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  הורי בית הספרלכבוד: 

 ספקי תוכן דיגיטלי תש"ף

 שלום רב,

 

  .םדיגיטליישל ספקי תוכן  הרשאות לארבעה אתרים בית הספר רכשלקראת שנת הלימודים תש"ף, 

מכל מקום ובכל זמן, תוך עבודה בקצב אישי, בייעול תהליך הלמידה, מתאפיינת הדיגיטלית הלמידה 

יכול להתבצע התרגול  משוב מיידי, תרגולים ויזואלים וחוויתייים והמחשות גרפיות של שלל עקרונות.

השיעורים ו/או בבית התלמיד בהתאם להנחיות המורה וצרכי התלמיד הספציפי. אנו כותבים  במהלך

, כל אחד בהתאם לצרכיו ותפיסת התלמידיםהעומדות לרשות ת יובאפשרולכם מסמך זה כדי שתכירו 

באתרים הללו ביוזמת המורה הינו בחזקת שיעורי בית ויינתן ברוח בבית . ביצוע מטלות הוריו

 . התפיסות הבית ספריות בנושא

 

 עת הדעת

לתלמידים גם בבית בחוברות תרגול שונות במקצועות: אנגלית, חשבון ועברית. זמין עת הדעת  אתר

 תכניות הלימודים של משרד החינוךיתרונות התוכנה הן בתרגול חוויתי של חומר הלימוד, בהתאמה 

מערכת דו"חות כוללת גם התוכנה ובמשוב המידי שהתלמידים מקבלים עם סיום כל שאלה. 

 תקדמות התלמידים.מורה על השל מעקב המאפשרת 
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 אופק יסודי

בזיקה שלו הייחודיות שלו . במגוון רחב של תחומי דעתאתר אופק מבית מטח מציע שלל משימות 

השונים, התרגול החוויתי והמשחקים  אמצעים הויזואליםבלספרי הלימוד מבית מטח וכן 

 ם. יהאינטראקטיבי
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 עשר אצבעות

מערכת הלימוד של עשר אצבעות מעודדת ילדים להבין ולהפנים את העקרונות המתמטיים לפני 

ת. תהליך של גילוי עצמי דרך התנסות מעשית מעמיק לימוד השיטה הטכנית לפתרון בעיות מתמטיו

ניתן לגישה באמצעות מחשב, את ההבנה של התלמיד, כמו גם את התחושה של הישג אישי. בנוסף 

 לשחק גם דרך אפליקציית עשר אצבעות בטאבלט או בטלפון החכם.

 https://www.matific.com/isr/he קישור התחברות לאתר: 

 אנדרואיד למכשירי לינק/  אפל למכשירי לינקלהורדת האפליקציה: 
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 בריינפופ

היתרונות העיקריים הם בסרטוני האנימציה בכלל תחומי הדעת. מתמחה בסרטונים בריינפופ אתר 

מאגרי שימות אתגר, חידונים אינטראקטיביים, ממכילים מותאמים לתכניות הלימודים השונות, שהם 

 שאלות ותשובות, צירי זמן ועוד. התכנים נגישים מכל מכשיר קצה בכל זמן ומכל מקום.  
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 הסיסמא אישית שאינ יםתלמידהלכל ה של משרד החינוך. אחידהסיסמה ההכניסה לאתרים דרך 

  משתנה משנה לשנה. ניתן לבקש את הסיסמא ממחנכי הכיתות. 

 

 ,חווייתיתבברכת למידה 

 

 אדר ארד  הילי זוורו

 מנהל בית הספר  רכזת תקשוב
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