
  

 

  

אספנו עבורכם רשימת אפליקציות ואתרים שימושיים שיכולים לעזור ולשדרג תכנון והפעלה של 

   ישיבות צוות, בין אם עושים אותן פנים מול פנים או מרחוק גם פעילויות ו

 בין אם עושים אותן פנים מול פנים או מרחוק. 

 ( kahootקהוט )

, תוך מענה שתרצו בעזרת האפליקציה תוכלו ליצור שאלונים בנושא הפעילות

אפליקציה מאפשר יצירת באקטיבי על השאלות על ידי המשתתפים. שימוש 

 שיטות משחק כמו טריוויה, סקר, דיון ואופציות נוספות. סוגים שונים של 

 /https://kahoot.comאתר: 

או סרקו את  לחצו כאן –( לשימוש באפליקציה בעבריתלסרטון הדרכה )

 .הברקוד

 

 ים  שימושי ואתרים אפליקציות

 

wheelofnames – הגרלה בין המשתתפים 

אפליקציה ואתר שעורכים הגרלות, ניתן להשתמש בהם לבחירת 

 . בצורה נחמדה מתנדבים או לבחירת שאלות לדיון או משימות

 

 /https://wheelofnames.comאתר: 

 

Plickers 

כת ערגם דרך האתר הזה תוכלו לעשות שאלות, רק הפעם תוכלו להדפיס 

, גם מבלי שיהיו להם המשתתפיםמ הצבעה המאפשרת איסוף תשובות

פלאפונים, או שהם מהווים  להםפתרון מעולה למקרה שאין  !םסמארטפוני

 הסחת דעת גדולה. 

כל  מדפיסים את כרטיסי התשובות. מכןבונים שאלון באפליקציה ולאחר 

סורק את  מעביר הפעילותמשתתף עונה על השאלה בעזרת הכרטיס שקיבל. 

 טעה.דפי התשובות בעזרת האפליקציה, כך שניתן לבדוק מי צדק ומי 

 https://get.plickers.comאתר: 

 לסרטון הדרכה )באנגלית( לשימוש באפליקציה, לחצו כאן או סרקו את הברקוד

https://kahoot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=nkP2fUA8bgQ
https://wheelofnames.com/
https://get.plickers.com/
https://www.youtube.com/watch?v=KE3Sgw4fiQ4&feature=youtu.be


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quizlet 

לבנות סט כרטיסים המציג מושג מסוים ובכרטיס אחר את ההסבר. ניתן  יםכרטיסי מושגים המאפשר ה ואתראפליקצי

 להשתמש בכרטיסי מושג והגדרה, מילה ופירוש, לימוד שפה, מילים המייצגות הפכים ועוד.

 , ישנן כמה אפשרויות למשחק:נבנה סט הכרטיסיםשלאחר 

 המשתתפים מנחשים את תשובתם, הפיכת הכרטיס וגילוי התשובה.  - הצגת המילה•

 להסבר או בין המילה לפירוש. מושגעל המשתתפים להתאים בין ה – מאטצ'•

 .תחרות בין כל המשתתפים בזמן אמת – לייב•

להסבר או מילה לפירוש במשחק תחרותי בו המשימה היא לפוצץ כמה שיותר  מושגמשחק התאמת  – גרביטציה•

 אידים ככל שנענה יותר תשובות נכונות.אסטרו

 /https://quizlet.comאתר: 

  סרקו את הברקוד.או  לחצו כאן לשימוש באפליקציה )באנגלית( לסרטון הדרכה

 

 

Wordclouds – יצירת ענן מילים 

ניהול של להדרכה או לאו כעזר ניתן להשתמש באפליקציה לטובת יצירת קישוט 

 !. האפליקציה יוצרת ענן מילים מעוצב על פי מילים נבחרותותישיבוסיעור מוחות 

 /https://www.wordclouds.comאתר: 

 או סרקו את הברקוד לחצו כאןלסרטון הדרכה )בעברית( 

 

Bingo creator – !בינגו 

עבור כל במקום להכין המון לוחות בינגו שונים 

המשתתפים, השתמשו באתר. כתבו את המילים 

הרצויות, עצבו, בחרו את הגודל והכמות וסיימתם, האתר 

 יכין עבורכם לוחות בינגו שונים.

 /https://myfreebingocards.comאתר: 

 

https://quizlet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Jo6ITr9yt4Y
https://www.wordclouds.com/
https://www.youtube.com/watch?v=nZv7W8IOR0g
https://myfreebingocards.com/


  

 

 

  

Mentimeter - מנטימטר 

מצגות אינטראקטיביות המתעדכנות בלייב  יצירתל כלי

 , חידונים ועוד.ענן מיליםסקרים, דירוגי הסכמה,  וכוללות

הכלי יכול לשמש כעזר בניהול ישיבת צוות או סיעור 

 מוחות, וכן בהדרכות ופעילויות מרחוק או פרונטליות.

 /https://www.mentimeter.comאתר: 

 לחצו כאןלסרטון הדרכה )בעברית( לשימוש באפליקציה, 

 סרקו את הברקוד.או 

 

Padlet –   לוח עבודה שיתופי 

מתאים להצגת נושא ורעיונות על ידי  לוח עבודה שיתופי ה

 . המשתתפים 

ניתן לבחור את אופן הצגת הרעיונות על הלוח: עמודות, 

 שורות, ציר זמן, מפה ועוד.

 וקישורים.  אפשר להעלות ללוח מסמכים, תמונות 

המשתתפים יכולים להגיב על רעיונות של אחרים בעזרת 

 .כתיבת תגובה, תמונה, סרטון או הקלטה

 /https://padlet.comאתר: 

  סרקו את הברקוד.או   לחצו כאן לסרטון הדרכה )בעברית( 

 

  

  

Actionbound   /Treasure HIT–   חפש את המטמון 

או על סריקת   GPSהכינו משחק חפש את המטמון אינטראקטיבי שעובד על  

ברקודים. מכינים את המשחק דרך האתר וכל המשתתפים משחקים אותו דרך  

 מומלץ מאוד!!  –האפליקציה 

Actionbound -  באנגלית עם יותר אפשרויות 

 או סרקו   לחצו כאןלסרטון הדרכה )באנגלית(  nbound.com/https://en.actioאתר: 

Treasure HIT  – פיתוח ישראלי ותומך יותר בעברית 

 או סרקו   לחצו כאן לסרטון הדגמה )בעברית(  // hit.net-https://treasureאתר: 

 

 

https://www.mentimeter.com/
https://www.youtube.com/watch?v=cbb82f-ALuA
https://padlet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=bFXkTOIF-_Q
https://en.actionbound.com/
https://www.youtube.com/watch?v=kXVcRs88zYo
https://treasure-hit.net/
https://www.youtube.com/watch?v=fp24yRb-Lfs


  

 

 Genially / Nearpod –  מצגות אינטראקטיביות עם משחקים 

שני האתרים נוחים לשימוש, ונועדו לייצר מצגות אינטראקטיביות שיושבות על הענן 

וכוללות אנימציות, חידות, סקרים ומשחקים. האתרים באנגלית אבל נוחים יחסית. 

 מומלץ מאוד! –מדובר באתרים המובילים והמתקדמים ביותר בתחום נכון לעכשיו 

Nearpod – יתן לשלוח מצגת בלי צורך בתפעול נוח, במיוחד לתכנים לימודיים, נ

 מרחוק. בנוסף האתר מאפשר לשלב סרטונים עם שאלות משולבות בפנים. 

  /https://nearpod.comאתר: 

 את הברקודאו סרקו  לחצו כאןלסרטון הדרכה )בעברית( 

Genially –  ,)תבניות עיצוב, יותר אופציות למשחקים )ניתן להכין גם חדרי בריחה

 שווה מאוד.  -אבל יותר מורכב בהכנה ובהפעלה למי שמוכן להשקיע וללמוד 

  /https://www.genial.lyאתר: 

 או סרקו את הברקוד לחצו כאןלסרטון הדרכה )בעברית( 

 או סרקו את הברקוד   לחצו כאןלאתרים וכלים נוספים, 

 בהצלחה! 

 

wordwall –   יצירת משחקים ופעילויות 

ילויות וכולל אפשריות מגוונות מאוד. אתר שמאפשר ליצור בקלות משחקים ופע

בין היתר: קלפי הנחייה, תפזורת, תשחק, משחקי זיכרון, חידונים ועוד המון 

 אפשרויות נוספות!

  מומלץ מאוד!האתר תומך בעברית, נוח ופשוט מאוד לשימוש. 

 /https://wordwall.netאתר: 

 או סרקו את הברקוד לחצו כאןלסרטון הדרכה )בעברית( 

 

וקבלו   רוצים עוד טיפים ורעיונות? הצטרפו לערוץ הטלגרם

 מחשבות, טיפים ורעיונות על הדרכה וחינוך בלתי פורמלי!  

   או סרקו את הברקוד לחצו כאןלהצטרפות 

 

מובילי צוותי מדריכים? הרשמו לקבלת טיפים וכלים להובלת  

 או סרקו את הברקוד   לחצו כאן להצטרפות צוותי מדריכים!

https://nearpod.com/
https://nearpod.com/
https://nearpod.com/
https://www.youtube.com/watch?v=PhIGTv5n138
https://www.genial.ly/
https://www.genial.ly/
https://www.genial.ly/
https://www.youtube.com/watch?v=pJrIoq0fu3o
https://digitalpedagogy.co/2019/12/02/%d7%94%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a0%d7%91%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2019/
https://wordwall.net/
https://wordwall.net/
https://wordwall.net/
https://www.youtube.com/watch?v=QS060OhbT38
https://t.me/madrichim_project
https://zvibirnbaum.ravpage.co.il/movilim

