
מור סבג, אינה פלוטוב, ר ענת סלע"ד



?מי אנחנו

,מפקחת ארצית למדע וטכנולוגיה בגיל הרך

מדע ומערכות מידע, מנהל תקשוב

ר ענת סלע"ד
מנהלת יחידה למידענות וטכנולוגיות  

,תקשוב דיגיטליות

אגף לחינוך קדם יסודי

אינה פלוטוב
,מדריכה ארצית לתקשוב

, מדע ומערכות מידע, מנהל תקשוב

אגף לחינוך קדם יסודי

מור סבג



זיהוי  

שותפים

הגדרה

התאמה

הזדמנויות

הרחבת 

מאגר 

השותפים

פרקטיקות  

הוראה

מערכות  

מעקב 

ובקרה

הכשרה



דור האלפא

2010-2020



קצרהר’מסנגאשמח לשיחת 

להרחבה

https://getacquainted.co/results/conversation/12145
https://getacquainted.co/widget/fff9a9de-5306-42ae-a533-94a0f78176e1
https://www.youtube.com/watch?v=f_ad2vzNNfs&feature=emb_logo


במציאות משתנהורלונטיאיכותי עיצוב חינוך 

מהי מטרת החינוך בגיל הרך  

?21במציאות  המשתנה של המאה 

לשם 

?מה

להרחבה

https://www.youtube.com/watch?v=D6KCQGE9Qok


ידע וערכים דרושים לילדי דור  , אילו מיומנויות

האלפא כבר היום כדי לשגשג ולעצב את עולמם  

?  משתנה ולא ידוע, בעתיד מורכב

כיצד נוכל לפתח את המרכיבים האלו באופן אפקטיבי  

?תוך שמירה על מרכיבי הגן והמינון המתאים

?מה

?איך



המציאות החדשה
אתגר כהזדמנות



המציאות החדשה
אתגר כהזדמנות

ממד פיזיממד דיגיטלי



ידע וערכים דרושים לילדי דור  , אילו מיומנויות

האלפא כבר היום כדי לשגשג ולעצב את עולמם  

?  משתנה ולא ידוע, בעתיד מורכב

כיצד נוכל לפתח את המרכיבים האלו באופן אפקטיבי  

?תוך שמירה על מרכיבי הגן והמינון המתאים

?מה

?איך



?מה

ממד פיזיממד דיגיטלי

הקניית ידע בתחומי דעת וקידום המטרות פדגוגיות•

מיומנויות למידה דיגיטליות ומיומנויות תקשורת מקוונת מרחוק  פיתוח •

פיתוח מיומנויות לומד עצמאי•

קידום שותפויות והעצמת קהילת הגן•

ידע וערכים דרושים לילדי דור האלפא כבר היום  , אילו מיומנויות

?  משתנה ולא ידוע, כדי לשגשג ולעצב את עולמם בעתיד מורכב



ידע וערכים דרושים לילדי דור  , אילו מיומנויות

האלפא כבר היום כדי לשגשג ולעצב את עולמם  

?  משתנה ולא ידוע, בעתיד מורכב

כיצד נוכל לפתח את המרכיבים האלו באופן אפקטיבי  

?תוך שמירה על מרכיבי הגן והמינון המתאים

?מה

?איך



פיזיטלימרחב  למידה 

למידה 

משולבת

כאחד האמצעים  
לעיצוב חינוך איכותי ורלוונטי בגיל הרך

במציאות המשתנה והחדשה



למידה 

משולבת

למידה דיגיטלית

למידה פיזית

:פעילויות בשימוש בכלים דיגיטליים

באופן פיזי בכיתת גן או בבית•

באופן מקוון מרחוק בחדרים וירטואליים או  •

בערוצי תקשורת אחרים

:ההתפתחותתחומיכלפעילויות  פיזיות ב

בחצר או בסביבה הקרובה לגן, במרחבי חיים בגן•

במרחבי חיים בבית או בסביבה הקרובה לבית•



באיזה סוג של  

?למידה אבחר

(סינכרונית-ואסינכרונית )למידה מרחוק •

בשילוב מדיה דיגיטליתפ"פאלמידה •

באילו זמנים

ובאילו מרחבים  

?תתרחש הלמידה

באיזה אופן 

?תתרחש הלמידה

בזמן פעילות הגן או בזמן שהגן סגור•

בית או בסביבה  /במרחבי חיים בתוך הגן•

הקרובה לגן ולבית

במקום פיזי או במרחב וירטואלי•

ופעלניתלמידה אישית  עצמאית פעילה •

ופעלניתלמידה קבוצתית שיתופית פעילה •

כלי אשתמש  /באיזו פלטפורמה

על מנת לתמוך בפדגוגיה  

?באופן הטוב ביותר

למידה 

משולבת ה 
ד
מי

ל
ת

לי
ט

דיגי

ת
זי

פי
ה 

ד
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ל



מרחב למידה 

פיזיטלי

למידה דיגיטלית

למידה פיזית
להרחבה

https://www.edunow.org.il/article/3972


הדלקת נרות  

משותפת  

הוירטואליבמרחב 
דוידוביץמיכל מסיקה 

'גן סייפן א

אשקלון

https://www.youtube.com/watch?v=_0FN97pUK9Y&feature=youtu.be&t=1013&ab_channel=%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%AA


ילדי גן גלים בבת ים

"לסופגניהבמרוץ "

אגאיןמור 

מדריכת תקשוב  

א"מחוז ת

QR codeסינכרונית בשילוב -למידה ניידת א



שפטוצלובאתי 

,  מנהלת גן זמר

אשדוד

מדריכת תקשוב  

מחוז דרום

מפגש סינכרוני עם ילדים שנעדרו מהגן  



פיזטלייםמרחבי למידה 
אבלאסיינה'בות

לוד, גן אייל

מדריכת תקשוב  

מחוז מרכז



דרמטי-שימוש במקרן להעצמת המשחק הסוציו



למידה קבוצתית שיתופית  

ופעלניתפעילה 



למידה אישית עצמאית  

ופעלניתפעילה 





המדיח של מתן  

https://youtu.be/LpQdTzJmesg
https://youtu.be/LpQdTzJmesg


פיזיטלימרחב  למידה 

למידה 

משולבת



תודה על ההקשבה



תודות

ר עופר רימון ולקובי רפאלי על ההובלה והחזון"לד

לראשי היחידות בחטיבת הטמעת טכנולוגיות על הנחיית המושבים

ר לימור ליבוביץ על ארגון הכנס"ר ארז פורת וד"לד

לכל מדריכי התקשוב שלקחו חלק והציגו את העשייה בשטח 

למפקחי התקשוב ולממונים במחוזות על ההובלה ועל ההנחיה במושבים

לגליה מנדל על הקמת דף הכנס בפורטל עובדי הוראה

פארק-לצוות הטכני בחדרי הזום ולאנשי המטה שהנחו את מושבי ההייד, לתומכים

על הפקת הכנסבאלנטלצוות 

פותח עבור משרד החינוך על ידי אלנט


