידה ובחרתם להוסיף הסבר. המשתנה לפי סוג הטעות שהתלמיד עשה

 .   יוטיובסרטון 

 

•https://www.lergo.org/index.html#!/public/homepage?lergoLanguage=he&l
22hebrew%22ergoFilter.filterLanguage=% 

 

 

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://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://www.lergo.org/index.html!/public/homepage?lergoLanguage=he&lergoFilter.filterLanguage=%22hebrew%22


 בחירה של סוג משימה  



QUIZALIZE  מחולל משחק קבוצתי 
 

•https://www.quizalize.com/ 

 

 משחק תחרותי בקבוצות•

https://www.quizalize.com/


 הוספת כיתה ויצירת משחק חדש



דוגמה למשחק שכולל שאלות אמריקאיות לבגרות  
 בתיירות



WORDCLOUDS  ענן מילים 
 

 העלאת תוכן ממסמך קיים או הזנת מילים ישירות למחולל•

 ניתן לעצב את התוכן בצורות•

 . PDF/ שמירה כקובץ תמונה •

•https://www.wordclouds.com/ 

 

https://www.wordclouds.com/


 יצירת ענן מילים



SMORE – כרזות/פלאיירים 

 כרזות חינמיות   3•

 תמונות+קישורים+טקסטים  –ניתן לכלול בכרזות •



SMORE- כרזות/פלאיירים 



 FORMSגוגל 

תשובות  , רב ברירה: בניית מבדק שמשלב מגוון רחב של שאלות•
 .קטעי קריאה/תמונות/הוספת סרטונים. תשובות ארוכות, קצרות

 

 



  FORMSגוגל 

 



 ....בהצלחה


