
חינוךלשיעורי המאגר הלאומי 

: לימוד מקוונת בנושאיחידת 
"מקושי להזדמנות"

ב"י-'י: לכיתותמומלץ 

מינהל חברה ונוער
הכשרה והשתלמויותתכניות , אגף תכנים

,  תכניות, אגף תכנים
הכשרה והשתלמויות

 power pointהורדת המצגת ב

https://meyda.education.gov.il/files/Noar/koshi_mekuvent.pptx


הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

"מקושי להזדמנות"

ב"י-'ילכיתות מומלצת יחידה 

להגשיםאותיהובילוהתהיות?ולְמהָלמה,קשותלשאלותמובילהההתמודדות"

היאלנושנותרומהבכולנומכההגורליד.המשברמתוךלצמוחאיךוללמודחלום

להשמיעבוחריםאנחנוצליליםואילולקוםבוחריםאנחנואיך–הברירה

(רמוןרונה)."בעולמנו

ואחריותשותפות , מעורבות: צירים
בגרות בעולם משתנהלקראת 
חברתיתכקבוצה הכיתה 



מקושי להזדמנות: נושא היחידה
ב"י-'לכיתות ייחידת שיעור חינוך 

יחידת הוראה מקוונת–תיק תכניות לימודים 

פרקטיקותערכיםמיומנויות

3שיעור 2שיעור 1שיעור  מבוא למורה

:השיעור הינו חיבור של שלושה צירים
שותפות ואחריות  , מעורבות•
לקראת בגרות בעולם משתנה•
הכיתה כקבוצה חברתית•

,יצירתיתחשיבה,שפתיתאוריינות:קוגניטיבי
דיגיטאליתאוריינות

עצמיתהכוונה,עצמיתמודעות:אישיתוך
התנהלות,חברתיתמודעות:אישיבין

גלובאליתאוריינות,חברתית

אהבת הדעת וחדוות הלמידה•

כבוד האדם והמשפחה•

הדדיתצדק חברתי וערבות •

ועוסקתשיעוריםשלושהכוללתהלימודיחידת
שימתתוך"הקורונהמציאות"עםבהתמודדות

השיעורים.להזדמנותקושיהפיכתעלדגש
ובאופןמאק'גשלדמותועלנשענים

השיעורים.עולמיתמגפהבעתהתנהלותו
מעגליםשלושהדרךהתלמידיםאתמובילים
.חברתיוכללכיתתי,אישי–מיזמיםמבוססי
!לתפוס את ההזדמנות–1שיעור 
הכיתה משנה מציאות–2שיעור 
מתן תפקיד לכל תלמיד, אישיתתוכניתבניית 1.ערבות הדדית בימי קורונה–3שיעור 

יצירת הזדמנויות לתלמידים לשיתוף במשאלות ובחלומות2.

ה בלמידה מרחוק/תלמיד-יצירת קשר מורה3.

מיזם חברתי בלמידה היברידית4.

הבניית ידע בסביבה דיגיטלית5.

אמפתיה לזולת, חיזוק תחושת החוסן6.

חיזוק תחושת המסוגלות ואמונה ביכולת בקרב תלמידים7.

הצלחות ככלי מעצים למידה-למידה מאי8.

מומלץ להוריד את הקובץ למחשב*

, תוכניות, אגף תכנים
הכשרה והשתלמויות

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/skills-development/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/values-education/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/learning-from-lack-of-successes-as-tool-empowers-learning/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/values-education/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/values-education/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/skills-development/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92'%D7%A7_%D7%9E%D7%90
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/building-personal-program/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/providing-role-for-each-student/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/creating-opportunities-for-students-to-share-wishes-and-dreams/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/contact-teacher-student-distance-learning/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/social-enterprise-hybrid-learning/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/building-knowledge-in-a-digital-environment/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/strengthening-resilience/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/empathy-for-others/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/strengthening-the-sense-of-capacity-and-belief-in-the-ability-among-students/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/learning-from-lack-of-successes-as-tool-empowers-learning/


פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

1' שיעור מקוון מס

פתיח

והתנהלותתנאים,יוםסדרמכתיבההקורונהמגפת,השתנתהשלנוהמציאות

חייהםלשגרתמכשולמהווהזומציאותמהאנשיםחלקעבור.שונה

,להזדמנותהקושיאתלהפוךניתןכיצדנבררזהבשיעור.לעתידולשאיפותיהם

.להצלחהאותוולהפוךהזהרגילהלאהאתגראתלקחתניתןכיצד

:לדיוןשאלות

?חווהאותההמאתגרתבמציאותלהמשיךכוחותמאק'גשאבן/לדעתכםמניין

?כישלוןמתוךאישיתהצלחהעלבסיפורלשתףה/יכולמי

:ן/שאלה לכולם

?ה לשתף בקושי אותו הוא חווה בימים אלה בעקבות המציאות שנכפתה עלינו/מי יכול

הסרטון הבא. הוא יזם ומיליארדר סיני, עליבאבא, מייסד חברת הסחר האלקטרוני, מאק 'ג

.חשבו על הקשיים והכישלונות המוצגים בסרטון. מציג מעט מן הקשיים אשר חווה בצעירותו

,  תכניות, אגף תכנים
הכשרה והשתלמויות

https://www.youtube.com/watch?v=U3fZKqnDpbY


פתיחה

סיכום

1' שיעור מקוון מס

יַהזֶּהַהּיֹוםּוְנָאָצהְותֹוֵכָחהָצָרה-יֹום..." .('ג'פס,ט"י',במלכים)“ְלֵלָדהןַאיִּ ְוֹכחַ ַמְשֵבר-ַעדָבנִּיםָבאּוכִּ

.מתוכושנולדיםמקוםהואמשבר.הלידהבעתהיולדתמושבהוא"משבר"המילהפירוש

.המשברמתוךחדשמשהוולהולידקדימהלפרוץהזדמנותן/לכםלהעניקהיאזהשיעורמטרת

.ן/עליכםהיאההגשמה,הזדמנותהואהשיעור

הפעילותמהלך

שפהאיזו?ללמודחלמתםמה.הבאותהשניםאתדמיינו,השנהסוףאתדמיינוודקהקחו1.

.למציאותהחלוםאתלהפוך–שנותרכלעכשיו?לנגןרציתםכליאיזהעל?לדבררציתם

שלושהנציג.חייםמשנהמושכלתבצורהבידעלהיעזרהיכולת,רבמידעקייםבאינטרנט2.

הצגתלאחר.ההזדמנותאתלתפוסשרוצהלמיהמחכהועשיררחבידעעולםמתוךמשאבים

האפשרויותביןיעברו,אלהלאתריםבעצמםייכנסוותלמידהתלמידכלהמשאבים

.הקרובבחודשיעמיקוהםבוהכשרה/ללמידהאחדפריטלפחותויבחרובהםהקיימות

.השנהלסוףיעדויגדירוללמודלהתנסותבחרהואבמהישתףא"כמכןלאחר3.

!ן/ההזדמנות היא שלכם

מהלך-גוף 

,  תכניות, אגף תכנים
הכשרה והשתלמויות



,  קורסי הכשרה
לימוד שפות והעשרה

ככלי למידהיוטיוב
להתעשר, לצייר, לנגן

,  תכניות, אגף תכנים
הכשרה והשתלמויות

https://campus.gov.il/
https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/pages/onlinecourses.aspx
https://campus.gov.il/
https://campus.gov.il/
https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/pages/onlinecourses.aspx


.כידוע ניתן לחפש ביוטיוב משהו ספציפי או משהו כללי1.

".אוריגמי"או אפילו " למתחיליםלימוד ספרדית "או " איך לנגן את התקווה בפסנתר": לדוגמא

.יציע אפשרויות לפי המילים שכתבנוויוטיובניתן להתחיל משפט 2.

:לדוגמא

מומלץ ללחוץ על  . )ארגונים ומיזמים ולצלול לתוך ההיצע שלהם, ניתן להקליד שמות של מוסדות3.

.929-ומשרד התפוצות, אוניברסיטת תל אביב: לדוגמא"(. ופלייליסטים" סרטונים"התוויות 

לדוגמא כאשר מוסיפים את . להוסיף למילות החיפוש צירופים שמעצימים את חווית הצפייה והלמידה4.

360ישראל , 360נאסא –דוגמא . מעלות360-ניתנת אפשרות להזיז את המסך ב" 360"הצירוף 

,  תכניות, אגף תכנים
הכשרה והשתלמויות

https://www.youtube.com/c/telavivuniversity/videos
https://www.youtube.com/channel/UC3ml5QHOO6tgNeNeltkY5fw/videos
https://www.youtube.com/c/Project929/playlists
https://www.youtube.com/results?search_query=%D7%A0%D7%90%D7%A1%D7%90+360
https://www.youtube.com/watch?v=raEKbBANxXc


פתיחה

מהלך-גוף 

1' שיעור מקוון מס

הפעילותסיכום

?"הגדולההמגפה"וניוטוןאייזקעלהמספרהבאהקטעאתלקרואת/מתנדבמי

:למחשבהשאלה

?לעצמנורקלאלתרוםכדיהזאתהתקופהאתלנצלניתןכיצד

:לדיוןשאלה

?כעתחוויםשאנוזוכמובתקופהדרךלפרוץכדימאתנונדרשן/לדעתכםמה

סיכום

,  תכניות, אגף תכנים
הכשרה והשתלמויות



זובמגפה."הגדולההמגפה"כונתהאשרבלונדוןדברמגפתפרצה1665בשנת

התוארסיוםלקראתהיהניוטוןאייזקתקופהבאותה.אדםבני100,000-כמתו

עברוניוטון'קיימברידגאוניברסיטתלסגירתהובילההמגפה.שלוהראשון

.בחווהלהתגורר

דרךפרץבה"ניוטוןשלהפלאיםשנת"לימיםכונתהבחווההבידודתקופת

בשלושתדופןיוצאילגילוייםוהגיעואסטרונומיהאופטיקה,במתמטיקה

.הכבידהותורתהאורמבנה,הדיפרנציאליהחשבון:חייושלהגדוליםהפרויקטים

.העולםפניאתלשנות,המדעפניאתלשנותניוטוןאתדחפה"הגדולההמגפה"

,  תכניות, אגף תכנים
הכשרה והשתלמויות



מהלך-גוף 

2' שיעור מקוון מס

פתיח

.אותןלתפוסשמוכןלמיחדשותהזדמנויותנוצרותהמגפהבגללואולילמרות1.

אתנקרא,עתה.אישיבאופןמאק'גשלהצלחות/בכישלונותצפינוהקודםבשיעור

.עם מגפה עולמית, מאק 'חברתו של ג, עליבאבאהמציג את ההתמודדות של הקטע הבא

?הסארסמגפתעםמאק'גשלמההתמודדותן/לכםעלותובנותאילו2.

:לדיוןשאלה

?הנוכחיתהמציאותמתוך"מחדשלהיוולד"אפשרותיששלנולכיתהן/לדעתכםהאם

פתיחה

סיכום

,  תכניות, אגף תכנים
הכשרה והשתלמויות



בעיקרעסקהאשרקטנהחברההייתה"עליבאבא"2000-השנותבתחילת

פרצה2003בשנת.לסיןמחוץחברותשלרכשלמחלקותסיניםספקיםביןבסחר

.ספרובתימפעלים,חנויותנסגרובסין.הסארסמגפת

מעובדי500-כ.החוליםבביתואושפזהבסארסנדבקההחברהמעובדותאחת

אתהאשימוהחברהמטהישבבההעירתושבי.לבידודלהיכנסהונחוהחברה

מחששהזמנותלבטלהחלולעולםמסביבוצרכניםהמגפהבהפצתעליבאבא

.קריסהבסכנתהייתההחברה.בסארסנגועיםהחברהשמוצרי

אתרופיתחבחדרהסתגראשרקטןחשיבהצוותהקים,עליבאבאל"מנכ,מאק'ג

,כךעלנוסף.לחברותרקולאהרחבלקהלישירותמשווקיםעסקיםבומכירות

יוזמה.והשראהמוטיבציהשלרבהומידהפסיכולוגיסיועלעובדיומאק'גהעניק

עליבאבאאתהפכה,גדולהמגפהשלמשברבלב,הסגרבתוךנולדהאשרזו

.דולרמיליארד500למעלהעפילשוויההאחרונותבשניםאשרלחברה

.מחדשנולדהעליבאבאהסארסבמגפת

,  תכניות, אגף תכנים
הכשרה והשתלמויות



פתיחה

סיכום

2' שיעור מקוון מס

הפעילותמהלך

ק'גשיצרלאלהבדומהמשימהצוותי–חשיבהלצוותינתחלק-בזוםלחדריםחלוקה1.

."עליבאבא"במא

תחתלביצועניתןלהיותצריךהמיזםתכנון.הכיתהלטובתמיזםייצורצוותכל2.

המיזםיעסוקבונושאיחדלכתובדקות15ן/לכםישבחדרים.הנוכחיותהמגבלות

.ן/חשבתםעליובכיווןהכיתהאתתשתפומכןלאחר.הצוותחבריביןתפקידיםולחלק

במלואואותוולהציגמקוונתבצורהלהיפגשתוכלוהמשותףהמיזםתכנוןלהמשך3.

.שבועייםעודלכיתה

בימיכיתתיתהתנדבות,קורונהבימיכיתתיגיבוש:למיזמיםאפשרויות

–מורהקשרהידוק,שאחריליוםאירועתכנון,בלימודיםסיוע,קורונה

.ועודהספרבביתהמשותפיםהמרחביםתכנון,כיתותביןחיבור,תלמיד

מהחדריםהחזרהלאחר

.הצוותוחבריחברותחשבועליוהכיווןאתישתףצוותכל

מהלך-גוף 

,  תכניות, אגף תכנים
הכשרה והשתלמויות

https://meyda.education.gov.il/files/Mercaz_Meyda/zoomnew/zoom.pdf


פתיחה

מהלך-גוף 

2' שיעור מקוון מס

הפעילותסיכום

?הבאהמשפטאתלקרואת/מתנדבמי

אנחנואיפהנחשובואזתסתייםהקורונהאחדיום

היינוומהעשינומה,הזההגדולהמשברבזמןהיינו

למען,משפחתילמען,עצמילמעןלעשותיכולים

.החברה

:למחשבהשאלות

?משאביםובעלימיליארדריםשלביכולתםרקזההנוכחיבמשברותרומהסיועהאם•

?אלהבימיםלחברהולסייעמעורביםלהיותניתןכיצד•

שאלה

?היוםלעשותמאתנונדרשן/לדעתכםמה סיכום

.  בשיעור הבא נחשוב יחד כיצד ניתן לסייע במעגלים רחבים יותר במציאות הנוכחית

.כאן בארץ, בתקופה זומאק 'של גתרומתועם נחתום , עתה

,  תכניות, אגף תכנים
הכשרה והשתלמויות



.ישראלובהןרבותלמדינותמאק'גתרםהקורונהמשברבתחילת

וביגודמסכותמיליוני,לקורונהבדיקהערכותהיתרביןכללוהתרומות

שלוהסיועקרןוהפיצההפיקה,כןכמו.הנגיףהתפשטותנגדבמאבקהגנה

בנפגעילטיפולחיוניותועצותמידעהכוללת,דיגיטליתהדרכהחוברת

החוליםבביתהרפואהצוותישלהאישיניסיונםמתוך,קורונה

Zhejiangהאוניברסיטאי Universityבעולםמהראשוניםשהיה,בסין

.בנגיףהטיפולעםלהתמודד

,  תכניות, אגף תכנים
הכשרה והשתלמויות



מהלך-גוף 

סיכום

3' שיעור מקוון מס

פתיח

?הבאהקטעאתלקרואת/מתנדבמי

את,התקופהאתחוויםאנחנוכיצדיודעיםאנו.מצבםמהיודעיםכאןואחתאחדכל

חווהמהיודעיםלאאנחנואך.מרגישיםשאנחנומהאתובוודאיללימודיםהמוזרההחזרה

עללחשובנסו.אלינוקרובפחותאחראדםחווהמהיודעיםלאבטחואנחנושלידיהחבר

חסכונותיהםכלאתהשקיעואשראנשים,מעבודתםפוטרואשרמשפחותבעלי,אנשים

אולסופרלצאתשמפחדותובסיכוןמבוגרותאוכלוסיותעלחשבו.חדשעסקבפתיחת

.למענםלעשותיכוליםאנחנומהנחשובאנחנוזהבשיעור.תרופותלקנות

:לדיוןשאלות

?שלהםהעבודהיוםאתשסיימולאחרלעבודלהמשיךצעיריםלאותםגרםן/לדעתכםמה•

?הזהבסרטוןהסיועאתשקיבלואנשיםאותםמרגישיםן/לדעתכםמה•

לעשותשבוחריםהצעירים:אפ-הסטארטאומת

אחריםלמעןמשהועושיםשהםשהחליטוצעיריםחבורתהמציגבסרטוןיחדנצפה

.זובתקופה

פתיחה

,  תכניות, אגף תכנים
הכשרה והשתלמויות

https://www.youtube.com/watch?v=06KQXGj5Ck4
https://www.youtube.com/watch?v=06KQXGj5Ck4


פתיחה

סיכום

3' שיעור מקוון מס

הפעילותמהלך

.מנטימטרבעזרתהמציאותאתתחילהנבחן,מעורביםלהיותמוטבהיכןלדעתכדי1.

:השאלהעלוישיבשאתןהקודאתיכניסאחדוכל(הסבר)menti.com-לניכנס

?הקורונהבמציאותשלנובחברההיוםקיימותן/לדעתכםבעיותאילו

(.הזוםאט של 'ניתן לכתוב את התשובות בצ, למנטימטרכחלופה )

נוכחביצועברמיזםויציעיחשובחדרכל,שעלוהבעיותולאורבזוםלחדריםנתחלק2.

.שלנוהספרלביתמחוץלאוכלוסיותולתרוםמעורבתלהיותיכולההכיתהבוהמגבלות

הואמה?פונההואלמי?המיזםשםמה:הבאותהשאלותעללהשיבצריכההצעהכל

?יושגהואכיצד?בתקציבצורךישהאם?התפקידיםחלוקתמהי?נדרשמה?תורם

עלאט'בצכיתתיתהצבעהונערוךשלוהמיזםאתיציגחדרכלמהחדריםהחזרהעם3.

.הנבחרהמיזם

.הזמניםלוחאתיחדונקבעהשוניםלתפקידיםנתחלקוכולנוכיתתיהואהנבחרהמיזם4.

:לדיוןשאלות

?לשנותיכול?להשפיעיכולשלנוהמיזםכיצד•

?משמעותייהיהשהואכדי?יצליחשהמיזםכדילעשותצריכיםאנופעולותאילו•

מהלך-גוף 

,  תכניות, אגף תכנים
הכשרה והשתלמויות

https://www.mentimeter.com/
https://ecat.education.gov.il/mentimeter
https://meyda.education.gov.il/files/Mercaz_Meyda/zoomnew/zoom.pdf


פתיחה

מהלך-גוף 

3' שיעור מקוון מס

השיעורסיכום

:הבאהמשפטאתיחדנקרא

יש אנשים  , מפגש עם משבר יש אנשים המתמסרים לפחדבכל 

.לקום ולעשותהבוחרים אדישים ויש את אלה הנותרים 

?אז אילו אנשים אתם

בכיתהדיון

?הזההמשפטעלן/דעתכםמה•

?אחרתבקבוצהאתםהאם?בוהמתוארותמהקבוצותחלקאתםהאם•

:למחשבהשאלה

?המשברעלבהתגברותמשמעותיתהחברהשלהמעורבותן.לדעתכםכמהעד•

סיכום

,  תכניות, אגף תכנים
הכשרה והשתלמויות


