
 משרד החינוך 

 מנהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע

 הטמעת טכנולוגיותחטיבת 

 
 

 oogle earthGאו   גווגל מפות לומדים להשתמש בתוכנות 
  סרטון דוגמה

 googleמתאמים עם אורח / מומחה מהיישוב למפגש מלווה 
earth  בסיום המשימה. 

 
  שלי. היישוב - הנושא

  שלו. העיקריים מאפייניםוה היישוב אופי על דיון מקיימים
 .בחדרים עבודה  לזוגות/קבוצה מתחלקים

 תרבות, אתרי ים,יהיסטור אתרים :ביישוב לסיור נושא בוחרים
  וכד.  ביישוב פלפל דוכני ,ציבוריים גנים

 .שיתופית בטבלה הנבחר הנושא את  ממלאים
 .לדוגמה ומפה ההכנה אופן את מציגה המורה ,למליאה זריםחו

 
 בקבוצות. שיתופית מפה יצירת . והערכתו מידע איסוף - למידה משימת

 : הכיתתי  במרחב מציגים
 למפה דוגמה ,לתוכנות ההדרכה סרטוני

 המידע מהימנות והערכת האתרים על מידע לאיסוף הנחיות 
 הנבחר בנושא שיתופית מפה ליצירת הנחיות
 יוצרים זכויות )ללא לפרסום המאושרות תמונות לבחירת הנחיות

 סרטון הדרכה חיפוש תמונות  ,כתבה .קרדיט( מתן עם או
 אמין, טקסט הוסיפו, נקודות 5 הכולל מסלול הכינו  : לדוגמה משימה
   המתוארת. הנקודה את המתארים וסרטונים תמונות

 .מפה לפתוח קבוצה כל הנחו או אחת שיתופית מפה צרו : לבחירתכם
 

 המסלולים הצגת -  שיתופי דיון
  ספציפי. אחד אתר על  וממליצים המסלול את מציגים

 (6 מספר )שקופית דוגמה              
 

  - אורח  מפגש
 .ליישוב הקשורים יוצר ותיק/ תושב מומחה/ עם מפגש מזמנים

 האורח של העניין תחום פי על יישובב להיבטים מתייחסים
 .earth google   באמצעות ביישוב ווהתבוננות מפות בשילוב
 למפגש דוגמה

 
  :נוספים דעת מתחומי דוגמאות

 ירושלים יום בדיגיטלי לי  קל
 ספרות     
 אומנות     

 
 

 1 הכנה

 
  : בנושא מרחוק בהוראה שיעור מערך :דוגמה

 יתופיתש במפה סיור תכנון שלי היישוב
 צוות אוריינות דיגיטלית, חטיבת הטמעת טכנולוגיות

 
 

 
  

 מפגש כיתה וירטואלי
 1 פא"פ/

 1 משימה במרחב הדיגיטלי

 מפגש כיתה וירטואלי
 1 פא"פ /

 1 עוד רעיונות ודוגמאות 

 30 דק׳

תאריך הגשה גמיש 
גמישעצמית של 

 30 דק׳

1 

 30 דק׳

 מפגש כיתה וירטואלי
 פא"פ /

 ואזרחות חברה תחום דעת: מולדת,

 ט-דקהל יעד: 

 זמן: גמיש כשבוע

 מגורים למפה תלהכניס פרטים אישיים כמו כתוב לא .להשתמש בחשבון ארגוניאזהרה: 

https://www.youtube.com/watch?v=AlLm5D0qloI
https://www.google.com/intl/iw/earth/
https://www.youtube.com/watch?v=b1gnPw0cqRI
https://www.youtube.com/watch?v=1MSwjAuXfEg&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=xWfsGQGPKxM
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1zPxF4Ovbj0RuG3jNHJ7w5ZiogaZIKLx8&ll=32.47065098967573%2C34.96826764999999&z=16
https://www.youtube.com/watch?v=RO9lkw_rYR4
https://www.linkshake.co.il/free-pictures/
https://www.youtube.com/watch?v=Vs5CzGpdfnY
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/oryanot-digitalit/ishuv-sheli-pardes-hanna.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2cUEMWj_mRg&feature=youtu.be
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/Kal_li_bedigitali_yom_yerushalayim.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/Kal_li_bedigitali_yom_yerushalayim.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aHgovqXeujY
https://www.francophilesanonymes.com/matisse-paris/?locale=he

