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ברמת בית ספר-מרחוקהערכות ללמידה 

הספרהעומדות לרשות בית מיפוי סביבות דיגיטליות1.

בדיקת סיסמאות הזדהות אחידה  + ספרי האתר הבית עדכון 2.

,  מבוססת על תכנים רגשיים, שכבת גילמותאמתתכנית שבועית הכנת 3.
.   הכוללת מגוון תחומי דעת ומגוון ערוצי תקשובחברתיים ולימודיים

בדבר נוהל  למידה מרחוק  ההורים עדכון 4.



העומדות לרשות בית הספרמיפוי סביבות דיגיטליות. 1

 כיתתי  פורום , מרחב כתתי, בית הספרפורטל

 וכדומהסמארטסקול, משוב–פלטפורמה לניהול פדגוגי.

רשתות חברתיות אחרות, ווטסאפ, מיילים: תקשורת עם ההורים.

 (תחום דעת/ מיפוי על פי שכבות גיל)תכנים וספרים דיגיטליים

גוגל  : סביבות ענןClassroom , בחשבוןG-Suite , 365מייקרוסופט ,Moodle

 ליין -ללמידה סינכרונית אוןמערכותZOOM ,WEBEX,GOOGLE TEEM ,MEAT365

סביבת העבודה–היערכות –דרכי פעולה 

https://zoom.us/
https://cart.webex.com/sign-up-dg/?utm_source=LinkedIn&utm_channel=OwnedSocial&utm_campaign=EMEAR_sreps&utm_medium=example&vnd=emear


(ליין-און)מערכות המאפשרות למידה סינכרונית 

משובZOOMTEAMSMEETWEBEXהסביבה

,  המורה יוצר חשבוןדרישות

ושולח את הקישור  

להצטרפות למפגש 

.  לתלמידיו

ללא עלות

ס צריך להיות  "ביה

מחובר למייקרוסופט

365

כניסה עם הזדהות  

אחידה

ס צריך להיות  "ביה

.  קלאסרוםמחובר לגוגל 

כניסה עם הזדהות  

אחידה

מקבלים  , יש להירשם

מקבלים  , כתובת אישית

קישור לחדר וקוד כניסה  

לאורחים

למי שרכש את משוב

קישור לרישום  מדריך למשתמשמדריך למשתמשלסביבהקישורקישור

לסביבה

סרטון הדרכהקישורי הדרכה

מדריך למשתמש

מדריך נוסף

מידע על הרישום

סרטון הדרכה  

סרטון הסבר  

סרטון הסבר

סרטון שילוב כלים 

במפגש

סרטון הסבר

מדריך מפורט

סרטון הסבר חדר  

פגישות מקוון

דוגמאות לפעילויות לביצוע במפגש סינכרוני 

סביבת העבודה–היערכות –דרכי פעולה 

https://zoom.us/
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/minimal_insructions_365.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/minimal_insructions_gsuite.pdf
https://cart.webex.com/sign-up-dg/?utm_source=LinkedIn&utm_channel=OwnedSocial&utm_campaign=EMEAR_sreps&utm_medium=example&vnd=emear
https://www.youtube.com/watch?v=IrsnTAfr4pA&feature=youtu.be
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/madrich_shimush_zoom.pdf
https://drive.google.com/file/d/1bNZavTlHb9xgjL8dVRxOjr28-K_Bg7Tr/view?usp=sharing
meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/meet.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=G23l96-2w6M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YJQ6HI4Ua9E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iA9RDmVKauI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uCB_Ypo4m-E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tLU-qG0wLo8&feature=youtu.be
http://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/madrich_shimush_webex.pdf
meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/mashov.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/atsaot_peiluyot_mifgash_merachok.pdf


בניית מערכת לשגרת למידה  . 2
.סיום יום. למידה. אתנחתא. נוכחות

שגרת למידה בחירום–דרכי פעולה 

דוגמא לתכנון יום למידה מרחוק

(11:00שעהעדלדווחיש)לתלמידיוהמחנךבין:לתלמידיםנוכחותבדיקת-"נשמעמהטופס"-נוכחות1.

.ברשתמאקדמיהמתאימההרצאהאוחינוכיתטלויזיה,גופניתפעילות,להפגהפעילותבחירת-אתנחתא2.

אחדליוםללמידהפעילויות3לבחורמומלץ-למידה3.

(ועוד/דיגטלייםספרים / דיגטלייםתכנים / קורסים מקוונים/ משימות אורייניות),לתלמידיםוירטואליותלמידהמשימות●

בניית משימות בתחומי הדעת על פי מערכת הלמידה הרגילה●

קטנותלמידה קבוצות מפגשי / הספרשל מורי בית הרצאות סינכרונית -למידה מרחוק●

(17:00עדלדווחיש),היומיותהמשימותביצועעל-"היוםעבראיך"דווחטופס-יוםסיום4.

למטה/כולללמפקח-מרוכזדווח5.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlVyDXJrHDhGQ5aFOJJXjPkHPGMOSEaf-eu7MaQ5hAWmBuCg/viewform
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/lemida-heroom/peilot-gofanit/
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingpageid=1083
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/academya-bareshet/shidorim-momlazim/
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/emergency-real-time/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaYB-5xjXNp65Hvf0y04HNp9D-H-OFSDSGWaggL5Ll6rf5hQ/viewform


שבועיתמערכת שעות הכנת 
המערכת תעלה ותתעדכן באתר בית הספר



:למצוא במוכנים ניתן למידה חומרי 

אמתזמן -בזמן חירוםלמידה 

מרחב פדגוגי

שיוך משימות–רכש התוכן שבית הספר ספקי 

שעת הקוד

אקדמיה ברשת

ברשתקודמים של אקדמיה שידורים 

"שיעורים פרטיים ברשת"–על יסודי 

"משימות אורייניות מתוקשבות"-על יסודי

ערבות הדדית–ווטסאפפעילויות , ס"עי–מנהל חברה ונוער 

"הסקראץקרנבל ", "הכר את האחר בשביל ישראל" השתתפות במיזמים מחוזיים . ד

שגרת למידה בחירום–דרכי פעולה 

שגרת למידה בחירום.2

https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/emergency-real-time/
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/academya-bareshet/
https://www.hourofcode.co.il/activities
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/academya-bareshet/
https://www.youtube.com/channel/UCMahvp481g8yNMMRFgr74dA
https://homework.lnet.org.il/
https://edu.gov.il/tech/mbl
https://drive.google.com/file/d/1i9dYAqTYZmKpQvrDUfC1K5IWteEmuKBi/view?usp=sharing
https://sites.google.com/edu-haifa.org.il/shvilisrael/%D7%93%D7%A3-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA
https://sites.google.com/view/kodkarneval/%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%91%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%A5


טכנו פדגוגיתמיכה וסיוע .3
:

און ליין–על שימוש בסביבות למידה מרחוק ( מרחוק)מפגשי הדרכה 

על  מודלים  פדגוגיים  מגוונים ללמידה מרחוק(  מרחוק) מפגש הדרכה 

סינכרוני-וא, סינכרוני, לפתיח-עזרה לבתי הספר שאין ברשותם אתר

רלוונטיםבחומרים  –העשרת אתר המחוזי 

.  המלאההרשימהלהלן -צוות התקשוב המחוזי עומד לרשותכם בפריסה רחבה

,בברכה

naomish@education.gov.il,052-2697708-נעמי שרוני מדריכה מחוזית לתקשוב 

zsuha.design@gmail.com,050-6840946,למידה מרחוק, מדריכת תקשוב, זחאלקהסוהא

michael@edu-haifa.org.il,054-7241007, (בענןעבודה )מדריך תקשוב , אברמובמיכאל 

תמיכה וסיוע פדגוגי

קישור לאתר

הערכות לקורונה-מרכז הדרכה מחוזי חיפה

https://docs.google.com/document/d/1TmEX1a78-dvUpQ-MoOFjBdzvRG3HCC9RSdOBufysRjQ/edit?usp=sharing
mailto:naomish@education.gov.il
mailto:zsuha.design@gmail.com
https://www.google.com/url?q=http://edu-haifa.org.il/&sa=D&ust=1584060159521000
https://www.edu-haifa.org.il/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%91%D7%A9%D7%92%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-2020
https://www.edu-haifa.org.il/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%91%D7%A9%D7%92%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-2020

