
מודלים כיתתיים  
ללמידה משולבת  

יסודי-הספר העל-בבית

...  עוזרים לכם להצליח

משרד החינוך, ישראלמדינת

טכנולוגיות ומערכות מידע, מינהל תקשוב

חטיבת הטמעת טכנולוגית

א"ל תשפ"שנה

למידע נוסף בפורטל עובדי הוראה

https://pop.education.gov.il/online-learning/how-to-teach-from-distance/
https://pop.education.gov.il/online-learning/how-to-teach-from-distance/


לפניכם עקרונות ודגמים שיסייעו  
לכם לתכנן למידה משולבת בכיתה

ללמידה משולבת בכיתהקראו את העקרונות 1.

ובדגמים המוצעים ובחרו מתוכםבצירים עיינו 2.

תכננו טווח זמן מתאים ליישום הדגם  3.

...(חודש, שבוע, במהלך יום-לדוגמה)

המרחב הכיתתי הדיגיטלי  ארגנו את 4.

בהתאם לתכנון

הערכים והמיומנויות  , שלבו בדגמים את הידע5.

המיקודים של תחומי הדעתפי -שתלמדו על

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/digital-classroom-learning-space/
https://covid.education.gov.il/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99


עקרונות לתכנון כיתה היברידית3
...שישאירו אתכם מעל המים

למידה 

בכל מקום

יחסים  

לפני למידה
למידה עצמית  

ופעילה



כדאי לרכז לתלמידים את כל המידע שדרוש להם במקום 

מרחב כיתתי דיגיטליאחד ב

המשלבים דוגמאות , רעיונות לתכנון למידה היברידיתלפניכם 

.  ליישום כיתה הפוכה ועוד

להכנת  ( גלידות)בדגמי הוראה היברידייםתוכלו להיעזר

.  משימות לתלמידים

לתלמידים בלמידה מרחוק בשל חשיבות מתן משוב מידי

במשימות  משימות עם משוב אוטומטי כמו נמליץ לשלב

.משימות של ספקי התוכןובאורייניות מתוקשבות

מראש את תכני הלמידה שנדרש לתווכם פנים  כדאי להגדיר

ואת אלה שתעדיפו שתלמידיכם ילמדו באופן , אל פנים

דוגמה לתהליך. עצמאי או בקבוצות בסביבה דיגיטלית

.התכנון

כדי וידאו/ הנחיות באודיוהשתדלו ככל האפשר להקליט

לצמצם את כמות המפגשים הסינכרוניים ולהקל על 

',  שידורים חיים'המשפחות בהתארגנות הילדים בבית מול 

/ בשילוב שאלותבשיעורים המוקלטיםהשתמשו-או
.משימות

למידה בכל מקום

עקרונות  
לכיתה ההיברידית

https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/digital-classroom-learning-space/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/learning-from-distance/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/oryanot-digitalit/digital-teaching-models/
https://edu.gov.il/tech/mbl
https://ecat.education.gov.il/%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F
https://giftedandmore.co.il/blended-learning/?fbclid=IwAR2FWpVYUES2WaMVOvnGJDGBnsvdjpTteXSCMuxzKpdiz9_N3CO18reUEQE
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/degem-lemida-shimush-video.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/bchirat-video-maagar-kayam.pdf


אופן הכניסה  אפשר להנחות את התלמידים בתחילת השנה על 

ועל התנהלות ראויה במפגשים  ,למשימות במרחב הדיגיטלי הכיתתי

.סינכרוניים ובמשימות אסינכרוניות

בכלים דיגיטליים עם  שיח אישיחשוב לקיים , בעת שלא ניתן להיפגש

,  לימודיים, חברתיים, רגשיים, טכניים)התלמידים ולאתר קשיים 

(התארגנות וניהול זמן

בכלים דיגיטליים להעמקת הקשר עם נציע לכם להיעזר גם 

והעצמתם בקרב חברי הכיתה  התלמידים

ותווכו להם מידע חיוני  קשר רצוף עם ההוריםנמליץ גם על שמירת 

הנדרש לתמיכה בתלמידים

,  להפוגה, למפגשים חברתייםשגרת הלמידה יכולה לכלול גם זמן 

ליצירה ולספורט  

כגון  , יומית המקדמת את בריאות התלמידים / פעילות שבועית

עם אמצעים שיש בכל בית עשויה לתרום  שיעורי ספורט בזום

לתחושות חיוביות של לומדים

בישול וללמד  / את התלמידים לתכנן שיעורי ספורטנוכל להזמין גם 

.את החברים

יחסים לפני למידה

עקרונות  
לכיתה ההיברידית

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/independent-learner-support-digital-environment/
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/increase-students-familiarity-digital-tools/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/online-communication-channels-parents/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/increase-students-familiarity-digital-tools/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?page=1&text=%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%AA


עקרונות  
לכיתה ההיברידית

למידה עצמאית ופעילה

את כל המידע שדרוש לתלמידי כיתתכם במקום רכזו 
מרחב כיתתי דיגיטליאחד ב

את הימצאות חלק מהתלמידים בבית וחלק בכיתה  נצלו

סביבות תוכן  , לגיוון הלמידה באמצעות כלים טכנולוגיים
.וסביבות פיזיות

לתלמידים בחירה והעמקה בנושאים המעניינים אפשרו 
.מעורבות פעילהקדמו ו, אותם

ובדרכי במשך העיסוק בנושאים , בגישות פדגוגיותגוונו
ההערכה

את עומס המשימות שמקבלים התלמידיםווסתו 

:לתלמידים סדר יום שבועי עם קישורים חמיםשלחו
למרחב הדיגיטלי הכיתתי למשימות, למפגש סינכרוני

.

"  מפרשים"ו( חובה לבצע בזמן מסוים ביום" )עוגנים"קבעו

דוגמה( ניתן לבצע באופן גמיש בטווח זמן)

ובגרופברשת בשיעורים פרטיים תלמידים להיעזר הנחו 

https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/digital-classroom-learning-space/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/learning-from-distance/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/involvement-students-synchronous-meeting/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/building-knowledge-in-a-digital-environment/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/evaluation-feedback/
https://docs.google.com/document/d/10yavqKlCySq4IplOoJQsEsxGg49BuCPuQ-Q4JWYStdI/edit
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/shiurim-pratiem-reshet/
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/academya-bareshet/sdarot/bagrup/


חמישה צירים
המארגנים מודלים לתכנון מערכת  

הספר-שעות היברידית לבית

מסעות למידה

קמפוס מקוון
עושים טוב

מרחבי מולטימדיה

מעבדות ניסויים



מסעות למידה: 1ציר 

כאשר לא ניתן לקיים סיורים פיזיים  

מגווןנוכל להציע לתלמידים , בשל המצב

.מסעות למידה וירטואליים

כל הצוות וגם התלמידים יכולים להשתתף  

.  בתכנון ובמסע עצמו

קבוע  " בלוק"הסיורים יכולים להתקיים ב

במהלך היום או להיות תחומים בזמן  

(.שבוע מסעות בעולם-לדוגמה)

מעבדות ניסוייםמקווןסקמפו מולטימדיהעושים טוב



-מסעות למידה: 1ציר 

סיור וירטואלידגם

אתר  , סיור וירטואלי יכול להיות אל מקום מציאותי או דמיוני

נקודת מבט שקשה לראות ,ארכיאולוגי או היסטורי, גאוגרפי
.קטניםלמרחקים גדולים או, במציאות

הן כלי דיגיטלי מתאים מציאות מדומה ומציאות רבודה
.במיוחד לסיורים וירטואליים

סיור שמתוכנן על ידי התלמידים הוא הזדמנות לביטוי אישי 

ישנם כלים דיגיטליים המאפשרים למורה  . וחשיבה יצירתית

היצירה  . דוגמה-ולתלמיד ליצור בעצמם סיורים וירטואליים 

זו : אך גם הלמידה הזו חשובה, בכלי דורשת למידה

ופיתוח כישורי לומד הזדמנות לבניית אוריינות דיגיטלית 
.תמודדות עם אתגרים ועודה, עצמאי

המותאם  משימה לסיור וירטואלי בתחום הלמידה בהיקף צרו

למיומנות התלמידים בניהול משימות עצמאי או ללמידה  

.  בקבוצה

מעבדות ניסוייםמקווןסקמפו מולטימדיהעושים טוב

http://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/kal_li_bedigitali_shvua_chalal_israeli.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/shvuahachalal.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/Kal_li_bedigitali_yom_yerushalayim.pdf
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/strengthening-student-skills-and-providing-a-suitable-response/


-מסעות למידה: 1ציר 

מסע לימודידגם

הוא  . מסע הוא תהליך שבאופן טבעי מתרחשת בו למידה

משלב מעבר בין נקודות במרחב או בזמן ומשלב בין הממד  
תכנון פתרון טכנולוגי:הקוגניטיבי והרגשי

ומתאים  , למסע נושאים שבהם לתהליך יש משמעותבחרו 

מסע אל : להקדיש להוראתם משך זמן של יותר משיעור אחד

מסע , מסע לקצה היקום, מסע בין אירועים היסטוריים, עצמי
.'מסעות משפחתיים וגאוגרפיים וכד, תודעתי-רעיוני

שיתופיות והיוצאות  ,מבוססות חקריחידות לימוד בנו 
.מתחומי העניין של התלמידים

? כיצד צריך להתכונן למסע: בכל מסע שאלו את התלמידים

?  מהן הנקודות החשובות בדרך? מה הייתם לוקחים אתכם

?מה למדתם על העולם ועל עצמכם

מעבדות ניסוייםמקווןסקמפו מולטימדיהעושים טוב

https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/degem-lemida-merachok-pitaron-tech.pdf
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/exploration-processes-digital-classroom/


-מסעות למידה: 1ציר 

לומדים עם חברים בעולםדגם

באחד מהפרויקטים השיתופיים עם לומדים  בחרו

.מארצות אחרות

"למידה שיתופית"פרויקט מהמגוון שלבחרו

דרכי , פגישות תכנון, זמן)בונים סדירויות ארגוניות 

(תמיכה במובילים

אפשר גם לשתף את )את התלמידים רתמו

וקבעו קריטריונים להצלחה  ( ספרית-הקהילה הבית

(ערכים, ידע, קידום מיומנויות)

מייצרים  •, ל"השותפים בחוקשר קבוע עםקיימו

/  כיתה)פגישות משותפות בין תלמידים בקבוצות 

ויוצרים יחד תוצרים, (זוגות/ רביעיות

/  יריד משותף לחשיפת התוצרים לקהלקיימו 

'בלוג וכו/ בנו אתר

מעבדות ניסוייםמקווןסקמפו מולטימדיהעושים טוב

https://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/tochniot.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=FRaczfE5II8


קמפוס מקוון: 2ציר 

MOOCניתן לשלב בהוראה קורסי 

Massive Online Open Courses 

".  קורס מקוון מרובה משתתפים"כלומר 

מסוג זה  השיטה המומלצת ללמידה בקורס 

שיטה זו מחברת בין . מודל הנבחרתהיא 

ומאפשרת  , האישי לקבוצתי ובין המקוון לפיזי

למידה משותפת של עולמות תוכן חדשים  

.בקבוצות רב גילאיות

https://www.education-cities.com/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C-%D7%94%D7%A0%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%AA/


-קמפוס מקוון: 2ציר 

ILקמפוס דגם

MOOCאל שיטת הלמידה ב התוודעו
חלוקה לקבוצות עניין ודרכי , את שיטת ההוראהלומדים

.ההנחיה

מורים לקורסים לפי תחומי העניין שבחרו  הקצו 

במידה ואין אנשי צוות מתאימים נעזרים , התלמידים
.בבוגרים מהקהילה המקומית

משותפת לרפלקציה וחשיבהנקודות עצירה קבעו

יומן  או מבקשים מהתלמידים לנהל /בדיונים משותפים ו
.בסביבות הענן שלהםלמידה אישי

בסוף הקורס לקהילה הבית ספריתפרזנטציהערכו 

מעבדות ניסוייםמסעות למידה מולטימדיהעושים טוב

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/support-groups-studying-online-distance-learning-course/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/group-reflection/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/self-reflection/
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/afarsek-kiwi.pdf


-קמפוס מקוון: 2ציר 

תלמידים מלמדיםדגם

לתלמידים בעלי תחומי ידע ייחודיים או נדרשים  אפשרו

וסייעו להם להקים קבוצות  , לבטא את היכולות שלהם
.עניין משלהם בסיוע והשגחה

–את התלמידים בבחירת מיומנות או כשירות הנחו
how toובקשו מהם ללמוד אותה באמצעות סרטוני 

את התוצר והציגו לקבוצה או לקהל גדול יותר  צלמו 

(שכבה, כיתה)

מעבדות ניסוייםמסעות למידה מולטימדיהעושים טוב



-קמפוס מקוון: 2ציר 

קמפוס קהילתידגם

בוגרי בית הספר  , אחים, הורים) את הקהילההזמינו
MOOCלסייע בליווי קורסי ( וכד

.פעולה עם קבוצת העניין של המורה והתלמידיםשתפו

בתחומי העניין  להרצות וללמדאת חברי הקהילה הזמינו
.שלהם

כלים בלמידה מרחוקבאפשרויות הייחודיות של השתמשו

.ופתחו את ההרצאות לקבוצות גדולות

מעבדות ניסוייםמסעות למידה מולטימדיהעושים טוב

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/community-mooc-online-campus-students-and-parents/
https://www.youtube.com/watch?v=McgUZBb2xn0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2cUEMWj_mRg&feature=youtu.be


עושים טוב: 3ציר 

.התנדבות בימי קורונה

לנוכח העלייה בצרכים חברתיים בקהילה  

מומלץ לאפשר לתלמידים להתנדב  , בתקופה זו

.  במקומות שונים

בני נוער שמרגישים שהם  , בשעת משבר

עוברים  , מבצעים תפקידים שונים עבור הקהילה

.  את המשבר ביתר קלות

בתקופה זו חשוב לעודד את התלמידים  

המסייעת  ,חברתית ואזרחיתלמעורבות 

.בפיתוח מודעות וערכים



-עושים טוב: 3ציר 
דגם התנדבות בקהילה

.  מעורבות חברתית באמצעות יוזמות התנדבות בקהילהעודדו
בעיית העוני: למשל

או סמרטפוניםבאמצעות , פעילויות התנדבות וירטואליותתכננו

פעילות  ,.באינטרנטפעילויות שונותכגון, כלים דיגיטליים

ניתוח ייצוגי מדיה דיגיטליים

בקבוצות )מפגשים קבוצתיים שבועיים מארגנים בבתי הספר

,  מעלים חוויות: כדי לשוחח על תהליכי ההתנדבות( קטנות
.'וכד, מתייעצים, חולקים קשיים

להכין סרטונים שונים תלמידים בחטיבה העליונה עודדו

המתמקדים באוריינות דיגיטלית עבור תלמידים בכיתות נמוכות  

הכוונה בתהליכי , סיוע בתהליכי למידה מרחוק: למשל)יותר 

פרקטיקה בנושא  : למשל( .'וכד, הכנת תוצרי למידה דיגיטליים
אתיקה במרחב הווירטואלי

,  באמצעות תערוכהתוצרי תהליכי ההתנדבות את הציגו

פעילות  . 'וכד, השתתפות בפאנל הרצאות,אתר, סרטון, מצגת

תערוכה וירטואלית:לדוגמה

מעבדות ניסוייםמסעות למידה מולטימדיהקמפוס מקוון

https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/maarach-shiur-lemida-meorevet-pitron-baaya.pdf
http://www.ivolunteer.org.il/?CategoryID=1095
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/analysis-digital-media-representations
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/ethics-copyright-virtual-space/
https://www.youtube.com/watch?v=Hjn41SuhTrA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=csdxVTW82Is
https://ecat.education.gov.il/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98-%D7%A2%D7%9D-%D7%97%D7%9F-%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%A6%D7%A7%D7%99-3-4716
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99-%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA


-עושים טוב: 3ציר 
דגם מיזם חברתי ערכי

תוך התייחסות למגוון אירועים  מעורבות אזרחית עודדו

מטלת  :למשל. אקטואליים שהתרחשו בזמן השהות בבית
.ביצוע המתמקדת בבעיה אזרחית

תלמידים שהיו מעורבים במיזמים שונים . הצלחותחגגו 

סיפורים , פוסטר, מיצג בתערוכה: תוצרים כגוןמכינים

התלמידים מציגים  . 'וכד, פוסט ברשת חברתית, אישיים

אירוע שתרם לתהליך הלמידה שלהם בחצי השנה  

יצירת קמפיין הסברה לייעול משק המים : למשל. האחרונה
בארץ

בחודש  מעורבות בני נועראת התלמידים למידע על חשפו

בנושא מצבן של תנועות הנוער בצל משבר  2020יולי 

המורים יכולים להיעזר באירועים מסוג זה כדי .הקורונה

לתכנן את המשך הלמידה ואת המשך טיפוחה של  

.המעורבות החברתית

מעבדות ניסוייםמסעות למידה מולטימדיהקמפוס מקוון

https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/maarach-shiur-lemida-matla-ezrachut.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/maarach-shiur-lemida-matla-math.pdf
https://news.walla.co.il/item/3373161


-עושים טוב: 3ציר 

מיזם קיימותדגם

אשר  טונברגגרטה את התלמידים לסיפורה שלחשפו 

מובילה את מחאת הצעירים הגלובלית נגד הזנחת משבר  

צעדים שונים שניתן לנקוט בחיי  התלמידים יציעו. האקלים

קמפיין  ויכתבו, ק האקולוגיהיום יום כדי לצמצם את הנז

סוגיות הקשורות  : למשל. הסברה אינטרנטי בנושא זה
לשמירת הטבע והסביבה

ם  "קראת וועידת האקלים של האואת התלמידים הנחו

לתכנן מיזם 2021שתתקיים בחודש נובמבר 

בנושא פליטת גזי תודעת הציבור להשפיע על המיועד
אתר או בלוגהכנת: למשל. חממה

ויכלול  ימים3אשר יימשך קיימות וירטואליהאקתוןתכננו

במהלך ימים אלה התלמידים יתכננו . חשיבה משותפת

בצוות השיפוט של  . הקיימותחזוןמיזמים שעשויים לקדם את 

המיזם הראוי ביותר . המיזמים ישתתפו תלמידים ומורים

פעילות בנושא  : למשל. י התלמידים"יופעל הלכה למעשה ע

.איכות הסביבה

מעבדות ניסוייםמסעות למידה מולטימדיהקמפוס מקוון

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001287630
https://www.teva.org.il/mada
https://www.youtube.com/watch?v=pxrQbOzSr2I
https://www.galitzamler.com/vickathon.html
https://ecat.education.gov.il/%D7%A7%D7%9C-%D7%9C%D7%99-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94


מרחבי מולטימדיה: 4ציר 

המרחבים יאפשרו בניית תוצרי למידה במדיה  

למידה באמצעות משחקים  , הדיגיטלית

.  ומישחוק

פעילות זו תאפשר לתלמידים ליצור וללמוד 

.  מתוך הנעה פנימית

למידה מסוג זה יכולה לקדם חשיבה מסדר  

.גבוה והבנה עמוקה של נושאי הלמידה

ניתן לשלב למידה רב תחומית ורב גילית  

.באשכולות תוכן אשר יעמדו לבחירת הלומדים



-מרחבי מולטימדיה: 4ציר 

משחקים ברשתדגם

כמרחב לעבודה שיתופית  משחקי מחשבבהשתתפו

יצירת משימות על ידי התלמידים עצמם וכן  /בקבוצות
באופן חוויתיכאפשרות להתעמק בחומר הנלמד 

מישחוקאת תוכן הלמידה סביב עגנו 

"משחקים רציניים"בתוכן הלמידה באמצעותהעמיקו

לבניית חדרי  דוגמאות , בנושאים שוניםחדרי בריחהבונים 

בריחה

ושתפו   SKILLZמשחקי הספר טורניר של -בביתפתחו 

קבוצתיים שנבנים על משחקי טריוויה בחוויות או צרו טורניר 

ידי התלמידים

השנתיתהסייברוהתאמנו יחד לאליפותהרשמו

(למתקדמים)מיחשוביתחשיבה ופתחו עם התלמידים 

מעבדות ניסוייםמסעות למידה עושים טובקמפוס מקוון

https://www.youtube.com/watch?v=_2OvJIImsk4
https://gamescademy.com/tag/minecraft/
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%97%D7%93%D7%A8-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%97%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=TK1imAadFpY&t=8s
https://pub.skillz-edu.org/portal/
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/kal_li_badigitali_purim.pdf
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/computational-thinking/


-מרחבי מולטימדיה: 4ציר 
דגם מדיה חזותית דיגיטלית

.ייצוגי מדיה דיגיטליתשל פענוח והבנההנחו ללמידה מתוך 

מרעיון  -חזותיים כדרך ללמידהדיגיטליםיוצרים תוצרים 
(דוגמה)י מילולי לתוצר חזות

,  תערוכה וירטואלית-אספו מידע וארגנו ידע באופן חזותי 
איסוף מידע

מטלת ביצוע, תלקיט מעוצב-עודדו חלופות בהערכה כגון 

להצגת נושא  , כאמצעי להפעלהבסרטוני ווידאוהשתמשו 
.לימודי ולהנחיה ליצירה של תוצרים

(להרחבה. )מידע מסתעףהכינו כרזות עם 

פורום ווידאוקדמו שיח ותגובות באמצעות 

מעבדות ניסוייםמסעות למידה עושים טובקמפוס מקוון

https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99-%D7%A6%D7%91%D7%A2-%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%A6%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%9F-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/analysis-digital-media-representations/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/create-visual-media-online-environment/
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%90%D7%9C%D7%A3-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/Homrei_Horaha/shavuot_kal_li.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/degem-lemida-taarucha-virtualit.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/Homrei_Horaha/eichut_hasviva.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/degem-lemida-talkit-meutsav.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/afarsek-kiwi.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/degem-lemida-shimush-video.pdf
https://drive.google.com/file/d/1u5cnPblYoSxFoo3BNQhSdDowfG0EXbQO/view
https://drive.google.com/file/d/1P1YxXyrZjZNo0exUxy11Nb0mamf1rj1K/view
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=5iaxtmaXPLI&feature=emb_logo


-מרחבי מולטימדיה: 4ציר 
דגם משחקי תפקידים

במשחקי תפקידיםחשבו על אפשרויות וצרכים ונקודות מבט שונות 

בלמידה מרחוקסימולציות ומשחקי תפקידיםהתנסו ב

התלמידים ייצקו לעצמן דמויות ויתנסו בסיטואציות שונות במשחקי  

.תפקידים בהתאם לנושא הנבחר

/ התלמידים מקימים אתר-השתמשו בכלי המדיה של הרשתות 

(  של אווההסטורי)תקופה וכד ברשת חברתית , דף לדמות/ בלוג

מעבדות ניסוייםמסעות למידה עושים טובקמפוס מקוון

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/role-playing-games-simulations/
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/Homrei_Horaha/siyum_shana.pdf
https://www.instagram.com/eva.stories/


מעבדות ניסויים: 5ציר 

מעבדה לא חייבת להיות חדר פיזי עם 

.  מבחנות וחומרים כימיים

אפשרויות רבות להתנסות וליישום  קיימות

פדגוגיה במעבדות וירטואליות מסוגים  

.שונים

בקטגורית המעבדות ניתן לכלול גם 

סימולציות וסביבות המשלבות טכנולוגיה  

.ויצירה בסגנון מייקינג



-מעבדות ניסויים: 5ציר 
דגם מדעי

ניסויים המתאימים ליישום בבית בגישה של בצעו 

(דובדבןדגם ריבת חלב" )כיתה הפוכה"
(  Phetכמו )השתמשו בסימולציות של מעבדות  

.ובמעבדות מקוונות

חלק מהתלמידים לניסוי בכיתה וחלקם בלמידה  חברו

.מרחוק באמצעות חלוקת תפקידים מתאימה למיקומם

 Citizen Science-" מדע אזרחי"חשפו את התלמידים ל
השתתפות במחקר מרחוק:כגון

דיווח על מדידות

תצפיות במקומות שונים בהם נמצאים התלמידים

ועיבוד משותף של הנתונים

מולטימדיהמסעות למידה עושים טובקמפוס מקוון

https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/degem-lemida-merachok-nisuim-bait.pdf
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%91%D7%9B%D7%A3-%D7%99%D7%93%D7%A0%D7%95
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/Homrei_Horaha/eichut_hasviva.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/kali_bedigitali_tubeshvat.pdf


-מעבדות ניסויים: 5ציר 
דגם אמנות ועיצוב

אמצעות  לעבודות עיצוב ותלקיט הנחו לתהליך חקר 
אפליקציות עיצוב מתאימות

תערוכה וירטואליתהנחו לארגון ולהצגת מידע באמצעות 

עבודה משותפת של קדמו , השתמשו בחומרים שיש בבית
תלמיד בכיתה עם תלמיד בבית

בביתהנחו לשימוש במציאות רבודה לעיצוב החדר

בעולםקיימו סיור במוזיאונים

מולטימדיהמסעות למידה עושים טובקמפוס מקוון

https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/degem-lemida-talkit-meutsav.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/degem-lemida-taarucha-virtualit.pdf
https://www.degorla.com/


-מעבדות ניסויים: 5ציר 

מייקינג ורובוטיקהדגם

–השתמשו בפלטפורמות הכוללות סימולטור 
ScratchMakecode עקרונות של חשיבה  להקניית

מיחשובית

עבודה בזוגות או קבוצות לקראת הצגת תוצרים  הנחו ל

או חשיבה עיצובית  מייקינגמשותפת בבניית תוצרים בגישת 
במגמות הטכנולוגיותאם טק'גדוגמה ל

תנו לתלמידים מנוסים ללמד תלמידים מתחילים בתרגול  
תכנות רובוטים

/  סביב נושא עם מסר חברתיפתרון בעיות צרו תחרויות ל

-תחומי/ בתי ספר/ זמנו שיתופי פעולה בין כיתות . קהילתי

גילים שונים/ דעת 

מולטימדיהמסעות למידה עושים טובקמפוס מקוון

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/computational-thinking/
https://afikim.ort.org.il/%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%A1/
https://edu.gov.il/tech/Jamtech/Odot/Pages/about.aspx
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/degem-lemida-merachok.pdf


עוזרים לכם להצליח

בקורסים קצרים הפתוחים לכולםניתן ללמוד 

.איך ליישם למידה מרחוק ולמידה היברידית

הספר  -ניתן להיעזר ברכזי התקשוב בבתי

.  ובמדריכי התקשוב המחוזיים

מוקד תמיכה רגשית בנושא המגפה: קיימים, כן-כמו

-ומרכז שירות ומידע ארצי לעובדי הוראה 

17:00-7:30: ה-בימים א,*6552

יישומים  מינהלתלבעלי תפקיד בבית ספר מסייעת 

,  03-6906600-מתוקשבים 

, 18:00–07:30חמישי בין השעות –יום ראשון 

.14:30–08:00בין השעות –וביום שישי 

https://poh.education.gov.il/PituachMiktzoi/Pages/innovative-pedagogy.aspx
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/aktuali-ahshav/guidance-corona-virus/

