
מודלים היברידיים  
הספר היסודי-לבית

...  עוזרים לכם להצליח

משרד החינוך, ישראלמדינת

טכנולוגיות ומערכות מידע, מינהל תקשוב

חטיבת הטמעת טכנולוגית

ההוראעובדיבפורטלנוסףלמידע

https://pop.education.gov.il/online-learning/how-to-teach-from-distance/
https://pop.education.gov.il/online-learning/how-to-teach-from-distance/


לפניכם עקרונות ודגמים שיסייעו  
ס"לכם לתכנן למידה היברידית בביה

ולכיתה היברידיתהיברידי העקרונות לבית ספר קראו את 1.

ובדגמים המוצעים ובחרו מתוכםבצירים עיינו 2.

...(חודש, שבוע, יום)קבעו מסגרת זמן ליישום הדגם 3.

ח"משהאו מוודל /הספר סביבת ענן ו-וודאו שיש לבית4.

להקמת מרחבי כיתה דיגיטליים ותוכנה לניהול פדגוגי

וודאו שקבלת ההחלטות מתבססת על ניתוח מידע  5.

ס בחר"מהתוכנה לניהול פדגוגי שביה

הערכים והמיומנויות שתלמדו, שלבו בדגמים את הידע6.

שבצו את המורים במערכת על פני זמן הלמידה7.

שגרות הכשרה ותמיכה ואתרו  , קבעו ישיבות צוות8.

(ס ועוד"קהילת ביה, תלמידים)שותפים 

קחו בחשבון את התרחישים  שפורסמו לשנת הקורונה9.

:הנחיות לפעולה



עקרונות ללמידה היברידית3
...שישאירו אתכם מעל המים

הספר כסירות מפרש-בתי
היוצאות למסע בים הפתוח

התנעה

ותמיכה לצוות
תכנית לימודים

גמישה

שותפות  

תלמידים והורים



התנעה  

ותמיכה לצוות

.ת תקשוב/רכזמנו 

.פדגוגי-בתחום הטכנוים.המורותפערי ידע ומיומנויות צמצמו

(.מייקרוסופטאו גוגל-לדוגמה)סביבת ענן הקימו

. לתמיכה בתלמידים ולהנחיה שלהם" למידה מרחוק"צוות בנו

בתחומי הדעת שלהםהשתלמויות למורים הציעו

וכלי דיגיטלי לשיעור  , מרחב כיתתי דיגיטליישים.שלמורותוודאו

.תכנים מתאימים ללמידה מרחוקוגם הוכנו לתלמידים, ווירטואלי

.הדיגיטלייםבכלים יודעים להשתמששכל הצוות והתלמידיםוודאו 

במפגש הסינכרונימגוון ופעיל את הצוות להשתמש באופן למדו

.  תרבות למידה מרחוק המשלבת גם את קהילת ההוריםצרו 

.סייברוזכויות יוצרים, אתיקהאת הצוות בנושאי יידעו

פתוח לאורך היום לתמיכה טכנית לצוות  חדר וירטואלי הקימו

.  ולתלמידים

.ה לקבוצה קטנה כדי לקדם תחושת שייכות/כל תלמידצוותו 

.המשכיות של צוות ההוראה עם הכיתה ככל שניתןקדמו 

.הצלחות של מורים ושל התלמידים בתחומים מגוונים(חגגו)הדגישו

וכן  לפעילות לא פורמלית לפחות מחצית מזמן התקשורת הפנו

סביב נושאי עניין והתמודדות עם , אישית מקרבת-תקשורת ביןל

.אתגרי הלמידה מרחוק

קבוצות מתלמידי הכיתות הגבוהות לסיוע בתהליכי הלמידה  ארגנו 

.בהיבטים טכנולוגיים לחבריהם ולשכבות צעירות יותר בבית הספר

כיתה היברידיתחזרה להנחיות
צירים למערכת  

שעות היברידית

https://poh.education.gov.il/PituachMiktzoi/Pages/innovative-pedagogy.aspx
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/anan-hinuch-google/
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/anan-hinuch-microsoft-365/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/learning-from-distance/
https://www.vcampus.cet.ac.il/morim-courses/#.term_166
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/digital-classroom-learning-space/
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/virtual-classroom-meeting/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/learning-from-distance/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/digital-classroom-learning-space/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/digital-tools-building-knowledge-distance-learning/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/involvement-students-synchronous-meeting/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/online-communication-channels-parents/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/ethics-copyright-virtual-space/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/cyber-protection-during-distance-learning-sessions/
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/virtual-classroom-meeting/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/increase-students-familiarity-digital-tools/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/contact-teacher-student-distance-learning/


תכנית לימודים

גמישה

רק מה שחייבים  –את תכני הלמידה ליסודות ורעיונות מרכזייםצמצמו

תחומי דעת שמתאימים לפיתוח יכולות  -תנו עדיפות לנושאים חוצי. נשאר

.ומיומנויות הרלוונטיות לתלמידיםלמידה עצמית 

חשובות והכינו מחוונים  מתוך תכנית הלימודים מיומנויות בחרו

ארגנו אותם בתוך המרחב הדיגיטלי הכיתתי ובמערכת  . ומשימות

לשתף את  / ניתן לאפשר בחירה. * השעות שתפרסמו לתלמידים

.  לעודד תלמידים להציע נושאים המעניינים אותם/ התלמידים בשיקולים

.ותוכן שאינו דיגיטליתוכן דיגיטלי , מערכת השידוריםשלבו את 

הפסקה  , מפגש בוקר": בלוקים"את מערכת השעות בארבעה בנו

-זמן לתרגול ולמידה בפרויקטים בין, מפגש צהרים, אוכל+ חברתית 

שעתיים של למידת מקצועות באשכולות  " =בלוק"לכל תכננו.תחומיים

.תחומיים-בין

לוו את התלמידים בעת שהם לומדים  , יום מקוון במליאה קצרההתחילו

את סוף היום המקוון  הקדישו-אובקבוצות ואז חזרו למליאה לסיכום

.במהלכן ניתן להיעזר במורה מהצוות, לעבודה בקבוצות

תחומי  2-3בשילוב ( חודשי/שבועי)לבחור נושא לתלמידים אפשרו 

.שעות בשבוע בתוך מערכת השעות2-4למידה בהיקף 

כיתה היברידית
צירים למערכת  

שעות היברידית חזרה להנחיות

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/exploration-processes-digital-classroom/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/learning-from-distance/
https://pop.education.gov.il/online-learning/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/independent-learner-support-digital-environment/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/building-knowledge-in-a-digital-environment/


שותפות  

תלמידים והורים  

ופעילויות  תלמידים משכבות גיל שונות לתכנון הלמידה הזמינו

פעילויות סביב תחומי עניין שלהם ועוד, חברתיות

לתלמידים מובילי תקשוב להוביל ולבנות אמצעי למידה  אפשרו

בליווי אנשי צוות

חברתית וסביב  , יוזמות של חניכה לימודיתבאת ההורים שתפו 

נושאי פנאי

רב גילי לפיתוח מיומנויות שהינן  " מחנה אימונים"תלמידים להזמינו

הכרחיות בעיניהם

גילים המוגדרים במקום וזמן  -מקומות מפגש וירטואליים רבצרו

(הפסקת חצר וירטואלית)

כיתה היברידית
צירים למערכת  

שעות היברידית
חזרה להנחיות

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/social-enterprise-hybrid-learning/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/community-mooc-online-campus-students-and-parents/


הכיתה ההיברידית

עקרונות לתכנון כיתה היברידית3
...שישאירו אתכם מעל המים

למידה 

בכל מקום

יחסים  

לפני למידה
למידה עצמאית  

ופעילה



כדאי לרכז לתלמידים את כל המידע שדרוש להם במקום 

מרחב כיתתי דיגיטליאחד ב

המשלבים דוגמאות , רעיונות לתכנון למידה היברידיתלפניכם 

.  ליישום כיתה הפוכה ועוד

להכנת  ( גלידות)בדגמי הוראה היברידייםתוכלו להיעזר

.  משימות לתלמידים

לתלמידים בלמידה מרחוק בשל חשיבות מתן משוב מידי

במשימות  משימות עם משוב אוטומטי כמו נמליץ לשלב

.משימות של ספקי התוכןובאורייניות מתוקשבות

מראש את תכני הלמידה שנדרש לתווכם פנים  כדאי להגדיר

ואת אלה שתעדיפו שתלמידיכם ילמדו באופן , אל פנים

. עצמאי או בקבוצות בסביבה דיגיטלית

כדי וידאו/ הנחיות באודיוהשתדלו ככל האפשר להקליט

לצמצם את כמות המפגשים הסינכרוניים ולהקל על 

',  שידורים חיים'המשפחות בהתארגנות הילדים בבית מול 

/ בשילוב שאלותבשיעורים המוקלטיםהשתמשו-או
.משימות

למידה בכל מקום

עקרונות  
לכיתה ההיברידית

https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/digital-classroom-learning-space/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/learning-from-distance/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/oryanot-digitalit/digital-teaching-models/
https://edu.gov.il/tech/mbl
https://ecat.education.gov.il/%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/degem-lemida-shimush-video.pdf
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/


אופן הכניסה  אפשר להנחות את התלמידים בתחילת השנה על 

ועל התנהלות ראויה במפגשים  ,למשימות במרחב הדיגיטלי הכיתתי

.סינכרוניים ובמשימות אסינכרוניות

בכלים דיגיטליים עם  שיח אישיחשוב לקיים , בעת שלא ניתן להיפגש

,  לימודיים, חברתיים, רגשיים, טכניים)התלמידים ולאתר קשיים 

(התארגנות וניהול זמן

בכלים דיגיטליים להעמקת הקשר עם נציע לכם להיעזר גם 

והעצמתם בקרב חברי הכיתה  התלמידים

ותווכו להם מידע חיוני  קשר רצוף עם ההוריםנמליץ גם על שמירת 

הנדרש לתמיכה בתלמידים

,  להפוגה, למפגשים חברתייםשגרת הלמידה יכולה לכלול גם זמן 

ליצירה ולספורט  

כגון  , יומית המקדמת את בריאות התלמידים / פעילות שבועית

עם אמצעים שיש בכל בית עשויה לתרום  שיעורי ספורט בזום

לתחושות חיוביות של לומדים

בישול וללמד  / את התלמידים לתכנן שיעורי ספורטנוכל להזמין גם 

.את החברים

יחסים לפני למידה

עקרונות  
לכיתה ההיברידית

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/independent-learner-support-digital-environment/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/contact-teacher-student-distance-learning/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/increase-students-familiarity-digital-tools/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/online-communication-channels-parents/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/increase-students-familiarity-digital-tools/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?page=1&text=%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%AA


עקרונות  
לכיתה ההיברידית

למידה עצמאית ופעילה

את כל המידע שדרוש לתלמידי כיתתכם במקום רכזו 
מרחב כיתתי דיגיטליאחד ב

את הימצאות חלק מהתלמידים בבית וחלק בכיתה  נצלו

סביבות תוכן  , לגיוון הלמידה באמצעות כלים טכנולוגיים
.וסביבות פיזיות

בנושאים המעניינים והעמקה לתלמידים בחירהאפשרו 
.מעורבות פעילהוקדמו , אותם

ובדרכי במשך העיסוק בנושאים , בגישות פדגוגיותגוונו
ההערכה

את עומס המשימות שמקבלים התלמידיםווסתו 

:לתלמידים סדר יום שבועי עם קישורים חמיםשלחו
למרחב הדיגיטלי הכיתתי למשימות, למפגש סינכרוני

.

"  מפרשים"ו( חובה לבצע בזמן מסוים ביום" )עוגנים"קבעו

דוגמה( ניתן לבצע באופן גמיש בטווח זמן)

https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/digital-classroom-learning-space/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/learning-from-distance/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/exploration-processes-digital-classroom/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/involvement-students-synchronous-meeting/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/building-knowledge-in-a-digital-environment/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/integrated-online-assessment-into-teaching/
https://docs.google.com/document/d/10yavqKlCySq4IplOoJQsEsxGg49BuCPuQ-Q4JWYStdI/edit


צירים4
לתכנון מערכת שעות היברידית  

הספר היסודי-לבית

פותחים שנה

לומד עצמאי דיגיטלי

לומדים ביחד

עושים טוב



פותחים שנה : 1ציר 

. מחשבים מסלול מחדש

,  מארגנים תרבות למידה מרחוק

מכינים את הפעילויות בסביבה  

הדיגיטלית

ומבססים תקשורת רציפה וחיובית  

עם התלמידים וההורים

עושים טובלומדים ביחדלומד עצמאי דיגיטלי



-פותחים שנה: 1ציר 

? איך מתחילים

הסכם או חוזה למידה המגדיר כללי התנהגות  בונים 

בלמידה מרחוק

,  בסביבה המקוונתלתלמידים איפה נפגשיםמתווכים

'איך מגיעים למשימות וכו

ערוצים לקבלת סיוע בצורה מותאמת למורה מגדירים 

ולתלמידים

כדי לסייע  שותפויות עם המשפחותמייצרים 

לתלמידים בהתארגנות

עם התלמידים על זמן קבוע וידוע מראש  מסכמים

למפגש חברתי

עושים טובלומדים ביחדלומד עצמאי דיגיטלי

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/independent-learner-support-digital-environment/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/online-communication-channels-parents/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/increase-students-familiarity-digital-tools/


-פותחים שנה: 1ציר 
הכרות אישית

עם התלמידיםפגישות אישיותקובעים 

-פעילויות מגוונות להכרות ביןלתלמידים מזמנים 

אישית

ה לשתף את נקודות החוזק  /לכל תלמידמאפשרים

שלה/שלו

עושים טובלומדים ביחדלומד עצמאי דיגיטלי

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/contact-teacher-student-distance-learning/
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/kal_li_bedigitali_ptichat_shana_new.pdf


-פותחים שנה: 1ציר 
חברים לרשת 

פעילויות חברתיותשגרה שלמבססים 

משפחות  , בין תלמידיםאת ההיכרותמרחיבים 

וקהילות

זה לזהלכבד ולהעניקמנצלים הזדמנויות

ללמידה  צוותים וקבוצות עבודהמייצרים 

משותפת

עושים טובלומדים ביחדלומד עצמאי דיגיטלי

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/increase-students-familiarity-digital-tools/
http://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/kal-li-digitali-yom-mishpaha.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/chagei_tishrei.pdf
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/support-groups-studying-online-distance-learning-course/


לומד עצמאי דיגיטלי: 2ציר 

אירועים  ומנצלים נושאים רלוונטיים 

אקטואליים להעמקת מעורבות התלמידים  

.בתהליכי הלמידה בעזרת כלים דיגיטליים

משלבים משימות הדורשות מהלומדים  

ליישם מיומנויות וכישורים  

.של לומד עצמאי בסביבות דיגיטליות

עושים טובלומדים ביחד פותחים שנה



-לומד עצמאי דיגיטלי: 2ציר 
מקוונים לעומק

להגדיר בעיות  , טיעוניםמסייעים לתלמידים לנסח

על פתרון נבחרומנחים דיון כיתתי בו יצביעו

לבעיות

גופים ומבנים  ולהשוות מנחים תלמידים לחקור 

מנקודות מבט שונותתלת ממדיים

תוצרים  לפתח וליצור , מנחים תלמידים לתכנן

המבוססים על מושגים מתחום הדעת

עושים טובלומדים ביחד פותחים שנה

http://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/ka_li_badigitali_bchirot_poster1.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/shvuahachalal.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/kal_li_bedigitali_afifoniada_virtoalit.pdf


-לומד עצמאי דיגיטלי: 2ציר 
חוקרים ברשת

מידע ונתונים סביב בעיהמנחים תלמידים לאתר

שעליהם לפתור

ולהפיק תוצרים  מנחים תלמידים לעבד נתונים 

בכלים דיגיטליים

או  סקרים כיתתייםמסייעים לתלמידים לערוך

לנתח את המידע ולהסיק מסקנות, שכבתיים

עושים טובלומדים ביחד פותחים שנה

http://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/kali_bedigitali_yom_migur_haoni.pdf
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/exploration-processes-digital-classroom/
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/kal_li_bedigitali_yom_sovlanut2.pdf


-לומד עצמאי דיגיטלי: 2ציר 
בונים תוכן

מידע סביב נושא  מסייעים לתלמידים לערוך

ולנסח אותו בכלים דיגיטלייםנבחר

תוצר מעמיק  מסייעים לתלמידים להפיק

בעקבות תהליך חקרבכלים דיגיטליים

איסוף  בנושאים רלוונטיים תוך מנחים דיונים

מידע והצגתו בדרכים מגוונות

עושים טובלומדים ביחד פותחים שנה

http://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/kal_li_nashim_portsot_derech.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/moledet_hevra_ezrahut/kali-zhuyot-adam.pptx
http://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/kal_li_badigitali_shvua_glisha_betucha.pdf


לומדים ביחד: 3ציר 

תחרויות ויוזמות  , משלבים משחקים

.של תלמידים בתהליכי הלמידה

מכוונים את היוזמות לנושאי הלימוד

מאפשרים לתלמידים להוביל וליזום  

פעילויות בתחומי עניין שונים

עושים טוב לומד עצמאי דיגיטליפותחים שנה



-לומדים ביחד: 3ציר 
משחקים ולומדים

כמרחב לעבודה  משחקי מחשבבמשתתפים

שיתופית בקבוצות

באופן חוויתילהתעמק בחומר הנלמד מאפשרים

מישחוקסביב תוכן הלמידה את מעגנים

בכלים שוניםו, מגווניםבנושאים חדרי בריחהבונים

ומשתפים חוויות SKILLZמשחקי טורניר של פותחים

קבוצתיים שנבנים על ידי  משחקי טריוויה יוזמים

התלמידים

הסייברלאליפותומתאמנים במשותףנרשמים

השנתית

מיחשוביתחשיבה עם התלמידים מפתחים

(למתקדמים)

תפקידיםבמשחקימשחקים

עושים טוב לומד עצמאי דיגיטליפותחים שנה

https://www.youtube.com/watch?v=_2OvJIImsk4
https://gamescademy.com/tag/minecraft/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/learning-through-game/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/involvement-students-synchronous-meeting/
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/yom_hasafa_haivrit.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TK1imAadFpY&t=8s
https://ds.sh-sites.co.il/escape-room2/
http://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/kal_li_bedigitali_chadar_bricha.pdf
https://pub.skillz-edu.org/portal/
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/kal_li_badigitali_purim.pdf
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/computational-thinking/
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/Homrei_Horaha/siyum_shana.pdf


-לומדים ביחד: 3ציר 
יוצרים ביחד

מאגדים  , לוחות שיתופיים מסוגים שוניםיוצרים

מתאימים לנושא ולמטרה. מידע ויוצרים הקשרים

:דוגמאות

מפות גאוגרפיות שיתופיות•

עץ משפחה•

דיונים שיתופייםטיעונים במציגים 

תערוכות וירטואליות  וכרזות שיתופיותיוצרים

שיחעליהןקיימיםומוסרטונים 

מסלולים שיתופייםיוצרים

עושים טוב לומד עצמאי דיגיטליפותחים שנה

https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/anchayot_lamore_padlet_mapa.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/kal-li-digitali-yom-mishpaha.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/ka_li_badigitali_bchirot_poster1.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/kal_li_bedigitali_zchuyot_ayeled.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/Chagei_haor.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/kal_li_badigitali_shvua_glisha_betucha.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/Kal_li_bedigitali_yom_yerushalayim.pdf


-לומדים ביחד: 3ציר 
פרויקטים שיתופיים

התמחות שיתופיתתלמידים מלמדים ב

(הכנת קינוח מיוחד, בניית מכשיר-לדוגמה)

קבוצה בה לומדים במשותף  פותחים
,טיוב-ביו ow toבאמצעות סרטוני  

את התוצר במשותף או כל אחד  מכינים 

את  מעליםו, מצלמים את התוצר, בביתו

התוצר כסרטון למרחב הדיגיטלי הכיתתי

,  מלמדים לנגן קטע בחלילית)ידע משתפים

( בניית עפיפון, שיר באנגלית

בפרוייקטיםמשתתפים עם תלמידי הכיתה 

בתי ספר ומדינות, שיתופיים בין כיתות

עושים טוב לומד עצמאי דיגיטליפותחים שנה

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/independent-coop-online-learning/
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/lemida-shitofit/


עושים טוב: 4ציר 
.

התנדבות בימי קורונה

ֵיצא אל "חשוב שבית הספר בתקופה זו 

".  יכניס את העולם פנימה"ו" העולם

חיזוק הקשרים בין בית הספר והקהילה  

להעצמת ערכים חברתיים וזהות  מסייע 

וכן לשיפור ההישגים והרווחה  , אזרחית

.החברתית של התלמידים

לומדים ביחדלומד עצמאי דיגיטליפותחים שנה



-עושים טוב: 4ציר 
מיזמים חברתיים וערכיים

סולידריות  מעורבות חברתית והפגנת מעודדים

וירטואליותפעילויות התנדבות מתכנניםואזרחית 

בקבוצות  )מפגשים קבוצתיים שבועיים ארגניםמ

מעלים  : כדי לשוחח על תהליכי ההתנדבות( קטנות

.מתייעצים, חולקים קשיים, חוויות

על מנת  . תלמידים בוגרים חונכים תלמידים צעירים

בימים של מרחק פיסילשמר על קשר רב גילי 

יוזמות של  במרחבי למידה דיגיטליים מציגים

מעורבות חברתית תוך מתן ביטוי לתהליך ולתוצר

ערכיים תוך שימוש  -מיזמים חברתייםמארגנים

פעילות להנצחת נופליםכגון ,  בכלים דיגיטליים

הבית ספרילשיפור האקלים פעילויות יוזמים

לומדים ביחדלומד עצמאי דיגיטליפותחים שנה

https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/kali_bedigitali_yom_migur_haoni.pdf
http://www.ivolunteer.org.il/?CategoryID=1095
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/digital-classroom-learning-space/
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/kal-li-bedigitali-yom-zikaron.pdf
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/moledet_hevra_ezrahut/yesodi/noseem_nilmadim/shonim-meyuhadim/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/personal-encouragement-for-social-engagement/


-עושים טוב: 4ציר 
מיזם קיימות

מיזם גינה אקולוגית כאמצעי קשר בין מקימים

כל קבוצה פועלת בגינה יוצרת  -הקפסולות

פינות ישיבה מחומרים בשימוש חוזר  

משימה לקבוצה  / ומשאירה בגינה מסר

.  השנייה

באלבום  את התהליך  המשותף מתעדים

תמונות כיתתי  

לומדים ביחדלומד עצמאי דיגיטליפותחים שנה

https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/academya-bareshet/kol-hashidurim/kal-li-badigitali-posterim/


עוזרים לכם להצליח

בקורסים קצרים הפתוחים לכולםניתן ללמוד 

.איך ליישם למידה מרחוק ולמידה היברידית

הספר  -ניתן להיעזר ברכזי התקשוב בבתי

.  ובמדריכי התקשוב המחוזיים

מוקד תמיכה רגשית בנושא המגפה: קיימים, כן-כמו

-ומרכז שירות ומידע ארצי לעובדי הוראה 

17:00-7:30: ה-בימים א,*6552

יישומים  מינהלתלבעלי תפקיד בבית ספר מסייעת 

,  03-6906600-מתוקשבים 

, 18:00–07:30חמישי בין השעות –יום ראשון 

.14:30–08:00בין השעות –וביום שישי 

https://poh.education.gov.il/PituachMiktzoi/Pages/innovative-pedagogy.aspx
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/aktuali-ahshav/guidance-corona-virus/

