
המרכז לחדשנות בלמידה
אוניברסיטת תל אביב

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

".הוראה ולמידה בימי קורונה"מוזמנים להתעדכן בחומרים ודגשים נוספים באתר 

הוראה חכמה מהבית

: והוא הקים את התוכניות הבאות"למידה לאורך החיים"המרכז הוקם במטרה לקדם 

תיכון אקדמי מקוון  
בשיתוף משרד החינוך

קישור

–ערים אקדמיות 
פ עם רשויות  "שת

מקומיות

קבלה
ללא פסיכומטרי

קישור

קורסים מקוונים  
מעל מיליון לומדים

קישור

- Minducate
מרכז מחקר 

למדעי הלמידה
קישור

"  הקמפוס החדש"
ליווי פדגוגי דיגיטלי 

קישור

המרכז לחדשנות בלמידה

תיכון
מועמדים

לאוניברסיטה
בזמן

האוניברסיטה
בוגרים

וקהל רחב
מחקר

https://tauonline.tau.ac.il/covid
https://tauonline.tau.ac.il/online-highschool
https://tauonline.tau.ac.il/apply/2
https://tauonline.tau.ac.il/online-highschool
https://tauonline.tau.ac.il/content/minducate
https://www.tau-online.net/


כיתה וירטואלית: כלים דיגיטליים להוראה וללמידה

Zoom–לאתר

א
A

קלתומך בעברית

:סטודנטים:מרצהדרישות טכניות

משתמש באתר•

הורדת תוכנה•

חיבור לאינטרנט•

טאבלט/ טלפון סלולרי / מחשב •

הורדת תוכנה•

אינטרנט•

,לבןלוח,מסךשיתוףגםמאפשרת.משתתפיםומרוביוידאומבוססיוירטואלייםלמפגשיםשירות

חיבורעםמקוםמכלקבלהשעותעריכתאומקווןשיעורהעברתמאפשרהכלי.ועודאט'צ

.לאינטרנט

מידע מקיף על שימוש בכלי 
נמצא ומתעדכן בקישור זה

נגיש לבעלי מוגבלויות בקרוב יוטמע במודל

:ליד כל כלי יופיעו האייקונים הרלוונטיים

ניתן להטמיע את
Moodle-הכלי ב

הכלי תומך  
בעברית

רמת הקושי של  
קל/בינוני, הכלי

נגיש לבעלי
מוגבלויות

https://tauonline.tau.ac.il/covid


Mentimeter–לאתר

יצירת תוכן דיגיטלי: כלים דיגיטליים להוראה וללמידה

א
Aבינוני לשימוש-קלתומך בעברית

:סטודנטים:מרצהדרישות טכניות

משתמש באתר•

מחשב בכיתה•

חיבור לאינטרנט•

(אופציונלי)מקרן •

טאבלט/ טלפון סלולרי / מחשב •

אינטרנט•

השאלההכנתלאחר.ותבניותשאלותסוגימגווןשלשילובהמאפשראינטראקטיבייםסקריםליצירתכלי

וניתןהתוצאותאתלהציגיכולמצידוהמרצה.menti.comבכתובתהסטודנטיםמזיניםאותוקודמתקבל

אתולהקריןבזוםשיעורהעברתבמהלךבכלישימושלעשותניתן.אמתבזמןמתעדכנותאותןלראות

shareידיעלהסטודנטיםלכללהתוצאות screen.ללחזורלסטודנטיםלהבהירחשוב-ZOOMלאחר

.השאלהעלשהשיבו

מדריך| טריילר

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

Timeline JS–לאתר

א
Aקלתומך בעברית

:סטודנטים:מרצהדרישות טכניות

משתמש באתר•

מחשב בכיתה•

חיבור לאינטרנט•

(אופציונלי)מקרן •

אין•

תמונהכמו)ומדיהטקסטוהוספת,ותקופותאירועיםהזנתהמאפשראינטראקטיביזמןצירליצירתכלי

ניתן,שלוהמחדלברירותלאפשרויותשמעברכך,פתוחקודעלמבוססהכלי.אירועכלעבור(וידאואו

.הסטורייםבקורסיםזמןציריחדליצורסטודנטיםלהפנות:אפשרישימוש.רבותהתאמותבולערוך

נגיש לבעלי מוגבלויותניתן להטמעה במודל

דוגמת שימוש| מדריך

מדריך

נגיש לבעלי מוגבלויותניתן להטמעה במודל

https://www.mentimeter.com/


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

.עצמית

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

נגיש לבעלי מוגבלויותניתן להטמעה במודל



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

והפעלתהשיגרתיתהלמידהשבירת,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

.השיעור

טריילר

נגיש לבעלי מוגבלויות



Annoto–לאתר

ולמידה קבוצתיתדיון : כלים דיגיטליים להוראה וללמידה

:סטודנטים:מרצהדרישות טכניות

משתמש באתר•

חיבור לאינטרנט•

טאבלט/ טלפון סלולרי / מחשב •

אינטרנט•

צפייההופכתהמערכת.מוקלטתהרצאהאו/וסרטוןבמהלךזמןנקודתכלעלדיוןלניהולכלי

כלעלשיתופישיחלקייםניתןאננוטובאמצעות.שיתופיתאקטיביתללמידהבוידאופסיבית

הוספתבאמצעותהוידאואתלהעשירניתןוכןאישיתמחברתלנהל,הסרטוןבמהלךנקודה

ליחידתלפנותישMoodle-להשיתופיהמרחבאתלהוסיףמנתעל.נוספיםוחומריםסרטונים

Virtual 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

ולעודדקלותביתרלהתבטאלתלמידיםלאפשריכולהובוידאופהבעללהגיבהאפשרות.שניות

.בקבוצותעבודהבזמןאוהשבועלאורךגםהלימודחומרעלבדיוניםלהשתתףאותם

מדריך

Padlet–לאתר

א
A

קלתומך בעברית

:סטודנטים:מרצהדרישות טכניות

משתמש באתר•

חיבור לאינטרנט•

טאבלט/ טלפון סלולרי / מחשב •

אינטרנט•

Padletפתקלהצמידיכוללומדכל.שיתופישעםללוחדומהאשר,מקוונתדיוןפלטפורמתהיא

המשתמשממשק.להגיביכוליםאחריםולומדים,ועודקישורוידאו,תמונהעם,הדיוןלוחעל

במהלךבכלישימושלעשותניתן.בדיוןהסטודנטיםהשתתפותאתלהגבירצפויוהנוחהנאה

shareידיעלZOOM-בשיעורהעברת screen.ללחזורלסטודנטיםלהבהירחשוב-ZOOM

.(ברורהחזרהשעתלהגדירמומלץ)הלוחעלהעבודהבתום

ניתן להטמעה במודל

:סטודנטים:מרצה

א
A

נגיש לבעלי מוגבלויותניתן להטמעה במודלקלתומך בעברית

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
http://blog.flipgrid.com/gettingstarted


Google Forms–לאתר

כלים קטנים גדולים: אתר מומלץ לאיתור כלים נוספים

:סטודנטים:מרצהדרישות טכניות

Gmailחשבון •

חיבור לאינטרנט•

טאבלט/ טלפון סלולרי / מחשב •

אינטרנט•

ניתוחימספק.מתקדמותואפשרויותעיצובים,שאלותשלמגווןמספק.מקווניםסקריםליצירתכלי

תוכלו.מתקדמיםניתוחיםעבוראקסללקבוץהנתוניםשלהורדהומאפשרפשוטיםתשובות

הידעאחרבקלותלעקובוכך,השיעורבמהלךאולפנישאלוניםעללהשיבמהסטודנטיםלבקש

.שלהם

Fobi–לאתר

א
A

קלתומך בעברית

:סטודנטים:מרצהדרישות טכניות

Gmailחשבון •

חיבור לאינטרנט•

טאבלט/ טלפון סלולרי / מחשב •

אינטרנט•

googleשאלוןהפיכתהמאפשר,בוטאט'צכלי formsדמותעםשיחהמבוססאוטומטילמבדק

.הטופסיוצרשמגדירוכפיאמתבזמןהלומדלתשובותלהגיביכולההדמות.מצויירת

א
A

נגיש לבעלי מוגבלויותניתן להטמעה במודלקלתומך בעברית

ניתן להטמעה במודל

סקרים ושאלונים: כלים דיגיטליים להוראה וללמידה

נגיש לבעלי מוגבלויות

https://digitalpedagogy.co/

