
 משרד החינוך 

 מנהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע

 חטיבת הטמעת טכנולוגיות

 1 הכנה

   אוכלוסיית ישראלהמערך מבוסס על תחום הדעת גאוגרפיה אדם וסביבה . נושא :                  
 

 
  גאוגרפיה  דעת: תחום

  ט כיתה:יעד קהל
 שבוע: כ זמן

. השתמשו  אוכלוסיית ישראלהמערך מבוסס על הנושא 
ומצאו אינפוגרפיקות נוספות הפורטל  באינפוגרפיקות הקיימות 

 המתאימות לנושא.
  .התלמידים אינפוגרפיקותנו ישעל פיהם יכ הכינו טקסטים 

אתר הלשכה המרכזית טקטסים מתוך  מוצגיםבדוגמה )
 ( לסטטיסטיקה

 
 רלוונטית. אינפוגרפיקה של ניתוח לכיתה הדגימו

 דף קבוצה לכל  והציגו  בחדרים לקבוצות הכיתה את  חלקו
   :הפורטל( )מתוך לפענוח אינפוגרפיקה  

  הכלכלית הסוגייה
 הדתית הסוגייה

  ומגדרי חברתי דינימ  שוויון סוגיית

 בפורטל( להורדה )כרטיס  הניווט כרטיס את לטקטסים צרפו
 שלה. שיתופי בקובץ קבוצה כל תיצור הפענוח את

 עות אינפוגרפיקהקיימו דיון לגבי למידה באמצ –חזרו למליאה 
 

 אתר מתוך רלוונטי טקטס  תבחן קבוצה כל  הכיתתי המרחב בתוך
  לסטטיסטיקה המרכזית  הלשכה

 לדוגמה: טקסטים
 בית משקי - הכלכלית הסוגייה
 זהות - הדתית הסוגייה
 הוותיק האזרח - החברתית הסוגייה

  קאנוה בכלי אינפוגרפיקה פיו על ותכין מהטקסט קטע תבחר קבוצה כל
 (אחר מתאים כלי )או

 בישראל החיים תוחלת +הוותיק האזרח החברתית  הסוגייה – דוגמה
  המקורות פי על אינפוגרפיקה  וצרו 

 
 

 או הקישור את תצרף קבוצה כל אחר( שיתופי לוח )או פדלט לוח פתחו
 . שיצרה הקובץ

 באמצעות  הנושא על חשוב ומידע תובנות לכיתה תציג קבוצה כל
 פי על כאלה מפגשים מספר לקיים )ניתן.שיצרה והגרפים האינפוגרפיקות

 הצורך(.
 זו את זו למשב להן ותנו עמיתים למשוב עמיתה קבוצה קבוצה לכל צרפו

 בחדרים
 
 

 העולם: ברחבי אוכלוסיות על ולמידה להיכרות

 שונות אוכלוסיות על ללמד תוכלו gapminder    באמצעות•
 לדוגמה: דרכים. במגוון חזותי באופן בעולם

 בגרפים הכנסה השוואת
 אוכל/ ביגוד הכנסה/ ארץ/ לפי והבדלים העולם בכל משפחות תצלומי

 .וכד
 

 העולם ברחבי הגירה גרף•

 בחינוך תקשוב•
 
 

 מפגש כיתה וירטואלי
1 

 1 משימה במרחב הדיגיטלי

 1 מפגש כיתה וירטואלי

 1 עוד רעיונות ודוגמאות 

 90 דק׳

 45 דק'

 60 דק ׳

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/ochlosiyat-israel/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/ochlosiyat-israel/
https://www.cbs.gov.il/he/Pages/default.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/Pages/default.aspx
https://www.civic.cet.ac.il/uploads/2016/07/calcalit_26.6.pdf
https://www.civic.cet.ac.il/uploads/2015/11/datiyut_17.8.2015.pdf
https://www.civic.cet.ac.il/uploads/2016/07/megila_13.6.16-1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1gN2TSFnHHwKDhDps3l0-E7xR0js35kQI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gN2TSFnHHwKDhDps3l0-E7xR0js35kQI/view?usp=sharing
https://www.cbs.gov.il/he/Pages/default.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/Pages/default.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2020/%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%9D-%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%95-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%AA-%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%9C-%D7%A9%D7%A9-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A7-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA-2018.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2018/%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%AA-%D7%93%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A1-10.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2020/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97-%D7%94%D7%95%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-2020-%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%A8-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%95%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A0%D7%99-65-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=3aBYb44qqKQ
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2020/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97-%D7%94%D7%95%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-2020-%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%A8-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%95%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A0%D7%99-65-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94.aspx
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://www.canva.com/design/DAEOhN00mJA/kEWBr9B_d-c2PgBoun5U4w/view?utm_content=DAEOhN00mJA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://docs.google.com/document/d/13LgaQuGbgXTUFykG00Kt-jdrEAITcS3lULIttMjvpSE/edit?usp=sharing
https://www.gapminder.org/for-teachers/
https://www.gapminder.org/tools/#$chart-type=mountain
https://www.gapminder.org/dollar-street/
http://peoplemov.in/#f_AF
https://www.rama.education/timss-2019/

