
קובי רפאלי, מנהל החטיבה
חטיבת הטמעת טכנולוגיות

יעל גרינשפון, מנהלת הפרויקט
יחידת סביבות ענן לחינוך



,יקרמנהל

ומוגןמאובטחבאופןירוכזושבואחדמקוםהספרביתצוותלכלתעניקלחינוךהענןסביבת.לחינוךהענןלסביבתלהתחברשבחרתשמחיםאנו

לעבוד,זמןובכלמקוםמכלסינכרונית-ואסינכרוניתתקשורתלקייםתוכלוהענןסביבתבאמצעות.התקשורתואמצעיהקבצים,הכליםכל

.מתקדםיומןבאמצעותהזמןאתולנהלמקוםמגבלתללאולתעדלאחסן,ומדיהתוכןשלסוגכלעלמלאהבשיתופיות

ההטמעהלקראת

חטיבתשללחינוךענןסביבותיחידת.ספריתהביתובתכניתהכוללבמערךאותוומשלביםמראשאותומתכנניםאםופשוטקלההטמעהתהליך

.הספרבביתהענןסביבתשלההטמעהבתכנוןלכםלסייעכדיבמיוחדזוערכהיצרה,החינוךבמשרדתקשובמינהל,טכנולוגיותהטמעת

בחטיבתודיוניםהתקשובמחוזותעםדיונים,מהשטחומסקנותתובנותעל,הצלחהסיפוריעל,ההטמעהפיילוטתובנותעלמבוססתהערכה

.טכנולוגיותהטמעת

מפקחעםיחדהפעילותאתולהמשיךההטמעהאתלקדםאותךמזמיניםאנו.מוצלחתלהטמעהשנדרשמהכלהפעלהערכתלכםמציעיםאנו

.המחוזיהרפרנט/המחוזיהתקשוב

הענןסביבותלהכרתוחומריםמידעלכםמעניק,טכנולוגיותהטמעתחטיבתשל(ומיקרוסופטגוגל)וגםם"גלחינוךענןסביבותפרויקט

.הענןבסביבותהשימושולעידודשבחרתםהענןסביבתלהטמעת,ויתרונותיהן

גרינשפוןיעל 
וגםם"גמנהלת פרויקט 

סביבות ענן לחינוך

________________________

קובי רפאל
מנהל חטיבה הטמעת טכנולוגיה

________________________



לחינוךענןסביבותעלמידע.1

סרטונים,אתרים,אודות
ענןסביבותואחרילפני

החינוךמשרדדרךהחיבוריתרונות
לחינוךהענןסביבותיתרונות

היעדקהלילכל

ההטמעהמודל.2

הטמעהבליאועם–ההבדלים
הספרבבתיההטמעהמודל1.
הספרבביתההטמעהמודלהצגת2.
:ההטמעהשלבילפיעזרחומרי3.

האמירהשלב•
ההכנהשלב•
ההמרהשלב•
ההגירהשלב•
ההתחלהשלב•

והדרכהעזרחומרי.3
והדרכהמידעאתרי

לחינוךענןלסביבותיישומונים1.

הדרכהחומרי2.

Google–חיוניאוסף3.

Microsoft–חיוניאוסף4.

חומרי,מקצועיפיתוח,הנחיות–לחינוךענןסביבות5.
ולמידההוראה

אנושימענה,טלפונימענה,מקווןמענה–תמיכה6.

Google–ענןסביבותעלמידעעוד7.

Microsoft–ענןסביבותעלמידעעוד8.

ענןסביבותעלמידעעוד9.





אודות פרויקט סביבות ענן לחינוך   

גוגל-המרחב הפדגוגי 

מיקרוסופט–המרחב הפדגוגי 

http://meyda.education.gov.il/files/nihulyeda/svivot_hanan/odot_svivot_anan.pdf
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/anan-hinuch-google/
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/anan-hinuch-microsoft-365/
https://www.facebook.com/DigitalContentEdu
https://www.instagram.com/sbybvtnn/
https://pin.it/vvb3npspxxt5c2
https://digitalcontentedu.tumblr.com/
https://twitter.com/sbybvtnn


יחידת ניהול ידע וסביבות ענן  -סרטון (ם"גם וג)סביבות ענן לחינוך -סרטון 
לחינוך

https://youtu.be/X5U98cfUGOQ
https://youtu.be/X5U98cfUGOQ
https://youtu.be/X5U98cfUGOQ
https://youtu.be/shBVYjXSfqM


לפירוט

(  LMS)הוראה -מערכת למידה

קידום שימוש תוכן דיגיטלי  

משתמשים מרובים

כל שירותי הליבה המוכרים

(כונן בנפח גדול)אחסון קבצים 

גיבוי אוטומטי ומאובטח

תקשורת בווידיאו  

( יומן)ניהול זמן 

ניהול אנשי קשר 



:  סביבות הענן לחינוך מתאימות לכולם

הנהלה–בית ספר 

כלי עזר , כונן בנפח גדול, מכל מקום ובכל זמן, ניהול תוכן לשנים

לארגון

צוות הוראה

, מיומנויות וערכים, הטמעת ידע, מגוונת ושיתופית, למידה חדשנית

גיבוי  

תלמידים

מענה לבעלי  , עבודה בסביבה מודרנית–אוריינות דיגיטלית 

צרכים מיוחדים



אחרי  לפני 

מכל מקום ובכל זמן  מוגבל לגבולות הכיתה  מקום  

ה"הלמבחר שיטות שיטות ישנות  שיטות לימוד  

מאובטח  במייל פרטי לא מאובטח  אבטחת מידע  

קבצים שיתופיים  גירסאותריבוי שיתופיות  

תלויה במקום ובזמן  תקשורת  
-ואמקוונת סינכרונית 

סינכרונית  

ניהול זמן  

הזמנות מרובות  

אין הצלבת מידע  
יומן מקוון ומסונכרן  

ריכוז ביומן אחד 

(אחסון)ניהול ידע 

מוגבל במקום אחסון  

שמירה מקומית  

מפוזר  

(טרה5-10)ללא הגבלה 

שמירה בענן  

מרוכז   

רספונסיביבמכשירי קצה שונים  זמינות

בסביבה אחת  הכלבמקורות שונים  סדירות  



ללא עלויות לבית הספר–חינם 

(אוטומציה)+כניסה בהזדהות האחידה 

עמידה בתקנים הנדרשים לאבטחת מידע   -אבטחת מידע 

והגנה על פרטיות

ליצירת  חיבורים   –ריכוז בתי הספר של המחוז במקום אחד 

וקהילות מורים

הדרכה ותמיכה של משרד החינוך 

(עתידי)מערכת בקרה ונתונים לפי הרשאות 





ס עם הטמעה"ביס ללא הטמעה"בי

תקשורת בתוך  
הצוות

הצפת  , נשארים במיילים פרטיים
.WhatsAppהודעות 

התקשורת בתוך סביבת  –WhatsAppאין מיילים ואין 
.יומן שיתופי, כולל לי ניהול משימות יעילים, הענן

תקשורת בין 
תלמידים

תלמידים משתמשים בסביבה  
יכול  . בלי יד מלווה, באופן ספונטני

.להיווצר נזק ופגיעות חברתיות

מזהה  , התלמידים מתקשרים עם מורה שנמצא בשטח
.מקנה אתיקה ומטפל בבריונות, ומגיבמורכבויות

דגיטליתאורינות
לתלמידים

תלמידים ברי מזל שזכו במורים  
.שהולכים על הסביבה מיוזמתם

.בכל גיל הילדים פועלים בהתאם לרמתם, סדירויותיש 

יחס ההורים
,  לא מבינים את התועלת, התנגדות

צורך  , מחסומים של נגישות לכלים
.בתיווך הורים מתמיד

התחשבות בעמדותיהם  . שיתוף ההורים בשלב ההחלטה
.והעדפותיהם בהגדרות הסביבה ובתהליכים החינוכיים

שימוש באחסון
מורים נעזרים באחסון לגיבוי
.הקבצים ולשיתוף מדי פעם

שיתוף  , אחסון הקבצים מאורגן ובנוי באופן הירארכי
עם הזמן נוצר אוצר ידע מאורגן ונוח לטובת  , ברמות שנות

.כולל מצטרפים חדשים, כל קהילת בית הספר



היא.שלכםהספרביתשלהעבודהבסגנוןמשמעותישינויתחוללהענןסביבת
פעילכארגוןשלכםהידעובארגוןשוטפיםעבודהבתהליכימשמעותיייעולמאפשרת
פיתוחוכמובן,והערכהלמידההוראהבתהליכישיתופיותיותרהרבה,ומשתנה
.לחייםהבוגריםאתלהכיןמנתעלדיגיטליתאוריינות

ובמקביל,כסדרםהספרבביתיתקיימוההפעלהשלבי
סביבותיחידתי"עהענןסביבתהתקנתתתבצע–להתקדמות

האבטחההגדרותפיועלהספרביתלמאפייניבהתאמהענן
הטובאתנותניםשאתםבטוחיםתהיואתם.הנחוצותוהפרטיות

.שלכםולצוותלתלמידיםביותר

בכלוכמו,בשינוימדובר
,מאמץנדרש-שינוי

לוודאכדיומעקבתכנון
ואכןהיטבמוטמעשהוא

חבריכלאתמשרת
,הספרבתיקהילת

אחרוןועדמהמנהלה
.התלמידים

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

יידוע הנהגת הורים  
ושליחת טפסי החתמה

מיילים  , יומנים–ניהולי
וטפסים

קבצים וחומרי  –י לימוד
הוראה

איסוף חתימות הורים

תכנון ופיתוח מקצועי

תכנון של פעילות שיא



וצוות  מנהל 
קובעים ניהול 

ומצהירים על 
מעבר בית  

הספר לסביבת  
.ענן

חיבור הנהגת  
הורים למהלך

צוות נבחר של  
ממפה את  מורים 

,  האתגרים
, העמדות

חיבור לחזון ו
הבית ספרי
ומתכנן לוח 

זמנים

רכזים ומנהלה 
מכינים את הקרקע 

ניהול ידע בית  –
בניית תיקיות  : ספרי

, שיתוף קבצים
, מעבר למייל ארגוני

לאחסון ולכלי ניהול 
.בענן

שינוי תפיסה  
לשיתופיות  

ושקיפות

צוות המורים במרתון 
מיומנויות עובר 

לפרודוקטיביות וניהול 
. ידע בענן

בתהליך בניית שיתוף 
התכנים הלימודיים  
. והתכנון בכל כיתה
תרבות ארגונית  

ושיתוף  תקשורת 
בין צוותים   פעולה 

.  השמים הם הגבול
, חדשניתפדגוגיה 

, חקרנית; מגוונת
.  תהליכית, קבוצתית

גבולות הכיתה  פריצת 
.למידה היברידית–

–פעילות חשיפה 
הספר  כל קהילת בית 

מתכנסת למקום אחד  
ומתנסה

בפעילות חווייתית
בו זמנית  



:  שלב מקדים
.  המקדיםלניהול המפגש דגשים ומודלים

.בפורמט פתוח, מלווהמצגת 

:שלב האמירה

מנהל וצוות ניהול–? למי

–לסביבת גוגל 1.
(.  אין צורך בהחתמת הורים–15.07.2020עדכון )ומכתב ליידוע ההורים טופס 

.להוריםמכתב365לסביבת 
סמנו את הנקודות שמאתגרות במיוחד  . רשימת אתגרים עבור הצוות המוביל שנבחר בבית הספר–כלי מיפוי 2.

.ומה פחות מטריד אתכם, אצלכם
קבלו השראה וצרו חיבור . שוניםספרייםלחיבור בין יכולות סביבת הענן לבין יעדים בית רשימת הצעות3.

התחשבו באתגרים הייחודיים  . הענן אמור לשרת אתכם ולהתאים לקהילה המיוחדת שלכם–ייחודי משלכם 
.שלכם

(.רכז חברתי/ של מנהל )המשלב שימוש בענן תכנון שנתידוגמא של 4.

, רעיונות, כלי מיפוי, טפסים, כאן תוכלו למצוא מכתבים מוכנים
:  סרטונים וכל מה שצריך בכל שלב ושלב בהטמעה

הבנת החשיבות

חיבור לחזון בית הספר

1

אמירה

מודעות ומחויבות

יידוע הנהגת הורים  
ושליחת טפסי החתמה

http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/before.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/decide.pptx
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


ענןמובילצוות–?למי

.אליושמצטרפיםמוריםושניהתקשוברכזכללבדרך–המובילצוותלומטרותתפקידהגדרתמסמך1.

.הספרבביתשסוכםהזמניםלוחלפיהמוביללצוותמתאימיםומיקוםמועדבחרו–השתלמויותלוח2.

למידהמאפשריםהספרבביתהקייםוהציודהתשתיתהאםלבחוןלכםשיסייעתשתיותמיפויכלי3.
מהרשותסיועלבקשתוכלומהסעיפיםבחלק.נדרשאםתשתיתרכיבילשדרוגוהמלצות,ענןבסביבת

.קוראבקוללהסתייעאוהמקומית
.באוכלוסייהשינויכלפיהיחסהבדליאתלהביןכדי.(4:44)החדשנותגרףסרטון–תובנות4.

צוות מובילבחירת 

קישור לתוכניות שנתיות

2

הכנה

הקצאת משאבים

איסוף חתימות הורים

תכנון ופיתוח מקצועי

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


מנהלה–?למי

.מקצועותיקיהוראהחומריעץושלניהוליחומרשלהעברהלביצועהדרכה1.

.תפקידיםלבעליהרשאותרשימת2.

יומן–שוטףבאופןאתכםולשמשבתהליךלתמוךשעשוייםהענןחבילתמיישומיניהולכלילהצעות3.
.ועודלצוותמשימותניהולכלי,חברתיחינוך

.ספריתביתברמה(365)טימסהגדרתלהצעה4.

.שוטףלשימושהמנהלהאנשילהדרכתקליסט'צ5.

הגדרות ומתן הרשאות

3

המרה

העברת הארגון לענן

מיילים  , יומנים–ניהולי
וטפסים

קבצים וחומרי  –י לימוד
הוראה

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


המוריםצוות–?למי

.השינוימשמעויותעללצוותלדוגמאהודעה1.

במליאתלביצוע.הדרכהחומריבליווימדורגותמשימותרשימתעםיישומון–למוריםמשימותמרתון2.
מיפויכליבתוכוכולל.היישומוןלהפעלתהסבר.שלובקצבמתקדםמורהכל,דיפרנציאליבאופןהמורים

.למתקשיםלתמיכהשיבוץוטבלתמוריםמצב
.365,גוגל.למורהמקוצרמדריך3.
אתולחוותלהתנסות,המוריםעבורדמולמידהסביבתליצירתלהעתקהתבניות–"למוריםהחולארגז"4.

.תלמידיםשלהמבטמנקודתהלמידהסביבות

מיפוי ידע המורים  
בהתאםומענה 

4

הגירה

כניסת המורים  
למערכת

מרתון כניסה
יומנים ואחסון, למיילים

תכנון של פעילות שיא

http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/tellteachers.docx
https://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/app.pdf
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
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


:שיאפעילות

הספרביתקהילתכל–?למי

מקדימותהדרכות,מחשביםבחדרהכיתותשיבוץכולל)לדוגמאחשיפהפעילותשלשבועיתכנוןטבלת1.
.(ביתמשימת,ההוריםשיתוף,בכיתות

.חשיפהלפעילויותרעיונותרשימת2.

:לשגרהונכנסים

.(מורהשל)בענןשימושהמשלבשנתיתכנוןשלדוגמא1.

.מסקנותולהסקת,ההפעלהשלבישלוהערכהמדידהלכלי2.

.בשגרהבענןבסביבותהשימושאתלשלבמנתעלספרבבתישיושמוסדירויותלדוגמאות3.

פעילות שיא בית הספר

המשך פעילות בבית

5

התחלה

כניסת התלמידים  
למערכת

מדידה ומסקנות

http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/check.pdf




חברותבשיתוףטכנולוגיותהטמעתחטיבתשלדיגיטליתאוריינותיחידתבשיתוףלחינוךענןסביבותיחידת
.לחינוךהענןלסביבותלהצטרפותהדרושהמידעכלאתריכזוומיקרוסופטגוגל

:הפדגוגיבמרחבהתארים

365סביבת התנסות והדרכה ביישומי מיקרוסופט  Googleסביבת התנסות והדרכה ביישומי 

https://sites.google.com/view/365help
https://sites.google.com/view/365help
https://sites.google.com/view/homel
https://sites.google.com/view/homel


ישומון גוגל

הסבר ליצירת עותק 
מהיישומון והתאמתו לצוות 

ישומון מיקרוסופט

ליווי למורה לשלבי ההגירה לסביבת הענןיישומוני

https://anang.glideapp.io/
https://anang.glideapp.io/
https://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/app.pdf
https://365example.glideapp.io/
https://365example.glideapp.io/
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


:מדריכים מקוונים

רכז/ ברמת מנהל 365מדריך לסביבת 

מדריך מקוון למורה גוגל

גוגל מיט

הורדת טימס

מיקרוסופט-מדריך מקוון למורה 

:סרטוני הדרכה

זום

(בקרוב)קלאסרום–סרטוני הדרכה לשיעורים סינכרוניים 

טימס-סרטוני הדרכה לשיעורים סינכרוניים 

http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/teams_schoolwide.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/minimal_insructions_gsuite.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/meet.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/tmicha/teams-download.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/minimal_insructions_365.pdf


http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/sites.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/gforms.pdf
http://meyda.education.gov.il/files%5CNihulyeda%5Csvivot_hanan%5Cshivuk%5Csite/knowledgeg.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/gforms.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/Classroom.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/gmeet.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/sites.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/gmeet.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/Classroom.pdf


http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/sway.pdf
http://meyda.education.gov.il/files%5CNihulyeda%5Csvivot_hanan%5Cshivuk%5Csite/knowledge365.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/365forms.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/onenote.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/teams.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/sway.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/365forms.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/onenote.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/teams.pdf


חומרי הוראה ולמידה

גוגל–מהחלל למאדים 

מיקרוסופט-מהחלל למאדים 

(בקרוב)גוגל –הכרת העדה האתיופית 

(בקרוב)מיקרוסופט –הכרת העדה האתיופית 

פיתוח מקצועי

(בשיתוף עם צוות אוריינות דיגיטלית)מתווה לקורסי פיתוח מקצועי לפי קהלי יעד 

א"ש30( רכזים וצוותים מובילים)הטמעת סביבות ענן למובילים סיליבוס

א"ש30הטמעת סביבות ענן למתחילים סיליבוס

מסלולי פיתוח מקצועי למחוזות4-מצגת ל 

הנחיות

הנחיות אבטחת מידע

הנחיות גלישה בטוחה ברשת

http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/akademia-reshet/space/cloud/google.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/akademia-reshet/space/cloud/microsoft.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/pituach/3527.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/pituach/Implementation_course.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/pituach/Exposure_course.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/pituach/professional_development.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/shivuk/site/safety.pdf
https://sites.education.gov.il/cloud/home/glisha_betuha/Pages/lobi_glisha_betuha.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/akademia-reshet/space/cloud/microsoft.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/akademia-reshet/space/cloud/google.pdf


:מענה אנושי

רשימת רפרנטים מחוזיים

מענה טלפוני

:  רכזים/מנהלים/לבתי הספר

03-690-6700: היישומים המתוקשביםמינהלת

:  הורים ותלמידים, לעובדי הוראה

6552: *מרכז שירות המידע הארצי

אנשים טובים באמצע הדרך-מומחי סביבות ענן לחינוך 

:מענה מקוון

שאלות ותשובות במרחב הפדגוגי

קבוצת פייסבוק

למידה מקוונת במיקרוסופט טימס  

ממשיכים את שגרת הלימודים עם מיקרוסופט טימס

גוגל-מלמדים מהבית 

עמוד תמיכה של מיקרוסופט

http://meyda.education.gov.il/files%5CNihulyeda%5Csvivot_hanan%5Cshivuk%5Csite/alfon.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/tmicha/Technopedagogical_support.pdf
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/anan-hinuch-microsoft-365/
http://facebook.com/groups/support.anan
https://www.youtube.com/watch?v=wmjECY9YQW4&feature=youtu.be
https://sway.office.com/nTCf0qOENrwtWpY4?ref=Link
https://teachfromhome.google/intl/iw/
https://support.office.com/he-IL/teams


טיפים וכלים שיעזרו למורים ולמשפחות לסייע לתלמידים הלומדים מהבית-מלמדים מהבית 

סייטהדרכה לבניית אתר גוגל 

למידה מרחוק בזמן קורונה

Google Classroomקלאסרוםבכיתה בגוגל Meetיצירת פגישת גוגל 

Google Classroomקלאסרוםיצירת מטלה מסוג בוחן ומתן ציונים בגוגל 

Google Classroomקלאסרוםהזמנת תלמידים לגוגל 

החדש  צפונט–לקלאסרוםמדריך מרוכז  בשלבים 

החדש  צפונט–מדריך מרוכז להתחברות ושימוש באתרי גוגל  

Google Classroomמדריך לשימוש בתבנית תלקיט בסביבת 

כיצד ליצור אתרים מעולים  

googlesites#על הכל

בחינם לכולם Meetפותחת את שירות:  Zoom-גוגל מתחרה ב 

מורים וטכנולוגיה, למידה מרחוק, הוראה איכותית-השיעור מתחיל 

ב"למשומהקלאסרוםמדריך ייבוא ציונים 

googlemeet#-חידושים ב 

Jamboard#-לוח מחיק שיתופי של גוגל 

עריכה ויצירת עותק מטופס גוגל, שיתוף

לשיעור בלמידה מרחוק Google meet-הדרכה לשימוש ב 

יצירת משבצות זמן ביומן גוגל הארגוני

moodle#-ב googledrive#-סרטון מ /הטמעת מצגת

(רפרנט מחוז צפון)חלאילהסאטימאת , החדשהסייט-אוסף 

(רפרנט מחוז חרדי)מאת אדיר ברטוב , G-Suiteהגדרת -אוסף 

(רפרנט מחוז חרדי)מאת אדיר ברטוב , כלי גוגל-אוסף 

(רפרנט מחוז חרדי)מאת אדיר ברטוב , קלאסרוםגוגל -אוסף 

G Suite for Education- לימדו איך להשתמש ב-Google Classroom

Google Driveמלמדים עם 

G Suite for Education- לימדו איך להשתמש ב-Google Forms

G Suite for Education- לימדו איך להשתמש ב-Google Meet

של אדיר ברטובClassroomסדנת גוגל -וגוגל " הגיע זמן חינוך"השיעור מתחיל של מגזין "כנס 

googlemeet#-ביטול רעשי רקע הגיע ל : בשורה טובה

https://www.facebook.com/275994645837264/posts/2284615688308473/?d=n
https://sites.google.com/site/sharonmargolinmorim/home/kly-gwgl/sites
https://www.facebook.com/275994645837264/posts/2266697553433620/?d=n
https://www.facebook.com/275994645837264/posts/2332932350143473/?d=n
https://www.facebook.com/275994645837264/posts/2336885613081480/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/275994645837264/posts/2336874263082615/?d=n&substory_index=0
https://sites.google.com/tzfonet.org.il/index6/home
https://sites.google.com/tzfonet.org.il/site/home
https://www.facebook.com/275994645837264/posts/2339337912836250/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/275994645837264/posts/2345734315529943/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/275994645837264/posts/2347538835349491/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/DigitalContentEdu/photos/a.277193335717395/2353858338050874/?type=3
https://www.facebook.com/275994645837264/posts/2363558377080870/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/275994645837264/posts/2367702736666434/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/275994645837264/posts/2378421665594541/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/DigitalContentEdu/photos/a.277193335717395/2423297094440331/?type=3
https://www.facebook.com/275994645837264/posts/2284615688308473/?d=n
https://www.facebook.com/DigitalContentEdu/photos/a.277193335717395/2462884327148274/?type=3
https://www.facebook.com/DigitalContentEdu/photos/a.277193335717395/2474803329289707/?type=3
https://www.facebook.com/275994645837264/posts/2489407121162661/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/DigitalContentEdu/photos/a.277193335717395/2496859747084065/?type=3
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfHay1fF5O1bcTyYKpkiQjuIwi7h7KrkM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLh-raHH4gGOKiKS7Orn3GLvs-VTJT6QQw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLh-raHH4gGOIeSWMq87YPrO950r38NvWU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLh-raHH4gGOLKijp35gvfnh3fwOy6sGI0
https://youtu.be/bIRbWwbCQ4M
https://youtu.be/2-AWZ8m4gF8
https://youtu.be/mQBXG3F3Tyk
https://youtu.be/mXKdyn7gYbo
https://www.facebook.com/275994645837264/posts/2528708313899208/?d=n
https://www.facebook.com/DigitalContentEdu/photos/a.277193335717395/2511694108933962/?type=3


העננים לא נופלים-! מישהו צריך לומר את זה

מינקראפטמלון הטריוויה של 

Microsoft Whiteboardלוח של מייקרוסופט אפליקצית

Microsoft Teams-ערוצים וצוותים ב 

החלפת רקעים בפגישה..  Microsoft Teams-ר חדש ל 'פיצ

בטימסהאייקונים החדשים 

Microsoft Teams-הקלטת פגישה ב 

הכנסת טופס לתוך סרטון

ברמה הבית ספריתטימסעבודה עם -רכז / למנהל טימסמדריך 

להרגיש קרוב, ללמוד מרחוק-אורית"אמי

microsoftteams#-כמטלות ב kahoot#-שיתוף חידונים מ 

#MicrosoftSway- מהכנת אתר אינטרנט בעזרת מסמך#microsoftwordבקלות

!לסטריםהקלטת מסך ישר -חדש 

MicrosoftTeams#-רים החדשים ב 'הפיצ

#MicrosoftTeams - Praise (Badge)-ציון לשבח למישהו בצוות

#MicrosoftTeams- חיצוני לתוך הצוותטאבאיך להוסיף

#Microsoft365 - #PowerPoint Live- פוינטבפאורהצגת שקופיות לייב

!מסלולי למידה שמיקרוסופט נותנת בחינם, עוד דבר נחמד

בטימסטיפים להתנהלות יעילה 6

סרטונים מעולים4

אתר קהילת המורים של מיקרוסופט

Microsoft Office 365-סרטוני הדרכה

(רפרנט מחוז חרדי)מאת אדיר ברטוב , כלי מיקרוסופט-אוסף 

#MicrosoftTeams - How to search- טימסאיך להשתמש בחיפוש במיקרוסופט

https://www.facebook.com/275994645837264/posts/2264528616983847/?d=n
https://www.facebook.com/275994645837264/posts/2325281404241901/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/275994645837264/posts/2333147243455317/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/275994645837264/posts/2334842446619130/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/275994645837264/posts/2336876023082439/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/275994645837264/posts/2339341956169179/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/275994645837264/posts/2345737142196327/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/275994645837264/posts/2347528255350549/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/275994645837264/posts/2361759950594046/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/275994645837264/posts/2365733216863386/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/275994645837264/posts/2373932289376812/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/275994645837264/posts/2380396098730431/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/275994645837264/posts/2406276379475736/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/275994645837264/posts/2430659370370770/?d=w
https://www.facebook.com/275994645837264/posts/2469949723108401/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/DigitalContentEdu/photos/a.277193335717395/2479943222109051/?type=3
https://www.facebook.com/DigitalContentEdu/photos/a.277193335717395/2491729740930399/?type=3
https://www.facebook.com/DigitalContentEdu/photos/a.277193335717395/2503994583037248/?type=3
https://www.youtube.com/watch?v=NpT1ltsQgQI
https://www.muni-remote.com/microsoft365
https://www.education.microsoft.com/en-us
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhXNBqqG9LpKQvuJ4bNeoGBuIFf286G_4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLh-raHH4gGOJb9-SkJIBrustEPXl0qu-i
https://www.facebook.com/275994645837264/posts/2521274347975938/?d=n&substory_index=0


העננים לא נופלים-! מישהו צריך לומר את זה

מלמדים עצמאות בסביבות הענן לחינוך

כדאי ללמוד מארצות רחוקות על הלמידה מרחוק-מערכת החינוך באירופה הקורונה 

אתם חייבים להכיר את הטיפים הבאים כדי להגן על עצמכם? עובדים מהבית

!הקורס הראשון שלנו עף ונחטף

למתלבטים איך לבחור סביבה

המורה הוא בכל מקרה הגורם המרכזי ללמידה: מרחוק או מקרוב

https://www.facebook.com/275994645837264/posts/2264528616983847/?d=n
https://www.facebook.com/275994645837264/posts/2349900578446650/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/275994645837264/posts/2359637927472915/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/275994645837264/posts/2376073015829406/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/275994645837264/posts/2412573822179325/?d=w
https://www.facebook.com/DigitalContentEdu/photos/a.277193335717395/2427855760651131/?type=3
https://www.facebook.com/DigitalContentEdu/photos/a.277193335717395/2455684717868235/?type=3



