
 
 

 
 
 

 

המציאות החדשה מכתיבה לנו סדרים חדשים, ואנו בתפוח נחושים לעשות את הטוב ביותר, להמשיך ללמוד 

מנצלת את התנאים החדשים ולייצר שגרת למידה בחירום שיש לה ערך ואשר  ,את הצרכים ואת הפתרונות

 .לטובה. אנו בוחרים להתייחס לתקופה זו כאל הזדמנות להתנסויות מקוונות וללמידה מוטת עתיד

 ישנם שני סוגי למידה מרחוק:

המנחה והמשתתפים נמצאים "בשיעור" בו זמנית. לשם כך בתפוח בחרנו לקיים  – למידה סינכרונית

 ZOOM.מפגש זה בפלטפורמת 

המנחה שולח מטלה , וניתן לבצע אותה בטווח זמן גמיש עד למועד ההגשה שנקבע  – רוניתסינכ-למידה א

 .MOODELמראש ב 

 

 ZOOMהנחיות טכנולוגיות למנחה ולמשתתף בסביבה סינכרונית בפלטפורמת 

ZOOM  הינה פלטפורמה סינכרונית המאפשרת מפגשי וידאו והרצאות בכיתה וירטואלית דרך רשת

 מה מותאמת לצרכי הלומד והמורה ב"למידה מרחוק".האינטרנט. הפלטפור

יכול להיות מרובה משתתפים. המערכת מותאמת לצרכי חינוך והנחייה  -zoomהמפגש הסינכרוני ב

 ומאפשרת תקשורת ואינטראקטיביות תוך כדי המפגש. 

 

 לנוחיותכם מצגת הדרכה להורדה ושימוש

http://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/tikshuv/guideclass.pdf 

 סרטון הדרכה למשתמש

utube.com/watch?v=IrsnTAfr4pA&feature=youtu.behttps://www.yo 

  

 מקוונתעקרונות להוראה 

http://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/tikshuv/guideclass.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IrsnTAfr4pA&feature=youtu.be


 
 

 
 
 

 

  דקות. 50מפגש עד 

 מומלץ לכלול תפריט קבוע 24מומלץ לצמצם מאוד את הטקסטים, להגדיל לגופן   -שקפי מצגת .

ביניים שיציגו את עם הנושאים השונים וסימון מובחן לנושא בו אנו נמצאים עכשיו או לפחות שקפי 

 המיקום בתהליך הלמידה.

 .יש להקליט את המפגש לטובת משתתפים שלא זמינים או לצפייה מחדש 

  מפגש מתחיל במספר "כללי התנהגות" ללמידה אפקטיבית: לבקש מהלומדים לסגור חלונות של

יישומים אחרים במחשב, להרחיק אמצעים מסיחים, להשתיק את המיקרופונים )למניעת רעשי 

 רקע( ולהתמקד במפגש.

  דקות(, באמצעות הפניית שאלות פתוחות, שימוש בהצבעה או  5בדיקת קשב והשתתפות )בכל

 בכתיבה בצ'אט, בקשת תגובה של מחיאות כפיים/ סמיילי, לערב את המשתתפים.

 לשלב תוכן חוויתי: משחק, סקר, חידון, אתגר. אתרים מומלצים חינמיים- 

 , http://digitalpedagogy.info/simulator.php?url=http://digitalpedagogy.info/כלים קטנים גדולים 

 argaz-site.com/newhttps://urilon.wixארגז הכלים למורה המקוון 

 https://lamalemida.com/למידה מפתחת הצלחה 

  .צ'אט: מפגש מוצלח הוא מפגש שבו הרבה לומדים כתבו משהו בצ'אט. שיח ער שומר עניין

אותן  התקבלו התייחסויות בצ'אט? כדאי כל כמה דקות לעבור על ההתייחסויות בקול רם ולהדהד

 ומומלץ לאזכר את שמותיהם של האנשים שכתבו בצ'אט, כדי ליצור מגע אישי יותר.

  אפשר להזמין שאלות בצ'אט, אפשר להכין קובץ שיתופי מבעוד מועד לשאלות. –דיון 

  גירוי מעורר עניין תוך ניצול מיטבי של משאבי סביבת האינטרנט. רצוי שהתוכן  -דק'  10-15פתיחה

חומר או העשרה על מנת לאפשר לכל המאחרים ולמשתתפים שחווים קשיי יעסוק בחזרה על 

 ההתחברות לעמוד בהספק ולא ליצור פערי ידע.

 סינכרונית ולציין את מועד הגשתה.-בסיום היחידה יש להפנות את המשתתפים למשימה א 

 .מומלץ להשאיר את רבע השעה האחרונה של המפגש לשאלות והבהרות 

  זה הזמן לצפות בו ולהפיק לקחים למפגש הבא.סיימת מפגש?, עכשיו 

  

 עקרונות להוראה מיטבית מרחוק

http://digitalpedagogy.info/simulator.php?url=http://digitalpedagogy.info/
https://urilon.wixsite.com/new-argaz
https://lamalemida.com/


 
 

 
 
 

 

 

 

 מהלך הפעילות הערות / דגשים
משך 

 )בדקות(
 נושא

 מצגת מלווה,
סקר \חידון

mentimeter 
quizizz 

דוגמה: נפתח את המפגש בעזרת המצגת, נקיים 
בעיקרי משחק קצר בסגנון טריוויה, לווידוא הבנה 

 המפגש הקודם.
 נספר ללומדים/ות מה נעשה היום.

 פתיחה 10-15

מצגת מלווה, סרטון 
 קצר, כלי תקשובי.

רצוי להשתיק את כלל 
המשתתפים 

ולהתייחס רק לפניות 
בצ'אט על מנת לא 

 לקטוע את הרצף.

למה זה  -יחידות תוכן קצרות, הדגשת הרלוונטיות
 חשוב לכם, למה כדאי לכם לדעת.

 מלווה שתהיה ברובה תמונות ופחות מלל.מצגת 
 לשמור על קצב דיבור ועניין.

20-25 
הקניית יחידת 

 הלימוד

להנחות את 
המשתתפים להקשיב 

לשאלה ותוך כדי 
לכתוב בצ'אט שאלות 

 נוספות להתייחסות.

 סיום היחידה 15 סינכרונית-זמן לשאלות, הבהרות והפנייה למטלה א

 

 

 

 מבנה יחידה מתוקשבת

 


