
העשייה החינוכית  

בגן בעדשת  

המצלמה הדיגיטלית

נסראלדיןסוניה

אללוזגןמנהלת

כרמלאלדלית

ברשלומית

בגניםדיגיטליתמדיהמדריכת

יזרעאלבעמקוגננת



!הסיגדחוגגילכלשמחחג
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אללוזגןעל
השקדיםאללוזגן :הגןשם•
כרמלאלדליית•

נסראלדיןסוניא :הגןמנהלת•

פרחאתשאדא :משלימהגננת•

חלביגואהר :הסייעת•

נאטורעביר :משלימהסייעת•

 ,חובהוטרוםחובהילדים 35מאכלסאללוזגן•

טיפוליותממסגרותילדיםהמשלבתרבותירבגן

עאמרנביהה :המפקחת•

באשאניבאל :מובילהגננת•

3



אללוזבגןהמיושמותתכניות

4



"אללוז"בגןהדגשים

מענהלספקבמטרההתחומיםבכללימודיתחממהויצירתמיטביחינוכיאקלים

משמעותיתלמידהדרךילדלכלדפרנציאלי

 .גןוצוותילדהורים ,הקשרוחיזוקהגןהוריעםפעולהשיתופי

זיקהומתוךממנהונתרםתורם(הגןבתוךהגןמעמדהעצמת

(למקום

בקרהתהליכיפיתוח

תהליךלכלוהערכה

בגןשנעשה

הצוותהעצמת

אחידחינוכיקוויצירת

רחבלמגווןהילדיםחשיפת

העשרהתכניותשל

תחומיעםאינטגרציה

הנעשהבכלהליבה

.בגן

ההכלהיעדיישום



הדיגיטליתהמדיהבתחוםהדרכה

בפרויקטהדרכה

"גננתלכלניידמחשב"

.הגננותשלמקצועיפיתוח

?ספינהבוניםאיך"

  .והאינסופיהגדול ,הרחבליםוהכמיהההאהבהאתבהםונוטעיםאנשיםאוספים

,עציםלאסוףלהםואומריםאנשיםאוספיםולא

".ספינהולבנותתכניותלהכין

הקטןהנסיך-אכזופרני-סנטדהאנטואן

http://keren.itu.org.il/documents/nayad_program_1.pdf


בגןהפעילותבשגרתהצילוםשילובתהליך
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מכיניםהילדים
מאוסףסרטונים

תמונות

אתמשתפים

דרךבחוויותההורים

והסרטיםהצילומים

הופכתהמצלמה
בלתיחלקלהיות

משגרתנפרד
.בגןהפעילות

מועברותהתמונות

הגןלמחשב

אתעורכיםהילדים

בתוכנתתמונות

תמונותעריכת

הילדים

ים'קולאזמכינים

שלהםמהתמונות

מספרהילדיםאחד
הצילוםחוויתעל

בבית

מתענייניםהגןילדי

לגןמצלמותומביאים

מתעדיםהילדים

מזדמנותחוויות



?מהלשם–צילום

,בהתחדשותצורך•

הגניתהחוויהעלשמירהתוךהטכנולוגיהעולםלביןהגןחייביןויסות•

,טכנולוגיתאורייןגןבוגרהכנת•

,ופנימיתחיצוניתבהתבוננותמיקוד•

,היצירהואתהרגעאתלזכורכדי•

והתפתחותשינוייםלתעד•

 ,להעצים ,לשמר•

 ,לפענח ,להבין•

ולהפיץ
8



שלהצילוםפעילותשלאופרטיבייםיעדים
הגןילדי

ליכולתםבהתאםהצילוםמעולםמושגיםיכירוהילדים•

,אחריםושלשלהםצילוםתוצרייחקרוהילדים.

תוצריבהערכת ,צילוםבתכנוןובקבוצהכיחידיםיפעלוהילדים•

שוניםלצרכיםובבחירהצילום

אתלארגןילמדוהילדים•

.הגןשלהנייחבמחשבהתמונות

.שלוהתמונותעםילדלכלתיקייה

9



:דעתותחומיהמדיהנושא

כבוד :ערכיםהעמקתחזותיתאמנות

וסובלנותושיתוף

חייםכישורי

חברתיתיזמות

וערכים

בגןמדיה

בכלנוגעת

הליבהתחומי

אוריינות

טכנולוגיתמדעית

אוריינות

מתמטית

והתמצאות

במרחב

רגשיביטוי

ילדיםוקידום

.מאותגרים

אוריינות

שפתית

10



:והמדעהצילום

מעולםבמושגיםהילדשלעולמוהעשרת•

למחשבוהורדהצילום :הטכנולוגי

מצלמה :ותפקידםטכנולוגייםמוצריםהכרת•

עתידיתמצלמהותכנוןהיוםמצלמתלעומתישנה

וחושךאורכמוהמדעמעולםמושגיםעםהיכרות•

בצלליותשימוש•

צילומםידיעלדגמיםפיתוח•

ותפקידםבמצלמהולחצניםכפתורים•

בסמליליםשימוש•
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חקרתשותפיהתבוננות

12

שלצילוםיזמוילדים .למעלהמלמטההבאהתכנית-ויזמותחייםכישורי

 .חקר-לנביטותמסביבעמדמילגלותוניסוחבריהםרגליי

מתמטיתחשיבה-עמדוילדיםכמה
. 



המתמטיתבאוריינותהמצלמה
המצלמהשעלהגרפייםוהסמליםהמספריםעםהיכרות•

הדרושהמרחקובחירת  ,במרחבהתמצאותיכולתבעלבוגרטיפוח•

זום-לתמונה

ותיוגםתמונותמיוןמיומנויותטיפוח•

קבוצותביןוהשוואהמניית•

13

!תודה-שמשית-הדרבגןצולם



דגמיםתיעוד-גאומטריה

.הבנייהמשחקיבכל
מפתחים ,במשחקיםדגמיםשלתבניותיצירת ,לבנייהדגמיםצילום

.הדגמיםשלושכלולחזרה ,וניתוחהתבוננותיכולת

14

-שימשיתהדרבגןצולם

!תודה



:שפתיתבאוריינותהמצלמה

הילדשלהוורבאליהצדקידום ,הדבורההשפהפיתוח :לשוניתכשירות•

)הילדיםביןדילמותהעלאת (ומתןמשא .שלוהמושגיםעולםוהעשרת

ועיבודםהתוצריםסביבשיח•

והמשגהשיוםשלמיומנויותקידום•

15



אחרמבטב תקשורת

16

לגמרינראיתאחרמכיווןתמונהאותה ,במחשבמצולמתתמונהשלחקר

.שונותראייהזויותעלאוריינישיחפיתוח .אחרת

כיחידיםיפעלוהילדים ,העמקה ,חדשיםבמושגיםשימוש ,שיחהיכולתפיתוח

.שוניםלצרכיםובבחירהצילוםתוצריבהערכת ,צילוםבתכנוןובקבוצה



חזותיתאמנות

השטיחעליצרופיבןחנוךשלויצירותיולסרטיושנחשפוילדים

.לסרטוןהפכנווביחדשלב אחרי שלב תיעדו,יצירה

17 !תודה-בנהריהרוןבגןצולם



חזותיתאמנות

18

 .פיבןחנוךשבהשראתיצירותתעודאחריםבגניםנושאובאותו

שיוצרתבמחשבאישיתלתיקייההתמונהאתלהכניסמאפשרהתיעוד

.פורטפוליו

!תודה-בשומרהבגןצולם
!תודה-תמרתאלוןבגןצולם



צילוםדרךולקהילהלביתחיבור

19

ביתואתצילםאחדכל

יצאנוהתמונותועם

הבתיםאתלחפש

מישהולצלם

שעוסקמהמשפחה

בספורט

המקומותאתלצלם

לגןבדרך

אתלצלם

השבתחוויות

תמונהלצלם

משחקאושלימהחדר

עליאהוב
העץשלתמונותלצלם

אוהבשאניביישוב

נשלחושוניםבגנים

לפרויקטיםהילדים

 .שונים

הביתעםלקשרעוזרתהמצלמה

 ,מהגןתמונותמקבליםכשההורים

שהילדתמונותמקבליםואנחנו

.מהביתצילם



רגשילתהליךכביטויצילום
.מרובותבאינטיליגנציותשימוש

לזכוררוציםשהםהתמונותאתלצלםמתבקשיםהילדיםהשנהבסוף
למה"בגןלצלםהבוגריםמתבקשיםמהגןהפרידהמתהליךכחלק.מהגן
עלשיחמעודדותהתמונות"?הבאהבשנהשתתגעגעוחושביםאתם

.בגןהאהוביםהדברים

20



רגשייםכישוריםשמטפחתכחוויההצילום
:חברתיים

.הילדשלהמסוגלותהרגשתהעלאת•
.כשלונותעםהתמודדותויכולתהצלחהשלחויותזימון•
ומתןמשאשלמיומנויותקידוםגםכמוותיעודםקונפליקטיםפתרון•
.חברתיתויזמותחייםכישוריטיפוח•
.הגןילדיביןלאחרהכבודלהעמקתהזדמנות•

21





?למה :לרפלקציהותיעודצילום

העבודהבשדההגננתשלבדידותה•

אמיתיתבהערכההצורך•

23

הפירוש."לאחורפנייה"ומשמעותובלטיניתהמונחמקור-יהצ רפלק•

,לאחורהסתכלותהואהמילולי

.משופרמעשהולעשות,המסקנותבעקבותלפעולהרצוןהפעלת•

גייטסבילשללהרצאהוקישור•

https://www.ted.com/talks/bill_gates_teachers_need_real_feedback?language=he


יהצ לרפלקככליהמצלמה
הגננתעבור
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אישיבתיעודקשיים

ומביךמאייםכגורםלמצלמההתייחסות•

עצמיתהביקורתאתשליקבלהאי•

נודעמהלאפחד•

25



המדיהבעזרתוהצוותהגננתהעצמת

פעילותצילום
שמעבירהבווידאו

הגננת

והערכהמשוב
הגןצוותברמת

גישהחיזוק
חיוביתחינוכית

משותפת

בפעילותצפיה
מוקלטת

אישיתיהצרפלק
הגננתברמת

התבוננות
מקצועית

בזמןואישית
פעילות

סיטואציותניתוח
מוקלטות

בישיבתמשותףדיוןי"ע
חודשיתצוות

26

תובנותוהעלאתמסקנותהסקת



הגןצוותבקרבהחינוכיהשיח

הווידאודרךבפעילותצפייהבעקבות

ברמההצוותשלההמשגהיכולתטיפוח
אינטראקציות ,פעילותמהלך  .המקצועית

ועודיצירתיתחשיבה ,חברתיות

חשיבהמתוךהצוותהעצמת
התפקידאופיעלמחודשת

מהצוותאחתכלשל

הרגשתטיפוח
לגןהשייכות

שליחותבתוך
בעשייה
החינוכית

27



,צילוםבעקבותהדרכהשיח
ולצוותלגננתאימוןעלדגשהשם

28

תכנון העשייה  •
החינוכית

דרכי פעולה•

.אקלים גן•

שיתוף הורים•

ניהול צוות  •
והתפתחות  

מקצועית

הערכה

הסיטואציהכיצד•
עיניהםדרךנראית

משוב–הצוותשל
.מעמיתותאומהצוות

משוב

המבטנקודת•
שלהסובייקטיבית

היאאיך-הגננת
 ,הדבריםאתרואה

הסיטואציהאת
אתומעריכה
?התהליך

רפלקציה

משרד החינוך יצר תבנית להערכת הגננת

http://meyda.education.gov.il/files/HaarachatOvdeyHoraa/kli_harachat_gananot_2014.pdf


?הגןצוותשלהתגובותהיומה

ושיפורשימור•

.הגןצוותחבריביןבגןהמקצועיתבשפהאחידותיצירת•

.כאחדוההוריםהילדיםקהילתכלפיבעבודהולשליחותלגןהשייכותהרגשתוהעלאתצוותגיבוש•

:בתיעודצפייהלאחרהצוותמפיציטטות•

,צילוםבזמןשקלטתיממהשונהעכשיושראיתיומהאיתךבפעילותהקבוצהאתצילמתיאני"

משלימהסייעתעביר "מדהיםזהואו "

רקולאחינוךכאשתאותיתופסיםשבולמקוםשייכתשאנילהרגיש"

                                                ,סייעת

אםסייעתגואהר"..מאודאותיומרגשמעציםזה

,וידאודרךתהיהעושהשאניפעילותעלבינינושהמשוברוצההייתיבגןרית'וסטזשלימהמכאני"

כמו!אמיתילמשובזקוקותגננותהמחליפהשדא…עבוריומלמדמוחשייותרזהכי

.אמיתילמשובזקוקותמורות ,גייטסבילשאמר

https://www.ted.com/talks/bill_gates_teachers_need_real_feedback?language=he


לקהילהיוצאתהמצלמה-חזון
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ביןמחברתהמצלמה
,מגזרים

לגניםתמונותגלריית
שוניםממגזרים

פרויקטיםממנףככליהמצלמה
בגןויוזמות

מטיילתהמצלמה
,שליבכפר

ילדהורה



לעתידחלומות

31

!חינוךצוותיהעצמת

פיתוח
המקצועיות

צוותיםשל
חינוכיים

אימוןעבודת
בעזרתאישי

הדרכת
.ווידא

מודעותפיתוח
לפרגוןהגננות

!עצמי



והערכהתודות

ולהוריםלילדיםאללוזגןלצוות•

עאמרנביההלמפקחת•

למועצת דלית אל כרמל•

והבהנדאבמועצהרךגילאגףלמנהלת•

.איש המחשבים מטעם המועצהוהבהלפארס•

הרךבגילוטכנולוגיהמדעמתמטיקהמפקחת ,סלעלענת•

הרךבגילדיגיטליתמדיהלשילובארציתמדריכה ,סהרוןלדלית•

.לאינה  ושריתה בתהליך•

המוריםוהסתדרותמשרד החינוך, "אתנה"לקרן•

אלינווהצטרפהמזמנהשפינתהמילכלותודה•

32



ההקשבהעללכםתודה

!?ומשוב .לשאלותזמן•
התוכניתאחרינוספותשאלותלכםיהיואם•
המיילדרךלענותנשמח•
•shlomitb444@tzafonet.net.il
•sonia850@walla.com

 !שאלהרק …אני
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