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 לבחירתכם :
 ודיעו לנווה –בחרו מה אתם רוצים להכיר וללמוד 

 שתחפצו : כל פעם לבחור רק פריט אחד ללמוד ואח"כ עוד ועוד ועוד.... כלמומלץ
 והמנחים שלנו יעזרו וינחו לפי בחירתכם

 אפליקציות מומלצות  .א
 

 תיאור האפליקציה קוד

A01 Easy – מצאו באיזי, ת

מקומות לאכול, לקנות 
 ולבלות סביבכם

למצוא ולבחור מקומות ועסקים שנמצאים סביבכם, לא משנה תוכלו  ,איזיב
תוכלו לקבל מידע על מאות אלפי מקומות ועסקים  .איפה אתם נמצאים

  ועוד.בישראל כולל כתובת, טלפון, שעות פתיחה 

A02  אפליקציית קופת חולים
 מקופ"ח שונות)*( )שלך(

זימון תורים,  :ניתן לבצע מגוון רחב של פעולות שימושיות, ביניהן

 פניה לרופא שלך, תרופות, תוצאות בדיקות ועוד

A03  אפליקציית ניהול הבנק
 מבנקים שונים )*( )שלך(

פליקציה מתאימה למכשירים מתקדמים ומאפשרת ללקוחות הא

ולבצע פעולות בנקאיות, מכל מקום  םלקבל מידע מקיף על חשבונ

 :ובכל זמן

A04 להעברת מסרים מידיים, תמונות, מסמכים, קטעי וידאו וקול האפליקצי וואטסאפ. 

 לוואטסאפ. פיצ'ריםטיפים ו מבסיסי ועד מתקדם עם

A05 Get    להזמנת מונית טקסי 

A06 יֹוִמִייםאפליקציה לתדרוך ודיווח פעילות וכושר  בריאות 

A07 מידע על הנסיעות ברכבת ישראל רכבת ישראל 

A08 Gov.il –  שרותי

 ממשלה שונים

ומי, שירותים, זכאות ותשלומים למשרדי הממשלה, כגון: ביטוח לא

 מומלץ – אפילו תיאום מס ברשות המיסיםורישיונות רכב ורפורטים, 

  וחוסך זמן.

A09 Pango   לחניית רכב או סלופארק 

A10 לוחות ,מסלולים, מציאת תחבורה. ציבורית מכל מקום לכל מקוםל איפה בוס

 .ממיקום נוכחי זמנים וגם זיהוי

A11 Moovit 
כדי לנסוע בתחבורה ציבורית בצורה חכמה, היא כל מה שאתם צריכים 

מהירה וחסכונית. האפליקציה שומרת בתוכה מידע לגבי כל קווי האוטובוסים 
והרכבות, אותם תוכלו לשלוף ברגע, וכשתרצו לדעת כיצד להגיע מנקודה א' 

לנקודה ב', כל שעליכם לעשות הוא לפתוח את האפליקציה, והיא תבנה 
 עבורכם מסלול נסיעה

A12 קוו"כל" 
בכל תחנה בארץ  .תחנהההנוחות באפליקציה הזו היא על פי מספר 

 .יש עמוד בראש התחנה שאומר איזה אטובוס עובר בתחנה
התחנה והאפליקציה אומרת איזה  יקוםבאפליקציה רושמים את מ

 ועוד... עוברים בתחנה אוטובוסים

A13 תכתוב אחי 

 

הורידו אותה. סמנו אפליקציה זו הופכת את ההודעה לכתובה. פשוט 
את ההודעה. לחצו על סמל השיתוף. לחצו על "תכתוב אחי" וראו זה 

 ההודעה מתורגמת לכתוב.: קסם

A14A11 Sms לסמס 

A14BA11 טיפים לוואטסאפ שיקלו עליכם את החיים וואטסאפטיפים ל. 



A15 ניתן להפוך תמונות וסרטונים לסרטון אחד. אפשר להוסיף  זובאפליקציה  יוצר מצגות

 הכל בלחיצת כפתור. אפליקציה ידידותית מאד.ועוד, כיתוב , מוסיקה

A16 Translet הבחירה שלכם - תוכלו לדבר, לצלם, לכתוב או להקליד  
 )לדבר עם מישהו שדובר שפה אחרת(.

A17  להתחדש באפליקציות חדשות. אפליקציות מוזיקה 

A18  ניתן להתקשר לשח"ל מכל מקום ובכל זמן –למנויי שח"ל  7/42אפליקצית שח"ל 

A19  עזרה במגוון אפליקציות. שונות אפליקציות  

20A בארץ ישוביםאפליקציה לערים ו מגיק סיטי 

 

  מומלצים מחשב ואינטרנטשימושי   .ב
 

 השימושים קוד

M01 גלישה באינטרנט  

M02 פייסבוק  

M03  בשימוש-booking ובגוגל מפות  

M04 לסייע ולהנחות לקניות אינטרנטיות בארץ ובחול – קניות אינטרנטיות. 

M05 שמירת פרטיות והבטחת מידע  

M06  שמירה בענן– Google Drive   ו- One drive 

M07 כתיבה  ב-Word 

M08 "כתיבת "קורות חיים 

M09 פוינט-פאור 

M10 אקסל 

M11  קולאז'ים וסרטוניםיעוץ להכנת 

M12 כל אחד יכול ללמוד זאת – רובוטיקה למתחילים 

M13 משחקי מחשב 

M14  אתרים לימודיים ומעניינים לנכדים  

 

 


