
(Teams)טימס 
תקשורת  : מטרה מרכזית

תכלול  , בקבוצת הלמידה
יישומים

365Office: סביבה
:  קהל היעד

תלמידים, מורים, רכזים

:שימושים
, ניהול למידה, תקשורת

קישורים , שיתוף קבצים
(אפליקציות)ויישומים 

:  אופן הדרכה
,  וובינר, סרטונים, דפי עזרה

דמו  , פוסטים קצרים
(אנגלית)להתנסות 



(Teams)טימס 
–היכרות 

?למה
עצות  

"טריקים"ו שימוש מיטבי

–היכרות 

?איך
דוגמאות 
מהשטח

שאלות  
נפוצות

הדרכה

365הוא הכלי המרכזי בסביבת ( Teams)היישום טימס 
שבתוכו משובצים שאר  " תמנון"לחינוך ומשמש מעין 

(  Planner)פלנר , (OneNote)נוט -כמו ואן, היישומים
.ועוד

לשונית ראשית ובה : יש כמה לשוניות(team)צוות בכל 
ולשוניות  מטלותלשונית ; קבציםלשונית ; ט'צשיחות

ובנוסף  , מחברת קבוצתית–גמישות מותאמות לצרכים 
לכך אפשרות להוסיף אינספור יישומים בתור לשוניות  

.נוספות
.  ערוצים–ניתן לפצל צוות לתת קבוצות 



?למה–היכרות 
:איך מתחילים להשתמש בטימס

אתם יכולים  –בבית הספר 365אם יש לכם סביבת ענן של מיקרוסופט 
!להיכנס ולהשתמש בטימס

?למה–היכרות 

של טימס במיקרוסופט כולל ספר אלקטרוני וקישורים  דף רשמי●
(עברית)תמיכה , רבים

יראה לכם  ; בתוך היישום" מגניב"סיור פעיל ו–של טימס דמוה●
איך הממשק נראה ואיפה אפשר לנהל דיון ושיתופיות ברמה 

(אנגלית קלה)גבוהה 
על התועלת של טימסגיקטייםכתבה ב●
.מיקרוסופט( 13:43)?מה זה בכלל-סרטון ●

https://products.office.com/he-il/microsoft-teams/group-chat-software
https://discover.microsoft.com/digital-education-demo
https://www.geektime.co.il/microsoft-launches-teams/
https://www.youtube.com/watch?v=5GdHvj2Fcr4
http://www.youtube.com/watch?v=nKU-FMzZFF0


?איך–היכרות 
bit.ly/teamsdoהורדת טימס למכשיר ●

.יחידת סביבות ענן לחינוך,מדריך מקוצר למורה●

הקטלוג החינוכי–יצירת צוות בטימס( 5:55)סרטון ●

הקטלוג החינוכי–יצירת קבוצות בטימס( 4:24)סרטון ●

הקטלוג החינוכי–ניהול קבצים בטימס( 3:25)סרטון ●

הקטלוג החינוכי–תקשורת בין חברי הקבוצה( 2:06)סרטון ●

הקטלוג החינוכי–ו ט ושיחות וידא'צ( 2:47)סרטון ●

.הקטלוג החינוכי–ניהול מטלות( 2:19)סרטון ●

.יוביטק-יצירת מטלה( 3:52)סרטון ●

צילומי מסך  .אורלי שיפמן-סדרת מדריכים כתובים וסרטונים●

צעד צעד

https://bit.ly/teamsdo
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/minimal_insructions_365.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/minimal_insructions_365.pdf
https://youtu.be/CCR9ERrzoGs?list=PLj4kfM4IYEdGO_Y6r0NeGjcpCiZNpw4oR
https://www.youtube.com/watch?v=JuG_B0x1o2o
https://youtu.be/zM0NwzI1Bj0?list=PLj4kfM4IYEdGO_Y6r0NeGjcpCiZNpw4oR
https://youtu.be/zWZdBCpCo7I?list=PLj4kfM4IYEdGO_Y6r0NeGjcpCiZNpw4oR
https://youtu.be/rKA7G_KYOHc?list=PLj4kfM4IYEdGO_Y6r0NeGjcpCiZNpw4oR
https://youtu.be/xWFA_3pn5vs?list=PLj4kfM4IYEdGO_Y6r0NeGjcpCiZNpw4oR
https://www.youtube.com/watch?v=yLLUfTXYou0&feature=youtu.be
https://sway.office.com/pfDvBWv99BH1bBzW?ref=Link&loc=play
http://www.youtube.com/watch?v=CCR9ERrzoGs


אוספים של חומרי הדרכה בעברית על טימס

כל מה שצריך לדעת כדי לעבוד  ●
.אמית-בטימס

מטעם מיקרוסופטסוואי●
של חברת יוביטקסרטונים פלייליסט ●
של מיקרוסופט  פלייליסט●
רמות  3סרטוני הדרכה ב-לוח פדלט●

אמית אורי-

https://edu365.blog/2020/07/14/%d7%9b%d7%9c-%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%93%d7%a2%d7%aa-%d7%9b%d7%93%d7%99-%d7%9c%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%98%d7%99%d7%9e%d7%a1/
https://sway.office.com/gvyK3HuFgR9ojs9F?ref=Link
https://www.youtube.com/channel/UCc73bf_pv1yRGavOA8pPzcQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhXNBqqG9LpKQvuJ4bNeoGBuIFf286G_4
https://padlet.com/hendlerno/zajy1rojxwd29kwc


דוגמאות מהשטח

אט בטימס'תרגיל למידה בחירום באמצעות צ●

, יום העצמאות, ג בעומר"ל)מטלות תרגול לקראת החגים ●

שמפיצים מיקרוסופט לשכפול בבתי הספר( יום הזיכרון

-עדויות 

.א"ת, ס יהודה המכבי"מנהל בי, אדר ארד●

מעלה אדומים, אמית אורי-למידה מרחוק●

תל אביב, נורדאו -סגן מנהלת בית ספר תל, דודי יהודה●

https://youtu.be/qi2b849aPnk
https://youtu.be/NeT7QPw9cCY
https://youtu.be/eldiKGp5KyA


שימוש מיטבי

עבודה עם טימס ברמה הבית ספרית-מדריך טימס למנהל ●

ערוץ פרטיושימוש בערוצים ●

לכיתהOneNoteחיבור למחברת ●

ים'אימוג, הודעות מעוצבות●

(Praise)נתינת פרסי עידוד ●

ניהול צוות וערוצים●

יצירת מחוון עם רובריקות–מטלות ●

.אינסייטס-ניתוח פעילות ●

במכשיר הסלולרי( האפליקציה)התקנת היישום ●

:למתקדמים בשימוש בטימס

טימס במיקרוסופטבלוג●

ליישום  רים'של פיצעדכוני פיתוח●

טימס

איך טימס בנוי ומתממשק –מאמר●

?אחרים365עם כלי 

https://docs.google.com/document/d/1PHDyaqYr9CmytnpeV0RNt5g0OmTRNtcBBeFxX165tI0/edit
https://edu365.blog/2019/11/07/%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%a6%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%98%d7%99%d7%9e%d7%a1/
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2042275
https://www.microsoft.com/he-il/microsoft-365/roadmap?filters=Microsoft%20Teams&searchterms=teams
https://www.microsoft.com/he-il/microsoft-365/roadmap?filters=Microsoft%20Teams&searchterms=teams
http://blogs.microsoft.co.il/eshlomo9/2016/11/19/microsoft-teams/


"טריקים"עצות ו
סימון , של שי ניסן כולל סימון לייק להודעהטיפים נבחרים14●

כתיבת  , קביעת מועדפים, קביעת סדר הצוותים, כלא נקרא

.ניהול צוות, הודעות יפות ומעוצבות

בבלוג של שי ניסן מרשת  ( ומתקדמים)שווים אוסף טיפים●

פרסום  , ערוצים פרטיים, Pollyחיבור לאפליקציית –ת "אמי

,  שליחת הודעה לערוץ, יצוא רשימת חברים, בערוצים מרובים

,  שיתוף מכלי תקשוב לתוך טימס, שיתוף סאונד, ניתוח פעילות

צירוף , שיתוף מסך הטלפון, העתקת תכנים בין מחברות

;  תיוגים, מפת חשיבה, סקרים בטימס, קבלת התראות, לצוות

.האוסף מתעדכן באופן תדיר

בפגישת וידאו בטימסלוח ציור●

.והגדרת סטטוס" נא לא להפריע"מצב ●

https://edu365.blog/2019/03/23/14-%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9-%d7%99%d7%a2%d7%99%d7%9c-%d7%95%d7%9e%d7%94%d7%a0%d7%94-%d7%91-teams/
https://edu365.blog/category/teams/
https://edu365.blog/2019/09/18/%d7%9c%d7%95%d7%97-%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%a8-%d7%a9%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a4%d7%99-%d7%91%d7%a4%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%98%d7%99%d7%9e%d7%a1/


שאלות נפוצות
.של מיקרוסופטתמיכהעמוד 

:מושגים
צוות●
ערוץ●
לשוניות●
ערוץ מנוהל●
תיוג●
הוספת אפליקציות●

https://support.office.com/he-IL/teams


הדרכות על יישומי  
ענן נוספים

טופס פניות  
ליחידת סביבת ענן  

למשוב ולהמלצה  
על חומרי הדרכה  

דף הפייסבוק של יחידת סביבות ענן לחינוך●דברו איתנו
קבוצת התמיכה בפייסבוק●

http://meyda.education.gov.il/files%5CNihulyeda%5Csvivot_hanan%5Cshivuk%5Csite/knowledge365.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2yTNEnFSK9v7-InRp8nFupIRta_yDTkkoy4ioc-2SS260Dg/viewform
https://forms.gle/PBs7w1zkkLcrH6bX6
https://www.facebook.com/DigitalContentEdu/
http://facebook.com/groups/support.anan
http://meyda.education.gov.il/files/nihulyeda/svivot_hanan/odot_svivot_anan.pdf
http://meyda.education.gov.il/files%5CNihulyeda%5Csvivot_hanan%5Cshivuk%5Csite/alfon.pdf
http://meyda.education.gov.il/files%5CNihulyeda%5Csvivot_hanan%5Cshivuk%5Csite/goals.pdf
http://meyda.education.gov.il/files%5CNihulyeda%5Csvivot_hanan%5Cshivuk%5Csite/choice.pdf
http://meyda.education.gov.il/files%5CNihulyeda%5Csvivot_hanan%5Cshivuk%5Csite/hatmaa.pdf
http://meyda.education.gov.il/files%5CNihulyeda%5Csvivot_hanan%5Cshivuk%5Csite/knowledge365.pdf
http://meyda.education.gov.il/files%5CNihulyeda%5Csvivot_hanan%5Cshivuk%5Csite/knowledgeg.pdf
http://meyda.education.gov.il/files%5CNihulyeda%5Csvivot_hanan%5Cshivuk%5Csite/safety.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSIpSk7Vs_gDQZyqOnjuI4HpP-V3bh-Kt8_B6K5pHuppqskIuXsCW86MhUiR7XjU4A6QCKfm24PeiO0/pub?start=false&loop=false&delayms=3000


חטיבת הטמעת טכנולוגיות
קובי רפאלי: מנהל חטיבה

(סביבות ענן לחינוך)ם "פרויקט גם וג
יעל גרינשפון: מנהלת פרויקט

מערך הדרכה
חפציה בן ארצי : רכזת הדרכה


