
פדגוגיה היברידית  
עשה ואל תעשה

Do’s and Don’t’s



oשל הפדגוגיה בימי קורונהאתגריםה

o4לפדגוגיה היברידית שכל מנהלת חייבת להחזיקעקרונות הכרחיים

o היועצת והמדריכהואיך זה משפיע על עבודת

?על מה נדבר



א"מצבי למידה אפשריים בתשפ3: תזכורת

כל הילדים  
בבית

למידה משולבת בשגרהלמידה משולבת בחירוםלמידה מרחוק בחירום
מורים בבית  /ילדים

באופן חלקי ומשתנה
רצף של למידה תקינה בצל 
חששות והערכות לשיבושים



להמרה לדיגיטל  4X4מודל 

עם כולם צוות עצמאי 1:1 לומד

מלמד מרחף ממשב מרגיש מורה

הקנייה משימה סביבות תוכן מגע אישי תכנים

בבית מרווחתבכיתה בדיגיטל בחללים ובחוץ מיקום



מורים מותשים מזומים בלתי  
חשים חוסר הערכה  , פוסקים

מהסביבה

לא באמת לומדיםבזום  " חלונות שחורים"

ילדים ללא מחשב מנותקים מההליך היומיומי

..  ימים..שעות" מעבירים"ילדים 
ללא תעסוקה  .. חודשים.. שבועות

ללא למידה משמעותית, מחשבתית

מבחינה  " לא רואים אותם"ילדים ש
לימודית

,  הורים מתוסכלים
לא מבינים מה רוצים  

..מהילדים שלהם

תלמידים
:מנהלת בית ספר 
לתמרן לתמרן  

לתמרן

אתגרים פדגוגיים בימי קורונה

מורים

הורים



מצבי החירוםאם היא רוצה לעבור בזמישות ובחוסן בין 

עקרונות שכל מנהלת צריכה להחזיק4



עקרונות לפדגוגיה היברידית4

למידה מתוך
לוח משימות  

(playlist)

נפלאותמינוף
הרשת

לומדים
עם חברים

ממורה למנחה 
קבוצות למידה



?ואיפה זה פוגש אתכן
..  בכל פעם נשאל אתכן

(..כמדריכות, כיועצות)איך זה משפיע עליכן 

הטוקבקיםהכינו את .. אז



4X4מודל 

למידה מתוך
לוח משימות  

(playlist)

נפלאותמינוף
הרשת

לומדים
עם חברים

ממורה למנחה 
קבוצות למידה



Playlist  גמיש של
שבועמשימות על פני 

דקות20רצועות של 

התלמיד עובד עם 
פספורט ויודע מראש את  

כל המטלות שלו

לאוסף משימות למידה-מהקנייה 

אל תעשה   Dontעשה Dos

מערכת שעות לפי  
המערכת המקורית

45של " מסורתי"שיעור 
דקות

התלמיד מקבל משימות  
שונות ממורים שונים



רצועת למידת ידע
זום מורה או לומדים 

פותרים תרגילים

1:1רצועת 
רגשית מוטיבציונית

עם כולם צוות עצמאי

מלמד מרחף ממשב

התלמיד

המנחה מרגיש

למידה בימי קורונה





מצב מורה מצב תלמיד תוכן שעה

מליאההוראת כיתה מליאה

בריף-בוקר טוב
[רשות/חובה]?מה לומדים היום

?מה צריך להגיש? מה המשימות של היום

בהקנייההתנעת משימה 

09:30-09:40

כיתה מלאה מליאה משחק חברתי 09:40-09:50

בין הקבוצותמרחף דיפרנציאלי
משתנות לפי צרכי  אינטסטיביותבדרגות 

הקבוצות

יכולים להרים לעצמם זום -ברביעיות
משלהם

(דקות נטו40)משימה קבוצתית בשפה
דבורים ביחד

09:50-11:00
(דקות30כולל הפסקה של )

מליאה מליאה זומבה-שעת כושר 11:00-11:10

עם ילדים1:1שיח 

..על תוצרים שהוגשו ביום הקודםממשב

יכולים להרים לעצמם זום -ברביעיות
משלהם

דבורים ביחד-רצועת יצירה דיגיטלית
סרטון על וירוסים ונגיפיםמדעים

11:10-12:10
(דקות20כולל הפסקה של )

עם ילדים1:1שיח 

שעת קבלה אופציונאלית
..על תוצרים שהוגשו ביום הקודםממשב

,  לילד-שעת קבלה אופציונאלית
..להורה, למורה

אוכל-הפסקה 12:10-13:00

עם ילדים1:1שיח 

..על תוצרים שהוגשו ביום הקודםממשב
עצמאי

תרגילים  -למידה עצמית
דבורה  ]למידת רשות + והגשות במתמטיקה

[עצמאית
13:00-14:30

מליאה מליאה סיכום יום והגשת מטלות 14:30

לו״ז יומי



מצב התלמיד  חמישימצב התלמיד  רביעימצב התלמיד  שלישימצב התלמיד  שנימצב התלמיד  ראשון

במליאהמפגש בוקר  10:00-10:15
הבנה מה סדר  
היום ולמידה  

שליחת רצועה  
פיזית 

במליאהמפגש בוקר
הבנה מה סדר  
היום ולמידה  

שליחת רצועה  
פיזית 

במליאהמפגש בוקר
הבנה מה סדר  
היום ולמידה  

במליאהמפגש בוקר
הבנה מה סדר  
היום ולמידה  

במליאהמפגש בוקר
הבנה מה סדר  
היום ולמידה  

שליחת רצועה  
פיזית 

מתמטיקההקנייה במליאה  אנגלית110:30-11:00
לירון

ג"חנעבודה אישית
ענת+אוליה

ג"חנעבודת צוות  
ענת+אוליה

/ערביתמליאה
צרפתית

אישית  עבודה

עבודה אישיתאנגלית211:15-11:45
תלמיד עצמאי  

מתמטיקה
לירון

צוות  עבודת
וסיכום במליאה  

ך"תנ
מרי

ך"תנמליאה
מרי

עבודה אישית  אנגליתעבודה אישית  

מתמטיקה312:00-12:30
לירון

עבריתבמליאה  הקניה
ענת

/ערביתהקניה במליאה  
צרפתית

תרבות ישראלהקניה מליאה  מדעים  מליאה
מרי

צוות  עבות
רצועה חברתית  

קבוצתית  משימהמדעים413:00-13:30
הטרמה למפגש  

הבא  

ספרות
בת אל

ספרותהקניה  
בת אל

עבריתעבודה אישית  מדעיםעבודה אישית  
ענת

עבודה אישית  

מליאה  מפגש סיכום13:30-14:00
5אישי מפגש

תלמידים  

מליאה  מפגש סיכום  
5אישי מפגש

תלמידים  

מליאה  מפגש סיכום  
5אישי מפגש

תלמידים  

מליאה  מפגש סיכום  
5אישי מפגש

תלמידים  

מליאה  מפגש סיכום  
5אישי מפגש

תלמידים  

-תרגול14:30-16:00
מתמטיקה

שעה  -מגמות
עגולה

ביצוע משימות  
שניתנו

מפגש מועצת  אנגלית-תרגול
תלמידים

לו״ז יומי



oפיזי עם פירוט משימות החובה והרשות ושמות התלמידים/לוח קיר דיגיטלי

oכרטיס יציאה בסוף היום

o הילד מסמןVלעצמו כשסיים משימה

oיחידת למידה\שבוע\בסוף כל יום-
קרדיטים שנאספים לכלל ציון

Passport–טבלת אושר לניהול משימות



Playlist

https://he.padlet.com/debbiebreit69/atmtk3m6b62v
https://he.padlet.com/debbiebreit69/atmtk3m6b62v


בבית הספרפעולה אחת שעליי לעשות 
?playlist-לקדם את רעיון הכדי 

...ט'כתבו לנו בצ



מי שחם קופץ-טוקבק



קחו רעיון

כמענה playlist-ה
לבתים עם חוסר  

באמצעי קצה

גיבוש תקשורת ארגונית  
על מעבר ללוח משימות  

תלמידים  , מורים: גמיש
הורים

חניכה ניהולית ופדגוגית  
,  עשירPlaylistלבניית 

גמיש ומלמד

ניהול למידה והערכה 
playlist-מעצבת על ה

על   Playlistיישום 
פלטפורמה דיגיטלית



4X4מודל 

למידה מתוך
לוח משימות  

(playlist)

נפלאותמינוף
הרשת

לומדים
עם חברים

ממורה למנחה 
קבוצות למידה



-לא רק זום זום זום
מלהיב בהתחלה אך מתיש  
לאורך הזמן ויוצר זליגות  

וחוסר קשב

היברידי? בדיגיטלאיך לומדים 

(מליאה)למידה כיתתית 
zoom

צוותיתלמידה 
whatsapp /zoom / MOOC

למידה עצמית
מנפלאות הרשת



-לא רק למידה עצמית
אף משבר לא יגרום 

ללומדים להסכים ללמוד  
לבד בקלות

היברידי? בדיגיטלאיך לומדים 

(מליאה)למידה כיתתית 
zoom

צוותיתלמידה 
whatsapp /zoom / MOOC

למידה עצמית
מנפלאות הרשת



היברידי? בדיגיטלאיך לומדים 

(מליאה)למידה כיתתית 
zoom

צוותיתלמידה 
whatsapp /zoom / MOOC

למידה עצמית
מנפלאות הרשת

, משימות קטנות-צוותיתתוך שילוב של למידה , רק שילוב חכם של מתודות
למידה דיגיטלית אפקטיבית לאורך זמןיבטיחו לנו -חברותא, דיונים



גם במרחב הבית ספרי וגם בבית–לומדים עם חברים 

http://new.methodic.co.il/%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A9%D7%95-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99/
http://new.methodic.co.il/%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A9%D7%95-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99/


גם במרחב הבית ספרי וגם בבית–לומדים עם חברים 

http://new.methodic.co.il/%D7%9E%D7%94%D7%95-%D7%94%D7%92%D7%95%D7%93%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%93%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA-%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A8%D7%A9/
http://new.methodic.co.il/%D7%9E%D7%94%D7%95-%D7%94%D7%92%D7%95%D7%93%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%93%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA-%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A8%D7%A9/


, דקות20, שליש זום
אינטראקטיבי

למידה עצמית  30%
מנפלאות הרשת

למידה קבוצתית זה הדבק  
האמיתי שבין הזום  

ללמידה העצמית

היברידי טוב זה ללמוד עם חברים

אל תעשה   Dontעשה Dos

כל היום זום זום זום

גודש למידה עצמית

למידה  + היברידי זה זום 
?עצמית



בבית הספרפעולה אחת שעליי לעשות 
?עם חבריםלקדם את רעיון הלמידה כדי 

...ט'כתבו לנו בצ



מי שחם קופץ-טוקבק



קחו רעיון

ניצול הזדמנויות של  
למידה פרונטלית  

לטובת בניית קבוצות 
לומדים

בניית ערוצי תקשורת  
ארגונית על הלמידה  

, הורים, מורים: הקבוצתית
תלמידים

הטמעת פרקטיקות של  
ליווי קבוצות ומענה  

דיפרצינאלי

חלוקה לקבוצות כמענה 
לחוסר באמצעי קצה

גיבוש קבוצות לומדים עם  
צוותי ההוראה



4X4מודל 

למידה מתוך
לוח משימות  

(playlist)

נפלאותמינוף
הרשת

לומדים
עם חברים

ממורה למנחה 
קבוצות למידה



למנף את נפלאות הרשת

האינטרנט מלא בכל טוב
-מאפשר לפנות את המורה ל

מישוב והנחיית קבוצות לומדים, ליווי



למנף את נפלאות הרשת



4X4מודל 

למידה מתוך
לוח משימות  

(playlist)

נפלאותמינוף
הרשת

לומדים
עם חברים

ממורה למנחה 
קבוצות למידה



מרכיבי התפקיד משתנים
.  אנחנו נדרשות לשנות ולהגמיש את חלוקת הזמן שלנו, הוראה100%מכמעט 

לספק מגע אישי ואנושי ללומדים  , למשב לומדים על תוצרים, נדרש ללוות עבודות קבוצתיות
.כדי לסייע להם בתהליך הלמידה

ממורה למנחה קבוצות



להמרה לדיגיטל  4X4מודל 

עם כולם צוות עצמאי 1:1 לומד

מלמד מרחף ממשב מרגיש מורה

הקנייה משימה סביבות תוכן מגע אישי תכנים

בבית מרווחתבכיתה בדיגיטל בחללים ובחוץ מיקום

רק שליש מהזמן? הקנייה

20לעשות זום .1
דקות 

וכמו שצריך

לעבור לתפקיד .2
מנחה קבוצות 

במרחב" מרחף"ש



אל תהפכו את יום  
הלימודים ליום של  
זוםזום בלתי פוסק

זום נועד להקנייה 
לליווי עבודה  , קצרה

קבוצתית או להתנעה  
.משימהשל 

דקות נטו20רק שליש מהזמן ורק ? זום

:  כהלכתוזום 
אינטראקטיבי 

ודיאלוגי



רצועת למידת ידע
זום מורה או לומדים 

פותרים תרגילים

1:1רצועת 
רגשית מוטיבציונית

עם כולם צוות עצמאי

מלמד מרחף ממשב

התלמיד

המנחה מרגיש

למידה בימי קורונה



בבית הספרפעולה אחת שעליי לעשות 
?כדי לקדם את תפקיד המורה כמנחה קבוצה

...ט'כתבו לנו בצ



מי שחם קופץ-טוקבק



קחו רעיון

הערכה מעצבת של  
תפקודי המורה  
כמנחה קבוצות

הכשרת מורים לתפקידי  
הנחיית קבוצות 

פינוי זמן הקנייה של מורה 
לטובת תפקידי הנחיית  

קבוצות

בניית סדיריות התומכות 
במורה כמנחה קבוצות  

למידה

-תכנון מנגנון המגע האישי
?איך רואים את כל ילד וילד



דקות  20רצועות של 
(10,20,40 )

: לשבועיים הכוללפלייליסט

,  נוסטלגיה, הפוגה, העשרה, ליבה
יצירה דיגיטלית, חקר

הכולל  ההפסקהזמן 
80%-בכל יום עולה ב

דקות  20של מ מזוקק"מע
12לקבוצות קטנות של עד 

תלמידים

בבית+אפשר גם יום
(או מחוץ לבית הספר)

,  אנונימימבדק כל יום חמישי 
פעם  , פעם בשבועיים גלוי ולא מדווח

בחודש גלוי

playlistשומרים על פרקטיקות של למידה היברידית מבוססת -גם בשגרה



30%המורה מלמד 

למידה מבוססת נפלאות  
המורה מתפנה  , הרשת

לליווי ומישוב הקבוצות

הילדים מפוזרים  
ברביעיות ברחבי בית  

,  לובי, מסדרון–הספר 
דיגיטלבית , חצר

מהוראה להנחיית קבוצות

אל תעשה   Dontעשה Dos

המורה מלמד את כל החומר

המורה עסוק  
בבניית כל 
השיעורים

+ 30המורה עובד מול 
ילדים



?מה לקחתי-טוקבק
?ומה ארצה לשמוע עוד



תודה רבה


