
גוגל ומיקרוסופט  -סביבות ענן לחינוך : שם המושב

פותח עבור משרד החינוך על ידי אלנט

גרינשפוןיעל : מנחה
לחינוך  סביבות ענן מנהלת יחידת 

? מה? איך? למה–סרטון סביבות ענן לחינוך 

https://www.youtube.com/watch?v=X5U98cfUGOQ&t=10s


תוכן

הגורם 
האנושי

תשתיות



.התקשובייםתשתית אחת מודרנית אחידה מנקודת המבט של המשתמש לכל הצרכים 

(  LMS)הוראה -מערכת למידהלתקשורת 

מרוכז  לאחסון 

בסביבות ארגוניותלמידה שיתופית ל

לקידום השימוש בתוכן דיגיטלי 

לגיבוי אוטומטי מאובטח

לניהול זמן  

ללמידה מכל מקום ובכל זמן



אינטראקציה מסוגים שונים

אחסון משותף   

קבוצות+ אנשי קשר , יומנים, ל"דוא–כל שירותי הליבה המוכרים 

התאמה לאוכלוסיות מיוחדות 

חיסכון במשאבים  

בניית אתרים



:מנקודת מבט של

הנהלה–בית ספר 

כלי עזר לארגון, כונן בנפח גדול, מכל מקום ובכל זמן, ניהול תוכן לשנים

צוות הוראה

צרכים מיוחדים, מיומנויות וערכים, הטמעת ידע, למידה שיתופית

תלמידים  

חשיפה ותרגול בסביבות העתיד, הכרת שירותי הליבה



(12)יהלי (17)יונתן  (22)ערן 



סוגי בתי  ספר
רשתות ובעלויות, חרדי, ד"ממ, ממלכתי

סוגי חיבור

דומיין מחוזי בבעלות פרטית

דומיין פרטי של מנהל בית הספר

דומיין רשות מקומית

סביבות ענן לחינוך

סוגי ספקי חיבור

יוביטק

סיסמה לכל תלמיד

מטמיעים ישירים



מחוזיים של משרד החינוךדומיינים

בתי ספר

שלא באחריות משרד החינוךדומיינים

בתי ספר

מחוזות התקשוב

רשויותיוביטק

מטמיעים ישירים

סיסמא לכל תלמיד



ללא עלויות לבית הספר–חינם לכולם 

(אוטומציה)+כניסה בהזדהות האחידה 

והגנה על פרטיותעמידה בתקנים הנדרשים לאבטחת מידע-אבטחת מידע 

ליצירת חיבורים וקהילות  –ריכוז במקום אחד 

הדרכה ותמיכה של משרד החינוך



365סביבת התנסות והדרכה ביישומי מיקרוסופט  Googleסביבת התנסות והדרכה ביישומי 

ערכת הטמעה לבתי הספר  

לניהול הטמעה  ( יישומון)אפליקציה 

אתרי מידע והדרכה

:ערכת הטמעה
עברית

ישומון גוגל

ישומון מיקרוסופט

:מדריכים אינטראקטיביים

להורים ותלמידים

(קלאסרום)למורים 

(טימס)למורים 

https://sites.google.com/view/365help
https://sites.google.com/view/365help
https://sites.google.com/view/homel
https://sites.google.com/view/homel
https://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/shivuk/site/hatmaa.pdf
https://anang.glideapp.io/
https://anang.glideapp.io/
https://365example.glideapp.io/
https://365example.glideapp.io/
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/tochen/Tours_for_Parents.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/tochen/Tours_for_Google_Teachers.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/tochen/Tours_for_Microsoft_Teachers.pdf


מחוזות  
התקשוב

03-6906700ליישומים מתוקשבים המינהלתמוקד 

6552*המרכז הארצי למידע 

בקרוב–פדגוגי -מוקד תמיכה טכנו

? מה? איך? למה–סרטון סביבות ענן לחינוך 

https://students.education.gov.il/homepage
https://edu.gov.il/sites/Shaar/Pages/HomePage.aspx
https://pob.education.gov.il/Pages/Home.aspx
https://poh.education.gov.il/Pages/HomePage.aspx
https://parents.education.gov.il/prhnet/parents
https://www.facebook.com/DigitalContentEdu/
https://www.youtube.com/user/educationil
https://www.pinterest.com/svivotanan/%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A0%D7%9F-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/
https://www.instagram.com/sbybvtnn/
https://twitter.com/WTeDW8ayKYIzEsV?lang=he
https://www.youtube.com/watch?v=X5U98cfUGOQ&t=10s




הצטרפו אלינו למסע מופלא ויצירתי במערכת 
השמש דרך תחנת החלל הבינלאומית

 בהלמידהלצפייה בחומר-Classroom(גוגל)
 ב לצפייה בחומר הלמידה–Sway (365)
 להזמנת ה–Classroom(גוגל)
להורדת חומר הלמידה לשיבוץ ב -!  עשו זאת בעצמכם–Classroom \ Teams

'ט–' כיתות ז

https://classroom.google.com/c/NjI0NjUwNjExNzFa?cjc=hno5q2c
https://sway.office.com/QWezGHENjd3QeYR0?ref=Link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfxwpfX7QMbhOR5Zn41AoNK4jU2qgPHhTSA6CXtS8bXJxxCQ/viewform
https://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/tochen/chalal_yarech_maadim_classroom.docx


(גוגל)Classroom–ב –לצפייה בחומר הלמידה 
Sway(365)–לצפייה בחומר הלמידה ב 

(גוגל)Classroom–להזמנת ה 
\ Classroom–להורדת חומר הלמידה לשיבוץ ב -!  עשו זאת בעצמכם Teams

המסע של שי מאתיופיה לישראל

,  הצטרפו עם תלמידיכם למסע של שי לארץ ישראל
מרגשים  ואנושיים, מצחיקים, לרגעים עצובים

'ז–' כיתות ד

https://classroom.google.com/c/MTMzNDQ1Njc5ODY3?cjc=mmilmva
https://sway.office.com/Q9UXVBwnrIPoNjJw?ref=Link&loc=play
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfxwpfX7QMbhOR5Zn41AoNK4jU2qgPHhTSA6CXtS8bXJxxCQ/viewform?usp=sf_link
https://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/tochen/Shais_journey_from_Ethiopia_to_Israel.pdf


חטיבת הטמעת טכנולוגיות , יחידת סביבות ענן לחינוך

גרינשפון-יעל צמח גרוברחיים חפציה בן ארצי  קרצר-עינת רוזנברגבליזובסקיאלעד  סייגדבושרונית 



פותח עבור משרד החינוך על ידי אלנט


