
פדגוגיה היברידית  
עשה ואל תעשה

Do’s and Don’t’s



פדגוגיה אפקטיביתDigital Learningשינוי ארגוני

כמה מילים עלי



oשל הפדגוגיה בימי קורונהוההזדמנויות אתגריםה

o למידה היברידיתמה זה השטויות האלו?

o4לפדגוגיה היברידית  עקרונות הכרחיים
שכל מנהלת ומורה חייבות להחזיק

o המורה והמנהלתואיך זה משפיע על עבודת

?על מה נדבר



רגע של צניעות



רגע של צניעות



מורים מותשים מזומים בלתי  
חשים חוסר הערכה  , פוסקים

מהסביבה

לא באמת לומדיםבזום  " חלונות שחורים"

ילדים ללא מחשב מנותקים מההליך היומיומי

..  ימים..שעות" מעבירים"ילדים 
ללא תעסוקה  .. חודשים.. שבועות

ללא למידה משמעותית, מחשבתית

מבחינה  " לא רואים אותם"ילדים ש
לימודית

,  הורים מתוסכלים
לא מבינים מה רוצים  

..מהילדים שלהם

תלמידים
:מנהלת בית ספר 
לתמרן לתמרן  

לתמרן

אתגרים פדגוגיים בימי קורונה

מורים

הורים



א"מצבי למידה אפשריים בתשפ3

כל הילדים  
בבית

שגרה מתוחהשגרה משובשתלמידה בחירום
מורים בבית  /ילדים

באופן חלקי ומשתנה
רצף של למידה תקינה בצל 
חששות והערכות לשיבושים



להמרה לדיגיטל  4X4מודל 

..כל מה שזז

לומד

מורה

תכנים

מיקום



להמרה לדיגיטל  4X4מודל 

..כל מה שזז

לומד

מורה

תכנים

מיקום

–למד בכיתה בעיקר 
ידעהרבה בעולמות ה



להמרה לדיגיטל  4X4מודל 

..כל מה שזז

לומד

מורה

תכנים

מיקום

–למד בכיתה בעיקר 
ידעהרבה בעולמות ה

לימד בכיתהבעיקר 



להמרה לדיגיטל  4X4מודל 

..כל מה שזז

לומד

מורה

תכנים

מיקום

–למד בכיתה בעיקר 
ידעהרבה בעולמות ה

לימד בכיתהבעיקר 

בלמידה בזמן הכיתה  בעיקר 
בצורה שמתאימה למליאה



להמרה לדיגיטל  4X4מודל 

..כל מה שזז

לומד

מורה

תכנים

מיקום

–למד בכיתה בעיקר 
ידעהרבה בעולמות ה

לימד בכיתהבעיקר 

בלמידה בזמן הכיתה  בעיקר 
בצורה שמתאימה למליאה

תוך הכיתהבעיקר ב



להמרה לדיגיטל  4X4מודל 

..כל מה שזז

לומד

מורה

תכנים

מיקום

עם : במגוון דרכי למידהילמד 
בשיח  , בקבוצות, לבד, חברים

אישי וגם במליאה

–למד בכיתה בעיקר 
ידעהרבה בעולמות ה

לימד בכיתהבעיקר 

בלמידה בזמן הכיתה  בעיקר 
בצורה שמתאימה למליאה

תוך הכיתהבעיקר ב

אחרילפני



להמרה לדיגיטל  4X4מודל 

..כל מה שזז

לומד

מורה

תכנים

מיקום

עם : במגוון דרכי למידהילמד 
בשיח  , בקבוצות, לבד, חברים

אישי וגם במליאה

1\3מרחף1\3מלמד1\3
ממשב ומרגיש

–למד בכיתה בעיקר 
ידעהרבה בעולמות ה

לימד בכיתהבעיקר 

בלמידה בזמן הכיתה  בעיקר 
בצורה שמתאימה למליאה

תוך הכיתהבעיקר ב

אחרילפני



להמרה לדיגיטל  4X4מודל 

..כל מה שזז

לומד

מורה

תכנים

מיקום

עם : במגוון דרכי למידהילמד 
בשיח  , בקבוצות, לבד, חברים

אישי וגם במליאה

1\3מרחף1\3מלמד1\3
ממשב ומרגיש

, למידת זום, למידה עצמית
למידה בקבוצות

–למד בכיתה בעיקר 
ידעהרבה בעולמות ה

לימד בכיתהבעיקר 

בלמידה בזמן הכיתה  בעיקר 
בצורה שמתאימה למליאה

תוך הכיתהבעיקר ב

אחרילפני



להמרה לדיגיטל  4X4מודל 

..כל מה שזז

לומד

מורה

תכנים

מיקום

עם : במגוון דרכי למידהילמד 
בשיח  , בקבוצות, לבד, חברים

אישי וגם במליאה

1\3מרחף1\3מלמד1\3
ממשב ומרגיש

, למידת זום, למידה עצמית
למידה בקבוצות

,  מרחב, כיתה, דיגיטל, בית
לובי, ספרייה , מסדרון, חצר

–למד בכיתה בעיקר 
ידעהרבה בעולמות ה

לימד בכיתהבעיקר 

בלמידה בזמן הכיתה  בעיקר 
בצורה שמתאימה למליאה

תוך הכיתהבעיקר ב

אחרילפני



להמרה לדיגיטל  4X4מודל 

עם כולם צוות עצמאי 1:1 לומד

מלמד מרחף ממשב מרגיש מורה

הקנייה משימה סביבות תוכן מגע אישי תכנים

בבית מרווחתבכיתה בדיגיטל בחללים ובחוץ מיקום



להמרה לדיגיטל  4X4מודל 

עם כולם צוות עצמאי 1:1 לומד

מלמד מרחף ממשב מרגיש מורה

הקנייה משימה סביבות תוכן מגע אישי תכנים

בבית מרווחתבכיתה בדיגיטל בחללים ובחוץ מיקום



ממשבמרגישמרחף ומלווה קבוצה             מלמד

. מקסימום שליש כהוראה במליאה, הוראה בכיתה100%-מ
, למשב לומדים על תוצרים, הזמן הוא נדרש ללוות עבודות קבוצתיותשאר 

.לספק מגע אישי ואנושי ללומדים כדי לסייע להם לצלוח את תהליך הלמידה

מצבי הריחוף7קראו כאן עוד על 

משתנה  בלמידה היברידית תפקידי מורה 

עעע


?למה להשתנות דוקא עכשיו



-הלמידה מרחוק עשויה לחזור
בואו נהיה מוכנים יותר

כי צריך לנהל  
סיכון

5 4 3 1

למידה מסוג אחר

2



ולתת במה , הזדמנות לזקק את התוכן
ילדים  –למיומנויות ולערכים לצד הידע 

,  מטילים ספק, מתקשרים, חושבים
עובדים  , מהטעויותטועים ולומדים 

.בצוות ולומדים עצמאית

כי צריך לבנות  
דמות בוגר

5 3 2 14

למידה מסוג אחר



,  גל של התחדשויות בבתי ספר
ארגוני  , מוסדות אקדמיה
הכשרה

כדי לא להישאר 
מאחור

5 3 2 14

למידה מסוג אחר



,  גל של התחדשויות בבתי ספר
ארגוני  , מוסדות אקדמיה
הכשרה

כדי לא להישאר 
מאחור

3 2 1

למידה מסוג אחר

45



לעולם אל תבזבז משבר  "
רציל'צ" טוב

כי יש מומנטום

5 4 3 2 1

למידה מסוג אחר



מומנטוםיש 

" לעולם אל תבזבז משבר טוב"

רציל'צווינסטון 

האם למידה בעידן קורונה יכולה להפחית את  
?השחיקה של עובדי ההוראה



להמרה לדיגיטל  4X4מודל 

עם כולם צוות עצמאי 1:1 לומד

מלמד מרחף ממשב מרגיש מורה

הקנייה משימה סביבות תוכן מגע אישי תכנים

בבית מרווחתבכיתה בדיגיטל בחללים ובחוץ מיקום



מצבי החירוםאם היא רוצה לעבור בזמישות ובחוסן בין 

עקרונות שכל מנהלת צריכה להחזיק4



עקרונות לפדגוגיה היברידית4

למידה מתוך
לוח משימות  

(playlist)

נפלאותמינוף
הרשת

לומדים
עם חברים

ממורה למנחה 
קבוצות למידה



?ואיפה זה פוגש אתכן
.. אתכןעוד כמה דקות נשאל 

(..כמנהלות, כמורות)איך זה משפיע עליכן 

הטוקבקיםהכינו את .. אז



4X4מודל 

למידה מתוך
לוח משימות  

(playlist)

נפלאותמינוף
הרשת

לומדים
עם חברים

ממורה למנחה 
קבוצות למידה



Playlist  גמיש של
שבועמשימות על פני 

דקות20רצועות של 

התלמיד עובד עם 
פספורט ויודע מראש את  

כל המטלות שלו

לאוסף משימות למידה-מהקנייה 

אל תעשה   Dontעשה Dos

מערכת שעות לפי  
המערכת המקורית

45של " מסורתי"שיעור 
דקות

התלמיד מקבל משימות  
שונות ממורים שונים



רצועת למידת ידע
זום מורה או לומדים 

פותרים תרגילים

1:1רצועת 
רגשית מוטיבציונית

עם כולם צוות עצמאי

מלמד מרחף ממשב

התלמיד

המנחה מרגיש

למידה בימי קורונה





מצב מורה מצב תלמיד תוכן שעה

מליאההוראת כיתה מליאה

בריף-בוקר טוב
[רשות/חובה]?מה לומדים היום

?מה צריך להגיש? מה המשימות של היום

בהקנייההתנעת משימה 

09:30-09:40

כיתה מלאה מליאה משחק חברתי 09:40-09:50

בין הקבוצותמרחף דיפרנציאלי
משתנות לפי צרכי  אינטסטיביותבדרגות 

הקבוצות

יכולים להרים לעצמם זום -ברביעיות
משלהם

(דקות נטו40)משימה קבוצתית בשפה
דבורים ביחד

09:50-11:00
(דקות30כולל הפסקה של )

מליאה מליאה זומבה-שעת כושר 11:00-11:10

עם ילדים1:1שיח 

..על תוצרים שהוגשו ביום הקודםממשב

יכולים להרים לעצמם זום -ברביעיות
משלהם

דבורים ביחד-רצועת יצירה דיגיטלית
סרטון על וירוסים ונגיפיםמדעים

11:10-12:10
(דקות20כולל הפסקה של )

עם ילדים1:1שיח 

שעת קבלה אופציונאלית
..על תוצרים שהוגשו ביום הקודםממשב

,  לילד-שעת קבלה אופציונאלית
..להורה, למורה

אוכל-הפסקה 12:10-13:00

עם ילדים1:1שיח 

..על תוצרים שהוגשו ביום הקודםממשב
עצמאי

תרגילים  -למידה עצמית
דבורה  ]למידת רשות + והגשות במתמטיקה

[עצמאית
13:00-14:30

מליאה מליאה סיכום יום והגשת מטלות 14:30

לו״ז יומי



מצב התלמיד  חמישימצב התלמיד  רביעימצב התלמיד  שלישימצב התלמיד  שנימצב התלמיד  ראשון

במליאהמפגש בוקר  10:00-10:15
הבנה מה סדר  
היום ולמידה  

שליחת רצועה  
פיזית 

במליאהמפגש בוקר
הבנה מה סדר  
היום ולמידה  

שליחת רצועה  
פיזית 

במליאהמפגש בוקר
הבנה מה סדר  
היום ולמידה  

במליאהמפגש בוקר
הבנה מה סדר  
היום ולמידה  

במליאהמפגש בוקר
הבנה מה סדר  
היום ולמידה  

שליחת רצועה  
פיזית 

מתמטיקההקנייה במליאה  אנגלית110:30-11:00
לירון

ג"חנעבודה אישית
ענת+אוליה

ג"חנעבודת צוות  
ענת+אוליה

/ערביתמליאה
צרפתית

אישית  עבודה

עבודה אישיתאנגלית211:15-11:45
תלמיד עצמאי  

מתמטיקה
לירון

צוות  עבודת
וסיכום במליאה  

ך"תנ
מרי

ך"תנמליאה
מרי

עבודה אישית  אנגליתעבודה אישית  

מתמטיקה312:00-12:30
לירון

עבריתבמליאה  הקניה
ענת

/ערביתהקניה במליאה  
צרפתית

תרבות ישראלהקניה מליאה  מדעים  מליאה
מרי

צוות  עבות
רצועה חברתית  

קבוצתית  משימהמדעים413:00-13:30
הטרמה למפגש  

הבא  

ספרות
בת אל

ספרותהקניה  
בת אל

עבריתעבודה אישית  מדעיםעבודה אישית  
ענת

עבודה אישית  

מליאה  מפגש סיכום13:30-14:00
5אישי מפגש

תלמידים  

מליאה  מפגש סיכום  
5אישי מפגש

תלמידים  

מליאה  מפגש סיכום  
5אישי מפגש

תלמידים  

מליאה  מפגש סיכום  
5אישי מפגש

תלמידים  

מליאה  מפגש סיכום  
5אישי מפגש

תלמידים  

-תרגול14:30-16:00
מתמטיקה

שעה  -מגמות
עגולה

ביצוע משימות  
שניתנו

מפגש מועצת  אנגלית-תרגול
תלמידים

לו״ז יומי



oפיזי עם פירוט משימות החובה והרשות ושמות התלמידים/לוח קיר דיגיטלי

oכרטיס יציאה בסוף היום

o הילד מסמןVלעצמו כשסיים משימה

oיחידת למידה\שבוע\בסוף כל יום-
קרדיטים שנאספים לכלל ציון

Passport–טבלת אושר לניהול משימות











יכול להיות כל כך פשוטפלייליסט





Playlist

https://he.padlet.com/debbiebreit69/atmtk3m6b62v
https://he.padlet.com/debbiebreit69/atmtk3m6b62v


(שבועות למידה15)טבלה מארגנת –מבוא לביוטכנולוגיה 

למידה בפני עצמו  Playlistכל נושא יהיה **,  (ל"ש9)שלושה -כל נושא ילמד במשך שבועיים*
 נושא  שבועו  

 
 מ  ו   וכ  ומיומנויו 
)מה על הילדים לדע  

 ב ו (

  עוד מ שבו  משימ  הע כה  משימו   ) ובה וב י ה( 

יצו ים  יים-  ו י  2+4
מי  ואו  ני מים 
ומה אפש  
 לעשו  אי ם

-להי ש  למ פ  תוכ 
 כנולו יו  /מוצ ים בהם 

נעשה שימוש 
 במי  ואו  ני מים.

 -למידה עצמי מיומנות
  ווי י- אפייה י ד

הכנ  מ מצ - הל ם הכי  וב שאכל ם.   ו / מאמ /  ום  .1
 צמוד

 אצו  אדומיו - מאמ  ל  יאה ומשימה .2
 ביו כנולו יה בפעולה- פ   מי  או  ני מים .3

במוצ  א ד 
לב י  ם, איך 
 כונ  האצו  
באה לידי בי וי 

 במוצ 

מוש ים שי שפו 
 אליהם:

מי  ואו  ני מים, 
אצו  

וביו כנולו יה 
 מ ו  י 

אימונולו יה  
וביו כנולו יה איך 

  ה  שו 

 וכ - מוש י  מע כ  
ה י ו , נו דנים  י ו  

 פעיל ו ביל
מיומנו - אמפ יה, 
השפע  ה נה ו  

  ב  י 
*מאוד  לוונ י לשי - 
  ו ונה ו ם  י ונים

 פ ויי   מ ו   -  י ו  פעיל  י ו   ביל-  .4
 ה ו ונה -ה צאה מו ל   עם  ו  די  י   .5

https://vimeo.com/443969912/a946f98348 
- בדי ות ד''ר רעות מטר - מנהלת המעבדה ל יטוגנטי ה .6

  ובדי ות  רולוגיותPCR ורונה, 
 הבאת טיעוני  –  ר התנועה של מתנגדי ה י וני  ) יי בו (  .7

  בעד ונגד
8.  

הכנ  עלו ,    ו   
 צ , של    וב- 

למה  שוב 
 לה    

 צ  ש ו  לא? 
אולי דיביי  

ב ביעיו  ) ו  
 –בעד ו ו  נ ד( 

יש  ו בכי ה ו ם 
י ישו  יעונים 

 בכ ב

 

- הנד ה  נ י , תוכ   5+7
מניפולציו  

במי  ואו  ני מים, 
 ומ  או  ני, מוש  ב י  

DNA 

- למידה עצמי , מיומנות
 אמפ יה ל ביב   יינו

   PLW3שי ה עם ד"   ו ם  דה   .9
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001293061 

  יו  ב מ  הש ו  הכ   מפ עים  ביב יים .10
  ל לבו DNAביו כנולו יה בפעולה מ .11
  ו יהוי  ליליDNA –נורית בובליל- מכו   תולוגי אבו-כביר  .12

https://www.youtube.com/watch?v=yZgvxbg0xks)???(   

 שאלו  4כ בו 
על דב ים 

שהיי ם  וצים 
להבי  או לשאול 
על המוצ  של 

PLW3 

הנד ה  נ י , 
DNA נו לאו ידים 

RNA   

 



מ  ר  , אנ ימי -תוכ 8+10

גידול , בתעשייה

מי רואורגני מי 

,  עבודה בצוו  -מיומנות

א  ו   מ  עם  וכני  עבודה  

ובי ו  צ כים

ביו כנולו יה בפעולה, איך עושים א   ה-בי ה1.

 יו  במבשל  אלכ נד  ופי ני  עם ל מי מ מצ 2.

"מלכ  ה ומפו  "–  מניה BASF  עינ  ביד מ  "שי ה עם ד3.

מיכל ב צ -(4 בוצו  של )הכנ   ומפו    בוצ י 4.

-אפש ויו  נו פו 

 יהו  מים-שפד 

פא   א יאל ש ו  מ  ו - י יה

ב  ו א  א ד 

/ בי ה-המוצ ים

 ומפו   ה בי ו  

מדוע המוצ  נ שב  

ביו כנולו יה והאם 

הוא ביו כנולו יה  

או  ( עכשווי )מוד ני 

מ ו  י  ולמה

,  נשימה,   י ה

,  אנ ימים, פו ו ינ  ה

 ידול  

מי  ואו  ני מים  

והשפעו   ביב יו   

מהי  :  יכום11+13

?ביו כנולו יה

   הילדים י בי ו לפ ו

40מוש ים מ וך 8

.   מוש י י וד

  הילדים י די ו

במילו יהם א   

המונ  ביו כנולו יה  

ו וך שימוש במוש י  

.  הי וד

   מוש ים וה ד  ם באמצעו  כל ה ומ ים שנלמדו עד כה8ב י  .

.  העלאה למא   שי ופי

 ה ד   המונ  ביו כנולו יה  וך שימוש ב–X מוש י י וד ו–Y

.  דו מאו 

.   ובה לה שה. ש י המשימו  אישיו 

מכיוו  שמדוב   

–בי יד   יכום 

המשימה היא  

ההע כה למ צי  

כולה  



Playlist



יומיההפלייליסט
'וכיתהשל

):שיר של בוקר

רשותהשנהראשסימני

תשרי-מיליםמשחק

חשבוןפעולות
שלמיםבמספרים

בשברשלםחילוק

...מפסיקהלאהמנגינהעודכל ,כםשלבקצבלנגןותמשיכ

וחגיםעברית
ומדעיםמתמטיקה

חילוקכמנתהשבר
המורהעםהזוםאחרי

הקניה-מילות קישור

-מקורות אנרגיהתרגול-מילות קישור
חידון+ סירטון

זום עם המורה
010:0בשעה 

דברים שלמדתי היום-העשרהאיך מציירים קומיקס-העשרה

https://www.youtube.com/watch?v=EfLHAJrNnsM
https://lo.cet.ac.il/player/?document=9f4cc3e9-f327-43aa-832e-70b10effe13d&language=he
https://lo.cet.ac.il/player/?document=6006d411-d3f2-47fe-a5f2-b788149abd49&language=he
https://portal.timetoknow.co.il/activity
https://portal.timetoknow.co.il/activity
https://www.matific.com/isr/he/teachers/episodes/CakesFractionsAsDivisionEquationLessThanOne
https://www.matific.com/isr/he/teachers/episodes/JuiceDivisionToCupsUnitFractions
https://www.galim.org.il/hebrew/unit/5-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8?lang=he
https://lo.cet.ac.il/player/?document=85020076-cd63-4d73-aef1-1d09d5ccf701&language=he&sitekey=ebag
https://il.brainpop.com/category_8/subcategory_94/subjects_503/
https://www.youtube.com/watch?v=UIndzGcl7wE&t=74s
https://www.youtube.com/watch?v=iKu6WSJQ3xY


עקרונות בבנית פלייליסט

' הכל יום 
קבלים  מ

פלייליסט  
לשבוע הקרוב

רוב המשימות  
,דקות20

40חלק קטן 

,משימות בשבוע40
משימות ביום8

זום בוקר 
:  כיתתי

,  משחק חברתי
התעמלות וכרטיס  

כניסה

פעמיים בשבוע  
ישיבת  
עם רביעיות

המחנכת

'כל יום ה
מבדק שבועי  

פעם בחודש  
הציון נרשם

"בעצם כל מה שרציתי.. מגדיל עצמאות שלי, מגדיל עצמאות לומד"

כל שבועיים  

ראש מחליפים 
צוות

פעמיים ביום

( ילד בוגר)מנטור
בא לבקר



1

חובה
(20\20)יש לבצע את כלל המשימות בטור זה 

?מה עושה המורה ?מה עושה פזית משימה מקצוע

דקות20פעמים 3–זום קשיח  מורהזום קבוצת "תיאור תמונה"הקנייה באנגלית בנושא  אנגלית 1

מרחף .קבוצה
.מומלץ אחרי הזום

קובץ תרגול מצורף-"תמונהתיאור"תרגיל בנושא  אנגלית 2

מרחף לפני קבוצת המורה,עצמאית "מספרים ראשוניים"בנושא " גלים"באתר  חשבון 3

מרחף עצמאית לפני קבוצת המורה 9-וב-ב,3-אתגר גלים  סימני ההתחלקות ב חשבון 4

דקות20פעמים 3–זום קשיח  זום קבוצת מורה ופתרון שאלות דגשים-מעבר משותף על התרגילים חשבון 5

מרחף קבוצה 5' קראו את קטע המידע בעמ"  "מבט אל גוף האדם"בחוברת עבודה
.השאלות במחברת"בספר וענו על 

מדעים 6

מרחף עצמאית ".מפות עתיקות"בנושא " אופק"בצעו את המשימה באתר  גאוגרפיה 7

מרחף קבוצה בנו  . שירים שביצע אריק איינשטיין5חפשו , YouTube-היכנסו ל
. הסבירו את בחירתכם של השיר הנמצא במקום הראשון. מצעד הלהיטים

מוסיקה 8

דקות20פעמים 3–זום קשיח  קבוצת מורה " .כתיבת פיסקת השוואה"הקנייה בעברית בנושא  שפה 9

מרחף .קבוצה
.מומלץ אחרי הזום

תרגיל כתיבת פסקת השוואה שפה 10



1

חובה
(20\20)יש לבצע את כלל המשימות בטור זה 

?מה עושה המורה ?מה עושה פזית משימה מקצוע

דקות20פעמים 3–זום קשיח  מורהזום קבוצת זום מיון שברים קטנים חשבון 11

מרחף .קבוצה
.מומלץ אחרי הזום

מיון שברים קטניםתרגיל בנושא  חשבון 12

מרחף עצמאית ניוז ופייק ניוז, מדיה בימי הקורונה קולנוע 13

מרחף עצמאית סיבולת אירובית ואנאירובית גופניחינוך 14

דקות20פעמים 3–זום קשיח  זום קבוצת מורה שם המספר שפה 15

מרחף .קבוצה
.מומלץ אחרי הזום

תרגול-שם המספר שפה 16

דקות20פעמים 3–זום קשיח  זום קבוצת מורה 25-26עמודים -בספר הלימודקריאה משותפת -זום אנגלית 17

מרחף קבוצה
זוםמומלץ אחרי

27עמוד -ספר הלימוד-תרגול אנגלית 18

מרחף קבוצה חציית כביש במקום לא מוסדר ב"זה 19

מרחף .קבוצה מילה אחת כמה משמעותיות שפה 20

http://www.hashbacha.org/items.asp?id=1251
http://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/ivrit-22-3/cinema-5grade-22-3-9/
http://pop.educatioֱn.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/ivrit-35-3/sport-5grade-25-3-13/
https://lo.cet.ac.il/player/?document=55a58e38-c074-4198-b811-18e650c2e556&language=he&sitekey=ebag
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=105769656
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=105769656
חציית כביש עצמאית במקום לא מוסדר
https://lo.cet.ac.il/player/?document=ecb39b69-06f5-4d9b-8848-efb4be57bfc9&language=he&sitekey=ebag


1

רשות
יש לבצע מחצית המשימות בטור זה

(10\20)

?מה עושה המורה ?מה עושה פזית משימה מקצוע

מרחפת קבוצתי תרגיל שטיפת ידיים חינוך -שפה
לשוני

1

מרחפת קבוצתי ק למכירההכנת מודעת שיוו
8עמוד 

חינוך -שפה
פיננסי

2

מרחפת קבוצתי הכנת מכתב תלונה
8עמוד 

חינוך-שפה
פיננסי

3

מרחפת קבוצתי זיהוי הטעיה בפרסום
8עמוד 

חינוך -שפה
פיננסי

4

מרחפת קבוצתי ראש הנקרה-חידון השלטים שפה וגאוגרפיה 5

מרחפת עצמאי חידות גרירה בלוח הכפל  –לוח הכפל 
רמה א– (10x10עד )

חשבון 6

מרחפת עצמאי פתרון  -הרפתקאות במחברת החשבון 
(תרגילים30)תרגילי חיסור במאונך 

חשבון 7

מרחפת עצמאי תחום המספרים. תרגילי חיסור במאונך חשבון 8

מרחפת קבוצתי ..ש או כש-איך כותבים שפה 9

מרחפת קבוצתי שמות שהם ראשי תיבות שפה 10

https://lo.cet.ac.il/player/?document=e365266b-3492-41c0-81ed-1aa4d1b67207&language=he&sitekey=ebag
https://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Chinuch_Leshoni/Tzarchanut.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Chinuch_Leshoni/Tzarchanut.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Chinuch_Leshoni/Tzarchanut.pdf
https://lo.cet.ac.il/player/?document=5b05682a-4813-44a4-bee2-61f65c499c47&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=8ee0acd3-b27a-45e1-8b9b-41b78d319b96&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=804b4166-8acc-4477-9fa5-891d3c0d2fb1&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=65949045-7c7e-4293-846f-0141819f5032&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=a9618e8c-ead9-4ee8-aa35-b7327d3a0db0&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=ce9c681c-b4e3-40a8-9802-e86c68cfb4a6&language=he&sitekey=ebag


1

רשות
יש לבצע מחצית המשימות בטור זה

(10\20)

?מה עושה המורה ?מה עושה פזית משימה מקצוע

מרחפת קבוצתי אוריינות אבטחת מידע בעולם הסייבר מדעי המחשב 11

מרחפת קבוצתי It's my birthday party אנגלית 12

מרחפת קבוצתי ם לבית הספרממצאים תמרורי ב"זה 13

מרחפת קבוצתי זהה את הפגיעה ב"זה 14

מרחפת קבוצתי מצורף קובץ–" הכל הולך"משחק  נגישות 15

מרחפת עצמאי אופק-שמות כד-נעשה ונשמע ך"תנ 16

מרחפת עצמאי A dogs life אנגלית 17

מרחפת עצמאי מאתיופיה לארץ ישראל תרבות  18

מרחפת קבוצתי הדדיתמה לביטוח לאומי ולערבות תרבות 19

מרחפת קבוצתי יישובים עירוניים ויישובים כפריים גאוגרפיה 20

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/oryanot-digitalit/yesodi/noseem-nilmadim/avtahat-mida-cyber/
http://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/ivrit-19-3/english-5-19-3-11/
http://ne.sisma.org.il/chaim/SitePages/%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99 %D7%AA%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D.aspx
http://ne.sisma.org.il/chaim/SitePages/%d7%96%d7%94%d7%94 %d7%90%d7%aa %d7%94%d7%9e%d7%a4%d7%92%d7%a2.aspx
https://lo.cet.ac.il/player/?document=8bef7319-08f4-4a16-af36-5043f6e1e15e&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=f882252d-1258-44ad-a4a7-97b6ec2112f1&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=e0ce29f1-9e36-4537-96f3-3245228ecf5b&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=d0b5f682-3cc3-4783-8118-17494c85172f&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=b1513645-135b-4bf3-bc25-ed675ff5418b&language=he&sitekey=ebag


נוסטלגיה
יש לבצע מחצית המשימות בטור זה

(5\10)

פאן ,העמקה, הפוגה
(10\5)המשימות בטור זה מחציתיש לבצע את

אופן למידה משימה מקצוע אופן למידה משימה מקצוע

קבוצה 'דלכיתות U IN GAME מדעי המחשב. 1 קבוצה 'הלכיתות U IN GAME מדעי המחשב. 1

קבוצה ליווי ביצוע -הינשו  ה עב 
ה נ ויו  במדע ו כנולו יה

מדעים. 2 .קבוצה אופק-עדים בקבלת החלטותצ ך חברתי  חינו2.
וכישורי חיים

עצמאית ואוכלוסייהיישובים מולדת וגאוגרפיה. 3 קבוצה קסם הריבוע העשרה בחשבון. 3

קבוצה יישומטיקה חשבון. 4 קבוצה לוחיות דומינו העשרה בחשבון. 4

קבוצה Songs & Stories, Fun & 
Games, Print & Make, 

Grammar & Vocabulary, 
Read & Write,אופק

אנגלית. 5 קבוצה בריינפופאתר-היגיינה בריאותיתארויינות. 5

עצמאית זמןהשלמת מושגי וחשבוןשפה.6 עצמאית אתר בריינפופ-תזונה נכונה אוריינות בריאותית. 6

קבוצה ניתוח פעלים בשיר בית אלפא שפה.7 עצמאית אופנייםרכיבה נכונה על -ספורט. 7

קבוצה שלמה "סיפור ודף עבודה 
"המלך והדבורים

שפה. 8 קבוצה בריינפופ-דרוזים-מטיילים בארץ גאגורפיה. 8

קבוצה לחבר אני  כשמציקים-אופק
עוזר

חברתי וכישורי חייםחינוך. 9 עצמאית בריינפופ-מערות הנטפים-בארץמטיילים גאוגרפיה. 9

קבוצה כוחן של מילים  -אופק
מעודדות

חברתי וכישורי חייםחינוך. 10 .קבוצה הכנת מבוכים מתמטיים העשרה בחשבון.10

ניתן גם לעבוד על פרויקט אישי. המורה מרחפת בכל המשימות הללו

https://ecat.education.gov.il/%D7%99%D7%95-%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%92%D7%99%D7%99%D7%9D-u-in-game-%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%93-%D7%9C%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%9C%D7%91%D7%93
https://ecat.education.gov.il/%D7%99%D7%95-%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%92%D7%99%D7%99%D7%9D-u-in-game-%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%93-%D7%9C%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%9C%D7%91%D7%93
https://ecat.education.gov.il/%D7%94%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%95%D7%A3-%D7%94%D7%A8%D7%A2%D7%91-2
https://lo.cet.ac.il/player/?document=66d0615f-c8fc-423e-ae51-5b4500cc1182&language=he&sitekey=ebag
https://ecat.education.gov.il/%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7-%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%AA-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%93-%D7%9C%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%9C%D7%91%D7%93
https://meyda.education.gov.il/files/mazkirut_pedagogit/matematika/mitkadmim_d15.pdf
https://ecat.education.gov.il/%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%93-%D7%9C%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%9C%D7%91%D7%93
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%94/
https://ecat.education.gov.il/%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7-%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%93-%D7%9C%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%9C%D7%91%D7%93
https://il.brainpop.com/category_13/subcategory_133/subjects_7068/
http://www.negba.org/hebrew/learning/learning/hebrew/4/ashlamat-mishpatim.pdf
https://il.brainpop.com/category_13/subcategory_133/subjects_794/
http://www.negba.org/hebrew/learning/learning/hebrew/4/bebet-alfa.pdf
https://il.brainpop.com/category_13/subcategory_723/subjects_5129/
http://www.negba.org/hebrew/learning/learning/hebrew/4/bebet-alfa.pdf
https://il.brainpop.com/category_13/subcategory_723/subjects_5129/
https://lo.cet.ac.il/player/?document=0352e04a-1b7f-4c9e-9231-405522719bbe&language=he&sitekey=ebag
https://il.brainpop.com/category_9/subcategory_362/subjects_4815/
https://lo.cet.ac.il/player/?document=2e0487bf-9c24-4938-b835-5a1bfa1c275a&language=he&sitekey=ebag
https://kitabapita.wordpress.com/2013/06/04/%d7%90%d7%aa%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%aa-%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%aa%d7%9e%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9d/


מרגיש את הלומדים שלו, נושם-מורה היברידי
יום ראשון

זום בוקר כיתתי09:00-09:30
ישיבות צוות עם הרביעיות09:30-11:00
הפסקה11:00-11:30
ישיבות צוות עם הרביעיות11:30-12:30
הפסקה12:30-13:00
מבדקים והערכות לפלייליסט של שבוע הבאמשובי 13:00-15:00

יום רביעי, יום שלישי, יום שני
קבוצת מורה בוקר כיתתי/זום09:00-09:30
בין קבוצותריחוף 09:30-10:30
'קבוצת מורה קבוצה א/זום10:30-11:00
הפסקה11:00-11:30
'קבוצה בקבוצת מורה /זום11:30-12:00
בין קבוצותריחוף 12:00-12:30
'קשיח קבוצה גזום 12:30-13:00
הפסקה13:00-14:00
והכנת משימותמשובים 14:00-15:30

:חמישייום 
זום בוקר כיתתי09:00-09:30
מבדק שבועי09:30-11:00
הפסקה11:00-11:30
ריחוף11:30-12:30
הפסקה12:30-13:00
והערכות לפלייליסט של שבוע הבאמשובים 13:00-15:00



4X4מודל 

למידה מתוך
לוח משימות  

(playlist)

נפלאותמינוף
הרשת

לומדים
עם חברים

ממורה למנחה 
קבוצות למידה



-לא רק זום זום זום
מלהיב בהתחלה אך מתיש  
לאורך הזמן ויוצר זליגות  

וחוסר קשב

היברידי? בדיגיטלאיך לומדים 

(מליאה)למידה כיתתית 
zoom

צוותיתלמידה 
whatsapp /zoom / MOOC

למידה עצמית
מנפלאות הרשת



-לא רק למידה עצמית
אף משבר לא יגרום 

ללומדים להסכים ללמוד  
לבד בקלות

היברידי? בדיגיטלאיך לומדים 

(מליאה)למידה כיתתית 
zoom

צוותיתלמידה 
whatsapp /zoom / MOOC

למידה עצמית
מנפלאות הרשת



היברידי? בדיגיטלאיך לומדים 

(מליאה)למידה כיתתית 
zoom

צוותיתלמידה 
whatsapp /zoom / MOOC

למידה עצמית
מנפלאות הרשת

, משימות קטנות-צוותיתתוך שילוב של למידה , רק שילוב חכם של מתודות
למידה דיגיטלית אפקטיבית לאורך זמןיבטיחו לנו -חברותא, דיונים



גם במרחב הבית ספרי וגם בבית–לומדים עם חברים 

http://new.methodic.co.il/%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A9%D7%95-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99/
http://new.methodic.co.il/%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A9%D7%95-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99/


גם במרחב הבית ספרי וגם בבית–לומדים עם חברים 

http://new.methodic.co.il/%D7%9E%D7%94%D7%95-%D7%94%D7%92%D7%95%D7%93%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%93%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA-%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A8%D7%A9/
http://new.methodic.co.il/%D7%9E%D7%94%D7%95-%D7%94%D7%92%D7%95%D7%93%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%93%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA-%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A8%D7%A9/


, דקות20, שליש זום
אינטראקטיבי

למידה עצמית  30%
מנפלאות הרשת

למידה קבוצתית זה הדבק  
האמיתי שבין הזום  

ללמידה העצמית

היברידי טוב זה ללמוד עם חברים

אל תעשה   Dontעשה Dos

כל היום זום זום זום

גודש למידה עצמית

למידה  + היברידי זה זום 
?עצמית



4X4מודל 

למידה מתוך
לוח משימות  

(playlist)

נפלאותמינוף
הרשת

לומדים
עם חברים

ממורה למנחה 
קבוצות למידה



למנף את נפלאות הרשת

האינטרנט מלא בכל טוב
-מאפשר לפנות את המורה ל

מישוב והנחיית קבוצות לומדים, ליווי



למנף את נפלאות הרשת

 י   כניו  לימודים לעובדי הו אה

מ  -אופ 

 נוני - לים

מכו  דויד ו 

ב יינפופ

או   פ  ונו  למידה

אולפ  משוד  מש ד ה ינוךֶ

פופי

https://www.itu-presentation.cet.ac.il/
נ בה

השב ה

https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://ebag.cet.ac.il/
https://www.galim.org.il/
https://www.davidsoncourses.com/summer-in-davidson
https://il.brainpop.com/category_9/subcategory_362/subjects_4815/
https://sphera.education/
https://www.popy.co.il/
https://www.popy.co.il/
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/
http://negba.org/negba2018/%d7%93%d7%a4%d7%99-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%95%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa/%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9d/
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=1251


4X4מודל 

למידה מתוך
לוח משימות  

(playlist)

נפלאותמינוף
הרשת

לומדים
עם חברים

ממורה למנחה 
קבוצות למידה



מרכיבי התפקיד משתנים
.  אנחנו נדרשות לשנות ולהגמיש את חלוקת הזמן שלנו, הוראה100%מכמעט 

לספק מגע אישי ואנושי ללומדים  , למשב לומדים על תוצרים, נדרש ללוות עבודות קבוצתיות
.כדי לסייע להם בתהליך הלמידה

ממורה למנחה קבוצות



להמרה לדיגיטל  4X4מודל 

עם כולם צוות עצמאי 1:1 לומד

מלמד מרחף ממשב מרגיש מורה

הקנייה משימה סביבות תוכן מגע אישי תכנים

בבית מרווחתבכיתה בדיגיטל בחללים ובחוץ מיקום

רק שליש מהזמן? הקנייה

20לעשות זום .1
דקות 

וכמו שצריך

לעבור לתפקיד .2
מנחה קבוצות 

במרחב" מרחף"ש



אל תהפכו את יום  
הלימודים ליום של  
זוםזום בלתי פוסק

זום נועד להקנייה 
לליווי עבודה  , קצרה

קבוצתית או להתנעה  
.משימהשל 

דקות נטו20רק שליש מהזמן ורק ? זום

:  כהלכתוזום 
אינטראקטיבי 

ודיאלוגי



4*4? זוכרים

למידה מתוך
לוח משימות  

(playlist)

נפלאותמינוף
הרשת

לומדים
עם חברים

ממורה למנחה 
קבוצות למידה



דקות  20רצועות של 
(10,20,40 )

: לשבועיים הכוללפלייליסט

,  נוסטלגיה, הפוגה, העשרה, ליבה
יצירה דיגיטלית, חקר

הכולל  ההפסקהזמן 
80%-בכל יום עולה ב

דקות  20של מ מזוקק"מע
12לקבוצות קטנות של עד 

תלמידים

בבית+אפשר גם יום
(או מחוץ לבית הספר)

,  אנונימימבדק כל יום חמישי 
פעם  , פעם בשבועיים גלוי ולא מדווח

בחודש גלוי

playlistשומרים על פרקטיקות של למידה היברידית מבוססת -גם בשגרה



30%המורה מלמד 

למידה מבוססת נפלאות  
המורה מתפנה  , הרשת

לליווי ומישוב הקבוצות

הילדים מפוזרים  
ברביעיות ברחבי בית  

,  לובי, מסדרון–הספר 
דיגיטלבית , חצר

מהוראה להנחיית קבוצות

אל תעשה   Dontעשה Dos

המורה מלמד את כל החומר

המורה עסוק  
בבניית כל 
השיעורים

+ 30המורה עובד מול 
ילדים



מוזמנים לפגוש אותנו  תודה רבה
תחת  –בפייסבוק ובאינסטוש 

"מתודיקה"השם 


