
קורס  
משולב

הטכניקות, המתודולוגיות
והכלים שיאפשרו מעבר חלק  

להוראה ולמידה היברידיות

תחילתה
של ידידות



.פיתוח ארגוני לבתי ספר ורשויות מקומיות

.הנחיית השתלמויות צוותים חינוכיים

חשיבה יצירתית  , התמחות בחדשנות פדגוגית

.וחשיבה דיאלוגית

,  ות/מנהלים, ות/ליווי והנחיית פורומים של מפקחים

.ות/ות ורכזים/מדריכים

נעים להכיר

ג ייעוץ.ל.פ



מודל
ההפעלה שלנו



לעשות סדר

בבלאגן
מי יודע  

?מה זה
מי יודע  

?לפתור את זה



ממה מורכב

?הקורס

SEL



בואו נכיר  

זה את זה



נראה את

התשובות



היברי
!?...מה



היברי
!?...מה

עירוּב

שעטנז, מין עם שאינו מינו

19–מושג שמקורו במאה ה 
רווח בתחומי דעת מגוונים

הטרוֹגני

אינו אחיד, מגוון

נוצר מחיבור ישויות נפרדות
הנותרות נבדלוֹת גם לאחר החיבור

שונוּת

אינה שואפת להומוגניוּת

אלא לִריבּוּי ושגשוג  
אפשרויות זרוֹת שונות



היברידית מערכת

מערכתבאותהמשלבת מנועים שונים 
שלו בכל רגע נתוןהיתרון היחסי בחירה בסוג המנוע לפי 



ומה לגבי
?...למידה היברידית

מערבת סוגי 
למידה שונים

(מין שאינו במינו)

מאפשרת ריבוי  
סגנונות למידה

מחברת בין אמצעי 
לימוד שונים

הנותרים נבדלים גם 
לאחר החיבור

ונותנת מענה לשונוּת  
בין התלמידים

משלבת ערוצי  
למידה שונים

בחירה בערוץ למידה 
לפי יתרונו היחסי  

שונוּתעירוּב מוּנְחה יתרוֹןהטרוגניוּת



וְִתְתבַּּּסֵּס הלמידה על

מימדים4

אמצעי הלימוד
דיגיטלי/ מסורתי 

זמן
פתוח/ סגור 

מרחב הלמידה
סינכרוני.א/ סינכרוני 

אופן הלמידה
מותאם אישית/ אחיד לכולם 



.  המורה מלמדת חומר חדש ומדגימה על הלוח את הפתרון, ס"בשיעור מתמטיקה בכיתה בביה

.דקות באופן עצמאי10בסיום ההקנייה כל התלמידים יתרגלו במשך 

.המורה תישלח לתלמידים קישור לסרטון בו עליהם לצפות, לקראת השיעור הבא

. Moodle–לאחר מכן עליהם לבצע מטלה הממתינה להם ב 

:אופן הלמידה

2

:אמצעי הלימוד

4

:זמן

3

:מרחב הלמידה

1

מסורתיסגוראחיד(  Face2Face)סינכרוני 

:אופן הלמידה

2

:אמצעי הלימוד

4

:זמן

3

:מרחב הלמידה

1

דיגיטליפתוחאחידסינכרוני.א



מה השתנה

?בהוראה והלמידה



BBC Before Before CoronaBC Before CoronaAC After Corona

https://view.genial.ly/5f3aab3ba6d7a40d6fd7de15


BBC Before Before CoronaBC Before CoronaAC After Corona

https://view.genial.ly/5f3aab3ba6d7a40d6fd7de15






:             היכנסו ל
.וכיתבו את האתגרים והרעיונות

ומה לגבי  
?האתגרים

:הנחיות לעבודה בקבוצות

ים שאתם מתמודדים  /שתפו זה את זו באתגר
.איתם בלימוד מרחוק

.אתגרים מתוך אלה שהעליתם2-3בחרו 

פתרונות ורעיונות , ִחשבוּ ביחד על דרכי התמודדות
.לגבור על האתגרים



?...מתכון

.יחידות הוראה גנריות לפיתוח אוריינות דיגיטלית

כל דגם מתמקד במתודולוגיה מסויימת  
(.למידת עמיתים וכדומה/ למידת חקר )

.כל דגם ניתן להתאים לתחוםמי דעת מגוונים

אפשר לקבל, סליחה

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/oryanot-digitalit/digital-teaching-models/


'המתכון'

...שלנו להיום

התנסות חוויתית

המשגה

עבודה בקבוצות–דיון והעמקה בתוכן 

שיתוף תוצרים ותובנות

?מה עשינו ואיך עשינו זאת–מודלינג 

רצועה טכנולוגית

סיכום

דגם למידה מקוונת התנסותית



o

o

o

o

המישור 
הרגשי

המישור 
הפדגוגי

o

o

ֹ האמצעי

(פתיחת המפגש)(חיבור לנושא)התנסות 



o

o

המישור 
הרגשי

המישור 
הפדגוגי

o

o

o

o

oהאמצעי

o

o

o

עבודה בקבוצות קטנותדיון והעמקה בתוכן



המישור 
הרגשי

המישור 
הפדגוגי

oהאמצעי

o

הדרכת שימוש בכלים שהוצגורצועה טכנולוגית



כללי אצבע בפיתוח 
למידה משולבת

ביתרונותהשתמשו 
הלמידה המשולבת  

לשוֹנוּתכדי לתת מענה 
בצרכי התלמידים

קצב , סגנון למידה שונה)
...(שונה

1

ודאו שדגם ההוראה ואמצעי הלימוד 
על המישור  גםשבחרתם עונים 

.על המישור הריגשיוגםהפדגוגי 

2

3

הקפידו לשלב לאורך השיעור פעילויות 
כדי לשמור  פעיליםומשימות בהן התלמידים 

.  על עירנותם והחיבור שלהם לשיעור

מ "במילהפחיתהשתדלו 4
ולשמור על  ( מדבר-יושב-מורה)

.למידה עצמאית במינון סביר

בשימוש  איזוןשמרו על 
אפליקציות וכלים  )' פירוטכניקה'ב

...(דיגיטליים

5



הרצוּעה

1

או סיום/שאלון פתיחה ו•
תרגול, סימולציות•
כלי להערכה חלופית•

בוֹט-אט'צ 1

הצגת תוצרים שיתופית•
דיון קבוצתי•
סיעור מוחות•
מפות חשיבה•

לוח שיתופי 2

2



יד ביד–למידה היברידית 

.למידה משולבת–למידה היברידית •

:  בסיסי הלמידה המשולבת4•

.אמצעי הלימוד, זמן, אופן, מרחב

•BBC–BC–AC.

דגם הוראה•



יד ביד–למידה היברידית 



ומה  
?...עכשיו




