
קורס  
משולב

הסבת מערך שיעור 
הפיזימהמרחב 

הדיגיטלילמרחב 

הטכניקות, המתודולוגיות
והכלים שיאפשרו מעבר חלק  

להוראה ולמידה היברידיות



מה נדע לעשות
?בסיום המפגש

לקחת מערך שיעור 
שהעברנו , קיים

,בכיתה

לערוך בו התאמות

ולהפוך אותו למערך  
שיעור מקוון



ת.יש מתנדב

?בקהל



...אז

?איך היה

?מה הרגשתם

?מה עשיתם כדי להצליח



להתאים

את אופן הפעולה



ממה מורכב

?המפגש



'  חדרים'כעת נעבוד בזוגות ב•
נפרדים על יחידת הוראה  

.מסורתית
שתפו זה את זה בחשיבה כיצד  •

ניתן להתאים את החלקים במערך  
.לפעילות מקוונת

בחרוּ מתודה אחת עליה אתם  •
מסכימים שיש צורך לבצע בה  

.התאמות

חשבו ביחד על רעיונות להתאמת •
המתודה ללימוד מרחוק וכתבו  

.ג הלוח שיתופי"את הרעיונות ע



...דילמות



?...תובנות





אין טוב

כמראה עיניים

ת.ת עצמאי.פיתוח לומד•
השתתפות פעילה של התלמידים•

.אמצעי העזר אינו מתאים לקריאה מהמסך•
.שאר התלמידים נשארים פאסיביים•



נחלק את התלמידים לקבוצות עבודה

משתתפים אשר יעבדו  3-4בנות 

.zoomנפרדים ב ' חדרים'ב

:  לוידוא הבנה וסיכום הפעילות

נערוך חידון המבוסס על  

השאלות שכתבו התלמידים

(Kahoot / google forms)

כל קבוצה תקבל פריט מידע אחר  

(.'תמונות וכ/ כתבה / סרטון )ללמוד 

כל קבוצה תכין שקף במצגת  

שיתופית ובו יבטאו את מה שלמדו על  

.ויציגו אותו במליאה' ייבוש החולה'

שתי שאלות  כל קבוצה תנסח , בנוסף

.הקשורות במידע שהציגו



דוגמה
נוספת

פיתוח חשיבה מורכבת•
השוואה ומיון, טיפוח יכולת הבחנה•

בוודאי שלא  , מאוד לא נוחהzoom–ב ' לוח'כתיבה על ה•
.בשביל לכתוב הרבה הגדרות

.עשויים לאבד ריכוז ועניין בשיעור. התלמידים פאסיביים מאוד•



דוגמה
נוספת



זיהוי המטרה

יָבַָּּשה-יָם 
דגם

מיון וסימון

לא/ כן ? האם המטרה תושג כרגע כפי שהיא במרחב הדיגיטלי

(חברתית/ קוגנטיבית / פדגוגית )? י הפעילות"מה רצו להשיג ע

זיהוי הפער

?  מה החלקים שלא מתאימים ולמה

בחינת הפתרון

עבודה  , משחקיות, דגש על אינטראקטיביות? מה יתאים יותר
.סינכרוניים לטובת הקניה-שילוב חלקים א, בקבוצות

oסרטון או חידון משחקי-במקום מלל רב להקניה.
oחלוקה לחדרים בזום ושיתוף תוצרים בכלי -במקום דיון ארוך במליאה

.שיתופי
oמודל הכיתה ההפוכה והעמקה  -במקום למידה על נושא חדש בזום

.בקבוצות קטנות בזום



הזמנה
לתרגול

...לאחר המפגש

בחרו מערך שיעור לעבוד עליו 
(.מערך שלכם/ מתוך המאגר )

.עזרו זה לזה בתהליך החשיבה

משימת הסיכום של התכנית שלנו



הרצוּעה

לוח שיתופי
תבניות עיצובבעל

גלגל המזל



הבה
נסכם

הוסף תגובההוסף תגובה



יד ביד–למידה היברידית 




