
עוברים
היברידיתלהוראה
היחידהצוות

בהוראהלחדשנות
דיגיטליתוללמידה

עצמיתלהכשרהערכה



!חברים וחברות יקרים

.  כמעט שנה עברה עלינו בהוראה ובלמידה מרחוק בשל מגפת קורונה
בימים אלה אנחנו רואים את האור בקצה המנהרה ולאט לאט אנחנו חוזרים להוראה  

.  במכללה

-החזרה להוראה בכיתות מלווה גם היא באתגר , מאידך
.  ההתמודדות עם העובדה שלא כל המרצים ולא כל הסטודנטים יכולים להגיע לקמפוס

.  היברידיתההוראה בתקופה הזו תהיה , כדי לתת מענה לקושי
מיומנות וניסיון אבל אנחנו  , ברור לכולם שהוראה היברידית היא אילוץ הדורש גמישות

!כבר בעלי ניסיון בגמישות ובהתאמת ההוראה למציאות

...לבדלאאתם



מקורות מידע  
על הוראה  
היברידית

סרטון הדרכה טכנית  
לשימוש בחדר 

היברידי

הרשמה להדרכה  
לקראת הוראה  

היברידית

מדריך מפורט  
להוראה של שיעור  

היברידי

לומדה  
להכשרה  

עצמית

איך תרצו  
?ללמוד

!היחידה לחדשנות וללמידה דיגיטלית לעזרתכם

https://youtu.be/2ATG376SclY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZEQ6OziUmx77S5QqJOHeb89siG-WqGTZtuZ-sQrl5AWK2vw/viewform
https://drive.google.com/file/d/1eonVLdYFhTQlze7iKp6wm6PhMo3VHn_5/view?usp=sharing


?בערכהמה יש לנו 

ההיברידייםבחדריםהטכנולוגיהעלהסבר

המשך

הסבר כללי על הוראה היברידית  

עקרונות מנחים להוראה היברידית

הצגת דגם להוראה היברידית

מקורות מידע בנושא הוראה היברידית



עלכלליהסבר
היברידיתהוראה



הכללפני - נבוכיםמורה ...

למידה
למידהפניםאלפנים

היברידית

המשךהמושגיםעלמפורטהסברקבלתל 

למידה  
סינכרונית

למידה  
סינכרונית-א

למידה מקוונת



חזרה

למידה סינכרונית היא למידה שמתקיימת כאשר הלומדים והמלמדים  
דוגמה ללמידה סינכרונית נפוצה היא  . מתקשרים בו זמנית

Zoom-הוראה בממשק ה

למידה סינכרונית

עוד מושגים

למידה אסינכרונית היא למידה שמתקיימת בסביבה מקוונת כאשר הלומדים 
דוגמה ללמידה סינכרונית היא  . והמלמדים מגיבים בזמנים שונים

.מטלת צפייה בסרטון באינטרנט

סינכרונית-למידה א



חזרה

זהו אופן הלימוד המסורתי כאשר גם הלומדים והגם המורים נמצאים באותו  
,  זמון ומקום פיזי כגון כיתת לימוד

.ספרייה או אפילו מרחב פיזי מחוץ לקמפוס

המשך

למידה היברידית היא למידה שמשלבת  
קבוצה של סטודנטים שלומדים באופן סינכרוני  

 ZOOMבאמצעות ממשק אלקטרוני כגון 
.וקבוצת סטודנטים שלומדים באותו מרחב פיזי יחד עם המרצה

למידה פנים אל פנים

למידה היברידית



 ?המשתתפיםמי-היברידיתהוראה

היברידיתבהוראה ,כאמור
–סטודנטיםשלקבוצותשתימלמדהמרצה

במכללהאיתנושנמצאיםסטודנטים
מרחוקשלומדיםוסטודנטים

:להגדוהאתגרבעצםזהו
הלבתשומתאתלפצלאיך

?השונותהקבוצותלשתיההוראהאתולהתאים



השיעוראתמלמדים

מפגשתומך

למרצהשיסייעמפגשבתומךלהיעזרמומלץ ,ההיברידיתבהוראהלסייעכדי
.המרוחקיםהלומדיםעםבתקשורת

.המכללהידיעללשיעוריצוותהמפגשתומך



מפגשתומך

המרצהלביןמרחוקהלומדיםביןמקשר
השיעורבזמן

שלבמקרהמידעמערכותעםבקשרנמצא
טכניותבעיות



מפגשתומךהנחיות ל 

יגיע לשיעור עם מחשב נייד

Moodle-באמצעות קישור בZoom-יתחבר ל    .
חשוב להשתיק את מיקרופון המחשב כדי  (

)להימנע מהדהוד

:  ללומדים מרחוק" פה"תומך המפגש ישמש 
ירכז את  , Zoom-ט של ה'יעקב אחרי הצ

השאלות והתשובות של הסטודנטים ויציג אותם  
.  למרצה במקומות המתאימים



היברידילשיעורמתכונניםאיך ?

מרצה
סטודנט  

המשתתף  
מהמכללה

סטודנט  
המשתתף  

מרחוק



היברידילשיעורמתארגנים 

מרצה

בדקו איזה חדר  
ואיזה  , שובץ לכם

ציוד טכני מותקן  
.בו

, במידת הצורך
הזמינו ציוד קצה  

, מחשבים ניידים(
, טאבלטים

מיקרופון אלחוטי  
)ועוד

Zoomפתחו 
הכינו את , לשיעור

המסכים 
השיתופיים  

והעזרים 
והנגישו  , הלימודיים

את החומרים ואת 
הקישורים מראש  

לסטודנטים  
ולתומך ההוראה  

הגיעו לכיתה  
ההיברידית עם 
תומך ההוראה  

כרבע שעה לפני 
תאמו  . השיעור

בינכם את מהלך 
השיעור ואופן 
המעורבות של  

התומך

פתחו את הקישור  
ממחשב Zoom-ל

הדליקו את , המורה
המקרן ובדקו 

ששתי המצלמות  
אם , והמסך הנוסף

.פועלים, יש

ערכו בדיקת קול ב 
–Zoom , הפעילו

את המיקרופון  
,  האלחוטי

!אתם מוכנים... ו



היברידילשיעורמתארגנים 
סטודנט  

המשתתף  
מהמכללה

חלק מהסטודנטים חוזרים ללמוד במכללה לאחר כמעט שנה
!)חלקם מגיעים ללמוד בקמפוס בפעם הראשונה(

בואו נעניק להם חווית למידה משמעותית השונה  
,  מהלמידה המקוונת

.תוך שמירה על כללי התו הסגול והירוק



היערכו לשיעור בתנאים מיטביים  
,  אוזניות(לשמיעה ולהשתתפות 

)חדר שקט ללא הפרעה

היברידילשיעורמתארגנים 
סטודנט  

המשתתף  
מרחוק

 ,פניםאלפניםבהוראהלהשתתףיכוליםאינםמהסטודנטיםחלק
מיטביתתהיהשלהםהלמידהשחוויתכדיאבל

,םנוחילמידהתנאיליצורלהםנמליץ
:האפשרככלהשיעוראתלהםוננגיש

הפעילו מיקרופון ומצלמה
לפי הנחיות המרצה



איך נגרום
לחווית למידה משמעותית  

בשיעור אחד
?בשני מרחבי למידה



המשחקשם

שיתוףגמישותסדר



הסבר על הטכנולוגיה  
בחדרים ההיברידיים



ההיברידיהחדרנראהאיך
אתמפעיליםואיך

?הטכנולוגיותהמערכות



https://youtu.be/2ATG376SclY
https://youtu.be/2ATG376SclY
https://youtu.be/2ATG376SclY


המרצהעמדת
חכמיםבחדריםמתקיימתההיברידיתההוראהלוינסקיבמכללת

ללמדלכםשיסייעוטכנולוגייםאמצעיםבהםשהותקנו
:ביותרהיעילבאופןהסטודנטיםקבוצותשתיאת

 !לבשימו
 ,שונהבאופןמצוידיםהחדרים

תלמדושבהםהחדריםעםמקדימההכרותלערוךכדאי

מסךמקרופוניםמצלמות



המרצהעמדת

מיקרופון
 .והלוחהפודיוםבסביבתקולכםאתקולטהמיקרופון

 !לבשימו
,ההוראהבזמןבכיתהלהסתובבנוטיםאתםאם
 .מרחוקהסטודנטיםעבורהשמעבאיכותיפגוםהדבר

 :הםאפשרייםפתרונות
(:במקוםלהשאר

המכללהשמספקתניידבמיקרופוןלהיעזר
אישיבציודשלכםההוראהאתלתגבראו

air buds-באוהבגדלדשהנצמדמיקרופוןכגון



המרצהעמדת

מצלמה
מצלמותמותקנותהחכמיםבחדרים

 .המרצהאחרישיעקבותנועהחיישניעם
הטכניההדרכהלסרטוןהיכנסו

נוסףלמידע

https://youtu.be/2ATG376SclY


עקרונות מנחים להוראה 
היברידית



באפליקציותלהשתמשמומלץ
מקווניםוכלים

 .חוויתיבאופןהשיעוראתלפתוחכדי

פותחים את השיעור

המחבר " טיזר"פתחו את השיעור ב
. בין הסטודנט לחומר הנלמד

לחצו כאן לרשימת  
כלים מומלצים

https://www.levinsky.ac.il/digital-tools/
https://www.levinsky.ac.il/digital-tools/
https://www.levinsky.ac.il/digital-tools/


 !לבשימו
 ,ההיברידיותמהכיתותבחלק
מרחוקהמשתתפיםבסטודנטיםלצפותאפשר
בכיתההמותקןנוסףבמסך

פותחים את השיעור

הציגו את תומך המפגש ואת כל 
. המשתתפים מהמכללה ומרחוק



ולהזכירציפיותתיאוםלעשותהמקוםכאן
לתלמידים

–ומרחוקמקרוב-
 .בשיעורההשתתפותכלליאת

פותחים את השיעור

הציגו את מהלך השיעור



Teach less,  learn more!

במהלך השיעור

קחו בחשבון שתספיקו פחות תוכן  
.בשיעור היברידי



במהלך השיעור

היעזרו במצגת עם טקסטים כתובים  
!בקצרה עם פונטים גדולים

לחצו כאן לטיפים  
לבניית מצגת 
אפקטיבית

https://new.methodic.co.il/%d7%9e%d7%94-%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%93%d7%99-%d7%a9%d7%aa%d7%94%d7%99%d7%94-%d7%9c%d7%99-%d7%9e%d7%a6%d7%92%d7%aa-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%aa-%d7%94/
https://new.methodic.co.il/%d7%9e%d7%94-%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%93%d7%99-%d7%a9%d7%aa%d7%94%d7%99%d7%94-%d7%9c%d7%99-%d7%9e%d7%a6%d7%92%d7%aa-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%aa-%d7%94/
https://new.methodic.co.il/%d7%9e%d7%94-%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%93%d7%99-%d7%a9%d7%aa%d7%94%d7%99%d7%94-%d7%9c%d7%99-%d7%9e%d7%a6%d7%92%d7%aa-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%aa-%d7%94/


במיקרופוןמשתמשים-במכללההלומדים
היטבישמעובביתשהלומדיםכדי

שלאט'בצועוניםשואלים-מרחוקהלומדים
שבמחשבהמיקרופוןבאמצעותאוהזום

הביתי

במהלך השיעור

. הקצו פרקי זמן לשאלות ולדיון



:המלצותכמההנה
Padlet, Mentimeter, Google 

forms, Answergarden 

במהלך השיעור

היעזרו בכלים מקוונים שמאפשרים 
ללומדים מרחוק להשתתף באופן  

.פעיל יחד עם הלומדים מהכיתה

לחצו כאן לרשימת  
כלים מומלצים

https://www.levinsky.ac.il/digital-tools/
https://www.levinsky.ac.il/digital-tools/
https://www.levinsky.ac.il/digital-tools/


לסטודנטיםלאפשרממליציםאנחנו
 ,פניםאלפניםבקבוצותבנפרדלעבוד

בתוכנותבקבוצתלעבודמרחוקוללומדים
.Zoom Breakup Roomsכגון

במהלך השיעור

עבודה בקבוצות היא דרך טובה  
!להפוך את הלמידה לפעילה



דגם הוראה לשיעור היברידי



. הצג המשתתפים השונים במפגש וכלליו, חיבור הנושאים ללומדים, הצגת הנושא
Mentimeter, Padletמומלץ להשתמש באפליקציות כגון 

דקות90דגם הוראה לשיעור היברידי של 

פתיח
דקות10

הרצאה
דקות30

עבודה בקבוצות
דקות20

דיון בתוצרים
דקות20

סיכום
דקות10

זמן שאלות בסיום ההרצאה   .Zoom–אפשר בשיתוף מצגת ב , הרצאה פרונטלית
)סטודנטים בכיתה(או במקרופון ) סטודנט מרחוק(ט 'ומענה בצ

קבוצות בכיתה  : חלוקת הקבוצה). מומלץ בכלים שיתופיים(משימה שיתופית 
בסיוע תומך המפגש Zoomקבוצות מרוחקות בחדרי , בסיוע המרצה

סטודנטים מרחוק יציגו  . סטודנטים בכיתה יציגו תוצרים באמצעות המיקרופון
.העמקה והמשגה על ידי המרצה .Zoom-באמצעות ה

Mentimeter, Padletסיכום השיעור בשילוב כלים מקוונים כגון 



מקורות מידע נוספים
על למידה היברידית



Great Ideas for 
Hybrid Teaching
Russell Stannard

 Hyflex-על מודל ה
דגם הוראה דומה  (

)להוראה היברידית
רותי סולומון  
Webacademix

וידיאו

https://www.youtube.com/watch?v=BSmD_Je1GQw
https://webacademix.org/tool-box-posts/academy-meetup-hyflex-model/?fbclid=IwAR2kqm-K87ZPg9Fo2bJpA_VY8iYIFopwtdP36DxCEFSDJlRX90Ax2ar7sWE
https://webacademix.org/tool-box-posts/academy-meetup-hyflex-model/?fbclid=IwAR2kqm-K87ZPg9Fo2bJpA_VY8iYIFopwtdP36DxCEFSDJlRX90Ax2ar7sWE
https://www.youtube.com/watch?v=BSmD_Je1GQw
https://www.youtube.com/watch?v=BSmD_Je1GQw


מאמרים

16 Hybrid Learning 
Tips by and for 
Teachers, Eric 

Hudson,
Global Online 

Academy

Hybrid/Hyflex
Teaching & Learning, 
Columbia Center for 

Teaching and learning

https://globalonlineacademy.org/insights/articles/16-hybrid-learning-tips-by-and-for-teachers
https://ctl.columbia.edu/resources-and-technology/teaching-with-technology/teaching-online/hyflex/
https://ctl.columbia.edu/resources-and-technology/teaching-with-technology/teaching-online/hyflex/
https://globalonlineacademy.org/insights/articles/16-hybrid-learning-tips-by-and-for-teachers


!בהצלחה

היחידהצוות
בהוראהלחדשנות
דיגיטליתוללמידה

פנו אלינו??? שאלות
ciet@levinsky.ac.il

473: פנימי, 036910473.  טל, תמיכה טכנית מערכות מידע
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