מדינת ישראל
משרד החינוך

המזכירות הפדגוגית
אגף ספרי לימוד וחומרי למידה

אתרים לשימוש מורים במוסדות חינוך
אתרי אינטרנט מורשים ,קריטריונים לאישור גורף
ועקרונות מנחים

תשפ"א

הקדמה
החוברת שלפניכם מכילה קישורים לאתרים מגוונים המאושרים על ידי מפמ"רים ואשר מומלצים לשימוש
המורים בבתי הספר .חוברת זו היא חלק מחומרי הלמידה הקיימים באתר אגף ספרי לימוד .באתר האגף
קיימים חומרים רבים נוספים לטובת גיוון דרכי ההוראה בבתי הספר :ספרים פיזיים ,דיגיטליים ,סביבות
למידה ,קישור לפורטל התוכן.
הנכם מוזמנים להשתמש בכל החומרים ולהתאימם לצורכי התלמידים בתחומי דעת השונים.

הערות והארות על החוברת אתם מוזמנים לשלוח לאגף אישור ספרי לימוד וחומרי למידה
Learning_Books_Reply@education.gov.il

בברכה,
חגית הרשטיג
מנהלת האגף לאישור ספרי לימוד
וחומרי למידה

דבורה הנביאה  ,2ירושלים ,מיקוד  91911טלפונים 073-3931277 :פקס 073-3931278
חגית הרשטיג  ,מנהלת אגף ספרי לימוד hagither@education.gov.il 073-3931280

1

תוכן עניינים
הקדמה

1

אתרים לשימוש מורים לאנגלית

3

אתרים לשימוש מורים לביולוגיה

6

אתרים לשימוש מורים לגיאוגרפיה

10

אתרים לשימוש מורים להיסטוריה (בחינוך הממלכתי)

11

אתרים לשימוש מורים להיסטוריה (בחינוך הממלכתי דתי)

12

אתרים לשימוש מורים ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

13

אתרים לשימוש מורים למדעי החברה

14

אתרים לשימוש מורים למוסיקה

16

אתרים לשימוש מורים למחשבת ישראל (בחינוך הממלכתי)

17

אתרים לשימוש מורים לספרות (בחינוך הממלכתי)

19

אתרים לשימוש מורים לפילוסופיה

21

אתרים לשימוש מורים בתנ"ך (בחינוך הממלכתי)

22

אתרים לשימוש מורים לתקשורת ולקולנוע

23

אתרים לשימוש מורים לתרבות יהודית-ישראלית

24

אתרים לשימוש מורים לתורה שבעל פה (בחינוך הממלכתי)

26

דבורה הנביאה  ,2ירושלים ,מיקוד  91911טלפונים 073-3931277 :פקס 073-3931278
חגית הרשטיג  ,מנהלת אגף ספרי לימוד hagither@education.gov.il 073-3931280

2

אתרים לשימוש מורים לאנגלית
עקרונות מנחים:
● שילוב מגוון רחב של אתרים בהוראת האנגלית מעשיר את הלמידה .בבחירת אתרים יש לוודא
שהתוכן מתאים לגיל התלמידים ושרמת האנגלית לא קשה מדי.
● כמו בכל פעילות אחרת ,תלמידים צריכים להבין את מטרת המשימה כשמפנים אותם לאתר מסוים.
● האתרים שלמטה מהווים דוגמא והם רק חלק ממבחר גדול של אתרים שניתנים לשימוש באינטרנט.
● להלן מבחר אתרים שימושים במגוון רב של נושאים:
 אוצר מילים
 ראשית הקריאה (אותיות ,וצירופי אותיות)
 ספרוני קריאה אונליין (לקריאה ושמיעה)
 אתרי חדשות ,ואתרים עם חדשות בגרסה מקוצרת עם פעילויות
 משחקים לימודיים המשלבים תרגול בדקדוק ,אוצר מילים וכתיבה
 ספרות
 כתיבה
 פעילויות להאזנה (שירים ,דיאלוגים ,סיפורים קצרים)
 תרגול בדקדוק
 שירים
 שיתופי פעולה עם כיתות שונות בארץ ובעולם
 מאגרי מידע שונים :אנציקלופדיות ומילונים אונליין
מבחר מאגרי מידע מומלצים:
Writing

Vocabulary

Fun English Games

AgendayWeb

Writing Exercises

English Vocabulary Quizzes

BBC Bitesize Writing

Self Study Vocabulary Quizzes

BBC Skillswise

Many Things Vocabulary

Create a Tale

Vocabulary Games
Spelling City
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Quizlet

Listening
ELLO

Beginning reading

Storyline Online

Starfall

Randall's ESL Cyber Listening Lab

Learning Chocolate

ESL Fast

BBC Bitesize
Grammar Practice
Online EBooks

Oxford Practice Grammar

Oxford Owl

Using English

Super Easy Reading for ESL

AgendaWeb

Free Short ESL Stories

a4esl.org

Children's Storybooks Online
Storynory

Songs
YouTube

News Sites

Lyrics Training (with activities)

Breaking News English

LyricsGaps (with activities)

Literacynet

Agenda Web (with activities)

VOA Learning English
CBBC Newsround

Projects with classes in other countries

Time for Kids

Epals

The Times in Plain English

IEarn

One Minute World News

Skype in the Classroom

Six Minutes English - BBC
Jerusalem Post - Breaking News

General Sites to Learn English

World News in Three Levels

British Council Learn English Kids
British Council Learn English Teens
BBC Learning English
ManyThings.org
Activities for ESL Students
English Portal
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Games

Online encyclopedias

Learning Vocabulary Fun

(such as Britannica and Encyclopedia.com)

ESL Plus Games

Wikipedia for kids

Wacky Web Tale

National Geographic Kids

Vocabulary Games

Different Online Dictionaries

Fun Brain
Fact Monster Games
Reading Passages
ReadWorks (Articles and creative
texts with questions)
Relay Reader (App for developing
reading comprehension)

 מפמ"ר אנגלית, ד”ר ציונה לוי:מאת
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אתרים לשימוש מורים לביולוגיה
עקרונות מנחים:
•

אתרי אינטרנט הינם מדיה דינמית המשתנה כל העת .אי לכך לא ניתן לבצע מעקב שוטף אחר תכנים
המופיעים באתרים השונים והפרסום בהם הוא באחריות בעלי האתר.

•

אתרים מטעם גופים רשמיים מתחום המדע או החינוך המדעי ,בהם מועסקים מדענים העוסקים
בתחומים שונים של הביולוגיה.

•

אתרים המציגים מחקרים מהימנים בגרסתם המקורית ,תוך פירוט אופן איסוף הנתונים ומציינים מראי
מקום מדויקים.

•

אתרים המבטיחים רמה נאותה של תכנים מדעיים המופיעים בהם.

•

אתרים של עמותות ציבוריות המתמחות בתחומים שונים הקשורים למשאבי טבע והמעסיקים צוות
חוקרים מהתחומים הנ"ל.

•

אתרים שלא יעלו תכנים שיש בהם משום פגיעה גזענית או מגדרית בציבור זה או אחר.

מבחר מאגרי מידע מומלצים:
•

אתרים של משרדים ממשלתיים :כגון המשרד להגנת הסביבה ,משרד המדע ,משרד הבריאות.

•

מכוני מחקר ,מוסדות אקדמאים המוכרים ,בארץ ובחו"ל (אוניברסיטאות ,מכללות) למדע ו/או
לחינוך מדעי.

•

אתרים של גופי מלכ"ר המתמחים בביולוגיה וסביבה ,המעסיקים צוות חוקרים ומדענים ,דוגמת:
עמותת מדעת ,אדם טבע ודין ,החברה להגנת הטבע.

•

אתרי מוסדות רשמיים בישראל הכוללים גם תכנים מדעיים העוסקים בסביבה כגון :הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,רשות הטבע והגנים ,אתר הכנסת ,איגודי ערים.

•

אתרי מוזיאונים לטבע/מדע דוגמת מוזיאון הטבע על שם שטיינהרדט ,מוזיאון המדע ע"ש
בלומפילד ירושלים ,אוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית.

•

אתרים של עיתונים העוסקים במדע ובסביבה כגון :טבע הדברים ,גלילאו  ,סיינטיפיק אמריקן

יש לציין שיש אתרים רבים נוספים המתאימים לשימוש ואינם מופיעים ברשימה המפורטת להלן.
במידה וקיים ספק ,ניתן להתייעץ עם צוות ההדרכה והפיקוח על הוראת הביולוגיה.
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מבחר מאגרי מידע מומלצים:
אתרים ייעודיים למורי הביולוגיה
•

אתר המפמ"ר לביולוגיה

•

מרכז המורים לביולוגיה

•

המרכז לפיתוח ותמיכה במעבדות הביולוגיה בבתי הספר

•

פורטל עובדי הוראה – המרחב הפדגוגי שעוסק בביולוגיה

אתרים של משרדים ממשלתיים:
•

משרד הבריאות

•

המשרד להגנת הסביבה

•

משרד המדע והטכנולוגיה

מכוני מחקר ,מוסדות אקדמאים ,אגודות מדעיות:
•

חקר ימים ואגמים לישראל

•

קמפוס טבע

•

מכון דוידסון רחובות*.

•

מכון וולקני

•

האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי סביבה

•

המארג -התכנית הלאומית להערכת מצב הטבע

•

גליליום – שותפות אזורית לחינוך מדעי טכנולוגי

•

מכון ויצמן – מסע הקסם המדעי ,אתר מכ"מ לביוחקר עפים על גנטיקה  ,פרוטאופדיה  -אתר
להכרת מבנה חלבונים

אתרים של עמותות וגופי מלכ"ר:
•

אתר הידען

•

אדם טבע ודין

•

החברה להגנת הטבע

•

מלר"ז – המוצעת הציבורית למניעת רעש וזיהום אוויר

•

המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר ובגינה
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•

עמותת מדעת – מדע ומידע למען בריאות המשפחה

•

עמותת בשער

•

רמת הנדיב

•

המועצה לישראל יפה

•

אקואושן – מחקר ימי

•

קרן לבריאות וסביבה

•

המוסד לבטיחות וגהות

אתרי מוסדות רשמיים ,חברות ממשלתיות:
•

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

•

רשות הטבע והגנים

•

אתר הכנסת

•

מרכז השילטון המקומי

•

הבנק העולמי – נתונים

•

פארק אריאל שרון

•

קרן קיימת לישראל

•

חברת מקורות

•

חברת החשמל לישראל

•

רשות נחל הקישון

•

איגודן

אתרים של עיתונים מדעיים:
•

טבע הדברים

•

גלילאו

•

סיינטיפיק אמריקן אורט

•

זווית – סוכנות ידיעות למדע וסביבה

אתרי מוזיאונים למדע:
•

מדעטק חיפה

•

מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים
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•

מוזיאון הטבע על שם שטיינהרדט

•

אוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית

אתרים נוספים:
•

מנהלת אפר פחם

•

קונים כחול לבן

•

פיקיווקי  -מאגר תמונות ישראלי

•

הרצאות קצרות – TED

•

אקולוגיה ואיכות סביבה – מאגר המידע של מט"ח

•

התאחדות התעשיינים

•

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

•

ישראל בשביל האופניים

אתרי מלכ"ר המתמחים במו"ט:
•

מט"ח מעבדה וירטואלית,

•

סנונית

•

ערוץ  23כאן (סדרת גלילאו  ,סופי לעת עתה ,חומר למחשבה),

•

אתר סבבה

•

ספריית מט"ח

•

חלון ירוק  -אתר קק"ל לצעירים

אתרים נוספים
באתר אגף ספרי לימוד נמצאות רשימות של ספרי לימוד דיגיטליים מאושרים ,סביבות תוכן דיגיטליות
מאושרות ואתרים לשימוש מורים במוסדות החינוך בתחומי דעת שונים.
*יש לשים לב לכך שכללי הבטיחות בחלק מהניסויים אינם בהתאמה לכללי הבטיחות העדכניים של משרד
החינוך ולכן יש להימנע מהקרנת ניסויים אלו או להתייחס במפורש לאופן בו יש לערוך את הניסוי .השפה
בסביבה מיועדת להנגשת המדע לציבור הרחב
מאת :ד"ר אירית שדה ,מפמ"ר ביולוגיה
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אתרים לשימוש מורים לגיאוגרפיה אדם וסביבה ,מולדת
חברה ואזרחות
מבחר מאגרי מידע מומלצים:
•

משרדי הממשלה

•

שירות מטראולוגי לישראל

•

המשרד להגנת הסביבה

•

פיקיוויקי – מאגר תמונות ישראלי

•

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

•

המכון הגאולוגי

•

קרן קיימת לישראל

•

החברה הגאולוגית הישראלית

•

חברת מקורות

•

פורטל הגאולוגיה של ויקיפדיה

•

החברה להגנת הטבע

•

המכון הגאולוגי האמריקני

•

רשות הטבע והגנים

•

נאסא

•

המועצה לישראל יפה

•

טד הרצאות

•

חברת החשמל לישראל

•

למרחב עירוניות

•

איגודן  -איגוד ערים דן לתשתיות איכות

•

הבנק העולמי – אינדיקטורים ונתונים

הסביבה

•

ספר העובדות של הבנק העולמי

•

אתר המפות הממשלתי

•

מפת מקוונת שכבות מידע

•

סביבת מפות  - ARCGISסייבר גאוגרפי

•

מבט גאוגרפי  -מושג מהסרטים

•

 Google Data Explorerאתר נתונים

•

אתר ליצירת קלימוגרפים

•

המחזור

•

מולדת חברה ואזרחות  -מרחב פדגוגי

ומדדי פיתוח
•

אנרגיה בראש אחר

•

אקלים ישראל

•

גאוגרפיה אדם וסביבה  -מרחב פדגוגי

(משרד החינוך)
•

(משרד החינוך)

האטלס הסטטיסטי ההסטורי (- 1948
 - )2018הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

מאת :אלי דורי ,מפמ"ר גאוגרפיה אדם וסביבה ,מולדת חברה ואזרחות
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אתרים לשימוש מורים להיסטוריה (בחינוך הממלכתי)
עקרונות מנחים:
●

אתרי אינטרנט הינם מדיה דינמית המשתנה כל העת .אי לכך לא ניתן לבצע מעקב שוטף אחר תכנים
המופיעים באתרים השונים.

●

אתרים מטעם גופים רשמיים המחזיקים צוותי היסטוריה .חזקה על אתרים אלה שלא יעלו תכנים שיש
בהם משום פגיעה גזענית או מגדרית בציבור זה או אחר.

●

אתרים המחזקים צוותי היסטוריה מבטיחים רמה נאותה של תכני ההיסטוריה המופיעים בהם.

מבחר מאגרי מידע מומלצים:
∙אתרי מוזיאונים מרכזיים המחזיקים צוות היסטוריונים :יד ושם; מוזיאון ישראל; מוזיאון ארץ ישראל;
בית התפוצות; מוזיאון הפלמ"ח; מרכז בגין; מרכז רבין; משואה ,תל יצחק; בית לוחמי הגטאות
∙ ארכיונים מרכזיים :גנזך המדינה; הארכיון הציוני; ארכיון המכון למורשת בן גוריון; ארכיון הסוכנות
היהודית.
∙אתרי מלכ"ר המתמחים בהיסטוריה ,המעסיקים צוות חוקרים מתחום ההיסטוריה:
∙אתרי מוסדות רשמיים בישראל הכוללים גם תכנים היסטוריים :אתר הכנסת; אתר משטרת ישראל.

מאת :ד"ר אורנה כץ אתר ,מפמ"ר היסטוריה
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אתרים לשימוש מורים להיסטוריה

(בחינוך הממלכתי דתי)

עקרונות מנחים:
● אתרים המבטיחים התאמה נאותה של תכני ההיסטוריה המופיעים בהם למשנת החמ"ד.
● אתרים מטעם גופים רשמיים המחזיקים צוותי היסטוריה חזקה עליהם שלא יעלו תכנים שיש בהם
משום פגיעה גזענית או מגדרית בציבור זה או אחר ויישמרו על זכויות היוצרים כחוק.

מבחר מאגרי מידע מומלצים:
● בית התפוצות ,מוזיאון השואה בוושינגטון ,מוזיאון הפלמ"ח ,מרכז בגין ,מרכז רבין ,משואה
● בית לוחמי הגטאות ,יד בן צבי ,מכון השואה חיפה ,המכון לאסטרטגיה ציונית ,אתר בית מורשה ,שם
עולם ,יד ושם
●

גנזך המדינה ,הארכיון הציוני ,ארכיון המדינה ,ארכיון לחינוך יהודי ,אוסף התצלומים הלאומי ,המפות
של המדינה ,אתר עיתונות יהודית היסטורית :אונ' ת"א  +הספרייה הלאומית ,מאגר רמב"י  -מאמרים
במדעי היהדות ,הספרייה הלאומית ,ארכיון המכון למורשת בן גוריון ,ארכיון הסוכנות היהודית

● המכון לחקר הציונות הדתית של אוניברסיטת בר אילן ,אתר דעת – מכללת הרצוג ,נקדימון,
● ערוץ ההיסטוריה ,עמוד האש ,תקומה
מאת :בלהה גליקסברג ,מפמ"ר היסטוריה ואזרחות בחמ"ד
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אתרים לשימוש מורים ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה
עקרונות מנחים:
● אתרי אינטרנט הינם מדיה דינמית המשתנה כל העת .אי לכך לא ניתן לבצע מעקב שוטף אחר תכנים
המופיעים באתרים השונים.
● אתרים מטעם גופים רשמיים המחזיקים צוותי היסטוריה .חזקה על אתרים אלה שלא יעלו תכנים
שיש בהם משום פגיעה גזענית או מגדרית בציבור זה או אחר.
● אתרים המחזקים צוותי ארכיאולוגיה והיסטוריה מבטיחים רמה נאותה של התכנים המופיעים בהם.

קריטריונים לאישור גורף של אתרים:
● אתרי מוזיאונים מרכזיים המחזיקים צוות מומחים בתחומי היסטוריה ,ארכיאולוגיה וגיאוגרפיה:
מוזיאון ישראל; מוזיאון ארץ ישראל; בית התפוצות; מוזיאונים בעיר העתיקה בירושלים (עיר דוד,
מרכז דוידסון ,הרובע ההרודיאני ,הבית השרוף ,חצר הישוב הישן וכדומה) ,מוזיאון הפלמ"ח
● ארכיונים מרכזיים :גנזך המדינה; הארכיון הציוני; ארכיון המכון למורשת בן גוריון; ארכיון הסוכנות
היהודית.
● אתרי מלכ"ר המתמחים בהיסטוריה ,בתנ"ך בגיאוגרפיה ובארכיאולוגיה המעסיקים צוות חוקרים
מהתחומים הנ"ל
● האתר של רשות העתיקות ופרסומים שונים שלהם הנשלחים בדיוור ישיר.
● אתרים רשמיים של גנים לאומיים בחבלי הארץ השונים ,על-פי היחידות השונות; אתרי תיירות
וארכיאולוגיה :תיירות בנימין ,תיירות שומרון
● אתרי מורשת ישראל הדנים בקשר לארץ :מקראנט ,האתר של הרב יואל בן נון
● הספרייה הלאומית ,יד יצחק בן-צבי
מאת :ד"ר אפרת זילבר ,לימודי ארץ-ישראל וארכאולוגיה
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אתרים לשימוש מורים למדעי החברה
מבחר מאגרי מידע מומלצים על פי תחומי דעת:1
סוציולוגיה:
● אתר כנסת ישראל  ,כניסה למחקר ומידע  ,וחיפוש עפ"י מילים
● אתר האגודה הסוציולוגית – מחקרים ומאמריםhttp://www.israel-sociology.org.il /
● אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
● אתר אנשים ישראל פרופ' עוז אלמוג https://www.neaman.org.il/People-Israel-Project-
– Guide-Israeli-Society-peopleil-org-HEB
● אתר מגמות כתב עת במדעי החברה -https://www.megamot-journal.org.il/default.aspx
● אתר מכון הנרייטה סאלד https://www.szold.org.il/-
● אתר מנהל חברה ונוער https://edu.gov.il/noar/minhal/Pages/hp.aspx-
כלכלה
● אתר מרכז טאוב
● אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
● אתר בנק ישראל
● אתר משרד האוצר
● אתר דה מרקר
● אתר גלובס
● אתר שורש – מרכז למחקר כלכלי וחברתי
● אתר מרכז המחקר והמידע של הכנסת
● אתר מכון ירושלים לחקר ישראל
● אתר מכון הייצוא
● אתר התאחדות התעשיינים
● אתר הרבעון לכלכלה

 1כל האתרים רלוונטיים גם לפרויקט יחידת החקר במדעי החברה (היחידה החמישית)
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פסיכולוגיה:
● אתר שירות פסיכולוגי ייעוצי (שפ"ינט)
● אתר הגורם האנושי
● אתר הסתדרות הפסיכולוגים
● אתר בטיפולנט
● אתר פסיכולוגיה עברית
● אתר מאמרים באתר של ער"ן
● אתר הסתדרות הפסיכולוגים האמריקאית
● אתר כללי רישום ביבליוגרפי על פי ה APA
● אתר קרן של"ם – מחקרים ושאלוני מחקר
● אתר ידע וסקרנות דיגיטלית – עמי סלנט
● אתר ברנקו וויס – מאמרים וסרטונים (דידקטיקה)
● מאגר משאבי הוראה בפסיכולוגיה  - googleclassroomבאמצעות פנייה
למייל המפמ"ר mdhmafmar@israschool -
מדע המדינה
● אתר מדעי מדינה  -אתר משרד חינוך מאגר בחינות בגרות
● שאלוני בחינת ופתרונות הבגרות במדעי החברה (מתודולוגיה ,פסיכולוגיה ,כלכלה ,מדע המדינה,
סוציולוגיה) נמצאים באתר של משרד החינוך
● סיכומי מאמרים במדע המדינה
●  ( https://www.ceci.org.ilהמרכז להעצמת האזרח )
●  ( https://www.idi.org.ilהמכון הישראלי לדמוקרטיה )
● המכון למחקרי ביטחון לאומי https://www.inss.org.il/he/

מאת :דניאלה פרידמן ,מפמ"ר מדעי החברה ומנהלת המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים
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אתרים לשימוש מורים למוסיקה
מבחר מאגרי מידע מומלצים על פי תחומי דעת:
● זמרשת
● אוסף המוסיקה וארכיון הצליל
● צפונט מוסיקה
● אוצר הזמר העברי  -רשות השידור
● סיפורו של שיר  -ד"ר איתי פלאות
● מימה  -מידע על שירים
● האתר למוסיקה קלאסית
● ג'וי טיונס  -אתר ללימוד חלילית
● חליל -ללימוד חלילית
אתרים באנגלית:
● מוסיקה ומתמטיקה
● אתר ללימוד תיאוריה
● תרפיה במוסיקה

מאת :בצלאל קופרוסר  ,מפקח מרכז על החינוך המוסיקלי

דבורה הנביאה  ,2ירושלים ,מיקוד  91911טלפונים 073-3931277 :פקס 073-3931278
חגית הרשטיג  ,מנהלת אגף ספרי לימוד hagither@education.gov.il 073-3931280

16

אתרים לשימוש מורים למחשבת ישראל

(בחינוך הממלכתי)

עקרונות מנחים:
● ספריות וארכיונים בארץ ובעולם
● אתרים של בתי מדרש וארגונים פלורליסטיים
● מאגרי מידע של ספרות הקודש
● אתרים של הגות יהודית בתקופות שונות  ,זרמים שונים
● אתרים של זרמים ביהדות
● אתרים על הרמב"ם
● אתרים העוסקים במעגל השנה ובפרשת שבוע
● אתרי בתי ספר בתחום הדעת של מחשבת ישראל

מבחר מאגרי מידע מומלצים:
● רמב"י
● בינ"ה
● בית מדרש אלול להתחדשות יהודית ,ירושלים
● מדרשת – בתי מדרש בישראל ,ליצירה ולשיתוף דפי לימוד
● ממזרח שמש – מסורת של אחריות חברתית
● תכלת ברשת
● דעת – יהדות ורוח
● משנה תורה להרמב"ם מנוקד (מכון ממרא) – הלכה למעשה לכל בזמננו
● פרויקט השו"ת המקוון (בתשלום) – אוניברסיטת בר אילן
● גיליונות נחמה ליבוביץ
● ספר האגדה – אוצר אגדות חז"ל ,גרסת הרשת.
● ( HebrewBooksספרי קודש לעיון והורדה חינם)
● פרויקט בן יהודה
● דעות (נאמני תורה ועבודה)
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● התנועה המסורתית בישראל
● התנועה הרפורמית (יהדות מתקדמת בישראל)
● שיטים (מכון החגים)
● פרשת השבוע (אוניברסיטת בר אילן)
● הזמנה לפיוט אתר הפיוט והתפילה

מאת :טליה אפיק-גרוסמן ,מפמ"ר מחשבת ישראל.
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אתרים לשימוש מורים לספרות (בחינוך הממלכתי)
עקרונות מנחים:
אתרי אינטרנט הינם מדיה דינמית המשתנה כל העת .אי לכך לא ניתן לבצע מעקב שוטף אחר תכנים
המופיעים באתרים השונים.
אתרים מטעם גופים רשמיים המחזיקים צוותי ספרות .חזקה על אתרים אלה שלא יעלו תכנים שיש בהם
משום פגיעה גזענית או מגדרית בציבור זה או אחר ויישמרו על זכויות היוצרים כחוק.
אתרים המחזקים צוותי ספרות המבטיחים רמה נאותה של תכני הספרות המופיעים בהם.
מבחר מאגרי מידע מומלצים:
● אתר 'חדר המורים לספרות' (אתר המפמ"ר)
● אתר הספרייה הלאומית
● אתר יד ושם
● אתר פרויקט בן יהודה
● אתר דףדף
● אתר 'דעת' לימודי יהדות ורוח מכללת הרצוג -גוש עציון
● אתרי מוזיאונים מרכזיים :מוזיאון ישראל ;מוזיאון ארץ ישראל ;בית התפוצות -מוזיאון העם היהודי;
מוזיאון ארצות המקרא ירושלים.
● ארכיונים מרכזיים :הארכיון הציוני המרכזי ;ארכיון גנזים מכון ביו -ביבליוגרפי ע"ש אשר ברש לחקר
תולדות הספרות העברית בעת החדשה.
● אתרי מלכ"ר :אתר 'שמחת הקריאה'
● סיפורי-רדיו-תסכיתים  -רדיו הר הצופים
● סופרים קוראים
●  TV 23שידורי הטלוויזיה החינוכית הישראלית ,כגון:
 oקריאת כיוון
 oבקריאה ראשונה

מאת :מירב בראוטבר ,מפמ"ר ספרות בחינוך הממלכתי
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אתרים לשימוש מורים לחינוך לשוני

(בחינוך היסודי)

מבחר מאגרי מידע מומלצים:

● אתר החינוך הלשוני – עברית בקדם יסודי וביסודי
● אתר על הגובה  -ממשל זמין לילדים
● חדשון – חדשות בעברית קלה
● האקדמיה ללשון העברית
● הפנקס – כתב עת מקוון לספרות ותרבות לילדים
● טיול עם מראה -מסע וירטואלי המאפשר ללומדים לנוע במרחבי האינטרנט ולבצע פעילויות חקר.
הטיול מזמן היכרות עם מאגרים שונים באינטרנט ומציע דרכים מאתגרות לארגון המידע הרב.
● לקסיקון הספרות העברית החדשה
● ספרית פיג'מה מסורת של סיפורי לילה טוב

מאת :דליה הלוי ,מפקחת על העברית בחינוך הקדם יסודי והיסודי
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אתרים לשימוש מורים לפילוסופיה
האתרים של האוניברסיטאות בארץ ובעולם בהן מלמדים את תחום הפילוסופיה וכן ,אתר מכון ואן ליר
בירושלים ואתרים של בתי הספר בהם לומדים את תחום הפילוסופיה.

מאת :ד"ר לאה שילה ,מדריכה ארצית מרכזת לפילוסופיה
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אתרים לשימוש מורים בתנ"ך (בחינוך הממלכתי)

קריטריונים לאישור גורף של אתרים:
● אתרים פלורליסטים ,המציגים עמדות ופרשנויות מגוונות ,המתבססים על פשט הכתובים ואינם
מכופפים את הכתובים למגמות שונות תוך מתיחת משמעותם מעבר לאמור בהם.
● אתרים של מכוני מחקר ואוניברסיטאות
● אתרים המבטיחים רמה נאותה של תכני התנ"ך המופיעים בהם.
● אתרים המתמחים בהיסטוריה ,בתנ"ך ,בספרות ,בגיאוגרפיה ובארכיאולוגיה המעסיקים צוות חוקרים
מהתחומים הנ"ל.
● אתרים שלא יעלו תכנים שיש בהם משום פגיעה גזענית או מגדרית בציבור זה או אחר.
מבחר מאגרי מידע מומלצים:
● מקראנט -מאגר מידע במקרא
● אתר תנ"ך בחינוך הממלכתי (מאמרים דידקטיים) -האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
● אתר תנ"ך החדש בחינוך הממלכתי
● סיפור מההפטרה ,תכניות רשת
● על מקרא ,הוראה וחינוך -הבלוג של ד"ר לאה מזור
● סדרת הרצאות מדוע -הרשות לקהילה ולנוער ,האוניברסיטה העברית

● שבעים פנים – תכנית אירוח על פרשת שבוע של הטלוויזיה החינוכית קישור לא תקין
● משאבי מידע אלקטרוניים ביהדות – הספרייה הלאומית קישור לא תקין
● תרבות וזהות יהודית -מכון ון ליר
● שבילי התנ"ך -מכללת הרצוג ,דעת לימודי יהדות ורוח
● בית המדרש הווירטואלי (ע"ש ישראל קושיצקי) -שיעורים על פרשיות השבוע ,מכללת הרצוג
 oשיעורים בתנ"ך
 oדרכי העיצוב של הסיפור המקראי
● עידן התנ"ך -ארכיאולוגיה ,היסטוריה ומקרא בארץ ישראל קישור לא תקין
● אתר המצגות של אסף פלר – תנ"ך באומנות קישור לא תקין
מאת :ד"ר ענת צידון ,מפמ"ר תנ"ך בחינוך הממלכתי
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אתרים לשימוש מורים לתקשורת ולקולנוע
עקרונות מנחים:
האתרים המורשים המוצגים בהמשך מהווים מאגרי מידע אקדמיים כולל מאגרים של חומרים ויזואליים
הניתנים לשימוש בכיתה .כל החומרים לקוחים ממוסדות מוכרים ורשמיים .כמו כן ,ישנם חומרי פרשנות
מקובלים.
מבחר אתרי רשת המתאימים לשימוש למורים לתקשורת:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

תקריב -כתב עת לקולנוע דוקומנטרי
סוויצ' -חינוך לחיים משותפים ,מט"ח
הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו
אתר כאן 11
האגודה הישראלית לתקשורת
האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית
מסגרות מדיה – כתב עת ישראלי לתקשורת
"העין השביעית" כתב עת
העוקץ אתר תוכן עצמאי
רשימת אתרי עיתונים בארץ בשפות שונות
ערב רב כתב עת ,לאומנות ,תרבות וחברה.
המקום הכי חם בגיהנום אתר עיתונות עצמאית
הטלוויזיה החברתית אתר תקשורת עצמאית
ערוץ 7
אלכסון  -כתב עת דיגיטלי
סליל  -כתב עת להיסטוריה קולנוע וטלוויזיה
ילדים של החיים  -תלמידי תיכון יוצרים סרטים
קרן הקולנוע הישראלי  -מאמרים על סרטים
סינמסקופ  -בלוג הקולנוע של יאיר רווה
סינמטק  -כתב עת
פס יצירה  -בחסות בית הספר לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל אביב

•

British Film Institute

מאת :ד"ר איבנה רטנר מנהלת תחומי הדעת תקשורת וקולנוע
דבורה הנביאה  ,2ירושלים ,מיקוד  91911טלפונים 073-3931277 :פקס 073-3931278
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אתרים לשימוש מורים לתרבות יהודית-ישראלית
עקרונות מנחים:
● אתרים פלורליסטים ,המציגים עמדות ופרשנויות מגוונות ,ואינם מטיפים לעמדה אחת (בעיקר בנושא
פרשת השבוע).
● אתרים המציגים פרשנויות לצד מקורות קלאסיים בגרסתם המקורית ,ומציינים מראי מקום מדויקים.
● אתרים של ארגונים פלורליסטיים :מדרשת ,אלול ,עלמא ,מכון הרטמן ,מכון שכטר ,תרבות il
● אתרים של מאגרי מידע (מאגר ספרות הקודש Hebrew book ,וכדומה)
● אתרים של ארכיונים מרכזיים :גנזך המדינה ,הארכיון הציוני ,המכון למורשת בן גוריון ,מרכז מורשת
בגין וכדומה
● אתרים של מוסדות רשמיים :אתר הכנסת ,אתר הסוכנות היהודית
● אתרים של מכוני מחקר ואוניברסיטאות
מבחר מאגרי מידע מומלצים:
 oתרבות  - ilמבחר מאמרים ,פעילויות ,הצעות להוראת תרבות ישראל ,יהדות וציונות
 oגיליונות נחמה -גיליונות לעיון בפרשת השבוע מאת נחמה ליבוביץ'.
 oספר האגדה באתר סנונית
 oספר האגדה לילדים באתר סנונית
 oמאמרים ,מסות ,ועיון המכון למורשת בן גוריון
 oמרכז מורשת בגין
 oמכון ז'בוטינסקי
 oמוזיאון הרצל
 oאתר המועצה הציבורית להנצחת זכרו של בנימין זאב הרצל משרד ראש הממשלה
 oאתר ממשל זמין לילדים – מבחר טקסטים ופעילויות בנושאים שונים בתולדות עם ישראל והציונות
 oמוזיאון העם היהודי בבית התפוצות
● פרויקט בן יהודה מסות וכתבים של הוגים ציוניים :הרצל ;ביאליק ;אחד העם ;זאב ז'בוטינסקי ;א.ד
גורדון ;דוד בן גוריון ורבים נוספים
● מאגר ספרות הקודש :שבו טקסטים בגרסתם המקורית מתוך:
 oהמקרא (+פרשנויות רש"י ,רמב"ן ,מצודת דוד ,מצודת ציון)
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 oהמשנה
 oתוספתא
 oתלמוד בבלי וירושלמי
 oמדרש תנחומא
 oמשנה תורה לרמב"ם
● ארון הספרים היהודי בויקיטקסט :מאגר טקסטים בגרסתם המקורי
● מאגר ספרים סרוקים ב – HebrewBooks.org
מאת :יובל סרי ,מפמ"ר תרבות יהודית-ישראלית
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אתרים לשימוש מורים לתורה שבעל פה

(בחינוך הממלכתי)

עקרונות מנחים:
●

האינטרנט במהותו הוא כלי דינאמי המשתנה בכל עת .אתרים עולים לרשת חדשות לבקרים ולכן לא
ניתן לעקוב אחר התכנים המתחדשים בכל אחד מהם.

●

עיקר המעשה החינוכי הוא בהקניית כלים למשתמשים לעשות בחירות מושכלות ובחינות נכונות לגבי
המידע והחומרים השונים אליהם הם נחשפים.

● בהוראה ולמידה של התורה שבעל-פה ,יש חשיבות רבה לשימוש ברשת על אתריה ,ליצירת החיבור
בין חומרים עתיקים לכלים חדשים ,משל היו קנקנים חדשים מלאים יין ישן.
אתרים מומלצים:
● ספריות וארכיונים בארץ ובעולם
● HebrewBooks
● מאגר ספרות הקודש
● פרויקט השו"ת המקוון (בתשלום)
● אתר מפמ"ר תורה שבעל פה
● מדף תורה שבעל פה באתר תרבותil
●

דעת לימודי יהדות ורוח

● ספר האגדה באתר סנונית
● מדרשת
● סיני – הדף היומי בעשר דקות

● הזמנה לפיוט
● תרבות וזהות יהודית -מכון ון ליר
● אתרים של בתי –מדרש פלורליסטים וארגונים להתחדשות יהודית
● אתרים העוסקים בפרשת השבוע
● אתרים בתחום המשפט העברי
מאת :יוספה משולם ,מפמ"ר תורה שבעל-פה (ממלכתי)
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