
א"תשפ–הכנה לשנת לימודים היברידית 
גת-קרית" דוד אלעזר"ס "בי

בהנחיית דורית שאול–קייטנת קיץ דיגיטלית לצוות המורים -1שיעור 

https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/oryanot-digitalit/siaor_sincroni1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wv_IGonCEDk&pp=wgIECgIIAQ%3D%3D&feature=push-sd&attr_tag=Is92xg62omXyrr1U%3A6
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/oryanot-digitalit/siaor_sincroni1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mieOZM0og6g&t=2007s
https://www.youtube.com/watch?v=mieOZM0og6g&t=2007s
https://www.youtube.com/watch?v=mieOZM0og6g&t=2007s
https://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/minimal_insructions_365.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/minimal_insructions_365.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/minimal_insructions_365.pdf
https://forms.gle/Pdwpu1KfwYERuoBR8


.צרו את המפגש הסינכרוני מראש וודאו שאתם שולטים בהיבטים הטכניים1.

.העלו מראש למפגש את המצגת וכל שאר החומרים שישמשו אתכם בשיעור2.

:בצעו התאמות במצגת השיעור שלכם3.

הפחיתו טקסט•

?  האם ההסבר היה ברור? האם אתם מכירים את נושא השיעור)שלבו שאלות סקר •

'וכדמנטימטר, דוקסבגוגל ('וכו

הכנות לפני השיעור

https://www.youtube.com/watch?v=wv_IGonCEDk&pp=wgIECgIIAQ%3D%3D&feature=push-sd&attr_tag=Is92xg62omXyrr1U%3A6


שקף  , ..."מתחילים ב"שקף , שקף שער: לשיעורשקפי סטאטוס הכינו 4.

.'וכו" עבודה עצמית"שקף , "הפסקה"

הכנות לפני השיעור

https://www.youtube.com/watch?v=wv_IGonCEDk&pp=wgIECgIIAQ%3D%3D&feature=push-sd&attr_tag=Is92xg62omXyrr1U%3A6


:למידה פעילההשתמשו באמצעים של 

שימוש , דיון עם מיקרופונים פתוחים, תרגיל עצמי או בקבוצות, סרטונים
.שימוש בחדרים מפוצלים,  Kahootבאמצעי למידה אינטראקטיביים כגון 

:מסייעות ליצירת וודאותקיום שגרות 

להתחיל כל שיעור עם שקף המסביר מה יכלול השיעור הקרוב  •
מילוי טופס נוכחות•

.בסוף השיעור לסכם את החומר הנלמד בשיעור זה ומה צפוי בהמשך•

בזמן  השיעור

טופס נוכחות

https://forms.gle/82EtEFP7hxzrAXv87
https://www.youtube.com/watch?v=wv_IGonCEDk&pp=wgIECgIIAQ%3D%3D&feature=push-sd&attr_tag=Is92xg62omXyrr1U%3A6


.שלחו לתלמידים הודעה המסכמת את השיעור•

פתחו בסביבת הקורס פורום לשאלות ותשובות ודאגו להשיב לשאלות  •

.בתדירות גבוהה

,  ייעודיתווטסאפפתחו קבוצת , פרסמו שעות קבלה: לתקשורת עם המורה•

.בסופו' קודם והישארו כמה דק' היכנסו למפגש הזום כמה דק

.או פורום לדיון באתר הקורסווטסאפקבוצות : לתקשורת עם הסטודנטים

לאחר   השיעור

https://www.youtube.com/watch?v=wv_IGonCEDk&pp=wgIECgIIAQ%3D%3D&feature=push-sd&attr_tag=Is92xg62omXyrr1U%3A6


מבנה השיעור

(.'לוח וכו+ מרצה , מצגת+ מרצה )צלמו מראש את השיעור כולו •

.פרסמו הנחיות ברורות למטלה קצרה הקשורה לנושא השיעור•

לפני  השיעור

https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/oryanot-digitalit/siaor_sincroni1.pdf


:טיפים

.  אל תייצרו שיעור ומטלות ארוכים מידי•

.וודאו שההנחיות שלכם ברורות ללמידה עצמאית•

.צרו פורום למענה על שאלות והיו זמינים•

לפני  השיעור

https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/oryanot-digitalit/siaor_sincroni1.pdf


.מצלמים את השיעור

.מפעילים את הקלטת השיעור ומעבירים את השיעור במלואו

.הנחיות למטלה+ משתפים את הסטודנטים עם הקלטת השיעור 

.שזרו בין המקטעים הקצרים שאלות אמריקאיות

לפני  השיעור

https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/oryanot-digitalit/siaor_sincroni1.pdf


+ לצורך למתן הנחיות ושמירה על מסגרת סינכורניתמפגש בצורה התחלת

לביצוע הלמידה    המשךהנחיה לשעת חזרה למפגש זה פרסמו הנחיות ברורות ל

..."קראו מצגת או מאמר או צפו בסרטון ולאחר מכן", לדוגמה: סינכרונית-א

ונקודתית על  ( קצרה)פרסמו הנחיות למטלה סינכרונית-אכחלק מהלמידה ה

מענה על שאלה , פורמסשאלות אמריקאיות בטופס גוגל 5, לדוגמה: חומר הלימוד
.'וכובפורום 

.ולמענה לשאלותלמפגש סינכרוני חזרה למליאה , סינכרוני-המפגש האסיום

https://www.youtube.com/watch?v=bkrS3POmHn0


טרם  )שליחת הודעה מסודרת ומסירת הנחיות למשימה מקדימה 

(.השיעור

.ביצוע המשימה על ידי הסטודנטים

.דיון בפתרון המשימה בשיעור סינכרוני

https://www.youtube.com/watch?v=bkrS3POmHn0


סינכרוני מוקלט מראש ושלבו בו אינטראקציה  -הכינו שיעור א1.

.לטובת למידה פעילה( משימות)

אפשרו לסטודנטים לתאם איתכם על חלון הזמן של השיעור   2.

(.בזמן שכל השאר עסוקים במשימות השיעור)פגישות אישיות 

https://www.youtube.com/watch?v=bkrS3POmHn0


דגמי הוראה דיגיטליים מציעים למורה דוגמאות ליחידות הוראה  

. לפיתוח אוריינות דיגיטלית

לתחומי דעת  ואפשר להתאימםנושאי הדגמים גנריים

.ולמגוון גיליםשונים

פורטל עובדי הוראה

https://www.youtube.com/watch?v=mieOZM0og6g&t=2007s
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/oryanot-digitalit/digital-teaching-models/


–כל דגם הוראה דיגיטלי
.כולל סדרת פעילויות העושות שימוש בכלים דיגיטליים•

.  מעוצב ככרזה אינטראקטיבית הניתנת להורדה ולמסירה לתלמידים•

מציע מערך שיעור מפורט עם מקורות השראה ודוגמאות לשימוש  •

.המורה

. לניהול שיעור* מבוסס על ציר מארגן•

,  המיומנויות, כולל התכנים, ציר מארגן הוא גורם המאפשר ללכד בזיקה אליו את כל שלבי ההוראה של יחידה מסוימת*

.ללמידה משמעותיתמסייעציר מארגן.הפעילויות והתוצרים

https://www.youtube.com/watch?v=mieOZM0og6g&t=2007s


שוקו ונילדגם

בלמידה להקניית ידע דגם הוראה דיגיטלי 
(אסינכרוני/שילוב סינכרוני)מעורבת מרחוק 

דגם תות בננה

דגם הוראה דיגיטלי ללמידה מרחוק  
שילוב  )בעיה או דילמה המבוססת על 

(אסינכרוני/סינכרוני
דגם מוקה וניל

בלמידה וידאויחידת הוראה המבוססת על 
מרחוק

דגם אפרסק קיווי

בהוראה מרחוקמטלת ביצוע 

דגם פטל פיסטוק

יחידת הוראה דיגיטלית להוראה מרחוק בשלבים  
ויצירת תלקיט

חלב דובדבן-דגם ריבת

ניסויים בביתיחידת הוראה מרחוק המבוססת על 
י'דגם מנגו ליצ

תכנון פתרון יחידת הוראה מרחוק בנושא 
טכנולוגי

דגם פקאן לימון

בהוראה  בתערוכה וירטואלית הצגת תוצרים 
מרחוק

https://www.youtube.com/watch?v=mieOZM0og6g&t=2007s
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/degem_lemida_merachok_aknayat_yeda.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/degem-lemida-merachok.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/degem-lemida-shimush-video.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/afarsek-kiwi.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/degem-lemida-talkit-meutsav.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/degem-lemida-merachok-nisuim-bait.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/degem-lemida-merachok-pitaron-tech.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/degem-lemida-taarucha-virtualit.pdf


דוגמאות לדגמי הוראה





זוםכמוסינכרונייםשיעוריםלהעברתמערכות•
וידאומבוססתוכןלצרוךלסטודנטיםמאפשרות

לייןאוןשיעוריםמעבירהמורהשבו

ניתןבהםמתקדמיםרים'פיצשניישנםבזום
לצורךסקרים :השיעורבמסגרתשימושלעשות

עבודהלצורךמפוצליםוחדריםאינטראקציה
.קטנותבקבוצות

:הדרכהלמסמכיקישוריםלהלן•
לזוםמרצהמדריך•

בזוםסקרים•

מפוצליםחדרים•

לזוםסטודנטמדריך•

בזוםלעבודהטיפים•

https://www.hit.ac.il/.upload/minisites/e-learning/ZOOM_HIT_JobAid.pdf
https://www.hit.ac.il/.upload/minisites/e-learning/ZOOM_HIT_JobAid_survey.pdf
https://www.hit.ac.il/.upload/minisites/e-learning/ZOOM_HIT_JobAid_rooms.pdf
https://www.hit.ac.il/.upload/minisites/e-learning/ZOOM_HIT_students_guide.pdf
https://www.hit.ac.il/sites/elearning#zoom_tips


כל מה שצריך  
לדעת כדי לעבוד 

בטימס
9/8/20-וב2/8/20-שיעורי הדרכה יינתנו ב

20:00ימי ראשון בשעה 

https://edu365.blog/2020/07/14/%d7%9b%d7%9c-%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%93%d7%a2%d7%aa-%d7%9b%d7%93%d7%99-%d7%9c%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%98%d7%99%d7%9e%d7%a1/


אוסף רעיונות לפעילויות לימודיות שיתופיות 

(LOLA)–במפגש אינטרנטי חי 

http://new.methodic.co.il/%d7%90%d7%95%d7%a1%d7%a3-%d7%a8%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%aa%d7%95/
http://new.methodic.co.il/%d7%90%d7%95%d7%a1%d7%a3-%d7%a8%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%aa%d7%95/
http://new.methodic.co.il/%d7%90%d7%95%d7%a1%d7%a3-%d7%a8%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%aa%d7%95/


א"תשפ–הכנה לשנת לימודים היברידית 
גת-קרית" דוד אלעזר"ס "בי

https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/oryanot-digitalit/siaor_sincroni1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wv_IGonCEDk&pp=wgIECgIIAQ%3D%3D&feature=push-sd&attr_tag=Is92xg62omXyrr1U%3A6
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/oryanot-digitalit/siaor_sincroni1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mieOZM0og6g&t=2007s
https://www.youtube.com/watch?v=mieOZM0og6g&t=2007s
https://www.youtube.com/watch?v=mieOZM0og6g&t=2007s
https://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/minimal_insructions_365.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/minimal_insructions_365.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/minimal_insructions_365.pdf
https://forms.gle/eowGepLPvtfyvfDa7

