
 משרד החינוך 

 תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידעמנהל 

 חטיבת הטמעת טכנולוגיות

 מדע וטכנולוגיה תחום דעת: 

  חט"ביסודי ו קהל יעד:

 שיעורים 6-זמן: כ

  
 מתחדשים אנרגיה מקורות :ההיחיד נושא

 בהתייחס בלמידה עצמית הכוונה טיפוח של תהליך מדגימה היחידה

 ם,מחווני  כיתתי דיגיטלי במרחב מראש מכינים  עצמאית. עמדה נקיטתל

 וסרטונים אתרים ,מידע קטעי מארגניםו שונות, משימות הנחיות,

 מעצמת באמת היא ישראל האם  מתחדשת, אנרגיה  :למשל .רלוונטיים

 סולרית, אנרגיה ,מתחדשים? אנרגיה מקורות מהם ,מתחדשת? אנרגיה

 הגדולה סולארית-התרמו הכוח תחנת  , סולרית? אנרגיה עובדת איך

 חשיבות רוח אנרגיית לישראל: ירוקה אנרגיה ,בישראל - בעולם

 וכד'. ,הטורבינות

 
בודקים את הידע הקודם של התלמידים  פעילויות במפגש הוירטואלי:

שימוש בכלי  באמצעות  ת כבסיס לדיוןבנושא אנרגיה מתחדש
 entimeterM  איך   , למשל:נושאבצופים בסרטון קצר  . דוגמהראו

שאלת ב עורכים דיון המתמקד, ?אנרגיות מתחדשות 100%עוברים ל

מסייעים ו היתכנות והכדאיות של המעבר לשימוש  באנרגיה מתחדשת,ה
התלמידים מגדירים את  כך.ל הקשרלתלמידים להביע עמדות ראשוניות ב

התהליך בסוגיה זו.  מושכלת המידע הנחוץ להם על מנת לנקוט עמדה
   המורה. מןבמשוב  מלווה

 
 התלמידים עובדים בצוותים, : משימות במרחב הדיגיטלי הכיתתי

כבסיס  ועיבודו איסוף המידע מתכננים את תהליך הלמידה שלהם ואת
לפעילויות מקוונות שונות  ניתן להיחשףלתהליך כתיבת הטיעון.  

 , ולמקורות אנרגיה מתכלים מקורות אנרגיה מתחדשיםל המתייחסות
בהתייחס לנושאים כגון:  יתרונות  לארגנוו נוסף מידע רלוונטי לאסוף

, תרומת ם ומתחדשיםמקורות אנרגיה מתכליוחסרונות של השימוש ב
כדאיות השימוש , קיימא-פיתוח ברהשימוש במקורות האנרגיה השונים ל

 .)טיעונים בעד ונגד( תחנות כח להפקת חשמלבבכל אחד מן המקורות 
ה התומכים בעמד נימוקיםומציגים   םעמדת התלמידים מביעים את

  ניתן להשתמש בכלי הדיגיטליתכנון הלמידה וארגון המידע לצורך  .שהציגו
Google Sheets.  עמיתים במשוב מלווה תהליך כתיבת הטיעון. דוגמהראו 

התלמידים  שיפור.לצורך  ובהנחייה   רפלקציהב, מחווןהמבוסס על 
 את מתעדיםו ,בהתבסס על המשוב בגירסת הטיוטה שינויים שונים עורכים

   תהליכי החשיבה שהנחו אותם.
 

 במהלך המפגש התלמידים מציגים את   פעילויות במפגש הוירטואלי:
ועורכים דיון רפלקטיבי , שופטים את תוצרי עמיתיהם, עמדותיהם

 בהתייחס לתהליך הלמידה.
 
 
 

 ולדרכים העצמאי הלומד למיומנויות התייחסות – ?עצמאי לומד לגדל איך

 לטיפוחן
 בארץ כוח תחנות ע"י הנגרם האוויר לזיהום התייחסות – עשן במסך אנחנו

 
 מעלות 40%מ־ ליותר אחראיות החשמל חברת של כוח תחנות שלוש
 אוגוסט, הסביבה, להגנת החברה של לדו"ח התייחסות – השנתית םהזיהו
2020  
 התייחסות – מזהמות כוח תחנות 4 של הקמתן עוצר האנרגיה משרד
 2020 אוגוסט פוסיליות, כוח תחנות ע"י הנגרם לזיהום

 

 1 הכנה

 הכוונה עצמית בלמידה  –  מדעים מערך שיעור ב:  דוגמה
 

 
  
                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

 1 מפגש כיתה וירטואלי

 1 משימה במרחב הדיגיטלי

 מפגש כיתה וירטואלי
1 

 1 עוד רעיונות ודוגמאות 

 45 דק׳

 120 דק'

 45 דק'

https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/digital-classroom-learning-space/
https://www.ecoop.org.il/
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5761268,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5761268,00.html
https://www.solari.co.il/what-are-renewable-energy-sources/
https://www.youtube.com/watch?v=F-PvqOIQM1A
https://www.youtube.com/watch?v=H0PaPTVhpjo
https://www.youtube.com/watch?v=n7e65NONaME
https://www.youtube.com/watch?v=n7e65NONaME
https://www.youtube.com/watch?v=t_G9JHZdOt0
https://www.youtube.com/watch?v=t_G9JHZdOt0
https://digitalpedagogy.co/2015/10/05/mentimeter-%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%9F/
https://www.mentimeter.com/s/394cfe4b2ec00543ed488196de1f70d9/ca1b350fae1c/edit
https://www.youtube.com/watch?v=lxIztw8k6do
https://www.youtube.com/watch?v=lxIztw8k6do
https://kids.gov.il/energynew/27871/1
https://kids.gov.il/energynew/17814/2
https://digitalpedagogy.co/2017/04/16/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99-google-sheets/
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/otek-tichnun-lemida1.xlsx
https://docs.google.com/forms/u/3/d/1pe7BweSjWSesnMFayzaQsRgyhysGkn5n6fQtLfAFiDw/copy?urp=gmail_link&gxids=7628
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/self-reflection/
https://keshetlearningskills.co.il/2020/04/28/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99/
https://www.davar1.co.il/25219/
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3847249,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3847249,00.html
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001338942

