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 מאת: יעקב מתן ואבי פליישמן 
 

 אתרים וקורסים ללמידה מרחוק 
הקורונה  תקופתמיוחדת ל  גירסה  

פודקאסטיםוכן  קורסים ותחומים נוספיםהדרכה ללמידה אפקטיבית מרחוק,   
 
 

 בעברית  חינמי  כלים ורקע לקראת למידה דיגיטלי 
  -חטיף למידה דיגיטלי לימי הקורונה  קליק 

 ג׳וינט תבת ומשרד העבודה 
 כן כן

 הכשרות בסיס 

 שפות

 אנגלית

משרד החוץ של  
 ארה״ב

קורסי אנגלית מדוברת, קריאה  
 ואוצר מילים 

 לא כן

 כן כן אנגלית עסקית  שירות התעסוקה 

 אנגלית לאקדמיה

קורס חינמי להקניית אנגלית  
אקדמית, קריאה במאמרים אקדמיים  

באנגלית והכנה לבחינות הפטור  
 באנגלית

 כן כן

 רוזטה סטון 

rosetta stone תוכנה מקצועית   - 
ללימוד אנגלית, כולל מתרגלי אונליין  
)ניתן להוריד חבילות של כל השפות(  

המערכת בתשלום  –  

 כן לא

 אינגליש קלאס
כל התכנים   -אנגלית לילדים 

והספרים של פרויקט ״אינגליש 
 קלאס״

 כן כן

 ערבית 
 שפה 1

קורס קריאה וכתיבה בשפה הערבית  
שלום )באתר מגוון קורסי  ללא ת –

 ערבית נוספים בתשלום( 

 כן
)קורס  

 ספציפי(

 כן

 כן כן ערבית מדוברת  מדרסה 

קורסים במתמטיקה בכל הרמות,   אקדמיית קהאן  מתמטיקה 
 מדעים והנדסה 

 כן כן

 יישומי מחשב 

 כן כן קורס להכרת תוכנת אקסל  אופיס פאן
 כן כן קורסים לתוכנות אקסל במגוון רמות  אקסליסט

 אונליין סקול
הקורסים   MS פרוג׳קט, אקסל ואקסס 

 הנ״ל
 כן

 פוטושופ למתחילים 

מציג את ממשקי העבודה והתפעול  
מבית  PhotoShop CS6 של תוכנת 

 אדובי
 

 כן כן

 בעברית חינמי  כישורים רכים
 

 סטוריטלינג
איך להציג את המותג שלך  

גוגל  -באמצעות סיפור   
 כן כן

  -פיתוח מיומנויות דיבור בפני קהל  דיבור בפני קהל
 גוגל

 כן כן

https://members.smoove.io/view.ashx?message=h44801171O70419285O246692O70454049&r=1009
http://www.usalearns.org/
http://www.usalearns.org/
https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/Pages/BusinessEnglish.aspx
http://study.onl.co.il/
https://www.rosettastone.com/learn-english/
https://boazalbert.wixsite.com/english-class/documents
https://safa1.co.il/course/readarabicnow/
https://safa1.co.il/course/readarabicnow/
https://safa1.co.il/course/readarabicnow/
https://madrasafree.com/
http://www.hebrewkhan.org/
https://www.officefun.co.il/
https://www.excelist.co.il/
http://www.online-school.co.il/
https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/Pages/photshopbeginners.aspx
https://learndigital.withgoogle.com/digitalworkshop-il/course/storytelling-design
https://learndigital.withgoogle.com/digitalworkshop-il/course/public-speaking
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 ניהול זמן 
תיעדוף משימות והגברת  
גוגל -הפרודוקטיביות בעבודה   

 כן כן

יצירת רשת קשרים כדי להתקדם   פיתוח נטוורקינג
גוגל -במסלול הקריירה   

 כן כן

הגברת ביטחון עצמי ויכולות שכנוע   קידום עצמי 
גוגל -  

 כן כן

איך להתקבל  
 למשרה הבאה 

  -קורות חיים והכנה לראיון עבודה 
 גוגל

 כן כן

 בעברית חינמי  הכשרות מקצועיות 

 הייטק

 קורס פייתון 
  - כלי בסיס לפיתוח בשפת פייתון 

קמפוס  -מערך הסייבר הלאומי   
 כן כן

 קורס וורדפרס 
שירות   –בניית אתרים בסיסית  

 התעסוקה 
 כן כן

גוגל  –מבוא לעולם התכנות  מבוא לכתיבת קוד   כן כן 

 אינפיניטי
הכשרה להייטק מבית מטריקס.  

השמה בתפקידי פיתוח   –למתאימים  
 תוכנה  

 כן כן

 כן כן javaב ותכנותקורסים לפיתוח  אפ-סקול
GoCode - כן כן  תכנותקורסי  גו קוד 

 אלי נעים - תכנות 
 ,PHP, javaבניית אתרים ותכנות 

HTML 
 כן כן

אקדמייםקורסים   בעברית חינמי  

 קדם אקדמי 
קורס הכנה  
 לפסיכומטרי

קמפוס  -המשרד לשוויון חברתי   כן כן 

 
 
 

מדעים מדויקים  
 ומדעי המחשב 

 תורת המשחקים 
מאת פרופ׳ ישראל אומן. פרויקט  

האוניברסיטה העברית  –אבני פינה   
 כן כן

 כימיה בקטנה
טעימה מקורס ״ממה מורכב העולם:  

מבוא לכימיה כללית" של  
קמפוס  –אביב -אוניברסיטת תל  

 כן כן

 ביולוגיה
״כל הביולוגיה על רגל אחת״ מאת  

פרופ׳ מיכאל ברנדיס, פרויקט אבני 
האוניברסיטה העברית  –פינה   

 כן כן

סודות הגנום  
 האנושי

רייך, פרויקט -המאת ד״ר אן סעד 
האוניברסיטה העברית  –אבני פינה   

 כן כן

 דני באומן

קורסים אקדמיים במגוון תחומים.  
בתקופת הקורונה האתר פתוח חינם  

)עד    MATANAבהקשת קוד קופון: 
 (18.4.2020ה

  קופון
ימי ל

 הקורונה 

 כן

 מדעי החברה 
קמפוס  -אוניברסיטת תל אביב  מבוא לפסיכולוגיה   כן כן 

 כן כן קמפוס  - HIT ניהול משא ומתן 

 מדעי הרוח 
שוהם -  

האוניברסיטה  
 הפתוחה 

קורסים חינמיים של האוניברסיטה  
הפתוחה בנושאים כמו ארכיאולוגיה,  

 היסטוריה ומדעי הרוח. 

 כן כן

https://learndigital.withgoogle.com/digitalworkshop-il/course/increase-productivity
https://learndigital.withgoogle.com/digitalworkshop-il/course/effective-networking
https://learndigital.withgoogle.com/digitalworkshop-il/course/self-promotion
https://learndigital.withgoogle.com/digitalworkshop-il/course/prepare-for-new-job
https://learndigital.withgoogle.com/digitalworkshop-il/course/prepare-for-new-job
https://learndigital.withgoogle.com/digitalworkshop-il/course/prepare-for-new-job
https://learndigital.withgoogle.com/digitalworkshop-il/course/prepare-for-new-job
https://campus.gov.il/course/course-v1-cs-gov_cs_selfpy101/
https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/Pages/WordPress.aspx
https://learndigital.withgoogle.com/digitalworkshop-il/course/basics-code
https://infinitylabs.co.il/
https://appschool.co.il/
https://www.youtube.com/channel/UCIld0affiSkmp-KkEit3S_w
https://www.youtube.com/channel/UCIld0affiSkmp-KkEit3S_w
https://www.youtube.com/channel/UCANpD-oEkraDPfcaGfIyULg
https://campus.gov.il/course/course-v1-mse-gov_psychometry/
https://campus.gov.il/course/course-v1-mse-gov_psychometry/
https://www.youtube.com/watch?v=kfKQt1ctoMU
https://campus.gov.il/course/course-v1-tau-acd_tau_chemistry101x/
https://www.youtube.com/watch?v=36jib4HNIWs
https://www.youtube.com/watch?v=CG_OlYLpGs8
https://www.youtube.com/watch?v=CG_OlYLpGs8
https://baumann.co.il/
https://campus.gov.il/course/course-v1-tau-acd_tau_psychology101x-2/
https://campus.gov.il/course/course-v1-hitacd_hit_361negotiation/
https://www.openu.ac.il/shoham/pages/freecourses.aspx
https://www.openu.ac.il/shoham/pages/freecourses.aspx
https://www.openu.ac.il/shoham/pages/freecourses.aspx
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בצהרי יום ד  –  
אוניברסיטת תל  

 אביב

תחומי המדע והדעת הנחקרים  
באוניברסיטת תל אביב נחשפים  

  בפני הקהל הרחב בסדרת הרצאות.
מדעי הרוח קיימים גם  בנוסף ל

 קורסים באסטרונומיה ובפיזיקה. 

 כן כן

 
 
 
 
 
 
 
 

 כללי

 קמפוס 

המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית. 
מוד  כולל קורסים ממגוון מוסדות לי

ובמגוון תחומים כמו מדע, תיכנות,  
פסיכולוגיה, פסיכומטרי ויישומי  

 מחשב.

 כן כן

 Gool –גול 

קורסים ובתשלום ממגוון  
אוניברסיטאות ישראליות. בגרויות  

ופסיכומטרי, אקדמיה, תכנות ושוק  
 ההון. 

 כן לא

 וואלה סקול 
קורסים אונליין למגוון גילאים ובמגוון  

הקורסים בעברית ובתשלום תחומים.   
 כן לא

 מייקו

קורסים מקצועיים קצרים בנושאים  
שונים )ניהול עסק, תיווך נדלן משחק  

מול מצלמה, תכנות, קונדיטוריה  
 ועוד( רובם בתשלום, חלקם חינמיים.

 כן לא

 190אלפי קורסים אקדמיים ממעל  קורוסרה 
 מוסדות לימוד והכשרה )באנגלית(.

 לא לא

edX  - אי. די. אקס 
מוסדות   140קורסים מ 2500כ

 לימוד אקדמיים ועסקיים 
 לא כן

אתרים תומכי  
 למידה 

 כותר 
ספרי לימוד בכל התחומים הנלמדים  

 -במערכת החינוך עד כיתה יב 
 מט״ח

 כן כן

 מפתח חיפה 
מאגר ביבליוגרפי רב תחומי המכיל  

מאות אלפי מאמרים אקדמיים  
 אוניברסיטת חיפה  – בעברית 

חלק 
 גדול

 כן

 אוצר החכמה 

ספרי יהדות סרוקים   100,000
בתקופת   –בפורמט המקורי  

 הקורונה פתוח לשימוש חופשי 

בתקופת  
 הקורונה 

 כן

לימוד שפות  
תכנות  

באמצעות  
משחקים:  

Gamification 

 גראסהופר 

.  javaמשחק ללימוד תיכנות בשפת 
, וכאפליקציה בחנויות  webזמין ב

 אנדרואיד ואפל.

 לא כן

 סולולרן 

סביבה חברתית ללימוד ותרגול של  
כל שפות התכנות. מאות שיעורים,  

,  webאלפי סימולציות. זמין ב
ובחנויות האפליקציות של אפל  

 ואנדרואיד

 לא כן

 קוד מונקי 

ופיתוח משחקים   javaלימוד תכנות ב
בסיסי. מיועד לילדים אך יעיל ומהנה  

גם למבוגרים שאוהבים משחקי  
מחשב )ניתן לנסות כמה עשרות  

יום  14  כן 

https://rector.tau.ac.il/rector-series
https://campus.gov.il/
https://www.gool.co.il/
https://www.gool.co.il/
https://school.walla.co.il/
https://www.myco.co.il/
https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/course
https://www.edx.org/course
https://school.kotar.cet.ac.il/
https://lib.haifa.ac.il/systems/ihp/index.php/he/
https://www.otzar.org/
https://grasshopper.app/
https://www.sololearn.com/
https://www.codemonkey.com/
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שלבים בחינם ובהמשך לרכוש מנוי  
 לשנה(  59$בתשלום של 

 
 

 בעברית חינמי  שונות 

 נדלן
חומר הלימוד והנחיות לבחינת רשם   תיווך מקרקעין 

המתווכים לקבלת רישיון תיווך  
משרד המשפטים  –מקרקעין    

 כן כן

 מסחר 

כיצד לפתוח חנות מקוונת ולסחור   קורס מסחר מקוון 
הסוכנות לעסקים   –באינטרנט 

קטנים ובינוניים, משרד הכלכלה  
 והתעשייה 

 כן כן

 מוזיקה 

בית ספר דיגיטלי ללימוד גיטרה,   נגינה
 פסנתר ויוקלילי )בעברית, בתשלום( 

 כן לא

פלטפורמה בינלאומית לקורסים   Udemy יודמי 
פיננסים,   במגוון תחומים )תכנות,

גרפיקה, נגינה ועוד(. הקורסים  
באנגלית ובתשלום של כמה עשרות  

 שקלים לקורס שלם 

 לא לא

 צילום

כל תכני ומאמרי קורס יסודות   גליץ
הצילום מאת הצלם רועי גליץ  

 )הקורס עצמו בתשלום( 

התכנים  
 שבקישור

 כן

חינם   –קורס צילום דיגיטלי  למד
 באמצעות המייל 

 כן כן

 
 
 

  – פודקאסטים 
הסכתים  
 להאזנה

  –אורלי צדוק וגלית יצפאן פיטובסקי  זה מעסיק אותי 
כל מה שכדאי לדעת על הפרעת  

, חינוכיים  קשב בהיבטים תעסוקתיים
 ואישיים

 כן כן

שיחות עם אנשים   –ליאור פרנקל  פופקורן
 שעושים קריירה בעולם החדש 

 כן כן

שיחות עם מומחים על   -יהודית כץ  חושבים טוב 
 פסיכולוגיה חיובית 

 כן כן

מדע, טכנולוגיה והיסטוריה  -רן לוי  עושים היסטוריה   כן כן 
גלי וינרב, גלובס, סיפורים על הטבע   חזית המדע 

המחקר המדעי בעולם  האנושי מתוך  
 כן כן

https://drive.google.com/open?id=1Dn6jWqaSrRDCnAEiW4J7Bfy54SIAN7PW
https://lms.sba.org.il/
https://negina.co.il/
https://www.udemy.com/
http://www.galitz.co.il/articles.html
http://lemad.co.il/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D/
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zb3VuZGNsb3VkLmNvbS91c2Vycy9zb3VuZGNsb3VkOnVzZXJzOjEwMDg5NjA5Ny9zb3VuZHMucnNz
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cDovL2ZlZWRzLnNvdW5kY2xvdWQuY29tL3VzZXJzL3NvdW5kY2xvdWQlM0F1c2VycyUzQTE1MTEwMy9zb3VuZHMucnNz
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zaW1wbGVjYXN0LmNvbS93MnBWVGo1ZA
https://www.ranlevi.com/%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%9D/
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub21ueWNvbnRlbnQuY29tL2QvcGxheWxpc3QvMmIyMDVmMDQtNWVhZC00ZTdhLTlmMzAtYThkOTAwN2FhOGMxLzY5N2EzYmEwLWMxNTktNDdmNy04ZGM3LWFhMDEwMDc4OTk4MC8xYTRiNzFjNS02YzRiLTQwM2UtYTVkNS1hYTAxMDA3YTQ5YWIvcG9kY2FzdC5yc3M&ved=0CA0Qjs4CKABqFwoTCKDIkMDmrugCFQAAAAAdAAAAABAZ
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 אפקטיבית מרחוק כללים ללמידה  
 

 לפני בחירת קורס 
 

שהוא שים לב, האם הקורס שאתה הולך לבחור מקדם אותך למטרותיך?  או  .1
תוצאה של פשרה ורצון לבחור בגרסה חינמית או קלה יותר?  מה התועלת שאתה 

 מתכנן להפיק מהקורס?
 בדוק לפני ההתחלה את המרכיבים הבאים: .2

 האם מסגרת הקורס אקדמית?  מסגרת מקצועית?  .א
 האם יש תעודה בסיום הקורס? אם כן מה טיבה? .ב
שמוסיף תכנים מידי האם תכני הקורס הועלו מראש או או שמדובר בקורס  .ג

 זמן?
 האם ניתן ליצור קשר עם המרצה או עם מתרגל? .ד
כיצד מועברים התכנים ? סרטונים ארוכים/ קצרים? חומר כתוב? תרגול?   .ה

 משחק? 
 האם יש במהלך הקורס בחנים, מטלות או שאלות תרגול? .ו
 האם קיים פורום המלווה את הלמידה?  .ז

שניתן להשיג והם משלימים את כדאי לבדוק אם יש תכנים משלימים או ספרים  .3
 הקורס.

 
 במהלך הלמידה 

 
כדאי לקבוע זמנים קבועים ללמידה, להקצות זמן מוגדר  ולא לסמוך על זה שיהיה  .1

 זמן ונלמד בזמנים שיתפנו.
אם ניתן ללמוד עם חבר נוסף או אדם שנוכל לדבר אתו על הקורס, זה יגביר את  .2

 הסיכויים שנסיים את הלמידה.
כדאי להשתתף בו כמה שיותר. ניתן ללמוד הרבה  –אם יש פורום פעיל לקורס  .3

מקבוצות הדיון. לפעמים יותר מאשר מהלמידה הפורמאלית. כמו כן, זו הזדמנות 
 ליצור נטוורקינג בתחום שלי. בנוסף, זה מחזק ללא ספק את המחויבות ללמידה.

ם במהלך הלמידה במידה ויש תכנים נוספים שאפשר לצרוך, כדאי לשלב אות .4
)למשל, אם אני בקורס אנגלית, כדאי להשתמש בתוכנה תומכת כמו חידוני מילים, 

 או לצפות בסרטונים בשפה זו( 
הקצו זמני למידה לפי "שעות השיא" שלכם.  יש אנשים שלא יצליחו ללמוד בבוקר.  .5

אחרים, לא מסוגלים ללמוד בשעות מאוחרות.  התאימו את הלמידה לשעות 
 שלכם.  הפעילות

לימדו בצורה אקטיבית: השתתפו בדיונים, פתרו שאלות ואתגרים, קראו חומר נוסף,  .6
דברו  -צרו לעצמכם "מבחנים",  תרגלו ב"עולם האמיתי"  במידה וניתן )למשל 

 אנגלית, כדי לתרגל את כללי הדקדוק שלמדתם.(
 

 לאחר הלמידה 
י "מהו הצעד הבא"?  האם יש מעבר לסיכום וליישום של קורס, כדאי תמיד לשאול את עצמ

קורס משלים? קורס המשך? האם הגיע הזמן לקורס בתשלום או לרישום למקצוע מסוים?  
מה עוד חסר לי כדי להצליח בתחום?  )לקחתי קורס בתחום התכנות. נראה שכדאי לשפר 

 את האנגלית( 
 בהצלחה! 



 
                                                           

                                          

                                       בס״ד
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 ראיתם קורס מעניין שלא מופיע כאן? נתקלתם בקישור שבור? 

 יש לכם הערות לשימור או הצעות לשיפור? 
:  ינודברו אל  

yaakovmatan@gmail.com 

mailto:yaakovmatan@gmail.com

