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תישיא המאתה לש םודיק רשפאמ בבסה לדומ :שגד
 היחנה ,יווילב הרומה לש ונמז דוקימו םידמולל
.םידמולה םע תישיא ןיב היצקארטניאו

 םינוש הדימל יבצמ ןיב בבסב םיענ םידמולה :הרדגה
 תרגסמב וא םיוסמ םוחתב םידומיל תינכת תרגסמב
 ןווקמ הדימל בצמ לולכל שי הז לדומב .דומיל תדיחי

 יבצמל סחייתהב תושימג תמייקו ,תוחפל דחא
 לדוג יבגל םג תמייק תושימג .םיפסונה הדימלה
 /תונטק תוצובקב הדימל :המגודל( דומילה תוצובק
 :ןוגכ( דומילה תוליעפ יפואו )האלמ התיכ תרגסמב
.)'דכו ,תילאודיבידניא הארוה ,הצובקב םיטקיורפ

Station Rotation Model– תונחתב בבס
Lab Rotation Model– הדבעמב בבס
Flipped Class Model- הכופההתיכ
Individual Rotation Model– ילנוסרפ בבס
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.הנכות לע ססבתהב וא הרומה לש ותעד לוקישל םאתהב דמולל םאתומ הדימל ךילהת :שגד
  תנווקמ איה הדימלה .םתירוגלא י"ע וא הרומה י"ע שארמ עבקנ רשאדימלתל תישיא םאתומ בבס :הרדגה
 תונחת לכב ודמלי םידימלתה לכש חרכה ןיא .הרומה לש ותעד לוקיש פ"ע תופסונ תויורשפא םג תללוכו

.הדימלה

.הדימלה בבס תרגסמב ידועיי ללחבתנווקמ דומיל תוליעפ תללכה :שגד
 םימוקימהמ דחא .קוחרמ הדימל תרגסמבו רפסה תיבב םינוש םימוקימ ןיב עצבתמ בבסה וב םושיי :הרדגה
 .תנווקמ הדימלל הלוככ הבור תשדקומה הדימל תדבעמ וניה

 קימעמ קוסיעל שמשמה שגפמל הנכהכ ,יאמצע ןפואב יטרואית רמוח דומילל ןמז םישידקמ םידמולה :שגד
 תיאמצעה הדימלה .)תפתושמ הדובעו לוגרת ,רקח תויוליעפ ,םינויד :ןוגכ( םינוש םיעצמאב דומילה ינכתב
 ישיא עויסו תורהבה םיקפסמ םהו םיחנמכ םישמשמ םירומה .הלילח רזוחו ,שגפמה לש בקועה ביכרב תכמות
 .םידמולל
 שגדה .קוחרמ תנווקמ הדימלל םינפ לא םינפ הדימל ןיב שארמ עבקנ רשא בבסב םיענ םידמולה :הרדגה
 רקיעב איה הדימלה  .הקמעה םשל םינפ לא םינפ ישגפמב שומישו דמולה לש תיאמצע הדימל לע אוה
 .דומילה בצקו םוקמה ,ןמזה יבגל הטילש שי דימלתלותנווקמ

Station Rotation Model– תונחתב בבס

Flipped Class Model- הכופה התיכ

 הדימלה ןונכתל שדקומ הרומה לש ונמז .הדימלה לש תישיא המאתהו תונטק תוצובקל התיכה תקולח :שגד
.תישיא ןיב היצקארטניאלו

 שרדנוקוחרמ הדימל םג בלשל ןתינ .התיכב םינפ לא םינפ דומיל לעובורב ןעשנ בבסה וב םושיי :הרדגה
 ,התיכה ידימלת ללכ תא ללוכה טמרופב עצבתהל לוכי בבסה .תנווקמ הדימל לש דחא בצמ תוחפל לולכל
.תונחתה ללכ ןיב בבס םיעצבמ םידימלתה ללכ .םידיחי וא ,תונטק תוצובק

Individual Rotation Model– ילנוסרפ בבס

Lab Rotation Model– הדבעמב בבס



שימגה לדומה
 םע הרומה לש תישיא ןיבה היצקארטניאה תדימ :שגד
 לש ישיאה ךרוצל םאתהב שימג ןפואב תעבקנ דמול
 םילשמה ביכרה תא הווהמ תנווקמה הדימלה .דמולה
 ךילהתב דמולה לש הטילשה תדימ .וז היצקארטניאל
.הז לדומב ההובג הדימלה
 .טנרטניאה תועצמאב רקיעב איה הדימלה :הרדגה
 ,השימג תישיא תמאתומ תינכת פ"ע םידמול םידימלת
 תישיא םאתומ בבסב םינוש  הדימל יבצמ ןיב םיענו
 סיסב לע תמאתומ הכימת קפסמה הרומה יווילב שימגו
 םייתצובק םיטקיורפ :ןוגכ תויוליעפ תועצמאב ךרוצ
 םג תיתועמשמ הכימת תמייק םיתיעל .תישיא הארוהו

 םילדומה ןמ קלחב ךא ,םינפ לא םינפ הדימלב
אוה םינפ לא םינפ הדימלה ףקיה םישימגה
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))Self-Blend Model– ימצעה בולישה לדומ.3
 הכימתוהמלשהכ ,תנווקמה הדימלה ןונימ תא רחוב דמולה :שגד
.םידמול לש ימצע לוהינב ךומתל יושע הז לדומ .הליגרה תועשה תכרעמל

 םהידומילב ךומתל תנמ לע תנווקמ הדימלב םירחוב םידימלתה :הרדגה
 רפסה תיב ימוחתב עצבתהל הלוכי הדימלה .הליגרה תועשה תכרעמ תרגסמב

.קוחרמ הדימלכ וא
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ילאוטריו הרשעה לדומ
Enriched Virtual Model– ילאוטריו הרשעה לדומ
 םיעצמאבוקוחרמ תעצבתמהדימלה תיברמ :שגד

 תייווח תרשעהל הדעונ םינפ לא םינפ הדימלה.םינווקמ
 םייושעה קוחרמ הדימל יצוליאל םיאתמ הז לדומ .דמולה

.םוריח יבצמב שרדיהל
 קוחרמ תנווקמ הדימל ןיב תקלחתמ הדימלה :הרדגה

 רפסה תיבל םיעיגמ הלא תוינכתב .רפסה תיבב הדימלו
.דבלב עובשה ימימ קלחב
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תויורשפאמ הריחב לדומ

 דומלל רוחבל לוכי דמולה :שגד
 ןפואב םירומ םע םינוש םיאשונ
 .הליגרה תכרעמל תפסותכ ,ןווקמ
 תושימג םידמולל קינעמ הז לדומ

 םינמזה חולל עגונב רתוי הבר
.םהלש

 דומיל סרוקב רוחבל ןתינ :הרדגה
 הדימלל ףסוותמ סרוקה .רכומ ןווקמ

 רשפאמ לדומה .םינפ לא םינפ
 תעצומהתושימגה תא ביחרהל
 והז .םיסרוקה עציה תאו םידמולל
 רפס יתבב םיפדעומה םילדומה דחא

 הדימל תעצבתמ םהב ןוכית
 .תבלושמ
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