
שלהעבודהבסגנוןמשמעותישינויתחוללהענןסביבת
משמעותיייעולמאפשרתהיא.שלכםהספרבית

כארגוןשלכםהידעובארגוןשוטפיםעבודהבתהליכי
הוראהבתהליכישיתופיותיותרהרבה,ומשתנהפעיל

מנתעלדיגיטליתאוריינותפיתוחוכמובן,והערכהלמידה
.לחייםהבוגריםאתלהכין

נדרש-שינויבכלוכמו,בשינוימדובר
שהואלוודאכדיומעקבתכנון,מאמץ

כלאתמשרתואכןהיטבמוטמע
מהמנהלה,הספרבתיקהילתחברי

.התלמידיםאחרוןועד

סביבות ענן לחינוך-ם"וגפרויקט גם 
גרינשפוןיעל : מנהלת פרויקט

חטיבת הטמעת טכנולוגיות 
קובי רפאלי: מנהל חטיבה

מנהל וצוות  
הנהלה קובעים  
ומצהירים על 

מעבר בית הספר 
.לסביבת ענן

חיבור הנהגת  
הורים למהלך

צוות מוביל  
של מורים  
ממפה את  

,  האתגרים
,  העמדות

וחיבור לחזון  
הבית ספרי

במנהלה מכינים 
–את הקרקע 

,  בניית עצי קבצים
מעבר למייל 

לאחסון , ארגוני
.ולכלי ניהול בענן
שינוי תפיסה  
לשיתופיות  

ושקיפות

צוות המורים עובר  
. לניהול ידע בענן

שיתוף בתהליך  
בניית התכנים  

הלימודיים והתכנון  
.  בכל כיתה

תקשורת ושיתוף 
פעולה בין צוותים 

השמים הם  
למידה  . הגבול

; מגוונת, חדשנית
,  חקרנית

,  קבוצתית
פריצת  . תהליכית

.גבולות הכיתה

–פעילות שיא 
כל קהילת בית  

הספר מתנסה בבת 
אחת

בפעילות חווייתית
בו זמנית 



,  מנהל יקר

.  אנו שמחים שבחרת להתחבר לסביבת הענן לחינוך

סביבת הענן לחינוך תעניק לכל צוות בית הספר מקום אחד שבו  
.  הקבצים ואמצעי התקשורת, ירוכזו באופן מאובטח ומוגן כל הכלים

-באמצעות סביבת הענן תוכלו לקיים תקשורת סינכרונית וא
לעבוד בשיתופיות מלאה על כל  , סינכרונית מכל מקום ובכל זמן

לאחסן ולתעד ללא מגבלת מקום ולנהל את  , סוג של תוכן ומדיה
.  הזמן באמצעות יומן מתקדם

לקראת ההטמעה  

תהליך ההטמעה קל ופשוט אם מתכננים אותו מראש ומשלבים  
.  אותו במערך הכולל ובתכנית הבית ספרית

מיהל  , יחידת סביבות ענן לחינוך של חטיבת הטמעת טכנולוגיות
יצרה ערכה זו במיוחד כדי לסייע לכם  , תקשוב במשרד החינוך

.  בתכנון ההטמעה של סביבת הענן בבית הספר

,  על סיפורי הצלחה, הערכה מבוססת על תובנות פיילוט ההטמעה
דיונים עם מחוזות התקשוב ודיונים  , תובנות ומסקנות מהשטח

.  בחטיבת הטמעת טכנולוגיות
.  אנו מציעים לכם ערכת הפעלה כל מה שנדרש להטמעה מוצלחת

אנו מזמינים אותך לקדם את ההטמעה ולהמשיך את הפעילות יחד  
.  הרפרנט המחוזי/ עם מפקח התקשוב המחוזי 

קובי רפאלי  יעל גרינשפון 
מנהל חטיבת  מנהלת פרויקט    

הטמעת טכנולוגיות  סביבות ענן לחינוך                       

?  מה בערכת ההטמעה לבית הספר
שלבים מומלצים  –מודל ההטמעה •
מצגות הדרכה  •
דוגמאות תוכן  •
מידע על סביבות ענן לחינוך  •
רעיונות והצעות  •
סיפורי הצלחה  •
יישומון למרתון מיומנויות למורים  •

.במרחב הפדגוגיכל המידע מתעדכן 
.פדגוגי-מוקד טכנו–לקבלת תמיכה 

https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/anan-hinuch-microsoft-365/
https://poh.education.gov.il/PniotVemokdeiSherut/Pages/ZimunTorim.aspx


הבנת החשיבות

צוות מובילבחירת 

הגדרות ומתן הרשאות

מיפוי ידע המורים 
בהתאםומענה 

חיבור לחזון בית הספר

קישור לתוכניות שנתיות

פעילות שיא בית הספר

המשך פעילות בבית

1
אמירה

2
הכנה

3
המרה

4
הגירה

5
התחלה

מודעות ומחויבות

הקצאת משאבים

העברת הארגון לענן

כניסת המורים למערכת

כניסת התלמידים למערכת

מרתון כניסה
יומנים ואחסון, למיילים

מדידה ומסקנות

הורים יידוע הנהגת 
ושליחת טפסי החתמה

מיילים , יומנים–ניהולי
וטפסים

קבצים וחומרי  –י לימוד
הוראה

איסוף חתימות הורים

תכנון ופיתוח מקצועי

תכנון של פעילות שיא

שימוש שוטף

-בעמודים הבאים 
,  הערכה למנהל ולרכז

,  כוללת כלים למיפוי
, דגשים, דוגמאות

סרטוני הדרכה ולוחות  
.זמנים

הספרבביתיתקיימוההפעלהשלבי
–להתקדמותובמקביל,כסדרם
י"עהענןסביבתהתקנתתתבצע

למאפייניבהתאמהענןסביבותיחידת
האבטחההגדרותפיועלהספרבית

תהיואתם.הנחוצותוהפרטיות
הטובאתנותניםשאתםבטוחים

.שלכםולצוותלתלמידיםביותר

http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/shivuk/site/goals.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/shivuk/site/safety.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/nihulyeda/svivot_hanan/odot_svivot_anan.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/shivuk/site/knowledge365.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/shivuk/site/knowledgeg.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/shivuk/site/choice.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/shivuk/site/alfon.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/shivuk/site/hatmaa.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSIpSk7Vs_gDQZyqOnjuI4HpP-V3bh-Kt8_B6K5pHuppqskIuXsCW86MhUiR7XjU4A6QCKfm24PeiO0/pub?start=false&loop=false&delayms=3000


http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/igool.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/app.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/app.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/app.pdf
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=57pusfdutj2lvkv2lli3h9apps%40group.calendar.google.com&ctz=Asia%2FJerusalem
https://www.youtube.com/watch?v=X5U98cfUGOQ


:בערכה כאן תוכלו למצוא
מכתב למנהל1.
:ובהמצגת2.

לעומת פתיחה באופן דרך משרד החינוך בדומיין מחוזיהסבר על היתרונות בעבודה בסביבת הענן •
(.דומיין בית ספרי)פרטי 

.של מיקרוסופט365של גוגל לעומת G-Suite-מה כלול בשתי סביבות הענן •
.המשמעויות עבור בית הספר במעבר לסביבת ענן-" לפני ואחרי"השוואה •
.עבור צוות הניהול-סקירת מודל ההפעלה בבית הספר •
.סרטונים על סביבות הענן•

.לניהול המפגש המקדיםדגשים ומודלים2.

מנהל וצוות ניהול: שלב האמירה
365לסביבת (. צורך בהחתמת הוריםיש -24.7.2020עדכון )ומכתב ליידוע ההורים טופס -לסביבת גוגל 3.
.להוריםמכתב-

סמנו את הנקודות שמאתגרות . רשימת אתגרים עבור הצוות המוביל שנבחר בבית הספר-כלי מיפוי 4.
.ומה פחות מטריד אתכם, במיוחד אצלכם

קבלו השראה וצרו חיבור  . לחיבור בין יכולות סביבת הענן לבין יעדים בית ספריים שוניםרשימת הצעות5.
התחשבו באתגרים הייחודיים  . הענן אמור לשרת אתכם ולהתאים לקהילה המיוחדת שלכם-ייחודי משלכם 

.שלכם
(.רכז חברתי/של מנהל )המשלב שימוש בענן תכנון שנתידוגמא של 6.

צוות מוביל ענן:שלב ההכנה
.רכז התקשוב ושני מורים שמצטרפים אליו-צוות המובילהגדרת תפקיד ומטרות למסמך7.
.בחרו מועד ומיקום מתאימים לצוות המוביל לפי לוח הזמנים שסוכם בבית הספר-לוח השתלמויות8.
שיסייע לכם לבחון האם התשתית והציוד הקיים בבית הספר מאפשרים למידה בסביבת  כלי מיפוי תשתיות9.

בחלק מהסעיפים תוכלו לבקש סיוע מהרשות המקומית או  . והמלצות לשדרוג רכיבי תשתית אם נדרש, ענן
.להסתייע בקול קורא

.כדי להבין את הבדלי היחס כלפי שינוי באוכלוסיה(. 4:44)גרף החדשנותסרטון -תובנות 10.

מנהלה: שלב ההמרה
.לביצוע העברה של חומר ניהולי ושל עץ חומרי הוראה ותיקי מקצועהדרכה11.
.לבעלי תפקידיםרשימת הרשאות12.
יומן חינוך  -מיישומי חבילת הענן שעשויים לתמוך בתהליך ולשמש אתכם באופן שוטף כלי ניהולהצעות ל 13.

(.365)הגדרת טימס הצעה ל . כלי ניהול משימות לצוות ועוד, חברתי
.להדרכת אנשי המנהלה לשימוש שוטףקליסט'צ14.

צוות המורים: שלב ההגירה
.לצוות על משמעויות השינויהודעה לדוגמא15.
.  לביצוע במליאת המורים. רשימת משימות מדורגות בליווי חומרי הדרכה-מרתון משימות למורים 16.

כולל כלי מיפוי מצב מורים . להפעלה במהלך המרתון, להעתקה"( ענן"-הסיסמא )365יישומון גוגל ויישומון 
.וטבלת שיבוץ לתמיכה למתקשים

.365, גוגל. מדריך מקוצר למורה17.

להתנסות ולחוות את , להעתקה ליצירת סביבת למידה דמו עבור המוריםתבניות-" ארגז החול למורים"18.
.סביבות הלמידה מנקודת המבט של תלמידים

כל קהילת בית הספר: פעילות שיא
הדרכות מקדימות  , כולל שיבוץ הכיתות חדר מחשבים)של שבוע שיא לדוגמא טבלת תכנון שבועי 19.

(משימת בית, שיתוף ההורים, בכיתות
.לרגעי שיארעיונותרשימת20.

:ונכנסים לשגרה
(.של מורה)המשלב שימוש בענן תכנון שנתידוגמא של 21.
.ולהסקת מסקנות, של שלבי ההפעלהמדידה והערכהכלי ל 22.
.שיושמו בבתי ספר על מנת לשלב את השימוש בסביבות בענן בשגרהסדירויותדוגמאות ל 23.

בקרוב

http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/app.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/madrich_menael.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/decide.pptx
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/before.pdf
https://drive.google.com/open?id=0BwRdEF4atE-fRVBPVzRySnNqTFRWX2gxV2RoS1ZIeTN4MktV
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/letter365.docx
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/challenges.pptx
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/vision.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/plan.docx
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/leaders.pdf
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=57pusfdutj2lvkv2lli3h9apps%40group.calendar.google.com&ctz=Asia%2FJerusalem
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/tastit.docx
https://www.youtube.com/watch?v=SvvJzETmWnQ
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/minhala.pdf
https://docs.google.com/document/d/1s57i74FNhzvpbXUDwPTDJRYRVZSgsqxiwkuZaDNIGJI/edit?usp=sharing
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/teams_schoolwide.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/tellteachers.docx
http://anang.glideapp.io/
http://365example.glideapp.io/
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/minimal_insructions_gsuite.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/minimal_insructions_365.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=X5U98cfUGOQ
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/app.pdf

