
?למה לי הוראה היברידית
בהוראההאם כדאי ואיך נכון לשלב טכנולוגיה 



!נעים מאוד
מנהלת השותפויות של המרכז לחדשנות בלמידה-ליאת צבי 

מנהלת פדגוגית של מיזם עיר אקדמית-דלית מור 



המרכז לחדשנות בלמידה  

באוניברסיטהחוויית למידה חדשה מקדמים 

לקהלים חדשיםאת האוניברסיטה מנגישים 



facebook-נשמח אם תצטרפו לקהילת ה



?למה לי הוראה היברידית
?בהוראההאם כדאי ואיך נכון לשלב טכנולוגיה 



רגע לפני שנתחיל

?מה אתם מלמדים•

?לימדתם באופן מקוון לפני הקורונההאם •



?א"ת' ואיך זה באונ
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1חלק 
?מה זה בכלל הוראה היברידית

?ולמה זה כדאי

2חלק 
שילוב טכנולוגיה בהוראה היברידית



1חלק 
?מה זה בכלל הוראה היברידית

?ולמה זה כדאי



כדי לענות על בטאבלטתלמידים משתמשים 
שאלה שהמורה הציג בפני הכיתה

!תגידו לנו אתם

The old system done digitally



JFKהתלמידים קיבלו שיעורי בית לצפות בהרצאה על רצח 
בשיעור העוקב ערכו סימולציה של המשפט של הרוצח

!תגידו לנו אתם



המורה מקרינה תוכן על לוח חכם ותוך כדי  
התלמידים  . מסמנת דגשים ומוסיפה הערות

.שלהםבלפטופיםרושמים הערות 

!תגידו לנו אתם

לא כל מה שמתקדם טכנולוגית  
הוא הוראה היברידית



לומד משהו גם ממקור אחר  התלמיד 
המורה המדבר בכיתהשאינו רק 



?איזה מורים אתם

המורה הפרונטליהמורה ההיברידי



BLENDED/ הוראה משולבת = הוראה היברידית 



?למה בכלל לשלב

הרחבת אפשרויות  
ההוראה והלמידה  

מקוםוזמןמבחינת 

פרסונליזציה

עניין= גיוון 

חשיפה והפגשת 
הלומדים עם  

מקורות ידע נוספים



?למה בכלל לשלב

תלמידים היברידיים



1לסיכום חלק 
בכיתההמורה המדבר רקשאינו התלמיד לומד משהו גם ממקור אחר 

AC =שילוב טכנולוגיות מתקדמות

?שאלות



2חלק 
שילוב טכנולוגיה בהוראה היברידית



שילוב טכנולוגיה בהוראה היברידית

מצגת-

-Kahoot /mentimeter

דרייב-

סרטונים-

ספר דיגיטלי-

AC

(zoom)הוראה מקוונת -

סינכרונית-סרטון להוראה א-

כלים לאינטראקטיביות  -

(שיתופיות, שאלות)בסרטונים 

, ספר)מגוון אמצעים דיגיטליים -

(ווידאו, פודקאסט

אסוציאציות/ מפות חשיבה -

בניית אתר  -

BC



 ZOOMבאמצעותהאם הוראה 
?הוראה היברידיתהיא 



גמישות

תנאים שונים יוצרים אפשרויות שונות



שילוב כלים טכנולוגיים
בהוראה היברידית

https://www.tau-out.org.il/


BREAKOUT ROOMS
"חכמת המורים"

?כלים הטכנולוגיים הכי טובים שהשתמשתם בהם עד היום-מהם ה



How to blend tech?

כלים2
כדי לא לשגע את הלומדים ולבזבז זמן

live-לא לוותר על ניסיון ב
כי תמיד משהו לא יעבוד

Plan B
?אם לא עובד מה עושים

תמיכת טכנית
בתלמידיםלהעזר



בואו נדבר על ווידאו



שימוש בווידאו

שימו לב לאיכות הפדגוגית וההפקה



שימוש בווידאו
המחשה FUNגיוון



שימוש בווידאו
פלייליסטיצירת 



שימוש בווידאו
הפיכת סרטון קיים לאינטראקטיבי



שימוש בווידאו

צילום עצמי/ יצירת סרטוןהכנת סרטון ללמידה עצמאית



שימוש בווידאו

לא ארוך מדי

לא קצר מ

Enables translation

תנו להם למצוא



2לסיכום חלק 
גמישות

כלים טכנולוגיים לא בכל מחיר

VIDEO is here to stay

?שאלות



לסיום
תכנון שיעור היברידי



?איך השיעור שלי הולך להיראות

פתיחה

(קטע לשמיעה/ הנפשה / ווידאו / קטע קריאה )? מהו המקור הטוב ביותר ללמידת הנושא

בקבוצות/ בזוגות / תלמידים עובדים לבד = עיבוד 

דיון במליאה ומיקוד

רפלקציה/ הצגת תוצר / המשך עבודה 

סיכום

מקוון/ בחוץ / מעבדה / בכיתה 
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חלקים

מתודות

טכנולוגייםכלים



המפגש שלנו למשל

מתודות2חלקים2 יתרונות+ הגדרה 1.

טכנולוגייםכלים2שילוב טכנולוגיה2.

Zoom–סקרים ו-Break out rooms

In video questions - edupuzzle

עצמיתעבודה 1.

עבודה בקבוצות2.



!תודה

שתי דקות על תכנית עיר אקדמיתועוד 



יוזמת עיר אקדמית
מתחילים ללמוד באוניברסיטה כבר בתיכון



חזון עיר אקדמית

, לקרב כל ילדה וילד

בכל מקום לאקדמיה  

ולתת להם הזדמנות שווה

לפתח מסוגלות אקדמית

בדימונה בדרך לבחינה  ' תיכונים בכיתה י2-תלמידות מ2019-12יוני 
באוניברסיטה בקורס מבוא למדעי הפסיכולוגיה



באמצעות הוראת קורסים אקדמיים
מקוונים בכיתות אורגניות

,וירוסים
?איך מנצחים אותם

:ממה מורכב העולם
מבוא לכימיה כללית

צעדים ראשונים במדעי  
המחשב ותכנות  

*בפייתון

רעיונות מרכזיים
בפיזיקה

מבוא
למדעי הפסיכולוגיה

צמיחה כלכלית
וצדק חלוקתי

להבין
צמחים

נפילתה ועלייתה של  
ירושלים



למידה היברידית
שילוב למידת יחידות ווידאו בכיתה פיזית

כללי-המודל הפדגוגי 

, עבודת חקר בקבוצות, ה למידה המשלבת דיונים\המורה מוביל
.למידה מבוססת שאלות ועוד

יצירת קרבה פיסית לאקדמיה
בחינה באוניברסיטה, ביקור בקמפוס, ופגישות עם המרצים ועוזרי ההוראהוובינרים



לימוד הקורס עצמאית

:מורים המעוניינים להצטרף לתכנית
שעות60–א "ה ת"הכשרת פסג

שעות הכנת מערכי שיעורים

ה"פסגליווי ותמיכה של צוות 

א"ליווי ותמיכה של עוזרי הוראה של אוניברסיטת ת



מעוניינים להזמין אותנו למפגש חשיפה 
?של תכנית עיר אקדמית בבית הספר שלכם

א"תה"פסג-נוספים לפרטים 


