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 מאגר משאבים - למידה מרחוק 

 

 קישורים תחום
 הפוגהפעילויות 

 פעילויות פעילות גופנית למצב רוח טוב
 

 מצגת לא מוותרים על פעילות גופנית

 

  

  

 גני ילדים
 י"ה לגנ'ינג'הרפתקואות ג י"שידורים לגנ

 
 ה'גוגל י"כלים ממוחשבים לגנ -ה'גוגל

 

 מפגשים מקוונים מפגשים מקוונים לילדי הגנים

 

 ריכוז חומרים והצעות לפעילויות

 ריכוז חומרים והצעות נוהל למידה מרחוק
 

שיעורים  המזכירות הפדגוגית –8צו 

 סינכרוניים בתחומי דעת

 מערכת יומית

 

 MOOC מומלצים MOOCקורסי 

 

 מאגר הסרטים סרטי קולנוע לחינוך

 

 דגמים ורעיונות

 דגם הוראה ללמידה מרחוק סינכרוני -דגם הוראה לשיעור א

 

רעיונות לארגון לומדים בכתה 

 ווירטואלית

 

 הצעות למהלכים

  

 לתקשורת  /למידה סינכרונית סביבות למדריכים ל

zoom וידאו ליצירת חשבון ולמפגש סרטון הדרכהו מדריך למשתמש ,

 להקלטת מפגש ועוד, לניהול משתתפים

 

לניהול מפגש למידה מרחוק  סרטון הדרכהו מדריך למשתמש  ב"משו

 עם תלמידים ומורים

https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/lemida-heroom/peilot-gofanit/
https://drive.google.com/file/d/1pZup2TeL1XXNbjjx3LG38aTcKDV2aTf_/view
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/academya-bareshet/kol-hashidurim/ginga-mozieon-habubut/
https://googale.co.il/
https://israelpreschool.wixsite.com/zoom
https://www.edum.org.il/
https://students.education.gov.il/studies-general-info/academy/order-eight
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/students-online-courses/recommended-mooc/
https://www.movieland.academy/
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/oryanot-digitalit/siaor_sincroni1.pdf
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/digital-classroom-learning-space/
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/madrich_shimush_zoom.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IrsnTAfr4pA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IrsnTAfr4pA&feature=youtu.be
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/lemida-metukshevet/mashov-madrich-mecuvan.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/lemida-metukshevet/mashov-madrich-mecuvan.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FNxqsDnLwIw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=FNxqsDnLwIw&t=2s
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webex למפגשי וידאו מדריך למשתמש 

 

Google Meet  למחוברים בסביבת ענן של גוגל מדריך למשתמש 

 

Microsoft Teams  למחוברים בסביבת ענן של  סרטון הדרכהו מדריך למשתמש

 365מייקרוסופט 

 

כיצד ליצור ולנהל מפגש : (יב-כיתות א)למידה בזמן חירום  קל לי בדיגיטאלי

 מרחוק עם התלמידים

  ירהסג

 
 חלופות בהערכה

 

 עלון -בסביבה דיגיטאלית

  

 סביבות תוכן

 הקטלוג החינוכי התוכן הדיגיטאלי

 

 לוח שידורים אקדמיה ברשת 

 

 לוח שידורים יומי לוח יומי –פעילויות ושידורים מקוונים 

  

 גול שיעורים פרטיים ברשת

  

www.yschool.co.il 
 למערכת להירשם

 :על התחברות ללחוץואז 

 :במקום תשלום שימי את הקוד קופון

nf2019 

www.ymath.co.il 
 להירשם למערכת

 :ואז ללחוץ על התחברות

 :במקום תשלום שימי את הקוד קופון

nf2019 

 מאגר משימות יסודימשימות אוריינות מתוקשבת לעל 

 מאגר משימות יסודי משימות אוריינות מתוקשבת ליסודי

 פעילויות פעילויות בנושא ערבות הדדית

 

 פעילות מדע מכון דווידסון

 

 שידורים ותכניות כאן חינוכית

 

http://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/madrich_shimush_webex.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/meet.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/meet.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/minimal_insructions_365.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/minimal_insructions_365.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=G23l96-2w6M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G23l96-2w6M&feature=youtu.be
http://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/kal_li_bedigitali_lemida_cherum_2020.pdf
https://pop.education.gov.il/
https://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Documents/misgeret_rahayonit_halufot.pdf
https://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Documents/misgeret_rahayonit_halufot.pdf
https://ecat.education.gov.il/%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/academya-bareshet/
https://pop.education.gov.il/online-learning/online-learning-hebrew/
https://www.gool.co.il/
http://www.yschool.co.il/
http://www.ymath.co.il/
https://edu.gov.il/tech/mbl/Pages/hp-new.aspx
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_chinhch_leshony/yesodi/mesimot-oryanyot-digmey-horaa/
https://pop.education.gov.il/annual-theme/mutual-responsibility/
https://www.davidsoncourses.com/stuck-at-home?fbclid=IwAR3nbKIXqEmvpuepNHAG1roBw1ceyYjWoP4pcdswkwTULlzDAt0Ap5jtdIw
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingpageid=1083
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 בהיסטוריה פודקאסטים

 

 ככה שומעים היום היסטוריה

 

 מומלצים במגוון תחומים פודקאסטים

 

 הרצאות טד הרצאות טד בעברית

 

  בריינפופ בריינפופ

  

במיטב  במתימטיקהלמידה פרסונלית 

 הפלטפורמות
 למד לפי יכולתיך

ופעילויות  מאגר חומרים -אופק יסודי

 ברשת

 

 ח"אופק מט

 אופק על יסודי מאגר חומרים -אופק על יסודי

 

 גלים לדעת, לגלות, לחקור -גלים

 

  

  

 

 

https://www.kan.org.il/podcast/
https://historia.co.il/best-podcasts/
https://historia.co.il/best-podcasts/
https://podcastim.org.il/%D7%A4%D7%95%D7%93%D7%A7%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%9D/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWCRSCEbbpaaRcBbj79PbD9acWxP8FdZQ
https://lomdim.brainpop.com/2020/03/13/emergency_learning/
http://hi4334.wixsite.com/pie-challenge?fbclid=IwAR3ldUOuI0UpvVeEe4arM-hqH97ZSKxObHif4NmWXK6_fJnFmFoG-B_U6Ns
https://ebag.cet.ac.il/
https://ebaghigh.cet.ac.il/
https://www.galim.org.il/

