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 שיעורים 5 -: כ משך זמן

  קיבוץ עירוני  מרחב חוץ כיתתי:

 

 הקיבוץ העירונינושא היחידה: 
מכינים מראש  .ניידת משולבת למידההיחידה מדגימה תהליך של 

וסרטונים , הנחיות שונות, קטעי מידע, אתרים במרחב דיגיטלי כיתתי 

קיבוץ  ,הקיבוץ העירוני בעכו, קיבוצים עירוניים: רלוונטיים. למשל
: קיבוץ בראשון לציון, עירוני עם יכולת תמיכה בפרט וחוסן קהילתי

על קיבוצים  ,ילדים ומשכורות בקופה משותפת 10חברים,  80
הקיבוץ העירוני הראשון , הקיבוץ העירוני בעכו עירוניים שמעתם?

 וכד'. ,  הקיבוץ העירוני - 21-ישראל במאה ה, בנצרת עילית

 
 מקדימהה הלמידה במהלך  - פא"פ  או סינכרוני וירטואלי מפגש

 הקיבוץ בנושא קצר בסרטון צופים כיתתית, החוץ הפעילות לקראת
 ציםקיבו" של מאפייניהם בהכרת המתמקד דיון ועורכים וייעודו העירוני

 חינוכית ְמֻכוָּנות  עם בסביבתה משולבת קהילה הכוללים  "אחר מזן
 תא המנחה לאידיאולוגיה מודעות לעורר היא הדיון מטרת .וחברתית
 בחברה פערים לצמצום לשאיפה המתייחסת העירוניים הקיבוצים

  .והכללית העירונית הישראלית

 
וב למקום מבקרים בקיבוץ עירוני הקרהתלמידים   - למידה חוץ כיתתית

ועושים שימוש בטלפון החכם להקלטת ראיונות עורכים תחקיר מגוריהם, 
עם  אנשי מפתח וחברי קיבוץ שונים, לתיעוד ממצאי התצפית בשטח עם 

לקראת ביצוע רכיב המצלמה בטלפון,  ולהסרטת  רשמיהם מן הביקור. 
 -באמצעות כלים דיגיטליים כ שאלות מנחותיכינו  התלמידים הראיונות 

Google Docs .ויכתבו אותן במסמכים שיתופיים 

 
 

 נתוניםה את מעבדים התלמידים - סינכרונית-א למידה עוקב: מפגש
מנוע החיפוש  בעזרת יהעירונ הקיבוץ על נוסף מידע אוספים ,שאספו

 בארץ העירוניים הקיבוצים פיזור של מפה ויוצרים ,המתקדם של גוגל
 תוצרים מפיקים הם , כן כמו  .דוגמה   Maps Google  באמצעות

 הרווח החיים אורח של לרלוונטיות בהתייחס יהםלעמדות המתייחסים
שבמסגרתו יציגו   טוןסר הפקת )למשל: בתקופתנו העירוניים בקיבוצים

הסרטון יבצעו  את עריכת. ואת התובנות שפיתחו את הראיונות שקיימו
   Movie Makerכגון:  התלמידים בעצמם בעזרת שימוש בסרטוני הדרכה

הכלי ועריכתו באמצעות  פודקאסטהכנת  :דוגמה נוספת לתוצר
audacity   , מדריך להקלטת קול בתוכנתAudacity ,  מצגת הכנת או

 דוגמה   Emazeוידיאו ותלת מימד באמצעות 

 
 את מציגים התלמידים המפגש במהלך - הווירטואלי במפגש פעילויות
 לגבי ולמסקנותיהם העירוניים לקיבוצים בהתייחס שהכינו התוצרים

-חברתי שיתוף הכולל העירוניים בוציםיהק חברי של החיים אורח
  וברפלקציה. עמיתים במשוב מלווה התהליך  .תרבותי

 
 

דרכים לתמיכה בתהליך למידה – (Mobile Learningלמידה ניידת )
 באמצעות מכשירים ניידים, כגון מחשבי לוח, טלפונים חכמים, וכד'

סקירה של הקיבוצים  - שיתוף והעיר הגדולה: החיים בקיבוץ עירוני
 העירוניים

צירופם של קיבוצים עירוניים  - התנועה פותחת שער לקיבוצים העירוניים
 והקבוצות במרחב העירוני לתנועה הקיבוצית

 1  הכנה

  משולבת ניידת למידה – העירוני הקיבוץ בנושא שיעור מערך

 צוות אוריינות דיגיטלית, חטיבת הטמעת טכנולוגיות

 

  הכנה כיתתימפגש 

 30 דק׳

1 

 1  מפגש כיתתי מסכם

 1 "שטח"למידה ניידת ב

 60 דק׳

 עיבוד וסיכום הלמידה
1 

 30 דק׳

 1  רעיונות נוספים וקישורים

https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/digital-classroom-learning-space/
https://www.masa.co.il/article/%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001264920
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001264920
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001264920
https://kenes-media.com/green-time/%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%95%D7%9F-%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5-%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93-%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95/
https://kenes-media.com/green-time/%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%95%D7%9F-%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5-%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93-%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95/
https://rishon.mynet.co.il/local_news/article/m_328814
https://rishon.mynet.co.il/local_news/article/m_328814
https://rishon.mynet.co.il/local_news/article/m_328814
https://rishon.mynet.co.il/local_news/article/m_328814
http://reut.org.il/%D7%A2%D7%9C-%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%AA%D7%9D-2/
http://reut.org.il/%D7%A2%D7%9C-%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%AA%D7%9D-2/
https://www.youtube.com/watch?v=HslxZSh4qYQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z-pmLrahE6U
https://www.youtube.com/watch?v=Z-pmLrahE6U
https://school.kotar.cet.ac.il/kotarapp/Viewer.aspx?nBookID=71711830#238.9692.6.default
https://school.kotar.cet.ac.il/kotarapp/Viewer.aspx?nBookID=71711830#238.9692.6.default
https://www.youtube.com/watch?v=sFesijWXQLc
https://www.youtube.com/watch?v=sFesijWXQLc
https://www.youtube.com/watch?v=sFesijWXQLc
https://www.youtube.com/watch?v=sFesijWXQLc
https://ecat.education.gov.il/google-docs
https://www.google.co.il/advanced_search
https://www.google.co.il/advanced_search
https://ecat.education.gov.il/google-maps
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1BEiC_Pbi4QhZvSluPtVooIGCA4M0VkCc&usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=K2ffeKNtlcA
https://www.youtube.com/watch?v=K2ffeKNtlcA
https://www.youtube.com/watch?v=K2ffeKNtlcA
https://www.audacityteam.org/
https://www.youtube.com/watch?v=S_MjviBp9kc
https://www.youtube.com/watch?v=S_MjviBp9kc
https://www.youtube.com/watch?v=S_MjviBp9kc
https://digitalpedagogy.co/2013/07/22/emaze-%d7%9e%d7%a6%d7%92%d7%aa/
https://www.emaze.com/@AOTRCLZOZ/-
http://sites.tzafonet.org.il/pbllearning/home/move
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3212488,00.html
http://www.kibbutz.org.il/he/articles/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94-%D7%A4%D7%95%D7%AA%D7%97%D7%AA-%D7%A9%D7%A2%D7%A8-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D

