עשר מעלות טובות לרשת
ליקט וערך – אביעד פתוחי חותם
שליחים יקרים ואהובים -שלום וברכה לכולם!
בימים מורכבים אלו ,כשפעילות רבה משגרת החיים שלנו עוברת אל המרחב הוירטואלי ,בקשנו ללקט עבורכם 'עשרת
מעלות טובות' שמציעה רשת האינטרנט ויכולים להיות שימושיים עבורכם בבתי-הספר ,בקהילות ,ובשאר עיסוקיכם
המבורכים.
הרשת כידוע רחבה מני-ים ,וניתן למנות עוד כלים רבים שעשויים להיות לעזר ,וכמובן שגם באופן פרטני נשמח לעמוד
לשירותכם בליווי ,סיוע יעוץ והכוונה
בתפילה לימים טובים ושקטים ,ופסח כשר ושמח
צוות המכון

 .1זום ()zoom.us
נראה שבימ ים האלו קשה לדמיין את העולם שלנו בלעדיו; כלי נהדר שמאפשר פגישות 'אישיות' או רבות משתתפים
עם עזרים יעילים ושימושיים.
 .2הקלטת מסך ()screencast-o-matic
באמצעות התכנה הזו ניתן 'להקליט' את המסך שלכם ולבחור בין תצוגה גרפית ,תוספת סאונד ,ושאר כיו"ב -שימושי
ביותר להוראה ,שיתוף ,הדרכה והכוונה שלא צריכים להיעשות ב'לייב'.
 .3אלף ביתא ()www.alephbeta
אתר נהדר עם סרטונים באנגלית במגוון גדול של תחומי היהדות -פרשת שבוע ,חגים וכד' .התכנים כולם מצויירים אבל
בהחלט מתאימים גם לנוער ולמבוגרים ,ולרבים מהם אף נכתב מדריך למורה.
 .4קויזלט ()quizlet
קויזלט הוא אתר 'משחקי' ,שמאפשר יצירת 'סטים' של מילים ומונחים בכל שפה שבה תבחרו .לאחר יצירת הסטים
ניתן בקלות להפוך אותם למשחקים שונים מבלי השקעה נוספת מעבר לכתיבת המלים\מונחים ופירושן
 .5ניהול משימות ()Trello
מומחים רבים מדברים על הצורך לנסות ולשמור על שגרה ככל הניתן גם בימים שכאלו .הכלי הזה מאפשר לנהל מעין
רשימת מטלות יומית ,שאיננה תלוי בזמן מסויים כמו ביומן של גוגל.
 .6ספריא ()Sefaria
בימים שבהם הגישה לבתי-הכנסת ובתי המדרש מוגבלת ומצומצמת ,מאפשר ספריא לפתוח וללמוד ספרים רבים באופן
וירטואלי ,וכמובן גם חינמי .למעוניינים ,ישנה גם אפשרות להכנת דפי מקורות לשיעורים ופעילויות ,ומקורות רבים
מתורגמים גם לאנגלית.
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 .7אתר התנ"ך ()Hatanakh
אתר התנ"ך של מכללת הרצוג מאפשר ללמוד' ,לסייר' ולהעמיק בכל פרקי התנ"ך בשילוב נהדר שבין ישן וחדש; האתר
זמין בעברית ובאנגלית.
 .8היינו כחולמים ()Hatanakh
לימוד יומי של פרקי נביאים מבית מכללת הרצוג .זמין בעברית ומיועד בעיקר לבני-נוער שרוצים להפקיד על קביעות
מסויימת ולהיות חלק מקהילת לומדים רחבה יותר.
 .9פורטל למידה מרחוק ()Unesco
פורטל שמרכז בתוכו מגוון אפשרויות למידה מרחוק ,מבית הזרוע החינוכית של האו"ם
 .10ריכוז נתוני הקורונה ()ncov2019
ריכוז נתוני הקורונה מכלל מדינות העולם
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