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 לשימוש מומלצים חינוכיים אתרים רשימת – 31 נספח

 

 נדרש האם האתר תוכן האתר שם הדעת תחום
 הערות מנוי

 

 אומנות

 של הוירטואלי המוזיאון
   שונים בנושאים תערוכות סנונית

 ופעילויות  אנימציה סרטוני בבריינפופ ואומנות מוזיקה
  כן כתרגול שונות

 אזרחות

 רשת אמי"ת -אזרחות 
 

 לקראת ותרגול למידה חומרי
 באזרחות הבגרות

  

 האדם זכויות – אביב אורט
 והאזרח

 ופעילויות למידה חומרי
   מתוקשבות

 הכנה לבגרות –אורט אביב 
 

 בחינת של היחידות 2 ל הכנה
   הבגרות

 עמלנטב אזרחות 
   והפניות משאבים מאגר 

 מט"ח –תמיד אזרחות 
 

 להעניק הנועד מט"ח מבית אתר
 למורים יישומים כלים

 לאזרחות
  

 חינוך חברתי ואזרחות, אופק
 

 לתלמידי באזרחות נושאים
 וחט"ב יסודי

 ישנם אך כן,
 מרחבים
 פתוחים

 למידה סביבת

כמנוף לאינטגרציה חוק השבות 
 חברתית

 
   השבות חוק בנושא פעילות

 חומרי למידה בעמל
   מתוקשבים למידה חומרי 

 אזרחות לחט"ע באתר דעת
   בגרות ומבחני שונים מאמרים 

 –הכנסת ובחירתו בישראל 
 מכללת קיי

 

 ואתרי לימוד לאתרי קישורים
   שונים פעילויות

אנטי ישראליות או אנטי 
 סנונית -יהודיות 

 
   בנושא ופעילות למידה חומרי

 אנגלית

 מילון מורפיקס
 

   חינמי מקוון מילון

 מילון עברי אנגלי
 

   מילונים מספר המרכז אתר

 אדיוסופט
 

 למידה סביבת כן  מרחוק ללמידה מערכת

 THUMBS UPכותר 

 
 חט"ב כן מט"ח מבית דיגיטלי לימוד ספר

 Take Actionכותר 
 

 חט"ב כן מט"ח מבית דיגיטלי לימוד ספר

 חט"ב כן מט"ח מבית דיגיטלי לימוד ספר Move Aheadכותר 

http://www.snunit.k12.il/exhibition.html
http://www.snunit.k12.il/exhibition.html
http://www.brainpop.co.il/category_33/seeall/
http://213.8.150.43/citizenship/
http://courses.aviv.org.il/rights/
http://courses.aviv.org.il/rights/
http://clickit3.ort.org.il/Apps/WW/Page.aspx?ws=d754bd93-2e7a-41f1-a815-b75418263470&page=b991de50-2874-46a1-b729-410eb4c83488
http://www1.amalnet.k12.il/machnat/profession/Pages/ezrahut.aspx
http://citizenship.cet.ac.il/
http://ofek.cet.ac.il/units/he/StudentMenu.aspx?sSubjectKey=civics
http://ofek.cet.ac.il/units/he/StudentMenu.aspx?sSubjectKey=civics
http://www.amalnet.k12.il/activities/shvut/
http://www.amalnet.k12.il/activities/shvut/
http://www.amalnet.k12.il/activities/material/default.asp
http://www.amalnet.k12.il/activities/material/default.asp
http://www.daat.ac.il/he-il/ezrachut/
http://www.daat.ac.il/he-il/ezrachut/
http://kaye7.school.org.il/elections.htm
http://kaye7.school.org.il/elections.htm
http://www.snunit.k12.il/seder/anti/
http://www.snunit.k12.il/seder/anti/
http://morfix.mako.co.il/MorDictFirstPage.htm
http://morfix.mako.co.il/MorDictFirstPage.htm
http://www.targemni.com/maya/learn/מילון/word
http://www.targemni.com/maya/learn/מילון/word
http://www.edusoftlearning.com/
http://www.edusoftlearning.com/
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=94609507&sSelectedTab=tdBookInfo#1.undefined.1.fitpage
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=94082222&sSelectedTab=tdBookInfo#1.733.1.fitpage
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=94601933&sSelectedTab=tdBookInfo#1.undefined.1.fitpage
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 נדרש האם האתר תוכן האתר שם הדעת תחום
 הערות מנוי

 

 Essential Linksכותר 
 

 אריק מבית דיגיטלי לימוד ספר
  כן כהן

Lesson שיעורי אנגלית  
 פי על ליין און אנגלית לימוד

  כן גילאים

 לימוד אנגלית 
 און אנגלית לימוד ישראלי אתר

  כן ליין

RealEnglish 
 

 תרגולים בחינם, אנגלית לימוד
   בראיונות צפייה בעקבות

UsingEnglish 
 

 ללימוד ופעילויות משאבים
   אנגלית

English Grammar Online 
 

   שונים ומבחנים עצמאי לימוד

A4esl 
 

   שונים מסוגים תרגולים

 Englishחוברת מלווה ל 
Online 

 

 חט"ב  מט"ח מבית דיגיטלית חוברת

 בריינפופ אנגלית
 

 ופעילויות אנימציה סרטוני
  כן תרגול לצורך שונות

English as a Second 
Language 

 

 אנגלית ללימוד אתרים ריכוז
 שנייה כשפה

  

Bradley`s English School 
 

   חינמיות פעילויות

Limud anglit  
 

 אנגלית ללימוד ישראלי אתר
  כן הגילאים לכל

 הכנה לבגרות –אורט אביב 
 

   

 כתיבת עיתון –העשרה 
 

 בכתיבת והתנסות לימוד
   שונים מסוגים מאמרים

 יחידות 4,3 –עמלנט 
 

 מנוי דרוש  השונים למודולים הכנה

Lnet  
 

 ופעילויות לימוד יחידות
 בחירת פי על מתוקשבות,

 ניהול מערכת כולל המורה,
 ומעקב למידה

 למידה סביבת כן

  כן ליין און שונות שפות לימוד לימוד אנגלית 
The English Global Village 

 
 אינטראקטיביות פעילויות

   אנגלים ללימוד

English Online 
 

English  לסדרת מלווה חוברת

Online מט"ח מבית 
 חט"ב כן

התפרצות, אתר הרי געש  גיאוגרפיה
 סנונית

 ניסוי לקריאה, טקסטים
   בנושא לאתרים והפניות

http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=93827953&sSelectedTab=tdBookInfo#1.undefined.0.fitpage
http://www.lesson.co.il/
http://www.anglit.co.il/
http://www.anglit.co.il/
http://www.real-english.com/
http://www.real-english.com/
http://www.usingenglish.com/quizzes/65.html
http://www.usingenglish.com/quizzes/65.html
http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/simple-present-1
http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/simple-present-1
http://a4esl.org/
http://a4esl.org/
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=85187160&sSelectedTab=tdBookInfo#5.9433.1.fitpage
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=85187160&sSelectedTab=tdBookInfo#5.9433.1.fitpage
http://www.brainpopesl.com/
http://www.brainpopesl.com/
http://www.rong-chang.com/
http://www.rong-chang.com/
http://activities.bradleys-english-school.com/
http://activities.bradleys-english-school.com/
http://www.limudanglit.co.il/index.asp
http://clickit3.ort.org.il/Apps/WW/Page.aspx?ws=c63da21d-a5e9-48ee-9c35-df63e80a6972&page=e5154360-eea9-41d0-97a1-921983c41fc3
http://www.amalnet.k12.il/meida/english/actn3.htm
http://www.amalnet.k12.il/lemida/index.htm
http://lnet.learnonet.com/
http://www.en101.co.il/product.php
http://www.en101.co.il/product.php
http://www.amalnet.k12.il/meida/english/
http://www.amalnet.k12.il/meida/english/
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=85187160&sSelectedTab=tdBookInfo#5.9433.1.fitpage
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=85187160&sSelectedTab=tdBookInfo#5.9433.1.fitpage
http://www.snunit.k12.il/seder/volcanoes/
http://www.snunit.k12.il/seder/volcanoes/
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   השלג בנושא ומאמרים פעילויות העונה הלבנה סנונית

 קישור + דיגיטליים לימוד ספרי גיאוגרפיה מט"ח
 earth google ל

 לספרי כן, 
 הלימוד

 גמרא

   מט"ח מבית מילון  מילון ארמי עברי
   השבוע פרשות פי על מדרש מדרש תנחומא

    גמראנט
   השבוע פרשות פי על מדרש מדרש רבה בראשית

 ע"ש הוירטואלי המדרש בית דפי עזר ללימוד הדף היומי
   קושיצקי ישראל

   סיני אתר לימוד הדף היומי
HebrewBooks והורדה לעיון קודש ספרי מאגר 

 בחינם
  

 היסטוריה

   מט"ח מבית תקופות, פי על אטלס היסטורי
   בירושלים הציוני הארכיון אתר ארכיון ציוני

 בית מרהיב, מפות אוסף מפות ארץ הקודש
   הלאומי הספרים

   גשר מבית תנ"ך לימודל אתר ציר הזמן מקרא גשר
    העברית האוניברסיטה מבית עיתונות עברית היסטורית

   השואה בנושא מידע מאגר מט"ח –שואה 
 רשויות השלטון המקומי

 השלטון רשויות בנושא קורס
  אורט מבית

 סיורים
 וירטואליים,

 מידע
 ופעילויות

   מידע מקורות תולדות עמ"י בבית שני אורט
 מדינה בצמיחה עמלנט

בעקבות ארבע  –מסע בזמן 
משפחות יהודיות באירופה 

 עמלנט

   ופעילויות מידע

 ופעילויות מידע מקורות מדינה בדרך עמלנט
   מתוקשבות

 יהדות

   ביהדות נבחרים מאמרים מאגר לקט
   מלמד אליעזר הרב של ספריו פניני הלכה

 תלמוד, תוספתא, משנה, תנ"ך, מאגר ספרות הקודש סנונית
    תורה משנה מדרשים,

   דעת אתר אנציקלופדיה יהודית
 הספרים כן קודש ספרי מאגר אוצר החוכמה 

 סרוקים
  כן קודש ספרי מאגר פרויקט השו"ת

    ספר הכוזרי
   מקוון חידון חידון לט"ו בשבט

   יהודי פורטל בבא קמא
 של האינטרנטי השידור ערוץ ערוץ מאיר

 תורה שיעורי מאיר, מכון
 לילדים ותוכניות

  

מושגים ביהדות, דמוקרטיה 
 וערכים

   עמל מבית מושגים בנק

http://www.snunit.k12.il/snow/
http://www.snunit.k12.il/snow/
http://www3.cet.ac.il/SubFieldsPage.aspx?ID=7.2.1
http://www3.cet.ac.il/SubFieldsPage.aspx?ID=7.2.1
http://wikimedia.cet.ac.il/mediawiki/index.php?title=%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
http://wikimedia.cet.ac.il/mediawiki/index.php?title=%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
http://www.tsel.org/torah/tanhuma/index.html
http://www.tsel.org/torah/tanhuma/index.html
http://gmaranet.org.il/
http://gmaranet.org.il/
http://www.tsel.org/torah/midrashraba/index.html
http://www.tsel.org/torah/midrashraba/index.html
http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php
http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php
http://www.sinai.org.il/sinaitoolbar
http://www.sinai.org.il/sinaitoolbar
http://www.hebrewbooks.org/
http://www.hebrewbooks.org/
http://lib.cet.ac.il/pages/atlas.asp
http://lib.cet.ac.il/pages/atlas.asp
http://www.zionistarchives.org.il/za/pMain.aspx
http://www.zionistarchives.org.il/za/pMain.aspx
http://www.jnul.huji.ac.il/dl/maps/pal/html/
http://www.jnul.huji.ac.il/dl/maps/pal/html/
http://www.mikragesher.org.il/titles/timeline/index.html
http://www.mikragesher.org.il/titles/timeline/index.html
http://www.mikragesher.org.il/
http://jnul.huji.ac.il/dl/newspapers/index800.html
http://jnul.huji.ac.il/dl/newspapers/index800.html
http://lib.cet.ac.il/pages/holocaust.asp
http://c3.ort.org.il/Apps/WW/Page.aspx?ws=e116b19f-9b6c-4b95-bda4-ca0cc26f68f1&page=808192ae-60ee-4fd4-b0c0-8dd173326adc&fol=5914c191-2403-4f04-ba6d-536069c2caea
http://c3.ort.org.il/Apps/WW/Page.aspx?ws=e116b19f-9b6c-4b95-bda4-ca0cc26f68f1&page=808192ae-60ee-4fd4-b0c0-8dd173326adc&fol=5914c191-2403-4f04-ba6d-536069c2caea
http://courses.aviv.org.il/history/
http://courses.aviv.org.il/history/
http://www.amalnet.k12.il/meida/history2/default.asphttp:/www.amalnet.k12.il/meida/history2/hin.htm
http://www.amalnet.k12.il/meida/history2/default.asphttp:/www.amalnet.k12.il/meida/history2/hin.htm
http://www.amalnet.k12.il/meida/masa/
http://www.amalnet.k12.il/meida/masa/
http://www.amalnet.k12.il/meida/masa/
http://www.amalnet.k12.il/meida/masa/
http://www.amalnet.k12.il/meida/history/
http://www.amalnet.k12.il/meida/history/
http://www.lekket.com/Index.asp?
http://www.lekket.com/Index.asp?
http://ph.yhb.org.il/
http://ph.yhb.org.il/
http://kodesh.snunit.k12.il/i/tr/t0101.htm
http://kodesh.snunit.k12.il/i/tr/t0101.htm
http://www.daat.ac.il/encyclopedia/category.asp?id1=0&
http://www.daat.ac.il/encyclopedia/category.asp?id1=0&
http://www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
http://www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
http://www.responsa.co.il/home.he.aspx
http://www.responsa.co.il/home.he.aspx
http://www.tsel.org/torah/kuzari/index.html
http://www.tsel.org/torah/kuzari/index.html
http://www.pisga.org.il/tubisvat/chidon.asp
http://www.pisga.org.il/tubisvat/chidon.asp
http://www.babakama.co.il/?q=showCat&cid=22
http://www.babakama.co.il/?q=showCat&cid=22
http://www.meirtv.co.il/site/
http://www.meirtv.co.il/site/
http://www.amalnet.k12.il/sites/yeda/default.asp?c=1#ogenב
http://www.amalnet.k12.il/sites/yeda/default.asp?c=1#ogenב
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מדעי 
 החברה

 

 
 בריינפופ 

 
 ופעילויות  אנימציה סרטוני

  כן כתרגול שונות

 
 
 

 מדעים
 

 חטיבה כן מט"ח מבית דיגיטלי לימוד ספר חידת התורשה כותר
 ופעילויות מידע מקורות גנאתיקה מט"ח

    מתוקשבות

 ופעילויות מידע מקורות כל צבעי הקשת מט"ח
   מתוקשבות

 ופעילויות מידע מקורות לב וליבה מט"ח
   מתוקשבות

 ופעילויות מידע מקורות מחזור הרבייה מט"ח
   מתוקשבות

 ופעילויות מידע מקורות מעגל התזונה מט"ח
   מתוקשבות

 ופעילויות מידע מקורות מתח גבוה מט"ח
   מתוקשבות

   ישראל אמריקן סיינטיפיק כתב עת מדעי טכנולוגי
 וכתבות הרצאות אנימציות, מאגר מדע מכון דוידסון

   שונים מדעיים בתחומים

 אנימציות מידע, למאגרי גישה מדעי הסביבה
   מתוקשבות ופעילויות

 מושגים, מילון צמחים, מגדיר צמח השדה
   ועוד תמונות

 משחקים, פעילויות, מידע, מידע סביבתי -סבבה 
   ועוד כתבות

גנטיקה מולקולרית והנדסה 
 מידע ופעילויות, עמל גנטית

 לתלמיד ופעילויות מידע מאגר
 חט"ע

  

 ופעילויות  אנימציה סרטוני בריינפופ מדעים 
  כן כתרגול שונות

 ופעילויות  אנימציה סרטוני בריינפופ טכנולוגיה
  כן כתרגול שונות

 מתוקשבת לימודית סביבה ביוטק
   בביוטכנולוגיה

 קורס על גלים
  

   מתוקשבות פעילויות

 חט"ב כן מט"ח מבית דיגיטלי לימוד ספר מסע ברחבי האטמוספרה כותר
 חט"ב כן מט"ח מבית דיגיטלי לימוד ספר המים כותר

 ופעילויות מידע מקורות מיקרוביולוגיה מקוונת
 מתוקשבות

 עמל מבית 

 ופעילויות  אנימציה סרטוני בריינפופ בריאות
  כן כתרגול שונות

לימודי בריאות ורפואה על 
 מידע מקורות יסודי

 ישנם אך כן,
 מרחבים
 פתוחים

 

 סנונית  ופעילויות מידע המוח
 חט"ב כן מט"ח מבית דיגיטלי לימוד ספר עולם התזונה כותר

 למידה סביבת ישנם כן, ופעילויות מידע מקורות מדע וטכנולוגיה באופק

http://www.brainpop.co.il/category_9/seeall/
http://www.brainpop.co.il/category_9/seeall/
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=70751203&sSelectedTab=tdBookInfo#5.8310.2.fitpage
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=70751203&sSelectedTab=tdBookInfo#5.8310.2.fitpage
http://science.cet.ac.il/science/genetics/
http://science.cet.ac.il/science/genetics/
http://matar.go.cet.ac.il/science/colors/
http://matar.go.cet.ac.il/science/colors/
http://matar.go.cet.ac.il/science/transportation/
http://matar.go.cet.ac.il/science/transportation/
http://science.cet.ac.il/science/reproduction/
http://science.cet.ac.il/science/reproduction/
http://science.cet.ac.il/science/energy/
http://science.cet.ac.il/science/energy/
http://science.cet.ac.il/science/electricity/
http://science.cet.ac.il/science/electricity/
http://sciam.co.il/
http://sciam.co.il/
http://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada
http://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada
http://c3.ort.org.il/Apps/WW/Page.aspx?ws=fb4b8911-4b24-4fd3-b393-c26b1d2153de&page=40a13719-95a3-487c-9f53-5043cb2ab9e5
http://c3.ort.org.il/Apps/WW/Page.aspx?ws=fb4b8911-4b24-4fd3-b393-c26b1d2153de&page=40a13719-95a3-487c-9f53-5043cb2ab9e5
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plantsIndex.asp
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plantsIndex.asp
http://kids.gov.il/sababa/sababa_pool/
http://www.amalnet.k12.il/sites/genetic/
http://www.amalnet.k12.il/sites/genetic/
http://www.brainpop.co.il/category_8/
http://www.brainpop.co.il/category_8/
http://www.brainpop.co.il/category_12/seeall/
http://www.brainpop.co.il/category_12/seeall/
http://biotech.ort.org.il/
http://biotech.ort.org.il/
http://courses.aviv.org.il/galim/
http://courses.aviv.org.il/galim/
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=76043892&sSelectedTab=tdBookInfo#1.undefined.0.fitpage
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=76043892&sSelectedTab=tdBookInfo#1.undefined.0.fitpage
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=94091001&sSelectedTab=tdBookInfo#1.undefined.2.fitpage
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=94091001&sSelectedTab=tdBookInfo#1.undefined.2.fitpage
http://www.amalnet.k12.il/micro/micro.htm
http://www.amalnet.k12.il/micro/micro.htm
http://www.brainpop.co.il/category_13/seeall/
http://www.brainpop.co.il/category_13/seeall/
http://www1.amalnet.k12.il/sites/med/Pages/Home.aspx
http://www1.amalnet.k12.il/sites/med/Pages/Home.aspx
http://gifted.snunit.k12.il/activities/brain/
http://gifted.snunit.k12.il/activities/brain/
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=76259392&sSelectedTab=tdBookInfo#1.undefined.0.fitpage
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=76259392&sSelectedTab=tdBookInfo#1.undefined.0.fitpage
http://ofek.cet.ac.il/units/he/StudentMenu.aspx?sSubjectKey=science
http://ofek.cet.ac.il/units/he/StudentMenu.aspx?sSubjectKey=science
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 מרחבים מתוקשבות
 פתוחים

 ופעילויות מידע מקורות חקר, אופק –מדע ומידע 
 מתוקשבות

 ישנם כן,
 מרחבים
 פתוחים

 למידה סביבת

 מחשבים
 בסיסיים חינמיים קורסים קורסים במדעי המחשבעיטם 

   ומתקדמים

    הדרכה סרטוני excellלימוד 

   דעת אתר אבות דרבי נתן משנה
   משנה סדרי שישה משנה ויקיטקסט

 מתמטיקה
 

 תרגולים הספר, בעמודי צפייה משבצת
 יקואל גבי  ועוד

   מדעי מחשבון מחשבון
  כן דיגיטלי לימוד ספר כותר שבילים לכיתה ז'

 ופעילויות  אנימציה סרטוני  בריינפופ 
 כן כתרגול שונות

 מספר ישנם
 סרטונים
 חינמיים

Graph להורדה גרף תוכנת   
   ותרגולים מצולמים שיעורים שיעורי חשבון ואלגברה

 פעילויות יישומים, מידע, למידה מתוקשבת מכון דוידסון
   ומשחקים

 סרטונים כתבות, חידות, המעגל המתמטי מכון דוידסון
   מתמטיים וקסמים

 הטלוויזיה מבית שיעורים  שיעורים מצולמים –י"ל  4
   החינוכית

   שונים לאתרים קישורים ריכוז יחידות לימוד מתוקשבות, עמל
  כן ז' לכיתה מתמטיקה פרויקט מתמטיקה לכיתה ז', אורט

 דפי משימות, לימוד, ספרי ט', שבילים-מתמטיקה ז'
 פריטים ישנם כן עבודה

 פתוחים
MATHNET  האתר ללימודי
 + בגרות לקראת ותרגול לימוד מתמטיקה

  לחטיבה גיאומטריה

 אך חינמי,
 הרשמה דורש

 פעמית חד
 באמצעות

 SMS שליחת
 4אביב חדש מתמטיקה לבגרות 

 י"ל
 בגרות בחינות הסבר, סרטוני

  כן ועוד

 אתגרים
 כן חשיבה חידות

 חידות ישנן
 ללא פתוחות

 תשלום
Calculight  ללימוד אינטראקטיבית מערכת 

  כן מתמטיקה

Lnet  ופעילויות לימוד יחידות 
 בחירת פי על מתוקשבות,

 ניהול מערכת כולל המורה,
 ומעקב למידה

 למידה סביבת כן

 לימוד לספרי פתרונות פותרים
  כן בגרות ולבחינות במתמטיקה

Melumad כן פרטי מורה עם מרחוק לימוד  

http://www.mh2000.co.il/courses
http://www.officefun.co.il/index.html
http://www.daat.ac.il/daat/mahshevt/avot/shaar-2.htm
http://www.daat.ac.il/daat/mahshevt/avot/shaar-2.htm
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94
http://www.mishbetzet.co.il/?id=127
http://www.mishbetzet.co.il/?id=127
http://www.lamdan.co.il/HE/info/tools/adv_calculator.asp
http://www.lamdan.co.il/HE/info/tools/adv_calculator.asp
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=74247181&sSelectedTab=tdBookInfo#5.3123.1.fitpage
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=74247181&sSelectedTab=tdBookInfo#5.3123.1.fitpage
http://www.brainpop.co.il/category_11/
http://www.brainpop.co.il/category_11/
http://www.padowan.dk/graph/
http://www.padowan.dk/graph/
http://www.israteach.com/index.php
http://www.israteach.com/index.php
http://davidson.weizmann.ac.il/online/tikshuv/math_and_comp
http://davidson.weizmann.ac.il/online/tikshuv/math_and_comp
http://davidson.weizmann.ac.il/online/mathcircle
http://davidson.weizmann.ac.il/online/mathcircle
http://www.23tv.co.il/835-he/Tachi.aspx
http://www.amalnet.k12.il/activities/material/default.asp?x=1&y=11
http://www.amalnet.k12.il/activities/material/default.asp?x=1&y=11
http://c3.ort.org.il/Apps/WW/Page.aspx?ws=a2b7f090-9c2f-48b1-a9ea-f9b228a4eaa2&page=86534823-708b-4bf9-bb08-03b42663fd4f
http://c3.ort.org.il/Apps/WW/Page.aspx?ws=a2b7f090-9c2f-48b1-a9ea-f9b228a4eaa2&page=86534823-708b-4bf9-bb08-03b42663fd4f
http://www3.cet.ac.il/SubFieldsPage.aspx?ID=11.2.1
http://www.mathnet.co.il/user/index.php
http://www.mathnet.co.il/user/index.php
http://aviv.ort.org.il/Apps/WW/Page.aspx?ws=7cf2c93d-6133-4d8a-82e1-70b2b58030d1&page=dc6f0cae-4525-48c1-b7cc-1be73fcb0a6e
http://aviv.ort.org.il/Apps/WW/Page.aspx?ws=7cf2c93d-6133-4d8a-82e1-70b2b58030d1&page=dc6f0cae-4525-48c1-b7cc-1be73fcb0a6e
http://www.etgarim.co.il/
http://www.etgarim.co.il/
http://www.calculight.co.il/
http://lnet.learnonet.com/
http://potrim.co.il/main/view
http://potrim.co.il/main/view
http://www.melumad.co.il/demo/
http://www.melumad.co.il/demo/
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 מכללה  מתמטיקה שעשועי אלף אפס 
 ירושלים

 ודפי מצגות באמצעות לימוד math-gמתמטיקה לבגרות, 
   עבודה

   בהסתברות קורס הסתברות
   בסטטיסטיקה קורס סטטיסטיקה, אורט

 באנליזה, פריטים מאגר אנליזה, מט"ח
   ועוד תרגולים

שיעורים פרטיים  – אינטרלק
 לבגרות

  

 לחטיבת חינמיים שיעורים
   ותיכון ביניים

קורסים לבגרות מט"ח דרוש 
 מנוי

  כן מתוקשבים קורסים

 ופונקציה ריבועית פונקציה ומשה"חפונקציות, מט"ח 
   ופעילויות מידע מאגרי קווית,

לראות מתמטיקה; אלגברה, 
 לרכוש יש מחשב משולבת למידה תכנית גיאומטריה ואנליזה, מט"ח

  החוברות את

 מרחבים ישנם כן ופעילויות מידע מרובעים, מט"ח
 פתוחים

 Excellפעילויות באמצעות 
 כן במתמטיקה פעילויות מאגר

 פעילויות ישנן
 הפתוחות

 לכולם
 עצמאית למידה ניהול מערכת בגרונטו 

  כן בגרות לקראת

 ספרות
 

רשת  –מועדון הספר הטוב 
 אמי"ת

 סביב מתוקשבות פעילויות
   ספרים קריאת

 הבגרות לקראת ותמיכה תגבור אביב חדש לספרות )כללי(
  כן בספרות

   ותרגול מאמרים יצירות, ות עמנלטהשוואה בספר
    על יוצרים ויצירות

   ומושגים מידע עלון למורה לספרות
 נכסי של אלקטרוניות מהדורות פרויקט בן יהודה

   העברית הספרות

 עברית
 

 בלשון, הבגרות לקראת קורס לשונ"ט
   ועוד בגרות מבחני פעילויות,

   ופתגמים לשון מטבעות ניבים, ניבונכון
 מרחבים ישנם כן הבגרות לקראת ותרגול מידע אביב חדש 

 פתוחים
FM24 עברית ללימוד קומית סדרה הטלוויזיה החינוכית   

 לשון לבגרות 

  בגרות לקראת ותרגול לימוד

 אך חינמי,
 הרשמה דורש

 פעמית חד
 באמצעות

 SMS שליחת
 בגרות אחת אחת ... קל וחומר

 בלשון
 בגרויות עבודה, דפי מצגות,

 לאתרים קישורים קודמות,
 כל פי על מאורגן – ועוד אחרים

 הבגרות נושאי

  

http://alefefes.macam.ac.il/riddles/home.asp
http://alefefes.macam.ac.il/riddles/home.asp
http://www.g-math.co.il/index.asp
http://clickit3.ort.org.il/Apps/WW/page.aspx?ws=36903aa5-dd00-49f3-844f-0dcb8eb7197d&page=8e0768e0-d892-4527-bae9-88251b7437dc&fol=
http://clickit3.ort.org.il/Apps/WW/page.aspx?ws=36903aa5-dd00-49f3-844f-0dcb8eb7197d&page=8e0768e0-d892-4527-bae9-88251b7437dc&fol=
http://clickit3.ort.org.il/Apps/WW/Page.aspx?ws=45dede40-0d10-477c-bdf6-716857219ae1&page=584e7771-9c9d-4e0a-aa2c-50a1294f7cf3
http://clickit3.ort.org.il/Apps/WW/Page.aspx?ws=45dede40-0d10-477c-bdf6-716857219ae1&page=584e7771-9c9d-4e0a-aa2c-50a1294f7cf3
http://calculus.cet.ac.il/Lib/index.aspx
http://calculus.cet.ac.il/Lib/index.aspx
http://www.interlect.co.il/
http://www.interlect.co.il/
http://bagrunet.go.cet.ac.il/go/index.asp
http://bagrunet.go.cet.ac.il/go/index.asp
http://www.cet.ac.il/math/function/index.htm
http://www.cet.ac.il/visual-math/
http://www.cet.ac.il/visual-math/
http://www.cet.ac.il/math/squares/WebRoot/index.htm
http://www.cet.ac.il/math/squares/WebRoot/index.htm
http://www.cet.ac.il/math/excel/
http://bagruneto.co.il/homesite/homefram.asp
http://bagruneto.co.il/homesite/homefram.asp
http://213.8.150.43/learning/sifrut/
http://213.8.150.43/learning/sifrut/
http://clickit3.ort.org.il/Apps/WW/Page.aspx?ws=b8049dab-33a8-4e38-9640-ad5b1727e137&page=a2c6aae6-e3df-4cb4-a88a-86d9ad906006FirefoxHTML/Shell/Open/Command
http://clickit3.ort.org.il/Apps/WW/Page.aspx?ws=b8049dab-33a8-4e38-9640-ad5b1727e137&page=a2c6aae6-e3df-4cb4-a88a-86d9ad906006FirefoxHTML/Shell/Open/Command
http://www.amalnet.k12.il/meida/sifrut/sifshoa/sif_0001.htm
http://www.amalnet.k12.il/meida/sifrut/yotsrim/sif_0002.htm
http://www.amalnet.k12.il/meida/sifrut/yotsrim/sif_0002.htm
http://www.amalnet.k12.il/meida/sifrut/alon/
http://www.amalnet.k12.il/meida/sifrut/alon/
http://benyehuda.org/
http://benyehuda.org/
http://learn.snunit.k12.il/snunit/lashon/
http://learn.snunit.k12.il/snunit/lashon/
http://www.nivon.co.il/
http://www.nivon.co.il/
http://clickit3.ort.org.il/Apps/WW/Page.aspx?ws=8a240dcb-1094-4aba-a168-7333f2f66e0c&page=f82a8b20-0640-480a-8610-3342aa6ac19d
http://clickit3.ort.org.il/Apps/WW/Page.aspx?ws=8a240dcb-1094-4aba-a168-7333f2f66e0c&page=f82a8b20-0640-480a-8610-3342aa6ac19d
http://23tv.co.il/254-he/Tachi.aspx
http://www.lashonet.co.il/index.php
http://www.lashonet.co.il/index.php
http://www.bagrut11.com/
http://www.bagrut11.com/
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 לסנן יש  באנימציה היגיון חידות דו משמעות 
   חיבור כתיבת אני מביע עמדה

   חקר עבודת בכתיבת צעדים מתקוונים לכתוב עבודה
 מתוקשבת למידה סביבת החוויה שבהבעה

   ההבעה לפיתוח

   המקיף הקיצורים מילון קיצורים וראשי תיבות בעברית
 מילון ליצירת לשוני רב מיזם ויקימילון

   שיתופי חופשי

  כן עברי עברי מילון מילון רב מילים 
 לחטיבת חינמיים שיעורים אינטרלקט 

   ותיכון ביניים

 חט"ב כן מט"ח מבית דיגיטלי ספר כותר -מילת המפתח 
 חט"ב כן מט"ח מבית דיגיטלי ספר כותר -מילה טובה 
 חט"ב כן מט"ח מבית דיגיטלי ספר כותר -להבין עניין 

 חט"ע כן מט"ח מבית דיגיטלי ספר שלב א: עברית
 קריאה בנושא ופעילויות מידע קורס קוראים מבינים

   ומעמיקה מטרימה

   קריאה עידוד שמטרתו אתר  דף דף אתר בסימן קריאה
 הבגרות בחינת לבגרות, לשון מוקד הלשון

   הישנה

 באמצעות הקריאה שטף הגברת שטף קריאה מט"ח
 תרגול

 רישום כן,
  חינמי

 תנ"ך
 

 דעת אתר   תנ"ך מנוקד עם פירושים
 ממרא מכון   תנ"ך מנוקד

ספרייה וירטואלית לספרי 
 קודש

 באתרים קודש לספרי קישורים
   שונים

 ויקיטקסט   מקראות גדולות
 בחינת לקראת ותרגול לימוד בקיאות ברשת אמי"ת

   בבקיאות הבגרות

   במקרא הזמן ציר גשר 
 פעילויות תרשימים, מפות, תנ"ך באתר דעת

   ומולטימדיה

 ולקטים רש"י פירוש עם מגילת רות
   והתלמוד מהמדרש

    מקראנט
אראל  –אתר הניווט בתנ"ך 

 סגל
 יצירות דמויות, מאמרים,

   ועוד ועוד אומנות

 –כלים ושיטות בלימוד התנ"ך 
   ומאמרים כלים אתר הניווט

מבחנים ארציים בתנ"ך אתר 
 דעת

 במדבר, ויקרא, בספרי מבחנים
   דברים

 פרשני של מלאים טקסטים פרשנות המקרא באתר דעת
   המקרא

   עבודה ודפי קישורים ריכוז הוראת המקרא מכללת קיי
   ספרים פי על התנ"ך על מדרש ילקוט שמעוני

 נושאים פי על עבודה דפי דפי עבודה בתנ"ך באתר דעת
   שונים וגילאים

   מבית מקראית אנציקלופדיה אנציקלופדיית המקרא

http://mop.ort.org.il/animation/3.htm
http://mop.ort.org.il/animation/3.htm
http://www.amalnet.k12.il/sites/habaa/
http://www.amalnet.k12.il/sites/habaa/
http://www.amalnet.k12.il/meida/avodot/
http://www.amalnet.k12.il/meida/avodot/
http://www.amalnet.k12.il/meida/habaa/
http://www.amalnet.k12.il/meida/habaa/
http://www.kizur.co.il/home.php
http://www.kizur.co.il/home.php
http://he.wiktionary.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
http://he.wiktionary.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
http://www.ravmilim.co.il/naerr.asp
http://www.ravmilim.co.il/naerr.asp
http://www.interlect.co.il/
http://www.interlect.co.il/
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=78799421&sSelectedTab=tdBookInfo#13.1153.1.fitpage
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 נדרש האם האתר תוכן האתר שם הדעת תחום
 הערות מנוי

 גשר
   מקראי אטלס הספריה הוירטואלית מט"ח

 

אתרים 
משותפים 

למספר 
תחומי דעת 

אתרי + 
 העשרה

 

 כותר 
  

 כן דיגיטליים לימוד ספרי

 ספרים ישנם
 הפתוחים
 לצפייה,

 באופן ואחרים
 חלקי

 דעת בתחומי חינמי תרגול אוניברכיתה
   שונים

 מט"ח פרויקט נחשון
  

 דעת בתחומי משאבים מאגר
   שונים

 דעת בתחומי מרחוק למידה אינטרלק
 נסגר האתר   וחט"ע לחט"ב שונים,

 מתעדכן ואינו
 בעברית, מט"ח מבית קורסים קורסים לבגרות

  כן ואנגלית מתמטיקה

Bagrut.org  הבגרות, לבחינות המרכז 
   ועוד מבחנים קישורים,

 למרחבים  מרחבים ברשת אורט
  מסוימים

   ופעילויות לימוד מקורות קורס חשיבה יצירתית
לעוף רחוק יותר מהדמיון 

 סנונית
 דעת בתחומי לאתרים קישורים

   שונים

   אקטואליה על סדר היום 
   בנושא אתרים ריכוז מכללת קיי אסטרטגיות הוראה

   עבודה בהכנת שלבים אורט הכנת עבודות
    בטיחות, מנוף

Elearn  כן סינכרוניים פרטיים שיעורים  
 שיעורים לבגרות, לימוד אתר מתמקדים בבגרות

 צפייה וכן סינכרוניים מקוונים
 מוקלטים בשיעורים

  חינמי כן,

   שונים בנושאים ופעילויות מידע Ynetאנציקלופדית מזה 
   שונים דעת בתחומי פעילויות עוגן 

   אביב אנציקלופדית אנציקלופדיית אביב
 סיכומים.נט

 
   לתיכון הסיכומים אתר
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