
הכל שאלה של מינון ואיזון, 
בין המוכר והידוע לחדש וללא 
ידוע, בין הדיגיטלי לפרונטלי, 
בין  לקבוצתי,  האישי  בין 
השונים,  הלמידה  מרחבי 
ואלה  יותר  המוכרים  אלה 

שפחות...
חדשה  ההיברידית  הלמידה 
לנו  ומזמנת  מאיתנו  לרבים 
אתגרים והזדמנויות חדשות. 
אנחנו  שלפניכם  במסמך 
לכם  ולהדגים  להציע  רוצים 

בהבנייה  ואיזון"  "כיוון  קצת 
היברידית  הוראה  יחידת  של 
מרחבי  בין  המשלבת 
הלמידה השונים. ועוד עזרה 
לעשייה"  הרצון  בין  ב"מינון... 
לעידוד  מעשיות  הצעות 

נאותות  התנהגויות  וחיזוק 
מערכי  בתוך  המשולבות 
להלן. המוצעים   השיעור 

לפניכם שלבי המודל:

שלבים מסודרים היכולים לסייע לכם 

בהכנת יחידות הלימוד

בהבניית  לכם  המסייע   תרשים 

יחידת לימוד

הדגמה של שתי יחידות למידה היברידיות 

בסיסיים  מושגים  ו':  לכיתה  בהיסטוריה 

ושיעורים ראשונים ביוון העתיקה. היחידות 

אל  מסע  מט"ח:  של  הלימוד  ספר  על   מתבססות 

העבר: יוון, רומא וירושלים 2001

לאחר התנסות ראשונית, אתם מוזמנים לשנות 
ולהתאים את השלבים והטבלה המצורפים 

לאופי עבודתכם

בניית טבלה 
דוגמה מצורפת

מיפוי תכנית הלימודים 
רוצים/ אתם  מה 

צריכים ללמד

הנושאים  של  שיבוץ 
להם  המיועד  במקום 
מספר  נושא/  בטבלה: 

שיעור/ תת נושא

הנושאים   של  בחירה 
מול  פנים  שילמדו 
נושאים  )בכיתה(:  פנים 
של  לימוד  הדורשים 
אסטרטגיות  מיומנויות/ 
תיווך  הדורשים  חדשות 

מיידי של המורה

בחירה של הנושאים 
 שילמדו במפגשים 

הסינכרוניים: 
סיכום  או  הטרמה  למשל 
א-סינכרוניים:  שיעורים  בין 
או  עצמית  למידה  לסיכום 

הטרמה לקראתה

בנייה של
מערכי השיעור 

והמשימות

הנושאים  של  בחירה 
א-סינכרונית:  ללמידה 
מיומנויות/  תירגול  משימות 
על  חזרה  אסטרטגיות/ 
עבודה  הנלמד/  החומר 
של  קבוצתית  או  עצמית 
שהלומד  שיעור  הלומדים/  
יוכל להתמודד אתו בהצלחה 

ללא תיווך מיידי של המורה

השלבים המומלצים בהכנת יחידה היברידית
*שימו לב, ישנם תכנים המתאימים ללימוד במפגש פנים מול פנים וגם במפגש סינכרוני

תרשים סיוע בהבניית יחידת הלימוד

הדגמה של שתי יחידות למידה בהיסטוריה

מושגים כלליים בהיסטוריה //

יוון הקלאסית //

יוון הקלאסית //

 מספר 
שיעור

 מספר 
שיעור

 מספר 
שיעור

 מספר 
שיעור

 מספר 
שיעור

 מספר 
שיעור

מיומנויות

מיומנויות

מיומנויות

מיומנויותמיומנויות

מיומנויות

1

1

2

23

3

היסטוריה

עמוד 13 בספר הלימוד: אורח חייהם של היוונים 
הקדמונים: השבטים מצפון אירופה מתיישבים 

ביוון ו-תנאי הטבע השפיעו על חיי התושבים

מושגים נלווים 
למושג היסטוריה

 עמוד 15בספר הלימוד: 
הפוליס- הארגון המדיני של תושבי יוון

עמוד 18 בספר הלימוד:
בין שתי ערים- אתונה וספרטה

הצגת המושגים הנלווים

פנים מול פנים

פנים מול פנים

א-סינכרוני

א-סינכרוניסינכרוני

סינכרוני

שא
 נו

תת

שא
 נו

תת

שא
 נו

תת

שא
 נו

תת

שא
 נו

תת

שא
 נו

תת

חיפוש 
מקורות

השוואהטרום קריאהטרום קריאה

הצגת 
מידע

חשיבה 
ביקורתית

התבססות 
על ידע קודם

חשיבה ביקרותיתחשיבה מטה קוגניציהחשיבה מטה קוגניציה

ניהול יחסים 
בין אישיים

הצגת 
מידע

חילוץ מידע 
מטקסט כתוב

סיכוםחשיבה ביקורתיתחשיבה ביקורתית

תהליך קבלת 
החלטות

ניהול יחסים 
בין אישיים

 סיכום מושג 
ממקורות מידע שונים

 עבודת 
צוות

 מודעות 
עצמית

חילוץ מידע 
מטקסט כתוב

 סיכום מושג 
ממקורות מידע שונים

 סיכום מושג 
ממקורות מידע שונים

מושגים כלליים בהיסטוריה //

 מספר 
שיעור

 מספר 
שיעור

 מספר 
שיעור

 מספר 
שיעור

1

1

1

1

פתיחה - כ-10 דקות
הבאת שלושה ספרי ילדים הפותחים במילים "פעם לפני שנים רבות..." עיבוד מתוך  מערכת השידורים הלאומית

פתיחה - כ-10 דקות

גוף השיעור - כ-15 דקות
עבודה אישית/ קבוצתית  

גוף השיעור - כ-25 דקות
עמוד 13 בספר:

אורח חייהם של היוונים הקדמונים: 
השבטים מצפון אירופה מתיישבים ביוון ו-תנאי הטבע השפיעו על חיי התושבים:

פנים מול פנים

פנים מול פנים

פנים מול פנים

פנים מול פנים
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מב
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ש
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נה
מב

 התנהגות רצויה 
מהתלמיד

 התנהגות רצויה 
מהתלמיד

 התנהגות רצויה 
מהתלמיד

 התנהגות רצויה 
מהתלמיד

חיזוקים לדוגמא

חיזוקים לדוגמא

חיזוקים לדוגמא

חיזוקים לדוגמא

חלקי השיעור

חלקי השיעור

חלקי השיעור

חלקי השיעור

הקראת הפסקה הראשונה בספרי ילדים

קריאה דמומה בספר הלימוד בעמוד 13 

חיפוש הפירוש למושג היסטוריה לפחות בשני במקורות 
מידע באינטרנט.

בזמן שהתלמידים עובדים המורה עוברת בין התלמידים 
ומוודאה שהם מתייחסים לנושאים החשובים במושג 

ומחזקת תלמידים שעובדים לפי הכללים.

הקרנת מצגת אסטרטגיית טרום קריאה מותאמת 
לשיעור הנוכחי

 הסבר כל שלב באסטרטגיה וחשיבותו: 
 מה הוא תורם לנו להבנה? 

כיצד הוא  יכול לעזור לקראת  הקריאה של כל הטקסט?

שאילת השאלות:

מה אנחנו לומדים מהמשפט הפותח בכל אחד 
מהספרים? מה עוד היינו רוצים לדעת? )למה הכוונה 

פעם? מתי? .....(

עצירת הקריאה לאחר כדקה

הזמנת מתנדבים  לקרוא בקול

הקראת הפתיחה בספר הלימוד שלנו )עמוד 12(:

"לפני כ- 2800 שנים החלו שבטים מצפון ...האקרופוליס 
שהוא מקום גבוה ומבוצר" 

שיח על מטרת הכותרות וכותרות המשנה:
 האם התלמידים קראו את הכותרת? 

אם כן, למה? מה מטרתה? 
אם לא, למה דילגו על הכותרת? 

מה מטרת הכותרת וכותרות המשנה?
שימו לב: הפרק לפנינו מורכב מ- 4  חלקים.  יחידה זו  

עוסקת בשנים מהם היחידה הבאה בשנים הנוספים.

שאילת השאלות:

 איזה מידע נותנת לנו פתיחה זו? 
מה ההבדל בין קטעי הפתיחה בספרים השונים? 

"יונתן, אתה בקשר עין איתי, גאה בך"

אם משה מתנדנד על הכסא אפשר לחזק את עליזה שיושבת ישיבה 
נאותה, תוך התעלמות מההתנהגות של משה: "עליזה, את יושבת על 

הכסא בצורה נאותה, מעולה!" 

"דורית, כל הכבוד. פתחת מהר את הספר".

"שגב ואור, אתם עובדים בשקט, המשיכו ככה!"

"דורית וניסים, חלוקת התפקידים ביניכם מצוינת".
"יורם, אתה מרוכז בעבודתך, המשך כך".

"ריקי, אני רואה שסיימת, איזו מהירות! כבר ניגשת אליך".

"טל, את מחכה בסבלנות לקבלת אישור דיבור. מרשים מאוד".

שלומית, איזה הכיף לראות שאת מצביעה"

"שלומית, כל הכבוד על ההצבעה. אשמח לשמוע 
את תשובתך"

אם רומי מתעסקת בבקבוק השתיה ונתי לידה מסתכלת על החבר 
שעונה, יש להתעלם מההתנהגות של רומי ולחזק את נתי:"נתי, את 

בקשר עין עם יונתן. תותחית"

"רועי, מצוין, אני רואה שאתה עוקב עם האצבע, בספר".

"שירי ,אני רואה שאת בקשר עין איתי, נפלא".

"רחל, את מחכה בשקט לסיום דברי שאול. גאה בך".

"שלומי, שמחה לראות שאתה מצביע".

קשר עין עם המורה 

ישיבה נאותה

ביצוע מהיר של ההוראה

עבודה אישית:
עבודה שקטה/
 עבודה בזוגות: 

שיח נעים ושקט/ חלוקת 
תפקידים

מי שמסיים לעבוד מבצע 
את מה שהוחלט בתחילת 
המשימה. מוודא שהמורה 

ראתה אותו ומחכה בסבלנות 
שתתפנה.

איפוק 

הצבעה שקטה 

 קשר עין עם חבר 
העונה על השאלה 

מעקב של התלמידים בספר

קשר עין עם המורה

דיבור מכבד )אין התפרצויות 
וכניסה לדברי החבר(

הצבעה שקטה

 מספר 
שיעור

 מספר 
שיעור

1

1

סיכום - כ-15 דקות
שיחה במליאה 

סיכום - כ-10 דקות

פנים מול פנים

פנים מול פנים

 התנהגות רצויה 
מהתלמיד

 התנהגות רצויה 
מהתלמיד

חיזוקים לדוגמא

חיזוקים לדוגמא

חלקי השיעור

חלקי השיעור

הבניית פירוש המושג היסטוריה מתשובות התלמידים.

רפלקציה על תהליך הלמידה והשימוש באסטרטגייה 
טרום קריאה

הכנת רשימת מושגים על הלוח הכוללת  מושגים 
שהתלמידים נתקלו בהם במהלך עבודתם באינטרנט 

וקשורים ישירות למושג היסטוריה )ציר זמן/ קטעי מקור 
כתובים )ראשוניים/ משניים( קטעי מקור לא כתובים....

ארכיאולוג/ארכיאולוגיה, מפה היסטורית... שיח על 
מיומנויות החיפוש והסיכום שהתחדשו / התחדדו בשיעור.

חלוקת התלמידים ל'קבוצות מומחים' )שלב זה הוא 
השלב הראשון במודל ה'דיגי ג'קסו', עליו יתבססו שני 

השיעורים הבאים(

על כל קבוצה לבחור מהרשימה שעל הלוח, מושג אחד 
שירצו לחקור במשימה הא-סינכרונית. כל קבוצה תחקור 

מושג אחר.

 הגדרה מדויקת של המצופה מהתלמידים במשימה 
הא-סינכרונית:

הגדרת מינימום של מקורות מידע	 
 בחירת  ערוץ תקשורת  תלמיד- מורה במקרה 	 

של קושי
בחירת  נציג שיהיה בקשר עם המורה במקרה של 	 

קושי
קביעת תאריך הגשה	 
הצגת מחוון המשימה לתלמידים	 

קבלת החלוקה לקבוצות 
 בשקט 

ללא התנגדויות.

בחירת המושג תוך ויתור 
לקבוצה אחרת.

כתיבת הנאמר

הצבעה שקטה

מחכה בסבלנות עד לסוף 
הדברים

 "רוני, שלומית ודוב מקבלים את החלטתי בנועם. 
מעולים אתם".

"בר, ויתרת לדור, שינית נושא, גאה בך".

"יוסי, אני רואה שאתה כותב את מה שאני אומרת, טוב מאוד!"

 "סער, איזה יופי ! הצבעה שקטה"

"יוני, גאה בך. רואה שאתה מתאפק".

הצבעה שקטה
קשר עין עם חבר

שיח מכבד

"יונתן, איזה כיף שאתה מצביע הצבעה שקטה".

"למרות ההתנגדויות, פניתם בכבוד אחד לשני. גאה בכם".

דיבור ברשות
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 מספר 
שיעור

 מספר 
שיעור

 מספר 
שיעור

 מספר 
שיעור

 מספר 
שיעור

 מספר 
שיעור

 מספר 
שיעור

 מספר 
שיעור

2

2

2

2

3

3

3

3

מפגש א - סינכרוני
עבודה בקבוצות

פתיחה - כ-7 דקות
"מליאה"

גוף השיעור- כ-20 דקות
עמוד 15-16 בספר:

הפוליס - הארגון המדיני של תושבי יוון וערי המדינה 
היווניות מאפיינים משותפים ומנוגדים 

עבודה עצמית במצגת: קביעת זמן סיום לעבודה. 

סיום- כ-10 דקות
מליאה

פתיחה כ- 5 דקות
הגדרת אורך המפגש

עבודה אישית 
משימות א'-ב': בקובץ Word מספר 1

משימה ג': בקובץ Word מספר 2

גוף השיעור כ- 30 דקות
)תלוי במספר הקבוצות(

סיכום כ- 20 דקות
מפגש כיתתי בזום )חזרה למליאה(

א-סינכרוני

סינכרוני

סינכרוני

סינכרוני

סינכרוני

א-סינכרוני

סינכרוני

סינכרוני

 התנהגות רצויה 
מהתלמיד

 התנהגות רצויה 
מהתלמיד

 התנהגות רצויה 
מהתלמיד

 התנהגות רצויה 
מהתלמיד

 התנהגות רצויה 
מהתלמיד

 התנהגות רצויה 
מהתלמיד

 התנהגות רצויה 
מהתלמיד

 התנהגות רצויה 
מהתלמיד

חיזוקים לדוגמא

חיזוקים לדוגמא

חיזוקים לדוגמא

חיזוקים לדוגמא

חיזוקים לדוגמא

חיזוקים לדוגמא

חיזוקים לדוגמא

חיזוקים לדוגמא

המשימות

חלקי השיעור

חלקי השיעור

חלקי השיעור

חלקי השיעור

המשימות

חלקי השיעור

חלקי השיעור

חקר המושג 
שהקבוצות בחרו 

תוך שימוש 
במקורות מידע 

מגוונים. 

חזרה קצרה על 
הנלמד בשיעור 

הקודם )תוכן 
ואסטרטגיה(.

שליחת מצגת 
'אסטרטגיה טרום 
קריאה' לתלמידים

רפלקציה על תהליך 
העבודה האישית 

עם המצגת/ שימוש 
באסטרטגיית טרום 

קריאה.

קביעת כללים 
מוגדרים לעבודה 

אישית במצגת:
התקדמות במצגת 

לפי ההוראות . 
תלמיד שנתקל 

בקושי פונה למורה-
כתיבת הודעה 

בצאט.

מומלץ להפעיל שעון 
דיגיטלי על המסך.

הגדרה מדויקת של 
המצופה מהתלמידים 

 במשימה 
הא-סינכרונית:

בחירת ערוץ 	 
תקשורת תלמיד- 
מורה במקרה של 

קושי
קביעת תאריך 	 

הגשה
הצגת מחוון 	 

המשימה 
לתלמידים

שיתוף מסך של 
מצגת המורה או של 

אחד התלמידים.
עיון משותף במצגת 

ושיח על התוכן.

 חזרה קצרה 
על הנלמד 

 בשיעור בכיתה 
)מיומנויות ותוכן(

א. קריאת עמוד 
17-13

בספר הלימוד
ומענה על השאלות. 

ג. מענה על שאלות 
בדף העבודה בין 

שתי ערים: ספרטה 
ואתונה.

באתר תלתן 

שליחת שני קבצי 
ה-Word במייל 

אחד למורה.

ב. כתיבת רפלקציה: 
האם תהליך טרום 

הקריאה עזר להבנת 
הכתוב בספר? 

אם כן, כיצד? 
אם לא, הסבר.

 חלוקה לחדרים. 
בכל חדר נציג 

אחד מכל 'קבוצת 
מומחים'. על כל נציג 

ללמד את המושג 
שהקבוצה שלו 

 חקרה. 
להפעיל בתוכנת 

ה"זום" את השעון 
שמציין את הזמן 
שנשאר למפגש 

בחדרים.

מענה אישי על 
שאלון בגוגל פורם 
)שנבנה מהשאלות 

שנשלחו למורה( 

רפלקציה אישית: 
מה למדנו על 

מיומנויות שצריך כדי 
ללמד חברים?

הכנת יחידה מקוונת 
שאורכה 5 דקות 

לכל היותר ובה 
הסבר המושג בצורה 

מעניינת:  מצגת/ 
סרטון/ משחק...

כתיבת שאלה )או 
שתיים( שבודקת 

את הידע שקבוצת 
המומחים  למדה. 

השאלה תשמש 
לבניית שאלון בדיקת 

 Forms ידע בגוגל
לסיכום השיעור.

כתיבת רפלקציה 
קבוצתית על תהליך 

החקר ובניית היחידה 
לרפלקציה

שליחת המשימה 
)יחידה מקוונת, 

שאלה ורפלקציה(  
למורה על-ידי  נציג 

מהקבוצה

"בעבודה השתמשתם 
במקורות מידע מגוונים. 

נהדר!"

"יעל, את תותחית, אני 
רואה שאת בקשר עין".

"שאול, אני רואה שאתה 
עובד עם מצלמה 

 פתוחה, ליד שולחן. 
גאה בך"

"יוסי, אני רואה שאתה 
כותב את מה שאני 
אומרת, טוב מאוד!"

"סער, איזה יופי ! הצבעה 
שקטה"

"יוני, גאה בך. רואה 
שאתה מתאפק".

"דני, גאה בך! חיכית 
בסבלנות".

 "יוני, סימנת על המסך, 
אשמח לשמוע את תשובתך"

"דור, איזה כיף לראות שאתה 
מתארגן בזמן למפגש".

"אבי, שלחת לי ב... הודעה עם 
הקשיים בהם נתקלת. ביצעת 

 בדיוק מה שקבענו. 
המשך כך".

"רועי, שלחת את העבודה עם 
כל המרכיבים. מושלם!"

שליחת מדבקה מחזקת, 
בווטסאפ הכיתתי ו/או להורי 

התלמידים.

"דניאל, המצגת שקבוצתכם 
הכינה  ברורה ומדויקת".

"נתי, חזרת מהר למליאה. 
 מצוין. יש לך 5 דקות. 

לכי לאכול".

"חדוה, אני רואה שאת רוצה 
לדבר. שמחה לשמוע מה יש 

לך לומר".

"הקבוצה... שלחתם לי ב... 
הודעה עם הקשיים בהם 

נתקלתם. בצעתם בדיוק מה 
שקבענו. המשיכו כך".

"כל הכבוד לקבוצה...רק 
הנציג שלהם פונה אלי 

בשאלות. אתם מצוינים".

"הקבוצה...שלחה את העבודה 
עם כל המרכיבים. מושלם!"

מדבקת מחזק , בווצאפ 
הכיתתי ו/או להורי 

התלמידים.

שימוש במינימום 
מקורות מידע שנקבעו. 

התייחסות לנושא 
בהערכת העבודה:

קשר עין למסך

כניסה בזמן לסביבת 
הלמידה

תקשורת בין המורה 
והתלמיד לפי מה 

שנקבע ביניהם.

הגשת העבודה על כל 
רכיביה בזמן.

כניסה לחדרים וחיזוק 
ה"מורה" והתלמידים 

שמתנהגים לפי 
הכללים.

חיזוק תלמידים 
ש"חזרו" מהר 

ל"למליאה", לאחר 
שסיימו לענות על 
השאלון. אם רבים 

עדיין לא סיימו אפשר 
לתת להם מחזק, תוך 

קביעת זמן מדויק 
לחזרה למחשב: 

בקשת רשות דיבור 
 על-ידי סימון כף יד 

על מסך המחשב.

המורה מחזקת ועונה 
רק לתלמידים שפנו 
אליה בערוץ שנקבע.

המורה עונה רק 
לנציג הקבוצה 

ומחזקת את הקבוצה 
שנהגה עפ"י הכללים 

בווטסאפ הכיתתי.

הגשת העבודה על 
כל רכיביה בזמן.

המחשב יהיה מונח 
על השולחן

העבודה תעשה 
בישיבה ליד השולחן
עם מצלמה פתוחה. 

תלמיד שעובד עם 
מצלמה סגורה 

ומבקש עזרה- אין 
לענות לו. 

במקביל- יש לחזק 
תלמידים שעובדים 

עם מצלמה פתוחה. 

כתיבת הנאמר.

הצבעה שקטה 

המתנה עד לסוף 
דברי המורה.

 בקשת רשות דיבור 
ע"י סימון כף יד על 

מסך המחשב.
 המתנה לקבלת 

אישור דיבור מהמורה.

 בקשת רשות דיבור 
ע"י סימון כף יד על 

מסך המחשב.

חנן בן ארי

מודל יחידות לימוד המשלבות בין מרחבי הלמידה השונים, 
אסטרטגיות למידה והצעות לעידוד התנהגויות נאותות

נמרה סירצקי-חמרה | מנתחת התנהגות,  פסג"ה בת ים
חגית קליין | מדריכת עיצוב סביבות למידה, פסג"ה בת ים

נמרה סריצקי-חמרה | מנתחת התנהגות,  פסג"ה בת ים
חגית קליין | מדריכת עיצוב סביבות למידה, פסג"ה בת ים

https://www.youtube.com/watch?v=jtLodJAL8Bc&ab_channel=%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=-cqh37i281w&ab_channel=namaraHamra
http://www.pisga.byedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2057202
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/self-reflection/
https://www.youtube.com/watch?v=CH50zuS8DD0
https://drive.google.com/file/d/1mTxTVzewYeaIMSifhP4nABHagt6WGOGv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ssO2IoDZGrxTnhzGOzswjRY4aISirXGd/view?usp=sharing
http://tiltan.cet.ac.il/BookUnits.aspx?nMenuID=5&nBookID=2
https://drive.google.com/file/d/1tYgMNolp3IiT3SE3ztV-Fu2pRGWAIk9n/view?usp=sharing
https://portal.macam.ac.il/article/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%9e%d7%aa%d7%95%d7%a7%d7%a9%d7%91-%d7%91%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%91-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%a9%d7%99%d7%aa%d7%95/
https://brancoweiss.org.il/wp-content/uploads/2019/01/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%A4%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA.pdf
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/six-grade/history/Pages/Skills.aspx

