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 הקדמה

 מגפת הקורונה חידדה את חשיבות הלמידה מרחוק כפורצת גבולות זמן ומקום. 

שגרה  בעתותכחלק מתפיסה פדגוגית בית ספרית ובמטרה לשמור על תהליכי הוראה, למידה והערכה )הל"ה( 

  .למידה משולבת דיגיטל משרד החינוך מוביל הטמעתוחירום,  

 .למרחב הפדגוגי היכנסולמידה משולבת דיגיטל  מידע נוסף וחומרים בנושא ל

כמדי שנה משרד החינוך מקיים תרגיל שנתי הבוחן מוכנות מערכתית נרחבת של הנהלת בית הספר, מורים 

 ללמידה מרחוק״ במצב חירום. "ותלמידים למעבר מלמידה בשגרה 

 ."תרגיל "למידה מרחוק בחירוםיקיים משרד החינוך בכל בתי הספר שבוע  גבשנת הלימודים תשפ״

  2023בפברואר  20, בשבט תשפ"ג טכ" ,שניביום תקיים התרגיל י

 .בנוהל חירום בזמן אמת יש לפעול על פי ההנחיות המפורטות – מקרים של מצב חירום בזמן אמתב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/
https://meyda.education.gov.il/files/anan_chinuchi/emergency-procedure.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/anan_chinuchi/emergency-procedure.pdf
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 גתרגיל למידה בחירום תשפ"הנחיות ל

 התרגיל מטרות

 חירום. בעתותמוכנות מערכת החינוך ללמידה מרחוק  הגברת 

 חובה* – למידה כסביבת תתייכ דיגיטלי במרחב שימוש 

  .2023בפברואר  02 התשפ"ג, בשבט כט' ,ניש ביום במוסדות החינוך ייערך למידה בחירום תרגיל 

בהתאם לדגשים  לפעול, בעלי התפקידים והצוות החינוכי בתי הספר ימנהלעל  לתרגיל ערכותיהה בשלב

 :המפורטים להלן

 היערכות

o מרחב דיגיטלי כתתי בסביבת ענן בית ספרית (Moodle, Google Classroom, Microsoft 365 )– 

 בשגרה וכל התלמידים פעילים.יוודא שלכל מורה מרחב כתתי דיגיטלי פעיל  רכז התקשוב

 : מחנך הכיתה

 התלמידים סיסמת הזדהות אחידה לכניסה למרחב כתתי דיגיטלי, יוודא שלכל 

 , חובה להיכנס למרחב כתתי דיגיטלי באמצעות סיסמת הזדהות אחידה()              

 כתתי דיגיטלי שכל התלמידים תרגלו מראש כניסה ועבודה במרחב . 

 .הכין משימה ושייך אותה לתלמידי כתתו במרחב כתתי דיגיטלי 

o  ליום התרגיל הפעלה בית ספרימודל בחירת: 

 תרגול לאחר שעות הלימודים 

 מודל כיתה הפוכה 

  מרחוקמקוון יום למידה  

o  לכיתות חירום ליצירת שיעור אחראי תוכנת ניהול פדגוגי בית ספרי הערכות  - פדגוגיניהול תכנת

 התלמידים. נוכחות בשיעור זה על  ומחנכי הכתות ידווח . יום התרגיללהאם 

o  שאין להם תוכנה לניהול פדגוגי, יבצעו את בדיקת הנוכחות  באמצעות בתי הספר  –טופס מקוון

 .טופס ייעודי של המשרד

o  הגורם המוסמך בבית הספר שכל המחנכים משויכים לכיתתם על ידיבדיקה  –מצבת תלמידים, 

לעדכן יש  – לאש ובמקרה....(  2, א' 1)להקפיד לבדוק שמעודכנת גם כיתה מקבילה, לדוגמה: א'

 .תלמידים מצבתב

o  בדיקה מול הצוות החינוכי שתלמידי כיתתם מכירים את שם המשתמש וסיסמת  –הזדהות אחידה

 חדו הזדהות אחידה לצורך התחברות למרחב הלמידה הכיתתי הדיגיטלי. במידת הצורך ניתן להפיק

 .ספרי בית סיסמאות

o מורים המשתתפים בתרגיל יציגו לתלמידים את מהלך התרגיל  – עם התלמידים כיםשיח מחנ

המורים יאפשרו לתלמידים לשאול שאלות כדי  .זהיום ירו כיצד תתבצע ה"למידה מרחוק" ביסבו

 את מטרת התרגיל. מיטביתלהשיג בצורה 

https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/flipped-classroom-model-for-hybrid-learning/
https://lgn.edu.gov.il/nidp/app/login?id=EduCombinedAuthSms&sid=0&option=credential&sid=0&target=https%3A%2F%2Flgn.edu.gov.il%2Fnidp%2Foauth%2Fnam%2Fauthz%3Fclient_id%3Dbdb79c26-db55-469e-a108-1141a1f1f3cb%26redirect_uri%3Dhttps%3A%2F%2Fapps.education.gov.il%2Fdbsnet%2Fsignin-oidc%26response_type%3Dcode%26scope%3Dopenid%2Bprofile%2Beduorg%26response_mode%3Dform_post%26nonce%3D638118817644529551.NWFlMmMyNjktZGM1My00NWE3LTk5MWUtMjRiNWUwMzBlNDk5NjA2NWM4YmQtMmI3ZS00NTdkLTg1M2QtOWZkY2FiZjI3MmE4%26state%3DCfDJ8H8aKzzmWZxEt57Z8bUv6r7_4ewHH8-H1eI7O9Qf32w2ePZ0XjxyZ6lKs2ICmbPkdDgp6SGMzQMjp9HJf1l0iPZHiEF_TZl_0S2uobWeeJVXb2_0lxf7QCJRkHMa9zf4QlUpjazO1IHBuyV04sAN7hY5kOg1VlooF1dxWQnXIzSKBvoMGTEU9bAHZcBAIcg3QV2K-UHxWbSliFtAVVrAxpt7PAy9o6gK65364KN-2e-_IyL8SykvQFi93mcbOaYS64l_ZF3PdkVfNwFRX59cyVYuZJitCrY34O8TBaQiSFnluQtCgwwiG_la2xoWU4dG5biDf-XV1nDlBNPUTzxPghMAvVJyEWkunLHJSIT4H2YG8Zk3CTu93MmErW0ME_1ynPdEQdHAiV21Ty0rvdll5WzkQw0bpBP2VHpEXUM1F0NP%26x-client-SKU%3DID_NET%26x-client-ver%3D2.1.4.0
https://mosdot.education.gov.il/students/mazevet
https://mosdot.education.gov.il/students/mazevet
https://mosdot.education.gov.il/students/mazevet
https://mosdot.education.gov.il/students/mazevet
https://mosdot.education.gov.il/students/mazevet
https://mosdot.education.gov.il/students/mazevet
https://mosdot.education.gov.il/messages/passwords
https://mosdot.education.gov.il/messages/passwords
https://mosdot.education.gov.il/messages/passwords
https://mosdot.education.gov.il/messages/passwords
https://mosdot.education.gov.il/messages/passwords
https://mosdot.education.gov.il/messages/passwords
https://mosdot.education.gov.il/messages/passwords
https://mosdot.education.gov.il/messages/passwords
https://mosdot.education.gov.il/messages/passwords
https://mosdot.education.gov.il/messages/passwords
https://mosdot.education.gov.il/messages/passwords
https://mosdot.education.gov.il/messages/passwords
https://mosdot.education.gov.il/messages/passwords
https://mosdot.education.gov.il/messages/passwords
https://mosdot.education.gov.il/messages/passwords
https://mosdot.education.gov.il/messages/passwords
https://mosdot.education.gov.il/messages/passwords
https://mosdot.education.gov.il/messages/passwords
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o  הקצאת פעילות מקוונת לשיח ותרגול נושא נלמד במרחב הכיתתי הדיגיטלי.  –למידה ותקשורת

  במרחב הפדגוגי ניתן להיעזר במגוון האפשרויות הקיימות

o  (1נספח ). התרגילשליחת מכתב להורי תלמידי בית הספר על  – בית הספרתלמידי מכתב להורי 

 

 ביצוע התרגיל

o  תלמידים בדיקה נוכחות חובת , להנחיות המינהל הפדגוגילחוזר מנכ"ל ובהתאם  –בדיקת נוכחות

 תיעשה במערכת מקוונת. 

  מחנכי הכתות שרכש בית הספר,  בתוכנה לניהול פדגוגי  והדיווח הרישוםבבתי הספר יתבצע

 על נוכחות תלמידים בתוכנות ניהול פדגוגי.ידווחו 

  טופס באמצעות  בדיקת הנוכחות יבצעו את לניהול פדגוגי, תוכנה שאין להם בתי הספר

   המשרד.ייעודי של 

o  תתי יבמרחב דיגיטלי כ עם התלמידיםמקוון שיח קיום  – במרחב דיגיטלילמידה ותקשורת

 מרחב הדיגיטלי הכיתתי.בלתלמידים לביצוע סינכרונית -, שיעור סינכרוני ושליחת מטלה אסינכרוני

o י המורה, למרחב הדיגיטלי הכיתתי העלאת משימה דיגיטלית קצרה שהוכנה ע" – משימה קצרה

 )בהמשך יינתן קישור לדוגמאות ולסרטונים(של הלמידה.  

 סיום התרגיל

על ידי בית הספר, המחוז  לאחר סיום התרגיל יופקו, 2023בפברואר  62 התשפ"ג, באדר 'ה ,ראשון ביום

 ומטה משרד החינוך דוחות השתתפות וביצוע:

o  .דוח דיווח נוכחות כיתתי ובית ספרי 

o סינכרוני.-הסינכרוני והא כיתתי ובית ספרי במרחב הדיגיטלי דוח פעילות 

 שהכניסה אליה אינה , סביבת ענן שמופעלות  בדומיין עצמאידוח פעילות מ - דומיינים עצמאיים

 (בעלי תפקידים במחוז)ראו רשימת ישלחו למפקח/ממונה התקשוב המחוזיבאמצעות הזדהות אחידה, 

התאם קובץ אקסל בב  .2023בפברואר  62 התשפ"ג, באדר ה' ,ראשון יוםלדוחות השתתפות, עד 

 2בנספח פורמט ל

 .יםהתקשוב המחוזי יממונ/יאו למפקח 6552בכל שאלה, בעיה או בקשת עזרה ניתן לפנות למוקדי התמיכה *

 

 

 

https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/data-security-e-learning/
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/data-security-e-learning/
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/data-security-e-learning/
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/
https://apps.education.gov.il/mankal/Horaa.aspx?siduri=469
https://apps.education.gov.il/mankal/Horaa.aspx?siduri=469
https://lgn.edu.gov.il/nidp/app/login?id=EduCombinedAuthSms&sid=0&option=credential&sid=0&target=https%3A%2F%2Flgn.edu.gov.il%2Fnidp%2Foauth%2Fnam%2Fauthz%3Fclient_id%3Dbdb79c26-db55-469e-a108-1141a1f1f3cb%26redirect_uri%3Dhttps%3A%2F%2Fapps.education.gov.il%2Fdbsnet%2Fsignin-oidc%26response_type%3Dcode%26scope%3Dopenid%2Bprofile%2Beduorg%26response_mode%3Dform_post%26nonce%3D638118817644529551.NWFlMmMyNjktZGM1My00NWE3LTk5MWUtMjRiNWUwMzBlNDk5NjA2NWM4YmQtMmI3ZS00NTdkLTg1M2QtOWZkY2FiZjI3MmE4%26state%3DCfDJ8H8aKzzmWZxEt57Z8bUv6r7_4ewHH8-H1eI7O9Qf32w2ePZ0XjxyZ6lKs2ICmbPkdDgp6SGMzQMjp9HJf1l0iPZHiEF_TZl_0S2uobWeeJVXb2_0lxf7QCJRkHMa9zf4QlUpjazO1IHBuyV04sAN7hY5kOg1VlooF1dxWQnXIzSKBvoMGTEU9bAHZcBAIcg3QV2K-UHxWbSliFtAVVrAxpt7PAy9o6gK65364KN-2e-_IyL8SykvQFi93mcbOaYS64l_ZF3PdkVfNwFRX59cyVYuZJitCrY34O8TBaQiSFnluQtCgwwiG_la2xoWU4dG5biDf-XV1nDlBNPUTzxPghMAvVJyEWkunLHJSIT4H2YG8Zk3CTu93MmErW0ME_1ynPdEQdHAiV21Ty0rvdll5WzkQw0bpBP2VHpEXUM1F0NP%26x-client-SKU%3DID_NET%26x-client-ver%3D2.1.4.0
https://lgn.edu.gov.il/nidp/app/login?id=EduCombinedAuthSms&sid=0&option=credential&sid=0&target=https%3A%2F%2Flgn.edu.gov.il%2Fnidp%2Foauth%2Fnam%2Fauthz%3Fclient_id%3Dbdb79c26-db55-469e-a108-1141a1f1f3cb%26redirect_uri%3Dhttps%3A%2F%2Fapps.education.gov.il%2Fdbsnet%2Fsignin-oidc%26response_type%3Dcode%26scope%3Dopenid%2Bprofile%2Beduorg%26response_mode%3Dform_post%26nonce%3D638118817644529551.NWFlMmMyNjktZGM1My00NWE3LTk5MWUtMjRiNWUwMzBlNDk5NjA2NWM4YmQtMmI3ZS00NTdkLTg1M2QtOWZkY2FiZjI3MmE4%26state%3DCfDJ8H8aKzzmWZxEt57Z8bUv6r7_4ewHH8-H1eI7O9Qf32w2ePZ0XjxyZ6lKs2ICmbPkdDgp6SGMzQMjp9HJf1l0iPZHiEF_TZl_0S2uobWeeJVXb2_0lxf7QCJRkHMa9zf4QlUpjazO1IHBuyV04sAN7hY5kOg1VlooF1dxWQnXIzSKBvoMGTEU9bAHZcBAIcg3QV2K-UHxWbSliFtAVVrAxpt7PAy9o6gK65364KN-2e-_IyL8SykvQFi93mcbOaYS64l_ZF3PdkVfNwFRX59cyVYuZJitCrY34O8TBaQiSFnluQtCgwwiG_la2xoWU4dG5biDf-XV1nDlBNPUTzxPghMAvVJyEWkunLHJSIT4H2YG8Zk3CTu93MmErW0ME_1ynPdEQdHAiV21Ty0rvdll5WzkQw0bpBP2VHpEXUM1F0NP%26x-client-SKU%3DID_NET%26x-client-ver%3D2.1.4.0
https://lgn.edu.gov.il/nidp/app/login?id=EduCombinedAuthSms&sid=0&option=credential&sid=0&target=https%3A%2F%2Flgn.edu.gov.il%2Fnidp%2Foauth%2Fnam%2Fauthz%3Fclient_id%3Dbdb79c26-db55-469e-a108-1141a1f1f3cb%26redirect_uri%3Dhttps%3A%2F%2Fapps.education.gov.il%2Fdbsnet%2Fsignin-oidc%26response_type%3Dcode%26scope%3Dopenid%2Bprofile%2Beduorg%26response_mode%3Dform_post%26nonce%3D638118817644529551.NWFlMmMyNjktZGM1My00NWE3LTk5MWUtMjRiNWUwMzBlNDk5NjA2NWM4YmQtMmI3ZS00NTdkLTg1M2QtOWZkY2FiZjI3MmE4%26state%3DCfDJ8H8aKzzmWZxEt57Z8bUv6r7_4ewHH8-H1eI7O9Qf32w2ePZ0XjxyZ6lKs2ICmbPkdDgp6SGMzQMjp9HJf1l0iPZHiEF_TZl_0S2uobWeeJVXb2_0lxf7QCJRkHMa9zf4QlUpjazO1IHBuyV04sAN7hY5kOg1VlooF1dxWQnXIzSKBvoMGTEU9bAHZcBAIcg3QV2K-UHxWbSliFtAVVrAxpt7PAy9o6gK65364KN-2e-_IyL8SykvQFi93mcbOaYS64l_ZF3PdkVfNwFRX59cyVYuZJitCrY34O8TBaQiSFnluQtCgwwiG_la2xoWU4dG5biDf-XV1nDlBNPUTzxPghMAvVJyEWkunLHJSIT4H2YG8Zk3CTu93MmErW0ME_1ynPdEQdHAiV21Ty0rvdll5WzkQw0bpBP2VHpEXUM1F0NP%26x-client-SKU%3DID_NET%26x-client-ver%3D2.1.4.0


 
 

6 

 בעלי תפקידים במטה

 דוא"ל טלפון תפקיד שם

 מנהל חטיבת  קובי רפאלי
 תקשוב וטכנולוגיות בחינוך

073-3936666 kobire@education.gov.il 

 ronital@sapak.education.gov.il 073-3936665 ממונה ארצית על התקשוב רונית אלוש

 ettyyo@education.gov.il 073-3936665 מדריכה  ארצית לתקשוב אתי יוסף זהבי

 eynatle@sapak.education.gov.il מדריכה ארצית לסביבות ענן עינת לייקין

 chaimgr@education.gov.il מטמיע ארצי לסביבות ענן חיים גרובר

 einatros@education.gov.il מטמיעה ארצית לסביבות ענן עינת רוזנברג

 avner.arieli@educ.org.il      לסביבות ענןמטמיע ארצי  אבנר אריאלי

כרמית נאור 
 זיידמן

 imp.cloud@israschool.org.il      מטמיעה ארצית לסביבות ענן

 Jack.tayar@gmail.com      סביבות ענןארצי למטמיע  ג'ק תייר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Avner.arieli@educ.org.il
mailto:imp.cloud@israschool.org.il
mailto:Jack.tayar@gmail.com
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 עלי תפקידים במחוזותב

 

 

 

 

 

שם מפקח / ממונה  מחוז

 תקשוב

 מייל רפרנט/ית שם רפרנט/ית

לייקיןעינת  צפון  sivanzror@gtzfonet.org סיוון צרור 

 ravit@educ.org.il רוית דולב אורית טאטי מרכז

הנדריקסוןסימה  רונית בליסקו נאווי התיישבותי  simmah@hityash.org 

מור כהן שמעוני -לי יעל ירון תל אביב  1002055666@taded.org.il 

 michael@edu_haifa.org.il מיכאל אברמוב סמדר רוזנברג  חיפה

 tammarharsho@gmail.com תמר הר שושנים אושרית גורן ירושלים

 ettyzr@gmail.com אתי רוזן מנח"י

 miriur@education.gov.il מירי אוריאלי שני ברזי דרום

 ruthype@education.gov.il רותי פרץ שחר שאער חרדי

 ibrahimak@education.gov.il  אכרם איברהים מגזר דרוזי

 satykh@education.gov.il  סאטי חליאלה מגזר ערבי
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 רפרנטים לסביבות ענן במחוזות

 מחוז
שם רפרנט 

 לסביבת ענן גוגל
 דוא"ל

 שם רפרנט

לסביבת ענן 

 מיקרוסופט

  דוא"ל

 Shanioz.2282@gmail.com שני עוז satykh@education.gov.il סאטי חלאילה צפון

 yossibar@edcation.gov.il יוסי ברק )+גוגל( ravit@educ.org.il רוית דולב מרכז

 dvoritc@hityash.org דבורית כהן simmah@hityash.org.il סימה הנדריקסון התיישבותי

 nirit@tad.org.il נירית כשדאי nirit@tad.org.il נירית כשדאי תל אביב

 yeben2308@gmail.com אייל בנבנשתי michael@edu_haifa.org.il מיכאל אברמוב חיפה

.natanleibowitz@amit365.org נתן ליבוביץ mizrahimaor@gmail.com מאור מזרחי ירושלים
il 

 ruchamafk@gmail.com רוחמה פרנקל  batya.sch@gmail.com בתיה שליידר מנח"י

 miriur@education.gov.il מירי אוריאלי miriur@education.gov.il מירי אוריאלי דרום

 adir@yrc.org.il אדיר בר טוב adir@yrc.org.il אדיר בר טוב חרדי

 rinacho@education.gov.il רינה כהן rinacho@education.gov.il רינה כהן חינוך מיוחד
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 גרת להוריםיא – 1נספח 

 להורים שלום רב,

 גלשנת תשפ" תרגיל "למידה מרחוק בשעת חירום"הנדון: 

היערכות לשעת המגפת הקורונה חידדה את חשיבות הלמידה מרחוק כפורצת גבולות זמן ומקום. כחלק מ

במרחב הדיגיטלי הכתתי  לו התלמידים במהלכו יפעוחירום יתקיים גם השנה תרגיל "למידה מרחוק", 

  .והצוות החינוכי בתי הספר מנהלשנבחר ע"י , למודל הפעלהבהלימה 

 

 המודל הנבחר________________________.

 

  .2023בפברואר  02 התשפ"ג, בשבט כט' ,ניש ביום ייערך בחירום מרחוק למידה תרגיל 

התלמידים ו ,תלמידיםמורה ושיח תיבדק נוכחות התלמידים על ידי מחנכי הכיתה, יתקיים במהלך התרגיל 

בסביבת הענן הבית  כיתתיהדיגיטלי הלמידה יתבקשו להיכנס באמצעות סיסמת הזדהות אחידה למרחב ה

 ספרית ולבצע משימה.

 כם בהצלחת התרגיל.ינוקיר שיתוף פעולה וסיוע לילד

 בברכה,          

 מנהל/ת בית הספר         

  

 

 )על המנהלים לפרט במכתב להורים את מודל ההפעלה הבית ספרי שנבחר.(
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 פורמט איסוף נתונים מדומינים עצמאיים - 2נספח 

סוג סביבת ענן  סמל מוסד

 גם וגם(/365)גוגל/

סביבת הענן  מנהל

)רשות, סיסמה 

לכל תלמיד, מחוז, 

 רשת, אחר(

מספר עו"ה 

 שנכנסו למערכת

מספר תלמידים 

 שנכנסו למערכת

     

 

 


