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חטיבת , לבתי הספרחטיבת פתרונות טכנולוגיים: שותפים לדרך
המחלקה , מוקד תמיכה, אבטחת מידע, מחוזות התקשוב, טכנולוגיות

חברה ונוערמינהל, הפורטלים, המשפטית



? מהן סביבות ענן לחינוך
פלטפורמותהןלחינוךהענןסביבות

ההוראהצורכילכלשנוצרומודרניות
הענןסביבות.התקשובייםוהלמידה

בהתאםניבנוומיקרוסופטגוגלשל
הספרבתישלהחינוכייםלצרכים

לחייםהתלמידיםאתומכשירות
.האמיתייםהבוגרים

!היעדקהלילכל
הספרלבתימעניקותהענןסביבות

הנדרשיםוהאמצעיםהכליםכלאת
.והוראהלמידה,ידעניהוללצורכי

הספרביתלמנהל
ובכלמקוםמכל,לשניםתוכןניהול

לארגוןעזרכלי,גדולבנפחכונן,זמן
.ספריהבית

ההוראהלצוות
,ידעהטמעת,שיתופיתלמידה

.מיוחדיםצרכים,וערכיםמיומנויות

לתלמידים
ותרגולחשיפה,הליבהשירותיהכרת

.העתידבסביבות

ומיקרוסופטגוגלשלהענןסביבות
וניתן,ספרביתלכלסגורותיחידות
.מקוםומכלזמןבכלאליהןלגשת

משרדשלטכנולוגיותהטמעתחטיבת
התשתיותשלבהקמההחלההחינוך
הענןלסביבותהספרבתילחיבור
בפעילויותהתחלנובמקביל.לחינוך
הספרבבתיהשימושלעידוד

.אלולסביבותהמחוברים

צוותלכלענקיתתודהזובהזדמנות
חטיבת,לחינוךענןסביבותיחידת

.לדרךולשותפיםטכנולוגיותהטמעת

בכללהתעדכןאתכםמזמיניםאנחנו
:כאןהענןסביבותעלההיבטים

ענןסביבותהפייסבוקעמוד
לחינוך
לחינוךענןסביבותאודות
גוגלסביבת
365מיקרוסופטסביבת
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https://www.facebook.com/DigitalContentEdu/
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בלוג מעונן

משרדל"סמנכ,רימוןעופרר"כשד
לחיבוריםצרכים3מציגהחינוך

חטיבתבכנסמתבקשים
יודעתאני,בחינוךטכנולוגיות
שללחינוךהענןסביבותשהטמעת

היא(ם"וגגם)ומיקרוסופטגוגל
–לחיבוריםומעבר!הנכוןהכיוון

ללמידההמפתחהןהענןסביבות
שלללמידה,יעילהבצורהבחירום
שלבדרךברשתבטוחהגלישה
תוצאותלשיפור,והתנסותתרגול
מחקרותוצאותפיזהמבחני

לצמצום–מרגשוהכיטאליס
החזקותהאוכלוסיותביןהפערים
.לחלשות
מענהלהםשנותניםהצרכים

גוגללחינוךענןסביבותבאמצעות
סביבות-(ם"וגגם)ומיקרוסופט

במיוחדשנוצרואחודותארגוניות
.ולמידההוראהלצורכי

שלהאמיתייםהחייםביןחיבור.א
החינוךמערכתלצורכיהתלמידים
רבותשעותמבליםהתלמידים

בסביבה"המסכיםמול"
.הדיגיטלית

להטמיעצריכההחינוךמערכת
חינוכיותפעילויותאלובאמצעים
,"יאהבושהתלמידיםחינוכייםומשחקים

.רימוןר"דאמר
מספקות(ם"וגגם)לחינוךענןסביבות

חינוכיותתוכןלפעילויותמצע
כולל,ומיובאותמוכנותמתוקשבות

שהילדיםלמהחיצונייםקישורים
כמואין!(!מיינקראפטלמשל)מכירים
מודרניותאינטראקטיביותסביבות
.חווייתיתבדרךללימוד

להרחבה

יעל גרינשפון: מאת

נכוןלחינוךבדרךחיבורים
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חדש בעננים

לחינוךענןסביבותאודות

צריךלמהפעםעצמכםאתשאלתם
?לחינוךענןסביבותאת

.לכךהסבריםכמההנה

למצגת

?מה?איך?למה–לחינוךענןסביבותסרטון

בואו.מיקרוסופטוגםגוגלגםלחינוךענןסביבות–החינוךבמערכתהבאהשלב
אחידהבתשתיתללמידהלעזורהדרךזוהים"וגגם?ומה?איך?למהתראו

.ומאובטחת

לסרטון
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חדש בעננים
לחינוךענןבסביבותמידעאבטחת

משרדמדיניותלגבימידעתקבלוכאן
בסביבותולשימושלפתיחהבאשרהחינוך

אבטחתשלהיבטיםעלבדגש–לחינוךענן
שהמידעכיוון.הפרטיותושמירתמידע

גוגל)מסחריותחברותשלבשרתיםנשמר
במידעמשימושלהימנעיש,(ומיקרוסופט

תעודת'מסעלבדגשאלובסביבותאישי
.באלהוכיוצאכתובת,לידהתאריך,זהות

להנחיה

המצטרפיםחדשיםספרלבתימקווןכנס–מתקשביםכנס
התקשובלתוכנית

?מרחוקהלמידהשלהמוביליםהפרויקטיםמהם?התקשובתכניתמהי
אודםיעלעםיחדהובילטכנלוגיותהטמעתחטיבתמנהל,רפאליקובי
.הענןסביבותפרויקטהצגתכולל,מקווןכנס

הכנסלאתר
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חדש בעננים

יועץעםמראשטלפוניתפגישהזימון
!ענןסביבותבנושאימומחהפדגוגי

!המוריםלכלללהפיץמוזמנים
:לחינוךהענןסביבות3–לבנוגעהייעוץ

נושאים)ומודלמיקרוסופט,גוגל
.(והשתלבותהכלה,לשוניחינוך:לדוגמה

השירותמוקדעללמידע

אינסוף אפשרויות בסביבות ענן לחינוך

אינספור אפשרויות בסביבות הענן לחינוך של גוגל  
...תמונה אחת לא מספיקה, 365ומיקרוסופט 

לתצוגה

!לחינוךענןבסביבותלמוריםחדששירות

יחידת סביבות ענן לחינוך| חטיבת הטמעת טכנולוגיות | תקשוב מינהל| משרד החינוך 
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https://poh.education.gov.il/PniotVemokdeiSherut/Pages/ZimunTorim.aspx
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שלמשותפתלמידההמאפשריםדיגיטלייםמרחביםישהענןלסביבות
אינטרקטיביותפעילויותעםהתלמידיםכל

טימסהיישום

עם,טימסהיישוםעלהדרכהמצגת
,והנחיותסרטוניםלמגווןקישורים

!בעבריתוהכל

הדרכהלמצגת

קלאסרוםהיישום

קישוריםעם,קלאסרוםהיישוםעלהדרכהמצגת
!בעבריתוהכל,והנחיותסרטוניםלמגוון

הדרכהלמצגת

טיפות של הדרכה
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טיפות של הדרכה
–בלסיועהזקוקיםלתלמידיםהתאמות

Office 365

מוטיבציהמלאלתלמידצמודההקראהרוצה
לצמצםכדישורותהפרדת?מדיסלקציהשסובל
בעלתתלמידהעבורהכתבאתלהגדיל?הסחות

והניגודיותהצבעיםאתלהחליףאולי?ראייהקשיי
?בטקסט

מגבלותעםאנשיםלזכויותהבינלאומיהיוםלכבוד
שללחינוךבענןבסביבתהבעיותנפתרותאיךראו-

.365מיקרוסופט

להדרכה

Gיישומיעלהדרכהחומריאתר Suite

Googleחשבוןעםלעבודשמתחיליםהמוריםלכל
אתרפתחנו(..בתחוםותיקיםלמוריםוגם)ארגוני
הדרכותתמצאובאתר.Googleישומיעלהדרכה

והשראהרעיונותלקבלובנוסףהישומיםעל
.בכיתהפדגוגיותלמשימות

לאתר
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כתיבה באהבה
לייקיןעינת
מרכזתמדריכה,לייקיןעינתשלהפרטיהגוגלסיפוראתלשמועזכיתיהשבוע
.צפוןממחוז
,מאודויצירתיתמוכשרתאישהבפניישחשפהומרתקתארוכהבשיחהשקענו
המנהלים,המוריםלצורכי–מחוברתסופרשהיאהכיווניםמכלשניכר

–זובהזדמנות.מהחייםנפרדבלתיכחלקחינוכיתבשליחותועוסקתוהתלמידים
.החיבורעלצפוןמחוזשלהתקשובמפקח,חיימוביץלמשהגדולהתודה

,השניםרבמניסיונההזמןצירעלהטכנולוגיתבהתקדמותשיתפהעינת
.פחותומוצלחיםיותרהמוצלחיםבסיפורים,בפתרונות,באתגרים

2006–שבזוכרים,למשל.מרגשתנוסטלגיהבהתרגשותנחשפהמשפטבכל
?קיאוןדיסקבאמצעותוהאחסוןהגיבוינעשו
.הענןבסביבותשמשתמשיםלאלובייחודהדינוזאוריםמתקופתאביזרזהוהיום
המוצלחיםהפרויקטיםמאחדההתרגשותהייתההשיחהשלהכותרתגולת

.צפוןבמחוזגוגלשלהענןסביבתבאמצעותעינתשקידמה

ההצלחהלסיפור

יחידת סביבות ענן לחינוך| חטיבת הטמעת טכנולוגיות | תקשוב מינהל| משרד החינוך 

https://sites.education.gov.il/cloud/home/svivot_anan_hinuch/Pages/sipur_atslacha_einat_laikin.aspx
a target="_blank" href="https:/icons8.com/icons/set/hint">Hint icon</a> icon by <a target="_blank" href="https:/icons8.com">Icons8</a


נפגשים בעננים
רפרנטיםמפגש

05.11.2019:תאריך

!מופלאהידידותשלתחילתה
הרפרנטיםמפגשנערךרבותטלפוניותושיחותוואטסאפים,מייליםאחרי

.לחינוךענןסביבותשלהראשוןהמחוזיים
מוטיבציהחדורי,כישרוןושפעניסיוןבעלי,חינוךונושמיםשחייםאנשיםפגשנו

.פעולהומשתפי
.עצמואתוהציגשלוהאישיהענןאתיצרמחוזירפרנטכלתחילה
.הפרויקטעלוהסבירההיחידהאתהציגהגרינשפוןיעלמכןלאחר
במחוזאצלוהגוגלסביבתעלהדריךצפוןממחוזחלאילהסאטי

.ענןבסביבותמידעאבטחתעלדיברקורןוזיו
.הארץברחביהספרבבתימוצלחפרויקטלהמשךנצעדיחד
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יוצרתחשיבהמפגש
13.01.2020:תאריך

יחדלרקוםמנתעלמיקרוסופטכליעלהדרכהלקבלהגיעהענןסביבתיחידת
.בענניםולהגשימםחלומות
קשוביםתלמידים10,ובלהאיריס,נחמי,שלומיתמיוחדותנשים4היובמפגש

פעילותלהעלותהשראהבכולנושעורראחדכבודואורחבחינוךניסיוןובעלי
.פרדושי–האישיסיפורודרךהאתיופיתהקהילההכרתבנושאערכית

למפגש

נפגשים בעננים
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בעולם365סביבת
Universityבפורטוגלמאיהאוניברסיטת Institute of Maia –) ISMAI)הטמיעה

Office–מיקרוסופטשלהענןסביבתאת .בעזרתהללמדוהתחילה365
:מעניינותתגליותמספרנמצאובומחקרידםעלנעשה2018-2019השניםבין

בשיעור24%שללצניחהגרמודיגיטלייםבאמצעיםהשימוש,הראשון
.התלמידיםשלבביצועיםעליהחלהובהתאם,ההיעדרויות

עלייהחלההדיגיטליתהלמידהבטכנולוגייתהמוצלחהשימושבעקבות,בנוסף
למידה)הענןבסביבתהמשתמשיםלקורסיםבהרשמה60%–כשל

ללמודבחרומהםשליש,הללוהחדשיםהתלמידיםמבין.(הדיגיטלית
ממדינותמקווניםבשיעוריםלהשתתףהאפשרותבזכותמאיהבאוניברסיטת

Officeבטכנולוגייתהמשתמשיםאחרות 365.

למחקר

בעולםגוגלסביבת
והלמידהההוראהאיך,עצמהאתשאלהגוגלכאשר,2006בשנתהתחילהכל

?הלמידהבסביבותישולבוגוגלשלהיישומיםכאשרלהשתפריכולים

ותלמידיםמחנכיםמיליון80–למעל.התשובהאתקיבלוגוגלשנה13אחרי
Gהמוצריםבחבילתמשתמשיםהעולםמרחבי Suite30–לומעלללמידה
שלעולםלפתוחכדיChromebook–הבמחשבימשתמשיםנוספיםמיליון

.להומחוצההכיתהבתוךאפשרויות

למאמר

מחקרים על עננים
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