
 
 ךמשרד החינו                                                              

 מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע                                                          
 ידע  אגף טכנולוגיות מ                                                                     

 1 

 

   

 נוהל תרגיל

לשנה"ל  למידה מרחוק״ בחירום״

 תשע"ח

 משרד  החינוך

 מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע

 אגף טכנולוגיות מידע
 

 התרגיל יתקיים בין התאריכים:

 2018בפברואר  22 -ר בפברוא 18, חתשע" אדר' בז- -ג' 



 
 ךמשרד החינו                                                              

 מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע                                                          
 ידע  אגף טכנולוגיות מ                                                                     

 2 

 

 

 תוכן עניינים

 

 

 3..................................................................................................................מבוא

 4.........................................................................................פעולות טרום היערכות.

 5...................................................................................פירוט מהלכי תרגיל החירום

 6............................................................... הפעלת התרגיל במערכות ללמידה מרחוק

 7................................................................... מטה ארצי -הנחיות הפעלה בתרגיל חירום 

 9..........................................................הנחיות הפעלת תרגיל  החירום עם התלמידים

 9............................................................................בתרשים –שלבי הפעלת התרגיל 

 9.................................................................................השתתפות בהרצאות מקוונות

 10..........................................................................גורמים מעורביםריכוז פעולות עם 

 12.................................................לתרגיל "למידה מרחוק" בחירוםריכוז פעולות הכנה 

 13............................................................................בעלי תפקידים ופרטי התקשרות

 

 נספחים

 15.................................בכיר ............................למנהל אגף מכתב  – 1ספח מספר נ

 17 ..........................................................................מכתב לספקים – 2נספח מספר 

 19....................................................אגרת להורים )עברית וערבית( – 3נספח מספר 

 

  



 
 ךמשרד החינו                                                              

 מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע                                                          
 ידע  אגף טכנולוגיות מ                                                                     

 3 

 

 מבוא

 

וננות ארצי המדמה מצב תרגיל התג מדי שנה,מפעיל  משרד החינוך בשיתוף פיקוד העורף,

המעבר משגרה למצב של למידה מרחוק  .בעתות חירוםלמידה מרחוק של שיגרה ב

לאפשר לתלמידים מכל הארץ המשך  כדי ,היערכות מערכתית נרחבתחירום מצריך  בשעת

  שגרת למידה מרחוק.

 תרגיל ההתגוננותבתהליך ההיערכות וההפעלה בנחיות לבתי הספר מאגד המסמך זה, 

 הארצי. 

יום החל מ, למידה מרחוק בחירום תרגיליקיים משרד החינוך  חבשנת הלימודים תשע"

 . 2018בפברואר  22, אדר' בזבפברואר עד  יום חמישי  18,  חתשע" אדרב ג'ראשון 

ים עם תכנים לימודיים מתוקשבים, התרגיל מיועד להיכרות והתנסות של מורים ותלמיד

ניהול  שיח מקוון של המורה  עם התלמידים במרחב הלמידה הכיתתי שבאתר בית הספר 

  בשידור חי" בזמן חירום.ושימוש במערכות סינכרוניות לשיעורים "

בנוסף, תיבחן היכולת של ספקי התוכן והתשתיות ללמידה מרחוק לתת מענה אפקטיבי 

כלל בתי הספר בארץ קלות בהם נתקלו. על קשיים או ת תוך מתן דיווח בזמן חירום

מחויבים להשתתף בתרגיל למידה מרחוק בחירום, ולהפעילו במרחב הכיתתי באתר הבית 

   ספרי.

 

 הכולל:  אתר ייעודינבנה לצורך כך, 

 המפנה לפעילויות הפגה.  -"מרחב אתנחתא"  .1

" 8המפנה לתוכן דיגיטלי לימודי, *שיעורים מקוונים "צו  -"מרחב מעבר ללמידה"  .2

פשרות *להזמנת כיתה מקוונת למורים המעוניינים להעביר בחינוך ליסודי ותיכון, א

 שיעור מקוון וכן קישור לתכנים שהטלויזיה החינוכית מציעה.

המפנה למידע והנחיות על תפעול הלמידה בשעת חירום, התמודדות  –"מרחב הנחיות"  .3

 ותמיכה רגשית ודגשים בהפעלת הפורטל הבית ספרי בשעת חירום.

 בחינוך והזמנת כיתה אינם פעילים בזמן תרגיל אלא רק בשעת חירום אמיתית 8צו  –הערה *

כבר בתחילתה של כל  טרום היערכות ללמידה בשעת חירוםעל בית הספר לבצע מספר פעולות 

הפורטל  חשיבות   למידה בחירום אמת נוהלשנה על פי ההנחיות המופיעות בקישורים הבאים: 

 והנחיות  המפורט לבעלי תפקידים מידע     הבית ספרי

http://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Pages/lemida_merahok_herum.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Documents/noal_lemida_beherum_emet.pdf
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Pages/afalat_portal_herum.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Pages/afalat_portal_herum.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Pages/tarshim_herum.aspx
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 2018הנחיות לתרגיל למידה בשעת חירום פברואר 

יום החל מ, בחירום" למידה מרחוק" תרגיליקיים משרד החינוך , התגוננות ארציתרגיל במסגרת 

  .2018בפברואר  22, אדר  תשע"חב ז'בפברואר עד  יום חמישי 18,  ח"תשע אדרבג' ראשון 

הפעלת  –ומהלך שני לתרגיל היערכות  –: מהלך ראשון תרגיל ההתגוננות מורכב משני מהלכים

 התרגיל. 

 

 פירוט מהלכי תרגיל .1

  היערכות לתרגיל –מהלך ראשון  .1.1

 ח"בטבת תשע ז"כמיום ראשון חל ת ,מרחוק" בחירום"למידה היערכות בית הספר לתרגיל 

                                          .2018 בפברואר 11 ,ח,"תשע  שבטב 'כו  ראשוןבינואר עד יום  14

 הפעלת התרגיל –מהלך שני  .1.2

 שתועבר , בחירום" למידה מרחוק"קבלת הודעה על הפעלת התלמידים בתרגיל  .1.2.1

 אל הפורטלים הבית ספריים.  RSSבאמצעות ממטה המשרד    

 בין התאריכים כמפורט בטבלה הבאה:במחוזות  התרגיל יופעל בבתי הספר  .1.2.2

 

   

 

 

 

 

 

 

 הפעלת התרגיל במערכות ללמידה מרחוק .2

כוללת הפניה למאגר  סביבת למידה מרחוק בשעת חירום : מפרט היערכות והפעלת התרגיל

הנחיות , מידע והנחיות לשעת חירום, למערכת הרצאות מקוונות, יחידות הוראה מתוקשבות

ית הספר ומרחבי ולדגשים בהפעלת הפורטל ב להתמודדות במצבי לחץ בשעת חירום 

 ןהכיתות לשיח מקוו

 

להלן מפרט ההפעלה:

 מחוז תאריך יום

 חיפה +התיישבותי 18.2.18   , חתשע" אדרב ג' א'

 ירושלים, מנח"י, חרדי 19.2.18  ,  חתשע" ד' באדר ב'

 מרכז 20.2.18   ,חתשע" אדרב ה' ג'

 צפון 21.2.18 ח,  תשע" אדרב ו' ד'

 דרום +ת"א 22.2.18  , חתשע" אדר' בז ה'

http://sites.education.gov.il/cloud/home/atarim_b_s/Pages/rss_emergency.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Pages/Emergency_learning.aspx
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 פ"ההמז אחריותהשיעורים לתלמידי התיכון ב.

 הפעולה הנדרשת סוג פעילות מהלך התרגיל

 חובה: בתי הספר נדרשים  במסגרת התרגיל להיערך לביצוע יחידות היבחנות מתוקשבת.  ובנוסף לזה  , שיח מקוון,  ו/או השתתפות בשידורים חיים מקוונים

  בית הספראתר בשיח מקוון במרחב הלמידה הכיתתי/מקצועי יש לוודא כי התלמידים יודעים לקיים  שיח מקווןחובה  היערכות שלב 

יש לבחור עבור 

התלמידים את 

אחת מהפעילויות 

המתוקשבות 

המוצעות והלעלות 

 למרחב הכיתתי

  

 חובה לבחור

משימה אוריינית 

מתוקשבת מומלץ 

לשלב פעילות 

נוספת מאקדמיה 

 ברשת

 משימות מתוקשבות

יש לבחור עבור התלמידים את אחת  חובה!

   מהפעילויות הבאות: לפי שלבי הגיל:

 כיפת ברזל -ג' -ב' כיתות             

  איך הסלמנדרה הכתומה : 'ד –' גכיתות

   . מתגוננת מפני אוייבים

 פסטיבלים בעולם 'ו –' כיתות ד 

   צלילים -משימות המתאימות לחמ"ד 

המדבר  נמר         מאתיופיה לחג הסיגד

 בארץ ישראל

 מכוניות מרוץ מתמטיקה – 'כיתות ט  

 מגיפת  – ביולוגיה  – 'כתות י

     המצאה מדליקה   – כימיה     ההאבול

 אקדמיה ברשת:

שידורים חיים בהנחיית מועצת  .1

 :התלמידים הארצית

 קישור להרשמה

 השידורים קישור ללוח

 קישור לסביבת השידורים החיים

 

  הרצאות מומחים מוקלטות  .2

       vodמאגר הרצאות/ מאגר 

 

 לתיכוןבחינוך"   8"צו 

ברמה  פא-למידה בקבוצות וואטס. 1

למידה להזמנת התלמידים  הכיתתית.

במתכונת זו נעשית בפניה ישירה של 

רק לבתי  המורה לתלמידי כיתתו.

 הספר שקיבלו הודעה על כך.

להשתתף  על שאר בתי הספר . 2

בשידורים החיים  של אקדמיה ברשת : 

 קישור להרשמה

 השידורים קישור ללוח

 קישור לסביבת השידורים החיים

*מהלך זה מופעל באחריות המזכירות 

 הפדגוגית

 ביצוע משימה מתוקשבת שנבחרה על ידי המורה עבור התלמידים במרחב הכיתתי:  .1  הפעלהשלב ה

  מותאמת גיל, מהפעילויות למעלה.  משימה אוריינית מתוקשבת. -חובה 

  VODאקדמיה ברשת:  שידורים חיים או הרצאה ממאגר  –פעילויות נוספות לבחירה ו

 .קיום שיח מקוון במרחב הכיתתי בעקבות המשימה המתוקשבת .2

מטה באחריות ה עדכון נתונים

 ארציה

 )ממערכות המשרד( לתכנית התקשוב, בכל מחוז.של מספר בתי הספר, מספר תלמידים ופילוח לפי שייכות  נתונים עדכון  .1

 בשלב ההיערכות לתרגיללשידורים החיים המקוונים שנרשמו מספר בתי ספר, כיתות ותלמידים עדכון  .2

 בהרצאות המקוונות.שהשתתפו בכל יום , מספר התלמידים עדכון .3

החירום: קיום שיח  תרגיל אתלקרמספר בתי הספר וכיתות שנערכו  וירשמו את הקובץ המצורףמפקחי / מדריכי התקשוב יעדכנו את  מחוזותבאחריות ה

 מקוון, פעילות מתוקשבת ו/או הרצאה מקוונת

https://goo.gl/23vY6y
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B2THxhZ2zleSUkptNHpYM0pnNVk
http://lo.cet.ac.il/player/?document=b9f30aaa-3f20-4ed6-a5bc-0fa75973a8bd&language=he#pageId=page_1
http://lo.cet.ac.il/player/?document=b9f30aaa-3f20-4ed6-a5bc-0fa75973a8bd&language=he#pageId=page_1
http://lo.cet.ac.il/player/?document=b9f30aaa-3f20-4ed6-a5bc-0fa75973a8bd&language=he#pageId=page_1
http://mybag.ebag.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=/api/manifests/item/he/7e003f37-c501-4f48-8011-882e0129ec5b/#?page=content-1
http://mybag.ebag.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=/api/manifests/item/he/7e003f37-c501-4f48-8011-882e0129ec5b/#?page=content-1
http://lo.cet.ac.il/player/?document=d01878d8-e5d7-4ebc-9b39-1dad82f025fe&language=he&sitekey=ebag
http://lo.cet.ac.il/player/?document=d01878d8-e5d7-4ebc-9b39-1dad82f025fe&language=he&sitekey=ebag
http://lo.cet.ac.il/player/?document=2a6182c1-feff-4fc5-ad4c-b9fa06cc7bd6&language=he&sitekey=ebag
http://lo.cet.ac.il/player/?document=2a6182c1-feff-4fc5-ad4c-b9fa06cc7bd6&language=he&sitekey=ebag
http://edu.lnet.org.il/PizaN/PizaN_CarRace.html
http://edu.lnet.org.il/PizaN/PizaN_CarRace.html
http://edu.lnet.org.il/PizaN/PizaN_EbolaVirus.html
http://edu.lnet.org.il/PizaN/PizaN_EbolaVirus.html
http://edu.lnet.org.il/PizaN/PizaN_CoolInvention.html
http://edu.lnet.org.il/PizaN/PizaN_CoolInvention.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwjJga5rna6efXnbxtiKFQHrGFxySayL-InftbVsCXn2es-w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwjJga5rna6efXnbxtiKFQHrGFxySayL-InftbVsCXn2es-w/viewform
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Pages/tohnit_shidurim_targil_lemida_herum.aspx
http://edu.gov.il/owlHeb/Pages/academie.aspx
http://edu.gov.il/owlHeb/Pages/academie.aspx
https://www.youtube.com/channel/UCMahvp481g8yNMMRFgr74dA/playlists
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwjJga5rna6efXnbxtiKFQHrGFxySayL-InftbVsCXn2es-w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwjJga5rna6efXnbxtiKFQHrGFxySayL-InftbVsCXn2es-w/viewform
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Pages/tohnit_shidurim_targil_lemida_herum.aspx
http://edu.gov.il/owlHeb/Pages/academie.aspx
http://edu.gov.il/owlHeb/Pages/academie.aspx
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NQIU69IMgs3JUyvj2fjLQ5bg0_A-TNKP4E_26NelAaQ/edit#gid=1620410716
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 (אגף טכנולוגיות מידע)מטה ארצי  -בתרגיל חירום הנחיות הפעלה  .3

  01.02.18 עד  בטופס סטטוסעדכון מצבת אתרי בתי ספר במחוז והשלמת החסר  .3.1

 01.01.18ז ללמידה מרחוק בחירום עד של רפרנטים במחו פרטי התקשרות קובץעדכון  .3.2

יעביר את ההנחיות לתרגיל למידה מרחוק בשעת חירום , מנהל אגף טכנולוגיות מידע .3.3

 .למנהלי המחוזות

 . בחירום" למידה מרחוק"הנחיות לתרגיל בבתי הספר את ה יפרסם למנהלים ,המחוזמנהל  .3.3

 בחירום" למידה מרחוק"הספר לתרגיל מדריכי תקשוב במחוז ובית / היערכות מפקחי  .3

 :המהלך הראשון לבצע מרגע קבלת ההודעה על הפעלת המחוזפעולות שעל  .3.1

 נוסח, נוסח בעברית  –מדריך התקשוב המחוזי יעביר לבתי הספר אגרת להורים /מפקח .3.2

נוסח )בשעת  חירום " למידה מרחוק"המעדכנת על תרגיל  (הנחיות להורים בענן)בערבית  

 (. לאגרת בנספח המצורף לנוהל

 יעדכנוובו אתר המחוז את הקישור ל   תקשוב במחוז יפרסמו לבתי הספרמדריכי /מפקחי .3.3

למתן גיבוי  לאתרי המשרד  פרטי התרגיל וישובצו בו פעילויות לכל שכבות הגילאת 

 .והספקים

 

                             

 

 

 .                                                                                                                             

מדריך תקשוב במחוז יפיץ את ההנחיות למדריכי האשכול ולרכזי התקשוב לבתי /מפקח .3.3

 ולאחראי הביטחון בבתי הספר שאינם בתכנית התקשוב, הספר שבתכנית התקשוב

בחירום בהתאמה לאופן " למידה מרחוק"ספר להיערך לתרגיל מדריך האשכול יסייע לבית ה .3.4

 .התרגיל על פי שלב הגיל של התלמידים  ויעדכן את המידע במחוז

 :פתיחת המהלך הראשוןלמלא מרגע קבלת ההודעה על  בית הספרפעולות שעל  .3.4

לתרגיל למידה מרחוק בחירום על פי המתווה להיערך מנהל בית הספר ינחה את המורים  .3.4

 . 2018 ינוארב 30בינואר עד 15והמתכונת המתאימה לשכבת הגיל בתאריכים 

 ות תקשובמחוזאתרי 

 מחוז מנח"י תקשוב  דרום תקשוב

 במרכז התקשוב התיישבותי  תקשוב

 למידה בחירום צפונט חיפה

 מחוז תל אביב תקשוב  מחוז חרדי תקשוב

  ירושלים תקשוב

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O-vLQkpKKPx1sz3mnXpLTIb0I66AQnIsMeGyUEk7GJU/edit#gid=10
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R6binp97UHS7ObRd55rYBpRK_YIcneadLZ7g1FBQxms/edit
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Pages/orim.aspx
http://www.edu-negev.gov.il/
http://www.hadracha.manhi.org.il/BRPortal/br/P103.jsp?cat=56125
http://www.hityash.org/
http://www.hityash.org/
http://tikshoovmerkaz.tik-tak.co.il/
https://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/computer-center/home/about
https://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/computer-center/home/about
https://sites.google.com/a/tzafonet.org.il/mhwz-zpwn-hyrwm/home
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ChinuchMukar/dgalim/tochnittikshuv/team.htm
http://www.tikshuv-ta.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
http://www.jedu.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
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יסייע למורים לבחור פעילות , אחראי ביטחון לחירום של בית הספר/ רכז התקשוב  .3.4

המפנה   -"מרחב אתנחתא" : הכוללת בשעת חירום מסביבת למידה מרחוקמתוקשבת 

 -"מרחב מעבר ללמידה" )משחקים והרצאות אקדמיה ברשת(, לפעילויות הפגה

שיעורים )משימות מקוונות מהקטלוג החינוכי(,  המפנה לתוכן דיגיטלי לימודי

המפנה למידע והנחיות על תפעול  –"מרחב הנחיות"  .לתיכון" בחינוך 8מקוונים "צו 

הלמידה בשעת חירום, התמודדות ותמיכה רגשית ודגשים בהפעלת הפורטל הבית 

 ספרי בשעת חירום.

בית  המורים יתרגלו עם התלמידים ביצוע פעילות מתוקשבת ולהגיב בפורום שבאתר  .3.4

 .הספר

 :בשידורים חיים מקווניםהשתתפות  .3.10

חטיבות הביניים ותיכונים, ישתתפו בשידורים מקוונים חיים השנה תלמידי בתי הספר היסודיים, 

  .בשילוב מומחים ובשיתוף מועצת התלמידים הארצית

השידורים יעסקו בנושאים המתאימים לזמן הפגה וקשורים לעולם הילדים והנוער בתחומי ספורט, 

החי יתקיים מידי יום השידור  .בריאות, גלישה בטוחה, משחוק )גיימינג(, יזמות, תרבות וענייני היום

ויהיו פתוחים לכולם  16:00-20:00ובין השעות  12-16/2בשבוע תרגיל הלמידה בחירום בתאריכים ה

"אקדמיה  בשידור יתארחו בני נוער, מרצים ומומחים במסגרת הפעלת תכנית במהלך כל השבוע.

 "ברשת

 תלמידים לשידורים החיים המקווניםעבור ה הרשמה המורה יבצע  4.11

 לערוץ השידור שיקבל בעקבות  מקצועי את הקישור /יפרסם במרחב כיתתי ההמור  4.12

 יעודה.י-לשידור שבחר בשעה ה וינחה את התלמידים להיכנס  ההרשמה      

 .בשידורים החייםהמורה יוודא את השתתפות תלמידיו  4.13

   ואמצעי שמע  צטייד באמצעי קצה מחובר לאינטרנט המורה ינחה את התלמידים לה 4.14

 .(אוזניות, רמקולים)     

 דווח י, לחירום בבית הספר )בבתי ספר שלא בתכנית התקשוב( אחראי ביטחון/ רכז תקשוב  4.15

 .לתרגיל ההיערכות למנהל  על סיום      

 מדריך התקשוב במחוז על סיום היערכות לתרגיל /ידווח למפקחמנהל בית הספר  4.16

 . בחירום" למידה מרחוק"      

   המורים יפנו את התלמידים לפעול באתר ייעודי של , במקרה של קריסת האתר הבית ספרי 4.17

 . המחוז או באמצעי תקשורת חלופיים     

 

http://www.edu.gov.il/herum
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Pages/lemida_merahok_herum.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Pages/lemida_merahok_herum.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Pages/lemida_merahok_herum.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwjJga5rna6efXnbxtiKFQHrGFxySayL-InftbVsCXn2es-w/viewform
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 בחירום עם התלמידים" למידה מרחוק"הפעלת תרגיל   4

מתום יום הלימודים ולא , מקצועי שבאתר בית הספר/ להיכנס למרחב כיתתיהתלמידים יונחו  4.11

 :ולבצע את פעולות הבאות  22:00ועד השעה  12:00לפני השעה 

בשידור השתתפות ומקצועי  / ביצוע פעילות מתוקשבת שנבחרה ופורסמה במרחב הכיתתי 4.12

 (ואמצעי שמעיש לוודא כי לתלמידים אמצעי קצה מחובר לאינטרנט ) החי המקוון

 .או על ההרצאה המקוונת/קיום שיח מקוון עם המורה על הפעילות המתוקשבת ו 4.13

 באחריות הפיקוח על התקשוב במחוז לוודא ביצוע כל בתי הספר שאינם בתכנית התקשוב.  4.13

רפרנט מחוזי ללמידה מרחוק בשעת חירום דיווח הפיקוח על התקשוב במחוזות באמצעות  4.14

  .(כל הגיליוןיש למלא את )  בטופס הארצייעדכן את הנתונים המבוקשים 

 יש לנמק לגבי כל בתי הספר שלא השתתפו בתרגיל את הסיבות לאי הביצוע.  4.14

 

ום" בחירתרשים הנחיות: הפעלת תרגיל "למידה מרחוק

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NQIU69IMgs3JUyvj2fjLQ5bg0_A-TNKP4E_26NelAaQ/edit#gid=1620410716
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 :גורמים מעורבים ריכוז פעולות עם 4

 תלמידים מורים רכז תקשוב מנהל מדריך האשכול קשובמפקח הת 

תרגול 

 מורים

מעביר את הנחיות  .1

המטה למנהל ולרכזי 

התקשוב  בבתי הספר 

וכן למדריכים שילוו 

 את הביצוע.

 

מפעיל את הרפרנט  .2

ללמידה בחירום 

לתמיכה בצוותים 

ולריכוז הדיווחים 

שיועברו מהפיקוח 

 למטה

תמיכה שוטפת ברכזי  .1

התקשוב של בתי 

הספר בכל מהלך 

שלבי התרגיל וב

 הדיווח השונים.

 

מעביר למטה את  .2

מספר בתי הספר 

והכיתות שנערכו עם 

  פעילות מתוקשבת

 

ידוע צוות המורים 

 על קיום התרגיל.

 

הפעלת רכז 

התקשוב הבית 

ספרי לליווי 

המורים בהיערכות 

 לתרגיל

 

 

 

תמיכה ודיווח 

ף למנהל טשו

דריך האשכול ולמ

על היערכות 

המורים 

 והתלמידים

פעילות  בחירת .1

מתוקשבת שתוצב 

במרחבי הכיתות ביום 

 התרגיל

התלמידים  הפניית  .2

לצפייה בשידור חי או 

מוקלט מתכנית 

 אקדמיה ברשת

התלמידים יתנסו  .1

בפעילות מתוקשבת 

ושיח מקוון במרחב 

הכיתתי שבאתר בית 

 הספר

הכרות עם סביבת  .2

 למידה מרחוק. 

מכירים התלמידים  .3

את מגוון הפעילויות 

הלימודיות העומדות 

  לרשותם.

 

ידווח למטה על היערכות 

 המחוז

 למחוזדיווח שוטף 

תרגול 

 תלמידים

אחראי להעברת הודעת 

המטה על פתיחת התרגיל 

ושמירת קשר עם המטה עד 

 שלב הדיווח וסיומו.

 

מפעיל את רפרנט ללמידה 

 בחירום לאיסוף דיווחים

למטה  ,קשר שוטף לרכזים

 מחוזול

ס "מאשר שביה

 מוכן לתרגיל

בהתאם למתווה 

 רגיל הנדרשהת

  

 במורים תמיכה 

ף טודיווח שו

למדריך למנהל ו

 האשכול

 

ביצוע פעילות מתוקשבת שפורסמה עבורם  .1

 במרחב הכיתתי/מקצועי

 קיום שיח מקוון עם המורה במרחב .2

בתכנית אקדמיה בשידור מקוון  השתתפות  .3

 ברשת

 מעקב ותמיכה של המורה בתלמידים

 דיווח על סיום התרגיל
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דיווח 

בסיום 

 התרגיל

טכנולוגיות דיווח לאגף 

מידע על סיום התרגיל 

במטה וריכוז הנתונים 

 לדיווח

על למפקח תקשוב דיווח 

 עד  רכזים, מורים ותלמידים

על למחוז דיווח 

 ס"השתתפות ביה

 עד 

למנהל דיווח 

על ביה"ס 

 השתתפות

  תלמידיםה

לרכז התקשוב דיווח 

 השתתפותםעל 

והיקף ביצוע תרגיל ב

 המשימות

על ביצוע בפורום דיווח 

 בימים המשימה, 

 

מועד 

לסיום 

דיווח לפי 

 מחוזות

 19/2/18 19/2/18 19/2/18 25/2/18 25/2/18 חיפה +התיישבותי

 20/2/18 20/2/18 20/2/18 26/2/18 26/2/18 ם, מנח"י, חרדי-י

 21/2/18 21/2/18 21/2/18 27/2/18 27/2/18 מרכז

 22/2/18 22/2/18 22/2/18 28/2/18 28/2/18 צפון

 23/2/18 23/2/18 23/2/18 29/2/18 29/2/18 דרום+ת"א
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 בחירום" למידה מרחוק"לתרגיל  ההכנה ריכוז פעולות 4

 תפוצה אחראי גורם הפעילות 

לגופים  והדרכה הנחיות מסמך פרסום .1

 על מתווה התרגיל המתערבים ולמחוזות

 מחוז מנהל אגף טכנולוגיות מידע

ספר, הפצת טופסי סטטוס הכוללים מספר בתי  .2

כיתות ותלמידים במחוז ופילוח לפי שיוך לתכנית 

 התקשוב, במחוז.

 מחוז מנהל אגף טכנולוגיות מידע

הפניה לסביבת למידה מרחוק המרכזת מידע  .3

הפניה לדף השידור החי  וחומרי למידה לתרגיל

 כיתה וטופס רישוםובו לוח המשדרים 

 מחוז מנהל אגף טכנולוגיות מידע

 ספר בתי במחוז תקשוב פיקוח  בחירום ללמידה הנחיות ריענון .4

 לחירום ספריים הבית הפורטלים מוכנות בדיקת .5

  RSSזלגתה, ספרי הבית בפורטל חירום מרחבי

 פעילים ופורומים החירום ומאתר סנט"מהמנב

 .הכיתות במרחבי

 ספר בתי במחוז תקשוב פיקוח

על  בתרגיל המעורבים הגורמים כלל עדכון .6

 פעולות ההיערכות 

הנהלת המשרד  מנהל אגף טכנולוגיות מידע

 ומחוזות

עדכון ספקי סביבות מתוקשבות, פורטלים,  .7

 תקשורת  וספקי תוכן ובדיקת מוכנותם

מנהלת תחום פתרונות 

 טכנולוגיים לבתי ספר 

 תוכן גופי

 תשתית וספקי
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 :תפקידים ופרטי התקשרות בעלי 4

התרגיל לקראת טלפון שם התרגיל ביום  התרגיל לאחר   

דיין רוני  

מנהל אגף 

 טכנולוגיות מידע

 

0404242044 

 

 היערכות ניהול

 לתרגיל

 בירושלים מצב חדר

 

 וריכוז לקחים ח"דו הפקת

 התרגיל לסיכום נתונים

 שרית דור 

ממונה על תכנית 

ארציתהתקשוב ה  

 מפקחי וליווי עדכון 0544290472

 במחוזות התקשוב

לתרגיל בהיערכות  

 עם רציף קשר

 התקשוב מפקחי

 חדר ועדכון במחוזות

 בירושלים  המצב

 מסכמים נתונים ריכוז

  מהמחוזות

הכנת גופים  0507780761 אורית סקלוט

טיפול  מתערבים.

בתקלות , קשר 

לספקי תשתיות 

 ותוכן

משרד החינוך 

 ירושלים

 וריכוז לקחים ח"דו הפקת

 התרגיל לסיכום נתונים

רונית דבוש סייג 

מתכללת למידה 

 מרחוק בחירום

אחראית היערכות,  0503133478

מערך ותפעול  בניית

תרגיל למידה מרחוק 

 בשעת חירום 

 פעילות הפעלת

 מרחוק למידה

התרגיל שבוע/ביום  

 מרחוק למידה פעילות סיכום

 פעילות ונתוני בתרגיל, תובנות

 ספריים-הבית בפורטלים

 פעילות ונתוני במחוזות

 סביבות, תשתיות) הספקים

  ותוכן

 הערכות בקרת

 ועדכוני פורטל

,RSS  

 – ירושלים מצב חדר

 אנשי עם רציף קשר

 בנושא במחוזות קשר

בבתי  הפורטלים

 ספקי ופעילות הספר

 התוכן

לקחים , הסקת מסקנות  הפקת 

 ועדכון תכניות פעולה

. 

 

תקשוב ארצית ומנהל אגף טכנולוגיות מידע ורפרנטים  ממונתקשר רציף עם 

,ללמידה מרחוק בזמן חירום במטה ובמחוזות .  

 יעל צמח גרינשפון

 

0434401014 

 

אריח למידה  עדכון

בחירום בענן 

  החינוכי

 מענה מתן, מצב חדר

 לעדכון אמת בזמן

 תוכן ולספקי האתר

 ותשתית

 תום עם החירום אתר עדכון

פ"המזה  פ"בש התרגיל  

תכלול והערכות  0527702888 ענת אטרושי

תוכן לשידורים 

מקוונים חיים 

לתלמידי יסודי 

ב  "וחט  

תכלול מערך 

השידורים החיים 

 המקוונים

ח ריכוז "הפקת לקחים מדו

הסקת מסקנות ועדכון , נתונים

.תכניות פעולה  

 . 0432244211  רונית שטיין

להפעלת אחראית 

שידורים מקוונים 

 חיים

 איש קשר מול הזכיין

 

קשר רציף עם 

מפעילי תרגיל 

 החירום במטה

הפעלת מערך 

השידורים החיים 

 המקוונים

הסקת מסקנות , הפקת לקחים

ושותפות בבניית תכנית 

  .פעולה
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 נספחים

 מכתב למנהל אגף בכיר – 1נספח 

  חתשע" בשבט 'ה

 2018ינואר  21         

    לכבוד

 אריה מור מר

 ביטחון ושעת חירום מנהל אגף בכיר

 

 חירום" בלמידה מרחוק"תרגיל הנחיות ל  :הנדון

 2018בפברואר  22בפברואר עד  18, ח,תשע" אדר' בז-'גבין התאריכים: 

 שלום רב,

תרגול מערכת החינוך והיערכות בתי הספר ללמידה בחירום יאפשרו בחינת חלופה לימודית 

שונות. במהלך זה יתרגלו  המורים והתלמידים  לתלמידים, שנמנע מהם מלהגיע לבית הספר מסיבות

קיום שגרת למידה גם בשעת חירום באמצעות מערכות ללמידה מרחוק וחומרי לימוד זמינים ברשת 

 האינטרנט.

הנמצאת בענן  סביבת "למידה מרחוק" בשעת חירוםבמהלך התרגיל, יונחו בתי הספר להכיר את 

 באמצעות הסביבההחינוכי של משרד החינוך ונבחן את יכולתנו לספק מענה להוראה ולמידה 

 ים.התלמידוהמורה  ימצאוללא תלות במקום הפיסי בו  המקוונת

 

 כל תלמידי הארץ יתרגלו למידה מרחוק בשני אופנים:

 קיום שיח מקוון של המורה עם התלמידים במרחב הלמידה הכיתתי בפורטל בית הספר.  .1

דיווח ו או מוקלטים בשידורים מקוונים חייםביצוע פעילות לימודית מתוקשבת  ו/או השתתפות  .2

 להלן מפרט הפעילויות המקוונות שיתקיימו בשבוע התרגיל: על ביצוע.

 אקדמיה ברשת 

תלמידי בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים ותיכונים, ישתתפו  -*השתתפות בשידורים חיים 

   מקוונים חיים בשילוב מומחים ובשיתוף מועצת התלמידים הארצית. בשידורים

לעולם הילדים והנוער בתחומי ספורט,  המתאימים לזמן הפגה וקשורים בנושאים השידורים יעסקו

 מידי יום השידורים יתקיימו תרבות וענייני היום.בריאות, גלישה בטוחה, משחוק )גיימינג(, יזמות, 

 . יתארחו בני נוער, מרצים ומומחים 16:00-20:00בשבוע תרגיל הלמידה בחירום בין 

http://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Pages/Emergency_learning.aspx
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 VOD*הרצאות מוקלטות ממאגר 

 משימות מתוקשבות 

 משימות אוריינות מתוקשבת על מאפייני ההיבחנות המתוקשבת

  בחינוך" לתיכון 8"צו 

ברמה הכיתתית. הזמנת התלמידים ללמידה במתכונת זו נעשית  למידה בקבוצת וואטספ

 בפניה ישירה של המורה לתלמידיו. מהלך זה מופעל בחאירות המזכירות הפדגוגית.

 

לחברות ולגופים השונים המספקים ,  לבתי הספר, מצורפות ההנחיות שנעביר למחוזות

נאפשר למוסדות , בחירום" למידה מרחוק"בתרגול .  תשתיות ושרותי תוכן למוסדות החינוך

לפעול בהתאם לתנאים ו, ספרית הלכה למעשה-האוטונומיה הבית החינוך לממש את

 .0220במרס  1, ד"אדר תשס' ח, ב(4/ד"ל תשס"חוזר מנכ: מתוךכמתבקש המיוחדים 

אני מברך ומוקיר את  שיתוף הפעולה של המזה"פ והמנהל הפדגוגי ומאחל להצלחת התרגיל ללמידה 

 מרחוק בחירום.

 

 בברכה, 

 רוני דיין

 מנהל אגף טכנולוגיות מידע

 

 

 

 

 מנהל מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע  –העתק: ד"ר עופר רימון 

 מנהל תחום היערכות לשעת חירום –מר רם שאלתיאל              

 סגנית מנהל המנהל הפדגוגי -גב' עירית בירן              

 מ"מ  יו"ר המזה"פ –גב' דליה פניג              

 ארציתהתקשוב ה ממונה על תכנית  – שרית דור  גב'              

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sd7bk5_4_6.htm
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  לספקיםמכתב  – 2נספח 

  חתשע" בשבט 'ה

 2018ינואר  21         

 : ספקי אתרים בית ספריים, ספקי תוכןלכבוד

 ספקי ספרים דיגיטליים, ספקי מערכות ניהול פדגוגי            

 

  2018  בפברואר 22בפברואר עד  18תרגיל למידה מרחוק בחירום  בין התאריכים הנדון: 

 שלום רב,

יתקיים תרגיל למידה מרחוק בחירום לכל ,  2018בפברואר  22בפברואר עד  18בין התאריכים 

.  במסגרת התרגיל, כלל 22:00מערכת החינוך. התרגיל יתקיים מתום יום הלימודים ועד השעה 

ספריים לשם ביצוע פעילות שהוכנה -מוסדות חינוך ייכנסו לפורטלים הבית 4,000-תלמידי ישראל מכ

החינוכי. בזמן התרגיל צפויה פעילות  על ידי המורים הכוללת הפניה לפריטי תוכן מפורטל התוכן

ערה במערכות הטכנולוגיות וכן עומסים על שרתי המערכות השונות.  על מנת לדמות עומסים 

 סבירים, התרגיל חולק למספר ימים, כאשר בכל יום מופעלים מספר מחוזות. 

 

 לו"ז התרגיל המתוכנן: .1

 

 

 

 

 

 

 

 נבקש את היערכותכם לתרגיל וקבלת המידע הבא: .2

פרטי אנשי קשר מטעמכם שִעמם נוכל ליצור קשר במהלך התרגיל. יש להעביר את הפרטים  .2.1

 2018בינואר  1-לא יאוחר מה

בתום התרגיל, נבקשכם להעביר אלינו דו"ח שימוש ועומסים בזמן התרגיל שיישלח  .2.2

 .  8201בפברואר  82 –, לא יאוחר מה  on.gov.ilpniot_tech@educatiלמשרדנו במייל 

 

 הדו"ח יכלול את הפרטים הבאים: .2.3

 מחוז תאריך יום

 +התיישבותיחיפה  18.2.18   , חתשע" אדרב ג' א'

 ירושלים, מנח"י, חרדי 19.2.18  ,  חתשע" ד' באדר ב'

 מרכז 20.2.18   ,חתשע" אדרב ה' ג'

 צפון 21.2.18 ח,  תשע" אדרב ו' ד'

 דרום +ת"א 22.2.18  , חתשע" אדר' בז ה'

mailto:pniot_tech@education.gov.il
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 רצוי בחלוקה לפי שעות  -לימי התרגיל  unique visitors-ו pageviews ,visitsכמות  .2.3.1

 ם שבהם הייתה פעילות בעומס ראוי ותחומי דעת, וכן ציון פריטים/עמודים מיוחדי   

 לציון.   

 אופי התקלה/הבעיה,  -פירוט לגבי כל תקלה או בעיה שהתרחשה במהלך התרגיל  .2.3.2

 מה הפגיעה בשימוש, זמן השבתה/התקלה, פעולות שהתבצעו לפתרון.   

 

 בתודה מראש על שיתוף הפעולה!

 בברכה,

 אורית סקלוט

 תחום פתרונות טכנולוגיים לבתי הספרמנהל 

 

 ע וטכנולוגיהמנהל המינהל למד ,ד"ר עופר רימון העתק: 

 נהל אגף טכנולוגיות מידערוני דיין, ממר             

 ארציתהתקשוב ה ממונה על תכנית  – שרית דור  גב'             
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 )עברית, ערבית( אגרת להורים הצעת נוסח להפצה - 3נספח 

 להורים שלום רב,

 

 תשע"חלשנת   הנדון: תרגיל "למידה מרחוק" בשעת חירום

. כחלק מהיערכות לשעת 2018יערך בחודש פברואר  תרגיל התגוננות ארצי במוסדות החינוך

, במהלכו יפעלו התלמידים מבית הספר או מהבית החל תרגיל "למידה מרחוק"חירום יתקיים 

 יוםבאותו היום. תרגיל "למידה מרחוק"  יופעל החל מ 22:00מתום יום הלימודים ועד השעה 

  ."ח תשע ז' באדר, 2018בפברואר  22ועד  חתשע"אדר ב  ג'  2018 בפברואר 18ראשון  

 

, מהווים תחליף בשגרה כמו גם בחירום ולמידה מרחוק בפרט השימוש בסביבה מקוונת בכלל

יכולים להגיע פיסית ו/או המורים אינם התלמידים כאשר  ,למסגרת הפעילות הלימודיתנוסף 

למורים לקיים שיגרת הוראה מבית הספר, מהבית, או בית הספר. למידה מרחוק תאפשר ל

ממרחב הוראה מיוחד, כאשר התלמידים לומדים בביתם ושומרים על קשר באמצעות רשת 

  .או הטלפון האינטרנט

ומרחבי הלמידה הכיתתיים שבו כדי שהתלמידים  ספרי-הבית פורטלה* חשוב להכיר את 

ספר בשגרה ובחירום כאחד. אתר בית הספר ידעו להיעזר בו ולתקשר בניהם ועם צוות בית ה

בית של  כיצוות החינוהעם  מגוונות מאפשר דרכי תקשורתמשמש כלי תקשורת מרכזי  ו

 . (ת וכו'/ת בית הספר, המנהלץ/ם, יועכת הכיתה של ילדך/מחנ)הספר 

 

 במהלך התרגיל יתנסו התלמידים מספר אופנים של למידה מרחוק:

 שתפורסם במרחב הכיתתי /מקצועי באתר בית הספר.ביצוע פעילות מתוקשבת  .1

 קיום שיח מקוון עם המורה בפורום של המרחב הכיתתי / מקצועי באתר בית הספר. .2

שונים בהתאם לשכבת ועניין בשידור חי, בתחומי דעת  בשידורים מקווניםהשתתפות  .3

 הגיל.

 

ון הפעילויות אתם מוזמנים להיכנס לסביבת למידה מרחוק בשעת חירום ולהכיר את מגו

המוצעות לתלמידים באמצעים ללמידה מרחוק, מאגר יחידות הוראה מתוקשבות, הרצאות 

 מקוונת, הנחיות והדגשים.

חשוב להתנסות במערכות ולהכיר אותן מבעוד מועד, שכן תרגול והיכרות בשגרה מהווים 

 בסיס להתנהלות בעת חירום. 

 נוקיר שיתוף פעולה וסיוע לילדכם,

 פרמנהל בית הס

)כל מנהל בית ספר יוסיף את שמו וחתימתו ואת לוגו בית הספר, למכתב המופנה להורים.  

אנו ממליצים שכל מנהל ינסח את המכתב בהתאם למתווה המתאים  לשלב הגיל של בית 

 הספר (

 

אגרת ,    עברית -אגרת להורים : נוסח ,  חירוםבשעת " למידה מרחוק"סביבת הנחיות נוספות להורים

  ביתער -להורים

* כל בית ספר יוסיף במקום זה  את הקישור לפורטל  בית הספר

http://www.edu.gov.il/herum
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Documents/igeret_horim.pdf
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Documents/igeret_horim_arb.pdf
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Documents/igeret_horim_arb.pdf
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Documents/igeret_horim_arb.pdf
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  - عزاءمور األأولياء األ

 2018الموضوع: تمرين "التعلم عن بعد" أثناء حاالت الطوارئ لسنة 

في شهر فبراير شباط. كجزء من االستعداد والتأهب  2018في المؤسسات التعليمية لسنة الوطني تمرين الدفاع  عقدس 

وذلك  ،من المدرسة أو من المنزل التالميذخالله سينشط الذي عن بعد"،  تمرين "التعلملحاالت الطوارئ سيجري 

يوم  . ممارسة "التعلم عن بعد" ستقام من22:00ابتداء من ساعات ما بعد دوام المدرسة وحتى الساعة 

 .22.2.2018 يوم الخميسحتى و18.2.2018األحد

في حاالت وقات االعتيادية والروتينية واستخدام بيئة اإلنترنت بشكل عام والتعلم عن بعد بشكل خاص في األ

ن إلمين الذهاب إلى المدرسة جسديا فو/ أو المع التالميذطار نشاط التعلم. عندما ال يستطيع بديل آخر إل والطوارئ، ه

المنزل، أو من مكان تعليم خاص، حيث يدرس  ،إجراء روتين تعليمي من المدرسة من المعلمينالتعلم عن بعد يمّكن 

 في المنزل ويتواصلون عبر اإلنترنت. التالميذ

استخدامها  التالميذ كيفية" والصفوف الدراسية االفتراضية لكي يعرف الموقع المدرسيمن المهم التعرف على " 

يام االعتيادية ن كان ذلك في األإ ،مع الطاقم الدراسي ومع العاملين في المدرسة ،والتواصل من خاللها مع زمالئهم

ن التواصل بطرق مختلفة مع الطاقم ل موقع المدرسة أداة اتصال رئيسية تمكّ الروتينية أو أثناء حاالت الطوارئ. يشكّ 

 لخ(.إ ،مدير المدرسة ،والدكم، مستشارأالتعليمي في المدرسة )مربي صف 

 :أشكال متعددة من التعلم عن بعد التالميذخالل هذا التمرين سيمارس 

 حيث سيتم نشر هذه المهمة في قاعدة البيانات المهنية للصف في موقع المدرسة. ،نترنتأداء مهمة عبر اإل.  1

ع المهنية التواصل والحديث عبر اإلنترنت مع المعلم في منتدى الصف على موقع المدرسة أو في منتدى المواضي. 2

 االفتراضية.

موعة متنوعة من مواضيع مختلفة حسب الفئة العمرية )مجفي المشاركة بحصة متزامنة ببث حي ومباشر . 3

 .نترنت(المحاضرات عبر اإل

 للتالميذن للدخول لفضاء "التعلم عن بعد أثناء حاالت الطوارئ" والتعرف على األنشطة المتنوعة المقدمة وأنتم مدعوّ 

 لتعلم عن بعد.بأساليب ا

ثناء الحياة االعتيادية والروتينية أن التمرين والممارسة من المهم التعرف على كافة النشاطات وتجربتها مسبقا وذلك أل

 ثناء حالة الطوارئ.أساس للسلوك عتبر األي

  ،والدكمأومساندة  كمتعاوننقدر لكم 

 مدير المدرسة

على الرسالة الموجهة إلى اآلباء واألمهات. نحن نشجع كل مدير على كل مدير مدرسة أن يضيف اسمه والتوقيع )

 .صياغة رسالة مماثلة وفقا  للفئة العمرية للمدرسة(

 קישור לנוסח אגרת ערבית - - عزاءمور األأولياء األ    هناك توجيهات أخرى لألهل في السحابة التربوية.

  مدرسة تقوم بإضافة رابط لموقع المدرسة هنا.كل 

  

 

http://www.edu.gov.il/herum
http://www.edu.gov.il/herum

