


,מורים יקרים
הלמידה מרחוק מחייבת אותנו למאמץ מיוחד על מנת  

.חברות ושייכות, ליצור קירבה

אנו שמחים להגיש לכם קובץ הצעות ורעיונות ללמידה  

,  הקובץ נאסף עבורכם באהבה ובתקווה. ההיברידית

.שהערכה תהיה לכם לעזר

שאתה נתחיל  , זו הסיסמה!" רחוק הוא הקרוב החדש"

ולחזרה לקרבה  א בתפילה לבריאות "ל תשפ"את שנה

.במהרה

,מאחלים לכם שנת בריאות טובה

.ושנת לימודים מוצלחת



?מה בערכה

.חכות וגם דגים, דרכי התמודדות, רעיונות, הצעות➢

.הצעות לשיעורי חינוך וקישורים לאתרים רלוונטיים➢

שיהיו לכם לעזר בתכנון  , המלצות לאתרים➢

.השעורים

.דוגמאות לשיעורים מקוונים בכל תחומי הדעת➢

.מאגר כלים דיגיטליים עם הסבר בעברית➢



?כיצד נשמור קשר אישי עם התלמידים ועם ההורים➢

? כיצד נוודא ערנות תלמידים בפעילות מקוונת➢

?כיצד נרתום את התלמידים שלא משתפים פעולה➢

באילו דרכים נצליח לאתגר את התלמידים ולהעביר אליהם  ➢

?את האחריות ללמידה 

ידידותית ולא  , לצוותי ההוראה כלים בדרך פשוטהננגישכיצד ➢

?מאיימת

איך נייצר רשת בטחון המסייעת לחזק את החוסן הרגשי והחברתי  ➢

?של התלמידים והמורים

כיצד נחזק את הקשר החברתי בין תלמידים ונעודד שייכות ➢

?וקהילתיות

שאלות שאנחנו שואלים את עצמנו  
...בהוראה מרחוק



?בשיעור המקוון " איתנו"ה /כיצד נוודא שהתלמיד

יש להקצות זמן שיוקדש 
כתיבת  , תכנון, לחשיבה
.    תשובות

ביצוע משימה והפקת תוצרים  
הם המפתח להשתתפות  

.התלמידים

חלוקת משימות אישיות  ➢
.מגוונות לאורך כל השיעור

בחירה אקראית בתלמיד  ➢
יותר מהכיתה /אחד

.תרגול/למשימה

משיגרתתלמיד היודע שכחלק ➢
המורה עשוי לבקש -השיעור

ממנו להרים יד או לכתוב  
.יישאר קשוב-אט'תגובה בצ

המורה יכול לקצר את השיעור  ➢
ולהישאר עם תלמיד או שניים

במטרה לחזק את יחסי הקרבה 
או /ואכפתיות בינו לתלמיד ו

. לצורך חזרה על חומרי השיעור

המשתתפים יענו לשאלת בוקר  ➢
טוב אישית מהמורה או להעלות  

. סמיילי רגש

המנחה יכול להעלות את רמת  ➢
השיח וההשתתפות בעזרת הרמת  

כשם שבכיתה רוצה . יד ממש
גם במרחב  , המורה לדעת מי סיים

המקוון נבקש מהתלמידים להרים  
.  את ידם הווירטואלית



!?קירבה בעולם של ריחוק חברתי  

:  הסוד
(  מורה עומד מדבר)מ "מעלהפחית 
(. פעולה עוברת ללומד)ל"פעלהגביר 

?כיצד
.שיוחלפו כל תקופה, לקבוצות קטנותנחלק הכיתה 1.
. בין חברי הקבוצהתקשורתשיצריכו , נתכנן פעולות2.
.להיכרותהתקשורת תוביל 3.
.לאמוןההיכרות תוביל 4.
.  וקרבה בין התלמידיםלחברותהאמון יוביל 5.

ל.ע.פ מ.ע.מ



חזרה
תוך , שאמרו תלמידים במהלך השיעור, המנחה יחזור על דברים

ובכך למעשה הוא יפנה  , שהוא מדגיש את שם התלמיד שאמרם
.  י חבריהם"שנאמרו ע, את תשומת ליבם של התלמידים לדברים

זה ירגיל המנחה את התלמידים להקשיב גם " תרגיל"באמצעות 
. ולא רק לדבריו, לדברי חבריהם

אחריות קבוצתית ומיקוד
והוא  , המנחה ימנה בכל פעם תלמיד אחר להיות ראש הקבוצה

.  יציג את הנאמר בקבוצה

מישחוק
מעלה את המוטיבציה ללמידה ומשפר את במישחוקשימוש 

.ביצועי הלומדים ואיכות הקשב

...ועוד טריק קטן לגיבוש הכיתה כקבוצה 



?  ומה לגבי התלמידים השקטים...

אשר אינם , בזמן הפעילות המחנך יפנה אל תלמידים
מרבים לנקוט יוזמה והשתתפותם בשיחה מצומצמת  

בפנייתו אליהם באופן אישי משדר להם . מסיבות שונות
.שהשתתפותם רצויה ושהם משמעותיים לשיח, המורה

המנחה יפנה אל שאר התלמידים במטרה להפנות אותם  
ובכך לשדר להם שעליהם להגיב לכל  , לעמית שדיבר

. הנוכחים ולא רק אליו











לחצו על התמונה  

http://a657154f-d4b6-4837-9a90-e338ac90334b.filesusr.com/ugd/5b134e_607d685a96784d2ea4d31249ff0e82bc.pdf


:משחקים בזום

לחצו על התמונה  

https://drive.google.com/file/d/1lA_N5pftxr0GLZYojGIGPAWSltGoQ8uc/view?usp=sharing




מצורף קישור מאתר מנהל חברה ונוער  ✓
.במאגר הלאומי לשיעורי חינוך על פי שכבות

המאגר הלאומי לשיעורי חינוך-מנהל חברה ונוער

דוגמא למבנה שיעור מקוון

כל השיעורים מקוונים עם הפעלות וקישורים ✓
. ישירים מתוך המערכים  לסרטונים

https://edu.gov.il/noar/minhal/departments/social-community/Pages/national-database.aspx
https://www.tlv-edu.gov.il/sites/TrainingPortal/DocLib1/tichnon%20shiour.pdf


לתחילת שנה' דוגמה למערך שיעור מקוון לשכבה ז

לחצו על התמונה  

https://meyda.education.gov.il/files/noar/teamandme.pdf


לתחילת שנה' דוגמה למערך שיעור מקוון לשכבה י

לחצו על התמונה  

https://media.wix.com/ugd/fa8712_d19186c999ca4f8a857de9f9cf03b73a.pdf


מערכי שיעור מקוונים לפתיחת שנה והיכרות 
'י/'לכיתות ז

דוגמה ראשונה-מערך שיעור היכרות 

דוגמה שנייה-מערך שיעור היכרות

https://drive.google.com/file/d/1PniY0f2IwAal1e4PsZRZ4i9cLg0amEHQ/view
https://drive.google.com/file/d/1Q8X2yox7DByvOljHAfYH9LT1oyY3-zkL/view


מערכי שיעור מקוונים לפתיחת שנה

לחצו על התמונות  

https://drive.google.com/file/d/1-MlLVWYZrH5Z53ArfEwQ3Nq-1mU39hf6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uqeqTP2wNA6IopowuLsj51RyiXWmjjtZ/view?usp=sharing




...ועכשיו לכלים הדיגיטליים....

יש המון כלים אבל לא  –לא להתבלבל או להילחץ : הכי חשוב➢
. כל הזמן, צריך להשתמש בכולם

השימוש באמצעים טכנולוגיים הוא-בדיוק כמו שימוש בתבלינים 
.את השיעור" מתבל"לא עיקר השיעור  אלא 

.  כל אחד יכול לבחור כלים מסוימים ולמצוא את המועדפים עליו➢

ובאופן זה , העבודה מתחלקת בין כולם! מומלץ–עבודה בצוותים ➢
וגם גיבוש  " חוכמת המונים"ו" למידת עמיתים"אנו מרוויחים גם  

.  חברתי וקרוב ללבות

!בהצלחה➢

דיגיטלייםמאגר כלים

https://drive.google.com/file/d/16n38a0_YThD4EWR1pJPcXMufksBUCmdf/view?usp=sharing


משרד החינוך  -מרחב פדגוגי

פ מקצועות הלימוד"מאגר סרטוני הסברה ע

של משרד החינוך נמצאים כלים רבים ללמידה " מרחב הפדגוגי"ב➢
.  מענים להכלה והשתלבות ועוד, משחקים, סרטונים: היברידית

קל מאוד  . המרחב הפדגוגי מחולק על פי כיתות ותחומי דעת➢
.  להגיע לחומרי ההוראה הרלוונטיים

משרד החינוך -מרחב פדגוגי← מומלץ מאוד לבקר ➢

:  לתחומים שהאתר מציעדוגמאותלהלן ➢

למידה מרחוק

להוראה איכותית פרקטיקות

https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/
https://pop.education.gov.il/
https://pop.education.gov.il/online-learning/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/


Office 365

כלאתהמורהעבורמרכז365שלהדיגיטליהמרחב➢
למידהלטובתמיקרוסופטשפיתחההדיגיטלייםהכלים

.מתקדמתדיגיטלית

לימודיותקהילותליצורהמאפשרהכליהואTeams-ה➢
שיעוריםולשתףהמורהשלהלימודקבוצותפיעל

.וכדומהבחנים,מטלות,מקוונים

Officeשלהדיגיטלילמרחבקישור 365

https://eduil.org/personal




נתפסים וחשים . בקבלת החלטות-שותפים מלאים ✓
.משמעותיים ומשפיעים

העברת שיעור –כגון , יוזמים פעילויות סביב תהליך הלמידה✓
.סדנה/ העשרה 

.מסתפקים בעדכוני מידע מבית הספר-שותפים פסיביים ✓

אלא אם נקראים לבית הספר  , לא נמצאים בקשר-מנותקים✓

.כחובה

.שותפים אקטיביים בלמידה בבית✓

.שותפים פאסיביים בלמידה בבית✓

.לא תומכים בתהליך הלמידה מרחוק, לא שותפים✓

...הורים



...כמה רעיונות לקשר עם ההורים וגיוסם

, משוב, ווטסאפבאמצעות )עדכון ושיתוף ההורים ✓
על הצלחות ילדם או אתגרים עימם  ( 'שיחת טלפון וכו

.ת/היא מתמודד/הוא

.סדנה/ הזמנת ההורים להעביר לכיתה שיעור העשרה ✓

יצירת מבנים קבועים המייצרים תחושת קירבה  ✓
.ומעורבות

.סיוע לילדים בתכנון סדר היום✓

.גיוס ההורים והילדים לעשייה התנדבותית בקהילה✓



:בעמודים הבאים

ארגז כלים לשיח רגשי

כלי חוסןשיח רגשי

פתיחת  
שנה

קלפים
שגרה לא 

בשגרה



שיח רגשי

https://drive.google.com/file/d/1hTvXuS4iFH20SjLMJZl351RKdKRReFlQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z7Dir1Jomlp1cCePhvkDX00_u1_MP3Ly/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qv_p4Glj7h3YeDG8R4HxFrkoo6WAX1ws/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qv_p4Glj7h3YeDG8R4HxFrkoo6WAX1ws/view?usp=sharing


כלי חוסן

בין 
הבאסה  
לסבבה

חוסן

https://drive.google.com/file/d/1NVcrpXSIa8qezZ0KpiIPqp-xZiTHf4Po/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Q1FSkMtVGl4B-VgG_HvB7T3homDSpYm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KsJnGDENjiCYmjNhf3JFDsLD35B5lVmb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xZoI9rFMHbisHHkuoTubcW3P849h1DW5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ohJFjbTGdk8-eH2f1QIXFW2oG5a_5Hui/view?usp=sharing


פתיחת שנה

https://drive.google.com/file/d/1x6MV4LHjF2gxOL5wEGu0NmIZHj1T-CQ5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WnZ4BEJcetY1aDua7rTfLq-eM1WXRfvM/view?usp=sharing


קלפים

מניפת  
שאלות

מקום  
בטוח

https://drive.google.com/file/d/1WEdqFzRRrRRuttmQuHMpCrnKd66WUm9L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1asN--BQIMgYxd3I65hmzWQiSkJI_Zkh2/view?usp=sharing


שגרה לא בשגרה

https://drive.google.com/file/d/1vxkqxFSevmMoEnleqlyxP5xeOUiQdybz/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=3Xdf4kBM_ck
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Aklim_Batuach_Al_Yesodi.pdf


ליקטו ואספו  , ערכו

ק הרצליה                         "מדריכת חח, "הנגיד"ב "רכזת חברתית חט, ליאת תבור

"                                               הנגיד"ב "יועצת חינוכית חט, אהרוני-לייטנריעל 

"                                                              הנגיד"ב "יועצת חינוכית חט, אסתי אבישי

"הנגיד"ב "חט, רכזת פדגוגית, גל אוחיון

א"מחוז ת-ממונה חינוך חברתי , ורד פינקלשטיין

תודות

"הנגיד"ב "מנהלת חט, יהודית לוין

"הנגיד"ב "סגנית פדגוגית חט, דגןריני

מחוז תל אביבמ"אחרכזת אקלים ומדריכת , טייטלמיכל 

יפו-בעירית תל אביבס"עיראש תחום חינוך חברתי במחלקה לחינוך , איילה קידר


