
בספטמבר1-נערכים ל

הזדמנות

אתגר

למידה היברידית משמעותית במינונים גמישים



הדרכות טימס

ל  "לקראת שנה

א"תשפ



מבנה ההדרכות

תפעול בסיסי  : שלב א
של הטימס

כניסה ראשונית לטימס. 1•

ארגון הכיתות. 2•

ניהול שיעורי וידאו. 3•

עבודה עם קבצים שיתופיים. 4•

עבודה עם מטלות וציונים. 5•

הפעלה : שלב ב
מבוקרת

הפעלה מבוקרת. 1•

עבודה בקבוצות. 2•

ניהול מתקדם עם מטלות. 3•

מסעות למידה : שלב ג
מחברת הכיתה. 1•

יצירת מסעות  . 2•
למידה היברידיים  

וגמישים

שימושים  . 3•
מתקדמים בטימס



–כל התשובות לכל השאלות 
באתר ההדרכות על הטימס

http://bit.do/amiteams

http://bit.do/amiteams


:  אשלבהדרכה

תפעול בסיסי של  
הטימס



למה טימס ולא  
?וואטסאפ/ זום 



–שלב א 
מה נעשה  

?בהדרכה

כניסה ראשונית לטימס. 1

ארגון הכיתות. 2

ניהול שיעורי וידאו. 3

עבודה עם קבצים שיתופיים. 4

עבודה עם מטלות וציונים. 5



?איך כדאי לי להמשיך מכאן



למי לפנות אם יש לי 
?בעיה בטימס/שאלה

ת על הטימס  "אתר השו. 1

אז כדאי  -אם אין )קבוצת וואטסאפ של המורים . 2
(ת טימס"לפתוח קבוצת שו

ת התקשוב בבית הספר/רכז. 3

http://bit.do/amiteams


 :בשלבהדרכה
מבוקרתהפעלה



–שלב ב 
מה נעשה  

?בהדרכה

הפעלה מבוקרת. 1

עבודה בקבוצות. 2

ניהול מתקדם של . 3
מטלות



?למה צריך את זה–הפעלה מבוקרת 

דקות מול  45התלמידים לא מסוגלים להקשיב פאסיבית ": הרצאות זום"1.
...(.ולא רק תלמידים... גם לא בכיתה)מחשב 

.ולפעמים אין להם מצלמות, התלמידים לא פותחים מצלמות2.

.בדרכים יצירתיות onlineאנחנו חייבים לוודא שהם איתנו 3.

.  אל תשלו את עצמכם שהם באמת איתנו במהלך שיעור סינכרוני4.

45או מדברים , שקופיתנגמר הסיפור שמכינים מצגת ועוברים שקופית 5.
. דקות ומשתיקים את התלמידים



?מה זה–הפעלה מבוקרת 

.שותפים ופעילים בלמידה, פדגוגיה שנועדה לגרום לתלמידים להיות מרוכזים

בפתיחת השיעור1.
.ב ובדיקת נוכחות"שיתוף מסך המשו✓

במהלך השיעור  2.
.שימוש במגוון כלים להפעלה מבוקרת✓

בסיום השיעור3.
.בפגישת הוידאו בטימסהורדת רשימת הנוכחות ✓
.כרטיס יציאה✓

https://edu365553659692.files.wordpress.com/2020/07/d794d795d7a8d793d7aa-d7a8d7a9d799d79ed7aa-d7a0d795d79bd797d795d7aa-d791d7a9d799d797d7aa-d795d799d793d790d795.pdf


הצעה למבנה מיטבי לשיעור 
מפעיל ומבוקרסינכרוני

מרכיבי השיעור

פתיחה והקניה קצרה'ד5

תרגול והפעלה מבוקרים'ד20
(. שיתופי/ידני/מקוון/בקבוצות/עצמאית)

.משימות קצרות עם הוראות בהירות

סגירה וסיכום'ד5

דקות30כ "סה



דוגמה למפגש סינכרוני בנושא  
הקורונה והשפה העברית

מרכיבי השיעור

סוגיות בעברית והקורונה:הסבר קצר על הנושא'ד5

אט בטימס עם הסברים בין  'חידון מונחה בצ1.'ד20
.השאלות

טריוונטי2.

סגירה וסיכום'ד2

(שאלות3)בוחן פשוט בטימס : כרטיס יציאה'ד3



דוגמה נוספת למפגש סינכרוני בנושא  
הקורונה והשפה העברית

מרכיבי השיעור

סוגיות בעברית והקורונה:הסבר קצר על הנושא'ד5

משימה בקבוצות'ד20

כתיבה בלוח שיתופי

סגירה וסיכום'ד5

כרטיס יציאה'ד3



נוספיםהוראהדגמי
!)מאודמומלץ)

https://www.smore.com/2pnrg

https://www.smore.com/2pnrg


(...רשימה חלקית)כלים דיגיטליים להפעלה מבוקרת 
שיתופית/ בקבוצות / עבודה עצמאית 

כתיבה במסמך שיתופי  
בטימס

ט של  'כתיבה בצ
הפגישה בטימס

מטלה להגשה בטימס  
(מטלה/בוחן)

כתיבה בלוח שיתופי  
(פאדלט)

להוריד  )Triventyחידון 
את האקסל בסוף  

(החידון

-בוחן שיתופי ב/סקר
Metimeter

Flipgrid-צילום סרטון ב

EDUPuzzle  יצירת
שאלות על גבי סרטונים

הגשה  / פעילות כתיבה 
במחברת הכיתתית

מצגות  Zeetingsמירוץ ויקיפדיהQuizizz-חידונים ב
אינטראקטיביות

Class E  דפי עבודה
מקוונים

Liveworksheets  דפי
עבודה מקוונים

גלגל  QuizletWheels of names-משחקונים ב
הגרלה

LerGO  דפי עבודה
מקוונים

WordWall  מחולל
משחקים , כרטיסי שיח

וחידונים

https://youtu.be/DNX7tquW2iw
https://youtu.be/cBj0LdO-bKo
https://edu365553659692.files.wordpress.com/2020/03/d799d7a6d799d7a8d7aa-d791d795d797d79f-d791d798d799d79ed7a1.pptx
https://edu365.blog/2020/03/14/%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%a7%d7%a6%d7%a8%d7%a6%d7%a8-%d7%9c-flipgrid/
http://www.youtube.com/watch?v=gfauoQX3rnw
https://youtu.be/e_G65xHsbdM
https://youtu.be/wxzD-TBm7t4
https://youtu.be/XfAnCLAauJU


לכללי התנהגות בשיעורים  הצעה
סינכרוניים

.מחייבת ובריאה, ליצור שגרת לימודים קבועה: המטרה

אלא אם זה בלתי  )מתחברים דרך המחשב ולא דרך הטלפון 1.
(.אפשרי

.פותחים מצלמות2.

ומי שמפסיד שיעור צריך להגיש מטלת צפייה  , השיעור מוקלט3.
.בשיעור

נוכחות בשיעור כוללת השתתפות פעילה בכל ההפעלות  4.
.שניתנות בזמן השיעור

במהלך השיעור מכבדים את מוריך ואת חבריך  : שיח מכבד5.
.בשפה ובהתנהגות

.אחריות על הלמידה6.



עבודה בקבוצות



התלמידים מספרים
.העבודה בקבוצה היתה מאד חווייתית•

...שכחתי איך זה להיות בדיון על משהו•

.היה לי קל ונעים יותר להשתתף•

.נהניתי, זה היה נחמד, הופתעתי•

.הבנתי יותר טוב מאשר בלימוד במליאה•

.כיף לעבוד עם החברים מהכיתה בקבוצות•

.אלה השיעורים שאני הכי אוהבת•

.זה ממש נחמד ונעים ללמוד ככה•

.הייתי רוצה שכל השיעורים יהיו כאלה•

המשכנו לעבוד על פרויקט החקר בקבוצות בטימס וזה היה אפילו יותר מוצלח  •

!מאשר בכיתה



המורים מספרים

השיעור הכי טוב !!! היה פשוט חוויתי ומגניב. עשיתי את השיעור בקבוצות כמו שלימדת אותי' היה לי עכשיו שיעור עם יא! חייבת לשתף•

!תודה. שהיה לי עד עכשיו

הייתה -מצד התלמידים . חקר ובעיקר שותפות אקטיבית ללמידה, יצירתיות, הלמידה בקבוצות יוצרת לתלמידים מרחב מאפשר לשיח פורה•

.חוויה מעולה לתלמידים שהצליחו להביא את כישוריהם לידי ביטוי

.תודה רבה. הכל בזכות העבודה בקבוצות. השיעורים האחרונים שלי היו מדהימים•

".רגילים"אני מתכוון להמשיך בשיטה הזו גם בלימודים ה•

.העבודה בקבוצות בטימס מאפשרת לכל תלמיד מיצוי מושלם ומלא של יכולותיו•

.זו הדרך האידיאלית להקנות מיומנויות לתלמידים•

זה במיוחד משמעותי בכתות  .  זאת הייתה חוויה חיובית ומהנה לי ולתלמידות .Teamsנהניתי מאוד מההתנסות בעבודה בקבוצות דרך ה•

.'בזמן שיעור"שאין אפשרות לבנות לדבר , גדולות

וגם הרגישו יותר , התלמידות ניצלו את הפלטפורמה גם להיעזר אחת בשנייה בהבנת הסיפור. דילגתי בין הקבוצות ומצב הרוח היה מרומם•

.נוח לפתוח את הוידאו והתרגשו לראות אחת את השנייה



?נראהזהאיך



הכנה לפני השיעור

ערוצים
.ליצור ערוצים לקבוצות1.

חלוקה  
לקבוצות

לחלק את התלמידים  2.
.לקבוצות

המשימה

להשאיר לכל קבוצה  3.
.משימה ברורה



דוגמה לחלוקה לקבוצות ולמשימה

תלמידיםקבוצה

'איציק וכו, ירון, שיא

יונתן, משה, אורית, שניב

שמואל, רוני, דנה, דודוג

המשימה שלכם

ת ללמוד מרחוק/אני אוהב: כתבו כמה שיותר טיעונים בעד ונגד ההיגד-בקבוצות . 1

(בלשונית מטלות)מלאו את מטלת הרפלקציה –עצמאית . 2



מעבר בין שיחות ממתינות: סרטון הדגמה



ניהול מתקדם של מטלות בטימס

.תזמון1.

.קטלוג2.

.מחוון3.

.יצירת מאגר פדגוגי צוותי4.



נסיים בסקר בטימס



 :גשלבהדרכה
למידהמסעות



–שלב ג 
מה נעשה  

?בהדרכה

מחברת הכיתה. 1

יצירת מסעות למידה . 2
היברידיים וגמישים

שימושים מתקדמים  . 3
בטימס



מחברת הכיתה



מסע למידה

?"מסע למידה"מהו 

זהו מהלך הוראה סדור שתכננו מורים עבור  -
יחידת למידה מיקרו בנושא :  תלמידיהם

. כלשהו מנקודת המבט של התלמיד

?לשם מה צריך את מסע הלמידה

☺תגלו ממש מיד -

? מהי למידת מיקרו

למידה בה חומר הלימודים מחולק במנות קטנות  -
(.ללא הבדל מבחינת ההספק)

? לשם מה צריך את זה

וגם  )כך לתלמידים קל יותר להתרכז בלמידה מרחוק -
(.מקרוב



דוגמאות למסעות למידה

.דוגמה למסע למידה במדעים•

.דוגמה למסע למידה בהיסטוריה•

.דוגמה למסע למידה נוסף בהיסטוריה•

https://drive.google.com/file/d/13wbiDz2JWf6jVXZB8yR20zzg7O_Y6Fkj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bchUXJQkYL71eLRo6RR2dEm12f4FrPo8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dkwGguG7UBRGZOwdarWi1jHxxwhCe8e2/view?usp=sharing


עלינו להחליט איך נחלק את  : שלב ראשון
תוכנית הלימודים

סינכרוני

(בטימס/ בכיתה )

סינכרוני-א

מטלות לביצוע  )

(עצמאי או בקבוצות

למידה מהצלחות

למידה מטעויות

דיון

דיבייט

פרזנטציה

קבוצתי/פרטני אישי

משחקים וחידונים  

קבוצתיים

הקנייה
סקר/ביצוע ניסוי

מטלת צפייה

סרטון/צילום תמונה

עבודה שיתופית

מטלת קריאה

יצירת קומיקס

עבודת חקר

ח"כתיבת דו



לסקרן לחקור

ליישם

להעמיקלהתבונן

להסביר

להעריך

2

34

6 87

1

לשתף5

סינכרוני

(בטימס/ בכיתה )

סינכרוני-א

מטלות בעבודה  )

(עצמאית או בקבוצות

תכנון התחנות במסע: שלב שני



להעריך. 8
עליהקבוצתיאו/ואישיתוצרהיאהמסכמתההערכהמשימת

לתלמידיםלאפשרצריכההמשימה.ציוןהתלמידיםיקבלו

.שרכשוהחדשיםוהמיומנויותהתוכןאתלבטא

להתבונן. 7
חוויתאתיעבדושבורפלקטיביתהליךלתלמידיםזמנו

קליסטים'צ,מנחותשאלותבעזרתזוביחידהשלהםהלמידה

.חדשותמטרותלעצמםלהציבלהםואפשרומחווניםאו

.לדוגמהמתודות

להעמיק. 6

,עשושהתלמידיםמהכלאתתסכמובונוסףמפגשקיימו

ההעמקהלהמשךהתלמידיםאתותובילו,כהעדוביצעורכשו

.בנושא

יציקת  : שלב שלישי
תוכן לתחנות המסע

תחנה יכולה להיות * 
מורכבת גם מפעילות  

אחת קטנה בלבד

לשתף. 5
,הכיתהעםשלמדומהאתלשתףאפשרותלתלמידיםזמנו

לאפשרכדאי.הספרלביתמחוץקהלאומשפחה,חברים

,תערוכה,טד:למשל.התוצריםאתולמשבלהגיבהיעדלקהל

.'וכופרזנטציה

ליישם. 4
זמנו.שלמדומהאתיישמושדרכהלתלמידיםמשימהצרו

פעולהלשתף,ליצוריוכלושבעזרתםשוניםכליםלהם

הכנת,למשל."הרגילה"הלמידהלכותלימעבראלולהגיע

.דוגמאות.'וכוקהלבפנידיבור,סרטוןצילום,פוסטר

להסביר. 3
:לכםהנוחיםכליםבעזרתהחדשהנושאאתהסבירו

.'וכוהדגמה,סיפור,חשיבהמפת,מצגת,סרטון

לחקור. 2
הנלמדהנושאעלמקורותאוסףלתלמידיםהגישו

מנתעל('וכוטקסט,אינפוגרפיקה,סרטונים,מאמרים)

.ובאוטונומיהבחופשיותהנושאאתשיחקרו

לסקרן. 1
,תמונה,סרטוןהציגוהיחידהבתחילתהתלמידיםאתלסקרןכדי

.השראהמעוררבאופןלשיעורשיחברםכליכלאומערערתשאלה

.דוגמה.ליחידהכניסהבכרטיסהשתמשו,כןכמו

סינכרוני

(בטימס/ בכיתה )

סינכרוני-א

מטלות בעבודה  )

(עצמאית או בקבוצות

https://drive.google.com/file/d/1zILMU1_nUuJQZufbxsJc_xDwCPbruLR-/view
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/comprehension-performance/
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/praktikot-horaa/ogdan2019.pdf


מה היתרונות של  
?מסע הלמידה

.אפשר להמשיך ללמוד בכל סיטואציה: גמישות היברידית

,  מהזמן התלמידים פעילים80%-ב: 80-20חוק )למידה פעילה של התלמידים 
(מהזמן המורה פעיל20%-וב

.פירוק המבנה המסורתי של הכיתה

.דגש על פיתוח מיומנויות והטמעת ערכים

.דגש על פיתוח סקרנות ולמידה מתוך מוטיבציה והנעה פנימית

.ת"שותפות במאגר מסעות הלמידה של רשת אמי

.עבודת צוות שיתופית בפיתוח המסעות

.מתפנים להשקיע יותר בתלמידים הזקוקים לכך


