
איך מלמדים עם ספר  
?דיגיטלי

ב"וסלשילוב של כותר ספרי לימוד 



היערכות לשיעור

מהלך השיעור

סיכום השיעור

השלבים המומלצים



של  עובדי הוראהפורטל )הווירטואלית את הסביבה המועדפת עליכם לקיום הכיתה בחרו 

(.החינוךמשרד 

סיום חופשת  הדיגיטליים פתוחים כעת לכולם עד הספרים )לימודכותר ספרי היכנסו לאתר

(.פסח

.ב"סלהיכרות עם אפליקציית

היכרות עם הסביבות הדיגיטליות–הכנה לשיעור 

https://pop.education.gov.il/online-learning/
https://www.cet-catalogue.cet.ac.il/tips
https://www.cet-catalogue.cet.ac.il/tips


.שפתחתםלכיתה השיעור וקישור מועד עםוואטסאפהודעת לתלמידים שלחו 

.ב"סלמהם להוריד מראש את האפליקציה של הכיתה הווירטואלית ואת אפליקציית בקשו : בפעם הראשונה

(1)התארגנות לשיעור 



o שיסייעו בכל הנושאים הטכנייםמומלץ למנות נבחרת תלמידים

o הנושאלהוראת שמוצעות בחרו את הפרק הנלמד ועברו על שכבות המידע

o ב"בסללהעלות לדיון השאלות שתרצו כתבו מראש את

(2)התארגנות לשיעור 



קדימה לשיעור

o בכותר עמוד הספר פתחו את

oמתוך שכבות המידע" מזניקי הקשב"השתמשו ב

o להדגיש ולתווך עבורם את התוכן עצמו, להקריאהזמן זה -התלמידים את הנחו

o ב"בסלהכלים ובחרו את ארגז פתחו

oב"סלשעל התלמידים לעבור למובייל ולפתוח את אפליקציית בקולציינו -!!! חשוב ,

.את תגובתםהקוד שמוצג על הלוח ולהקליד את להזין 



o מראששהכנתם השאלה אליה את והעתיקו ב"בסלפתחו תיבת טקסט

o תגובותיהםבקשו מהתלמידים לכתוב את

oהפנו את תשומת לבם לתגובות המצטברות בזמן אמת על הלוח המוצג דרככם

o המסךמהתגובות המצטברות על חלק בקול הקריאו

ב"בסלשימוש –קדימה לשיעור 



דוגמא למסך שיתופי-ב"בסלשימוש 



לגרור שתי תגובות תלמידים זו 
לצד זו ולדון בהבדלים ביניהן

להתמקד בתגובה בודדת  
מעניינת או רלוונטית 

ליצור קטגוריות ולגרור אליהן  
תגובות מתאימות 

ב"סל

אפשרויות לדיון מעמיק–ב"בסלשימוש 

חלקים  2-להמסך לחלק את 

מנוגדותדעות שמייצגים 



. הכיתתישל התוצר צלמו את המסך המלא בתגובות ושלחו לתלמידים ולהוריהם תיעוד , לסיום

תיעוד ושיתוף-ב"סל



יצירה של סקר על גבי הלוח הכיתתי

.  במהלך השיעור או בסיומוב"בסללשלב סקר ניתן 

.להזין את התשובות לשאלת הסקרש י

צפייה משותפת בתוצאות הסקר  



יתרונות פדגוגים-ב"סל

:יתרונות גלויים

מתן במה גדולה לתלמידים לכתוב ולהגיב

על הכתובמתוהלךתיעוד ודיון 

:יתרונות סמויים

(  רווח טהור)ישקיעו יותר בניסוח התשובה התלמידים 

(ולומד לפעם הבאהתגובות אחרים רואה )עמיתים למידת 



סיכום

!חשוב לזכור

!מתכון מנצח–הכנה והתארגנות לפני •

!הנחייה ותיווך יעשו את העבודה–מהלך השיעור •

!להורים ולמידה עבורכם לפעם הבאה, שקיפות לתלמידים–סיכום •

!!!בהצלחה



הדרכות נוספות בסדרה

נושא המפגשלבחירתכםתאריךיום

כלים לעבודה עם מערכת ניהול הלמידה של  20:00או 31.315:00שלישי

תוך מתן מענה לשונות  , מרחוקאופק

בכיתה

כיצד לגייס את הטכנולוגיה ליצירת שיעור  1.415:00רביעי

?מיטביעברית

כיצד לגייס את הטכנולוגיה ליצירת שיעור  1.420:00רביעי

?מיטבימתמטיקה

כיצד לגייס את הטכנולוגיה ליצירת שיעור  2.415:00חמישי

?מיטבימתמטיקה

כיצד לגייס את הטכנולוגיה ליצירת שיעור  2.420:00חמישי

?מיטביעברית

של מטחלפייסבוקלפרטים היכנסו 



תודה רבה


