
מורה מאמנת
הילית בן בוכר



מה?

*מקבץ מהרשת - נערך ושונה

הסבר על הכלי הדיגיטלי

איך?למה?

סרטון הדרכה דרכי שימוש בהוראה

25 כלים דיגיטליים



איך עובדים עם המדריך?איך עובדים עם המדריך?איך עובדים עם המדריך?

הקלקה על שם הכלי 
תעביר אתכם לאתר

והקלקה על הקישור
למדריך פשוט ונוח (:



שיעור פתוח
  סרטונים לימודייםסרטונים לימודיים

  בעבריתבעברית
  קצרים ומאורגניםקצרים ומאורגנים

עפ"י תכנית הלימודיםעפ"י תכנית הלימודים

  מתמטיקה, פיזיקהמתמטיקה, פיזיקה,,
  תנ"ך, היסטוריהתנ"ך, היסטוריה
ספרות, אזרחותספרות, אזרחות

https://the-https://the-
openclass.org/commonopenclass.org/common

/home//home/

https://the-openclass.org/common/home/
https://the-openclass.org/common/home/


WHEELOFNAMES
גלגלגלגל

  שאלותשאלות
  

היכרותהיכרות
העמקת היכרותהעמקת היכרות

  

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM
/WATCH?V=T4Y0LI_UII8

https://wheelofnames.com/
https://www.youtube.com/watch?v=T4Y0li_UiI8
https://www.youtube.com/watch?v=T4Y0li_UiI8


FLIPPITY
מאגר כליםמאגר כלים  

ליצירת משחקיםליצירת משחקים
והפעלות שונותוהפעלות שונות

בינגו, משחק זיכרון,בינגו, משחק זיכרון,  
הגרלת שמות,הגרלת שמות,  

חלוקה לקבוצות עבודהחלוקה לקבוצות עבודה
//https://www.youtube.comhttps://www.youtube.com

watch?v=dL0pyke6BlEwatch?v=dL0pyke6BlE

https://flippity.net/
https://www.youtube.com/watch?v=dL0pyke6BlE
https://www.youtube.com/watch?v=dL0pyke6BlE


אילן יוחסין
אתר משפחתיאתר משפחתי  

המאפשר ליצורהמאפשר ליצור  
אילן יוחסיןאילן יוחסין

  שימושי עבורשימושי עבור
    עבודת שורשים,עבודת שורשים,  
יצירת אילן יוחסיןיצירת אילן יוחסין

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=RUH4BC0VGAUWATCH?V=RUH4BC0VGAU

https://www.myheritage.co.il/
https://www.youtube.com/watch?v=Ruh4BC0VgAU


KAHOOT
חידוןחידון  

המבוסס על שאלותהמבוסס על שאלות  
רב ברירה מתוזמנותרב ברירה מתוזמנות

השתתפות של כל התלמידיםהשתתפות של כל התלמידים
תחרות, ניקוד,תחרות, ניקוד,  
הנעה לפעולה,הנעה לפעולה,  

למידה חווייתיתלמידה חווייתית

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=NKP2FUA8BGQ

https://kahoot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=nkP2fUA8bgQ


חדר בריחה
קבוצת משתתפיםקבוצת משתתפים  

ננעלת בחדר וצריכהננעלת בחדר וצריכה  
למצוא את דרכה החוצהלמצוא את דרכה החוצה

ע"י פתרון חידות ורמזיםע"י פתרון חידות ורמזים

פעילות שדורשתפעילות שדורשת
ניהול זמן,ניהול זמן,  

עבודת צוות,עבודת צוות,  
קבלת החלטותקבלת החלטות  
ופתרון בעיותופתרון בעיות    

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=8VEFCVBIY7U

https://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Pages/model_chadar_bricha.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=8VEfCvbIY7U


איש תלוי
המשחקהמשחק  

המוכר והאהובהמוכר והאהוב  
בגירסא דיגיטליתבגירסא דיגיטלית

פעילות הפוגתיתפעילות הפוגתית
מרובת הנאהמרובת הנאה

אפשרות ליצירת משחק ע"י התלמידיםאפשרות ליצירת משחק ע"י התלמידים

HTTPS://WWW.YO-
YOO.CO.IL/HANGMANONLINE/RECO

MMENDED.PHP

https://www.yo-yoo.co.il/hangmanonline/recommended.php
https://www.yo-yoo.co.il/hangmanonline/recommended.php


גלה את התמונה
אתגר חשיבהאתגר חשיבה

  מתוך מבחן פסיכומטרימתוך מבחן פסיכומטרי  

רק תשובה נכונהרק תשובה נכונה  
על כל רצף שאלותעל כל רצף שאלות  
תחשוף את התמונהתחשוף את התמונה  

HTTP://FINAL2011.TELEM-HTTP://FINAL2011.TELEM-
HIT.NET/FINDTHEPICTURE/INSTRHIT.NET/FINDTHEPICTURE/INSTR

UCTIONS.ASPXUCTIONS.ASPX

http://final2011.telem-hit.net/FindThePicture/Game.aspx
http://final2011.telem-hit.net/FindThePicture/Instructions.aspx


PREZI
מצגותמצגות  
בתנועהבתנועה  
מתמדתמתמדת

כלי חינוכי רב עוצמה ששווה להכיר !כלי חינוכי רב עוצמה ששווה להכיר !

מצגות מעוררות השראהמצגות מעוררות השראה
ומוטיבציה אצל הלומדומוטיבציה אצל הלומד

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?
V=YOP7-R4ERVU

https://prezi.com/
https://prezi.com/qybu-qpv_di3/prezi-in-hebrew/?fbclid=IwAR1alGJSzHZs3UTvgcOFhbubrxG_dKeLUuLNKysvButnM-I7FuLSjN5I2oQ&utm_campaign=share&utm_medium=copy


PADLET
לוח שיתופילוח שיתופי  

המאפשר הצגת מידעהמאפשר הצגת מידע  
ושיתוף תכניםושיתוף תכנים  
בדרך חזותיתבדרך חזותית

מתאים למיקוד הקישורים,מתאים למיקוד הקישורים,  
מצגות והסרטוניםמצגות והסרטונים  

שנרצה שהמשתתפיםשנרצה שהמשתתפים  
יצפו בהם במהלך המפגשיצפו בהם במהלך המפגש    

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=Y-RZMUCO6NI

https://he.padlet.com/dashboard
https://www.youtube.com/watch?v=Y-rZmUcO6nI


FOTOJET
שער עיתוןשער עיתון

מותאם אישיתמותאם אישית
  העצמת תלמידיםהעצמת תלמידים
בצורה יצירתיתבצורה יצירתית

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=KCXRO1O1Y30WATCH?V=KCXRO1O1Y30

https://www.fotojet.com/apps/?entry=design&category=magazine
https://www.youtube.com/watch?v=kcXRo1o1y30


EMOTION
לימודלימוד  
ותרגולותרגול  

הבעות פניםהבעות פנים

מפתח רגשות בסיסייםמפתח רגשות בסיסיים
ומעורר אמפתיהומעורר אמפתיה  

לרגשות האחרלרגשות האחר

HTTP://PROJECTS.TELEM-
HIT.NET/2018/FACIALEXPRESSIO
NSSIMULATION_BARSHIR/ACTIV

ITYUSERCODE.ASPX

http://projects.telem-hit.net/2018/FacialExpressionsSimulation_BarShir/homePage.aspx
http://projects.telem-hit.net/2018/FacialExpressionsSimulation_BarShir/Emotions.aspx


קפוץ לקרחון
משחק דיגיטלימשחק דיגיטלי

לידע כללילידע כללי

רק תשובה נכונהרק תשובה נכונה
תעביר את הדובתעביר את הדוב  

לצידו השני של הנהרלצידו השני של הנהר

HTTP://ICEBERGJUMP.TELEM-
HIT.NET/MAIN.ASPX

http://icebergjump.telem-hit.net/main.aspx
http://icebergjump.telem-hit.net/main.aspx


TED-ED
להפוך סרטוןלהפוך סרטון  

לשיעור יוצא דופןלשיעור יוצא דופן
TEDTED יוזמה חדשה של יוזמה חדשה של  

כלי חדשני "שהופך"כלי חדשני "שהופך"  
את ההוראה המסורתית בכיתה את ההוראה המסורתית בכיתה   

HTTPS://DOCS.GOOGLE.COM/PRESENTATION/D/HTTPS://DOCS.GOOGLE.COM/PRESENTATION/D/
1EXQKYGZJQIWTE4YIH7LCZ_C9Q0ZZ0R7U-1EXQKYGZJQIWTE4YIH7LCZ_C9Q0ZZ0R7U-

0DP3PSLMXE/EDIT#SLIDE=ID.G247A9D37_1_290DP3PSLMXE/EDIT#SLIDE=ID.G247A9D37_1_29

https://ed.ted.com/
https://docs.google.com/presentation/d/1exQkYGZJQiWtE4Yih7lcz_C9Q0zz0r7u-0Dp3PSLmXE/edit#slide=id.g247a9d37_1_29


3D גוף האדם
סיור בגוף האדםסיור בגוף האדם  

בתלת מימדבתלת מימד

הרחבת ידע כלליהרחבת ידע כללי
עידוד סקרנותעידוד סקרנות

התמקצעות תלמידיםהתמקצעות תלמידים

HTTPS://WWW.ZYGOTEBODY.CO
M/#

https://www.zygotebody.com/#nav=1.37,82.56,287.34,0,0,0,0&sel=p:;h:;s:;c:0;o:0&layers=0,1,10000
http://icebergjump.telem-hit.net/main.aspx
https://www.zygotebody.com/


POWTOON
יצירתיצירת  
סרטון סרטון 

אנימציהאנימציה

סרטון מונפשסרטון מונפש  
להקניית נושא,להקניית נושא,  
הדגמת מושג,הדגמת מושג,  

או פרומו לאירוע או פרומו לאירוע   

HTTPS://DIGITALPEDAGOGYDOTWORHTTPS://DIGITALPEDAGOGYDOTWOR
DPRESSDOTCOM.FILES.WORDPRESS.CDPRESSDOTCOM.FILES.WORDPRESS.C
OM/2020/06/D7AAD79CD79ED799D7OM/2020/06/D7AAD79CD79ED799D7

93-D79CD7A0D7A6D7976.PDF93-D79CD7A0D7A6D7976.PDF

https://www.powtoon.com/
https://digitalpedagogydotwordpressdotcom.files.wordpress.com/2020/06/d7aad79cd79ed799d793-d79cd7a0d7a6d7976.pdf


TO BE EDUCATION
כלי דיגיטליכלי דיגיטלי  

למשחק תפקידיםלמשחק תפקידים  

למידה אקטיביתלמידה אקטיבית  
סביב דילמהסביב דילמה  

אואו  

שאלת חקרשאלת חקר

HTTP://WWW.TO-BE.CO.IL/

http://www.to-be.co.il/
http://www.to-be.co.il/howtoplay.aspx


LERGO
שיעוריםשיעורים

אינטראקטיבייםאינטראקטיביים
חינמייםחינמיים

אלפי שיעוריםאלפי שיעורים  
  בנושאים מגווניםבנושאים מגוונים  

הכוללים אלפי שאלותהכוללים אלפי שאלות  

HTTPS://WWW.LERGO.ORG/INDEX.HHTTPS://WWW.LERGO.ORG/INDEX.H
TML#!/PUBLIC/ABOUT/OVERVIEW?TML#!/PUBLIC/ABOUT/OVERVIEW?

LERGOLANGUAGE=HELERGOLANGUAGE=HE

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


פאזל
הרכבתהרכבת  
פאזלפאזל  

דיגיטלידיגיטלי

מישחוק בלמידהמישחוק בלמידה
הפוגה חוויתית לתלמידיםהפוגה חוויתית לתלמידים
גיוון בדרכי ההוראהגיוון בדרכי ההוראה

HTTPS://WWW.JIGSAWPLANET.
COM/

https://www.jigsawplanet.com/
https://www.jigsawplanet.com/


WIZER
יצירת דפי עבודהיצירת דפי עבודה
אינטראקטיבייםאינטראקטיביים  

  דפי עבודה מגווניםדפי עבודה מגוונים  
  לסוגים שוניםלסוגים שונים

של פעילותשל פעילות
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATHTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WAT

CH?V=KV_YHDKHKEMCH?V=KV_YHDKHKEM

https://app.wizer.me/
https://www.youtube.com/watch?v=kV_YHdKhKeM


VOKI
כלי דיגטליכלי דיגטלי  
ליצירת דמותליצירת דמות

וירטואלית מדברתוירטואלית מדברת

הצגת מידע בשילובהצגת מידע בשילוב  
טקסט ותמונה.טקסט ותמונה.  

כלי לפתיחה וסיכום נושא,כלי לפתיחה וסיכום נושא,  
תיעוד חוויות וידעתיעוד חוויות וידע  

HTTPS://ECAT.EDUCATION.GOV
.IL/VOKI

https://www.voki.com/
https://ecat.education.gov.il/voki


MENTIMETER
יצירת מצגתיצירת מצגת

  אינטראקטיביתאינטראקטיבית
או סקראו סקר

  שיתוף פעולה מתוקשבשיתוף פעולה מתוקשב
ומתן משוב מהתלמידיםומתן משוב מהתלמידים

HTTPS://ECAT.EDUCATION.GOV.IL/MENTIMETER?HTTPS://ECAT.EDUCATION.GOV.IL/MENTIMETER?
FBCLID=IWAR3XH2PEBHKQTBE9TVVQV0QIJGVT8KZWQYFMFBCLID=IWAR3XH2PEBHKQTBE9TVVQV0QIJGVT8KZWQYFM

05URDXCSNRVL5XAT0UUI-1A05URDXCSNRVL5XAT0UUI-1A

https://www.mentimeter.com/
https://ecat.education.gov.il/mentimeter?fbclid=IwAR3xH2pEbhkqTbe9TVVqV0qiJGvT8KzwQYFM05uRdxcsNrvl5XAt0uUi-1A


MINDMUP
כלי דיגטליכלי דיגטלי  

ליצירתליצירת  
מפת חשיבה שיתופיתמפת חשיבה שיתופית

מאפשר סיעור מוחין,מאפשר סיעור מוחין,  
אירגון רעיונות,אירגון רעיונות,  
ותיכנון פרויקטיםותיכנון פרויקטים

HTTPS://ECAT.EDUCATION.GOV
.IL/MINDMUP

https://www.mindmup.com/
https://ecat.education.gov.il/mindmup


WORDCLOUDS
  כלי דיגיטליכלי דיגיטלי

  ליצירת ענן מיליםליצירת ענן מילים  
בצורות שונותבצורות שונות

  הצגת מיליםהצגת מילים
  הקשורות לנושאהקשורות לנושא
באופן גרפיבאופן גרפי

HTTPS://ECAT.EDUCATION.GOVHTTPS://ECAT.EDUCATION.GOV
.IL/WORDCLOUDS.IL/WORDCLOUDS

https://www.wordclouds.com/
https://ecat.education.gov.il/wordclouds


QUIZLET
  כלי דיגיטליכלי דיגיטלי

  ליצירתליצירת
משחקים לימודייםמשחקים לימודיים

תרגול נושאים נלמדיםתרגול נושאים נלמדים
באמצעותבאמצעות  

יצירת כרטיסי משחקיםיצירת כרטיסי משחקים

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=01KAJKINV_O

https://quizlet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=01kAjKiNv_o


אני על קצה המזלג :)

יום אחד, לפני 8 שנים שאלתי ילד אחד: "תגיד, במה אתה טוב?" 

"לא יודע" הוא ענה לי "אני לא טוב בכלום" 

לקח לי כמה שניות להבין שצריך לשנות. לא יכול להיות שילד לא ידע במה הוא טוב.

אני הילית, מאמנת ילדים ובני נוער ומובילת קבוצות העצמה. 

הגעתי למערכת החינוך בעקבות החלום שלי להכניס את עולם הקואצ'ינג 

לתוך בית הספר במטרה אחת: 

לגרום לילדים להיות מאושרים. 

היום, 8 שנים אחרי התוכנית שלי מאמנת בהצלחה אלפי תלמידים 

"אימונית - קואצ'ינג בחינוך"

תוכנית זוכה פרס חינוך של הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות מטעם משרד החינוך

מומלצת מחוז ת"א ומאושרת במאגר התוכניות החינוכיות של משרד החינוך (תכנית מס' 6290)


