
 
 
 

 הזכויות שמורות © כל 

 1.1גירסה  –אתרים וקורסים ללמידה מרחוק 
 מאת: יעקב מתן ואבי פליישמן 

 
 

 כלים ורקע לקראת למידה דיגיטלית
ג׳וינט תבת    -חטיף למידה דיגיטלי לימי הקורונה  קליק  

 ומשרד העבודה 
 הכשרות בסיס 

 שפות 

 קורסי אנגלית מדוברת, קריאה ואוצר מילים  משרד החוץ של ארה״ב 
 אנגלית עסקית  שירות התעסוקה

 ערבית מדוברת  מדרסה

ללא תשלום    –קורס קריאה וכתיבה בשפה הערבית  1שפה 
 (באתר מגוון קורסי ערבית נוספים בתשלום). 

 לאקדמיה אנגלית
קורס חינמי להקניית אנגלית אקדמית, קריאה  

אקדמיים באנגלית והכנה לבחינות הפטור  במאמרים 
 באנגלית. 

 רוזטה סטון
rosetta stone -   ,תוכנה מקצועית ללימוד אנגלית

כולל מתרגלי אונליין (ניתן להוריד חבילות של כל  
 המערכת בתשלום.  –השפות) 

 קורסים במתמטיקה בכל הרמות, מדעים והנדסה  אקדמיית קהאן  מתמטיקה

 יישומי מחשב 

 האופיס קורס להכרת תוכנות  אופיס פאן
 קורסים לתוכנות אקסל במגוון רמות  אקסליסט

 ופרוג'קט  MSאקסס, אקסל,  אונליין סקול
  פוטושופ למתחילים

 כישורים רכים 
  סטוריטלינג 

  ניהול משא ומתן
  דיבור בפני קהל

 ניהול זמן
עבודה תיעדוף משימות והגברת הפרודוקטיביות ב

 גוגל  -

 פיתוח נטוורקינג
יצירת רשת קשרים כדי להתקדם במסלול  

 גוגל -הקריירה 
 גוגל  -הגברת ביטחון עצמי ויכולות שכנוע  קידום עצמי

ה איך להתקבל למשר
 הבאה

 גוגל  -קורות חיים והכנה לראיון עבודה 

 הכשרות מקצועיות 

 הייטק
 קורס פייתון

כלי בסיס לפיתוח בשפת פייתון. מערך הסייבר 
 קמפוס -הלאומי 

 שירות התעסוקה  –בניית אתרים בסיסית  קורס וורדפרס
 גוגל –מבוא לעולם התיכנות  מבוא לכתיבת קוד

 קורסים אקדמיים 
קורס הכנה 
 לפסיכומטרי

 קמפוס -חברתי  לשוויוןהמשרד 

https://members.smoove.io/view.ashx?message=h44801171O70419285O246692O70454049&r=1009
http://www.usalearns.org/
https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/Pages/BusinessEnglish.aspx
https://madrasafree.com/
https://safa1.co.il/course/readarabicnow/
https://safa1.co.il/course/readarabicnow/
https://safa1.co.il/course/readarabicnow/
http://study.onl.co.il/
https://www.rosettastone.com/learn-english/
http://www.hebrewkhan.org/
http://www.officefun.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://campus.gov.il/course/course-v1-hitacd_hit_361negotiation/
https://learndigital.withgoogle.com/digitalworkshop-il/course/public-speaking
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://campus.gov.il/course/course-v1-mse-gov_psychometry/
https://campus.gov.il/course/course-v1-mse-gov_psychometry/
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מדעים  
מדוייקים ומדעי  

 המחשב

 כימיה בקטנה
טעימה מקורס ״ממה מורכב העולם: מבוא לכימיה  

 קמפוס –אביב -כללית" של אוניברסיטת תל

 תורת המשחקים
 –מאת פרופ׳ ישראל אומן. פרויקט אבני פינה 

 האוניברסיטה העברית
  

 דני באומן
קורסים אקדמיים במגוון תחומים. בתקופת 

הקורונה האתר פתוח חינם בהקשת קוד קופון:  
MATANA  18.4.2020(עד ה( 

 מדעי החברה 

 קמפוס -אוניברסיטת תל אביב  מבוא לפסיכולוגיה

 קמפוס
המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית כולל קורסים 
ממגוון מוסדות לימוד ובמגוון תחומים כמו מדע,  
 תיכנות, פסיכולוגיה, פסיכומטרי ויישומי מחשב.

 קמפוס - HIT ניהול משא ומתן

 מדעי הרוח 

האוניברסיטה  -שוהם 
 הפתוחה

קורסים חינמיים של האוניברסיטה הפתוחה 
 בנושאים כמו ארכיאולוגיה, היסטוריה ומדעי הרוח.

 בצהרי יום ד

תחומי המדע והדעת הנחקרים באוניברסיטת תל 
אביב נחשפים בפני הקהל הרחב בסדרת הרצאות. 
עיקר הקורסים במדעי הרוח אך קיימים גם קורסים 

 אוניברסיטת תל אביב -באסטרונומיה ובפיזיקה. 

 קורוסרה
מוסדות לימוד   190אלפי קורסים אקדמיים ממעל 

 והכשרה (באנגלית).

 Gool –גול 
ישראליות. קורסים ובתשלום ממגוון אוניברסיטאות 

בגרויות ופסיכומטרי, אקדמיה, תכנות ושוק ההון.  
 (בעברית ובתשלום)

 וואלה סקול 
קורסים אונליין למגוון גילאים ובמגוון תחומים.  

 הקורסים בעברית ובתשלום

 מייקו
קורסים מקצועיים קצרים בנושאים שונים (ניהול 

נדלן משחק מול מצלמה, תכנות,   ךעסק, תיוו
 קונדיטוריה ועוד) רובם בתשלום, חלקם חינמיים. 

 edXאי. די. אקס 
מוסדות לימוד אקדמיים  140קורסים מ 2500כ

 ועסקיים (במגוון שפות, לא בעברית).

לימוד שפות  
תיכנות  

באמצעות  
משחקים:  

Gamification 

 גראסהופר
,  webזמין ב –  javaמשחק ללימוד תיכנות בשפת 

וכאפליקציה בחנויות אנדרואיד ואפל (חינם,  
 בסיסית)באנגלית 

 סולולרן

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

, ובחנויות האפליקציות של אפל ואנדרואיד  webב
 (חינם, באנגלית).

 קוד מונקי

לימוד תיכנות ופיתוח משחקים בסיסי. במקור 
מיועד לילדים אך יעיל ומהנה גם למבוגרים 

שאוהבים משחקי מחשב (ניתן לנסות כמה עשרות 
שלבים בחינם ובהמשך לרכוש מנוי בתשלום סמלי. 

 מתורגם לעברית)
 
 

https://campus.gov.il/course/course-v1-tau-acd_tau_chemistry101x/
https://www.youtube.com/watch?v=kfKQt1ctoMU
https://baumann.co.il/
https://campus.gov.il/course/course-v1-tau-acd_tau_psychology101x-2/
https://campus.gov.il/
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://rector.tau.ac.il/rector-series
https://www.coursera.org/
https://www.gool.co.il/
https://www.gool.co.il/
https://school.walla.co.il/
https://www.myco.co.il/
https://www.edx.org/course
https://www.edx.org/course
https://www.edx.org/course
https://grasshopper.app/
https://www.sololearn.com/
https://www.codemonkey.com/
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 שונות 

 מוזיקה

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

פלטפורמה בינלאומית לקורסים במגוון תחומים   Udemy יודמי
, פיננסים, גרפיקה, נגינה ועוד). הקורסים  תכנות(

באנגלית ובתשלום סמלי (כמה עשרות שקלים 
 לקורס שלם).

 צילום
כל תכני ומאמרי קורס יסודות הצילום מאת הצלם   רועי גליץ

 בית הספר גליץ –רועי גליץ 
 חינם באמצעות המייל  –קורס צילום דיגיטלי  למד

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/

