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אבני -ותמר שליט  ליבוביץר לימור "ד  

 היחידה לאוריינות דיגיטלית



https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/ka-li-digitali/ 
 

 בפורטל עובדי הוראה" דגמי הוראה דיגיטליים"
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 בנושא אוריינות מדיה דיגיטלית קל לי בדיגיטלי 

https://ecat.education.gov.il/%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%98-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%A7%D7%9C-%D7%9C%D7%99-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99


 פיתוח אוריינות חזותית
פיתוח יכולת התבוננות ויכולת ביטוי בכלים  

 חזותיים  
 

 איתור נושא לצילום ובחירה מודעת•

 תיווך מסר באמצעות שפה חזותית•

 פיתוח ביקורתיות ביחס לייצוגים חזותיים•

 
,  פיתוח מודעות לתפקידי קומפוזיציה -כלומר

 חשיפה לאור ועוד, צבע, זווית צילום
 בבניית מסרים במדיה הדיגיטלית  

 איסוף נתונים חזותיים ככלי לקידום מעורבות 

  קישור לקל לי איכות הסביבה

https://ecat.education.gov.il/%D7%A7%D7%9C-%D7%9C%D7%99-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94


 ייצוג מידע באמצעים חזותיים

 צלמו תמונה מהחלון והעלו לאלבום     תמונות בגווגלאלבום תמונות שיתופי 

 

 בחרו תמונה אחת•

 כתבו שאלה ליוצר  •
 (השיבו על השאלות -ליוצרים)

 תמונה אחת" לב"סמנו ב•

https://photos.google.com/share/AF1QipOgSk35c81XHIo6HR-n8s6xyWhZsOJVK228nTd1FSzRDFXJaR9DT96G4hwGY5vtJA?key=MHVFNW94NmpxWHVzV0ZRNjBtY3B1Wk56UkJNS3Jn
https://photos.google.com/share/AF1QipOgSk35c81XHIo6HR-n8s6xyWhZsOJVK228nTd1FSzRDFXJaR9DT96G4hwGY5vtJA?key=MHVFNW94NmpxWHVzV0ZRNjBtY3B1Wk56UkJNS3Jn
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https://photos.google.com/share/AF1QipOgSk35c81XHIo6HR-n8s6xyWhZsOJVK228nTd1FSzRDFXJaR9DT96G4hwGY5vtJA?key=MHVFNW94NmpxWHVzV0ZRNjBtY3B1Wk56UkJNS3Jn


 ייצוג מידע באמצעים חזותיים -פוסטר

•CANVA 
•&utm_campaign=de4HSVKv3LIw/view?utm_content=DADU6neiS8dCZZ1W3Y_tpU4/4HSVKv3https://www.canva.com/design/DADU

signshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton 

 כלי דיגיטלי לבניית פוסטר מתמונות•

 

 בחרו תבנית•

 הוסיפו טקסט ותמונות•

 שתפו עורכים•

 פרסמו•

https://ecat.education.gov.il/canva
https://www.canva.com/design/DADU3HSVKv4/4Y_tpU3W1dCZZ8neiS6LIw/view?utm_content=DADU3HSVKv4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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 בנושא אוריינות מדיהדגמי הוראה דיגיטליים 

https://ecat.education.gov.il/%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%98-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D
https://ecat.education.gov.il/producttag/32168/%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99


 תמונה שווה אלף מילים
  clasroomgoogleתבנית ב 

 אפיון דמות מקום תופעה תקופה/ ייצוג מידע 

:תהליך למידה חוויתי ועמוק  

  

 נושא 

 

 

 איסוף מידע 
 
 

פוסטר / יצירת תמונה: עיבוד חזותי    

 

 

 

 דיון שיתופי

https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%90%D7%9C%D7%A3-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%90%D7%9C%D7%A3-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%90%D7%9C%D7%A3-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%90%D7%9C%D7%A3-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%90%D7%9C%D7%A3-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D


 בטאו את המאפיינים בצילום

 

•   היעזרו במסמך מרעיון מופשט למאפייני צילום – מדריך למורה

 

ך"סיפורי התנ –הצלם עדי נס   

 חקירת אפיוני הדמות ויצירת אפיון חזותי

 

 הגר

 הגר

 שאול ושמואל

http://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/meraayon_mufshat_lemaafyanei_tzilum.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/meraayon_mufshat_lemaafyanei_tzilum.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/meraayon_mufshat_lemaafyanei_tzilum.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/meraayon_mufshat_lemaafyanei_tzilum.pdf
https://www.929.org.il/author/147/post/655
https://www.929.org.il/author/147/post/655
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9D_%D7%A0%D7%95%D7%93%D7%93%D7%AA/media/File:Lange-MigrantMother02.jpg
https://www.929.org.il/page/248/post/7003
https://www.929.org.il/page/248/post/7003


 
 
 
 
 
  
 

 יצירת דיון בכיתה בעקבות נושא שנתי של משרד החינוך 

 רעיון              ייצוג בתמונה             דיון



 ראש בקיר



 התבוננות חוזרת במציאות

 



סביבות חיים -מכינים משחק ' תלמידי כתה ג –צילום ומיון                   



חלקי הצמח מקור החסידה -איסוף מידע והשוואה   

 



Yulia Gurenko 
yuliaster@gmail.com 

https://sites.google.com/view/anglaland/home 

 

mailto:yuliaster@gmail.com
https://sites.google.com/view/anglaland/home






 סמדר ויילר
מורה לתכנות ורובוטיקה בבתי  

 ספר יסודיים

 מיטל פרקש
מורה להוראה מתקנת  

 ואסטרטגיות למידה

 לגלות את הקסם שבכתיבה

http://magicwords.herokuapp.com 
 

http://magicwords.herokuapp.com/


 .  נכונה ועשירה, הינו כלי לכתיבה חזותית המעודד כתיבה איכותית" מילות קסם"

 .עברית ואנגלית: הכלי כולל ממשק מורה וממשק תלמיד וקיים בשפות
 

 :בקרוב תצא גרסה חדשה הכוללת

 תארים ופעלים, שמות עצם 100מחסן מילים משופר עם מעל. 

ממשק משתמש חדש שהותאם במיוחד לתלמידים צעירים. 

תמיכה בתלמיד באיתור ותיקון שגיאות כתיב ופיסוק. 

התחברות באמצעות הזדהות אחידה של משרד החינוך. 

 

 !יש למה לצפות                       

 

 

http://magicwords.herokuapp.com 
 

http://magicwords.herokuapp.com/
http://magicwords.herokuapp.com/

