
 

 

מחלקת הדרכת מדיה      

 

 מחוללי חידונים, סקרים:  

• /com.quizizz://https  -יום.   14משודרג, מאפשר לייצר כיתה קבועה ל קאהוט 
•  /il.co.be-to.www://http   -משחק תפקידים מקוון! תומך בעברית, פיתוח ישראלי . 
• start/dashboard/com.opinionstage.www://https  250    ,שלל סוגי סקרים צפיות בחודש. 
• /com.plickers.get://https  -וכו'כרטיסיות חידונים , 

• toys.deck://https/  - בסיסי המבוסס על חידות. חדר בריחה וירטואלי 

 

 תחליפי זום  

• html.education/industries/com.webex.www://https  100 
 'חדר קבלה' אישי, צ'אט משודרג עם אימוג'י  וגיפים  דקות, ללא צורך בהורדה,  50איש,   •
• /com.google.meet://https  -  ,דומה מאוד לזום כלי של גוגל 
• true=redirect/?resources/com.classdojo.www://https  -  הוריםגם עם מאפשר התממשקות  

   בנוסף ללומדים. 

 משחקים 

• /#/com.naraview.www://https  -המירוץ ויקיפדי. 
• com.educandy.www  -מחולל משחקים . 
• /net.hit-telem.sortthepapers://http-היטמכון  -מחולל משחקים ישראלי  

• /net.wordwall://https  -  ם.  המון סוגי משחקימאפשר להתאים למסגרת חינוכית 

 תוכן אינטראקטיבי 

• new/videos/co.vizia://https  -כשכבה נוספתשאלונים וסקרים על גבי סרטוני יוטיוב , . 
show/com.zoho.www://https/  -מצגות אינטראקטיביות, כוללות צ'אט ושלל אפקטים . 

• com.snacktools.www://https/   - ופך כמעט כל תוכן לאינטראקטיבי, למתקדמים )יחסית( ה 

  

 מסלולי למידה מוגדרים 

• /com.zeetings.www://https-   משתמשים בכל פעם, המנהל יכול לנוע ולראות בזמן    25לוחות, עד
 אמת מה המשתמשים עושים, מאפשר הטמעה של דברים חיצוניים.  

•  /com.nearpod://https -  מתממשק עם זום, מצגות ויוטיוב, מאפשר הזרמה טובה של סרטונים
 ם ומעקב אחרי תנועת הלומדי
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 לוחות שיתופיים

• /com.padlet://https  -  עד שלושה לוחות למשתמש, אפשרות לשתף, אפשרות להטמיע 
• main/com.dotstorming://https  -למתקדמים: צבעים, כותרות, סקרים  פאדלט 
• /com.trello://https  -י! רק שאפשר לייבא את התוצאות ישירות למאנדי -כמו פאדלט 

• /it.coggle://https   - מפת חשיבה מתקדמת, חופשי לקבוצות קטנות 

 מבחנים, הסמכות, לימוד  

• /me.wizer.app://https  -ם דפי למידה אינטראקטיביי 
• /com.miro://https  -  ,מפת חשיבה מרובת משתתפים, אפשרות להוסיף מספר אנשים בלתי מוגבל

 אפשרות לשיתוף מסך, צ'אט, ושיחות וידאו.  

 אפליקציות 

• /com.groupwizeapp.www://http   -מעולה ככלי. - ניתוח קבוצות וואטסאפ, ענני מילים 

• iw=hl&instashot.camerasideas.com=id?details/apps/store/com.google.play://https   -
 ית עריכת סרטונים מעולה! )סרטון סיכום המרכזות נערך שם( יפליקצא

 

 כלים שימושיים:  

•  new/com.google.sites://https - בגוגל   פשוטים )דפי נחיתה( בניית אתרים 
• dashboard/app/com.zapier://https -  בניית אוטומציות בהתאמה אישית 
• staff-teaching-non/com.moovly.www://https  - סרטוני אנימציה בהתאמה אישית 
• com.canva.www://https/   -  תבניות עיצוב לכל דורש, בעז"ה בשבוע הקרוב נפתח לכולם את גרסת

   בתוכה מוטמעת ערכת המותג.  -הפרו 
• com.crello://https/   - חות או יותר. , פכמו קנבה 
• co.visme.www://https/     - אינפוגרפיקות מושקעות 
• com.wix.www://https/   -    )בניית אתרים בגוגל )למתקדמים 

 

 סביבות עבודה 

• /com.toggl://https -  !ניהול פרוייקטים )עד חמישה אנשים( + שעון נוכחות, מתממשק עם המאנדיי 
• /com.slack.app://https- שמשמש בתור המזכירה    ניהול פרוייקטים, תקשורת פנים ארגונית, בוט

 האישית שלכם, מתממשק עם המאנדיי! 
 ת!יו גם הדרייב וגם המאנדיי הופכים בקלות רבה לסביבות עבודה מקוונות סנכרונ -טיפ •

 
 

 שטויות 

• il.co.memeking.www://http/  -    מחולל ממים 

• bg.remove.www://https/   -  הסרת רקע מתמונות 
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