
 

 יוירטואל כיתה מפגש

 

 משרד החינוך
 מנהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע

 חטיבת הטמעת טכנולוגיות

 
  וירטואלית תערוכה מרחוק בהוראה שיעור מערךדוגמה

ר מערך על מבוסס עו ת שי ו , טל המורה של באמנ טן ה"ס לו י בי נ ו  יצחק אל
 

1 

 

 נוספות דוגמאות

 וירטואלית תערוכה של ואוצרות בניית יישום
 תערוכה ליצירת ההנחיות מופיעות הכיתתי הדיגיטלי במרחב

 שבחרו. בתוכנה מתנסים התלמידים אוצרות. שיקולי ומחוון וירטואלית
 חברי של האמנות עבודות של לאוצרים התלמידים הופכים קבוצה בכל

 הקבוצה. מחברי לאחד תערוכה ומציבים הקבוצה
 חונן עדי / נשימה חסרת – לתערוכה דוגמה

 
 

 יםיוירטואל קבוצתיים מפגשים
 התהליך. ועיבוד לתמיכה בנפרד קבוצה כל עם נפגשת המורה
 אוצרות טקסט וכותבים תערוכה מסלול בונים האפשר במידת

 כתמונה( להציג עדיף בעברית )טקסטים
  

 
 וסיכום הלהמשג שיתופי דיון

  שלה התערוכות את מציגה קבוצה כל אורח, מרצה מזמינים
 מפגשים( מספר מקיימים הצרך )במידת מוקצב בזמן

 הקבוצתי בצ'ט  ותשובות שאלות מציגים
 האוצרות. שיקולי על עמיתים בקרת מקיימים

 

 
 שונים: בנושאים וירטואליות תערוכות

 אנגלית •

 מתמטיקה •
 היסטוריה •

 אזרחות  שיעור מערך
 ושם ביד חנוכיות

 

  הדיגיטלי הלמידה במרחב הכנה

  טכני רקע

 וירטואלית כתערוכה מידע לייצוג בכלים מתנסים

artsteps , תערוכה לבניית ותהנחי,  kunstmatrix 

 רקע רעיוני 
 בתערוכות אומנות וירטואליות  הצגת דוגמאות 

   שיקולי אוצרות ואופן תליית התערוכה בחלל הוירטואלי.  בחינת
   -הכנת מחוון הדרכה לשיקולי אוצרות  

 עיצוב החלל, גודל המוצגים, סדר הצגתם, טקסט אוצרותי. 
 

  הווירטואלי במפגש התלמידים פני את מקבלים

 המפגש( לאחר אישית )התנסות הכלים. על קצר בהסבר פותחים

 אוצרות שיקולי ומדגימים כיתתי צפייה ניתוח עורכים

 ישראלית גלריה של וירטואלית תערוכה

 במרחב הנמצא בץו)ק שיתופי. בקובץ קבוצתית/זוגית עבודהל מפנים 

 וכד(. פדלט דרייב/ הכיתתי/

 ההדגמה פי על צפייה ניתוח יםוכותב האתר מתוך גלריה בוחרים

 הזוגות אחד של ניתוח הדגמת לסיכום: .והמחוון

 

 

 אחרים( בתחומים תוצרים בהצגת לשלב )ניתן אומנות :דעת םתחו
 חט"ע. :יעד קהל
 מתמשך  תהליך : זמן

 טכנולוגים  כישורים  עם  בוגרים   לתלמידים  מתאים

 

 הכנה

 תהליך  מתמשך

 מפגש כיתה וירטואלי
 

 60 דק׳

 הדיגיטלי במרחב משימה
 הדיגיט

 מפגש כיתה וירטואלי
 

 60 דק׳

 מפגש קבוצה וירטואלי
 

 20 דק׳ 

https://www.artsteps.com/view/5e986f7fa4814a409279c446
https://www.artsteps.com/view/5be4b42e544bb53daeae84a1
https://www.artsteps.com/view/5be5c46ad64e223dfeb3cd72
https://www.artsteps.com/curate/5be2ad4b664f113d8d43da37/5
https://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=01b72fdc-ed72-44bc-8a45-2a0d377798ce&lang=HEB
https://www.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/hanukkah/index.asp#prettyPhoto
https://www.youtube.com/watch?v=m2pfkoHmK7A&t=67s&ab_channel=%D7%94%D7%A7%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99
https://drive.google.com/file/d/13i3IFRiDO8UOxFvKx8Jl9ontLlrecaae/view
https://www.kunstmatrix.com/en
https://artsandculture.google.com/streetview/van-gogh-museum-third-floor/xAGnmitBRU1_bA?sv_lng=4.880936&sv_lat=52.3585159&sv_h=292.6917543164043&sv_p=-2.553215702196681&sv_pid=Kx3pA15h9JL-dUTohjX9JA&sv_z=2.310197535990641
https://artsandculture.google.com/streetview/van-gogh-museum-third-floor/xAGnmitBRU1_bA?sv_lng=4.880936&sv_lat=52.3585159&sv_h=292.6917543164043&sv_p=-2.553215702196681&sv_pid=Kx3pA15h9JL-dUTohjX9JA&sv_z=2.310197535990641
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/virtual-classroom-meeting/
https://dv3d.co.il/%d7%92%d7%9c%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%96%d7%99%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d/
https://dv3d.co.il/%d7%92%d7%9c%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%96%d7%99%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d/
https://dv3d.co.il/_____/%d7%a1%d7%99%d7%95%d7%a8-%d7%95%d7%99%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%99-%d7%91-%d7%94%d7%92%d7%9c%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%a7%d7%98%d7%a0%d7%94/

