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ראש תחום פדגוגיה דיגיטלית בסמינר קיבוצים 
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Animations/Clips

Conceptual Makers

Simulations 

3D Interactive Models

Modeling

Virtual Labs

AR/VR

?מה בתפריט 



Animations/Clips



?איך עובד קבל

Animations/Clips

https://www.youtube.com/watch?v=5hFC9ugTGLs


Smart Search for Animations/Clips



Animations/Clips

Physics Channels:  

Veritasum - Magnos Effect
Minutephysics – The Grandfather Paradox
Physics Girl

Engineering oriented Channels:

Mark Rober
SmarterEveryDay

https://www.youtube.com/c/veritasium/videos?view=0&sort=p&flow=grid
https://www.youtube.com/watch?v=2OSrvzNW9FE
https://www.youtube.com/channel/UCUHW94eEFW7hkUMVaZz4eDg/videos
https://www.youtube.com/channel/UC7DdEm33SyaTDtWYGO2CwdA/videos
https://www.youtube.com/watch?v=XayNKY944lY
https://www.youtube.com/channel/UC7DdEm33SyaTDtWYGO2CwdA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCY1kMZp36IQSyNx_9h4mpCg/videos
https://www.youtube.com/channel/UC6107grRI4m0o2-emgoDnAA/videos


Conceptual Makers



Concept Map Maker



Mind Map Maker



Mindomo Demo 
Coggle Demo 



Flowchart Maker



Simulations 



חשמל-סימולציית חוק פרדיי תרמודינמיקה-סימולציית גז 

https://phet.colorado.edu/sims/html/gas-properties/latest/gas-properties_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/faradays-law/latest/faradays-law_en.html


https://www.edumedia-sciences.com/en/node/20-electrical-engineering

https://www.edumedia-sciences.com/en/node/20-electrical-engineering


סימולציה לחקר הנגזרת 

https://www.geogebra.org/m/DSEBMEyM


מחשבון גרפי משוכלל

https://www.desmos.com/calculator


3D Interactive Models



3D Interacrive Models

https://www.zygotebody.com/#nav=1.37,87.59,300,0,0,0,0&sel=p:;h:;s:;c:0;o:0&layers=1,1,10000

https://www.zygotebody.com/#nav=1.37,87.59,300,0,0,0,0&sel=p:;h:;s:;c:0;o:0&layers=1,1,10000


3D Interacrive Models

https://sketchfab.com/3d-models/3d-animated-realistic-
human-heart-v20-168b474fba564f688048212e99b4159d

https://sketchfab.com/3d-models/3d-animated-realistic-human-heart-v20-168b474fba564f688048212e99b4159d


Modeling



http://energy.concord.org/energy3d/


https://www.magnoliasci.com/

https://www.magnoliasci.com/


Virtual Labs



Virtual Labs

https://www.labster.com/the-complete-guide-to-virtual-labs%E2%80%8B/

https://www.labster.com/the-complete-guide-to-virtual-labs%E2%80%8B/
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Virtual Labs

https://praxilabs.com/


https://libguides.mines.edu/oer/simulationslabs


Augmented Reality 



https://www.centre4innovation.org/stories/augmented-reality-app-leiden-medical-students-transplants/

https://www.centre4innovation.org/stories/augmented-reality-app-leiden-medical-students-transplants/
https://www.centre4innovation.org/stories/augmented-reality-app-leiden-medical-students-transplants/


https://www.youtube.com/watch?v=yqgkx2KcTd8

https://www.youtube.com/watch?v=yqgkx2KcTd8


https://vimeo.com/269882708

https://vimeo.com/269882708


Virtual Reality 
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תצורות שימוש בכלי המחשה

הסטודנט מבצע חקר חופשי

הסטודנט מקבל בעיה לפתרוןתובנות/תופעות/המרצה מדגים מושגים

קבוצת סטודנטים מקבלת משימה
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רמות חשיבה



רמות חשיבה של משימות 

?איך קוראים לנקודה שבה הפונקציה מקבלת את הערך הנמוך ביותר 

? הוא חיובי X=-2האם השיפוע של הפונקציה בנקודה 

והנגזרת שליליתY=0מצא נקודה על הפונקציה שבה 

?האם יש קשר לערך הפונקציה בנקודה זו ?באיזו נקודה משנה הנגזרת סימן 

0ושלילית אחרי 0רשום פונקציה שבה הנגזרת חיובית עד 



דינמי

סכמתי

סטטי

ריאליסטי

לומד אקטיבי

לומד פסיבי

לסיווג כלי ההמחשהמימדים
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תודה על ההקשבה 
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