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מאגר עשיר ואיכותי של תכנים ושל פעילויות 
אינטראקטיביות: מחוללי תרגילים, הדמיות, 
סימולציות, משחקים לימודיים ועוד, במגוון 
מקצועות הלימוד: מתמטיקה, עברית, מדע 

וטכנולוגיה, אנגלית, מולדת, גאוגרפיה, תנ"ך, היסטוריה, 
תרבות יהודית ישראלית, חינוך חברתי ועוד.

 הילקוט הדיגיטלי תש״פ
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הסטודיו שליאופק על-יסודי
סביבת עבודה המאפשרת למורה עצמאות 

ויצירתיות בפיתוח פעילויות דיגיטליות 
לתלמידים.  בסטודיו שלי ניתן לייצר מגוון 

פעילויות דיגיטליות של למידה והערכה, לשייך פעילויות 
לתלמידים, ולקבל מהמערכת את הישגי התלמידים בצורה 

ממוחשבת.

כותר ספרי לימוד
ספרי לימוד אינטראקטיביים הכוללים פעילויות, הדמיות, סימולציות, מצגות, משחקים, דפי עבודה, סרטונים ועוד. הספרים 

הדיגיטליים מאפשרים למורה ליצור למידה פעילה ולשלב בין הוראה פרונטלית, אישית וקבוצתית. הספר הדיגיטלי הינו 
ספר אישי שניתן לקרוא, לתרגל, לסמן ולכתוב בו.

כל הספרים הדיגיטליים נגישים אונליין ואופליין, ומאפשרים עבודה שוטפת ורציפה במחשב האישי )PC( באייפד ובטאבלט.

אטלס דיגיטלי
סביבת הלמידה של האטלס הדיגיטלי משלבת 

עשרות מפות דיגיטליות, גרפים, פעילויות  
אינטראקטיביות, פעילויות חקר, מצגות וסרטונים. 
האטלס מאפשר ללמוד את מיומנויות המפה בעידן הדיגיטלי 

ולהבין נושאים ועקרונות מרכזיים במקצוע הגאוגרפיה.

כותר עיון
הספרייה המקוונת המתקדמת והגדולה 

בישראל. הספרייה כוללת אלפי ספרי עיון, 
ומציעה לתלמידים מאגר ידע עשיר שבעזרתו 

יוכלו לכתוב עבודות חקר וגמר המבוססות על מיטב 
הספרים שיצאו לאור בישראל.

סלב 
האפליקציה סלב – סלולר בכיתה, מאפשרת 

למורה לשתף תלמידים באמצעות מכשיר הסלולר 
בדיונים, בסקרים, במשחקים ובפעילויות נוספות, 

בזמן אמת, כחלק מתהליך הלמידה הכולל. 
הפעילות מוצגת על לוח מרכזי בכיתה. האפליקציה מאפשרת 

לתלמידים לתרום תוכן טקסטואלי ותמונות בתגובה לשאלה 
או לאמירה שהמורה מציג על הלוח. המורה מנהל בעזרת 

כלים אינטראקטיביים פעילות לימודית המשלבת שיח מילולי 
ותצוגה דינמית של השיח על הלוח המרכזי.

 )Codemonkey( קודמאנקי
סביבה לימודית שבה לומדים תכנות בשפת 

מחשב אמיתית. בקודמאנקי התלמידים 
לומדים את יסודות התכנות: פקודות בסיסיות, 

אובייקטים, מערכים, תנאים ופונקציות, וכן נושאים 
מתקדמים במדעי המחשב, כגון אלגוריתמים של מיון, 

רקורסיה ומבני נתונים. קודמאנקי מכיל כ-200 שלבים 
ברמת קושי עולה, והתלמידים יכולים לקבל עזרה ומשוב 

אוטומטי על פתרונם. 

כיתות ז-יב
 כל ספרי הלימוד וסביבות הלמידה שכדאי להכיר

רוצים לשמוע עוד? 
הזמינו אותנו 

האתגר 5

התא

פרקי העמקה

גוף האדם בדגש הומיאוסטזיס

לשון לתיכון - תחבירלשון לתיכון - צורות

אקולוגיה

בקרובחדש
ביולוגיה

עברית

מתמטיקה

קורסים אונליין לכיתות י-יב



חדש

חדש

שבילי תרבותמילה טובה מאוד אדם וסביבה בעידן הגלובלי מסע אל העבר, עולמות נפגשיםמתמטיקה לחטיבת הביניים

מסע אל העבר, קדמה ומהפכות

לומדים ערביתמדעי החומרמדעי החיים

לומדים ערביתמדעי החומרמדעי החיים שבילי תרבות כדור הארץ, סביבה, אדם מילה טובה מאודמתמטיקה לחטיבת הביניים

מילה טובה מאוד ואלה תולדותמארז לשון
לממ״ד

מסע אל העבר, 
העולם המודרני במשבר

כימיה ומדעי החייםישראל האדם והמרחב

ישראל במאה ה-21 סדרת מסעות בזמןלשון לתיכון חשמל ומגנטיותואלה תולדות

לומדים ערביתפיזיקה וטכנולוגיה קורס מתמטיקה

בקרוב

ערבית כשפה שניהמדעי החומר ופיזיקהמדעי החייםהיסטוריהתרבות יהודית-ישראליתגאוגרפיהעבריתמתמטיקה

כיתה ז

כיתה ח

כיתה ט

כיתות י-יב


