
 "חדשנות טכנולוגית"המרחב  ראשת -גרצבליטנה 'ז



 ה אשדוד שמח בפעילות  ''מרכז פסג     

 !  לחדשנות טכנולוגיתהמרחב 

כתיבת התכנית ואיסוף  , מאמצים רבים בפיתוח הרעיוןהשקענו 

החידושים ישירות דרך האתר אודות תוכלו להתעדכן . חומרים

 התאמת כלים מתוקשבים למערכי, הטכנולוגיים

שיעור או לכל לפעילות לימודית אחרת ולמצוא פתרונות 

  .מגניבים

במרחב שלנו תוכלו לקבל במה לשיתוף תוצרי  , כמו כן

 .הוראה/למידה

 

 חדשנות טכנולוגית"אתר:" 

usmHD9goo.gl/https:// 

https://goo.gl/9usmHD
https://goo.gl/9usmHD
https://goo.gl/9usmHD
https://goo.gl/9usmHD


drive 

1wY6goo.gl/mvhttps:// 

 
wzc17goo.gl/Mhttps:// 

 

 דוגמה למסמך שיתופי מדרכים ליישום

סביבת גוגל דרייב מאפשרת למשתמש לנהל קבצים       

בכל  אינטרנטית הנגישה בסביבה שיתופיים ולשמור אותם 

 .  מקום ובכל עת

 .שיתופייםולמדו כיצד יוצרים מסמכים בסרטונים קצרים צפו  

 

https://goo.gl/mv6wY1
https://goo.gl/mv6wY1
https://goo.gl/mv6wY1
https://goo.gl/mv6wY1
https://goo.gl/mv6wY1
https://goo.gl/M17wzc
https://goo.gl/M17wzc
https://goo.gl/M17wzc
https://goo.gl/M17wzc


    

 דוגמה לתוצר סופי מדרך ליישום

1goo.gl/cHaLNhttps:// 

 
goo.gl/dMUQSJhttps:// 

 

.1 .2 

 דוגמה לתוצר סופי

goo.gl/KUPVrBhttps:// 

 

 מדרך ליישום

1goo.gl/cHaLNhttps:// 

 

 

 ,כל תמונה לפאזלהפכו  
 .ניתן גם להטמיע באתר. ושתפו עם אחרים

 .ליצירת עניין -כלי נהדר לפתיחת שיעור 

ומכל תמונה שיש  מקוון ברגע פאזל צרו    

 .ברשותכם

,  את הפאזל תוכלו לשתף במגוון דרכים   

 .כולל הטמעה באתר

https://goo.gl/cHaLN1
https://goo.gl/cHaLN1
https://goo.gl/cHaLN1
https://goo.gl/dMUQSJ
https://goo.gl/dMUQSJ
https://goo.gl/KUPVrB
https://goo.gl/KUPVrB
https://goo.gl/cHaLN1
https://goo.gl/cHaLN1
https://goo.gl/cHaLN1


 דוגמה לתוצר סופי מדרך ליישום

Vq1wn4https://goo.gl/ mz6https://goo.gl/FAF 

 

מאפשר יצירת סקרים מקוונים המורכבים   

 .משאלות סגורות או פתוחות 

 :את התשובות ניתן להציג במגוון דרכים

פתקיות רצות על  , ענן מילים, גרף עוגה ועמודות

 .המסך ועוד

 .התשובות יוצגו על מסך המורה בזמן אמת

https://goo.gl/4wn1Vq
https://goo.gl/4wn1Vq
https://goo.gl/4wn1Vq
https://goo.gl/4wn1Vq
https://goo.gl/4wn1Vq
https://goo.gl/FAF6mz
https://goo.gl/FAF6mz
https://goo.gl/FAF6mz


    

 דוגמה לתוצר סופי מדרך ליישום

goo.gl/bsaraRhttps:// 

 
c7goo.gl/rUkqhttps:// 

 

answergarden.chhttps:// 
 

 

המורה מעלה שאלה והתלמידים מקלידים את    
תשובות   –( סיסמה/ ללא צורך בהרשמה )תשובותיהם 

 .'ענן מילים'התלמידים יוצגו אוטומטית ב

 

 –באמצעות קישור ישנה אפשרות לכניסת תלמידים  
 .טאבלטאו  סמארטפון, מחשבדרך 

https://goo.gl/bsaraR
https://goo.gl/bsaraR
https://goo.gl/rUkq7c
https://goo.gl/rUkq7c
https://goo.gl/rUkq7c
https://goo.gl/rUkq7c
https://answergarden.ch/
https://answergarden.ch/


tricider

www.tricider.comhttp:// 
 

דוגמה 

 ליישום

מדריך  

 ליישום

goo.gl/YVPLXvhttps:// 

 

3goo.gl/jbvMZhttps:// 

 

 

  Tricider - מחולל טיעונים. 

נושא לדיון ויפתח עבורכם / בכלי זה תוכלו להזין שאלה 

 .דף לקבלת רעיונות

/ קובץכל תלמיד יוכל להוסיף רעיון משלו ואף לצרף 

יתר החברים יוכלו להגיב על הרעיונות  . תמונה

,  או באמצעות מלל" אהבתי"באמצעות סימון , המוצעים

 .המתחלק בצורה נוחה לטיעוני בעד ונגד

http://www.tricider.com/
http://www.tricider.com/
https://goo.gl/YVPLXv
https://goo.gl/YVPLXv
https://goo.gl/jbvMZ3
https://goo.gl/jbvMZ3
https://goo.gl/jbvMZ3
http://www.tricider.com/


אתר  

 להפעלה

מדריך  

 ליישום

 

 .  בלי לוגו/הכנת ברקודים צבעוניים עם
 קישור, תמונה, טקסט: אפשרויות

 , מיקום גיאוגרפי, מספר טלפון, 

 .ועוד SMSשלוחת  

Qr  

monkey.com-http://www.qrcode 
 

5hwo1goo.gl/Zhttps:// 

 

http://www.qrcode-monkey.com/
http://www.qrcode-monkey.com/
http://www.qrcode-monkey.com/
https://goo.gl/Z1hwo5
https://goo.gl/Z1hwo5
https://goo.gl/Z1hwo5
https://goo.gl/Z1hwo5
https://goo.gl/Z1hwo5


 דוגמה לתוצר סופי :מדרכים ליישום

kahoot.com 

goo.gl/wPGanahttps:// 
 

goo.gl/TQFmghhttps:// 

 

b4goo.gl/doLYhttps:// 
 

 

 kahoot - יצירת חידונים או סקרים   כלי המאפשר

יכולים  עליהן ( רב ברירה)המבוססים על שאלות סגורות 

 .ניידהתלמידים לענות באמצעות המחשב או מכשיר 

 

תלמידים שיש ברשותם אנדרואיד יוכלו  

 .במקום להיכנס לקישור אפליקציה להוריד

https://goo.gl/wPGana
https://goo.gl/wPGana
https://goo.gl/TQFmgh
https://goo.gl/TQFmgh
https://goo.gl/doLY4b
https://goo.gl/doLY4b
https://goo.gl/doLY4b
https://goo.gl/doLY4b
https://getkahoot.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.mobitroll.kahoot.android


PowerPoint   

kYEGb6goo.gl/https:// 

 

 צרו סרטון. 3

 מוזיקת רקע למצגתהוספת . 2

b2g12goo.gl/qhttps:// 

 

 "ה''בפסגתערוכה "דוגמה לתוצר סופי . 4

 

הוסיפו  : עצבו מצגת לטעמכם . 1

 .המחשות וטקסט, תמונות

 

6hCe6goo.gl/Lhttps:// 

 

/.co.il3http://www.mymp 

 

 מיוטיובהורדת שירים 

 

https://goo.gl/6kYEGb
https://goo.gl/6kYEGb
https://goo.gl/6kYEGb
https://goo.gl/6kYEGb
https://goo.gl/q12g2b
https://goo.gl/q12g2b
https://goo.gl/q12g2b
https://goo.gl/q12g2b
https://goo.gl/q12g2b
https://goo.gl/q12g2b
https://goo.gl/L6hCe6
https://goo.gl/L6hCe6
https://goo.gl/L6hCe6
https://goo.gl/L6hCe6
https://goo.gl/L6hCe6
http://www.mymp3.co.il/
http://www.mymp3.co.il/
http://www.mymp3.co.il/
http://www.mymp3.co.il/


  
  "חדשנות טכנולוגית"המרחב  

אתכם המורים להיות מעצבי למידה מכשיר 

 .ויזמים בסביבות עתירות מידע וטכנולוגיה

נחוצות מיומנויות  21-ללומדים במאה ה

בחברה בעידן השתלבות המאפשרות חדשניות 

 .הדיגיטלי

  

 מרכז הדרכה והיוועצות 

מתן שירותי ייעוץ מקוון או פנים אל 

 .המרחבי ראשות "פנים ע

 .והיוועצותהפעלת קהילת למידה 

 

 ובמה לשיתוף ידעמאגר  

פרסום שבועי -פרסום מדריך יישומי ודוגמאות -כלי החודש

 ,למורהמתוקשב כלי עזר  -הדרכהשל כרטיסיות 

הערכה חלופית באמצעות כלים  במה לדוגמאות של

 .חדשניות הדגמות של מתודות , דיגיטליים
   

 חדשנות טכנולוגיתפיתוח  

של  ומודלינגהדגמה , יישום, ייזום

טכנולוגית במגוון ערוצים חדשנות 

 .למידהלרבות מסגרות 



מה מעניין אותך? 

ת איך/רוצה אבל לא יודע? 

ה להדרכה/זקוק? 

 פנים  , אישיתהדרכה ? לךמה מתאים

 ?הדרכה אישית מרחוק  אל פנים או

 

 !ותקבלובקשו 
hRo7https://goo.gl/Yq 

הרשמה להדרכה                    : 

https://goo.gl/Yq7hRo
https://goo.gl/Yq7hRo
https://goo.gl/Yq7hRo

