
 

 חומרי הדרכה לסביבת מיקרוסופט 365
 

 

 סביבת הענן של מיקרוסופט 365 לחינוך היא מרחב לניהול מידע ושיתופיות בבבית הספר. החבילה כוללת
 מגוון יישומים לתקשורת בכתב ובוידאו, אחסון, יצירה מקוונת, יומן, אנשי קשר וכמובן ניהול למידה, וכל אלו

 מקושרים ביניהם ליעילות מירבית של המורים והתלמידים. 

 סביבת הענן מאפשרת לפעול ביעילות ובנוחות במרחב המקוון, תוך פיתוח אוריינות דיגיטלית
 מתאימה לאורח החיים האישי והמקצועי. 

 רשימת היישומים בחבילת מיקרוסופט 365 לחינוך:

 

https://sites.google.com/view/365help/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%98%D7%99%D7%9E%D7%A1
https://sites.google.com/view/365help/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%9B%D7%AA%D7%94
https://sites.google.com/view/365help/home/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%A1
https://sites.google.com/view/365help/home/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%A1
https://sites.google.com/view/365help/home/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%95%D7%90%D7%99


 
 

  הדרכות על יישומים הכלולים בסביבת הענן של מיקרוסופט 365 לחינוך

 אתר ההתנסות ביישומי מיקרוסופט 365:

 

 
 

 סיורים אינטראקטיביים:
 סיורי הדרכה אקטיביים לביצוע פעולות במרחבי הלמידה בסביבת הענן לחינוך.

 ליחצו צעד אחר צעד בקצב שלכם, וקיימו למידה מיטבית בסביבה!
 

 לתלמידים ולהורים:
 כניסה

 התקנת היישום
 החלפת שפה

 התקנת היישום לכמה ילדים
 הצטרפות לצוות

  הקראה
 כניסה למפגש וידאו

 תקשורת בצ'אט
 השתקת צ'אט

https://sites.google.com/view/365help/%D7%93%D7%A3-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA
https://sites.google.com/view/365help/%D7%93%D7%A3-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA
https://sites.google.com/view/365help/%D7%93%D7%A3-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA
http://ior.ad/7eta
http://ior.ad/7dOr
http://ior.ad/7dPV
http://ior.ad/7dwU
http://ior.ad/7etD
http://ior.ad/7exa
http://ior.ad/7ewV
http://ior.ad/7evO
http://ior.ad/7cFR


 

 הגשת מטלה
 יציאה מחשבון

 
 למורים:

 כניסה
 התקנת היישום

 החלפת שפה
 יצירת כיתה

 הוספת מורה

 שינוי תמונת צוות
 הוספת ערוץ וניהולו
 פתיחת מפגש וידאו

 תזמון מפגש והרשאות

 הקלטת מפגש
 יציאה מחשבון

 יצירת הודעה מעוצבת
 פרסום בערוצים מרובים

 תקשורת בצ'אט
 השתקת צ'אט ועזיבה

 יצירת מטלה
 בדיקת מטלה

 פתיחת מחברת כיתה
 שימוש בטימס עם המחברת
 נתוני שימוש בצוות- התקנה

 
 

 הדרכות לפי יישום - אוסף מדריכים ומאמרי עזרה ליישומי סביבת הענן:

 

  

 הדרכות טימס - יישום
 ניהול למידה ותקשורת

OneNote הדרכות וואנוט 
 - יישום לארגון חומרי

 למידה

- Sway  - הדרכות סוואי 
 יישום להצגת תוכן באופן

 מקוון

- Forms הדרכות פורמס 
 יישום ליצירת שאלונים

 מקוונים

http://ior.ad/7evQ
http://ior.ad/7dOP
http://ior.ad/7eta
http://ior.ad/7dOr
http://ior.ad/7dPV
http://ior.ad/7etx
http://ior.ad/7cGJ
http://ior.ad/7dOT
http://ior.ad/7cEG
http://ior.ad/7ewO
http://ior.ad/7cFY
http://ior.ad/7ewW
http://ior.ad/7dOP
http://ior.ad/7dAY
http://ior.ad/7ex3
http://ior.ad/7evO
http://ior.ad/7cFR
http://ior.ad/7dPZ
http://ior.ad/7evX
http://ior.ad/7ewv
http://ior.ad/7ewA
http://ior.ad/7dPH
https://sites.google.com/view/365help/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%98%D7%99%D7%9E%D7%A1
https://sites.google.com/view/365help/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%9B%D7%AA%D7%94
https://sites.google.com/view/365help/home/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%95%D7%90%D7%99
https://sites.google.com/view/365help/home/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%A1
https://sites.google.com/view/365help/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%98%D7%99%D7%9E%D7%A1
https://sites.google.com/view/365help/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%9B%D7%AA%D7%94
https://sites.google.com/view/365help/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%9B%D7%AA%D7%94
https://sites.google.com/view/365help/home/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%95%D7%90%D7%99
https://sites.google.com/view/365help/home/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%95%D7%90%D7%99
https://sites.google.com/view/365help/home/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%A1
https://sites.google.com/view/365help/home/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%A1


 

 
  תבניות 365   

   איך להתחיל להשתמש בסביבת הענן לחינוך בכיתה שלי? מדריך מקוצר 

    הצעה להגדרת טימס (365) ברמת מנהל / רכז תקשוב

  מדריך הורדה והתקנה ליישום טימס

אודות סביבות ענן לחינוך    

 

 מיפוי יישומים מומלצים לשילוב בסביבת 365

 התועלת בשילוב הטכנולוגיה בחינוך                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הדרכות וואנדרייב אאוטלוק - בקרוב
 OneDrive - יישום

 לעריכת קבצים, גיבוי
 ואחסון מקוון

  פלאנר - בקרוב

https://sites.education.gov.il/cloud/home/svivot_anan_hinuch/Pages/tavniyot_365.aspx
https://sites.education.gov.il/cloud/home/svivot_anan_hinuch/Pages/tavniyot_365.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/minimal_insructions_365.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/teams_schoolwide.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/tmicha/teams-download.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/nihulyeda/svivot_hanan/odot_svivot_anan.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/365-benefits.jpg
https://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/365-benefits.jpg
http://meyda.education.gov.il/files/nihulyeda/svivot_hanan/odot_svivot_anan.pdf
http://meyda.education.gov.il/files%5CNihulyeda%5Csvivot_hanan%5Cshivuk%5Csite/alfon.pdf
http://meyda.education.gov.il/files%5CNihulyeda%5Csvivot_hanan%5Cshivuk%5Csite/goals.pdf
http://meyda.education.gov.il/files%5CNihulyeda%5Csvivot_hanan%5Cshivuk%5Csite/choice.pdf
http://meyda.education.gov.il/files%5CNihulyeda%5Csvivot_hanan%5Cshivuk%5Csite/hatmaa.pdf
http://meyda.education.gov.il/files%5CNihulyeda%5Csvivot_hanan%5Cshivuk%5Csite/knowledge365.pdf
http://meyda.education.gov.il/files%5CNihulyeda%5Csvivot_hanan%5Cshivuk%5Csite/knowledgeg.pdf
http://meyda.education.gov.il/files%5CNihulyeda%5Csvivot_hanan%5Cshivuk%5Csite/safety.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSIpSk7Vs_gDQZyqOnjuI4HpP-V3bh-Kt8_B6K5pHuppqskIuXsCW86MhUiR7XjU4A6QCKfm24PeiO0/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://sites.google.com/view/365help/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%95%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%91
https://sites.google.com/view/365help/home/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%A1
https://sites.google.com/view/365help/home/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%A1


 

 
 

 
 


