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שישי -ימים ראשון 2022במרס  3 –בפברואר 27בין התאריכים . היערכות בתי הספר לפעילות מקוונת בחירום הכרחית לאורך השנה

ספר מתבקש לרענן את היערכותו ללמידה מרחוק בשעת חירום כל בית , יתקיים תרגיל למידה מרחוק בשעת חירום ארצי לפיכך

המלא  התרגיל נוהלהנחיות ו. תקשורת מקוונת ולמידה מרחוק באמצעות סביבת הענן הבית ספריתולתרגל באופן עצמאי 

 .חינוך מוסדות בפורטלמפורסמים 

 

 moodleב  בתי ספר הפעילים. כל בתי הספר במחוז מחוברים לסביבת ענן גוגל או מיקרוסופט ויכולים לפעול באחת הסביבות

 .סינכרונית יכולים להשתמש בו לצורך התרגיל במקום סביבת ענן-ללמידה א

בבתי הספר היסודיים בשכבות הצעירות ניתן לפעול באתר הבית ספרי במסגרת התרגיל ובלבד שהכניסה אליו היא בהזדהות אחידה 

 .והוא נבנה בסביבה מאושרת על ידי משרד החינוך

 חינוך מוסדות בפורטלאשר יפורסם ( טופס ארצי) מערכת הנוכחות לשעת חירוםלדווח בבמהלך התרגיל מחנכי הכיתות ידרשו 

  .המקוון בטופסלדווח למחוז על ביצוע התרגיל בסיום התרגיל יש  .בימים הקרובים

 . תרגיל מיועד לכלל בתי הספר במחוזה: שימו לב

 

 :להלן ההנחיות שיש לבצע להצלחת התרגיל

למידה בחירום ביום מרוכז או בפריסת הלמידה בחירום לאורך כל  -על צוות החירום של בית הספר לבחור מודל הפעלה  .1

 . השבוע

 . כל השכבותיש להיערך לבניית תכנית פעילות בסביבת הענן לכל הכיתות ול, מודל ההפעלה לאחר בחירת .2

 חינוך מוסדות בפורטלאשר יפורסם ( טופס ארצי) מערכת הנוכחות לשעת חירוםעל מחנכי הכיתות לדווח ב, ביום התרגיל .3

 .רום בסביבת הענןבימים הקרובים ולהפעיל את פעילות החי

 . המחוזי בטופסיש למלא סיכום תרגיל , בסיום התרגיל ולאחר דיווח במערכת הנוכחות לשעת חירום הארצית .4

 .צורך היערכות מיטבית למצב חירוםלבצע רפלקציה על תהליך ההיערכות והביצוע בפועל ולבצע שינויים ל חשוב .5

 
 : להתייעצות והדרכה 
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 מחוז מרכז –ממונה על התקשוב 
 
 

 :  העתקים
 מנהלת מחוז המרכז, ורדה אופיר' גב

 מינהל חינוך טכנולוגי, מנהל חטיבת תקשוב וטכנולוגיות בחינוך, מר קובי רפאלי
 ט המחוז"קב, לימור לביא ' גב
 מפקחת המחוז , גלית חרובי' גב

 ד המחוז"מחמ, הרב גד בר טוב
 ייעוץ מחוז מרכזמפקחת מתאמת , ורד גבאי' גב

 מפקחים כוללים
 מנהלי מחלקות חינוך

 מדריכי תקשוב

https://meyda.education.gov.il/files/anan_chinuchi/targil/nohal.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/anan_chinuchi/targil/nohal.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/anan_chinuchi/targil/nohal.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/anan_chinuchi/targil/nohal.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/anan_chinuchi/targil/nohal.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/anan_chinuchi/targil/nohal.pdf
https://mosdot.education.gov.il/content/security/emergency-learning-drill
https://mosdot.education.gov.il/content/security/emergency-learning-drill
https://mosdot.education.gov.il/content/security/emergency-learning-drill
https://mosdot.education.gov.il/content/security/emergency-learning-drill
https://mosdot.education.gov.il/content/security/emergency-learning-drill
https://mosdot.education.gov.il/content/security/emergency-learning-drill
https://mosdot.education.gov.il/content/security/emergency-learning-drill
https://mosdot.education.gov.il/content/security/emergency-learning-drill
https://mosdot.education.gov.il/content/security/emergency-learning-drill
https://mosdot.education.gov.il/content/security/emergency-learning-drill
https://mosdot.education.gov.il/content/security/emergency-learning-drill
https://mosdot.education.gov.il/content/security/emergency-learning-drill
https://mosdot.education.gov.il/content/security/emergency-learning-drill
https://mosdot.education.gov.il/content/security/emergency-learning-drill
https://mosdot.education.gov.il/content/security/emergency-learning-drill
https://mosdot.education.gov.il/content/security/emergency-learning-drill
https://mosdot.education.gov.il/content/security/emergency-learning-drill
https://mosdot.education.gov.il/content/security/emergency-learning-drill
https://mosdot.education.gov.il/content/security/emergency-learning-drill
https://mosdot.education.gov.il/content/security/emergency-learning-drill
https://mosdot.education.gov.il/content/security/emergency-learning-drill
https://mosdot.education.gov.il/content/security/emergency-learning-drill
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYDI6U18mX97NMfMjbyhqjvodoEhmeEe_tDoa3E6VjbCPAZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYDI6U18mX97NMfMjbyhqjvodoEhmeEe_tDoa3E6VjbCPAZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYDI6U18mX97NMfMjbyhqjvodoEhmeEe_tDoa3E6VjbCPAZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYDI6U18mX97NMfMjbyhqjvodoEhmeEe_tDoa3E6VjbCPAZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYDI6U18mX97NMfMjbyhqjvodoEhmeEe_tDoa3E6VjbCPAZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYDI6U18mX97NMfMjbyhqjvodoEhmeEe_tDoa3E6VjbCPAZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYDI6U18mX97NMfMjbyhqjvodoEhmeEe_tDoa3E6VjbCPAZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYDI6U18mX97NMfMjbyhqjvodoEhmeEe_tDoa3E6VjbCPAZA/viewform
https://mosdot.education.gov.il/content/security/emergency-learning-drill
https://mosdot.education.gov.il/content/security/emergency-learning-drill
https://mosdot.education.gov.il/content/security/emergency-learning-drill
https://mosdot.education.gov.il/content/security/emergency-learning-drill
https://mosdot.education.gov.il/content/security/emergency-learning-drill
https://mosdot.education.gov.il/content/security/emergency-learning-drill
https://mosdot.education.gov.il/content/security/emergency-learning-drill
https://mosdot.education.gov.il/content/security/emergency-learning-drill
https://mosdot.education.gov.il/content/security/emergency-learning-drill
https://mosdot.education.gov.il/content/security/emergency-learning-drill
https://mosdot.education.gov.il/content/security/emergency-learning-drill
https://mosdot.education.gov.il/content/security/emergency-learning-drill
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYDI6U18mX97NMfMjbyhqjvodoEhmeEe_tDoa3E6VjbCPAZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYDI6U18mX97NMfMjbyhqjvodoEhmeEe_tDoa3E6VjbCPAZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYDI6U18mX97NMfMjbyhqjvodoEhmeEe_tDoa3E6VjbCPAZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYDI6U18mX97NMfMjbyhqjvodoEhmeEe_tDoa3E6VjbCPAZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYDI6U18mX97NMfMjbyhqjvodoEhmeEe_tDoa3E6VjbCPAZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYDI6U18mX97NMfMjbyhqjvodoEhmeEe_tDoa3E6VjbCPAZA/viewform
mailto:oritta@education.gov.il
mailto:oritta@education.gov.il
mailto:ravit@educ.org.il
mailto:ravit@educ.org.il
mailto:annie@edum.org.il

