
סרטונים המתאימים לכל ו , יישומוניםרשימת אתרים
 הגילאים

 

 אתרים כלליים:
 
 אתר ראמ"ה. 1

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/OdotRama/Odot.htm   
             
 אתר מפמ"ר מתמטיקה. 2

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matemati
ka/      

  
  אתר מרכז מורים למתמטיקה. 3

k6.haifa.ac.il-http://mathcenter/            
 
  מפרטי המיצ"בים. 4

on.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MaitzavHatashch/Mifrahttp://cms.educati
teyMivchanim.htm     

 
 הסתדרות המורים -קישורן.5

Param=&Age=&Area=https://www.itu.org.il/kishuran/?CategoryID=66&Search
7&Type=&Format= 

 
. הכיתות( לכלאפשר לבנות דפי עבודה ומבחנים. )מיועד  –האתר של נועם ואלעד  .6

negev.gov.il/tapuz/noamtp/test/222.html-http://www.edu  
 
 הכיתות( לכלפשר לבנות דפי עבודה נפלאים. )מיועד אתר באנגלית בו א .7

http://www.scottbryce.com/mathwork/ 
 
 הכיתות. לכלמרפ"ד מבחנים תחיליים מוכנים  . 8

negev.gov.il/mad/shuky/MARPAD/heshbon.htm-://www.eduhttp 

 

 .מאגר סרטונים .9

 negev.gov.il/nitzanng/sites/homepage/math/sirton.htm-http://www.orianit2.edu  

 

 ומונים על מספרים ופעולות אתר ייש. 10

http://nlvm.usu.edu/en/nav/topic_t_1.html  

 

 שיעורי מתמטיקה -10אני . 11

http://ani10.org/  

 

 אתר ללימודי מתמטיקה. 12

http://www.learntube.co.il/  

 

 מכללת קיי-אתרים ופעילויות מקוונות. 13

http://kaye7.school.org.il/math_online.htm#c41  

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/OdotRama/Odot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/OdotRama/Odot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MaitzavHatashch/MifrateyMivchanim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MaitzavHatashch/MifrateyMivchanim.htm
https://www.itu.org.il/kishuran/?CategoryID=66&SearchParam=&Age=&Area=7&Type=&Format
https://www.itu.org.il/kishuran/?CategoryID=66&SearchParam=&Age=&Area=7&Type=&Format
http://www.edu-negev.gov.il/tapuz/noamtp/test/222.html
http://www.edu-negev.gov.il/tapuz/noamtp/test/222.html
http://www.scottbryce.com/mathwork/
http://www.edu-negev.gov.il/mad/shuky/MARPAD/heshbon.htm
http://www.edu-negev.gov.il/mad/shuky/MARPAD/heshbon.htm
http://www.orianit2.edu-negev.gov.il/nitzanng/sites/homepage/math/sirton.htm
http://nlvm.usu.edu/en/nav/topic_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/topic_t_1.html
http://ani10.org/
http://www.learntube.co.il/
http://kaye7.school.org.il/math_online.htm#c41
http://kaye7.school.org.il/math_online.htm#c41


 אתר חידות. 14

http://www.chidot.co.il/   

 

 מגזין הפותר סודוקו. 15

http://www.poter.co.il/games/sudoku  

 

 אתר סודוקו. 16

online.php-play-/sudokuonline.co.il-http://www.sudoku  

 

 חידות -יו-. אתר יו17

      yoo.co.il/hidot/hida.php?id=220-http://www.yo 

 

 יסודי:קדם יסודי ו
 

 -דיםחומרי למידה לתלמי –נמצא באתר מרכז מורים חיפה  -פעילויות לתלמידים מתקשים. 1

 פעילויות לפי סוג

k6.haifa.ac.il/ldactivities.htm-http://mathcenter           

 

ו' / המועצה -קישור ליחידת העשרה במתמטיקה וצרכנות נבונה לתלמידי כיתות ה'. 2

 על המתמטיקה במשרד החינוך: לצרכנות בליווי הפיקוח

http://www.consumers.org.il/category/matematika              

 תודה לטל בן ארצי על הקישור

  

 מחשבים בלי חשבון. 3 

negev.gov.il/compmat/homepage.asp-http://www.orianit.edu 

 

 מתמטיקה קצת אחרת -כיתה בפיתה. 4

ategory/%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7https://kitabapita.wordpress.com/c

%98%D7%99%D7%A7%D7%94/ 

 

 ו-כיתות א -מתמטיקה בכיף .5

haifa.co.il/schools/ofarim/hana_meira/index.htm-http://www.mkm 

 

 תלמה גביש -לדעת חשבון. 6

http://web.macam.ac.il/~talma_g/ 

 

 בטי הרלב-עולם החישוב והתקשוב. 7

https://sites.google.com/site/bettyharlv/ 

 

 יחידות הוראה בשילוב המחשב .8

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matemati

ka/KdamYesodiVeyesodi/Tikshuv/ 

 

 גז אפרת -אתר עם משחקים ושבלונות ריקות של משחקים. 9

http://www.efrat.edu1.org.il/BRPortal/br/P100.jsp 

http://www.chidot.co.il/
http://www.poter.co.il/games/sudoku
http://www.poter.co.il/games/sudoku
http://www.sudoku-online.co.il/sudoku-play-online.php
http://www.sudoku-online.co.il/sudoku-play-online.php
http://www.yo-yoo.co.il/hidot/hida.php?id=220
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/ldactivities.htm
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/ldactivities.htm
http://www.consumers.org.il/category/matematika
http://www.consumers.org.il/category/matematika
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/compmat/homepage.asp
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/compmat/homepage.asp
https://kitabapita.wordpress.com/category/%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94/
https://kitabapita.wordpress.com/category/%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94/
http://www.mkm-haifa.co.il/schools/ofarim/hana_meira/index.htm
http://www.mkm-haifa.co.il/schools/ofarim/hana_meira/index.htm
http://web.macam.ac.il/~talma_g/
https://sites.google.com/site/bettyharlv/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/KdamYesodiVeyesodi/Tikshuv/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/KdamYesodiVeyesodi/Tikshuv/
http://www.efrat.edu1.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
http://www.efrat.edu1.org.il/BRPortal/br/P100.jsp


 רוית טל שיר -באה בחשבון. 10

https://sites.google.com/site/ravitalshir/ 

 

 מחוז מרכז: -תמטיקה ברשתמ. 11

http://www.math.edu1.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=708256 

 

 חינוך מיוחד -מתמטיקה במחוז מרכז. 12

http://www.math.edu1.org.il/BRPortal/br/P100.jsp 

 

. ד'(-לכיתות ב'משחק פזל לחיזוק לוח הכפל )מיועד  .13

http://www.aplusmath.com/games/picture/MultPicture.html  

 

 .    לקי השעון באנימציהלימוד השעון וח. 14

http://www.clockwise.4t.com/ 

 

 (ד' –לכיתות ב' תרגול לוח הכפל )מיועד .  23

s.htmhttp://www.multiplication.com/interactive_game  

 

 (לכיתות ב' ד'משחק כפל מהיר )מיועד  .15

http://www.teachingtables.co.uk/timetable/tgame1.html 

 

 תקשוב במתמטיקה. 16

http://www.tikshuv.org.il/moodle/course/view.php?id=54  

 

 חקר נתונים דיאגרמות וגרפים -תקשוב במתמטיקה. 17

http://www.tikshuv.org.il/moodle/course/view.php?id=2163  

 

 נושאים שונים לביה"ס היסודי -מתמטיאתר תמי  .18

 negev.gov.il/matematy-http://www.orianit.edu/  

 

 אתר סרטונים בנושא שברים.19

http://pschools.haifanet.org.il/dgania/subjects/DocLib4/%D7%A1%D7%A8%D

7%98%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D.aspx 

 

 ח-. יישומונים בנושאים שונים לקדם יסודי וכיתות א20

http://jmathpage.com/  

 

 יישומונים לגילאים שונים ונושאים שונים .21

http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html  

 

 לוח הכפל. 22

aifanet.org.il/dgania/subjects/DocLib4http://pschools.hהכפל.20%/לוחaspx  

 

 אתר אופק-תרגול שברים. .23

y=mathhttp://ofek.cet.ac.il/units/he/math/unit102/index.aspx?nUnit=102&sSubjectKe  

https://sites.google.com/site/ravitalshir/
http://www.math.edu1.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=708256
http://www.math.edu1.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=708256
http://www.math.edu1.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
http://www.math.edu1.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
http://www.aplusmath.com/games/picture/MultPicture.html
http://www.aplusmath.com/games/picture/MultPicture.html
http://www.clockwise.4t.com/
http://www.multiplication.com/interactive_games.htm
http://www.multiplication.com/interactive_games.htm
http://www.teachingtables.co.uk/timetable/tgame1.html
http://www.teachingtables.co.uk/timetable/tgame1.html
http://www.tikshuv.org.il/moodle/course/view.php?id=54
http://www.tikshuv.org.il/moodle/course/view.php?id=54
http://www.tikshuv.org.il/moodle/course/view.php?id=2163
http://www.tikshuv.org.il/moodle/course/view.php?id=2163
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/matematy/
http://pschools.haifanet.org.il/dgania/subjects/DocLib4/%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D.aspx
http://pschools.haifanet.org.il/dgania/subjects/DocLib4/%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D.aspx
http://jmathpage.com/
http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html
http://pschools.haifanet.org.il/dgania/subjects/DocLib4/לוח%20הכפל.aspx
http://ofek.cet.ac.il/units/he/math/unit102/index.aspx?nUnit=102&sSubjectKey=math
http://ofek.cet.ac.il/units/he/math/unit102/index.aspx?nUnit=102&sSubjectKey=math


 אתר אופק-תרגילי חיסור. 24

http://ofek.cet.ac.il/units/he/math/unit25/index.aspx?nUnit=25&sSubjectKey=math  

 שלומית לויט-. עץ החשיבה25

http://lomdiml.co.il / 

 

. קישור לאפליקציה ממלכת החשבון מט"ח לקדם יסודי 26

https://itunes.apple.com/il/app/id885425421 

 

 פעילויות לקדם יסודי ויסודי -. עשר אצבעות27

https://www.matific.com/isr/he 

 

 פעילויות לקדם יסודי –נט -. גן28

-8288-45d8-1dae-http://ganenet.cet.ac.il/ItemList.aspx?SubjectID=459a02f3

981ee9a2129c 

 

 פעילויות במתמטיקה -מדע וטכנולוגיה -.האגף לחינוך קדם יסודי29

 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/preschool 

 

 . פעילות בנושא 30

מצולעים

tations/568189575b57b8af2http://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/invi

e1d73f9/display?lessonId=567b0f299d49924e06e2f293&lergoLanguage=he&re

portId=568189575b57b8af2e1d73fa&currentStepIndex=1 

 

   ספר אשלים בראשון -/ אתר בית 8דפי פעילות מתמטית סביב המספר  -בנתיבי שמונה . 31

 לציון
  th/8/index.htmhttp://www.ilschool.org/LESSONS/ma 

 

 נוע-. אתר מתי32

      noa-http://www.pisga.org.il/mati/ 

 אתר מתמטיקה של מט"ח בכיתה ובאינטרנט .33

 
       l/gamba/Shvilim.asphttp://www.cet.ac.i       
      

 ו-. אתר תרגולים לכיתות א34

 http://www.ifma.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=692588יבור טוב: ח   

 

 דקות 5שבועות, כל יום  5-. שיטה ללימוד לוח הכפל ב35

 4575886,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 . מתמטיקל בגבעת טל36

     campus.net/nodeweb.asp?t=25208&subid=134545-dhttp://linetpro. 

 

 מט"ח -. אתר עוגן ללקויי למידה37

     http://students.ogen.cet.ac.il/students/ToolsAndSoftwares.aspx?nSubject=1 

 

http://ofek.cet.ac.il/units/he/math/unit25/index.aspx?nUnit=25&sSubjectKey=math
http://lomdiml.co.il/
http://lomdiml.co.il/
https://itunes.apple.com/il/app/id885425421
https://itunes.apple.com/il/app/id885425421
https://www.matific.com/isr/he
https://www.matific.com/isr/he
http://ganenet.cet.ac.il/ItemList.aspx?SubjectID=459a02f3-e1da-45d8-8288-981ee9a2129c
http://ganenet.cet.ac.il/ItemList.aspx?SubjectID=459a02f3-e1da-45d8-8288-981ee9a2129c
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/preschool
http://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/invitations/568189575b57b8af2e1d73f9/display?lessonId=567b0f299d49924e06e2f293&lergoLanguage=he&reportId=568189575b57b8af2e1d73fa&currentStepIndex=1
http://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/invitations/568189575b57b8af2e1d73f9/display?lessonId=567b0f299d49924e06e2f293&lergoLanguage=he&reportId=568189575b57b8af2e1d73fa&currentStepIndex=1
http://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/invitations/568189575b57b8af2e1d73f9/display?lessonId=567b0f299d49924e06e2f293&lergoLanguage=he&reportId=568189575b57b8af2e1d73fa&currentStepIndex=1
http://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/invitations/568189575b57b8af2e1d73f9/display?lessonId=567b0f299d49924e06e2f293&lergoLanguage=he&reportId=568189575b57b8af2e1d73fa&currentStepIndex=1
http://matyata.go.cet.ac.il/go/Forums/Template.asp?Asp=403&FID=36788&nOwnerID=164406&nSubProjectID=0&bFillMsgFields=False&nFillterUserID=0&Index=0jnq&sSearchText=
http://matyata.go.cet.ac.il/go/Forums/Template.asp?Asp=403&FID=36788&nOwnerID=164406&nSubProjectID=0&bFillMsgFields=False&nFillterUserID=0&Index=0jnq&sSearchText=
http://www.ilschool.org/LESSONS/math/8/index.htm
http://www.pisga.org.il/mati-noa/
http://www.cet.ac.il/gamba/Shvilim.asp
http://www.ifma.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=692588
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4575886,00.html
http://linetpro.d-campus.net/nodeweb.asp?t=25208&subid=134545
http://students.ogen.cet.ac.il/students/ToolsAndSoftwares.aspx?nSubject=1
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 הערות מיומנויות מתמטיות קישור לאתר סוג האתר

http://www.harcourtschool.co משחקים
m/activity/day_at_beach/ 

 גיל צעיר המחשת חיבור וחיסור

 IXL  אתר באנגלית לתרגול מיומנויות
 מתמטיות

 יב'-מוכנות

משחקים במתמטיקה במיומנויות יסוד  מתמטיקה לצעירים 
 פעולות חשבון 4

 ב'-מוכנות

 Shepperd math  משחקים רבים ומגוונים בכל תחומי
 המתמטיקה, אנגלית

 ו-מוכנות

 Count on  משחקים רבים ומגוונים בכל תחומי
 המתמטיקה, אנגלית

 ו -מוכנות 

סביבת לימוד למתמטיקה, פעילויות  גלים 
חשיבה  וחקר תואמות תכנית 

 הלימודים

ו, דורש -א
 סיסמא

מחוללי 
 מבחנים/
 תרגולים

 כתה ו'עד  תכנה להכנת דפי עבודה מטח - תרגוליםמחולל 

 עד כתה ו' תכנה להכנת מבחנים מבחניםמחולל  

אתרי 
שיטות 
 לימוד 

ספרים סרוקים ומשחקים מתוקשבים  השבחה
 בהתאם לתכנית הלימודים

עד כתה ו', 
חלק 

מהתכנים 
סגורים 
לבעלי 

ססמאות 
 בלבד

ספרים סרוקים, משחקים במתמטיקה,  מטח -אופק  
יישומונים ומעבדות להקנייה, אמצעי 

 המחשה

ישנם תכנים 
הסגורים 

לבעלי 
ססמאות 

 בלבד

ספרים סרוקים, דפי עבודה מקוונים,  פשוט חשבון 
 רעיונות להמחשה

 

בניית 
 משחקים

  תבניות לבניית משחקים מתוקשבים וקשבארגז הכלים למורה המת

  כלים לבניית משחקים מתוקשבים גדולים-כלים קטנים

אתר חינמי לבניית משחקים  זונדל
 מתוקשבים אונליין

חינמי, 
 אנגלית

https://kahoot.it/#/ 

 
  

ללימוד  דפי עבודה ואסטרטגיות תרגול כפל וחילוק דפי עבודה
 ולתרגול לוח הכפל

סמינר 
 הקיבוצים

 Math drills  דפי עבודה בכל מיומנויות היסוד, כולל
 דפי בקרה פתורים

 אנגלית

ותרגול בעיות  אסטרטגיות מגוונות בעיות מילוליות 
 מילוליות

ו, סמינר -א
 הקיבוצים

טיפים ורעיונות ללימוד כפל וחילוק,  תיקיתה 
 שבוןמשחקים ושעשועונים בח

 ג-עברית, א

רעיונות ללימוד חשבון, מצגות ללימוד  שלומדים 
 כתיבת הספרות

 ב-עברית, א

הכינה:  -מתמטיקה מתוקשבת –רשימת אתרים 

 רוית טל שיר

 הכינה: 
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