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רעיונות לפעילות
הכרות במפגש הראשון
בקורס דיגיטאלי - מפגש סינכרוני



"נא לכבות מצלמות"
המרצה מבקשת מכל המשתתפים לכבות את המצלמות. 

לאחר הכיבוי היא שואלת שאלת זהות, למשל: "האם יש ביננו 
גננות?" ומבקשת מכל הגננות לפתוח את המצלמה.

המרצה ממשיכה בשאלות היכרות מסוג זה או אחרות. 
בסוף הפעילות כל המצלמות נפתחות לכל המשתתפים.

"מה ברקע?"
המשתתפים מתבקשים לבחור בגוגל תמונות או בכל 

מאגר אחר שעל המחשב האישי שלהם. המרצה 
מנחה את המשתתפים להחליף את תמונות הרקע 

בזום. נבקש מהמשתתפים להתייחס לתמונות 
שבחרו לרקע.

"איפה אני?"
המרצה פותחת קבוצת WhatsApp ייעודית למפגש. בתחילת 

המפגש המרצה מבקשת מהמשתתפים לצלם את המקום בו הם 
נמצאים כעת ולשלוח בקבוצת הווטסאפ.

המרצה מציגה ב-WhatsApp Web את גלריית התמונות 
שנוצרה. כל משתתף שמעוניין, מספר על התמונה שצילם, 
למשל: מה מיוחד בה? למה דווקא שם הוא יושב? המרצה 

יכולה לסכם את הפעילות בזיהוי של דברים משותפים, 
למשל: תמונות שקשורות בעבודה, תמונות שקשורות בבית 

ובמשפחה.

"צפייה נעימה"
פותחים את המפגש בסרטון השראה קצר: סרט טבע, סרט 

ישראלי, דוקומנטרי, "קצרים", אחר. 
המשתתפים מתבקשים למצוא חיבור אישי לסרטון או 
לחלקים מסוימים בסרטון. בתום הסרטון עורכים סבב 

הכרות דרך נקודת המבט האישית.

"לוח הכרות"
מציגים למשתתפים שאלת עמדה במנטימר ומציגים את 

התוצר המשותף (אפשר גם איסוף בצ'אט).
שאלות לדוגמה: בחרתי בקורס הזה כי..., בסוף המפגש 

אני מצפה ש..., התחושה המרכזית שלי כעת..., מה 
מסקרן אותי? כמה אני מרגיש בטוח בלמידה מרחוק?



"מי אני?"
שליחת שאלון הכרות מקדים לפני המפגש הראשון שאלון מקוון. 

במפגש: הצגת הנתונים בשיטה "מי דומה? ומי שונה?", מקריאים 
נתון שנרשם, שואלים מי כתב ומתייחסים בקצרה. לדוגמה שאלון 

שנמצא באתר הפסג"ה.

"מה שרואים"
שנבחרו  שונות  תמונות  של  מצגת  מציגה  המרצה 
לתמונה:  להגיב  מהמשתתפים  ומבקשת  מראש 

במילה אחת או שתיים, בצ'אט או בעל פה.

"מסירות"
המרצה מבקשת להכין מראש דף A4 וכלי כתיבה. המשתתפים 
מתבקשים לכתוב על הנייר ובגדול תשובה לשאלת הכרות, 

למשל: ”התחושה המרכזית שלי כעת“.
משתתף  כל  נייר.  לכדור  "לקווצ'ץ"  מתבקשים  המשתתפים 
כדור  את  לו  ו"מוסר"  אחר  משתתף  של  בשם  נוקב  בתורו 
אותו  ”פותח“  הניר  כדור  את  ש"קיבל"  המשתתף  הנייר. 

ומקריא את מה שכתוב בו. ככה ממשיך הסבב.

"רק בהרמת יד!"
המרצה שואלת שאלות הכרות ומבקשת מהמשתתפים 
להצביע בהרמת יד ב-Reactions. שאלות לדוגמא: מי 
מלמדת בבית ספר יסודי? מי למדה בזום? מי מעדיפה 

אוהל במדבר על בית מלון?  

"שאלה בהפתעה"
ניתן לבנות משחק פתיחה "קלפי הכרות" ב-wordwall או 

wheelofnames-גלגל המזל ב
כל משתתף בתורו בוחר קלף או מסובב גלגל ועונה על 
השאלה שמופיעה. אפשר להחליט על שאלות שקשורות 

בקורונה: הלמידה מרחוק הייתה בשבילי..., בתקופת 
הקורונה גלגל ההצלה שלי הוא..., משהו שהשתנה בי 

בעקבות הקורונה..., הימים הראשונים של חזרה לעבודה 
היו עבורי...


