נאסף על ידי שיר בוים שוורץ
קישור לכלי

תיאור קצר של הכלי
1

תוכנה מעולה להקלטת ועריכת אודיו

/http://audacity.sourceforge.net

2

אתר להקלטת פודקאסטים ויצירת תחנת רדיו

/http://www.spreaker.com

3

יצירת גלויה ושליחה במייל לנמען ,לא תומך בעברית

http://www.readwritethink.org/files/resources/interacti
/ves/postcard

4

יצירת סיפור משותף למספר משתמשים ,תומך גם בעברית

/http://zopler.com

5

יצירת ספר אינטראקטיבי ,תומך בעברית

http://www.inklestudios.com/inklewriter

6

יצירת ספר דיגיטלי עם דמויות .תומך בעברית!

/http://www.storyjumper.com

7

מילון שמראה את פירושי המילים באופן חזותי

/http://blachan.com/shahi

8

תוכנה להקראת טקסט באנגלית על ידי המחשב .הורידו את הגרסה החינמית.

http://www.naturalreaders.com/index.php

9

אתר עם פעילויות ומערכי שיעור באנגלית

http://www.tv411.org/teachers

10

העלאת מסמכים לרשת עם אפשרות לשיתוף ולכתיבת פתקיות על גבי הדפים

/http://a.nnotate.com

11

מתרגל שטף קריאה בעברית ובאנגלית

http://spreeder.com/app.php

12

יצירת ספר דיגיטלי עם הנפשה של הדמויות .לא תומך בעברית.

http://www.carnegielibrary.org/kids/storymaker/embe
d.cfm

13

אתר ליצירת ספרים באנגלית .לא תומך בעברית

/http://storybird.com/create

14

מאגר כלים

/http://teachweb2.wikispaces.com

15

תבניות ליצירת לוח שנה אישי

http://www.calendarsthatwork.com/calendar.php?cal
endarId=monthLSf1

16

פלטפורמה ליצירת עבודה בקבוצות

/http://wiggio.com

17

יצירת קבוצות .ניתן לשתף מסמכים ,ציור ,ווידאו וצ'ט .תומך בעברית

/http://thinkbinder.com

18

אתר לשיתוף קבצים והפיכתם ללינק להורדה

/http://www.4shared.com

מדריך הפעלה
מדריך

מדריך

19

אתר זריז ויעיל לשליחת קבצים כבדים

/http://www.sendspace.com

20

אתר זריז ויעיל לשליחת קבצים כבדים

/https://www.wetransfer.com

21

אתר שמסייע בניהול שיטת חייכנים/חיזוקים חיוביים .כל תלמיד מקבל אוואטר
ומוסיפים לגביו התנהגויות טובות /רעות...

/http://www.classdojo.com

22

ארגון אתרים וסימניות

https://bo.lt/app/explore

23

יצירת מאגר קישורים

/http://www.symbaloo.com

24

יצירת דסקטופ אישי שאפשר לגשת אליו מכל מחשב

/http://schmedley.com

25

מערכת לניהול כיתה/קבוצה .תומך בעברית

/http://trackclass.com

26

יצירת רשימות של דברים שצריך לבצע עם אפשרות לקבל מייל כאשר המשימה
מתבצעת

http://basecamp.com/complete-task

27

אתר מקסים לניהול משימות .ממויין לפי קטגוריות )עבודה ,לימודים ,אישי וכו(
תומך בעברית

/https://www.rememberthemilk.com

28

אתר ניהול משימות לכיתה

/http://soshiku.com

29

 25מאגרי סרטים חינוכיים ברשת

http://janeknight.typepad.com/pick/2010/02/25-place
s-to-find-instructional-videos.html

30

רשימת אתרים הדומים ליוטיוב

/http://www.reelseo.com/list-video-sharing-websites

31

סרטים באנגלית שממחישים תהליכים מדעיים

http://www.dnatube.com/videos

32

יוטיוב

/http://www.youtube.com

33

הרצאות של מומחים גדולים מהעולם

/http://www.ted.com

34

מדריכים בני  5דקות על מגוון נושאים

http://on.aol.com/channel/?redirected=true

35

סרטוני ודיאו -כיצד עובדים כל מיני דברים

/http://www.howstuffworks.com

36

יצירת אתרים בחינם

http://www.wix.com/htmlsites/fb_howtocreate_orange
_en_400?utm_source=fb&utm_medium=cpc&utm_ca
mpaign=fb_pp|orange0608_en&embed_tags=alchem
y_lptag,camp&utm_lp=PmirCI-p7QIQm__j8AM&utm
_camp=JQ6gCI_jngMQm__j8AM#!home/mainPage

מדריך

מדריך

מדריך העלאת
סרטונים ליוטיוב

/http://free-course.ifree.org.il

 | אתר בחינם! קורס וורדפרס חינםiFree – בניית אתרים בחינם

37

/http://www.weebly.com

 אך מאפשר פיצ'רים בסיסיים, תומך בעברית.יצירת אתר עם מספר דפים
. על פיצ'רים מורכבים יותר יש לשלם.בחינם

38

http://code.google.com/p/blockly/?redir=1

מאפשר ליצור משחק עם פקודות בסיסיות

39

/http://pagefin.appspot.com

האתר מאפשר יצירת דף אינטרנט מעוצב ללא צורך בהרשמה למערכת

40

/http://www.educreations.com

הקלטת שיעור משולב אודיו וידאו וכתיבה על לוח

41

http://zimmertwinsatschool.com

אתר פשוט ליצירת סרטים

42

http://micro.magnet.fsu.edu/optics/activities/students/
index.html

 באנגלית בלבד.פעילויות והדמיות בנושאי מדע והיסטוריה

43

http://server1.sky-map.org/?locale=EN

מפת הכוכבים

44

/http://antimatter15.com/ajaxanimator/wave

 יכול לשמש כלוח.(לוח חלק שניתן לצייר עליו ולכתוב טקסט )תומך בעברית
בכיתה

45

/http://www.googleartproject.com

סיור וירטואלי במוזיאונים בעולם

46

http://www.labskills.co.uk/resources.php

מחולל ניסויים

47

/http://www.myphysicslab.com

מחולל ניסויים

48

http://www.sweethome3d.com/SweetHome3DOnline.
jsp

אתר לעיצוב פנים

49

http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mental
maths/interactivenumbergrids.html

לוח הכפל אינטראקטיבי

50

http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mental
maths/clock.html

שעון אנלוגי

51

http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mental
maths/bigcount.html

שעון עצר

52

http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mental
maths/BigCalculator.html

מחשבון גדול

53

http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mental
maths/scribbletable.html

לוח הכפל אינטראקטיבי

54

55

)יצירת מודלים תלת מימדיים )אפשר להשתמש בהם על גבי גוגל ארץ

http://www.sketchup.com/intl/en/index.html

56

גוף האדם בתלת מימד

/http://www.zygotebody.com

57

טיול בעולם...

http://www.google.com/earth/index.html

58

מערכת השמש

http://www.solarsystemscope.com/scope.swf
/http://project-metis.com/SolarSystem

59

החלל מתוך טלסקופ מקוון

/http://www.worldwidetelescope.org/webclient

60

חדר סינכרוני .תומך בעברית

/http://www.anymeeting.com

61

.הוספת כתוביות ולינקים לתוך סרטוני יוטיוב

/http://www.subber.com

62

קוצץ סרטונים .פשוט ומומלץ

/http://www.tubechop.com

63

הקלטת המסך )וידאו ואודיו( עד  15דקות בחינם -ניתן לשלב גם וידאו של
המרצה בתחתית המסך .כלי מצוין!

/http://www.screencast-o-matic.com

64

יצירת קטע וידאו באמצעות חיפוש מלים בגוגל .מקבל עברית .גימיק נחמד

http://www.youtube.com/user/searchon

65

הקלטת שיעור משולב אודיו וידאו וכתיבה על לוח

/http://www.educreations.com

66

יצירת וידאו משולב אודיו

/http://cloud.muvee.com

67

יצירת סרטים

/http://www.masher.com

68

יצירת מצגות עם תמונות ואודיו

/http://photopeach.com

69

אתר פשוט ליצירת סרטים

http://zimmertwinsatschool.com

70

יצירת וידאו קליפ מתמונות

/http://www.trackingshot.com

71

מאפשר יצירת כתוביות על סרטי יוטיוב שאינם בבעלותכם ותרגום סרטונים.

/http://www.universalsubtitles.org/he

72

יצירת קבוצות .ניתן לשתף מסמכים ,ציור ,ווידאו וצ'ט .תומך בעברית

/http://thinkbinder.com

73

העלאת מסמכים/תמונות/ציורים/סאונד לחדר משותף סינכרוני שניתן לשמור

/http://www.twiddla.com

74

שיחת ועידה בוידאו

https://www.yuuguu.com/s/home

75

שיתוף סינכרוני של מסמכים ,כתיבה וציור על הלוח ועוד .מומלץ!

http://www.twiddla.com/1

76

שיחת וידאו כולל שיתוף המסך

/http://tinychat.com

מדריך

77

צ'אט על קטע וידאו

/http://watch2gether.com

78

מקלדת וירטואלית הכוללת ניקוד עברי )אקספלורר בלבד (

http://cgate.co.il/convert/nikud.htm

79

מחולל לוח שנה עברי-לועזי תומך בעברית

http://www.uzit.co.il/calendarplus.html

80

תוכנה למיזוג והפרדה של קבצי  .PDFרצוי ששמות הקבצים יהיו
באנגלית/במספרים

http://files.bechinam.co.il/bechinamFiles/43.exe

81

יצירת עיתון מזויף

http://www.xn--7dbbbcmmpo0a9e.com/%D7%90%D
7%99%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%9F

82

בודק מהירות הקלדה

https://chrome.google.com/webstore/detail/plchfdecd
elajngfdcgjbffdohhfkfop?hl=en-US

83

יצירת אוסף מסמכים

/https://hackpad.com

84

אתר שמוקלטות בו מיליוני מילים בעשרות שפות .ניתן להאזין להגייה הנכונה
של המילה ולהוסיף מלים.

/http://www.forvo.com

85

יצירת מילון שפות אישי .תומך בעברית

/http://dictionarybuilder.com

86

יצירת מילון מונחים .תומך בעברית.

http://www.cast.org/teachingeverystudent/tools/studio
.cfm?t_id=13&step=0

87

מייצר מלים באנגלית

/http://www.wordlistgenerator.net

88

יוצר רשימת מלים והגדרה שלהן ,ומציע משחקים מקוונים על מנת לתרגל את
רשימת המלים .תומך בעברית .לא מסדר אוטומטית לפי א-ב

http://dynamo.dictionary.com/make/edit/230077

89

וויקי -יצירת טקסטים אישיים/משותפים

http://www.wiki.co.il/index.php/%D7%A2%D7%9E%
D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7
%99

90

מילון עברית אנגלית  ,מוצא חרוזים ומחולל תשבצים.

http://www.iword.co.il/HROZASK.HTM

91

יצירת פתקים שיתופיים

/http://squareleaf.net

92

יצירת מסמכים שיתופיים ואפשרות להוספת פתקים ותגובות )דומה לאנוטייט(

/https://crocodoc.com

93

אתר ליצירת וויקי

/http://www.wikispaces.com

94

אנציקלופדיה מקוונת ואפשרות ליצירת/עריכת ערכים

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%
95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99

95

פתקים שיתופיים )ניתן להוסיף תמונה ,קישור ,טקסט וכו'( מומלץ!!

/http://wallwisher.com

96

פתקים שיתופיים

/http://www.aypwip.org/webnote

97

פתקים שיתופיים על גבי לוח שעם מקוון

/http://en.linoit.com

מדריך

98

מציג מלים שכיחות בענן מלים מעוצב

/http://www.wordle.net

מדריך

99

מציג מלים שכיחות בענן מלים מעוצב

/http://worditout.com

100

מציג מלים שכיחות בענן מלים מעוצב

http://www.tagxedo.com/app.html

101

יצירת בלוג

/http://www.blogger.com

102

יצירת סקרים ודירוג התשובות של העונים

http://www.google.com/moderator/#0

103

מילון באנגלית עם פירושים גרפיים

/http://www.visuwords.com

104

גוגל דוקס -יצירת מסמכים ,מצגות ,גיליונות אלקטרונים ,טפסים ועוד

docs.google.com

105

מאפשר שליחת קבצים ממשתמשים שונים שיופיעו ישירות בחשבון הגוגל,
במקום המיועד לכך שאוגר את כל הקבצים.

/http://www.gofiledrop.com

106

מוסיף דגלים של משתמשים שביקרו בדף האינטרנט שעליו הוטבע הישום

http://www.flagcounter.com/index.html

107

ממיר קבצים מסוגים שונים

/http://www.online-convert.com

108
תוסף של מוזילה .מוריד מיוטיוב ישר ל wmvללא המרות נוספות .יש לשנות את
הסיומת ל wmvבשמירה

https://addons.mozilla.org/he/firefox/addon/mp4-dow
nloader/?src=external-downloadpage

109

יצירת טפסים כמו גוגל פורמס

/http://www.zoomerang.com

110

מחולל משחקים מבוססי מקום

/http://thewandering.net

111

תבניות גוגל דוקס

&https://drive.google.com/templates?q=&sort=hottest
view=public

מדריך

מדריךראשוני
יצירת טופס
קידוד טופס
סקריפט לטופס
יצירת מסמך
הוספת הערות על
מסמך
יצירת מצגת

/http://tavniot.svivot.macam.ac.il

תבניות משחק

112

http://cybertrain.info/quizman/qmcreate.html

תבניות משחק

113

/http://www.contentgenerator.net/fling

תבניות משחק

114

http://www.sploder.com/free-game-creator.php

תבניות משחק

115

http://projects.telem-hit.net/SortMe/editor/entranceEd
itor.aspx

 סדר ת'ניירת-מחולל משחק

116

/https://jeopardylabs.com

מחולל חידון

117

/http://www.superteachertools.com

אוסף מחוללים

118

http://final2011.telem-hit.net/FindThePicture/Main.as
px

"מחולל משחק "גלה את התמונה

119

http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mental
maths/squaremaker.html

משחק חשבוני

120

http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/numera
cy.htm

מחוללי משחקים באנגלית

121

http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mental
maths/supersequencer.html

מחולל משחק חשבוני

122

/http://www.myriddle.co.il

מחולל תשבצים

123

https://www.zondle.com/publicPages/welcome.aspx

מחולל משחקים

124

/http://www.typo.co.il/~mooffie/crossword

מחולל תשבצים

125

http://www.jigsawplanet.com/?rc=createpuzzle&ret=
%2F%3Frc%3Dembedpuzzle%26pid%3D007e69ca4
97e

יצירת פאזלים

126

http://www.classtools.net/_mobileQuiz/index.php

מחולל משחקים

127

/http://overlapmaps.com

כלי שמאפשר להשוות בין מפות

128

http://www.google.com/earth/index.html

גוגל ארץ

129

130

יצירת מפות מותאמות אישית

/http://mapalist.com

131

גוגל מפות

/https://maps.google.com

מדריך

132

יצירת מפה מתוך נתונים

/http://batchgeo.com

מדריך

133

יצירת תרשימים ואפשרות להציגם על גבי מפה

http://www.google.com/publicdata/directory

134

אתר המאפשר תיוגים של תמונות והוספת לינקים המתארים את התיוגים .תומך
בעברית ומומלץ!

https://www.thinglink.com/action/imageUpload

135

יצירת מפות טיעון

/http://www.amap.org.uk

136

יצירת תרשימי זרימה

/https://bubbl.us

137

יצירת מפות חשיבה

/http://www.wisemapping.com

138

יצירת מפת חשיבה/תרשימי זרימה .מעולה!!! פשוט וקל לתפעול.

/http://www.spiderscribe.net

139

יצירת עיתון -תוכנה

http://www.epagecreator.net/samples.html

140

מדריך להטמעת סרטון יוטיוב במצגת פאוורפוינט 2007

http://www.youtube.com/watch?v=5023pe0rPnA

141

פוסטרים

/http://flavors.me

142

יצירת מצגת מאיורים

/http://www.powtoon.com

143

אתר ליצירת אירועים עם מעקב אחר המוזמנים לאירוע

/http://splashthat.com

144

שילוב מצגת עם וידאו )סטייל קמטזיה(

/http://www.zentation.com

145

מצגת ברשת

/http://www.slidesnack.com

146

פרזי -מצגת אינטראקטיבית ברשת

/http://prezi.com

147

יצירת פוסטר

/http://www.glogster.com

148

יצירת פוסטר

/http://popplet.com

149

אתר לגיאוגברה

http://www.geogebra.org/cms/en/download

150

שיעורי וידאו במתמטיקה בעברית לכל הגילאים

/http://ani10.org

151

שיעורי וידאו במתמטיקה בעברית לכל הגילאים )קאהן בעברית(

/http://www.hebrewkhan.org

מדריך

מדריך+הוספת כית
בעברית

מדריך

152

אתר המאפשר להעלות קבצי וידאו ולהפוך אותם ללינק כמו יוטיוב

http://www.dailymotion.com

153

יצירת מוזיקה

http://www.jamstudio.com/Studio/index.htm

154

עורך וידאו מבוססס על ציר זמן

/http://www.creazaeducation.com/movieeditor

155

תגובות בווידאו על וידאו ומצגות

/http://voicethread.com

156

עריכת וידאו

/http://www.wevideo.com

157

יצירת סרט ממספר סרטים ותמונות

/http://animoto.com

158

הופך טקסט לסאונד

/http://www.text2speech.org

159

עורך סרטים מיוטיוב

/http://www.embedplus.com

160

עריכת מספר סרטים לסרט אחד

/http://www.veengle.com

161

ממיר קטעי וידאו לפורמטים אחרים

/http://www.zamzar.com/url

162

כלי ללכידת מסך המחשב וסאונד

/http://www.screenr.com

מדריך

163

קומיקס של מטח .מומלץ !

/http://specialcomics.cet.ac.il

מדריך

164

יצירת אנימציה באופן פשוט וקל .מומלץ

http://www.fluxtime.com/animate.php

165

מעלים תמונה ויוצרים לה אנימציה של דיבור וקול

http://blabberize.com/make

166

יצירת ספר דיגיטלי עם הנפשה של הדמויות .לא תומך בעברית.

http://www.carnegielibrary.org/kids/storymaker/embe
d.cfm

167

מחולל אנימציה

http://domo.goanimate.com/studio

168

יצירת דמויות בסגנון סאות'פארק

http://www.sp-studio.de/index.htm

169

יצירת סרטים אנימטורים

/http://www.xtranormal.com

170

יצירת סרטים אנימטורים

/http://goanimate.com

171

יצירת דמות אנימטורית מדברת

http://www.voki.com/create.php

מדריך

172

יצירת קומיקס

/http://www.toondoo.com

מדריך

173

מחולל אנימציה

/http://goanimate.com

תוסף לגוגל דרייב
מדריך ראשוני

174

יצירת קומיקס

http://www.wittycomics.com/index.php

175

רעיונות לשימוש בכלים

/http://edte.ch/blog/interesting-ways

176

סקריפט ששולח מייל אוטומטי לעונים על טופס גוגל פורמס

https://sites.google.com/site/galitvardi4/formemailer

177

שירות ענן מאפשר הוספת תרגום וכתוביות לכל סרטון יוטיוב ברשת גם אם איננו http://subbculture.com/?p=1152
הבעלים של הסרטון.

178

מדריך להטמעת תמונות בתוך טופס גוגל פורמס הנמצא באתר שלכם

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embe
!dded&v=3mfDH0vbNo4#

179

העברת כמה קישורים יחד כקישור אחד

/http://fur.ly

180

איחוד מספר קבצי  PDFלקובץ אחד

/http://foxyutils.com/mergepdf

181

מאגר אפליקציות חינוכיות לאייפד

/http://ipadapps4school.com

182

יצירת שמש אסוציאציות חדשה או שמש שנעזרת באסוציאציות שהעלו אחרים
לפניכם .תומך בעברית .מאפשר סיעור מוחות של מספר משתמשים יחד.

/http://wikibrains.com

183

יצירת מוזיקה

/http://www.inudge.net

184

פתיחת חדרי צ'אט ללא צורך ברישום מראש

/http://todaysmeet.com

185

יצירת וידאו מתמונות ואודיו קיים עם אפשרות להוספת טקסט

/http://studio.stupeflix.com/en

186

יצירת וידאו מתמונות

/http://photopeach.com

187

יצירת וידאו משולב אנימציה

http://ww2.memoov.com/?folio=7POJ4E717

188

מחולל משחקים

/http://beta.sharendipity.com/games

189

שיתוף פעולה של ויקיפדיה וגוגל -מראה את כל הנתונים הנמצאים בוויקיפדיה
בהקשר למקום גיאוגרפי מסוים .מציג את התכנים באנגלית בלבד ,וגם בשורת
החיפוש יש להקליד באנגלית.

/http://wikihood.com

190

יצירת מגזין

http://glossi.com/#!/featured

191

עריכת מספר קטעי וידאו לקטע אחד

/http://weavly.com

192

יצירת דף "פייסבוק" אישי לדמות היסטורית

http://www.classtools.net/fb/home/page

193

גלריית דמויות היסטוריות בFAKEBOOK

http://www.classtools.net/main_area/fakebook/gallery
/

194

פלטפורמה לשיחות וידאו

/http://www.vidquik.com

195

פלטפורמה לשיחות וידאו

/http://meetingl.com

196

איסוף תגובות תלמידים

http://m.socrative.com/lecturer/#lecturerLogin

197

צילום מסך בצורה מהירה  -וידאו או תמונה ,וכן הוספת סימונים וכיתובים

http://www.techsmith.com/download/jing/default.asp

198

איסוף תגובות ממספר משתמשים

http://cortex.karmanebula.com

199

אתר המאפשר יצירת אינפוגרפיקות פשוטות ומורכבות ,בעלות מראה מקצועי.

/http://infogr.am

200

כלי שמאפשר ריכוז ומיון קישורים ויישומים .היתרון המרכזי של הכלי הספציפי
הוא שהקישורים מוטמעים בו ולא פותחים חלונות חדשים למשתמש.

/http://www.livebinders.com

201

שליחת פקס מהמחשב

http://websearch.about.com/gi/o.htm?zi=1/XJ&zTi=1
&sdn=websearch&cdn=compute&tm=26&f=10&su=p
504.6.342.ip_&tt=3&bt=0&bts=0&st=31&zu=http%3A
///www.myfax.com/free

202

אתר מצוין לארגון וניהול פרויקטים

/https://trello.com

203

אתר שהופך עברית שכתובה הפוך ,מאנגלית לעברית ,עברית לאנגלית ועוד

/http://www.pixiesoft.com/flip

204

כלי שחותך תמונה בודדת לגודל של פוסטר עבור הדפסה

http://www.blockposters.com/step1.aspx

205

מאפשר כתיבת שאלות ותשובות והפיכת הוידאו לאינטראקטיבי

http://projects.telem-hit.net/edutube/index.aspx

דומה לכלי הזה:
tp://www.blubbr.
/tv

206

מחולל ליצירת פעילויות לתרגול תרחישי תנועה בסביבות שונות .הסביבה
מיוצגת באמצעות איור/מפה והלומד "נע" בסביבה זו בעזרת חיצי המקלדת על
פי דרישות התרחיש )לדוגמה ,פניה שמאלה לדרך חד סטרית( .המערכת עוקבת
אחר ביצועי הלומד ומספקת לו משובים מפורטים.
העורך מאפשר ליצור מערכי הפעלות המותאמים לתחומי תוכן שונים.

http://www.mylane.net/editorLogin.aspx

מדריך

207

מחולל ליצירת משחקים בסגנון "שמור על המיליון" לצורך תרגול ובחינת ידע בכל /http://projects.telem-hit.net/keepTheMillion
תחומי התוכן באמצעות שאלות חד ברירה )אפשרות אחת נכונה מתוך 4
נתונות( .מטרת השחקן היא לסיים את המשחק עם סכום כסף גבוה ככל
האפשר .בכל שאלה "ישקיע" השחקן את הכסף שנותר בתשובה הנכונה לדעתו.
יש אפשרות לפצל את הכסף בין התשובות.
מספר השאלות במשחק ותוכנן נקבע על ידי עורך המשחק .ניתן ליצור משחקים
עם או ללא הגבלת זמן לשאלה.

208

מחולל ליצירת משחקים מבוססי מקום מסוג "מרוץ" ו"-חפש את המטמון" בין

http://phptry.telem-hit.net/qrace.html

מדריך

תחנות פיסיות שבהן יוצג קוד .QR
בכל תחנה מוצגת הפעלה )שאלת רב ברירה או פתוחה( מענה נכון לשאלה
יספק הנחיה לתחנה הבאה .המחולל מאפשר ליצור את המשחק )תחנות,
רמזים ,שאלות ,סדר התחנות( להדפיס את קודי  QRלתחנות השונות ולשתף
משחקים עם עורכים אחרים.
דרישות הפעלה למשתתפים )שחקים( :טלפון סלולארי עם חיבור לרשת ויישום
מותקן לקריאת קוד .QR
209

מערכת להפעלת קהל באמצעות טלפונים סלולאריים בסביבה לימודית עסקית
או פנאי .פותחה במטרה לספק למורים ומרצים בישראל אמצעי נוח להפעלת
קהל תוך שימוש במכשירים האישיים שברשותם ,באמצעות מסרונים או בגלישה
סלולארית .המערכת תומכת במגוון סוגי הפעלות הכוללות שאלות רב ברירה,
סקרים ואיסוף תרומות חופשיות )טקסט פתוח( והצגתם באופנים מותאמים בזמן
אמת.

/http://sms-hit.net

210

יצירת מצגת משולבת וידאו וכתיבה ושיתוף שלה ברשת

http://presentationtube.net/record.php

211

תוכנה ללכידת מסך

http://monosnap.com/welcome

212

תוכנה ללכידת מסך

/http://camstudio.org

213

לוכד מסך אונליין

/http://szoter.com/launch

214

השתלטות מרחוק על המסך ONLINE

/http://quickscreenshare.com

215

מאפשר להקליט את המסך ולספר מה הבעיה ואז לשלוח למישהו שמבין ויכול
לסייע .כדי להשתמש בשירות יש להזין שם וכתובת דוא"ל .מייד תקבלו כתובת
 URLשאותה תצטרכו לשלוח לאדם הזקוק לעזרה .האדם שמקבל את הדוא"ל
שלך פותח את הקישור ולאחר מכן יתחיל להקליט את המסך שלו תוך כדי אפיון
הבעיה בקול .כאשר יסיים להקליט ההקלטה תישלח אליך באופן אוטומטי.

/http://showmewhatswrong.com

216

מאפשר לכתוב הודעות ממוספרות על גבי המסך/תמונה מהמחשב ושיתוף
הקישור עם ההודעות.

/http://www.bounceapp.com

217

לוכד מסך אונליין

http://www.makeuseof.com/dir/screentoaster-free-we
/b-based-screen-recording-tool

218

ציר זמן עשיר מדיה

/http://www.dipity.com

מדריך

219

יצירת מפה מתוך מאגר נתונים

/http://batchgeo.com

מדריך

220

יצירת מפה מתוך מאגר נתונים שהתקבל בgoogle docs/forms

http://timeline.verite.co

תבנית לגוגל דוקס,
דוגמה לטופס
בעברית

)נא לא למלא את
הטופס(

/http://plagiarisma.net

221
כלי שמאפשר לבדוק אם טקסט מסוים הועתק מהאינטרנט ) .(Plagiarismעובד
גם בעברית.

/http://searchteam.com

222
אתר המאפשר חיפוש ,שמירת תוצאות בתיקיות  -ושיתוף מלא עם אחרים,
כלומר ניתן לבצע חיפוש קבוצתי ,שמירה קבוצתית ובכל ליצור ארכיון כיתתי או
קבוצתי ,שכל התלמידים לוקחים בו חלק )זה גם כותב מי שמר מה(
223

מחולל כרטיס טיסה פיקטיבי) ..יש להכניס את הפרטים באנגלית(

/http://omatic.musicairport.com

224

שליחת קבצים גדולים מהדסקטופ .החשבון החינמי מאפשר שליחת  4קבצים
בחודש בגודל של עד  500מגה .החשבונות המתקדמים )בתשלום( מאפשרים
הרבה יותר.

/https://digitalpigeon.com

225

כלי ליצירת  flashcardsשנועדו לשינון מושגים ,אירועים וכו' .ניתן ליצור מאגרי
כרטיסיות לתרגול ,והיישום מנחה את המשתמשים לחזור על הנושאים בהם הם
פחות שולטים .מצוין לתרגול לקראת מבחן .עובד ממחשבים וגם מסמארטפונים,
וגם ויזואלי מאוד  -כולל תמיכה בכרטיסיות עם מדיה עשירה!

/http://www.studyblue.com

226

מאפשר להכניס משוואה מסוג מסוים למחולל משוואות ,ולקבל חזרה דפי תרגול
הכוללים משוואות דומות ופתרונות להן

קישור להורדת התוכנה:
http://www.pil-network.com/Resources/Tools/Details/
852875ce-b376-4b49-8f79-41c5cd75b067

227

יצירת כרטיס ביקור כ QRקוד

http://qrdroid.com/generate#Contact

228

אתר המאפשר בדיקה של אותנטיות הכתיבה .היתרון המרכזי של הכלי הוא
האפשרות )לאחר הרשמה( להעלות קבצים שלמים של עבודות ,והמערכת
מחלקת אותם למשפטים ובודקת כל חלק בנפרד

https://plagiarisma.net/login.php

229

כלי ליצירת אינפוגרפיקה

/http://www.easel.ly

230

כלי ליצירת אינפוגרפיקה

/https://magic.piktochart.com

231

אתר המאפשר ליצור שכבות מגוונות מאוד על גבי סרטוני יוטיוב ואחרים :ניתן
ליצור שכבות טקסטואליות ,לשלב תמונות ,מפות ,קישורים ואף ערכים
מויקיפדיה.

/https://popcorn.webmaker.org

232

יצירת מנוע חיפוש מותאם אישית בגוגל

http://www.google.com/cse/manage/create

233

הורדת סרטים מיוטיוב למחשב

234

כלי שמאפשר בנייה פשוטה יחסית של קווסטים )צורה משחקית לרכישת ידע,
בה יש דרכים שונות להתקדם ולהבנות את החוויה האישית( .זו בעצם דרך
מסודרת ליצור מסלולי Choose your own adventure

/https://www.dio.com

235

פלטפורמה סינכרונית המאפשרת הוספת קבצים מסוגים
שונים :קבצי ,pdf ,you tube ,pptתמונות ,אודיו,ציור וירטואלי,וידאו,צ'ט,הקלטה
ועבודה משותפת באיכות גבוהה .סביבה חינמית.

http://www.sookooroo.com

מדריך למשתמש

236

ישום המאפשר יצירת אתר משפחתי משלכם .האתר יכול להיות פרטי או ציבורי
)לבחירתכם( ,אחסון תמונות בני המשפחה ,לוח שנה משפחתי )הכולל את כל
האירועים שהזנתם בעת בניית העץ :ימי הולדת ,נישואין ,פטירה ועוד( ,ספר
כתובות ועוד.

http://www.myheritage.co.il/FP/Company/signup-to-m
yheritage.php

EXCEL 2003

237

מדריכי Office

238

שליחת קבצים כבדים

/http://moonberri.com

239

מאפשר הצגת נתונים שונים על גבי מפת העולם בשילוב ציר זמן .תומך
בעברית.

/http://mapstory.org

240

יישום ליצירת ציר זמן אינטראקטיבי עם אפשרות לשלב טקסט וקישורים אירועי
הזמן .תומך בעברית.

/http://www.timetoast.com

241

אפשרות לתיוג מקומות על גבי מפת העולם  .ניתן להוסיף לפתקית קישורים,
טקסט ,תמונות וכו' .תומך בעברית.

/https://findery.com

242

הצגת מידע עםפריטים מסוגים שונים )וידאו ,תמונות ,מסמכים וכו'( על גבי קנבס
וירטואלי .יש אפשרות לשתף את הקנס ואף לקבל תגובות על כל אחד
מהפריטים באודיו או בטקסט .תומך בעברית.

http://www.edcanvas.com

243

כלי ליצירת ניוזלטרס או פליירים

https://www.smore.com

244

יישום של מייקרוסופט ליצירת משחקי וידאו

http://fuse.microsoft.com/projects/kodu

245

יצירת סרטונים עם אנימציה .לא תומך בעברית.

http://www.wideo.co

246

כלי להצגת קטעי וידאו עם תמונות וטקסט .תומך בעברית.

http://www.soometa.com

247

השתלטות מרחוק על המסך  ONLINEבאמצעות כרום

https://chrome.google.com/webstore/detail/chrome-re
mote-desktop/gbchcmhmhahfdphkhkmpfmihenigjmp
p

248

השתלטות מרחוק על המסך ONLINE

/http://www.screenleap.com

249

השתלטות מרחוק על המסך ONLINE

/https://join.me

250

השתלטות מרחוק על המסך ONLINE

/http://screenhero.com

251

"מיני פוטושופ" -עורך מעבד ,ממיר לפורמטים שונים ועוד ....התקנה איננה
נחוצה ,אין צורך להירשם וניתן לשנות את שפת הממשק לעברית ושפות רבות
נוספות .ממשק ידידותי והכלים מפשוטים ועד מורכבים ומקצועיים.

/http://pixlr.com/editor

252

שיתוף מצגת מרחוק ,ובקרוב שיפור גרסה כך שניתן יהיה להעיר הערות על גבי
השקפים ,לשאול ,לענות על סקרים וכו' ללא צורך בהתקנת אפליקציה.

http://presefy.com

253

יצירת דגמים תלת מימדיים

/http://www.123dapp.com ,

254

יצירת מצגות ברשת

/http://www.sliderocket.com

255

הופך תמונות למצגת עם אפשרות להקלטת אודיו על כל תמונה .החשבון
החופשי מוגבל ל 5-מצגות בלבד .מקסים ,פשוט ותומך בעברית.

/https://narrable.com

256

יצירת ספר דיגיטלי עם תמונות/וידאו/טקטס מסוגים שונים ועוד .תומך חלקית
בעברית..

http://www.widbook.com/Home

257

 ted-edיוזמה חדשה של TED

 http://ed.ted.com/lessons/introducing-ted-ed-lessonsמדריךworth-sharing

258

אתר המאפשר יצירת רשימות השמעה/עיון שיכולות לכלול כל תוכן רשת שהוא
)אתר ,קובץ ,כתיבה חופשית( וכן לשלב שאלונים וחידות בתוך הרשימה.
מאפשר לבנות מסלולי למידה המבוססים על תוכן רשתי ,ואפילו לתת לתלמידים
ליצור תיעוד מסלולי למידה מקוונים אותם חוו

/http://www.mentormob.com

259

פייסבוק

260
261

מאפשר להוסיף שאלות וגם הערות על סרטונים
הורדת רינגטונים לאייפון )מקובץ או ישירות מקישור( עם אפשרות לעריכת
הרינגטון

דוגמה

מדריך לפתיחת
חשבוון
/https://vialogues.com
/http://audiko.net

262

כלי ליצירת פסיפסים מתמונות

/http://www.photovisi.com

263

כלי ליצירת פסיפסים מתמונות

http://www.fotor.com/features/collage.html

264

כלי ליצירת פסיפסים מתמונות

http://www.getloupe.com/create?r=gc

265

טקסט שמוצג כאילו במסמך גוגל דוקס

/http://docsstorybuilder.appspot.com

266

תוכנה מתמטית דינמית חופשית

http://www.geogebra.org/cms/iw/info

267

חותך ומחבר קבצי PDF

/http://www.pdfsam.org/download

268

אפליקציה ליצירת מציאות מרובדת

http://www.aurasma.com/#/whats-your-aura

269

אפליקציה ליצירת מציאות מרובדת

/http://www.layar.com

270

הוספת תיוג לסרטונים

/https://www.wirewax.com

271

מיזוג קבצי וידאו

http://www.dragontape.com/#/home

272

כלי ליצירת קומיקס .תמיכה מלאה בעברית -רק צריך לשנות

http://www.pixton.com/comic/s6hei03q

273

הפרדת קבצי  PDFאונליין! פשוט וקל.

/http://www.splitpdf.com

274

מאפשר יצירת פוקוס על חלק באתר ולשלוח קישור עם הפוקוס

/http://infocus.cc

275

אתר שמאפשר כתיבת טקסט ויצירת קישור ישיר לדף שנוצר ללא צורך
בהרשמה.

http://looseleaves.me/index.html

276

מערכת ניהול למידה כיתתית

http://themeefy.com/home

277

פלפורמה ליצירת אלמנטים שיתופיים )פתקיות ,תמונות וכו'( על גבי לוח
ואפשרות להגיב ולהצביע עבור כל אלמנט

https://stormboard.com

278

כותבים טקסט והמחשב "מדבר" את מה שכתבנו.

http://vozme.com/index.php?lang=en

279

יוצרים אנימציה או קבצי GIF

http://www.abcya.com/animate.htm

280
281

http://m.socrative.com/lecturer/#register
ארגון אתר

282
283

/http://www.livebinders.com
/https://trello.com

יצירת בחנים

/http://www.proprofs.com/quiz-school

284

הפרדת סרטון יוטיוב )ללא פרסומות(

במקום:
http://www.youtube.com/watch?v=21g6w6LYBtA
כותבים:
http://www.youtube.com/v/21g6w6LYBtA

285

אוסף כלים שאספו במרכז ללימודים אקדמיים

http://www.pinterest.com/gilalevi/%D7%94%D7%9B
%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D
7%AA%D7%95%D7%A7%D7%A9%D7%91%D7%9
9%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%92%D7%99%
/D7%9C%D7%94

286

כלי מצוין להצבעה על נושאיםרעיונות/שאלות וכו' )מזכיר את גוגל מודרטור( .לא
מצריך הרשמה לא כיוצרים ולא כמשתמשים .עובד טוב עם עברית.

/https://tricider.com/en/t

287

מאפשר הצגת מסלול/תהליך בשילוב קישורים ,מדיה ,אתרי אינטרנט וכו'.

http://www.roojoom.com/lp

288

יצירת מצגת אטרקטיבית

/https://jux.com

289

הקלטת אודיו עם אפשרות למצלמה )עד  3דקות בגרסה החינמית(

/https://audioboo.fm

290

השוואה בין גודל מדינות

/http://mapfight.appspot.com

291

כלי ליצירת עצומות ושיתופן ברשת

/http://www.atzuma.co.il

292

כלי המאפשר יצירת שאלת סקר בפורמט של בחירה תשובה אחת מבין שתיים:
אמת/שקר או כן/לא מגיע/לא מגיע וכד' .לכל שאלה מוקצית כתובת אינטרנט
ייחודית אותה ניתן להפיץ.

/http://yarp.com

מקור

293

כלי שמאפשר הזנת שאלה ,ציון מספר אפשרויות תשובה )בלתי מוגבלות(,
משלוח קישור למענה או הטמעת הסקר באתר.

/http://flisti.com

מקור

294

כלי לחיתוך סרטונים ושתילת שאלות לאורך הסרטון .עובד עם יוטיוב וימאו
וטיצ'רטיוב.

/http://www.educanon.com

295

הטמעת שאלות בתוך סרטון )מאתרים שונים ולא רק יוטיוב( כולל הוספת סאוננד /http://edpuzzle.com
משלכם

296

מתו"ק -מחוללי משחקים בעברית

/http://tavniot.svivot.macam.ac.il

297

המרת  PDFל ) WORDעברית(

/http://convertpdftoword.net

298

עריכת תמונות

/http://www161.lunapic.com/editor

ttp://www.youtub
com/watch?v=O
EtGbMt_E18

299

כלי שמאפשר לארגן מידע מהרשת -לגזר אתרים או טקסטים ולמזג אותם אחר
כך.

/http://www.citelighter.com

300

הכלי מאפשר להקליט קול ,ולייצא את ההקלטה במגוון דרכים .בנוסף ,ניתן
להעלות קובץ סאונד מהמחשב ולהפוך אותו לקישור ברשת .הכלי חינמי ,אין
צורך בהרשמה וההקלטה לא מוגבלת בזמן.

/http://vocaroo.com

301

הכלי מאפשר להקליט קול ,ולייצא את ההקלטה במגוון דרכים .בנוסף ,ניתן
להעלות קובץ סאונד מהמחשב ולהפוך אותו לקישור ברשת .הכלי חינמי ,אין
צורך בהרשמה וההקלטה לא מוגבלת בזמן.

/http://www.recordmp3.org

302

כלי לדיבוב תמונות -מעלים תמונה ומקליטים קטע אודיו )מוגבל ל 60-שניות(

/http://www.fotobabble.com

303

כלי מצוין ליצירת סקרים מסוגים שונים -יוצרים את השאלות ונותנים לעונים
קישור ישיר למענה .התשובוןת מוצגות בגרף ברור ואסטתי .כל  IPיכול להצביע
פעם אחת בלבד.

/https://www.mentimeter.com

304

כלי נהדר ליצירת טפסים עם מגוון של שדות

/http://www.wufoo.com

305

אתר להעלאת פודקאסטים

/http://www.podomatic.com

306

אתר ליצירת מוזיקה

http://soundation.com/studio

307

סימון על מפות

/http://scribblemaps.com

308

יצירת כרטיסי ברכה בהתאמה אישית

http://www.fotor.com/creatives/photo-cards/all

309

אתר ליצירת קולאז'ים

http://www.photovisi.com/collage/choose_template/w
allpapers

310

מאפשר העלאת שאלה לדיון ואפשרות להגבי עליה ולבחור את השאלה/הנושא
שהרוב מעדיף

/https://tricider.com/en/t

311

אוסף הכלים של MLA

http://www.pinterest.com/gilalevi/%D7%94%D7%9B
%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D
7%AA%D7%95%D7%A7%D7%A9%D7%91%D7%9
9%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%92%D7%99%
/D7%9C%D7%94

312

כמו THINGLINK

https://stipple.com/a

313

יצירת אוואטר

/https://tellagami.com

314

אתר טוב לאינפוגרפיקה

/https://magic.piktochart.com

מדריך

מדריך

מדריך

315

אתר טוב לאינפוגרפיקה -מאפשר ייצוא לקובץ ללא תשלום

/http://creately.com

316

כלי להפרדת אובייקט מרקע )למשל להסיר רקע לבן מתמונה(

/http://clippingmagic.com

317

יצירת מגזין/ספר דיגיטלי תומך בעברית )דפדוף משמאל לימין…(

/http://www.joomag.com

318

סיבוב קבצי  PDFכך שיישמרו עבור כל מי שיפתח את הקובץ

/http://www.pdfrotate.net

319

כלי )חלק מרשת חברתית( שמאפשר לצייר על לוח ובו טקסטים/צורות/צבעים
וכו' ,ולהקליט אודיו תוך כדי עד  15דקות הקלטה .מייצר קישור להקלטה בסוף.

http://www.thelearnia.com/whiteboard/wb.php

320

העלאת קובץ אודיו לערוץ יוטיוב -צריך להתחבר לחשבון יוטיוב ,להעלות קובץ
אודיו ותמונה ולתת שם לשיר ואז זה ייכנס אוטומטית לערוץ.

http://www.tunestotube.com

321

העלאת קובץ  MP3ליוטיוב

/http://www.tunestotube.com

322

עריכת סרטון -חיתוך/הוספת אודיו/הוספת פתקית/שאלות אמריקאיות...

/http://edpuzzle.com

323

יצירת אנימציה

/http://animatron.com

324

יצירת אוסף מקוון ואפשרות לצפות בו בתרשימים שונים

https://www.silk.co

325

כלי לאיסוף תשובות או רעיונות באופן סינכרוני .מוגבל ל 20-תווים בכל רעיון ולא
ניתן לחזור על מילה שכבר נכתבה )ב MODE -של (CLASSROOM

/http://answergarden.ch/create

326

קיצור כתובות רשת ועריכה בהתאם לצרכים שלכם )אפשר לייצר כתבות חדשה
בעברית(

/https://bitly.com

327

לוח פתקיות שיתופי שמאפשר להדביק תמוונת ,קישוקים ,טקסט ,צורות...

/http://groupzap.com

328

לוח לציור ,כתיבה ושרטוט שמאפשר לשתף את הלוח לעריכה עם אחרים ולייצא
את התוצר.

http://awwapp.com/draw.html

329

יצירת סרטון וידאו מתמונות

/http://www.masher.com

330

ענן שכיחויות מלים כמו WORDLE

http://worditout.com/word-cloud/make-a-new-one

331

יצירת ספר דיגיטלי תומך בעברית אבל הדפדוף משמאל לימין

/http://www.tikatok.com

332

 TEXT 2 SPEECHלא תומך בעברית

/https://www.yakitome.com

333

תוסף שמאפשרת הטמעת דפי אינטרנט בתוך מצגת PPT

http://skp.mvps.org/liveweb.htm#.UzV8y_l_tGw

334

צפייה ביוטיוב ללא פרסומות

youtube.clea.nr

335

ספר דיגיטלי/מגזין

/http://www.joomag.com

336

ספר דיגיטלי/מגזין

/http://issuu.com

337

המרת סרטי יוטיוב לMP3

/http://www.video2mp3.net/ , http://www.flvto.com

338

העלאת קובץ  MP3ליוטיוב -צריך להתחבר לחשבון יוטיוב ,להעלות קובץ אודיו
ותמונה כלשהי ולתת שם לשיר ואז זה ייכנס אוטומטית לערוץ.

/http://www.tunestotube.com

339

תוסף לכרום שמקליט מסך ומצלמה

https://chrome.google.com/webstore/detail/screencastif
y-screen-vide/mmeijimgabbpbgpdklnllpncmdofkcpn

340

מאפשר מענה של מספר משתמשים בו זמנית על טופס מקוון שיצרתם עם כמה
תשובות לבחירה

/https://kahoot.com

341

תוסף מוזילה להורדה והמרה של סרטי יוטיוב

youtube to mp4

342

כלי עזר לחיתוך סרטוני יוטיוב

/http://youtubecut.blogspot.co.il

344

הוספת מוזיקת רקע לבלוג בבלוגר

https://www.youtube.com/watch?v=MfsngdZ72Ps

345

יצירת תגים דיגיטליים מגוונים

https://www.openbadges.me

346

יצירת סרטון אינטראקטיבי עם אפשרויות בחירה עבור הצופה

https://interlude.fm/treehouse

347

יצירת ספר דיגיטלי מקבצי  PDFעם אפשרות לדפדוף מימין לשמאל

/http://www.flipsnack.com

348

עיצוב כרטיס ברכה/הזמנה בקלות .אסטתי מאוד ומאפשר מגוון רחב של
עיצובים .ייצוא לתמונה או  PDFכרוך בתשלום.

https://www.canva.com

349

טיימר/שעון עצר

http://www.online-stopwatch.com/full-screen-stopwatch
/

350

לוח פתקים שיתופי מסודר על פי עמודות

/http://scrumblr.ca

351

קנבס עם מגוון אפשרויות עצום

/https://cacoo.com

352

מרקר/לסמן קטעים בדף אינטרנט  +הוספת פתקיות ועוד אפשרויות .ניתן
לשמור על המחשב או לשתף כקישור.

/http://www.scrible.com

353

חולל חתימות במייל

/http://webapp.wisestamp.com

354

תוסף כרום מקריא דפי ויקיפדיה בעברית

https://chrome.google.com/webstore/detail/%D7%A2%D
7%9C%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%9
4/fafjimegdjapjjpepehdeaflhocpkepd?hl=he

/http://www.zaption.com

כלי שמאפשר הוספת שאלות ועוד על סרטים ממגוון מקורות

355

 ניתן לחפש באופן מילולי ועל פי.PPT מאות תבניות של ערכות נושא למצגת
! מומלץ.קטגוריות

336

תיבה ייעודית לשליחת קבצים

337

לוח שיתופי להעלאת רעיונות והצבעה עבורם

338

תבניות דינמיות של כלי חשיבה

339

מפת חשיבה

340

http://ipiccy.com/

כלי מצוין לעריכת תמנוות

341

https://trello.com/

כלי לארגן מידע וטיוט

342

כלי ליצירת משחק טריוויה

343

כלי ליצירת מיקס מסרטים על פי מונח שתבחרו

344

ציר זמן

345

אתר לניהול וארגון ידע

346

(כדורים קופצים כשיש קול חזק )כלי נהדר לניהול כיתה

347

כלים ליצירת אינפוגרפיקה

348

אפליקציה לשיתוף קבצים בסביבה סגורה עם קוד

349

כלי ליצירת קורסים מקוונים בפשטות

350

http://www.free-power-point-templates.com/themes/
http://dropitto.me/
http://dotstorming.com/
http://www.exploratree.org.uk/explore/templates.php
http://mind42.com/

http://www.triventy.com/
https://movmix.com/
http://www.chronozoom.com/
https://zeef.com/

https://bouncyballs.org
http://datavisu.al/
http://www.easel.ly/
https://www.canva.com/
https://infogr.am/
http://idl.cs.washington.edu/projects/lyra/
http://piktochart.com/
https://plot.ly/
https://public.tableau.com/s/
http://www.visme.co/
http://web.seesaw.me/
https://versal.com/

351

כלי לחלוקה רנדומלית של אנשים לקבוצות

352

כתיבת ספר דיגיטלי עם תמונות )עובד בעברית(

353

לוח להעלאת פתקים ואחכ אפשרות למיון ותיוג שלהם

354

יצירת סיפורי קומיקס

355

אוסף תבניות קנבס למגוון שימושים

356

פלטפורמה שמסייעת לדיון משותף והצבעה

357

כלי ששמאפשר לשאול שאלות

358

משחק שמציב את השחקן על נקודה בעולם והשחקן צריך לנחש איפה הוא
נמצא באמצעות רמזים בסביבה

359

כלי לחיתוך מסך בקלות LIGHTSHOT

360

תוסף להורדת קטעי וידאו מאתרים כמו פייסבוק ,יוטיוב וכו' לקובץ ) MP4עובד
הכי טוב בפיירפוקס(

361

יוצר גיפים

http://giphy.com/search/win

362

יצירת סרטים

https://helloeko.com/v/ceo4p0

363

כלי ליצירת קנבסים ושרטוטים

364

יצירת מפות קוגניטיביות או תרשימי זרימה או סתם פתקיות…

365

כלי שמאפשר לנהל כיתה עם מגוון כלים אינטראקטיביים מוטמעים

366

כלי ליצירת מצגות אינטראקטיביות

367

כלי ליצירת מצגות אינטראקטיביות -תוסף לגוגל

https://www.peardeck.com/

368

כלי ליצירת מצגות אינטראקטיביות

https://about.zeetings.com/

369

כלים מעניינים לבדיקה

370

אפליקציה למינגלינג בכנסים

https://www.randomlists.com/team-generator
https://www.mystorybook.com
http://www.scrumblr.ca/
https://www.storyboardthat.com
https://canvanizer.com/choose-canvas
http://www.stickymoose.com/
/https://app.sli.do
https://geoguessr.com
https://app.prntscr.com/en/index.html
https://chrome.google.com/webstore/detail/video-downl
oadhelper/lmjnegcaeklhafolokijcfjliaokphfk

https://app.xtensio.com
https://demo.flinga.fi/
https://classroomscreen.com/
https://www.genial.ly/

https://tutorful.co.uk/blog/the-82-hottest-edtech-tools-of-2
017-according-to-education-experts
https://www.bizzabo.com/

