
  



  

 

 כניסה לאזור האישי במרחב הפדגוגי
 הזדהותהיכנסו לפורטל עובדי הוראה ולחצו על  

 

 

:בחרו את האפשרות המתאימה עבורכם 
  SMSשלחו לי הקלידו את מספר תעודת הזהות שלכם ולחצו על 

 יישלח אליכם לנייד קוד אימות     
   כניסההקלידו קוד משתמש וסיסמה ולחצו על 

 

 1 מרכז שירות ומידע ארצי 



 

 מרחב פדגוגילחצו על 

 

 ישראלה ישראלי

 

 2 מרכז שירות ומידע ארצי 

 

 אזור אישילחצו על 

 

 ישראלה ישראלי

 



  

 

 אזור אישי
  תוכלו:באזור האישי 

 לשימוש ותפעול יחידות ההוראה המתוקשבות. במדריך וסרטוני הדרכהלצפות .1
 .לפי תחום דעת, כיתה ונושא מרכזי הוראהלאתר יחידות .2
 .נוספותלהיכנס ליחידות הוראה  .3

 
 ישראלה ישראלי

 

 3 מרכז שירות ומידע ארצי 



  

 

 4 מרכז שירות ומידע ארצי 

 :שתי אפשרויותניתן לאתר יחידות הוראה באמצעות 

 אזור אישי   –אפשרות ראשונה 

:ניתן לאתר יחידות הוראה ע"פ הקטגוריות הבאות 
 כיתה.1
 תחום דעת.2
 נושא מרכזי  .3

 חיפושלאחר שבחרתם את האפשרויות הרצויות לחצו על   
 

 

 כניסה ליחידות הוראה 
 

 ישראלה ישראלי

 

 חיפוש
 



  

 

 יופיעו יחידות בהתאם לסינון שבחרתם. תוצאות איתור יחידות הוראהבאזור , 
 ליחידת ההוראהלכניסה ליחידה לחצו על. 

 ישראלה ישראלי

 

 5 מרכז שירות ומידע ארצי 



  

 

 6 מרכז שירות ומידע ארצי 

   תחומי דעת  – שנייהאפשרות 

   תחומי דעתלחצו על .1

 

 

  

 ישראלה ישראלי

 

 

 הרלוונטי עבורכם שלב החינוךלחצו על .2
 הרצוי   המקצועלחצו על שם .3

 
 ישראליישראלה 

 



  

 

 כל הנושאיםלחצו על .4

 
 ישראלה ישראלי

 

 

 היחידות ע"פ  הקטגוריות:ניתן לאתר את 
 כיתה.1
 נושא מרכזי.2

 יחידות הוראה מתוקשבותבתיבה  Vיש לסמן 
 בצע   לסיום לחצו על.3

 ישראלה ישראלי

 

 בצע
 

 7 מרכז שירות ומידע ארצי 



  

 

 לחצו על שם נושא היחידה הרצויה .4

 

 ישראלה ישראלי

 

 

 8 מרכז שירות ומידע ארצי 

 ליחידת ההוראהלכניסה ליחידה לחצו על .5

 

 ליחידת ההוראה 



  

 

 מה ביחידה
 במגוון תחומי דעת.היחידות בנויות על פי תכניות הלימודים 

 ישראלה ישראלי

 

 לכלל יחידות המקצועלצפייה ביחידות נוספות במקצוע היחידה  לחצו על   
 

 באמצעות שימוש ביחידות ההוראה תוכלו לקיים שיעור חוויתי ומעניין.  

 

 ישראלה ישראלי

 

 

לשינוי שם היחידה ו/או לשמירת היחידה לחצו על 
  שמור יחידה בשםלשמירת או שכפול היחידה לחצו על .1

 

  

 ישראלה ישראלי

 

 9 מרכז שירות ומידע ארצי 



 

 10 מרכז שירות ומידע ארצי 

 

 תוכלו להוסיף שם ליחידה שבעזרתו תבדילו בין הגרסות שונות של היחידה לכיתות שונות. .2
    שמורלחצו על .3

 

  
 ישראלה ישראלי

 

 

   .יחידות שלילחצו על לצפייה ביחידות ששמרתם .4
 יחידות שתשמרו יופיעו באזור האישי שלכם במרחב הפדגוגי בפורטל!      

 

 ישראלה ישראלי

 

 זהות חברתית  

 שמור  
 3ה'כיתה 

  



  

 

 11 מרכז שירות ומידע ארצי 

 תקציר היחידה .1
 , מיומנויות וערכיםידע ורעיונות גדולים.2
 שיעורי היחידה.3
 ציר היחידה .4

:עמוד הבית של היחידה מתחלק למספר אזורים 

 

 ישראלה ישראלי

 



  

 12 מרכז שירות ומידע ארצי 

 

בתקציר תוכלו לקרוא במה היחידה עוסקת 
 קרא עודלצפייה בתקציר במלואו לחצו על   

 תקציר היחידה

 

 ידע ורעיונות גדולים
  באזור רעיונות גדולים תמצאו נקודת מבט או זווית דרכן תוכלו לגשת לנושא היחידה, והן רחבות יותר מהיחידה

 באמצעותן תוכלו להרחיב את החשיבה ולהתקשר לנושאים נוספים ויחידות נוספות במערכת.  עצמה. 
 ידע ורעיונות גדוליםלצפייה לחצו על  

  



  

 

  .באזור מיומנויות וערכים תוכלו למצוא מידע שנכנס אוטומטית ע"י משרד החינוך 
 .מיומנויותלצפייה במיומנויות שיחידת ההוראה מקנה, לחצו על .1
 .ערכיםלצפייה בערכים שיחידת ההוראה מקנה, לחצו על .2

 

 מיומנויות וערכים

 13 מרכז שירות ומידע ארצי 

 

 שיעורי היחידה  

   .היחידה כוללת בתוכה שיעורים שבאמצעותם אנו ממליצים ללמד את נושא היחידה 
 חלקיםלשלושה השיעורים מתחלקים: 

 השיעורהרקע לנושא הצגת   - פתיחת שיעור.1
 נושא הנרחיב ונלמד את  באמצעותןש פעילויות -שיעור מהלך .2
   ת הנושא הנלמדלסכם א שמטרתן  פעילויות   - שיעורסיכום .3

 . השיעורבכל שיעור תופיע כותרת המייצגת את נושא השיעור ותת כותרת המייצגת את סוג 

  



  

 

 ציר היחידה  

 השיעורים המופיעים ביחידה.באזור זה תופיע רשימה של כל 
  .הרשימה מופיעה בחלוקה לשם וסוג השיעור 
.לכניסה לשיעור, לחצו על של השיעור הרצוי 

 

 

  מבוא למורהגם בלחיצה על בנוסף תוכלו לצפות בשיעורי היחידה 

 

 14 מרכז שירות ומידע ארצי 



  

 

 איך בונים שיעור 

.לכניסה לשיעור, לחצו על שם השיעור הרצוי 

 

  

 

 מחולק לארבע לשוניות:השיעור 
 הידע בשיעור.1
 מיומנויות בשיעור.2
 ערכים בשיעור.3
 הצעות לבניית שיעור.4

 

 מבנה שיעור  

 15 מרכז שירות ומידע ארצי 



  

 

 הידע בשיעור
 בחלקו העליון של הדף יופיע תקציר ותיאור השיעור.1
 בהמשך יופיע תוכן, רקע תיאורטי ומטרות השיעור.2

 

 

 הצעות לבניית שיעור
 אפשרויות להיכנס להצעות לבניית שיעור:ישנן שתי 

 הצעות לבניית שיעור לשוניתלחצו על .1
 הצעות לבניית שיעור כפתורלחצו על .2

 

  

 הצעות לבניית שיעור

 16 מרכז שירות ומידע ארצי 



  

 

:המסך מתחלק לשני חלקים 
 מצד ימין יופיעו מגוון פריטי הוראה, מהם תוכלו לבחור את הפריטים אותם תרצו לשלב בשיעור שלכם.  .1
 "השיעור שלי". ל של המסך, לתוך יט יעבור לצד שמאלאחר שתבחרו את הפריט הרצוי, הפר.2

 

  

 

  .הפעילויות המוצעות בשיעור מחולקות לפתיחה, מהלך וסיכום 
  .לחצו על הכפתור הרצוי למעבר בין סוגי הפעילויות 

 

  

 17 מרכז שירות ומידע ארצי 



 

 בכל חלק מופיעות מס' הצעות על מנת שתוכלו לבחור את הפעילות המתאימה עבורכם 
 ועבור כיתתכם.

 הפתיחה ביחידה זו, מופיעות שלוש הצעות לפעילות פתיחה.  בחלק  לדוגמא:
 

 

  

 

 

 לשייך את הפעילות ההוראה ולצפות בפריט על מנת  הצג הצעהלאחר שבחרתם את הפעילות הרצויה, לחצו על
 לשיעור שלכם.  

 ייתכן וישנם מס' פריטי הוראה באותה ההצעה

  

 

 הצג הצעה

 

 18 מרכז שירות ומידע ארצי 



  

 

:ישנן שתי אפשרויות להוספת הפעילות לשיעור 
 בריבוע הרצוי   Vסמנו .1
 גררו את הטקסט לאזור השמאלי של המסך .2
 

 

  

 

 .לאחר שתוסיפו פעילויות לשיעור הן יופיעו בצדו השמאלי של המסך 
  ערוךלעריכת הפעילות לחצו על .1
 מחקלמחיקת הפעילות מהשיעור לחצו על .2

 

  

 מחק ערוך

 19 מרכז שירות ומידע ארצי 



  

 

 פעילות כך שהיא תתאים לצרכים שלכם ושל תלמידיכם.  תוכלו לערוך את ה ערוךאם לחצתם על 
 ניתן לשנות את העיצוב של הטקסט )גופן, גודל, צבע...(.1
 תוכלו לשנות את ניסוח המטלה.2
 ישנה אפשרות להוסיף תשובה במידת הצורך.3
 תוכלו לבחור את אופן תצוגת הפעילות בשיעור  .4
  שמורלשמירת השינויים וחזרה לשיעור לחצו על .5

 

 שמור

 20 מרכז שירות ומידע ארצי 



  

 

 כלים להוספהלהוספת פעילויות משלכם לחצו על   

 

 הוספת פעילות לשיעור 

 כלים להוספה

 

 

  :ישנו מגוון רחב של כלים 
 שאלות.1
 תוכן.2
 למידה שיתופית.3
 ניתוח טקסט.4
 סקר.5

 

 21 מרכז שירות ומידע ארצי 



  

 

 לגרור אותו לצדו השמאלי של המסך בחלק הרצוי של השיעור.להוספת הכלי יש 

 

 

 

לאחר שתגררו את הכלי הוא ייפתח אוטומטית ותוכלו לערוך אותו על פי רצונכם 
 לצפייה בסרטון הדרכה אודות מטרת הכלי והנחיות לבנייתו לחצו על.1
      שמורלשמירת הפעילות לחצו על .2
    

 שאלה

 שמור

 22 מרכז שירות ומידע ארצי 



  

 

 בהצלחהלשיעור הפעילות התווספה ! 
 המערכת שומרת אוטומטית את הפעולות שאנו מבצעים בשיעור

 

 

לאחר שהפעילות התווספה לשיעור תוכלו לשנות את המיקום שלה בשיעור 
  עמדו עם הסמן על הפעילות הרצויה , לחצו על          וגררו אותה למקום הרצוי בשיעור 

 

 23 מרכז שירות ומידע ארצי 



  

 

 

 כל חלקי השיעור: פתיחה, מהלך וסיום. עבור הפעילויות הרצויות לאחר שהוספתם את 
:ישנן שלוש אפשרויות לייצוא השיעור 

 תצוגת מקרן –אפשרות ראשונה 
 .במקרן הכיתתי כיתה, תוכלו להקרין את השיעורבם הנכם מלמדים שיעור פרונטאלי א• 
   תצוגה לכיתהלהתחלת ההקרנה לחצו על • 
 

 

 ייצוא ושיתוף השיעור 

 להפעלה לחצו על הפעילות.1
 תוכלו לעבור בין חלקי השיעור באמצעות הלשוניות המופיעות מטה.2
 סגור תצוגת כיתה ליציאה ממצב הקרנה לחצו על .3

 

 24 מרכז שירות ומידע ארצי 



  

 

 

 שיעור אסינכרוני – שנייה אפשרות   

 לתלמידים בכל דרך שנוחה לכםתוכלו לשלוח קישור של השיעור 
  לחצו על  לשליחת הקישור 

 הקפידו לשלוח גם את קוד הכניסה לשיעור!         
 לאחר שהתלמידים יכנסו לקישור, עליהם לבצע הזדהות אחידה של משרד החינוך.        

 

 הדפסת השיעור – שלישית אפשרות   

תוכלו להדפיס את השיעור ולהשתמש בו כמערך שיעור במידת הצורך 
  להדפסת השיעור לחצו על 

 

 

 

 25 מרכז שירות ומידע ארצי 



  

 

 שכפול יחידת הוראה

בשמות שונים וזאת על מנת שתוכלו לערוך את אותה היחידהשכפל את היחידה ולשמור אותה ניתן ל 
 לכיתות/קבוצות שונות ולבצע בה את השינויים הרצויים בהתאמה לקהל היעד.   

 לשכפול היחידה לחצו על.1
  שמור יחידה בשםלשמירת או שכפול היחידה לחצו על .2

  

 

 

 

 

  

 ישראלה ישראלי

 

 

 הקלידו את השם הרצוי.3
   שמורלחצו על .4

  

 

 26 מרכז שירות ומידע ארצי 

 ישראלה ישראלי

 

 זהות חברתית  

  



  

 27 מרכז שירות ומידע ארצי 

 

 .לאחר שתלחצו על שמור, תפתח היחידה ששכפלתם עם השם החדש 
 .כעת תוכלו לבצע את ההתאמות הרצויות 

 

 ישראלה ישראלי 

 



 

 

 יחידות ההוראה שלי 
   .יחידות ההוראה ששמרתם יופיעו באזור האישי במרחב הפדגוגי בפורטל, בחלוקה לנושאים 

 להנחיות לכניסה לאזור האישי לחצו כאן  
 

 
 בפורטל! םראשית וודאו כי הזדהית

 
 ישראלה ישראלי

 

 , יסודיעברית

 

 , יסודימתמטיקה

 

 28 מרכז שירות ומידע ארצי 



  ב

 

 

 29 מרכז שירות ומידע ארצי 

 בשורה הרצויה.          לצפייה ביחידות ההוראה השמורות בכל נושא לחצו על 
  

 

 

  .כעת יופיעו כל היחידות ששמרתם באותו הנושא, תחת השמות ששמרתם אותם 
  

 

 

 עריכהלעריכת היחידה לחצו על .1
   תצוגה בכיתהלהצגת היחידה לחצו על .2

 



  

 27 מרכז שירות ומידע ארצי 

 

 30 מרכז שירות ומידע ארצי 

 יופיעו: נוספות עבורךהוראה יחידות באזור 
 .הרלוונטיים עבורכם  ותחומי הדעת אפשרויות נוספות  המותאמות  לשכבות הגיל 

 יחידות נוספות בנושאיי החיפוש שכבר שמרתם.  

 

 

 

 הצגת יחידות נוספות  ספות לחצו עלבתוצאות הנולצפייה 

 

 יחידות הוראה נוספות עבורך 

 הצגת יחידות נוספות 


