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 בקטלוג החינוכיחדש 

 חומרי הוראה
 החינוך במערכת 21-ה המאה מיומנויות קידום לצד ,לימוד תהליכי ובניית חינוכיות מטרות בהשגת המסייעים דיגיטליים תכנים

 

 קטגוריות תוכן

 מופיעים ראשונים בכל קטגוריה  –שימו לב! הפריטים החדשים 

 

  הדרכה על מאפייני האינטרנט וקריטריונים  -הערכת מידע שמקורו ברשת האינטרנט
 יב-להערכת מידע לכיתות ו

  ט-תות חלכי סרטון בתחום הדעת הסטוריה -הורדוס 

 ד-ן אנימציה בנושא המשכן לכיתות גסרטו - המשכן 

 אודות גדעון ואבימלך לכיתות דסרטון  - משל יותם 

 הרצאה בנושא הדרך לסטארטאפ מצליח  - איך סטארטאפ נולד? עם אריק קליינשטיין
 יב-לכיתות יא

  הרצאה מקוונת בנושא גיאומטריה בגן לגננות  - עם מיכל ג'ראד -יוצאים אל המרחב
 וילדי הגנים

  הרצאה מקוונת במסגרת מיזם  - תהליך התיכון בגן עם שולה שלום -מרעיון לתוצר

 "במה לגננת" לגננות

 הודעות כלליות

 
 :שעלו מהשטח וכן מעבודתנו השוטפת מענה לצרכיםהנותנים שיפורים מספר ב דרגנו את הקטלוג החינוכייש
 

הבית מעמוד מהיר חיפוש 
 .מקדים סינון עם לקטגוריה כנסיולה הבית מעמוד ישירות גיל ושכבת דעת תחום לבחור ניתן כעת

בתוצאות רשימה לתצוגת מעבר 
 מסתירה שאינה יותר נוחה רשימה בתצוגת בפריטים לצפות ניתן ובמקומה בוטלה( גדולות תמונות) אריחים תצוגת
 .פרטים

יומי ספרים דוח 
 (.החינוכי בקטלוג מוצגיםלהיות  עתידיםש) ומודפסים דיגיטליים ספרים על הנתונים כל את כעת מכיל

מסוננים ייצוא רשימת פריטים 
 .אקסל לקובץ סינון כל לייצא להם המאפשר הקטגוריה בדף נוסף כפתור יראומשתמשים מזוהים 

 
 .קישור כאןב החינוכי הקטלוג אודות בהרחבה לקרוא תוכלו
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 ספרים דיגיטליים
 ואינטראקטיבית עשירה, דינמית חוויה ידי על מידע רכישת ומאפשרים דיגיטליים באמצעים לתלמיד המונגשים לימוד ספרי

 
 בקטלוג חדש

יב-במדעים לכיתות י ספר דיגיטלי רמה בסיסית ללא עלות - לבריאות מכל הלב 
 
 
 

 חדש בקטלוג החינוכי

 אקדמיה ברשת
 עתידיותת הרצאות וידאו סינכרוניו

 ה במסגרת -הרצאה לתלמידי ב - 9.5.17אני ואתה נשנה את העולם עם רן כהן אהרונוב
 מצעד הספרים המקוון

 ד במסגרת מצעד -הרצאה לתלמידי ב - 9.5.17מסע אל הדובי עם איריס ארגמן
 מקווןהספרים ה

ז במסגרת -הרצאה לתלמידי ד - 8.5.17אבני -לראות בגובה העיניים עם עפרה גלברט
 מצעד הספרים המקוון

 הרצאה  - 1.3.17לשמוח ללא שתיה עם מנחם רוטברגר וראובן וידר  -והשתיה כדת
 ט חמד-בנושא אלכוהול לתלמידי חמקוונת 

 יב במסגרת תרגיל -הרצאה לתלמידי י - 14.2.17שריפת מגניזיות עם ד"ר מרואן חושאן
 למידה בחירום

 תרגיל למידה ט במסגרת -הרצאה לתלמידי ה - 4.2.17חשיבה מתמטית עם אמין סבח

 בחירום

 למידה שיתופית
 מצוא מיידית התאמה עם מורה עמית ולהתנסות ביחד בפעילות של למידה שיתופיתל

 
 יוצרים ביחד" –"לומדים ביחד  מבחר בתי ספר נוספים שהצטרפו לתכנית 

http://ecat.education.gov.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D-2
http://ecat.education.gov.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D-2
http://ecat.education.gov.il/%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%9C%D7%91-2
http://ecat.education.gov.il/%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-2
http://ecat.education.gov.il/%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-2
https://goo.gl/0wwLNi
https://goo.gl/0wwLNi
https://goo.gl/JQdcRu
https://goo.gl/JQdcRu
https://goo.gl/X5HO3x
https://goo.gl/X5HO3x
https://goo.gl/9nir8t
https://goo.gl/9nir8t
https://goo.gl/kr9SQI
https://goo.gl/kr9SQI
https://goo.gl/JSlHCX
https://goo.gl/JSlHCX
http://ecat.education.gov.il/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA
http://ecat.education.gov.il/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA
https://goo.gl/knx6U4

