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החינוךקבוצתגיבוש/הכרות
ה.עצמואתמציגה.תלמידכל

אתלשלוחניתן)בשקופית
.(מראשהמשימה

“להכירנעים"משימת

"?הזההפרופילמישל"

P.Point: ליצירת שקופית

Canva.com
:להצגה בלוח שיתופי

Padlet.com 

Linoit.com
רפלקציה–מהחופשנפרדים
קובץעםעבודה+אישית
בעולםאזרחלהיות+שיתופי
דיגיטלי

בוחרבקבוצהתלמידכל
הקיץאתשמייצגתתמונה
לקובץמעלה,עליושעבר
לחברתגובותוכותבשיתופי

קורונהקלפי
שיחקלפי

דיגיטליתאזרחותפעילות

העלאת תמונות בשיתוף מסך  
מקרן הכיתה  \בזום 

מערכי פעילות אזרחות  
דיגיטלית

הצבת מטרות  
רגשיות  וחברתיות  , לימודיות

עתיד משותף רצוי
תיאום ציפיות ואוורור רגשות   

המללת יעדי הקבוצה בפורמט  
של איחולים  

'  לנעוץ'לוח מודעות עליו ניתן 
 padlet.com: איחולים

en.linoit.com

שיתוף פעולה
קביעת כללים לשיח הכיתתי

י"השפ, "תמרורים"הפעילות 

התלמידים יתחלקו לחדרי דיון  
כל חדר יתבקש לנסח  , בזום

כלל אחד לקבוצה שיוצג  
להסכמה במליאה

איך עושים  -דיון בחדרי זום 
זאת
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מנהיגות  
יחידת הוראה של שלושה  
שיעורי חינוך על מנהיגות

שיעורי חינוך-מנהיגים  
קישורים מתוך מצגת יחידת  

הלימוד

אני מגלה  את החטיבה

יציאה  :  משימת הזדהות 
3למרחב החטיבה לצילום של 
מקומות מעניינים ברחבי בית 

הספר

\סרטון \הכנה של תערוכה 
על פינות בחטיבה  קהוט

החדשה

איך עורכים סרטון

Kahoot.it

Realtime boardתקנוןכללי השיח–כישורי חיים תקנון בימי קורונה 
משלוח  -תרגול סדירות 

משימה  למורה במרחב למידה  
אם  )באתר בית הספר . כיתתי

בתוכנת ניהול פדגוגי  ( / יש
.שבית הספר משתמש בה

התלמידים יתכננו יכתבו ויקליטו 
שניות  20ברכה של 

המורה  . כתיבת ברכה קצרה
תאחד את הברכות ואלו יוקרנו  

ההורים  מאסיפתלהורים כחלק 

Classroom מצגת הדרכה
Teamsמרחבמדריך לפתיחת

מודל משרד החינוך
סרטון  כמרחב למידהוואטסאפ
הדרכה
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קישור לשיעור(י"שפ) שיעור חינוך מסע הלמידה שלי

כתיבת ההסכמות והתובנות  
/  ושליחתן לפורום הכיתה 

Realtime board

חברתי הפגתי
משחקים ולומדים על פונקציות  

בזום
ZOOM / NEARPODהפגתיים-חברתייםמשחקים

(ח"מט)חיוביתחשיבהחוסן,אישיתוך
למורהמדריךחיוביתחשיבה
לדיוןשאלותכוללשימוש

.והכוונה

פעילות וירטואלית ושיח
קישור למדיה

דיגיטליםבכליםהתנסות
הלימודמקצועותבמסגרת

הנלמדיםהתכניםכאשר
.בהתחלהעוסקים

שעתיים
לבחירהלמידהיחידת

ך"בתנשנהפתיחת

Back to School
בביולוגיהשנהפתיחת
לפתיחתרעיונות-העשרה

בספרותשנה

אישיתוכתיבהשיחרפלקטיביוסיכוםמשוב
צורכיומיפויסיכוםשאלון

מיומנויותברכישתהתלמידים
אורייניותטכנולוגיות

Google forms

"הלומד בעידן הטכנולוגי": "סמינר דיגיטלי  התנסותי "

שמטרתו  " הלומד בעידן הטכנולוגי": "סמינר דיגיטלי  התנסותי"האגף לחינוך על יסודי ממליץ לבתי הספר להקדיש את הימים הראשונים ל
:  להלן הצעתנו לסמינר בן שלושה ימים המתייחס להיבטים הבאים . הנגשת המרחב הווירטואלי והכלים הדיגיטאליים המלווים אותו

o הקניית מיומנויות למידה מרחוק ותרגול
oהיבטים חברתיים בלמידה מרחוק
oהיבטים רגשיים בלמידה מרחוק
o  פעילויות הפגה
o  חשיפה והתנסות למאגר הכלים הדיגיטליים
עלהחינוךבמערכתלשימושוהופצושנכתבוקבציםשלאסופהלרשותכםעומדתזובספריהמתוקשבותופעילויותסביבותכליםתכניםאוסף:שנהלפתיחתמפעיליםסמינרימילבנייתוקישוריםהכליםאוסף•

.פנייהבכללעדכןונשמחידועאינוהכותבששםקבציםמספריש.קרדיטניתןהמחברשםהופיעבומקוםבכל.לוומחוצההחינוךמשרדמתוךכותביםמגווןידי
הכליםלמעגלקישור•

https://designingoutcomes.com/assets/PadWheelV5/PW_HEB_V5.0_Android_SCREEN.pdf
https://designingoutcomes.com/assets/PadWheelV5/PW_HEB_V5.0_Android_SCREEN.pdf
https://drive.google.com/file/d/1grDqZ9osIXkKONvGRU6Tm-TRWbPWXxUh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JofBIun3M5NPxfW1Jz2vL5vhbSomkOBk/view?usp=sharing
https://eb1a2620-58ac-4ae7-ba8b-91a91d7c532f.filesusr.com/ugd/1e84ec_ad444d3d8aef4b1e978adf79c13e5e50.pdf
https://drive.google.com/file/d/1yLjtjOrPAaABhjUEl62xexVwno5NakaI/view?usp=sharing
https://ecat.education.gov.il/%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://digital.ort.org.il/?p=2048
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/SamimTabakAlcohol/Tamrurim.htm
https://www.youtube.com/watch?v=WWGvCB_BK7I
https://meyda.education.gov.il/files/noar/leadershipmeaning.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=R7wptKPpG-U
https://drive.google.com/file/d/1Hr9bI4C6SyhyA3i4HyehTyA_aC9nrJyw/view?usp=sharing
http://meyda.education.gov.il/files/minhelet/Lemida_Merahok/Google_classroom.ppsx
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/minimal_insructions_365.pdf
https://moodlemoe.lms.education.gov.il/
https://www.youtube.com/watch?v=NjQacwM7wt8
https://drive.google.com/file/d/1-juEzFKYXOYIEgVx-Nl0R2uXPLTKErhK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DIe1upwyW0sROB3YOhw867YgM_Jk30KD/view?usp=sharing
https://lo.cet.ac.il/player/?document=b9e9eb1c-8cdb-46fe-bed1-401d6b1cee75&language=he&sitekey=ebag#pageId=page_3&documentId=b9e9eb1c-8cdb-46fe-bed1-401d6b1cee75
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/tanach_mamlachti/chativat-beynayim/raayon_shely/rayonot-ptihat-shana-tanach/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/english/chativat-beynayim/study_topics/beginning-of-year-activities/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/biologya/chativa-elyona/noseem-nilmadim/ptihat-shana/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/safrut/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/rayonot-ptihat-shana-safrut/
https://drive.google.com/drive/folders/1AihZrU56W1Jdn83M7cv-g5dzX5W-ZA7T?usp=sharing
https://designingoutcomes.com/assets/PadWheelV5/PW_HEB_V5.0_Android_SCREEN.pdf

