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 כלים דיגיטליים
זו שילבנו במערכי השיעור כלים דיגיטליים התומכים בלמידה על מנת להתאים את השיעורים לסביבה  בתכנית

 היומיומית והעכשווית של התלמידים. 

Padlet  -  :כלי זה מאפשר למתנדב ליצור מרחב דיגיטלי וירטואלי המאפשר לכל תלמיד לשלוח אליו   לוח שיתופי

ק זה יכול להכיל שילוב של אמצעי מולטימדיה )טקסט, תמונה, וידאו, "פתק/ים" באמצעות הטלפון הנייד שלו. פת

גבי הלוח השיתופי. כל תלמיד יכול להגיב על פתקים של עמיתיו -קול(. כלל הפתקים ניתנים להצגה בכיתה על

ללימודים. הלוח השיתופי מאפשר ליצור בכיתת הלימוד דיון מעמיק במגוון של נושאים. הדיון יכול להימשך גם 

 מחוץ לכיתת הלימוד במרחב הווירטואלי.

 : בשיעור תלמיד יכול לכתוב בפתק את הרעיונות שלו לבחירת תמונה המייצגת את רעיונותיו.לדוגמה

 he.padlet.com :קישור

Mentimeter - :מאפשר למתנדב להעביר בכיתה סקרים מגוונים. התלמידים משתמשים בטלפון  כלי סקרים

הנייד לצורך מענה על שאלות הסקר. תוצאות הסקר מוצגות בזמן אמת על הלוח השיתופי. כלי הסקר מאפשר לרתום 

ירה, בר-את התלמידים לתהליך הלמידה וגורם להם להיות מעורבים. הכלי כולל מגוון של תבניות סקר: שאלת רב

 מילים ועוד. כלי סקר מתאים מאד לפתיחת שיעור. -שאלה פתוחה, ענן

מתנדב יכול לפתוח את השיעור בשאלת סקר כדי לראות את מגוון העמדות בכיתה לגבי נושא השיעור,  לדוגמה:

 ניתן גם לסיים את השיעור באותה שאלת סקר כדי לבחון האם השיעור השפיע על עמדות התלמידים.

 www.mentimeter.com קישור:

Google Form - :מאפשר למתנדב להעביר לתלמידים שאלון שניתן לבדיקה ע"י המחשב.  שאלון ממוחשב

ברירה, שאלות התאמה ושאלות השלמה. ניתן לענות על השאלון גם מהטלפון הנייד. -השאלון יכול להכיל שאלות רב

 המתנדב מקבל באופן מיידי את תוצאות השאלון.

  לח לתלמידים דרך הקישור. המתנדב יכול לסכם את השיעור בעזרת מספר שאלות שיש לדוגמה:

 www.google.com/forms/about :קישור

מאפשר לקבוצה של תלמידים לעבוד ביחד על מסמך בכל מקום ובכל זמן. ניתן לשתף את המתנדב   מסמך שיתופי:

 מנת לקבל הערות והארות. מתאים במיוחד לעבודת חקר קבוצתית. ניתן גם להשתמש במצגת שיתופית. -בתוצר על

בתור כלי לעבודה  Google Slidesבתור כלי לעבודה על מסמכים שיתופיים ועל  Google Docs -אתרים מומלצים 

 על מצגות שיתופיות. 

Lensoo - או : מאפשר ליצור סרטון המכיל רעיון כלי דיגיטלי להצגת רעיון או הסבר על גבי לוח וירטואלי

. PDFהסבר על גבי לוחות וירטואליים. ניתן לשלב בסרטון הקלטה קולית, ציור, צילום, תמונות, צורות ומסמכי 

השימוש בכלי מאפשר למתנדב ליצור סרטונים עם הסברים על תכנים שירצה להציג או שהתלמידים יכולים ליצור 

 מידת ההבנה שלהם.סרטונים על תכנים שלמדו בכיתה או שחקרו, וכך ניתן לבדוק את 

 מתנדב יכול לתת משימה לתלמידים לייצר סרטון שיציג את מה שלמדו במהלך השיעור. לדוגמה:

 www.lensoo.com קישור:

* הערה: שפת הממשק היא אנגלית, לכן אם משתמשים בכלי כסיכום שהתלמידים מבצעים יש לוודא מראש עם 

 הכיתה לגבי ההתאמה לתלמידים. מחנכת

 

 ______________________________________________________________________ 

 

תודה על המלצות הכלים הדיגיטליים לד"ר דובי וייס, ראש תחום פדגוגיה דיגיטלית במכללת סמינר 

 .נולוגיה החינוכיתספר וארגונים בתחום הטכ-הדעת ויועץ ומרצה לבתי-הקיבוצים, המייסד של עת

 

 

https://he.padlet.com/
http://www.mentimeter.com/
https://www.google.com/forms/about/
https://www.google.com/intl/iw_il/docs/about/
https://www.google.com/intl/iw_il/slides/about/
http://www.lensoo.com/
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 חלומות – 1שיעור מספר 

 

 מטרות השיעור 

  מתן הכרה ומקום )לגיטימציה( לחלום לעתיד  ✓

הבנה שגם כאשר הדרך לא פשוטה ניתן להגשים חלומות באמצעות אמונה   ✓

 ועבודה קשה. 

אנשים שההתחלה שלהם הייתה קשה או    –לחיקוי הכרות עם מודלים  ✓

 רצופת כישלונות ובכל זאת הצליחו בדרכם.

 עידוד התלמידים לחלום לעתיד.  ✓

פעולות לביצוע  

 השיעור  לפני 

 קריאת המייל שנשלח ע"י רכזת שיעור אחר, לאחר מפגש ההדרכה.  ✓

o והכנתה להקרנה.  מצגת נלווית -מעבר על ה 

   Padlet  -פתיחת לוח ה ✓

 הדרוש פתוח במחשב    סרטוןהכנת ה ✓

דגשים כלליים  

לניהול דיון  

 במהלך השיעור

לשיעור, כך כל תלמיד אחראי לעדכן את שמו )בעברית( עם כניסתו  ✓

 המתנדב יוכל לפנות אל התלמידים בשמם 

 בזום, ועם מצלמות פתוחות.  (mute)כל תלמידי הכיתה במצב השתק  ✓

   (mute)תלמיד מבקש את רשות הדיבור בהצבעה, ומשחרר ממצב השתק  ✓

  (mute)באישורו של המתנדב / ימתין שהמתנדב יבטל את מצב השתק 

 וייתן לו את רשות הדיבור.

 

 השיעורמבנה 

 

 מתודות ועזרים  זמן )דק'( נושא  

1.  

 :החלום שלי החלומות שלכם

o   החלום שלי   –הצגה עצמית 

o  תלמידים כותבים את חלומם 

 דק'  15
o  מצגת נלווית 

o לוח שיתופי- Padlet 

2.  

 חלומות של אחרים 

o  והדרך של דמויות  החלומות, הסיפור

 מפורסמות 

 דק'  15
o  מצגת נלווית 

o   דיון 

3.  

 כישלונות מפורסמים 

o   החשיבות בהתנסות 

o  למידה מטעויות ומכישלונות 

 כישלונות מפורסמיםהצגת סרטון  o דק'  10

4.  

 סיכום: 

o עיבוד חדש של החלומות 

o  ?דבר חדש שלמדתי היום 

 Google Slides  -סיכום  שיתופי   o דק'  5

  דק'  45 משך זמן סה"כ: 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1UiYiDkH5nnV3NBR7a3nG_bQK0Ae3Sn5J2jNDsAVg_2Q/edit#slide=id.p10
https://padlet.com/sadigtools/x3earw0k7qm8xz8f
https://www.youtube.com/watch?v=XF4p32tdIJU
https://docs.google.com/presentation/d/1UiYiDkH5nnV3NBR7a3nG_bQK0Ae3Sn5J2jNDsAVg_2Q/edit#slide=id.p10
https://padlet.com/sadigtools/x3earw0k7qm8xz8f
https://docs.google.com/presentation/d/1UiYiDkH5nnV3NBR7a3nG_bQK0Ae3Sn5J2jNDsAVg_2Q/edit#slide=id.p10
https://www.youtube.com/watch?v=XF4p32tdIJU
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 מהלך השיעור 
 

 זמן  הנחיות נושא

 חלק א 

 חלומות

 

   (1פתיחה )שקופית 

קצת רקע על ילדותכם, מה רציתם לעשות  -את עצמכם ואת הסיפור האישי שלכםהציגו  ✓

 כשתהיו גדולים ולאן הובילו אותכם החיים, אפשר גם על חלום שטרם הגשמתם.  

 דק'  5

 (2חלומות התלמידים )שקופית 

מה הם רוצים לעשות   –מהתלמידים לחשוב על החלום או החלומות שלהם לעתיד בקשו  ✓

 כשיהיו גדולים?  

 . Padlet -לתלמידים את הלינק ללוח השיתופי ב שילחו ✓

 ואת החלום שלו.מכל תלמיד להוסיף פתקית חדשה ללוח השיתופי, לציין את שמו בקשו  ✓

 את המסך והציגו לתלמידים את הלוח הנוצר מתשובותיהם. שתפו  ✓

   –לחלומות התלמידים התייחסו  ✓

o  כל חלום הוא אפשרי ואין תשובות נכונות 

o  פה כדאי לספר על אנשים שאתם מכירים שלא היה להם  –גם אם אין להם חלום זה מובן

 חלום ברור בילדותם / בצעירותם.

לתלמידים כי בשיעור היום נעסוק בחלומות לעתיד ועל הדרכים שאנשים עוברים ספרו  ✓

 בחיים בדרך להגשמת חלום  והגשמה עצמית.  

 דק'  10

 חלק ב 

חלומות של  

 אחרים 

   –(  3-5את  הסיפורים מהמצגת )שקפים הציגו  ✓

בקשו מהתלמידים לכתוב לעצמם  –מהתלמידים לחשוב על הסיפור של הדמויות בקשו  ✓

החלום של הילד/ה, מה קרה לו/ה במהלך החיים? האם הגשים את חלומו   מה היה

 לדעתם?

 מתנדבים שישתפו את הכיתה בתשובותיהם.  2-3 בחרו ✓

 (. התמקדו בסיפור של הדמויות. 6-7הסיפורים מהמצגת )שקפים הציגו  ✓

 דק'  10

 -שאלות לדיון

 יחד את ההבדלים בין מה שחשבו התלמידים לסיפורים האמיתיים.   בחנו ✓

נכון או לא נכון. המטרה לראות לאן הדמויות הגיעו מבלי    –שאין כאן טעויות   הדגישו ✓

 לפסול את הסיפורים האפשריים שהילדים חשבו עליהם.  

שרציתם לשמוע מה הם חושבים על הדמויות, לאן עתידם ייקח אותם ולספר   הסבירו ✓

 ם שהעתיד שלהם היה הרבה יותר טוב מאשר הסיפור הראשוני שקיבלו.  לה

עם נתוני פתיחה כמו של הדמויות שהראיתי לכם, בטח   -רובכם כנראה הופתעתם 

 חשבתם שהם לא יגיעו רחוק, העתיד שלהם לא יהיה כל כך טוב. 

  למרות זאת, ראינו פה שתי דוגמאות למקרים שבהם אנשים שהתחלת החיים שלהם לא 

 הייתה פשוטה, ובכל זאת הם שאפו, עבדו קשה והצליחו.  

 

  כדי להגשים חלומות, צריך קודם כל לחלום אותם!  

 לא צריך לפחד לחלום, לא צריך לפחד לנסות, ולא צריך לפחד אפילו מכישלונות.

 

 

 

 דק'  5

https://padlet.com/sadigtools/x3earw0k7qm8xz8f
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 זמן  הנחיות נושא

 חלק ג 

כישלונות  

מפורסמים  

ולמידה על  

 הדרך

o את הסרטון המציג את הכישלונות שאנשים מפורסמים חוו בדרכם להצלחה   הקרינו

 https://www.youtube.com/watch?v=XF4p32tdIJU -( 9)שקף 

o לפני הצגת כל דמות ושאלו אם הם יכולים לנחש מי הדמות ומה היא עושה היום. עצרו 

o האם הסיפורים הפתיעו? מה הפתיע? מה הניע את הדמויות בסרטון? שאלו  ם בסיו 

o  מהתלמידים להשיב בצ'אט הזום והקריאו את תשובותיהם. בקשו 

 דק'  5

   . Padlet-לחלומות התלמידים בלוח החזרו  ✓

שוב על החלום שרשמתם. האם אתם רוצים להוסיף או    מהתלמידים להסתכל בקשו  ✓

 לשנות שוב?

 לתלמידים לשתף בחלומות שלהם ובמחשבות שעלו בעקבות השיעור. אפשרו ✓

באיזו מידה הסיפורים שהכרתם היום מעוררים בכם השראה   -את התלמידים שאלו  ✓

 להגשמת חלום משלכם? 

 דק'  5

 חלק ד 

 סיכום השיעור 

-מקסימום" / ילדי בית העץ"את השיר  השמיעו ✓

ttps://www.youtube.com/watch?v=Ps3m9lGSC9sh 

 -את השיעור עם התלמידיםסכמו  ✓

דברנו היום על החלומות האישיים שלכם ועל החלומות של אנשים אחרים, ראינו שגם  ✓

 אנשים שנחשבים למאוד מצליחים נכשלו בעברם.

 למדנו שגם אם ההתחלה לא פשוטה וגם אם נכשלים בדרך אפשר להצליח.   ✓

חלומות משתנים. לפעמים יש מספר חלומות ולפעמים מגלים שמה שתמיד חלמנו לא   ✓

באמת מתאים לנו. מה שחשוב הוא שאנו מגלים דברים על עצמנו, צומחים ובונים את  

 עצמנו לקראת החיים כבוגרים. 

מויות המצוירות מיקי מאוס, דונלד דאק ועוד, נחשב לגאון  וולט דיסני, היוצר של הד  ✓

 שהצליח להפוך חלום לאימפריה כלכלית. וולט דסני אמר פעם: 

 

 "אם אתה יכול לחלום את זה אתה יכול להשיג את זה".

 

 ובקשו  Google slides -מהמורה לשלוח לתלמידים לינק למצגת שיתופית ב בקשו  ✓

מחשבה / תובנה / תחושה שהוא/היא   –מהתלמידים לשתף במצגת את תשובותיהם 

 .יוצאים איתה מהמפגש.

 דק'  5

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XF4p32tdIJU
https://www.youtube.com/watch?v=Ps3m9lGSC9s
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 פרויקטים ניהול  – 2שיעור מספר 

 

 השיעור  מטרות

 התלמידים יכירו את השלבים הכרוכים בניהול פרויקטים.  ✓

 התלמידים יתנסו בהפקת אירוע כמקרה בוחן לניהול פרויקטים מורכבים.   ✓

התלמידים יבינו שנדרשים אנשים רבים ושילוב של מיומנויות שונות  ✓

 להצלחת פרויקט גדול כגון הפקת אירוע. 

פעולות לביצוע  

 השיעור  לפני 

 .קריאת המייל שנשלח ע"י רכזת שיעור אחר, לאחר מפגש ההדרכה ✓

 Mentimeter -פתיחת הקישור ב - למי שיש הכרות עם הכלי אופציה ✓

 )בדקו שהלוח ריק מתשובות(. והכנתו לשליחה 

 למחשב ושמירתם ורדתם ה,  Google Docs -הנספחים ב  פתיחת ✓

פעולות לביצוע  

 השיעור  אחרי
 Mentimeter -מחיקה התשובות מה –במידה ונעשה שימוש בכלי   ✓

דגשים כלליים  

לניהול דיון  

 במהלך השיעור

כל תלמיד אחראי לעדכן את שמו )בעברית( עם כניסתו לשיעור, כך  ✓

 המתנדב יוכל לפנות אל התלמידים בשמם 

 .בזום, ועם מצלמות פתוחות (mute)כל תלמידי הכיתה במצב השתק  ✓

  (mute)תלמיד מבקש  את רשות הדיבור בהצבעה, ומשחרר ממצב השתק  ✓

     (mute)באישורו של המתנדב / ימתין שהמתנדב יבטל את מצב השתק 

 הדיבור. רשותוייתן לו את 

 

 מבנה השיעור

 

 עזרים מתודות ו זמן )דק'( נושא  

5.  

 ניהול אירוע 

o אירועתכנון  התנסות ב 

 

 דק'  25

o ענן מילים ב- Mentimeter  או

 בלוח הלבן בזום 

o עבודה בקבוצות Google Docs    

o   דיון 

6.  

 דיון וניתוח

o  פרויקטהנקודות המרכזיות בניהול 

o   בפרויקטתפקידים החשיבה על 

 דיון  o דק'  15

7.  
 : סיכום

o תובנות/ דעות/ תחושות מהמפגש 
 Google slide  -סיכום שיתופי   o דק'  5

  דק'  45 משך זמן סה"כ: 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mentimeter.com/s/85e27b61b4e5d96ceaaf1b320642794a/293812691970/edit
https://docs.google.com/document/d/1MbH_0qds3uDHESJ-ppsYKbmolFgQ95SsCawiAgNRV8g/edit
https://www.mentimeter.com/s/85e27b61b4e5d96ceaaf1b320642794a/293812691970/edit
https://www.mentimeter.com/s/85e27b61b4e5d96ceaaf1b320642794a/293812691970/edit
https://docs.google.com/document/d/1MbH_0qds3uDHESJ-ppsYKbmolFgQ95SsCawiAgNRV8g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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   השיעור הלך מ

 

 זמן  הנחיות נושא

 א חלק 

 ניהול אירוע 

 

 ניהול אירוע 

 -את התלמידים )בקשו מהתלמידים לענות בצ'אט הזום והקריאו את תשובותיהם(שאלו  ✓

o ?אילו אירועים יש לכם בכיתה? עם חברים? במשפחה 

 תשובות אפשריות: בר מצווה, מסיבות כיתה, חתונות, בריתות וכדומה.   

תחליטו מה יהיה  היום תהיה לכם הזדמנות לכך. אנו עומדים להפיק מסיבה שאתם 

 אופייה, מי יוזמן וכד'. 

 .את הלוח הלבן בזוםפתחו ו  את מסך המחשב  שתפו: 1אופציה   ✓

 -לתלמידים בצ'אט את הלינק לענן המילים בשילחו : )למי שמכיר את הכלי( 2אופציה  ✓

Mentimeter. ,מסך והציגו את ענן המילים שנוצר   שתפו לאחר שסיימו להשיב

 מתשובותיהם. 

 - מהם לענותבקשו  ✓

o  ?מה לדעתכם כוללת המסיבה 

 

 תרגיל בקבוצות

לתלמידים שמיד תחלקו אותם לקבוצות בחדרי הזום. על כל קבוצה לתכנן מסיבה.   הסבירו ✓

על פי  –עליהם להחליט מה יהיה נושא המסיבה, מי המוזמנים, איזה כיבוד יזמינו ועוד 

 ההסברים הרשומים בדף המשימה.  

₪. עליהם לבחור את כל הדברים הרצויים להם   2,000לרשותם תקציב נתון על סך  

ל פי כמות המוזמנים והעלות הצפויה, תוך עמידה במסגרת התקציב, בעזרת למסיבה ע

 טבלת המחירון.  

לאחר החלטותיהם, על ראש הצוות למלא את דף סיכום פרטי האירוע. במידה והם חורגים 

 .  חרוג מהתקציבאסור להם ל -ממסגרת התקציב עליהם להחליט על דרכים לכיסוי ההוצאות

  Google Docs  המשימה הקבוצתית ואת דף סיכום פרטי האירועאת קובץ בצ'אט  שלחו  ✓

 ולשמור אותו על המחשב. מהתלמידים לפתוח הקובץ בקשו ✓

שימנו ראש צוות לכל מראש, את הכיתה לקבוצות קטנות בחדרי זום שונים. בקשו חלקו  ✓

 .  , שיסכם את תשובותיהם בקובץ שנשלחקבוצה

עברו בין החדרים וסייעו לקבוצות במהלך המשימה, בעיקר בכיתות הנמוכות.  :למנחה ✓

 אפשר להיעזר במחנכת הכיתה לשם כך. 

 

 הצגת התוצרים

 מליאה. ל את התלמידים בחזרה   (דקות 10-לאחר כ) כנסו ✓

צוות להציג את דף סיכום פרטי האירוע. כדאי לבקש מהצוותים השונים   ראש מכל בקשו ✓

 לספר על העבודה המשותפת. 

 

 

 

 

 

 דק'  20

https://www.mentimeter.com/s/85e27b61b4e5d96ceaaf1b320642794a/293812691970/edit
https://docs.google.com/document/d/1MbH_0qds3uDHESJ-ppsYKbmolFgQ95SsCawiAgNRV8g/edit?usp=sharing
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 זמן הנחיות נושא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלק ב 

 דיון וניתוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הסבר ודיון

להבין מה זה אומר   וכעת, תנסו ביחדשלמעשה הם התנסו עכשיו בניהול פרויקט.  הסבירו ✓

 ואיך התנהלו הדברים.  

 ,בזום  הלבןדיון בעזרת השאלות הבאות והסוגיות הבאות. בכל פעם רשמו על הלוח קיימו  ✓

 את המושג הרלוונטי. 

זכרו שכיוון שהשיעור מתקיים בזום יש להקפיד על כללי רשות הדיבור בהצבעה.   -למנחה ✓

הדיבור לתלמיד אחד   רשותניק את עהל מומלץ מאד להשתיק את כל המשתתפים מראש ו

 בכל פעם.

 

 - יוזמה ✓

o  ?איך החלטתם על אופי המסיבה 

o  ?של מי היה הרעיון 

"יזמים". הם הציעו ויזמו את הרעיון הראשוני.   יםבעלי הרעיון נקרא  :לתלמידים הסבירו ✓

יכול להיות שבהמשך היו עוד תלמידים שפיתחו את הרעיון והוסיפו עליו, אולם הראשונים 

 שהציעו הם היזמים. 

 - ניהול ✓

o וות מנהל?  האם לדעתכם היה חשוב שיהיה צ 

o  ?מה חשיבותה של חלוקת התפקידים 

חלוקת התפקידים בצוות מאוד חשובה. יש צורך שלכל אדם יהיה תפקיד מוגדר,  הסבירו: ✓

גם אם כולם עובדים יחד בסופו של דבר. החלוקה מאפשרת עבודה יותר מסודרת, שיטתית  

ונוחה לביצוע. המנהלת, המסתכלת על כל התהליך מלמעלה, עשויה להצביע על בעיות 

כל בעל תפקיד לבצע את המוטל עליו  ולתקן מבעוד מועד. תפקיד המנהלת מאפשר ל

 בצורה מקצועית מבלי להיות טרוד בתפקידים של האחרים בצוות.

 -תכנון ✓

o   ?האם ניסיתם לתכנן מראש שילוב של כל הפתרונות ביחד או שכל אחד פעל בנפרד 

o   ?מדוע חשוב לתכנן מראש 

o  ?באילו בעיות נתקלו אלו שלא תכננו מראש 

תכנון. בכל דבר שאנו עושים כדאי לנו לתכנן מראש, אנו למדים על חשיבות ה הסבירו: ✓

 כדי שלא ניתקל בבעיות מאוחר יותר או "ניתקע". 

 - תקציב ✓

o  ?איך הסתדרתם עם התקציב 

o  ?האם נתקלתם בבעיות להחליט על העלויות של המסיבה 

o  ?האם חרגתם ממסגרת התקציב? אם כן, איך בחרתם לממן את עלויות המסיבה 

להוציא דבר מה אל הפועל, אנחנו תמיד חייבים לבדוק מהו כשאנחנו רוצים  הסבירו: ✓

התקציב שלנו ולפעול בהתאם. אין זה דבר קל כלל ועיקר! כמעט בכל דבר שאנו עושים או 

מפיקים בחיים שלנו, אנחנו מתמודדים עם תקציב מוגבל. אם לא נתחשב במגבלות 

דתנו או לא נשיג את לא נשלים את עבו  –התקציב שלנו אנחנו עלולים לשלם מחיר כבד 

 מטרתנו. על כן יש חשיבות עצומה בניהול התקציב. 

 

 דק'  15
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 המשך  - ב חלק 

 דיון וניתוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ולהסביר: ביצוע הלבן )לכתוב על הלוח בקרה תקציביתאפשר להוסיף את המושג  ✓

הפרויקט שלנו חייב להתחשב במגבלות התקציב שלנו. מעניין להיווכח שתקציב מוגבל 

יכול ליצור אצלנו מצב בו אנו חושבים על רעיונות יצירתיים לניצול משאבים קיימים או 

להיעזר במשאבים שניתן להשיג ללא כסף. פעמים רבות אנו נאלצים לחשוב על פתרונות 

יצירתיים מאוד כדי להסתדר עם תקציב מוגבל. עלינו לדעת שתקציב מוגבל חלופיים או 

לא חייב להיות מכשלה או משוכה בלתי עבירה. עלינו לחשוב על כל כשרון או משאב  

 העומד לרשותנו, כולל הכרויות אישיות, כדי להוציא לפועל פרויקט מוצלח.  

 

 - עבודת צוות ✓

o  ,תמיכה... פירגוןהתנגשויות, איך התנהל הדיון ביניכם? חילוקי דעות , 

o  ?האם חילקתם ביניכם את העבודה או שכולם עשו הכל 

חשוב להבדיל בין חילוקי דעות לבין ריב. בכל צוות שעוסק בביצוע פרויקט  הסבירו: ✓

חילוקי דעות. בעוד שחילוקי דעות הן דבר טבעי, חשוב ומפרה הרי   ותעשויים להתגל

 שריב הוא דבר שעלול להכשיל ולהפריע בדרך להגשמת המטרה. 

 

 - ביצוע  ✓

o  ?באילו קשיים נתקלתם במהלך העבודה 

o  ?האם חשבתם תוך כדי התהליך, כיצד להימנע מקשיים 

עלולים להיווצר קשיים ו/או דיברנו כעת על שלב הביצוע. ראינו שבשלב זה   הסבירו: ✓

בעיות. עלינו לקחת בחשבון מראש מה יהיו הבעיות שלנו בכדי שניערך לקראתן מראש או 

 נמנע אותן וכך שלב הביצוע יתנהל בצורה מוצלחת. 

  

 - בקרת איכות ✓

o המסיבה שתכננתם(?  -האם אתם מרוצים מהתוצר שלכם )קרי 

בקרת איכות כדי להיות בטוחים שאנו   לאחר הביצוע או תוך כדי אנחנו מבצעים הסבירו: ✓

עומדים ביעדים שלנו. לעיתים אנו צריכים לערוך בקרת איכות עוד במהלך העבודה בכדי  

 לוודא שאנו עובדים נכון ולא מבזבזים את זמננו ואת המשאבים העומדים לרשותנו. 

 

 - מסקנות ולקחים ✓

o  הייתם עושים משהו באופן אם היו נותנים לכם את המשימה הזו פעם נוספת, האם

 שונה? אם כן, מה? 

הדברים שהעליתם כעת הם המסקנות והלקחים שלכם. בחשיבה לאחור אנו   הסבירו: ✓

 לפעמים חכמים ומבינים יותר, ויכולים לכן להשתפר להבא.

 

 - הסבר

בשפה מקצועית כל התהליך הזה שבו הפקתם מסיבה נקרא "ניהול פרויקט". כשאנחנו  ✓

מעוניינים להוציא פרויקט אל הפועל אנחנו מנהלים אותו בצורה חכמה. המילה "פרויקט" 

נשמעת מרשימה ואולי אפילו מרתיעה, אולם למעשה "פרויקט" יכול להיות כל דבר,  

יצרנו רשימה המפרטת ממה מורכב ניהול פרויקט.   ואפילו קטן, שאנחנו מבצעים. על הלוח

כל אחד מהמושגים הללו יכול להתקשר לתפקיד או מקצוע. תנו לתלמידים מספר דוגמאות: 

 ועוד.   QAתקציב = תקציבאית, בקרת איכות = איש  
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 האם אתם יכולים לחשוב על דוגמאות מהחיים שלכם לניהול פרויקטים? ✓

-ל הלוח בניהול הפרויקט ונסו לתת דוגמאות למקרים יוםהסתכלו על המרכיבים שמנינו ע

 יומיים בהם תוכלו להשתמש בכלי זה )קנייה בסופר, הכנה למבחן ועוד(.  

 זמן הנחיות נושא

 ג חלק 

 סיכום השיעור 

 סיכום 

מה אתם לוקחים מהפעילות שעשינו היום? )תנו לתלמידים להתבטא לפני שתסכמו את  ✓

 השיעור(

 -סכמו ✓

o הפקת מסיבה או אירוע. התפקיד של    של היום למדנו על ניהול פרויקט. לקחנו דוגמה

 . מפיק אירועים מורכב מהרבה היבטים וראינו שעליו להתחשב בהרבה גורמים

o  הדוגמאות שנתנו אכן מוכיחות כי כל משימה, קטנה כגדולה, יכולה להוות עבורנו

להצליח בניהול הפרויקטים של   "פרויקט". אם ניעזר בשלבים שהגדרנו היום, נוכל

 חיינו.  

o   כאשר דיברנו על כל שלב ראינו שיש להקדיש לו מחשבה מעמיקה מראש ולהבין את

המשמעויות השונות בכל שלב. כדאי שנדע שבדרך כלל לא מספיק רעיון מוצלח.  

עלינו לחשוב כיצד ליישם את הרעיון באופן מוצלח בשביל שיישא פרי. אם למשל, לא 

כנון תקציבי אנו עלולים להכניס את עצמנו למצב בעייתי. כך גם בשלבים נעסוק בת

 האחרים.  

o  חשוב שנדע! עלינו להשקיע מחשבה בכל דבר שאנו עושים. כך נגיע לתוצאות טובות

 יותר ואיכותיות יותר.  

o  מה אתם לוקחים מהשיעור היום?  -את התלמידים שאלו 

o  שיתופית  המצגת ה  מהמורה לשתף אתבקשוGoogle slide  את    מהתלמידים לשתףו

 .תשובותיהם

 

 דק'  5

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 שימה קבוצתיתמ

 .  ראש צוותהחלטתם לארגן מסיבה. בחרו 

לכיסוי  במידה שתחרגו מהסכום תוכלו להחליט על דרכים יצירתיות  ₪.    2,000לצורך הפקת האירוע לרשותכם תקציב על סך  

 גביית תשלום מהמוזמנים למסיבה(. –ההוצאות )לדוגמה  

 

 לצורך ארגון המסיבה עליכם להחליט יחד על הדברים הבאים: 

 )האם לקראת חג, סיום שנה?(  נושא המסיבה .1

 )האם בבית של מישהו, אולי באולם?(   מקום המסיבה .2

 )האם פיצות, חטיפים או פיתות וחומוס?(  כיבוד .3

 )איזה סוג מוסיקה תרצו שתושמע במסיבה? איזו מערכת הגברה?(  מוסיקה .4

 )האם ריקודים, משחקים, קריוקי?(  תוכן .5

 )מי המוזמנים ומה כמות המוזמנים?(  מוזמנים .6

 

 טבלת מחירון

 מוזמנים ותוך עמידה במסגרת התקציב. היעזרו בטבלת המחירון לבחירת המוצרים והכמות הרצויה לכם, לפי מספר ה 

 סה"כ  כמות העלות התחום / המוצר 

   ₪   40 משולשים(  8פיצה משפחתית )

   ₪   6 בקבוק שתייה קלה  

   ₪   5 שקית חטיפים )תפוצ'יפס, בייגלה וכדומה( 

   ₪   10 פיתות  10

   ₪   10 ק"ג( 1קופסת חומוס גדולה )במשקל 

   ₪   5 קופסת חמוצים  

   ₪   300 מערכת הגברה פשוטה 

   ₪    800 מערכת הגברה רגילה 

   ₪   1,200 מערכת הגברה משוכללת 

   ₪   1,800 אולם אירועים 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1MbH_0qds3uDHESJ-ppsYKbmolFgQ95SsCawiAgNRV8g/edit
https://docs.google.com/document/d/1MbH_0qds3uDHESJ-ppsYKbmolFgQ95SsCawiAgNRV8g/edit
https://docs.google.com/document/d/1MbH_0qds3uDHESJ-ppsYKbmolFgQ95SsCawiAgNRV8g/edit
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 דף סיכום פרטי האירוע

 

 עלויות/הוצאות  פירוט  התחום

   נושא

   מקום האירוע

   כיבוד

   מוסיקה 

   תוכן

   מוזמנים

   סה"כ הוצאות  

 

 שאתם חורגים ממסגרת התקציב, רשמו כיצד תכסו את ההוצאות: במידה 

 ___________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________ 
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 הפנים של הארגון –מתן שירות  – 3שיעור מספר 

 
 מטרות השיעור 

התלמיד יבין את החשיבות של מתן שירות מקצועי ואמין כבסיס   ✓

 לשיווק נכון של החברה וכתרומה לקיומה והישרדותה בשוק.  

 התלמיד ייחשף לתכונות משמעותיות למתן שירות יעיל.  ✓

פעולות לביצוע  

 השיעור  לפני 

 .רכזת שיעור אחר, לאחר מפגש ההדרכהקריאת המייל שנשלח ע"י  ✓

 מיסטר בין בחנות חרסינה   -פתיחת והכנת הסרטון  ✓

,  3חדר ,  2חדר ,  1חדר פתיחה ושמירה כקבצים של המשימה הקבוצתית )  ✓

 ( 4חדר 

   ציור לשליחהפתיחת והכנת ה  ✓

בקשו מהמורה להנחות התלמידים, להכין מראש לשיעור דפים חלקים, עט  ✓

 וטוש צהוב.

דגשים כלליים  

לניהול דיון  

 במהלך השיעור

תלמיד אחראי לעדכן את שמו )בעברית( עם כניסתו לשיעור, כך כל  ✓

 המתנדב יוכל לפנות אל התלמידים בשמם. 

 .בזום, ועם מצלמות פתוחות (mute)כל תלמידי הכיתה במצב השתק  ✓

  (mute)תלמיד מבקש  את רשות הדיבור בהצבעה, ומשחרר ממצב השתק  ✓

     (mute)תק באישורו של המתנדב / ימתין שהמתנדב יבטל את מצב הש

 וייתן לו את רשות הדיבור.

 

 מבנה השיעור

 

 מתודות ועזרים  זמן )דק'( נושא  

1. 

 נותן השירות

o מחלקות בארגון 

o  מחלקת שירות לקוחות 

o  איש השירות האידיאלי 

 

 דק'  20

o מיסטר בין בחנות חרסינה  -סרטון 

o עבודה בקבוצות 

o קבצים לעבודה בקבוצות - 

 ( 4חדר  , 3חדר , 2חדר , 1חדר )

o   דיון 

2. 

 תכונות חשובות לנותן שירות

o תרגיל המחשה לתכנות חשובות 

o  כיצד אפשר להשיג כימיה וליצור

 תקשורת ואמון בעת מתן שירות? 

o טיפים לשירות לקוחות טוב 

 דק'  20

o עבודה בקבוצות 

o ציור לשליחה   

o  דיון 

3 . 
 סיכום: 

o תובנות/ דעות/ תחושות מהמפגש 
 Google slides  -סיכום שיתופי   o דק'  5

  דק'  45 משך זמן סה"כ: 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lmFXThtn014
https://docs.google.com/document/d/1qjeww7z54G5MleQYYnyqCBUUbFectQ-fE7n-Wr5Cw6c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qjeww7z54G5MleQYYnyqCBUUbFectQ-fE7n-Wr5Cw6c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qjeww7z54G5MleQYYnyqCBUUbFectQ-fE7n-Wr5Cw6c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bZ0s1wrzzHgy5A02calO3QXzLUlIQ1h3SgUet0BsRaM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bZ0s1wrzzHgy5A02calO3QXzLUlIQ1h3SgUet0BsRaM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bZ0s1wrzzHgy5A02calO3QXzLUlIQ1h3SgUet0BsRaM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13Pd8gEQmEN7V5NJjVM4foU9VNWwYDvPzhhVk_C4qDwg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13Pd8gEQmEN7V5NJjVM4foU9VNWwYDvPzhhVk_C4qDwg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13Pd8gEQmEN7V5NJjVM4foU9VNWwYDvPzhhVk_C4qDwg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wwjHFonSJDGCd5EE1BTIAuayWK7krrfPKkOB5SUDees/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wwjHFonSJDGCd5EE1BTIAuayWK7krrfPKkOB5SUDees/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wwjHFonSJDGCd5EE1BTIAuayWK7krrfPKkOB5SUDees/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1oywAlPe5F0J7iwDXO7B7A7HyZtIegNlQqgDRrs_vHO8/edit#slide=id.p
https://www.youtube.com/watch?v=lmFXThtn014
https://docs.google.com/document/d/1qjeww7z54G5MleQYYnyqCBUUbFectQ-fE7n-Wr5Cw6c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qjeww7z54G5MleQYYnyqCBUUbFectQ-fE7n-Wr5Cw6c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qjeww7z54G5MleQYYnyqCBUUbFectQ-fE7n-Wr5Cw6c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bZ0s1wrzzHgy5A02calO3QXzLUlIQ1h3SgUet0BsRaM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bZ0s1wrzzHgy5A02calO3QXzLUlIQ1h3SgUet0BsRaM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bZ0s1wrzzHgy5A02calO3QXzLUlIQ1h3SgUet0BsRaM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13Pd8gEQmEN7V5NJjVM4foU9VNWwYDvPzhhVk_C4qDwg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13Pd8gEQmEN7V5NJjVM4foU9VNWwYDvPzhhVk_C4qDwg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13Pd8gEQmEN7V5NJjVM4foU9VNWwYDvPzhhVk_C4qDwg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wwjHFonSJDGCd5EE1BTIAuayWK7krrfPKkOB5SUDees/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wwjHFonSJDGCd5EE1BTIAuayWK7krrfPKkOB5SUDees/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wwjHFonSJDGCd5EE1BTIAuayWK7krrfPKkOB5SUDees/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1oywAlPe5F0J7iwDXO7B7A7HyZtIegNlQqgDRrs_vHO8/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 מהלך השיעור 
 

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלק א 

 נותן השירות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -פתיחה: מחלקות בארגון

לתלמידים: בכל ארגון כל המחלקות חיוניות וחשובות מאוד, אבל היום אני  הסבירו  ✓

רוצה לשוחח אתכם על מחלקה ספציפית. לפני שנכנס לנושא השיעור עצמו, ולפני  

ראו  י מפעל. שאומר לכם על איזו מחלקה נשוחח, אני רוצה שנראה ביחד איך בנו

 לדוגמא את העט הזה )ניתן לבחור כל חפץ שתרצו(. 

 אם נרצה לבנות מפעל רווחי לייצור עטים כאלו:  -את התלמידיםשאלו  ✓

o   ?איך הוא יראה 

o  ?איזה מחלקות חשובות מרכיבות אותו 

מחלקות לדוגמא: פיתוח, ייצור, תפ"י, שיווק, אבטחת איכות, רכש, ח"ג, מחסן  

 לוגיסטיקה, ייבוא, ייצוא, הנהלת חשבונות, שירות לקוחות. תצורה גמורה, 

o .שאלו את התלמידים מה החשיבות של כל מחלקה במפעל לייצור עטים 

תלמידים   3-4מהתלמידים לכתוב את תשובותיהם בצ'אט של הזום ובחרו בקשו  ✓

 שירחיבו בע"פ. 

שובה מאוד היום נתמקד במחלקת שירות הלקוחות, שהיא מחלקה ח  -לתלמידיםהסבירו  ✓

 והיא בעצם הפנים של הארגון. היא אחראית על הקשר בין הלקוח למפעל. 

בעתיד תצטרפו אל שוק העבודה. רוב העבודות אליהם הולכים צעירים אחרי צבא הן  

עבודות של נותני שירות כמו מלצרות, שליחים, מתדלקים, מוכרים בדוכנים או בחנויות 

ת טוב, כדי שתוכלו להיות מקצועיים עד כמה  שונות. חשוב שתלמדו מהו שירות לקוחו

 שניתן ואולי דרך כך יאפשרו לכם להתקדם ולהתפתח. 

כדי שעסק יצליח הוא חייב לדעת לתת  –מי מכם, שיש לו חלומות לפתוח עסק משלו 

 הוא צריך ללמד אותם לתת שירות טוב ולפקח על כך.  –שירות טוב, ואם יש לו עובדים 

 דק'  5

 - שירות לקוחותמחלקת 

 את הסרטון על מיסטר בין בחנות החרסינה.   הקרינואת המסך שלכם ו שתפו ✓

https://www.youtube.com/watch?v=lmFXThtn014   

מומלץ לעצור את הסרטון מיד לאחר שמיסטר בין יוצא מן החנות. בקשו  למנחה: ✓

 מהתלמידים לתאר מה הפריע להם בסרטון. 

את הסרטון פעם נוספת והפעם בקשו להתמקד בהתנהגות המוכרת: נסו למצוא  הקרינו  ✓

 כמה שיותר בעיות בהתנהגות המוכרת כלפי הלקוח המסכן שלה.  

חוסר תשומת לב, גסות רוח, לעיסת מסטיק, חוסר כבוד, העברת   תשובות אפשריות:

חשק לעזור ללקוח, חוסר מוכנות לעזור ללקוח,  -מסר שהלקוח מפריע לה, הבעת אי

 ניסיון לסלק את הלקוח במהירות מהחנות ועוד.

 מה היה אומר הבוס של המוכרת לו היה רואה את המקרה הזה?  -את התלמידיםשאלו  ✓

שון שאתם פוגשים כאשר אתם נכנסים לחנות או לכל מקום אחר  : האדם הראהסבירו ✓

אותו אדם מהווה את המראה של המקום. ניתן לדמות  –שאתם אמורים לקבל בו שירות 

אותו למעין חלון ראווה בחנות: הלקוח עומד ומעיף מבט. אם מה שהוא רואה מוצא חן  

ש מוצרים. אם, לעומת  בעיניו הוא נכנס פנימה וממשיך להסתכל, להתעניין ואף לרכו

זאת, הוויטרינה מלוכלכת ולא מעניינת, הוא ממשיך הלאה, לחנויות מוצלחות יותר. יכול 

להיות שהסחורה בשתי החנויות זהה לגמרי אבל אם החזית לא נעימה, הלקוח לא יטרח  

 להיכנס. 

 דק'  5

https://www.youtube.com/watch?v=lmFXThtn014
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 המשך  -חלק ב 

 נותן השירות

 

 - איש השירות האידיאלי 

אופי של אותו נותן שירות אידיאלי אותו את הקבוצות לרשום כמה שיותר תכונות הנחו  ✓

 יקבלו.

קבצים שונים( ובקשו מהתלמידים להיכנס   4בצ'אט את כל קבצי המשימה )  שלחו ✓

 לקובץ לאחר החלוקה לחדרים, לפי מספר החדר שאליו יצטרפו.

 קבוצות בחדרי זום שונים.  4- את הכיתה לחלקו  ✓

 דקות לכל היותר.  5-7לתרגיל הקצו   ✓

ר בין החדרים ולסייע לקבוצות, ניתן ורצוי להיעזר במחנכת הכיתה  חשוב לעבו :למנחה ✓

 בשלב זה. 

 -תכונות

 את התלמידים מהחדרים למליאה.  החזירו ✓

 בזום.  (white board)את המסך שלכם ובחרו באופציה של לוח לבן שתפו  ✓

 מנציג מכל קבוצה לספר לכיתה מהן התכונות המרכזיות שעלו בקבוצה.  בקשו ✓

על הלוח את התכונות העיקריות שעולות מן הקבוצות: אדיבות, נימוס, סבלנות, רשמו  ✓

הקשבה, אמפתיה, תושייה, אמינות, יכולת ליצור כימיה, פתיחות, סובלנות, נכונות  

 לעזור, מקצועיות, יכולת לפתור בעיות ועוד.

10 

 זמן הנחיות נושא

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלק ג  

תכונות חשובות 

 לנותן שירות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - תרגיל 

לתלמידים כי מיד יחזרו לעבודה בקבוצות )בחדרים( ויתבקשו לבחור ראש  הסבירו  ✓

אבל אסור קבוצה. כל ראש קבוצה יתאר להם בפרטי פרטים את הפרפר המצויר שקיבל 

כל תלמיד יצטרך לנסות לצייר על דף ציור של פרפר  לו להראות לכם את התמונה! 

 שיהיה דומה ככל האפשר לתמונה שראש הקבוצה קיבל.  

 את הכיתה שוב לאותם החדרים בזום. קו חל ✓

  ציור של פרפר)בקשו את עזרתה של המחנכת( באופן פרטי לכל ראש קבוצה   שלחו ✓

 )בנספח(. 

 - התרגילדיון בעקבות 

 את התלמידים שוב למליאה.  קבצודקות   7- לאחר כ ✓

מראשי הקבוצות לספר איך היה להם להנחות את הקבוצה, איפה הם התקשו   בקשו ✓

 ומדוע? 

 תלמידים ושאלו אותם:  2-3בחרו  ✓

o   ?האם חששו/חשבו שלא יצליחו בתחילת התרגיל ומדוע 

o  להצליח? מה עזר להם להצליח במשימה / מה היה חסר להם על מנת 

תשובות אפשריות למתן מענה לחששות: אמר לי כל רגע מה לעשות, כיוון אותי בצורה  

 ברורה, הסביר לי במילים פשוטות, היה סבלני וכו' 

 - לתלמידיםהסבירו  ✓

התרגיל הזה מבהיר לנו עד כמה חשובה התקשורת והכימיה בין אנשים בכלל, ובפרט  

בצורה לא נעימה או סבלנית ופגעתי פעם  נותן שירות. אם דברתי-בסיטואציות של לקוח

אחת בלקוח שלי, הוא לא יאמין בי יותר ולא יהיה מוכן לחזור ולקבל את השירות שלי. 

בנוסף, הכימיה, כלומר יצירת קירבה ומגע אישי עם הלקוח, חשובה מאוד, כי ככל שאני  

ביתר קלות,  מכיר יותר את הלקוח וההתקשרות שלי איתו טובה יותר כך אוכל להסביר לו

לדבר בשפה שלו, לגרום לו להבין ולשתף פעולה עמי. האמון בו והכימיה שנוצרה עמו 

 מאפשרים את הקשר ביניהם. 

 דק'  10

https://docs.google.com/presentation/d/1oywAlPe5F0J7iwDXO7B7A7HyZtIegNlQqgDRrs_vHO8/edit#slide=id.p
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 המשך - חלק ג 

תכונות חשובות 

 לנותן שירות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   -את התלמידים )בקשו מהם להשיב בצ'אט והקריאו את תשובותיהם(שאלו  ✓

 כיצד אפשר להשיג כימיה וליצור אמון והקשבה בעת מתן שירות? 

 -תשובות אפשריות ✓

שימוש בשמו של הלקוח, חיוך ומתן הרגשה שנותן השירות מעוניין לסייע, הבהרה כי  

שביעות רצונו של הלקוח, שיתוף הלקוח וקבלת הסכמתו  –המטרה של שניהם משותפת 

 למהלכים של נותן השירות.  

 

 - הקשבה 

בדרך כלל אנשים המנהלים שיח ואינם מסכימים זה עם זה, נוטים להיות נוקשים יותר, 

כאשר כל אחד מהם מתמקד בדאגותיו ופחדיו ובדעותיו המוקדמות. לרוב, למרות שחלקנו 

יכולים להיות בעלי כוונות טובות, רובנו נוטים לנצל את זמן השיחה להמתנה להזדמנות 

או דעתנו. כשהשיחה מתלהטת נעשה קצב השיחה דומה  הראשונה, להביע את תגובתנו 

לקרב אקדוחנים במערב הפרוע: "אתה טועה!" "זה לא נכון!" "אני צודק!" הקשבה היא לא  

 פשוטה כל כך כמו שנראה לנו. 

 מה זו הקשבה? 

 . 3בנספח  לתלמידים את הטבלה הציגו  ✓

 לחשוב יחד עם התלמידים מהי הקשבה ומה ההבדל בינה לבין שמיעה. נסו  ✓

 -הסבר והקשר למתן שירות  ✓

כאשר אנחנו דנים במתן שירות, אנחנו מדברים על הקשבה יעילה. נותן השירות חייב  

תמיד לנטרל הפרעות, להתרכז בלקוח ולתת לו את ההרגשה שהוא אינו מתנגד לו או 

קוטע את דבריו על מנת להגיד מה שהוא רוצה, אלא מעוניין לשמוע את דבריו עד הסוף 

 ולסייע לו במידת האפשר.  

 דק'  5

 -טיפים לשירות לקוחות טוב 

 את התלמידים למי יש רעיון לטיפים שיעזרו לכל נותן שירות להיות הטוב ביותר? שאלו ✓

 תלמידים שירחיבו בע"פ. 2-3מהם לכתוב את תשובותיהם בצ'אט של הזום ובחרו בקשו  ✓

 את המסך שלכם ובחרו באופציה של לוח לבן. שתפו  ✓

הלוח/ אופציה נוספת היא להכין את הטיפים כשקופית את הטיפים הבאים על גבי כתבו  ✓

 במצגת ולהציג לתלמידים: 

 

 היו אדיבים ומנומסים   -  1טיפ  ❖

לאדיבות ולכבוד תמיד יהיה משקל רב בקביעת חווית השירות עבור הלקוח. שימרו כל הזמן  

 על טון מקצועי, מנומס אך ידידותי. לדוגמא: 

ראינו את זה גם בסרטון של מר בין, לא לשוחח שיחות   –לא לדבר ללקוח עם מסטיק בפה 

 פרטיות ארוכות בנוכחות לקוח, לא לאכול מול הלקוח. 

 

 היו מתחשבים וסבלניים ותנו תחושה שאתם כאן לעזור   -  2טיפ  ❖

כדי להסיר ספק, לא כל הלקוחות שלכם יהיו נעימים ולא תמיד יהיה פשוט לעבוד איתם. 

גם כשהוא יודע בוודאות שהוא לא. אם יש לכם  –תמיד צודק  אבל מוכר נבון מבין שהלקוח 

לקוח שאינו מרוצה, היו סבלניים ונסו להקשיב. הבינו מהי הבעיה ועשו הכל כדי לפתור 

אותה. אל תסתפקו רק בהתנצלות ללקוחות לא מרוצים. נסו לתקן את המצב ולהפוך אותם 

 למרוצים.  

וים של כלים עם גרפיקה ספציפית שהמוכרת בסרט שראינו על מיסטר בין הוא מחפש סט מס

אבל מה ניתן לעשות כדי לתת לו תחושה    –טוענת בתוקף שאין. אולי היא צודקת שכרגע אין 

 דק'  5

https://docs.google.com/presentation/d/1j5hTx7tysZ2MKGG73Ee7O1M3BzRACaaRR8SAkv9LUII/edit#slide=id.p
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 המשך - חלק ג 

תכונות חשובות 

 לנותן שירות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טובה יותר? לדוגמא: להסתכל במחשב האם ישנה הזמנה ומתי תגיע, לבדוק האם תוכל 

 להזמין עבורו, לבדוק האם יש בסניף אחר של הרשת. 

 

 ם ואכפתיים ושדרו אמינות היו מעורבי  -  3טיפ  ❖

לקוח מגיע לחפש מוצר מסוים, תראו מי הבן אדם, תבינו מה הוא רוצה, תהיו אמינים  

והוגנים אל תנסו למכור לו סתם משהו שהוא לא צריך. כשלקוח מתעניין במוצר מסוים 

ושואל שאלות, תדעו לומר גם מה החסרונות של אותו מוצר, אם מוכר יודע לומר לכל מוצר  

הוא משדר מקצועיות ואמינות   –היתרונות ומה החסרונות שלו עבור אותו לקוח מה  

ואכפתיות מהלקוח מולו. לקוח כזה, ירצה לחזור עוד פעם לקנות באותה החנות כי הוא 

 מרגיש שלא יעבדו עליו שם. 

  –הזמינו את הלקוחות שלכם ליצור אתכם קשר תמיד בכל שאלה או בעיה, וכשיפנו אליכם 

ברצון. בצורה כזו אתם נותנים להם לחוש אמון כלפיכם. הם סומכים על בית העסק   עזרו להם

 ומרגישים שקיבלו תמורה הוגנת לסכום ששילמו.  

 

 היו זמינים  -  4טיפ  ❖

הדרישה הבסיסית ביותר היא לספק ללקוחות שלכם כתובת אימייל או דרך תקשורת  

יגו בנוסף לכך גם מספר טלפון, אינטרנטית אחרת כדי לאפשר להם ליצור אתכם קשר. אם תצ

אימייל, או אפשרות לצ'אט תתנו ללקוחותיכם יותר בטחון באמינות שלכם. היום לכל בית 

עסק שרוצה להיות מתקדם חייב שיהיה לו אתר אינטרנט או עמוד פייסבוק בו מופיעים פרטי 

ח שניתן קשר טלפון, כתובת, אתר אינטרנט. אם זה עסק מתקדם, יהיה לו אתר מזמין ונו

 ליצור קשר דרכו.  

צלצולים(, כאשר שולחים   3-4כאשר מתקשרים, עסק שנותן שירות טוב ייתן מענה מהיר )

 מייל, בדר"כ כותב המייל יקבל מייל תשובה שפנייתו התקבלה ובטיפול. 

 © הטיפים נלקחו מתוך אתר גלזר הדרכה. 

 זמן הנחיות נושא

 חלק ד 

 סיכום השיעור 

 - סיכום 

דיברנו היום על חשיבות מתן השירות לארגון. חשוב לדעת שללא שירות טוב, מקצועי,  ✓

ארגונים    –יעיל וללא אנשי שרות גמישים, אדיבים, סבלניים, אמינים ונכונים לעזור 

רבים אינם מצליחים להחזיק מעמד ולשרוד בעולם העסקי התחרותי של המאה העשרים 

 ואחת.  

"שירות, שירות ושוב שירות". ממש כמו שברמה האישית הסיסמא בארגונים רבים היא:  ✓

של בן אדם לחברו נשיג תוצאות טובות אם נהיה חביבים ומאירי פנים אחד לשני, כך גם 

ברמה העסקית: חשיבות האמינות, ההקשבה והכימיה הן קריטיות לארגון, לתפקודו 

 ולהישרדותו בשוק. 

מה שנרצה ללמוד ומעניין אותנו נוכל  לסיכום, יש המון אפשרויות תעסוקה בארגון וכל ✓

מהנדסים למיניהם, משפטנים, כלכלנים, ניהול עסקי ועוד, ובכל אחד   –להגשים גם שם 

מהתפקידים האלו נוכל להשתמש בעקרונות שלמדנו )גם אם הם לא עוסקים באופן ישיר 

 בשירות לקוחות(. 

 מה אתם לוקחים מהשיעור היום?  -את התלמידים שאלו  ✓

בקשו  ו Google slides -לתלמידים לינק למצגת שיתופית ב   מורה לשלוחמהבקשו  ✓

 מהתלמידים לשתף במצגת את התשובות.

 דק'  5

https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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   –  1נספח  

 - כרטיסיות נותני שירותים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

נסו לחשוב על כמה שיותר תכונות 

כדי לתת  לפקידת בנקשחשוב שיהיה 

 את השירות הטוב ביותר האפשרי.

 

נסו לחשוב על כמה שיותר תכונות 

כדי לתת  לנהגת אוטובוסשחשוב שיהיה 

 את השירות הטוב ביותר האפשרי.

נסו לחשוב על כמה שיותר תכונות 

כדי לתת את  למתדלקוב שיהיה שחש

 השירות הטוב ביותר האפשרי.

נסו לחשוב על כמה שיותר תכונות 

כדי לתת את  למוכר מזוןשחשוב שיהיה 

 השירות הטוב ביותר האפשרי.

 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1lN7dooZ7aKSdEwdmrx9WYUhTJXMAWlzx
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 תמונה של פרפר  –  2נספח 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1oywAlPe5F0J7iwDXO7B7A7HyZtIegNlQqgDRrs_vHO8/edit#slide=id.p
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 הקשבה  –   3נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1j5hTx7tysZ2MKGG73Ee7O1M3BzRACaaRR8SAkv9LUII/edit#slide=id.p
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    Internet of thingsהאינטרנט של הדברים /  – 4שיעור מספר 
 
 

 מטרות השיעור 

 התלמידים ילמדו על האופן שבו רשת האינטרנט עובדת.  ✓

גירוי הדמיון של התלמידים לגבי האפשרויות שניתנות לפיתוח בהתבסס   ✓

 על רשת האינטרנט. 

 

פעולות לביצוע  

 השיעור  לפני 

 .קריאת המייל שנשלח ע"י רכזת שיעור אחר, לאחר מפגש ההדרכה ✓

 האינטרנט של הדברים  -פתיחת והכנת המצגת המלווה את השיעור ✓

 internetlivestatsפתיחת האתר  ✓

,  3חדר ,  2חדר ,  1 רחדכרטיסיות לעבודה בקבוצות  )) -פתיחת הנספחים

 (  ושמירתם במחשב. 4חדר 

 (  WALL·E)מתוך הסרט   Fitless Humans פתיחת קטע האנימציה ✓

דגשים כלליים  

לניהול דיון  

 במהלך השיעור

כל תלמיד אחראי לעדכן את שמו )בעברית( עם כניסתו לשיעור, כך  ✓

 המתנדב יוכל לפנות אל התלמידים בשמם 

 .בזום, ועם מצלמות פתוחות (mute)כל תלמידי הכיתה במצב השתק  ✓

  (mute)תלמיד מבקש  את רשות הדיבור בהצבעה, ומשחרר ממצב השתק  ✓

     (mute)באישורו של המתנדב / ימתין שהמתנדב יבטל את מצב השתק 

 וייתן לו את רשות הדיבור.

 

 

 מבנה השיעור

 

 מתודות ועזרים  זמן )דק'( נושא  

1. 

 רשת האינטרנט: 

o  ?מהי רשת האינטרנט 

o  ?איך האינטרנט עובד 

o ?של מי האינטרנט 

 דק'  25

o  מצגת נלווית 

o  דיון 

o  משחק אמת או שקר 

o  אתרinternetlivestats 

2. 

 האינטרנט של הדברים: 

o  התפתחות האינטרנט 

o  התנסות 

 

 דק'  15

o עבודה בקבוצות 

o כרטיסי משימה בקבוצות 

   (4חדר  , 3חדר , 2חדר , 1 רחד)

o  דיון 

3 . 

 סיכום: 

o דק'  5 תובנות/ דעות/ תחושות מהמפגש 

o  דיון 

o מצגת שיתופית ב- Google Slides 

o סרטון 

  דק'  45 משך זמן סה"כ: 

 

 

 

 

http://www.shiuracher.org/pdf/dl/DL_IOT.pptx
http://www.internetlivestats.com/
https://docs.google.com/document/d/1NxYKWzNK6_LQUjsw4LNmkfYh8IRGIF2tTGoBzEOFSuE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NxYKWzNK6_LQUjsw4LNmkfYh8IRGIF2tTGoBzEOFSuE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16yjmqYxJsWaVhLH1C0ii59_gbdWKkdyC497lK1lZhgY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16yjmqYxJsWaVhLH1C0ii59_gbdWKkdyC497lK1lZhgY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16yjmqYxJsWaVhLH1C0ii59_gbdWKkdyC497lK1lZhgY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZP82ujhioTpXxDS0MERKFJZeVn1DoCU4AvtBeIqFbwY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZP82ujhioTpXxDS0MERKFJZeVn1DoCU4AvtBeIqFbwY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZP82ujhioTpXxDS0MERKFJZeVn1DoCU4AvtBeIqFbwY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11yUyTbFGDFsayutEn20mdD-Nu2Td5_SWK3uQcjUSQdU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11yUyTbFGDFsayutEn20mdD-Nu2Td5_SWK3uQcjUSQdU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11yUyTbFGDFsayutEn20mdD-Nu2Td5_SWK3uQcjUSQdU/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=s-kdRdzxdZQ
http://www.shiuracher.org/pdf/dl/DL_IOT.pptx
http://www.internetlivestats.com/
https://docs.google.com/document/d/1NxYKWzNK6_LQUjsw4LNmkfYh8IRGIF2tTGoBzEOFSuE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NxYKWzNK6_LQUjsw4LNmkfYh8IRGIF2tTGoBzEOFSuE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16yjmqYxJsWaVhLH1C0ii59_gbdWKkdyC497lK1lZhgY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16yjmqYxJsWaVhLH1C0ii59_gbdWKkdyC497lK1lZhgY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16yjmqYxJsWaVhLH1C0ii59_gbdWKkdyC497lK1lZhgY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZP82ujhioTpXxDS0MERKFJZeVn1DoCU4AvtBeIqFbwY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZP82ujhioTpXxDS0MERKFJZeVn1DoCU4AvtBeIqFbwY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZP82ujhioTpXxDS0MERKFJZeVn1DoCU4AvtBeIqFbwY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11yUyTbFGDFsayutEn20mdD-Nu2Td5_SWK3uQcjUSQdU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11yUyTbFGDFsayutEn20mdD-Nu2Td5_SWK3uQcjUSQdU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11yUyTbFGDFsayutEn20mdD-Nu2Td5_SWK3uQcjUSQdU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p


 

24 

 

 מהלך השיעור 
 

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלק א 

 רשת האינטרנט 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהי רשת האינטרנט? 

 השיעור.את המסך שלכם והציגו לתלמידים את המצגת המלווה את שתפו  ✓

 - (2לתלמידים שאלות על רשת האינטרנט )שקף הציגו  ✓

o   ?מה היא רשת האינטרנט 

o  ?מתי התחילה 

o   ?מה גודלה? איפה היא 

מהתלמידים להצביע למצלמה בכל שאלה ותנו את רשות הדיבור לכל תלמיד/ה  בקשו  ✓

מדויקות בתורו/ה. האזינו לתלמידים, חזקו אותם על תשובותיהם, גם אם התשובות אינן 

 חזקו אותם על החשיבה היצירתית. 

 בסיום התרגיל: הסבירו  ✓

o  אין מקום  -רשת משמעותה כל הקשרים בין כל מחשב המחובר לשאר המחשבים

 הרשת מורכבת מכל החברים בה. –מרכזי אחד שהוא האינטרנט  

o   האינטרנט החל כפרויקט של משרד ההגנה האמריקאי בשנות השבעים ורק בתחילת

 הפך לציבורי וחופשי. שנות התשעים

o תמונות, קבצים, שירים, מוזיקה, כסף, חדשות, מידע טכני,   -באינטרנט עובר מידע

 מידע בין מכונות. לא עובר 'חומר', רק מידע ששמור במחשב. 

o  אם מישהו מתעניין, הוא ימצא מידע )לעיתים גם   –כמעט הכול חופשי באינטרנט

משתפים עוד    –פים את עצמנו מרצוננו סודי(, קשה לעצור מידע. למעשה אנחנו חוש

אינסטגרם, פייסבוק, טוויטר, מיקום, תמונות. מי שלא משתף,  –ועוד מידע על עצמנו 

 לא קיים. 

o  היה אתר אחד )עדיין פעיל(, כיום יש מעל מיליארד אתרים פעילים. יש כ   1991בשנת-

 מיליארד מכשירים מחוברים.  10-מיליארד משתמשים וכ 3.5

 2005המדגים את ההבדל בין טקס השבעת האפיפיור בשנת   5לתלמידים את שקף   הראו ✓

 )כולם מצלמים את הטקס(.  2013)כולם מסתכלים על הטקס( ל

 

 -( 6משחק אמת ושקר )שקף 

 מהתלמידים לקחת דף נייר ולרשום בצד אחד "אמת" ובצד השני "שקר". בקשו  ✓

בקשו מהם לקבוע האם ההצהרה  לתלמידים את המשפטים הבאים, בזה אחר זה, והציגו  ✓

 נכונה או לא ולחשוף את תשובתם למצלמה: 

o   חיפושים בגוגל ברחבי העולם < אמת/ שקר?   1,000,000בכל יום נעשים

 ]תשובה: שקר[ 

 חיפושים.  46,000 –ארבעה מיליארד חיפושים! בכל שניה    –בכל יום נעשים 

o  שקר? ]תשובה: אמת[ מיליארד מיילים < אמת/    200בכל יום נשלחים מעל 

 מהם הם ספאם(   70%מיליון מיילים בשנייה )בערך  2.5בכל יום נשלחים בערך 

o  ]ניתן לחסום תכנים באינטרנט < אמת/ שקר? ]תשובה: אמת 

ניתן לבצע את סינון התכנים ברמת הספק כך שבכל מכשיר שמתחברים ממנו  

 לאינטרנט הביתי, מקבלים אינטרנט מסונן. 

המדגים בכל רגע נתון את מספר    internetlivestatsדים את אתר לתלמי הראולסיום,  ✓

 משתמשי האינטרנט המחוברים, את האתרים הנמצאים באוויר, את המיילים הנשלחים וכו'.

 דק'  15

http://www.internetlivestats.com/
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 המשך  -חלק א 

 רשת האינטרנט 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 איפה נמצא האינטרנט? 

 האינטרנט? איפה נמצא  -את התלמידיםשאלו  ✓

 מהם לענות בצ'אט והקריאו את תשובותיהם. בקשו  ✓

 80במבט ראשון הרשת לא נמצאת בשום מקום, אבל הרשת מורכבת מבערך  -הסבירו ✓

-מיליון שרתים המחוברים בכמעט מיליון קילומטר של כבלים תת ימיים. לרשת מחוברים כ

 מחשבים, סמארטפונים ומכשירים אחרים.  –מיליארד מכשירים   20

האינטרנט נמצא בכל   -כל שיותר ויותר מכשירים מתחברים, התשובה הופכת להיות כ

 מקום!

 מה זה מידע?  -את התלמידיםשאלו  ✓

  -הסבירו ✓

o   .מידע זה תמונות, קבצים, מוזיקה 

o   אם רוצים להעביר מידע, המחשב מחלק את המידע שנמצא בתוכו לחבילות קטנות

 ושולח אותן אחת אחת.  

o לשרת של ווטסאפ   -המידע העובר ברשת המחשב שלנו לא מחובר בכבל. לדוגמא

 שנמצא בארה"ב.

o   .)המחשב מוסר את החבילה לנתב )ראוטר( אליו הוא מחובר )נטוויז'ן 

o   נתב מחליט לאן החבילה ממשיכה.  המידע עובר בין נתבים וכל 

o  למשל אם נעלה תמונה לפייסבוק, התמונה תחולק לכמה    –לחבילה מצמידים כתובת

 עשרות חלקים והמחשב ירשום בכל אחת את הכתובת של פייסבוק.  

 לכל חבילה מוסיפים גם את הכתובת של השולח. למה?  ✓

o ההודעה לא יודעת את הדרך אלא מובלת צעד צעד-   

 וטר < ספק < תשתית < אלחוטי מול קווי דפדפן.ניתוב < רא

 (:11שקף  -את התהליך שעוברת הודעת ווטסאפ )הציגו את טבלת שפת המחשב  הסבירו  ✓

o   ]אני רוצה לשלוח "חחחחח" ]גם "חחח" זו חבילת מידע 

o ?כמה "חבילות יעברו"?, איך סימני ה"וי" עוברים 

o חבילת מידע ראשונה )אני שולח לווטסאפ(שולח "חחחח = " 

o  ווטסאפ שלחו לי בחזרה חבילה שהם קיבלו את המידע = חבילת מידע   –"וי" ראשון

 שניה )ווצאפ שולחים אלי הודעת "קיבלתי"( 

o  הסלולרי השני שלח לי חבילה שהוא קיבל = חבילת מידע שלישית, רביעית  –"וי" שני

שולח לחבר < החבר מחזיר חבילה שאומרת "קיבלתי" < ווטסאפ   וחמישית )ווטסאפ

 שולח אלי הודעה שהחבר קיבל(

o  הסלולרי שלח לי חבילה שההודעה נראתה = חבילות מידע שישית   –"וי" כחול

ושביעית )הסלולרי של החבר שולח לווטסאפ הודעה שההודעה נקראה, ווטסאפ שולח  

 לי חבילה שההודעה נקראה( 

 

זה מודל מאוד מופשט. בפועל עוברות עוד המון הודעות כדי לוודא שכל  -הערה למנחה ✓

התהליך הושלם בהצלחה. כל התהליך לוקח חלקי שניה כשההודעות לא עוברות מטלפון 

זו מהירות מדהימה וקשה לתפיסה לילדים. נסו להסביר    – לטלפון אלא דרך השרתים 

 בקווים כללים ופשוטים ככל הניתן. 
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 המשך  -חלק א 

 רשת האינטרנט 

 

 נט? של מי האינטר

 את התלמידים: שאלו  ✓

o  ?של מי האינטרנט ? מי מנהל את האינטרנט 

o  למה האינטרנט בבית עולה כסף? -אם הוא לא של אף אחד 

o  ?מה זה ספק ומה זה תשתית 

 -הסבירו ✓

o  האינטרנט הוא לא של אף אחד. כל אחד יכול להיכנס, להעלות תוכן ולהשתתף. אומנם

 יש דברים שעולים כסף באינטרנט אבל יש כמעט לכל דבר תחליף חינמי.  

o   שמות אתרים, כתובות למשל. –ישנם ארגונים שמנהלים חלק מהאינטרנט 

o   לכביש שש או  אפשר לשלם –אפשר להשוות לכביש ומכונית להשכרה   –תשתית וספק

 לנסוע בכביש לידו . עדיין, המהירות תלויה גם בסוג הרכב שנשכור.

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 

 חלק ב 

האינטרנט של  

 הדברים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 התפתחות האינטרנט 

בהתחלה היו רק מחשבים. אז הגיעו הסמארטפונים. עכשיו מגיעים כל   -לתלמידים הסבירו ✓

 שאר ה"דברים". 

דבר באינטרנט הכוונה שניתן להפעיל אותך דרך האינטרנט או שבאמצעות חיבור להיות 

לאינטרנט תוכל לחוש את הסביבה ולהשפיע עליה )סנסורים, נורות, מצלמות, חיישני 

 תנועה, גלאי עשן(. 

אילו   -את התלמידים )בקשו מהתלמידים להשיב בצ'אט והקריאו את תשובותיהם(שאלו  ✓

 שנים פעלו ללא חיבור לאינטרנט?  10אינטרנט שלפני "דברים" מחוברים היום ל

המציג דברים המחוברים לאינטרנט. ניתן ללחוץ על חיתולים, אסלה,  18את שקף הציגו  ✓

 מראה, קומקום, קוביות קרח, מחבט טניס ועוד... ולהראות הדגמות של המכשירים. 

 את התלמידים: שאלו ✓

o  ( 2007מתי יצא האייפון הראשון? )יוני 

o  מיליארד מכשירים   50-ים )מכשירים( מחוברים קיימים היום? )קרוב לכמה דבר

 לאדם(  7מחוברים, בערך 

 

 התנסות בקבוצות 

הם עכשיו עובדים בחברת הייטק    -להם שמייד יתחלקו לקבוצות עבודה. המשימההסבירו  ✓

שבדיוק עשתה אקזיט והם מחפשים את הדבר הגדול הבא. על כל קבוצה להמציא את  

לחבר לאינטרנט דבר שלא היה מחובר עד היום. כל קבוצה תקבל חלל שונה   –הפטנט הבא 

 בבית אשר לו היא צריכה לפתח המצאה. 

קבצים שונים( ובקשו מהתלמידים להיכנס לקובץ  4בצ'אט את כל קבצי המשימה )  שלחו ✓

 לאחר החלוקה לחדרים, לפי מספר החדר שאליו יצטרפו.

 שונים. את התלמידים לקבוצות בחדרי זום  חלקו ✓

עברו בין החדרים השונים וסייעו לקבוצות, ניתן ורצוי להיעזר במחנכת הכיתה   למנחה: ✓

 בשלב זה. 

דקות( בחזרה למליאה ובקשו מנציג מכל קבוצה להציג   5-7-את התלמידים )לאחר כ  כנסו ✓

 את ההמצאה שלהם. 

 את התלמידים על ההמצאות היצירתיות ואמרו להם שתשמחו בעתיד לראות אותםחזקו  ✓

 אצלכם בחברה. 
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 זמן  הנחיות נושא

 חלק ג 

 סיכום השיעור 

   -סיכום 

 השנים האחרונות.  20לתלמידים שדברתם היום על ההתפתחות של האינטרנט בהזכירו  ✓

הטכנולוגיה מאפשרת יעילות, חסכון באנרגיה, חסכון בזמן, הצלת חיים ושיפור איכות   ✓

 החיים.  

אך אנו משלמים גם מחיר. העולם הממוחשב מקבל החלטות עבורנו, פרטיות בתמורה 

פריצה לבתים, לקוצבי לב וכו'. המון מערכות יאספו עלינו   –לנוחות, בעיות אבטחה  

 זה אתר נכנסנו ועודמיקום, מה קנינו, לאי –מידע 

לסיכום, הטכנולוגיה מאפשרת לחבר לרשת אינספור אמצעים. היעילות של עולמנו גדלה   ✓

 מדי יום אך יש לכך גם מחיר. 

 )מתוך  Fitless Humansבמידה ונשאר זמן ניתן להראות לתלמידים את קטע  האנימציה   ✓

 ( המדגים מחירים אפשריים של התפתחות הטכנולוגיה. WALL·Eהסרט 

בקשו ו Google slides -לשלוח לתלמידים לינק למצגת שיתופית ב  מהמורה בקשו  ✓

מחשבה / תובנה / תחושה שהוא/היא    –מהתלמידים לשתף במצגת את תשובותיהם 

 יוצאים איתה מהמפגש.

 דק'  5

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s-kdRdzxdZQ
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 דף לעבודה בקבוצות – 1נספח 

 

 1קבוצה 

 למטבח < הדבר הגדול הבא! אתם עובדים בחברת הייטק ומחפשים את ההמצאה הבאה

 לאינטרנט.חישבו על דבר שעד היום לא חובר לאינטרנט והמציאו מוצר המחבר אותו 

 חשבו: 

 מהו המכשיר אותו אתם רוצים לחבר לאינטרנט? •

 המציאו שם למוצר. •

 הסבירו את היתרונות בחיבור המכשיר לאינטרנט. •

 חשבו על בעיות אפשריות בחיבור המוצר לאינטרנט. •

 2קבוצה 

 אתם עובדים בחברת הייטק ומחפשים את ההמצאה הבאה לחדר הלימודים < הדבר הגדול הבא!

 המחבר אותו לאינטרנט.חישבו על דבר שעד היום לא חובר לאינטרנט והמציאו מוצר 

 חשבו: 

 מהו המכשיר אותו אתם רוצים לחבר לאינטרנט? •

 המציאו שם למוצר •

 הסבירו את היתרונות בחיבור המכשיר לאינטרנט. •

 חשבו על בעיות אפשריות בחיבור המוצר לאינטרנט. •

 3קבוצה 

 אתם עובדים בחברת הייטק ומחפשים את ההמצאה הבאה לסלון < הדבר הגדול הבא!

 טרנטחישבו על דבר שעד היום לא חובר לאינטרנט והמציאו מוצר המחבר אותו לאינ

 חשבו: 

 מהו המכשיר אותו אתם רוצים לחבר לאינטרנט? •

 המציאו שם למוצר •

 הסבירו את היתרונות בחיבור המכשיר לאינטרנט. •

 חשבו על בעיות אפשריות בחיבור המוצר לאינטרנט. •

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1NxYKWzNK6_LQUjsw4LNmkfYh8IRGIF2tTGoBzEOFSuE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NxYKWzNK6_LQUjsw4LNmkfYh8IRGIF2tTGoBzEOFSuE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NxYKWzNK6_LQUjsw4LNmkfYh8IRGIF2tTGoBzEOFSuE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16yjmqYxJsWaVhLH1C0ii59_gbdWKkdyC497lK1lZhgY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16yjmqYxJsWaVhLH1C0ii59_gbdWKkdyC497lK1lZhgY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16yjmqYxJsWaVhLH1C0ii59_gbdWKkdyC497lK1lZhgY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZP82ujhioTpXxDS0MERKFJZeVn1DoCU4AvtBeIqFbwY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZP82ujhioTpXxDS0MERKFJZeVn1DoCU4AvtBeIqFbwY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZP82ujhioTpXxDS0MERKFJZeVn1DoCU4AvtBeIqFbwY/edit?usp=sharing
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 4קבוצה 

 אתם עובדים בחברת הייטק ומחפשים את ההמצאה הבאה לחדר השינה < הדבר הגדול הבא!

 אותו לאינטרנטחישבו על דבר שעד היום לא חובר לאינטרנט והמציאו מוצר המחבר 

 חשבו: 

 מהו המכשיר אותו אתם רוצים לחבר לאינטרנט? •

 המציאו שם למוצר •

 הסבירו את היתרונות בחיבור המכשיר לאינטרנט. •

 חשבו על בעיות אפשריות בחיבור המוצר לאינטרנט. •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/11yUyTbFGDFsayutEn20mdD-Nu2Td5_SWK3uQcjUSQdU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11yUyTbFGDFsayutEn20mdD-Nu2Td5_SWK3uQcjUSQdU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11yUyTbFGDFsayutEn20mdD-Nu2Td5_SWK3uQcjUSQdU/edit?usp=sharing
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 שימוש ברשתות החברתיות -  5שיעור מספר 

 

 מטרות השיעור 

יבחנו את ההיבטים החיוביים והשליליים בעת השימוש  התלמידים   ✓

 ברשתות החברתיות 

 התלמידים יתוודעו לסכנות הטמונות בעת הפרסום ברשתות חברתיות  ✓

 התלמידים ירכשו כלים לבטיחות בעת השימוש ברשתות חברתיות  ✓

פעולות לביצוע  

 השיעור  לפני 

 . קריאת המייל שנשלח ע"י רכזת שיעור אחר, לאחר מפגש ההדרכה ✓

 המצגת הנלווית פתיחת   ✓

,  4חדר , 3חדר , 2חדר ,  1חדר   –פתיחת הנספחים ושמירתם כקובץ מצורף  ✓

 5חדר 

 " למי ניתן לפנות במקרה של פגיעה ברשת האינטרנטפתיחת דף לשליחה "  ✓

   Undo פתיחת סרטון  ✓

דגשים כלליים  

לניהול דיון  

 במהלך השיעור

כל תלמיד אחראי לעדכן את שמו )בעברית( עם כניסתו לשיעור, כך  ✓

 המתנדב יוכל לפנות אל התלמידים בשמם 

 בזום, ועם מצלמות פתוחות.  (mute)כל תלמידי הכיתה במצב השתק  ✓

   (mute)תלמיד מבקש את רשות הדיבור בהצבעה, ומשחרר ממצב השתק  ✓

  (mute)באישורו של המתנדב / ימתין שהמתנדב יבטל את מצב השתק 

 וייתן לו את רשות הדיבור.

 

 מבנה השיעור

 מתודות ועזרים  זמן )דק'( נושא  

8.  

 : פתיחה והכרות

o  הצגה עצמית 

o   שימוש ברשתות החברתיות 

 דק'  15
o  מצגת 

o  דיון 

9.  

 מסרים: 

o   הדגמת ריבוי מסרים ותפיסת המסר

 בהתאם לאופן הצריכה 

 דק'  5
o   משחקLIKE 

o  דיון 

10.  

 עבודה בקבוצות:  – האינסטגרם 

o   היבטים חיוביים/ שליליים בשימוש

 ברשתות החברתיות 

o   דרכי התגוננות מסכנות 

o  כלים מעשיים להתמודדות עם

 פגיעה

 דק'  20

o  מטלה ודיון בקבוצות קטנות 

o  חדר  , 1חדר   -קטעי מידע ומשימה

 5חדר ,  4חדר ,  3חדר , 2

o  לוח לבן בזום 

o  למי ניתן לפנות במקרה  דף מידע"

 של פגיעה ברשת האינטרנט" 
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 סיכום: 

o  חזרה על נקודות מרכזיות שעלו

והזמנה לשאילת שאלות/ שיתוף 

 מחשבות ותובנות 

 דק'  5
o סרטון Undo   

o שקופית סיכום ב- Google slides 

  דק'  45 משך זמן סה"כ: 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1LCi36CPN2TqQVMwnS5Istto78u-PmIXA08HyrE5G5zg/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/document/d/1SsDV_MvgH8gYV6S9qHZ-7OdbW56483S_1smUoMIKCiA/edit
https://docs.google.com/document/d/1SsDV_MvgH8gYV6S9qHZ-7OdbW56483S_1smUoMIKCiA/edit
https://docs.google.com/document/d/1SsDV_MvgH8gYV6S9qHZ-7OdbW56483S_1smUoMIKCiA/edit
https://docs.google.com/document/d/1jbj4Bq63MVtzXercxOTdLKPuJ-6Jm59-iaawKn_YBgw/edit
https://docs.google.com/document/d/1jbj4Bq63MVtzXercxOTdLKPuJ-6Jm59-iaawKn_YBgw/edit
https://docs.google.com/document/d/1jbj4Bq63MVtzXercxOTdLKPuJ-6Jm59-iaawKn_YBgw/edit
https://docs.google.com/document/d/1G9EnUAoU71h90dJPYe0W9yO8ET8u0f4dnpTySjL9-ew/edit
https://docs.google.com/document/d/1G9EnUAoU71h90dJPYe0W9yO8ET8u0f4dnpTySjL9-ew/edit
https://docs.google.com/document/d/1G9EnUAoU71h90dJPYe0W9yO8ET8u0f4dnpTySjL9-ew/edit
https://docs.google.com/document/d/1dFUTxO1HCAPA69QRnEcKqwnpladxVxPFXOeHZ7Lj1Ok/edit
https://docs.google.com/document/d/1dFUTxO1HCAPA69QRnEcKqwnpladxVxPFXOeHZ7Lj1Ok/edit
https://docs.google.com/document/d/1dFUTxO1HCAPA69QRnEcKqwnpladxVxPFXOeHZ7Lj1Ok/edit
https://docs.google.com/document/d/131VedbyGwgtZRWKLaFTKvT5-OpHl4WQ5MuE3mWHvVTs/edit
https://docs.google.com/document/d/131VedbyGwgtZRWKLaFTKvT5-OpHl4WQ5MuE3mWHvVTs/edit
https://docs.google.com/document/d/131VedbyGwgtZRWKLaFTKvT5-OpHl4WQ5MuE3mWHvVTs/edit
https://docs.google.com/document/d/1GFIEbweHFOhUq2gkTyRAh3HAplV5vU-AbH21rrPKEaI/edit
https://www.youtube.com/watch?v=igAeJ-TPOsg&t=20s
https://docs.google.com/document/d/1SsDV_MvgH8gYV6S9qHZ-7OdbW56483S_1smUoMIKCiA/edit
https://docs.google.com/document/d/1SsDV_MvgH8gYV6S9qHZ-7OdbW56483S_1smUoMIKCiA/edit
https://docs.google.com/document/d/1SsDV_MvgH8gYV6S9qHZ-7OdbW56483S_1smUoMIKCiA/edit
https://docs.google.com/document/d/1jbj4Bq63MVtzXercxOTdLKPuJ-6Jm59-iaawKn_YBgw/edit
https://docs.google.com/document/d/1jbj4Bq63MVtzXercxOTdLKPuJ-6Jm59-iaawKn_YBgw/edit
https://docs.google.com/document/d/1G9EnUAoU71h90dJPYe0W9yO8ET8u0f4dnpTySjL9-ew/edit
https://docs.google.com/document/d/1G9EnUAoU71h90dJPYe0W9yO8ET8u0f4dnpTySjL9-ew/edit
https://docs.google.com/document/d/1G9EnUAoU71h90dJPYe0W9yO8ET8u0f4dnpTySjL9-ew/edit
https://docs.google.com/document/d/1dFUTxO1HCAPA69QRnEcKqwnpladxVxPFXOeHZ7Lj1Ok/edit
https://docs.google.com/document/d/1dFUTxO1HCAPA69QRnEcKqwnpladxVxPFXOeHZ7Lj1Ok/edit
https://docs.google.com/document/d/1dFUTxO1HCAPA69QRnEcKqwnpladxVxPFXOeHZ7Lj1Ok/edit
https://docs.google.com/document/d/131VedbyGwgtZRWKLaFTKvT5-OpHl4WQ5MuE3mWHvVTs/edit
https://docs.google.com/document/d/131VedbyGwgtZRWKLaFTKvT5-OpHl4WQ5MuE3mWHvVTs/edit
https://docs.google.com/document/d/131VedbyGwgtZRWKLaFTKvT5-OpHl4WQ5MuE3mWHvVTs/edit
https://docs.google.com/document/d/1GFIEbweHFOhUq2gkTyRAh3HAplV5vU-AbH21rrPKEaI/edit
https://docs.google.com/document/d/1GFIEbweHFOhUq2gkTyRAh3HAplV5vU-AbH21rrPKEaI/edit
https://www.youtube.com/watch?v=igAeJ-TPOsg&t=20s
https://docs.google.com/presentation/d/1VcGCIW1-ZqjmXt89eigbjzVNgl2NHkQUDArD1qwPZz4/edit#slide=id.ga4f392c676_0_195
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 מהלך השיעור 
 

 זמן  הנחיות נושא

 חלק א 

 פתיחה והכרות 

 

   – פתיחה

 מי אתם? מה אתם אוהבים בעבודתכם?  -את עצמכם ואת הסיפור אישי שלכם  הציגו ✓

לתלמידים את הפרופיל האישי שלכם ברשתות החברתיות לצורך  הציגו –אופציה נוספת   ✓

 הצגה עצמית. 

 דק'  5

  -שימוש ברשתות חברתיות

 (. מצגת הנלוויתלתלמידים את דף הלוגואים של הרשתות החברתיות )הציגו  ✓

מהתלמידים לזהות את הרשתות המופיעות בדף ולכתוב את תשובותיהם בצ'אט   בקשו ✓

 של הזום. 

 שאלות אופציונאליות לדיון: ✓

מהתלמידים להצביע אל מול מצלמת הרשת או לכתוב את תשובותיהם בצ'אט של  בקשו)

 תלמידים שירחיבו את תשובתם בע"פ(: 2-3הזום. בנוסף, בחרו 

o   ?לכמה מכם יש אינסטגרם 

o   ?מה אתם עושים בפייסבוק / אינסטגרם/ ווטסאפ/ תיקתוק וכדומה 

o ?מה אתם משתפים שם 

o מציאות והם חברים טובים שלכם באמת? כמה עוקבים יש לכם?  כמה מהם פגשתם ב 

o  ?כמה מכם קיבלו מסרים פוגעניים או מטרידים דרך רשת חברתית 

 דק'  5

בזום,  (white board)כדאי לשתף את המסך שלכם ולבחור בלוח הלבן )  בחלק הזה ✓

 מומלץ לאפשר לתלמידים לכתוב את התשובות על הלוח הלבן. 

 את התלמידים: שאלו  ✓

o  חברים"  -מי מסתכל על מה שאתם כותבים ומעלים? תשובה אפשרית ושאלות המשך" –   

o  ?האם הם באמת חברים שלכם 

o ?עם כמה מהחברים שלכם ברשתות החברתיות אתם באמת מדברים או נפגשים ביום יום 

 

   -הסבירו לתלמידים ✓

המסר העיקרי שלנו הוא שהרשתות החברתיות מאפשרות גישה למידע רב עלינו 

ומאפשרת לנו "לפגוש" אנשים שלא היינו יכולים לפגוש בצורה אחרת דרך תקשורת  

מהירה, נוחה וידידותית. יחד עם זאת, הפלטפורמה הזו טומנת בחובה לא מעט סכנות  

בוהה מאוד. היום נלמד על הסכנות ברשתות משום שמידת החשיפה והשיתוף ג

 החברתיות ונחשוב יחד כיצד ניתן להתגונן מפניהן.  

 דק'  5

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 

 חלק ב 

 מסרים 

 

 

 

 - LIKEמשחק 

 -מטרת המשחק ✓

לב. הדגמה בה נבין כיצד אנחנו חשופים למסרים רבים, אך לחלקם אנחנו כלל לא שמים 

נראה לתלמידים, שהאופן בו אנחנו תופסים ומנתחים את המידע השתנה בעקבות האופן בו 

 אנחנו צורכים אותו.

 - הנחיות לקראת המשחק ✓

הסבירו כי עוד מעט תקראו מספר היגדים. לאחר כל היגד על התלמידים להציג את  

 טהאהבתי = אגודל למעלה / לא אהבתי = אגודל למ  –תשובותיהם למצלמת הרשת  

 דק'  5

https://docs.google.com/presentation/d/1LCi36CPN2TqQVMwnS5Istto78u-PmIXA08HyrE5G5zg/edit#slide=id.p
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 המשך  -חלק ב 

 מסרים 

 -המשחק ✓

  את ההיגדים הבאים:  הקריאו

o )'העליתי היום תמונה של עצמי לרשת חברתית )ווטסאפ, אינסטגרם וכו 

o  עשיתי לייק למישהו היום 

o שעות ביום ברשתות החברתיות  5-אני מבלה יותר מ 

o  פרסמתי סרטון בתיקתוק, בשבוע האחרון 

o  אני נעלב כאשר אף אחד לא מגיב למה שהעליתי 

o  שלי ראה את ההודעה ששלחתי לו, והוא לא מגיב מיד לאחר שקרא  אני מתבאס שחבר 

o  תקשורת באינטרנט אינה יותר מסוכנת מכל מצב חברתי אחר 

 

 -דיון ✓

קיימו דיון כיתתי על התוצאות שעלו במשחק והסבירו שאנחנו חשופים למסרים רבים דרך 

רשתות חברתיות, חלקם חיוביים אך חלקם שליליים. לצד העניין וההנאה שיש לנו מהעולם 

הווירטואלי והקלות הרבה בה ניתן להעביר מסרים ולהפיץ תמונות לחברים שלנו, אנחנו 

 יזהר באינטרנט בכלל וברשתות החברתיות בפרט. צריכים תמיד לזכור שיש לה 

 

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלק ג 

  –אינסטגרם 

היבטים  

חיוביים  

 ושליליים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - חלוקה לקבוצות

שכעת נעמיק את הלמידה על ההיבטים החיוביים והשליליים בעת השימוש ספרו  ✓

 באינסטגרם. 

 שעליהם לקרוא את דף המידע שקיבלו ולדון יחד בשאלות שבכרטיס המשימה. הסבירו ✓

בצ'אט את קבצי המשימה, ששמרתם. בקשו מכל קבוצה לפתוח את הקובץ לפי  שילחו ✓

 מספר החדר אליו שייכים. 

 ש קבוצות, בחדרי זום שונים.  את הכיתה לחמחלקו  ✓

 

קבוצות או פחות  5-קטעי מידע. ניתן לחלק את הכיתה ל 5בנספח ישנם  :הערה למנחה ✓

 )תלוי בגודל הכיתה( ולבחור את הקטעים המתאימים לכם ביותר.

 

  -הצגה במליאה ונקודות לדיון

מנציג מכל קבוצה להציג דוגמאות למקרים חריגים לטובה ולרעה בסיפור שקיבלו  בקשו ✓

 .  וכן את ההצעות שלה לדרכי מניעה והתגוננות מפגיעה

 

 היבטים חיוביים בעת השימוש ברשתות חברתיות: ✓

o  שיתוף מהיר בקבוצת דיון 

o  שיתוף במסרים בתוך קבוצה בצורה מהירה ונגישה 

o פרסום מהיר וחינמי לקהל יעד 

o גיבוש כיתתי למניעת הצקות והטרדות ברשת 

o שיתופי פעולה בין אזרחים להפלת משטרים כגון דיקטטורות 

 

 שימוש ברשתות חברתיות: היבטים שליליים בעת  ✓

o תפוצה נרחבת ומהירה של חרם 

o שיתוף תמונה / מסר שעלול לפגוע בנו 

 דק'  20
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 המשך   - חלק ג 

  –אינסטגרם 

היבטים  

חיוביים  

 ושליליים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  שימוש בצורה אנונימית ופוגענית כלפי מישהו אחר 

o  הצקות לילדים ובני נוער 

o תיוג תמונות ללא ידיעת המצולם 

o  חשיפת מידע אישי ללא שליטה לאנשים לא מוכרים 

o  פתיחת פרופיל ללא ידיעת המשתמש 

o פים, תמונות פוגעות ומסרים פוגעים נגד מורים על ידי בני נוערגידו 

 

 דוגמאות לדרכי התגוננות מסכנות ברשתות חברתיות  ✓

o  )לא להעלות פרטים אישיים )טלפון, כתובת מגורים ופרטים מזהים נוספים 

o  )להימנע ממסרים ותמונות שעלולים לפגוע בכם )כגון תמונות חושפניות 

o  שעלולים לפגוע באחרים ואף עלולים לעבור על החוק להימנע ממסרים 

o  להיזהר מאנשים שאינכם מכירים המציעים לכם חברות )נסו לברר איך הגיעו אליכם ואל

 תאפשרו לכל אחד/ת להיות חברים שלכם(. 

o  לא לתת את הסיסמאות שלכם והקוד האישי שלכם לאף אחד 

 

 ומה לעשות אם כבר נפגעתם ברשת חברתית אחרת?  ✓

o ובנוסף שילחו למחנכת הכיתה דף מידע להפצה   דף המידעלתלמידים את   הציגו

 לתלמידים. 

 

 זמן  הנחיות נושא

 חלק ה' 

 סיכום השיעור 

 - סיכום 

o  את המסך שלכם והראו לתלמידים את הסרטון שתפולסיכום Undo  של משרד החינוך

 אשר מדגים את הסכנות הקיימות בשיתוף ברשתות החברתיות. 

o  את השיעור:  סכמו 

o   .היום למדנו על הסכנות הקיימות ברשתות חברתיות נוספות ובאינטרנט בכלל 

o   למדנו על הדרכים להתגונן ולהיזהר ועל ההשפעה של הרשתות החברתיות על חיי

 החברה שלנו.  

o  ראינו שישנם הרבה דברים חיוביים בשימוש ברשת חברתית כגון: תפוצה מהירה, שיתוף

מי, גיבוש קבוצה סגורה ועוד. לצד זאת ישנן גם  במסרים באופן ידידותי, מהיר וחינ 

הרבה סכנות כגון: גניבת זהות, שימוש על ידי אחרים במידע שפרסמנו על מנת לפגוע 

 בנו בעולם הווירטואלי וגם בעולם האמיתי ועוד.  

 ובקשו  Google slides -מהמורה לשלוח לתלמידים לינק למצגת שיתופית ב בקשו  ✓

מחשבה / תובנה / תחושה שהוא/היא    –מהתלמידים לשתף במצגת את תשובותיהם 

 יוצאים איתה מהמפגש.

 

 אז בפעם הבאה שאתם מעלים פוסט או תמונה חשבו על מה שלמדנו היום. 

 

 דק'  5

  

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1GFIEbweHFOhUq2gkTyRAh3HAplV5vU-AbH21rrPKEaI/edit
https://www.youtube.com/watch?v=igAeJ-TPOsg&t=20s
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 קטעי מידע – 1נספח מס' 

 

 צופים בווטסאפ

מדריך בתנועת הצופים סיפר כיצד הוא משתמש ברשת החברתית לצרכים ארגוניים, כגון הודעות על פעילויות 

שונות, וגם ככלי לדיונים המשתפים מספר רב של חניכים בתנועה. כך למשל, נערך דיון על בחירת נושא למחנה 

ה בטיולים ובפעילויות השונות. קיץ או על שיר לשבט. הרשת משמשת גם אמצעי להעלאת תמונות מהווי התנוע

הסרטון "כולם יוצאים   -המדריך מתייחס לווטסאפ ככלי יעיל גם לקידום פעילויות התנועה ולגיוס חניכים 

למחנה" הצליח להגדיל את מספר החניכים שנרשמו למחנה בזכות החשיפה הרבה של הרשת החברתית לבני 

 הנוער. 

 

 חרם

ילדה בכיתה ה' נאלצה להתמודד עם חרם והתעללות מצד ילדי הכיתה והשכבה שלה. החרם החל בעקבות תמונה 

שהעלתה לרשת וגררה עשרות תגובות בוטות ורומסות. הרשתות החברתיות לא המציאו את הגלגל בכל הקשור 

ר בהעברת המסר של לחרמות בין ילדים, אבל ללא ספק הוא מהווה במה המשמשת כזרז נמרץ בכל מה שקשו

החרם בין הילדים תוך דקות ספורות. אם בעבר כשקבוצת ילדים החליטה לעשות חרם על ילד או ילדה, זה לקח 

 זמן מסוים, כיום, בעידן הדיגיטלי, מצטרפים תוך דקות יותר ממאה ילדים לחרם. 

 

 

 אנונימיות ברשת

ולבטא את רגשותיו האמיתיים כלפי חבר אחר פייסבוק "להתפרק"  דף חדש בשם "על כל אחד", מאפשר למשתמש

אנחנו לא חייבים " :למשל, נכתב בדף כך, בפייסבוק. ייחודו בכך שהוא מאפשר לעשות זאת בצורה אנונימית.

סטאטוס שאת הולכת למיטה, קמה מהמיטה,  לדעת כל פרט בחיים הדי משעממים שלך. את לא חייבת לשחרר

... זה לא מסוג הדברים שרואים "כל סרט שראית. תסתמי חייבים לדעת עלשאת מצוננת, שחם לך. אנחנו לא 

משהו נגד מישהו, ולא חשוב מאיזו  בדרך כלל  בפוסטים בפייסבוק, אבל הסכנה העיקרית היא שכל אחד שיש לו

 סיבה, יכול לכתוב כל מה שירצה באופן אנונימי.

 

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zOXBVs3OVboHfxufTO0yAw5UPEby6v4B
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 שומרי הרשת

ו' "ועדת הגנה", -יסודי "אלון" בהרצליה, הרכיבו תלמידי כיתות ה'במסגרת הפעילות החברתית בבית ספר 

שתפקיד חבריה יהיה להיות "שומרי הרשת החברתית". לפי התוכנית, אם יזהו חברי הוועדה הצקות, ניבולי פה, 

הטרדות או תמונות לא ראויות, הם יהיו אחראים לפנות אל אותם תלמידים ולבקש מהם להסיר את התכתובות 

. אם חברי הוועדה לא יזכו לשיתוף פעולה של חבריהם, יהיה עליהם להודיע על כך למחנכת הכיתה. מהרשת

במסגרת דיון שנערך בכיתות, העלו התלמידים את הרעיון להקים ועדה כיתתית שתעסוק במתרחש ברשת 

 ים.החברתית. במסגרת זו הם מחויבים לשהות יום בשבוע בתורנות "רשת" ולבחון מי כותב אלו דבר

 

 

 שליטה במידע הנחשף

בני הנוער תופסים את הרשת כמקום פרטי יותר מבית ההורים, כי בבית ההורים מעמדם מוגבל, ההורים יכולים 

לחדור לפרטיותם והם אינם יכולים לומר ככל העולה על רוחם. בני נוער לא מודעים מספיק לכך שאנשים נוספים, 

הם מעלים לרשת ולא תמיד ניתן לשלוט במידע האישי שלהם כאשר שאינם מוכרים להם, עוקבים אחר המידע ש

בתמונות ללא ידיעתם, ולפעמים חברים פותחים עבורם פרופיל  הוא נחשף לאחרים. לעתים, בני נוער מתויגים

 משתמש ללא רשותם.
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  משימה לקבוצות – 2נספח מס' 

 

 שלפניכם ודונו בנושאים הבאים:  קטע המידעקראו את 

 מהן ההשלכות האפשריות של הפעילות האינטרנטית שקראתם עליה בקטעי המידע על ילדים ובני נוער?  •

 הציעו מנגנון מניעה או הגנה.   –להשלכות שליליות  •

 ספרו לחבריכם לקבוצה על התנסות חיובית או שלילית שחוויתם ברשת חברתית.  •

 אילו היבטים חיוביים או שליליים נוספים אתם מוצאים בשימוש ברשת חברתית?  •

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zOXBVs3OVboHfxufTO0yAw5UPEby6v4B
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 מה ניתן לעשות במקרים של פגיעה ברשת האינטרנט? - 3נספח 

 כדאי לחסום את החבר הפוגעני  •

 הורה, מורה, מחנך, יועצת ביה"ס וכדומה –לדווח למבוגר  •

 

 ים:ניתן לפנות למקומות הבא

 1800-250025 מוקד שירות חינוךאו  1800-222003 קו פתוח לתלמידים  למשרד החינוך: •

 או כנסו לאתר האינטרנט:  105חייגו  -המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת  •

https://www.gov.il/he/departments/child_online_protection_bureau 

 safe@isoc.org.il , דוא"ל9700911-03: טלפון: לאיגוד האינטרנט •

 )בשפות: עברית, ערבית, רוסית  ואנגלית(לעזרה ראשונה נפשית  –לער"ן  •

http://www.eran.org.il/  :1201בטלפון  

 )ככל שיותר אנשים ידווחו כך יש סיכוי שהיא תוסר מהר יותר( מהפייסבוקלבקש להסיר קבוצה  •

https://www.facebook.com/help/266814220000812  

 יום ממועד הבקשה( 90)הנושא יוסר עד  לבקש מגוגל שיסירו את הנושא •

https://support.google.com/webmasters/answer/1663691?hl=iw   

  https://support.google.com/youtube/answer/2802268 לדווח ליוטיוב •

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1GFIEbweHFOhUq2gkTyRAh3HAplV5vU-AbH21rrPKEaI/edit
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 חיפוש ומציאת מידע – 6שיעור מספר 

 
 מטרות השיעור 

 .התלמידים יבינו שברשת יש שפע של מידע שעשוי לסייע להם  ✓

חשיפת   -יתנסו בחיפוש ומציאת מידע ברשת האינטרנט התלמידים  ✓

 התלמיד לעובדת קיום המידע, והתנסות בתהליך החיפוש עצמו. 

התלמידים יבחינו בין אתרים אמינים וראויים לבין מידע לא אמין או לא   ✓

 .רלוונטי

פעולות לביצוע  

 השיעור  לפני 

 ההדרכה. קריאת המייל שנשלח ע"י רכזת שיעור אחר, לאחר מפגש   ✓

 Naraviewפתיחת המשחק באתר  ✓

 פתיחת דוגמאות לאתרים והכנתם מראש.  ✓

 ושמירתו כקובץ מצורף.  Google Docs -פתיחת הנספח ב ✓

דגשים כלליים  

לניהול דיון  

 במהלך השיעור

כל תלמיד אחראי לעדכן את שמו )בעברית( עם כניסתו לשיעור, כך  ✓

 המתנדב יוכל לפנות אל התלמידים בשמם. 

 בזום, ועם מצלמות פתוחות.  (mute)כל תלמידי הכיתה במצב השתק  ✓

   (mute)תלמיד מבקש את רשות הדיבור בהצבעה, ומשחרר ממצב השתק  ✓

  (mute)באישורו של המתנדב / ימתין שהמתנדב יבטל את מצב השתק 

 וייתן לו את רשות הדיבור.

 

 מבנה השיעור

 

 מתודות ועזרים  זמן )דק'( נושא 

1. 

 : פתיחה והמחשת הצורך

o   שיטוט בין מונחי ויקיפדיה

   Naraviewבאמצעות 

 : המחשת הצורך

o ?לאיזה מידע נזדקק בתכנון טיול 

o ?מאילו מקורות ניתן לשאוב מידע 

 דק'  15

o Naraview 

o  לוח לבן בזום 

o   דיון 

2. 

 :שאלת האמינות

o  איך נדע האם המידע שמצאנו

 אמין? 

o  הקניית כלים מעשיים 

o  דוגמאות למידע אמין 

o   התנסות בחיפוש מגוון סוגי מידע

 במגוון מקורות.

 דק'  15

o  לוח לבן בזום 

o  אתרים "אמינים" להמחשה 

o  התנסות מעשית בחיפוש מידע

 ברשת.

o  דיון 

3. 
 התנסות:  

o בחלוקה לקבוצות -תכנון טיול 
 דק'  15

o  חלוקה לחדרים בזום 

o משימה בקבוצות ב-Google Docs 

4 . 
 סיכום: 

o  איסוף מידע כאמצעי יעיל 
 Google Slides  -סיכום  שיתופי   o דק'  5

  דק'  50 משך זמן סה"כ: 

https://www.naraview.com/#/
https://docs.google.com/document/d/1uWn3PPHqz0smuUcs1wtowvH0SLfwYxGdBEnLX9Di4F0/edit
https://www.naraview.com/#/
https://docs.google.com/document/d/1uWn3PPHqz0smuUcs1wtowvH0SLfwYxGdBEnLX9Di4F0/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 מהלך השיעור 
 

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלק א 

פתיחה  

 והמחשת צורך

 

 Naraviewשיטוט בין מונחי ויקיפדיה באמצעות   -משחק קצר 

פלטפורמת משחק המאפשרת להגיע ממילה אחת, שבחרתם ברשת, למילה   -למנחה  ✓

  רצוי להתנסות במשחק מראש.אחרת רק באמצעות לחיצה על קישורים. 

מתלמיד אחד לבחור מילת פתיחה ומתלמיד אחר לבחור מילת סיום )מילים   בקשו ✓

 אקראיות(. 

ובחרו באופציה "התחילו את המשחק ללא שליחת   Naraviewאת המילים באתר  הזינו ✓

 ( שימו לב שבחרתם בשפה העבריתקישור" )

( בצ'אט של הזום והנחו אותם לבחור   Naraviewלתלמידים קישור לאתר )שלחו  ✓

 באופציה "הצטרפות למשחק" 

 את הקוד למשחק בצ'אט של הזום. שלחו ✓

 מומלץ לחזור על המשחק פעמיים, באם יתאפשר מבחינת הזמן שנותר.  ✓

 דק'  10

 - המחשת הצורך

 את התלמידים )בקשו מהם להשיב בצ'אט שבזום והקריאו את תשובותיהם(:  שאלו ✓

o   ?נניח ואתם יוצאים לטיול בארץ, לאן הייתם בוחרים לטייל 

o   אתם אחראים על תכנון הטיול. נסו לחשוב, אילו הכנות נדרשות לקראת טיול שאליו

ל טיול,  הייתם רוצים לצאת? )תשובות אפשריות: תחבורה, כסף, לינה, אוכל, מסלו

 קריאה אודות ההיסטוריה של המקום, פעילות ערב, ידיעת מזג האוויר(. 

 - )מטרת השאלות להציג את שפע מקורות המידע שקיים ברשת ויכול לסייע( שאלות לדיון

. מומלץ  (white board)את המסך שלכם בזום ובחרו באופציה של הלוח הלבן  שתפו ✓

 "לנקות" את הלוח בין שאלה לשאלה. 

 -התלמידים לכתוב את תשובותיהם על הלוח הלבן מ בקשו ✓

o   ?כיצד נשיג את המידע על מנת לתכנן את הטיול 

o  ?היכן כדאי לחפש מידע באינטרנט 

o .איך אפשר לדעת לאן לפנות באינטרנט? יש הרי כל כך הרבה מידע 

 דק'  5

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 

 

 

 חלק ב 

 שאלת האמינות

 

 

 

 

 

 

   -שאלת האמינות

מטרת השאלות הבאות היא להציג את הקושי שבמציאת מידע רלוונטי בתוך שפע  ✓

 המידע. 

 את הסוגייה וענו עליה:   הסבירו  ✓

הוא אתר "מוכר"/"רשמי", אתר  איך נדע האם המידע אמין/עדכני? איך נדע אם אתר  

 שניתן לסמוך על המידע שבו?

לשאלה זו נשענת על הפעלת חשיבה ביקורתית ושיקול דעת בעת החיפוש.  התשובה ✓

מחפש המידע מנסה לשקול, תוך כדי החיפוש, האם המידע שבפניו הוא מידע "טוב". 

נו להפעיל שיקול האם הוא מדויק, שלם, ראוי, מהימן. לא תמיד ניתן לדעת זאת, אך עלי

 דעת ולהיעזר בכלים הבאים )שתפו מסך ורשמו על הלוח הלבן(: 

o  הצלבת מידע. – להשוות בין אתרים בכדי להיות בטוחים שאנו יכולים לסמוך על המידע 

o .האם האתר הוא של גוף מוכר ומוערך 

o   .האם האתר מתעדכן 

 דק'  5

https://www.naraview.com/
https://www.naraview.com/
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 המשך  -חלק ב'  

 שאלת האמינות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  .האם השפה שבו אינה "סלנג" אלא עברית תקנית 

o ם של יוצרי האתר מופיעים בו. האם השמות והתארי 

 

שבו בחיפוש מלונות מציגים   TripAdvisorניתן להראות לדוגמא את אתר   - הערה למנחה

תמונות מאתר המלון עצמו ותמונות של מטיילים ששהו במלון, או להראות דוגמאות מהדף  

נופשים שתייגו את המלון. ניתן להציג את האתר על הראשי של המלון באינסטגרם ואז מ 

 המסך בכיתה או בשיתוף מסך דרך הזום.

 -התנסות בחיפוש באינטרנט 

 מהתלמידים להתנסות בעצמם בחיפוש אחר מידע באינטרנט.   בקשו ✓

 מהם להשיב בצ'אט שבזום והקריאו את תשובותיהם. בקשו ✓

 מתוך האפשרויות המוצעות:  מספר אפשרויות בחרו ✓

 

o ?)מה תחזית מזג האויר מחר ב____)אזור בית הספר   

לפי התשובות המתקבלות ניתן להסביר לתלמידים כי אתר השירות המטאורולוגי הוא אתר  

אמין ומעודכן, וכן כי לא תמיד ניתן למצוא את המידע המדויק שאנו מחפשים, צריך  

 להסתפק בתוצאות הקרובות ביותר המתקבלות.  

 

o   יורו בשקלים? 10כמה שווים היום   

שכן, אם המידע מגיע ממקורות מוכרים ומהימנים האם ניתן לסמוך על התשובה? הסבירו 

כמו האתר הרשמי של בנק ישראל. כמו כן, ניתן להצליב מידע ממקורות שונים כדי לא  

 ידי אתר מגמתי.   -להיות מוטה על

 

o  מצאו תמונה של דב קוטב 

הסבירו כי ניתן היום למצוא באינטרנט תמונות מכל סוג )אופציית חיפוש תמונה בגוגל(, 

ים תמונה טובה מאלף מילים! יחד עם זאת, חשוב לציין שהתמונות יכולות להיות ולפעמ

בעלות זכויות יוצרים ולכן צריך לדעת שאם מעלים למשל תמונה שהיא לא שלנו  

לאינסטגרם, צריך לברר לפני כן אם היא בעלת זכויות יוצרים. הדגימו להם שהדרך לבדוק 

כלי חיפוש < זכויות שימוש. הראו להם את   -זאת בגוגל היא להיכנס בגוגל תמונות ל

 הקטגוריות השונות והסבירו אותם בקצרה.  

 

o ?מה שמו של הנשיא השלישי של מדינת ישראל   

 הסבירו כי ניתן לכתוב שאלות במנוע החיפוש לקבל תוצאות במהירות ובקלות.  

 

o מבלי להיכנס לעמוד   מצאו תמונה ומידע על עצמכם או על ההורים שלכם(

 גרם/ פייסבוק(  האינסט

האם מצאתם מידע על עצמכם או על ההורים? האם זה הפתיע אתכם? הסבירו שכאשר אתם 

מפרסמים על עצמכם דברים באינסטגרם או בכל מקום אחר, המידע עלול להגיע לאנשים 

זרים או אנשים שאינכם מעוניינים שייחשפו למידע זה. בנוסף, חשוב לדעת שכל המידע  

בגוגל, בשרתים של פייסבוק וכדומה. כלומר, גם אם מחקתם את   שאתם מפרסמים נשמר

התמונה שלכם מהאינסטגרם היא עדין נשמרת בפייסבוק, מבלי שיש לכם אפשרות למחוק 

 אותה לצמיתות. משום כך, כדאי מאוד להיזהר במה שאנו כותבים ומפרסמים באינטרנט.

 

 דק'  10

http://www.tripadvisor.com/
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 המשך  -חלק ב 

 שאלת האמינות

o ?מתי החליטו על הקמת מדינת ישראל   

ה הינה מקור למידע רב ומרוכז על נושאים רבים, מכיוון שהיא  הסבירו כי ויקיפדי

אנציקלופדיה חופשית הנכתבת בידי הציבור, ולעתים העורכים שלה אינם בעלי רקע אקדמי  

 מוסמך, יש להיזהר כאשר מסתמכים על המידע הרשום בה.  

o  ?איך מכינים עוגת שוקולד  

 המשמשים מקור נוסף למידע.  הסבירו כי בתוצאות החיפוש ניתן למצוא גם סרטונים  

o ?כמה עולה מחשב נייד   

מתוך מגוון אתרי הקניות האפשריים, ניתן להשתמש באתרי השוואת מחירים )זאפ, כמה(  

, איביי(. אפשר לחסוך כסף רב בדרך זו, גם לקבל 2ולא לשלול את אתרי היד השנייה )יד 

והתנסו בו, וגם על החנות שבה קנו  חוות דעת על המוצר המבוקש מאנשים שכבר קנו אותו 

 והשירות שהם קיבלו. 

 - סיכום ביניים

 כלים לבדיקת אמינותו של מידע )סכמו בעל פה(:  ✓

o  הצלבת מידע ממספר מקורות 

o  אתר של גוף ידוע ומוערך 

o )אתר מעודכן )כדאי לחפש את מועד העדכון האחרון. לעתים הוא רשום בתחתית העמוד 

o   רמת התכנים מבחינת השפה 

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 

 חלק ג 

 התנסות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חזרה לטיול מתחילת השיעור  -התנסות

לתלמידים, שלאחר החלוקה לקבוצות, יתבקשו לבחור יעד לטיול באזור שלא  הסבירו  ✓

האינטרנט  מוכר להם בארץ. התלמידים יתבקשו לבנות מסלול טיול בהסתמך על מקורות 

שהוזכרו בלוח לפי מקורות שינתנו על ידכם ועל פי הכלים למציאת מידע אמין. עודדו 

 את התלמידים להוסיף למסמך דוגמאות למידע לא אמין שמצאו. 

, כקובץ Google Docs -)דרך הצ'אט( לכל קבוצה את עמוד ההנחיות והמשימה בשלחו  ✓

 מצורף, ששמרתם על המחשב.

את הכיתה לקבוצות של ארבעה תלמידים )לחדרים בזום( ובקשו מהם לפתוח את חלקו  ✓

 הקובץ ששלחתם בצ'אט.  

 

דה עברו בין קבוצות השונות ונסו לכוון אותם לבחירת מידע בעת העבו :הערה למנחה

 ואתרים מתאימים.  

 דק'  10

 - שיתוף במליאה

 מנציג מכל קבוצה להציג את המסלול שבנו ביחד. שאלות מנחות:  בקשו ✓

o  ?מה למדתם על חיפוש ברשת 

o   ?האם נתקלתם בקשיים 

o  ?כיצד ידעתם מה לבחור מתוך שפע הדברים שהוצעו לכם 

o  איך בחרתם צימר? האם השוויתם מחירים? האם הסתכלתם על תמונות של  -לדוגמא

 הצימרים? 

o ?"האם נתקלתם בספק ולא הייתם בטוחים האם לפניכם אתר "טוב 

 

אותם  התלמידים עשויים להיתקל בקשיים הבאים, ואם לא יועלו על ידם כדאי לכוון  ✓

 בשאלות ולחדד: 

 דק'  5

https://docs.google.com/document/d/1uWn3PPHqz0smuUcs1wtowvH0SLfwYxGdBEnLX9Di4F0/edit
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o  מנועי החיפוש נותנים המון תוצאות ורק חלקן רלוונטיות 

o  לוקח זמן ומאמץ  –צריך לקרוא הרבה על מנת להגיע למידע הרצוי 

o  על מה מסתמכים? טקסט או תמונות? המלצות מגולשים אחרים? דירוג בכוכבים? מספר

 הממליצים? 

o יש רבים כאלה( קשה לקבוע את אמינות המידע באתרים לא מוכרים )ו 

o  חלק מהמידע אינו מעודכן 

o  )ישנם אתרים שבהם יש לשלם על המידע )או להיכנס בשם משתמש וסיסמא 

o  )המידע שנתרם על ידי הגולשים הוא מאוד סובייקטיבי )ובעל פן אישי 

 זמן  הנחיות נושא

 חלק ד 

 סיכום השיעור 

 - סיכום 

אפשרויות רבות ונפלאות בידינו. כך למשל,  ראינו היום שחיפוש מידע ברשת מקנה  ✓

בעבר כאשר נדרשנו לתכנן טיול, היה עלינו לעבוד הרבה יותר קשה. כיום כל המידע 

זמין ונגיש. הרשת מציעה שפע של מידע שימושי וכל אחד מכם הצליח להרכיב מסלול 

 צלחת.טיול בזמן קצר ביותר הכולל את כל מה שנדרש על מנת להוציאו לפועל בצורה מו

יחד עם זאת, חשוב להבין מהי המשמעות של חיפוש מידע ברשת. ניתן לדמות את   ✓

האינטרנט לספריה עצומה, אבל לתוך הספרייה הזאת יכולים להיכנס כל הספרים  

 בעולם, ספרים מעולים וספרים גרועים יושבים אחד ליד השני באותו המדף.  

חיפוש מידע וננסה להבין האם    לכן חשוב שנפעיל חשיבה ביקורתית ושיקול דעת בעת ✓

 המידע שלפנינו הוא רלוונטי והאם הוא מידע שכדאי לנו להסתמך עליו.  

אתם מוזמנים לשוב לרשת ולתכנן טיולים נוספים למקומות שקוסמים לכם בארץ ובעולם  ✓

 ולהתחיל לחשוב מה עוד נדרש מכם כדי להוציא אותם לפועל. 

במקרה   –אמצעי בכדי להשיג את המטרה  צריך לזכור ששלב איסוף המידע הוא רק  ✓

 שלנו טיול. 

 

 ובקשו  Google slides -מהמורה לשלוח לתלמידים לינק למצגת שיתופית ב בקשו  ✓

מחשבה / תובנה / תחושה שהוא/היא    –מהתלמידים לשתף במצגת את תשובותיהם 

 יוצאים איתה מהמפגש.

 דק'  10

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 משימה קבוצתית – 1נספח 

 יוצאים לטיול!

 – עליכם לתכנן טיול בן יומיים לכל אזור שתרצו בארץ: גליל עליון, ערבה, נגב, ים המלח, שפלה 

 לאן שתרצו!

 שאתם מעוניינים לטייל בו.בחרו את האזור 

תכננו את הטיול על פי המידע שתמצאו ברשת: מה יהיה מסלול הטיול שלכם, באילו מסעדות תאכלו, 

היכן תשנו בלילה, באילו כלי תחבורה תיסעו ממקום למקום )פרטו קווי אוטובוס, נסיעות ברכבת 

 וכו'(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1uWn3PPHqz0smuUcs1wtowvH0SLfwYxGdBEnLX9Di4F0/edit
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 פייק ניוז  –  7שיעור מספר 

 

 מטרות השיעור 

 התלמידים ייחשפו לקיומן של חדשות כזב )פייק ניוז(  ✓

 התלמידים ירכשו כלים לצריכה ביקורתית של מידע  ✓

 

פעולות לביצוע  

 השיעור  לפני 

 קריאת המייל שנשלח ע"י רכזת שיעור אחר, לאחר מפגש ההדרכה.  ✓

 ה  לצפיי 12כתבה בחדשות פתיחת  ✓

 ושמירתו על המחשב.  Google docs -פתיחת דף המשימה בקבוצות ב ✓

דגשים כלליים  

לניהול דיון  

 במהלך השיעור

לשיעור, כך כל תלמיד אחראי לעדכן את שמו )בעברית( עם כניסתו  ✓

 המתנדב יוכל לפנות אל התלמידים בשמם 

 בזום, ועם מצלמות פתוחות.  (mute)כל תלמידי הכיתה במצב השתק  ✓

   (mute)תלמיד מבקש את רשות הדיבור בהצבעה, ומשחרר ממצב השתק  ✓

  (mute)באישורו של המתנדב / ימתין שהמתנדב יבטל את מצב השתק 

 וייתן לו את רשות הדיבור.

 

 עורמבנה השי

 

 מתודות ועזרים  זמן )דק'( נושא  

1. 

 : פתיחה

o  הצגה עצמית קצרה 

o  הפצת "פייק ניוז" בכיתה 

 דיון  o דק'  10

2. 

 ? מה זה פייק ניוז

o ?מה זה ומה הסכנות שבדבר 

o  הפשטות בה ניתן להפיץ ידיעות

 כזב. 

 דק'  20

o  12כתבה בחדשות   

o אמת או שקר"  משחק" 

o דף משימה ב- Google docs 

 

3. 

 : כיצד נזהה פייק ניוז

o  איך נדע האם המידע שמצאנו

 אמין? 

o  הקניית כלים מעשיים 

 

 דק'  10

o  לוח לבן בזום 

o  דיון 

o בחלק בה צפינו  המשך הכתבה

 הקודם 

4 . 
 סיכום: 

o תובנות, דעות, תחושות מהמפגש 
 Google Slides  -סיכום  שיתופי   o דק'  5

  דק'  45 משך זמן סה"כ: 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mako.co.il/news-money/tech-q1_2019/Article-a5595718bfb9961004.htm?utm_source=Facebook&utm_medium=NewsChannelPage&partner=NewsChannelFacebook&fbclid=IwAR3nL2hps2wiFD8Ea6gKcL4HqzqHQez-7t-NRAAKitF7jxG-6CuZd7NLi9A
https://www.mako.co.il/news-money/tech-q1_2019/Article-a5595718bfb9961004.htm?utm_source=Facebook&utm_medium=NewsChannelPage&partner=NewsChannelFacebook&fbclid=IwAR3nL2hps2wiFD8Ea6gKcL4HqzqHQez-7t-NRAAKitF7jxG-6CuZd7NLi9A
https://www.mako.co.il/news-money/tech-q1_2019/Article-a5595718bfb9961004.htm?utm_source=Facebook&utm_medium=NewsChannelPage&partner=NewsChannelFacebook&fbclid=IwAR3nL2hps2wiFD8Ea6gKcL4HqzqHQez-7t-NRAAKitF7jxG-6CuZd7NLi9A
https://docs.google.com/document/d/1q4dRCzf-IHkUafBnXlaTH3MDjYWnR6A5zcAkF9GqY4M/edit
https://www.mako.co.il/news-money/tech-q1_2019/Article-a5595718bfb9961004.htm?utm_source=Facebook&utm_medium=NewsChannelPage&partner=NewsChannelFacebook&fbclid=IwAR3nL2hps2wiFD8Ea6gKcL4HqzqHQez-7t-NRAAKitF7jxG-6CuZd7NLi9A
https://www.mako.co.il/news-money/tech-q1_2019/Article-a5595718bfb9961004.htm?utm_source=Facebook&utm_medium=NewsChannelPage&partner=NewsChannelFacebook&fbclid=IwAR3nL2hps2wiFD8Ea6gKcL4HqzqHQez-7t-NRAAKitF7jxG-6CuZd7NLi9A
https://www.mako.co.il/news-money/tech-q1_2019/Article-a5595718bfb9961004.htm?utm_source=Facebook&utm_medium=NewsChannelPage&partner=NewsChannelFacebook&fbclid=IwAR3nL2hps2wiFD8Ea6gKcL4HqzqHQez-7t-NRAAKitF7jxG-6CuZd7NLi9A
https://docs.google.com/document/d/1q4dRCzf-IHkUafBnXlaTH3MDjYWnR6A5zcAkF9GqY4M/edit
https://www.mako.co.il/news-money/tech-q1_2019/Article-a5595718bfb9961004.htm?utm_source=Facebook&utm_medium=NewsChannelPage&partner=NewsChannelFacebook&fbclid=IwAR3nL2hps2wiFD8Ea6gKcL4HqzqHQez-7t-NRAAKitF7jxG-6CuZd7NLi9A
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 מהלך השיעור 
 

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלק א 

 פתיחה 

  -הפצת "פייק ניוז" בכיתה

לתלמידים כי יש לכם מידע פנימי שפייסבוק עומדת לגבות כסף על השימוש  ספרו  ✓

בשירותים שלה. כלומר, בקרוב שימוש בפייסבוק, ווטסאפ ואינסטגרם יעלה כסף  

)השתמשו בעובדה כי אתם עובדים בחברה טכנולוגית כדי לבסס את האמינות של  

 הסיפור(.

תכם, מבקשים עוד מידע ורקע על המתינו לתגובות התלמידים ובחנו האם הם חוקרים א ✓

 הידיעה או באופן אוטומטי מגיבים בצורה אמוציונלית להודעה.

 פייק ניוז. –לאחר מספר דקות שהידיעה הזו הייתה ידיעה כוזבת הסבירו  ✓

 את התלמידים: שאלו ✓

o  "מי מהם מכיר את המושג? )בקשו ממי שמכיר את המושג ללחוץ על האייקון של "לייק

 בזום(.

 תלמידים המעוניינים להסביר לחבריהם לכיתה בהרחבה.  1-2 בחרו ✓

 דק'  5

 -דיון

 -הסבירו ✓

ניוז": ידיעות המופצות באמצעי התקשורת, ברשתות החברתיות ובאתרי אינטרנט   "פייק

באופן דומה לחדשות אמיתיות, אך הן למעשה בדיות או הסחות דעת, המשמשות 

לתעמולה ולדיסאינפורמציה. בחדשות כזב הכנסת המידע השגוי נעשית בכוונה תחילה, 

יג חדשות סלקטיביות וחוטא  לשם הטעיית הקורא, או על ידי תיעדוף חדשותי שמצ 

 לחשיבות הציבורית האמיתית של הידיעות. ]מתוך ויקיפדיה[ 

 את התלמידים )בקשו מהם להשיב בצ'אט שבזום והקריאו את תשובותיהם(:  שאלו ✓

o ?מדעו לדעתכם אנשים מפיצים פייק ניוז? מה יכולים להיות האינטרסים שלהם 

o יוז? )חברו את התלמידים לתחושות מה הנזק שנגרם לנו כאשר אנו מאמינים לפייק נ

 שחוו כאשר סיפרתם את הידיעה על פייסבוק(. 

 דק'  5

 זמן  הנחיות נושא

 חלק ב 

מה זה פייק  

 ניוז? 

 צפייה בכתבה

ייק ניוז < עצרו על פ 12הכתבה בחדשות את המסך שלכם והראו לתלמידים את   שתפו ✓

 )אמרו לתלמידים שתמשיכו לצפות בסרטון בהמשך(.   2:49בדקה 

 דק'  5

  -משחק "אמת או שקר"

 מתלמיד או שניים )לפני תחילת המשחק( לנסח במילים שלהם מהו פייק ניוז.  בקשו ✓

להם את הנאמר בסרטון: חדשות מעצבנות, ידיעה מוטת, פרשנות פוליטית שלא   הזכירו ✓

 הם לא פייק ניוז.    -מסכימים איתה, מידע חלקי/ מגמתי/ לא מדויק 

 כקובץ מצורף, דרך הצ'אט.  Google docs -להם את דף המשימה בשילחו  ✓

הידיעות שלה    2לתלמידים כי בהמשך כל קבוצה בתורה תצטרך להציג את הסבירו  ✓

 והקבוצות האחרות יצטרכו לנחש מהי הידיעה האמיתית ומהי פייק ניוז. 

מכל קבוצה לנסח פייק ניוז  ובקשו את התלמידים לקבוצות )בחדרים בזום( חלקו  ✓

 ובנוסף לחפש באינטרנט ידיעה מסעירה )שתשמע כמו פייק ניוז(.  

 דק'  15

https://www.mako.co.il/news-money/tech-q1_2019/Article-a5595718bfb9961004.htm?utm_source=Facebook&utm_medium=NewsChannelPage&partner=NewsChannelFacebook&fbclid=IwAR3nL2hps2wiFD8Ea6gKcL4HqzqHQez-7t-NRAAKitF7jxG-6CuZd7NLi9A
https://www.mako.co.il/news-money/tech-q1_2019/Article-a5595718bfb9961004.htm?utm_source=Facebook&utm_medium=NewsChannelPage&partner=NewsChannelFacebook&fbclid=IwAR3nL2hps2wiFD8Ea6gKcL4HqzqHQez-7t-NRAAKitF7jxG-6CuZd7NLi9A
https://www.mako.co.il/news-money/tech-q1_2019/Article-a5595718bfb9961004.htm?utm_source=Facebook&utm_medium=NewsChannelPage&partner=NewsChannelFacebook&fbclid=IwAR3nL2hps2wiFD8Ea6gKcL4HqzqHQez-7t-NRAAKitF7jxG-6CuZd7NLi9A
https://docs.google.com/document/d/1q4dRCzf-IHkUafBnXlaTH3MDjYWnR6A5zcAkF9GqY4M/edit
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הידיעות שכתבה )ע"י שיתוף מסך(   2כל קבוצה, בתורה, תציג את   –למליאה  ו חזר ✓

 ותערוך הצבעה בזום לבחירת הידיעה האמיתית. 

 

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 

 חלק ג 

כיצד נזהה פייק  

 ניוז? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 את התלמידים כיצד לדעתם ניתן לזהות פייק ניוז.  שאלו ✓

הרעיונות שלהם על הלוח )בכיתה או על גבי הלוח הלבן מהתלמידים לכתוב את בקשו  ✓

 בזום( והוסיפו נקודות שלא נאמרו: 

o )בחנו את מקור המידע )כדי להבין את ייעודו ומטרתו 

o  )קראו מעבר לכותרות )כדי להבין את מלוא הסיפור 

o )בדקו את המחברים )כדי לבדוק האם הם אמיתיים ואמינים 

o להבין ולוודא שהם אכן תומכים בטענות(  העריכו את המקורות המצוטטים )כדי 

o  )בדקו את תאריך הפרסום )כדי לבדוק האם הסיפור רלוונטי ועדכני 

o  )שאלו את עצמכם האם זו בדיחה )כדי לקבוע האם הדברים התפרסמו כסאטירה 

o )שקלו את נטיותיכם האישיות )כדי לראות האם הן משפיעות על שיפוטך 

o שים בלתי תלויים בעלי ידע( שאלו מומחים )כדי לאשש הטענות מאנ 

 

   המשך הכתבהלתלמידים את  הראולסיום  ✓

 דק'  10

 זמן  הנחיות נושא

 חלק ד' 

 סיכום השיעור 

 -סיכום

 בקצרה על הנקודות המרכזיות שעלו בשיעור חזרו ✓

 ובקשו  Google slides -מהמורה לשלוח לתלמידים לינק למצגת שיתופית ב בקשו  ✓

מחשבה / תובנה / תחושה שהוא/היא    –מהתלמידים לשתף במצגת את תשובותיהם 

 יוצאים איתה מהמפגש.

 דק'  5

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mako.co.il/news-money/tech-q1_2019/Article-a5595718bfb9961004.htm?utm_source=Facebook&utm_medium=NewsChannelPage&partner=NewsChannelFacebook&fbclid=IwAR3nL2hps2wiFD8Ea6gKcL4HqzqHQez-7t-NRAAKitF7jxG-6CuZd7NLi9A
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 חדשות המצאות – פטנטים – 8שיעור מספר 

 

 מטרות השיעור 

 התלמידים ייחשפו למושג "פטנט"  ✓

 התלמידים יבינו את הרציונל במתן זכויות בלעדיות לממציא הפטנט   ✓

 התלמידים יתנסו בחשיבה יצירתית והמצאת פטנט  ✓

 התלמידים ייחשפו למקומה הנכבד של ישראל בזירת ההמצאות העולמית  ✓

 

פעולות לביצוע  

 השיעור  לפני 

 קריאת המייל שנשלח ע"י רכזת שיעור אחר, לאחר מפגש ההדרכה.  ✓

 והכנתם לשליחה  2לוח , 1לוח   - Padlet  -פתיחת לוחות ה -אופציה ✓

ניתן ורצוי להוסיף   הצגהפטנטים ל - Google slides -פתיחת המצגת ב ✓

 דוגמאות נוספות לפטנטים. 

 . במחשב וושמירת Google Docs -הנספח בפתיחת   ✓

דגשים כלליים  

לניהול דיון  

 במהלך השיעור

כל תלמיד אחראי לעדכן את שמו )בעברית( עם כניסתו לשיעור, כך  ✓

 ם. המתנדב יוכל לפנות אל התלמידים בשמ

 בזום, ועם מצלמות פתוחות.  (mute)כל תלמידי הכיתה במצב השתק  ✓

   (mute)תלמיד מבקש את רשות הדיבור בהצבעה, ומשחרר ממצב השתק  ✓

  (mute)באישורו של המתנדב / ימתין שהמתנדב יבטל את מצב השתק 

 וייתן לו את רשות הדיבור.

 

 

 מבנה השיעור

 

 מתודות ועזרים  זמן )דק'( נושא  

1. 

 מה זו המצאה: 

o ?אילו המצאות אנחנו מכירים 

o  פטנטים 

 דק'  20

o  לוחות שיתופיים  לוח לבן בזום או

 - Padlet -ב

o  1לוח 

o  2לוח 

o  מצגת הפטנטיםGoogle Slides 

o אתר להצגת המצאות לפי שנים- 

histography.io   

o  דיון 

o  חידון 

2. 

 המצאת המצאות: 

o  התנסות בתהליך ההמצאה 

o  פטנט וזכויות יוצרים 

 

 דק'  20

o עבודה בקבוצות 

o Google Docs  -  משימה   כרטיס

 לקבוצות

o  דיון 

3. 
 סיכום: 

o תובנות/ דעות/ תחושות מהמפגש 
 Google slides -מצגת שיתופית ב o דק'  5

  דק'  50 משך זמן סה"כ: 

 

https://padlet.com/sadigtools/98hkb0bpxy0hj1v6
https://padlet.com/sadigtools/98hkb0bpxy0hj1v6
https://padlet.com/sadigtools/98hkb0bpxy0hj1v6
https://padlet.com/sadigtools/xe2desvt9owoq1ew
https://padlet.com/sadigtools/xe2desvt9owoq1ew
https://padlet.com/sadigtools/xe2desvt9owoq1ew
https://docs.google.com/presentation/d/1bT8I7daWACgtLmDczRCW94OiJFfu4U7BfHAMLvFn1wI/edit#slide=id.g53dcd05b4b_0_44
https://docs.google.com/presentation/d/1bT8I7daWACgtLmDczRCW94OiJFfu4U7BfHAMLvFn1wI/edit#slide=id.g53dcd05b4b_0_44
https://docs.google.com/presentation/d/1bT8I7daWACgtLmDczRCW94OiJFfu4U7BfHAMLvFn1wI/edit#slide=id.g53dcd05b4b_0_44
https://docs.google.com/document/d/1jmxxu6Ri7-TYoujkEqskfpm5MsNFA9XEdBXysgvh3Q8/edit
https://padlet.com/sadigtools/98hkb0bpxy0hj1v6
https://padlet.com/sadigtools/98hkb0bpxy0hj1v6
https://padlet.com/sadigtools/xe2desvt9owoq1ew
https://padlet.com/sadigtools/xe2desvt9owoq1ew
https://docs.google.com/presentation/d/1bT8I7daWACgtLmDczRCW94OiJFfu4U7BfHAMLvFn1wI/edit#slide=id.g53dcd05b4b_0_44
http://histography.io/
https://docs.google.com/document/d/1jmxxu6Ri7-TYoujkEqskfpm5MsNFA9XEdBXysgvh3Q8/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 מהלך השיעור 
 

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלק א  

 מהי המצאה? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהי המצאה? 

את הלוח הלבן בזום. בקשו מהתלמידים להוסיף  פתחו ו  את מסך המחשבשתפו : 1אופציה   ✓

 את תשובתם על הלוח: 

o  מהי המצאה?  –  1שאלה 

o  אלו המצאות אתם מכירים?   –נקו את הלוח ושאלו שאלה נוספת 

 1לוח  - Padlet  -לתלמידים בצ'אט קישור ללוח השלחו : 2אופציה  ✓

 מהי המצאה?  –מהתלמידים להוסיף את תשובתם, ללוח המשותף, לשאלה  בקשו  ✓

המצאה היא פתרון חדש ובלתי צפוי לבעיה או קושי קיימים. יחד עם זאת,  -הסבירו ✓

 המצאה עשויה גם להיות חידוש שאינו מהפכני הבנוי מרעיונות קיימים )לקוח מויקיפדיה( 

 2ח לו Padlet -לתלמידים קישור ללוח שיתופי נוסף בשלחו  ✓

אלו המצאות   –מהתלמידים להוסיף את תשובתם, ללוח המשותף, לשאלה נוספת בקשו  ✓

 אתם מכירים?  

 

המחשב, טלפון נייד, הטלוויזיה,   –לאחר תשובותיהם ניתן לתת מספר דוגמאות כגון  ✓

 -הרכב. כולן המצאות בעלות השפעה רבה. ניתן גם לתת המצאות רלוונטיות לילדים כגון 

 ת, אפליקציית ווטסאפ, מברשת השיניים החשמלית ועוד.  הקובייה ההונגרי

אשר ממחיש בצורה  histography.io -את המסך שלכם והציגו לתלמידים את אתר שתפו ✓

ויזואלית המצאות, תגליות ואירועים שונים שקרו בכל יום במהלך ההיסטוריה החל משנת  

 . ניתן ללחוץ על נקודות אקראית במסך ולגלות מה התרחש באותו תאריך. 1600

 דק'  10

 - פטנטים

 סקר: האם להמציא המצאה זה תהליך פשוט לדעתכם? ערכו ✓

 מתלמידים שחושבים שזהו תהליך פשוט להרים את ידם. בקשו  ✓

 להרחיב את תשובתם. 1-2מ  בקשו ✓

לתלמידים שזהו תהליך מורכב ביותר. אחד מגדולי הממציאים תומאס אלווה   הסבירו ✓

"המצאה מורכבת מאחוז   -אדיסון, שהמציא בין יתר המצאותיו את הנורה, תיאר זאת יפה 

 אחד של כישרון ומתשעים ותשעה אחוזים של זיעה".  

יסויים, חישבו על מקרה שבו מישהו כמו תומאס אדיסון השקיע שנים של מחשבה, ערך נ

השקיע כספים, ובסוף הצליח לחשוב על המצאה שאף אחד אחר לא חשב עליה קודם.  

ופתאום, שנה לאחר שהוא מפרסם את ההמצאה שלו, הוא מגלה שקמה חברה שמחקה את  

ההמצאה שלו ומוכרת אותה בזול כאילו הייתה שלה. ובגלל המחיר כולם מעדיפים לקנות 

 את המוצר ממנה ולא ממנו.  

ת התלמידים: כיצד לדעתכם הוא ירגיש? מה הממציא היה רוצה שיבטיחו לו לפני  א שאלו ✓

 שהוא מגלה את ההמצאה?  

 : הסבירו

לאדם שמשקיע מחשבה, יצירתיות, זמן, כסף וכו' כדי ליצור המצאה ולאחר מכן חולק את   ✓

הידע וההמצאה שלו עם החברה, באופן שבו החברה כולה נהנית מכך, החברה נותנת  

בלעדיות על אותה ההמצאה. לבלעדיות הזו קוראים פטנט. כלומר, כאשר מישהו ממציא  

מוצר חדש, רושמים לממציא פטנט על המצאתו, המקנה לו בלעדיות )מונופול( על כל 

 שנה.  20הקשור בהמצאה למשך 

 דק'  15

https://padlet.com/sadigtools/98hkb0bpxy0hj1v6
https://padlet.com/sadigtools/98hkb0bpxy0hj1v6
https://padlet.com/sadigtools/98hkb0bpxy0hj1v6
https://padlet.com/sadigtools/xe2desvt9owoq1ew
https://padlet.com/sadigtools/xe2desvt9owoq1ew
http://histography.io/
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 המשך  -חלק א 

 מהי המצאה? 

 

עשרים שנה זה הזמן שמקובל לתת לממציא או לממציאים לנסות ולהרוויח מההמצאה,  ✓

ואולי אף יותר את ההוצאות שהיו כרוכות בדרך להמצאה. זה נכון שהרבה ובכך לכסות 

מדענים, חוקרים וממציאים הם אנשים שמעניין אותם לפתור בעיות ולהצליח להתגבר על 

שנה הם חלון ההזדמנויות  20קשיים, אבל כולם צריכים גם להתפרנס ולקיים את עצמם. 

לרווחים. לא תמיד ולא כל המצאה  של הממציאים לנסות ולתרגם את ההמצאה שלהם 

 מחזירה את עצמה, אבל לעיתים גם יוצא שהרווחים גבוהים בהרבה מאוד על ההשקעה. 

,  1967 –על מנת להסדיר את הנושא הוחלט בישראל על חוק שנקרא חוק הפטנטים, תשכ"ז  ✓

זהו חוק המסדיר את כל התנאים שעל ממציא לעמוד בהם כדי שהמצאה תחשב "המצאה  

 פטנט".  כשירת 

 

מסך ורשמו על גבי  שתפוכללים שלפיהם מחליטים איזו המצאה תירשם כפטנט,  4ישנם  ✓

 - הלוח הלבן

o ההמצאה טרם פורסמה, ונושא ההמצאה לא קיים עדיין במאגר הידע    -ההמצאה חדשנית

 המקצועי של אותו התחום. 

o קיים  ההמצאה אינה דבר מובן מאליו, על פי הידע ה -יש בהמצאה התקדמות המצאתית

יתכן ומתקיים,  –רגליים. מבחינת החידוש  5באותו התחום. דוגמא: אדם בונה כיסא עם 

לטענתו, הכיסא עתה יותר  -רגליים. מבחינת התקדמות  5היות שטרם נבנו כסאות עם  

יציב. אך ברור שהוספת רגל תייצב יותר את הכיסא. זה מובן מאליו! אין בכך התקדמות 

 המצדיקה רישום פטנט. 

o יהיה שימוש בהמצאה לאחר ייצורה.    -צאה מועילהההמ 

o ההמצאה אינה רק בגדר רעיון או חלום. על הממציא להראות כי זה בר   -ההמצאה ישימה

 יישום ולהוכיח זאת.  

 

 איזו המצאה היא פטנט?   -חידון 

 ( 1טבלה בנספח )הרחבה ב  המצגת הנלוויתבעזרת  לתלמידים מספר דוגמאותהציגו  ✓

במידה והם חושבים שההמצאה היא פטנט הם  -מהתלמידים להציג את ידם למצלמה בקשו ✓

אגודל   -(, במידה והם חושבים שההמצאה אינה פטנטLIKEדל כלפי מעלה )יסמנו עם האגו

 ( DISLIKEכלפי מטה )

לאחר מתן התשובות על כל המצאה, ספרו את הסיפור של ההמצאה   הערות למנחה: ✓

 ופירוט( והדגישו שזו המצאה ישראלית.   3( והסבירו בקצרה על ההמצאה )עמודה 2)עמודה 

 

 את התלמידים: האם שמתם לב למכנה המשותף לכל הפטנטים שהכרנו עכשיו?  שאלו ✓

 : הסבירו ✓

מהם  49%  -פטנטים  1,000 -ככולן המצאות ישראליות. כל שנה נרשמים בישראל 

 . ישראל היא מעצמה של המצאות ורישום פטנטים  רפואיים.

 

 סיכום ביניים  ✓

עד כה עסקנו בהגדרה לפטנט וראינו מה נכלל תחת ההגדרה הזו ומה לא. למדנו על חוק  

הפטנטים והבנו שקיימים קריטריונים ברורים שקובעים מתי המצאה נחשבת כפטנט. עכשיו 

הכללים של חוק הפטנטים, כי אנו עומדים   4להמציא פטנטים בעצמינו. זכרו את אנחנו עומדים  

 להיעזר בהם בחלק הבא של השיעור.

 

https://docs.google.com/presentation/d/1bT8I7daWACgtLmDczRCW94OiJFfu4U7BfHAMLvFn1wI/edit#slide=id.g53dcd05b4b_0_44
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 זמן  הנחיות נושא

 חלק ב 

המצאת  

 המצאות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -התנסות בתהליך ההמצאה 

: כעת אנחנו עומדים להמציא המצאות בעצמנו. אתם תתחלקו כעת למספר קבוצות הסבירו ✓

וכל קבוצה תצטרך לחשוב יחד על רעיון לפטנט שעומד בקריטריונים של חוק הפטנטים 

 חדשה, מועילה, ישימה ויש בה התקדמות המצאתית.   -כלומר ההמצאה 

 - המצאת הפטנט בקבוצות

 - . המשימהבצ'אט( ששמרתם, כקובץ מצורף oogle docsG) המשימה קובץ את שלחו  ✓

o  לחשוב יחד על המצאה חדשנית בתחום בית הספר )כיתת הלימוד, חצר בית הספר, כלי

 כתיבה, ציוד לתלמיד ועוד(. 

o  להצגה בפני הכיתה   –של ההמצאה  לשרטט דגם 

o לחשוב על שם לפטנט 

o  להכין את הצגתו בפני הכיתה  

 מכל קבוצה לבחור נציג שישרטט / יכתוב את פרטי ההמצאה. בקשו  ✓

 תלמידים בחדרי הזום. 5-6את הכיתה לקבוצות של חלקו  ✓

עברו בין הקבוצות, סייעו להם בחשיבה על רעיונות, עודדו אותם לחשוב  הערות למנחה: ✓

 על רעיונות יצירתיים ומקוריים. 

להם שאנו עוסקים בפתרון בעיות, לכן כדאי לחשוב מראש על בעיה אחת הקיימת  הסבירו  ✓

באותו התחום, ואז לחשוב על דרך אפשרית ומקורית לפתרונה. דוגמאות לתחומים שונים: 

 נכויות שונות, איכות הסביבה, תחבורה ועוד.   מחשבים,

 

 התכנסות במליאה  

 דקות, מחדש למליאה.  10-את התלמידים, לאחר כ  כנסו ✓

 מנציג מכל קבוצה שיציג בקצרה את תוצריה.  בקשו  ✓

נסו לאתגר אותם ושאלו האם ההמצאה שלהם חדשנית, האם יש בה התקדמות  למנחה: ✓

 המצאתית, האם ניתן לדעתם ליישם אותה במציאות? )לפי חוק הפטנטים(. 

 את נציגי הקבוצות:שאלו  ✓

o  ?מה הייתה התחושה כאשר המצאתם רעיונות משלכם? האם היה לכם קל 

o  ?איך הייתה העבודה בקבוצות על הכנת התוצרים 

o  תם מרוצים מהתוצאה?האם א 

 דק'  15

 - פטנט וזכויות יוצרים

עם התלמידים בצורך בהגנה על זכויות יוצרים, במשמעות של רישום פטנט ובתנאים   דונו ✓

 - לזכאותו

 -את התלמידים )בחרו תלמיד או שניים שמצביעים ותנו להם את זכות הדיבור(שאלו  ✓

o  מכיתה אחרת היה מתגנב לכתה,  שאלו את התלמידים, כיצד היו מרגישים אם מישהו

מעתיק את אחת ההמצאות שלהם, וזוכה בפרס כספי גדול בתחרות ההמצאות לבני  

 נוער בארץ עם ההמצאה שלהם? מדוע? 

שיר, ציור, פסל וכו', הוא מבטא בכך את עצמו. היצירה   –: כשאדם יוצר משהו  הסבירו ✓

אותה, למכור אותה או אולי  היא שלו, והוא היחיד הרשאי להחליט מה לעשות עמה: לפרסם 

פשוט להשאירה בתוך המגירה. בכל אופן, זו זכותו הפרטית של היוצר, ופלישה לזכות זו 

על ידי חיקוי או הפצה ללא תשלום וללא קבלת רשות )כמו ב"הורדת" שירים באינטרנט(, 

 .היא הפרת "זכות היוצרים" שלו

 דק'  5

https://docs.google.com/document/d/1jmxxu6Ri7-TYoujkEqskfpm5MsNFA9XEdBXysgvh3Q8/edit
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 זמן  הנחיות נושא

 חלק ג 

 השיעור סיכום 

   -סיכום 

למדנו על רישום פטנטים, על ההגנה שזה מקנה לממציא, על חשיבות הגנה זו, אך גם על  ✓

 הבעייתיות שלה.  

ראינו שכדי לאזן בין האינטרסים של הממציא והחברה הוחלט שלא כל המצאה תחשב   ✓

"פטנט", ושבעצם, זה בכלל לא פשוט להמציא פטנט כי צריך לעמוד בהרבה קריטריונים.  

אינו שיש המון המצאות ישראליות ופטנטים שנרשמו עבורן וגם הזכרנו המצאות בולטות ר

 שהצליחו בכל העולם. 

 התנסינו בחשיבה על רעיונות מקוריים להמצאות חדשניות ובתכנון דגם / שרטוט שלהם. ✓

דיברנו גם על הצורך במתן בלעדיות להמצאות כדי שהם לא יצטרכו להיפרד מהמצאותיהם   ✓

 לטובת מישהו אחר.  

ראינו שיש המון המצאות ישראליות ופטנטים שנרשמו עבורן וגם הזכרנו המצאות בולטות  ✓

 שהצליחו בכל העולם. 

 

  oogle slidesG -ב של הקורס מצגת השיתופיתמהמורה לשלוח קישור לבקשו  ✓

 מהתלמידים לשתף במצגת במחשבה/ תובנה /תחושה שהם יוצאים איתה מהמפגש.בקשו  ✓

 דק'  5

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 מצגת נלווית  –  1נספח  

 

 

 האם ההמצאה היא פטנט, מדוע? הסיפור של ההמצאה  ההמצאה 

עגבניות  

 שרי

לפני שהיו עגבניות שרי היו רק 

רגילות. ומי שהמציא אותן  עגבניות 

 חשב על חטיף בריא מול הטלוויזיה 

כן, זוהי המצאה ישראלית של פרופ' נחום קידר  

מהפקולטה לחקלאות ברחובות בשיתוף פעולה עם 

 חברת "הזרע". 

מסטיק  

בטעם  

 אגוזים 

הממציאה של המסטיק הזה מאוד  

אוהבת אגוזים וחשבה שהשילוב עם 

 טעיםמסטיק יכול להיות מאוד 

 לא פטנט 

טפטפות  

 להשקיה 

אביזר בצינור ההשקיה מונח בסמוך 

לשורשי הצמח, וממנו מטפטפים 

המים ישר לצמח. לפני כן, היו 

 משקים בצינורות או בממטרות.

כן, זוהי המצאה של המהנדס הישראלי שמחה בלאס  

 המיוצרת במפעל נטפים בקיבוץ חצרים. 

קפסולת  

וידאו  

המצלמת  

את פנים  

 הגוף

שנלקח בבליעה ובו מצלמה   כדור

שמצלמת את הגוף מבפנים, מבלי  

 צורך לנתח 

כן, קפסולת הוידאו )תרופה בבליעה( המצלמת את  

המעי הדק היא המצאה ישראלית של חברת גיוון 

אימג'ינג בשיתוף פרופ' רמי אליקים. הסבירו שבתחום  

 התרופות ישנן הרבה מאוד המצאות חדשניות. 

כדורגל  

 מרובע

גל מפורסם המציא  שחקן כדור

 כדורגל בצורת ריבוע. 

 לא פטנט, משום שאין בה תועלת במשחק כדורגל.

כן, והיא המצאה ישראלית, שפיתחה חברת אוסם בשנות   החטיף שילדים אוהבים  במבה

. שם המוצר נבחר בגלל דמיונו למילים  60 -ה

 הראשונות שהתינוק הוגה "אמא" ו"אבא". 

 סיסטמס. - כן, והיא המצאה ישראלית של חברת אם לאחסון נתונים למחשב מכשיר זעיר  דיסק און קי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1bT8I7daWACgtLmDczRCW94OiJFfu4U7BfHAMLvFn1wI/edit#slide=id.g53dcd05b4b_0_44
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 2נספח 

 

  המצאת פטנט -משימה קבוצתית

 עליכם להמציא פטנט לפי השלבים הבאים:

תלמיד חשבו יחד על המצאה חדשנית בתחום בית הספר )כיתת הלימוד, חצר בית הספר, כלי כתיבה, ציוד ל ✓

 ועוד(.

 כדאי לחשוב מראש על בעיה אחת הקיימת בתחום זה, ואז לחשוב על דרך אפשרית ומקורית לפתרונה. ✓

 חשבו על שם לפטנט שלכם ✓

 בחרו נציג שישרטט הפטנט ויציג בפני הכיתה ✓

 הכינו את הצגתו בפני הכיתה ✓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1jmxxu6Ri7-TYoujkEqskfpm5MsNFA9XEdBXysgvh3Q8/edit
https://docs.google.com/document/d/1jmxxu6Ri7-TYoujkEqskfpm5MsNFA9XEdBXysgvh3Q8/edit
https://docs.google.com/document/d/1jmxxu6Ri7-TYoujkEqskfpm5MsNFA9XEdBXysgvh3Q8/edit
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 מה מניע אותי? – 9שיעור מספר 

 

 מטרות השיעור

 התלמידים יבינו את המושג הנעה )מוטיבציה( ✓

 התלמידים יבינו כיצד מעוררים תהליכים מניעים ✓

 יצירת מודעות לגורמים סביבתיים המשפיעים על ההנעה שלנו  ✓

פעולות לביצוע 

 השיעור לפני

 .קריאת המייל שנשלח ע"י רכזת שיעור אחר, לאחר מפגש ההדרכה ✓

 והכנתה לשיתוף.  נלוותהמצגת הפתיחת  ✓

 והכנתו לשליחה.  Padlet -פתיחת הקישור ללוח ה ✓

ושמירתו כקובץ  העזר לצוות חירום בנושא הנעהדף פתיחת הקישור  ✓

 ליחתו לתלמידים בזום(.במחשב )לקראת ש

 גורמים המשפיעים על מוטיבציה בלימודיםפתיחת הקישור  ✓

 ושמירתו כקובץ במחשב )לקראת שליחתו לתלמידים בזום(

דגשים כלליים 

לניהול דיון 

 יעורבמהלך הש

כל תלמיד אחראי לעדכן את שמו )בעברית( עם כניסתו לשיעור, כך  ✓

 המתנדב יוכל לפנות אל התלמידים בשמם.

בזום, ועם מצלמות  (mute)כל תלמידי הכיתה במצב השתק  ✓

 .פתוחות 

תלמיד מבקש את רשות הדיבור בהצבעה, ומשחרר ממצב השתק  ✓

(mute) ימתין שהמתנדב יבטל את מצב  / באישורו של המתנדב

 וייתן לו את רשות הדיבור.  (mute)השתק

 

 

 מבנה השיעור

 

 מתודות ועזרים זמן )דק'(  נושא  

11.  

 פתיחה והכרות

o פתיחה 

o  משאבי אנוש –הכרות התחום 

 דק' 10
o מצגת נלווית 

o דיון 

12.  

 הנעה בעבודה ובכיתה

o ?מהי מוטיבציה 

o סיבות לחוסר מוטיבציה 

o ?איך מגבירים מוטיבציה 

 דק' 30

o  לוח שיתופיPadlet 

o עבודה בקבוצות 

o עבודה עצמאית 

o דיון 

13.  
 סיכום

 ?מה מניע אותי
 דק' 10

o שיתוף אישי 

o  סיכום שיתופיGoogle slides 

  דק' 50 משך זמן סה"כ:

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1nFxtFx-khR0xUXI2XuGgpAGE6QTeH0IATX3Htr83OKk/edit#slide=id.p
https://padlet.com/sadigtools/lh9u7ej9zcprkti0
https://docs.google.com/document/d/1m26IPSfUWOThSrLzRMFfH0MUa79ZDMz9HzPN4MB1u1c/edit
https://docs.google.com/document/d/1HNRlsMqQZh6Qm1TlNMj-yDv7y9-V43hNcReXCbWPpDw/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1nFxtFx-khR0xUXI2XuGgpAGE6QTeH0IATX3Htr83OKk/edit#slide=id.p
https://padlet.com/sadigtools/lh9u7ej9zcprkti0
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 מהלך השיעור 
 

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 חלק א

 פתיחה

 

 

 

  הפתיח

מה אתם עושים. מומלץ לספר מעט על עצמכם, ספרו לתלמידים את עצמכם ו הציגו ✓

 מהיכן הגעתם, אילו תלמידים הייתם, כיצד הגעתם לעבודה שלכם כיום. 

בקול  יקראשירצה,  כל תלמיד. במצגת 1שקף שתפו מסך, והציגו לתלמידים את  ✓

 מי עומד מולם.  ,על סמך ההיגדים לנחש, . התלמידים צריכיםאת אחד ההיגדים

( מה כולל התחום הנקרא משאבי זיהו את תפקידש לאחרלתלמידים )הסבירו  ✓

 אנוש. 

שלא , תחום משאבי האנושחלק קטן וחשוב ב עלתדברו  םלתלמידים, שהיוספרו  ✓

 אבל קשור לחיים של כולנו. אותו עד כה,תם הזכר

 דק 10

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלק ב 

הנעה בעבודה 

 ובכיתה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הנעה בעבודה ובכיתה 

מנת  ככל שניתן על ילכיתה את המקרה הבא, נסו להפוך אותו למציאות תארו ✓

 להניע את הכיתה לפעולה:

לאחרונה יש לנו בעיה קשה בחברה וגייסו אותי לצוות חשיבה כיצד לפתור את 

הבעיה. מזה כמה שבועות יש אווירה משונה אצלנו. אני לא יודע איך לתאר 

אולי איבדנו את ההתלהבות או החשק, אבל כולם עובדים הרבה יותר  –במילים 

לאט מבדרך כלל. המנהלים הבכירים כינסו ישיבת חרום. מסתבר שזו ממש בעיה 

שעלולה להכניס אותנו לקשיים ובעיות מול הלקוחות ושאר הגורמים בחברה, 

משהו התלויים בנו. לא קרה שום דבר מיוחד. אף אחד לא הכריז על שביתה או 

דומה, אבל התחושה היא שאנשים מגיעים ללא חשק לעבודה ולישיבות. כאילו הם 

חשק כזאת. צירפו אותי לצוות -בלעו גלולה ההפוכה לגלולת חשק, מין גלולת אנטי

חירום שאמור לתת הסבר תוך שלושה ימים על מה שקורה ולמצוא פתרונות. פתאום 

שיעור אולי אנצל את ההזדמנות חשבתי לעצמי, שאם אני מעביר לכם היום את ה

 ואתייעץ אתכם.

 מהי מוטיבציה/הנעה?  -את התלמידים  שאלו ✓

רגע לפני שנחשוב על הגורמים לבעיה ועל פתרונות אני רוצה לדבר על נושא אחד 

 .הנעה / מוטיבציה –שעבדנו עליו הרבה בצוות החירום שלנו 

 Padlet -ב השיתופי ללוח הלינק את לתלמידים שילחו ✓

 ,השאלה את ששאלתם לאחר, המשותף בלוח הטבלה את למלא מהתלמידים בקשו ✓

 בעמודה ברלוונטית .

 . למידים את הלוח הנוצר מתשובותיהםלת והציגו המסך את שתפו ✓

 שאלות לדיון: ✓

o ?הנעה , מסוימים ולא אחריםהנעה גורמת לנו לעשות דברים  מהי הנעה

 עוזרת לנו להשקיע ולהתמיד ולהתגבר על קשיים.

o  ,מה גורם לנו להרגיש טוב עם עצמנו? רצונות, שאיפות, נקודות חוזקה

 תגמול חיצוני...

 דק' 30

https://docs.google.com/presentation/d/1nFxtFx-khR0xUXI2XuGgpAGE6QTeH0IATX3Htr83OKk/edit#slide=id.p
https://padlet.com/sadigtools/lh9u7ej9zcprkti0
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 חלק ב המשך 

הנעה בעבודה 

 ובכיתה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  ?אילו דברים יוצרים הנעה 

 תגמול חיצוני )חיובי: פרסים, שבחים. שלילי: להימנע מעונש וקנס(. 

, ניצחון, התקדמות, התגברות על מכשול או תחושת סיפוק שאחרי )הישג

 מחשבתי, חברתי, שכלי. –אתגר  פחד(. 

 עבודה בקבוצות

לפתוח ובקשו מהתלמידים  העזר לצוות חירום בנושא הנעהדף בצ'אט את  שלחו ✓

 הקובץ ולשמור אותו.

כל קבוצה נדרשת להציע הסבר  קבוצות בחדרי זום שונים.  4-את הכיתה ל חלקו ✓

 פתרונות אפשריים לבעיה. לחוסר המוטיבציה ו

למנחה: חשוב לעבור בין החדרים ולסייע לקבוצות, ניתן ורצוי להיעזר במחנכת  ✓

 הכיתה בשלב זה. 

 הקבוצות צריכות לדון בשאלות הבאות )המופיעות בדף העזר שחילקתם להן(: ✓

o  מה לדעתכם יכולה להיות הסיבה לכך שמוטיבציה של עובדים במקום עבודה

 יורדת?

o ניתן להגביר מוטיבציה של עובדים? איך לדעתכם 

o ?תנו דוגמא למצב בו הייתה לכם הרבה מוטיבציה. מה לדעתכם הייתה הסיבה לכך 

o ?תנו דוגמא למצב בו הייתה לכם מעט מוטיבציה. מה לדעתכם הייתה הסיבה לכך 

 

ן הבעיה. הצעות לפתרולמליאה ובקשו מנציג מכל קבוצה לשתף ברעיונות ובזרו יח ✓

 . (white board)מומלץ לרכז את כל התשבות על הלוח השיתופי בזום 

 תשובות אפשריות:   ✓

o  חוסר שביעות רצון מהשכר, מתנאי התעסוקה )סביבת  –סיבות לחוסר הנעה

עבודה רועשת, מלוכלכת(, חוסר שביעות רצון מההתקדמות בעבודה )עובד 

חס לא חם, לא אישי, לא ציפה לקבל קידום ולא קיבל(, מיחס המעסיקים )י

מתחשב(, חוסר עניין בעבודה, שעמום, לחץ ושחיקה, חוסר בטחון של העובד 

ועוד. רצוי לשלב סיבות מחיי התלמידים  ביחס ליכולותיו, רף יעדים גבוה מדי

 בבית הספר )חוסר שביעות רצון מהציון, מיחס המורה וכו'(. 

o  עבודה של כל אחד לפי להתאים את צורת ה –איך ניתן להגביר את ההנעה

המניעים שלו, לתת תגמול מתאים, לשנות דברים שעלולים להעכיר את 

האווירה, להחליף צוותי עבודה. בהקבלה לכיתה ניתן לחשוב על הצבת יעדים 

ידי המורה, מעורבות הורים, החלפת כיתה או קבוצת -ממוקדים, ליווי אישי על

 לימוד, מתן הקלות שונות וכד'.

אנשים רבים חקרו את תופעת המוטיבציה  -בנושא מחקריםבפני התלמידים הציגו  ✓

 וניסו להסביר איך להשיג מוטיבציה. להלן כמה דוגמאות:

o חוקר בשם אדמס טען שאם נראה לאדם שהוא משקיע השוואה לאחרים :

 בעבודה יותר מחבריו, אבל הוא מקבל פחות שכר מהם, המוטיבציה שלו תרד.

, לעומת חבריו שהשקיעו יותר וקיבלו גבוה שהוא מקבל שכראם הוא רואה 

 פחות, תהיה לו יותר מוטיבציה.

https://docs.google.com/document/d/1m26IPSfUWOThSrLzRMFfH0MUa79ZDMz9HzPN4MB1u1c/edit
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 חלק ב המשך 

הנעה בעבודה 

 ובכיתה

 

 

אפשר לבקש מהתלמידים לתת את המקבילה מחיי הכיתה: אם תלמיד השקיע 

למבחן וקיבל ציון נמוך יותר מחברו לכיתה שהשקיע פחות  יםהרבה בלימוד

 , מה יקרה למוטיבציה של תלמיד זה? יםבלימוד

o  חוקר אחר בשם ורום טען שהציפיות שיש לאדם לגבי התוצאות מעצמיצפיות :

 של הפעולה שלו, הן הקובעות אם יהיה מוכן להתאמץ כדי להשיג אותה או לא. 

מאמין שאם ישקיע מאמץ רב יותר, יש לו יותר סיכוי להשיג את האדם 

 –תגמול התוצאה, סביר שיתאמץ יותר. אדם מאמין שהשגת התוצאה תביא לו 

 סביר שיתאמץ יותר. –סביר שיתאמץ יותר. אם התגמול נתפס בעיניו "כשווה" 

למבחן תביא  יםאם תלמיד מאמין שהשקעת זמן בלימוד – יםומעולם התלמיד

למבחן. אם לעומת זאת, הוא  יםתוצאות, סביר להניח שישקיע זמן בלימוד

 .ע זמןמאמין שממילא הלימוד לא יעזור לו, סביר להניח שלא ישקי

 ועבודה עצמאית דיון

מה מניע אנשים  -במצגת  2שקופית מספר מסך והציגו לתלמידים את שתפו  ✓

 לעבוד?  

 עם התלמידים לאור הדברים שנאמרו בכיתה עד כה.  העליעברו  ✓

גורמים המשפיעים על מוטיבציה  -לתלמידים בצ'אט הזום את הקובץ שלחו  ✓

 בלימודים

הרשומים בדף באופן עצמאי. הנחו  מהתלמידים להתייחס למניעים השוניםבקשו  ✓

מניעים שהם ובנוסף, לבחור גם את ה ת ההיגדים שאיתם הם מזדהיםבחור אאותם ל

 איתם.אינם מסכימים 

תוכלו לשאול את יתר  תלמידים המעוניינים לשתף במה בחרו. 2-3מ  בקשו ✓

 התלמידים האם הם מסכימים עם ההיגדים שבחר התלמיד.

 זמן הנחיות נושא

 

 חלק ג

 סיכום השיעור

 

 

 

 

 משחק מסכם

"מה מניע אותי בכיתה   -ה לשתף את כולם ולענות על השאלה/כל תלמידבקשו מ ✓

 או בחיי היום יום?" 

 -עם התלמידים סכמו ✓

איך מניעים אנשים לבצע פעולות ולהשיג   . מושג מוטיבציהההכרנו היום את 

מטרות? זה יכול להיות עובדים, תלמידים, חברים, הורים, מורים וכל מי שנמצא 

בסביבתנו הקרובה. ראינו שיכולות להיות סיבות רבות להיעדר מוטיבציה, ותמיד 

ם ניסו לענות על השאלה חשוב להבין מהי הסיבה ולתת מענה מתאים. חוקרים רבי

 כל אחד מאיר זווית אחרת על הנושא.  ?איך מניעים אנשים –הגדולה 

לפעמים הגורמים שמדרבנים אותנו מאוד ומה שמניע אותנו  –כפי שראינו היום 

מוכתבים לנו מסביב. ההוא לא בהכרח דברים שבאים מתוכנו אלא דווקא דברים 

יעצור אתכם בחיים או ימנע מכם להצליח חשוב שתהיו מודעים לזה כדי שזה לא 

בתחומים שאתם באמת טובים בהם. אז בפעם הבאה שאתם מרגישים שאין לכם או 

לקרובים לכם מוטיבציה, תנסו לחשוב למה, ואיך אפשר לשנות את זה. בהצלחה. 

זה אמנם היה תרגיל,  -עזרתם לי מאוד היום בחשיבה על ירידת המוטיבציה אצלנו 

 בהצלחה.אך עמדתם בו 

 דק' 10

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1nFxtFx-khR0xUXI2XuGgpAGE6QTeH0IATX3Htr83OKk/edit#slide=id.gb59502e350_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/1nFxtFx-khR0xUXI2XuGgpAGE6QTeH0IATX3Htr83OKk/edit#slide=id.gb59502e350_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/1nFxtFx-khR0xUXI2XuGgpAGE6QTeH0IATX3Htr83OKk/edit#slide=id.gb59502e350_0_0
https://docs.google.com/document/d/1HNRlsMqQZh6Qm1TlNMj-yDv7y9-V43hNcReXCbWPpDw/edit
https://docs.google.com/document/d/1HNRlsMqQZh6Qm1TlNMj-yDv7y9-V43hNcReXCbWPpDw/edit


 

58 

 

 יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסה  – 10שיעור מספר 

 

 מטרות השיעור

 לעודד את התלמידים לחשוב מחוץ לקופסה ✓

ללמד את התלמידים מהו ההבדל בין חשיבה רגילה לחשיבה  ✓

 יצירתית וכי השתיים משלימות זו את זו

 ללמד את התלמידים דרכים שונות להעביר מסר ✓

פעולות לביצוע 

 השיעור לפני

 .קריאת המייל שנשלח ע"י רכזת שיעור אחר, לאחר מפגש ההדרכה ✓

ובדיקה מראש של הסרטונים במצגת )לא  נלוותהמצגת הפתיחת  ✓

לשכוח בזמן שיתוף המסך בזום והקרנת הסרטון לסמן את התיבה 

 (. share soundשל שיתוף הסאונד 

דגשים כלליים 

לניהול דיון 

 במהלך השיעור

כל תלמיד אחראי לעדכן את שמו )בעברית( עם כניסתו לשיעור, כך  ✓

 המתנדב יוכל לפנות אל התלמידים בשמם.

בזום, ועם מצלמות  (mute)כל תלמידי הכיתה במצב השתק  ✓

 .פתוחות 

תלמיד מבקש את רשות הדיבור בהצבעה, ומשחרר ממצב השתק  ✓

(mute) ימתין שהמתנדב יבטל את מצב  / באישורו של המתנדב

 וייתן לו את רשות הדיבור.  (mute)השתק

 

 מבנה השיעור

 

 מתודות ועזרים זמן )דק'(  נושא  

14.  

 התנסות בחשיבה יצירתית

o פתיחה 

o למידה והתנסות חווייתית 

 דק' 25

o משחקי למידה 

o סרטון 

o  לוחPadlet 

o דיון 

15.  
 הלכה למעשה –חשיבה יצירתית 

o הבנת המסר 
 דק' 10

o סרטון 

o דיון 

 Google slidesסיכום שיתופי  o דק' 5 דבר חדש שלמדתי היום? סיכום:  .16

  דק' 40 משך זמן סה"כ:

 

 

 

 

 

http://www.shiuracher.org/pdf/dl/DL_outfothebox.pptx
https://padlet.com/sadigtools/p8ap6c4hvyon97xf
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 מהלך השיעור 
 

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלק א

התנסות 

בחשיבה 

 יצירתית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  פתיחה

מהיכן הגעתם, אילו תלמידים הייתם, כיצד הגעתם לעבודה  :את עצמכםהציגו  ✓

 שלכם כיום, מה אתם אוהבים בעבודה שלכם ועם אילו אתגרים אתם מתמודדים.

. מצגת(ב 2שקופית הקישור ב) "גברים בשחור"לתלמידים קטע מתוך הסרט  הראו ✓

רואים את וויל סמית מתמודד על משרה מול קצינים ואלופים בצבא  קטעב

אי, כל המועמדים מתבקשים לענות על בחינה כתובה, אך הכיסא עליו הם האמריק

יושבים )בצורת ביצה( לא מאפשר להם לכתוב בצורה נוחה. בסרטון רואים את כל 

המועמדים מנסים למצוא תנוחה נוחה ללא הצלחה. וויל סמית קם, גורר שולחן 

כתיבת  שנמצא במרכז החדר אל מקום הישיבה שלו ומשתמש בשולחן לצורך

 הבחינה. 

)בשלב זה אל תסבירו בעצמכם עדיין במה  את התלמידים מה ראינו בסרטון?שאלו  ✓

 יעסוק השיעור(

 

 התנסות בחשיבה יצירתית

נקודות, בקשו  9בה מופיעות  ,במצגת 3את שקופית מספר לתלמידים הראו  ✓

במחברת שלהם ומבלי להרים את כלי הכתיבה לצייר  ציורם לצייר את הדימהתלמי

קווים ישרים שעוברים דרך כל הנקודות )הפתרון הוא למשוך את הקווים מחוץ  4

 (. סרטון מדגיםציור גבולות ה

מכל תלמיד . על שוניםמהתלמידים בבית להביא אל מול המחשב אביזרים בקשו  ✓

 מושים שונים לחפץ )לדוגמא קערה יכולה להיות גם כובע,ילמצוא כמה שיותר ש

(. בקשו מהתלמידים להציג את השימושים השונים ועוד יר לילה, סאמבטיה לבובות

 שמצאו לכל חפץ במליאה.

 

 את התלמידים מה נדרש מהם כדי להצליח במשימות השונות?  שאלו ✓

המוח שלנו הוא מכונה מופלאה שמצליחה לחשב כמויות  -לתלמידים  הסבירו ✓

אדירות של מידע בזמן קצר. בכדי שהמוח יוכל לפעול במהירות הוא משתמש 

בניסיון העבר שלו על מנת לחשב מהר יותר ולהסיק את המסקנה הנכונה ביותר 

החשיבה שנדרשה מכם היא חשיבה יצירתית הנקראת גם  בזמן הקצר ביותר. 

 קופסה, כלומר חשיבה מחוץ לתבניות שבהם אנו רגילים לחשוב.חשיבה מחוץ ל

 

 adletP -לתלמידים את הלינק ללוח השיתופי ב שילחו ✓

מהתלמידים למלא את הטבלה בלוח המשותף, לאחר ששאלתם את השאלה,  בקשו ✓

 בעמודה ברלוונטית. 

 . מתשובותיהם הנוצר הלוח את לתלמידים והציגו המסך את שתפו ✓

 השאלות לדיון: ✓

 דק 20

https://www.youtube.com/watch?v=m4ZZp9N3bt0
https://padlet.com/sadigtools/p8ap6c4hvyon97xf
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 המשך חלק א

התנסות 

בחשיבה 

 יצירתית

 

 

 

 

 

 

 

 

o  ,האם אתם מזהים מה הם המאפיינים של חשיבה יצירתית? )דמיון, הומור, חדשנות

 ., משחק(תייחודיו מקוריות,

o  יותר  םיצירתייבתרגיל האחרון האם שמתם לב שהרעיונות האחרונים היו

מגיעה אחרי שאנחנו משחררים את הרעיונות  תיצירתיומהרעיונות הראשונים? )

 .הראשונים והברורים מעליהם שקופצים לנו לראש(

o  ,מהם היתרונות של חשיבה רגילה? )אין צורך להמציא את העולם מחדש כל פעם

 . יעילות, שפה משותפת( בטחון, נוחות,

o  מהם החסרונות של חשיבה רגילה? )קיבעונות, חשיבה בתבניות שאינן מאפשרות

שימוש בגישות אחרות, שיפוטיות, לימוד מה שממילא כבר ידוע, התייחסות לעתיד 

 .כאילו היה שכפול של העבר וכו'(

o  מהם החסרונות של חשיבה יצירתית? )סיכון, איבוד שיווי משקל, העדר

 יטריונים לשיפוט, חוסר כדאיות, חוסר אחריות, אפשרות לכישלון וכו'(.קר

o  ,מהם היתרונות של חשיבה יצירתית? )פתרונות למצבים אבודים, פריצות דרך

המצאות, פטנטים, גילויים חדשים, שיפור הקיים תוך הפחתת עלויות, סיפוק 

 (.פנימי

o ור בעיות שאחרים לא חשיבה מחוץ לקופסה תייחד אתכם מהכלל, תעזור לכם לפת

 .יצליחו, ובקלות

 

לתלמידים כי עכשיו אחרי שהם הבינו מהי חשיבה יצירתית אתם רוצים לתת  אמרו ✓

 .להם הזדמנות להתנסות בחשיבה יצירתית

  IXבה מופיעה הצורה  ,במצגת 6 מספר את שקופיתלתלמידים  הראו ✓

)הפתרון  6מהתלמידים להוסיף קו אחד כדי שהצורה תהיה ביטוי של הספרה  בקשו ✓

 (.SIXכך שתופיע המילה  Sהוא להוסיף קו מפותל בצורת האות 

מהתלמידים להרים ידיים גבוה, כעת בקשו מהם להרים את הידיים עוד יותר  בקשו ✓

וא לראות גבוה, בקשו מהם שוב להרים את הידיים הכי גבוה שהם יכולים. הרעיון ה

 השולחן?/אהכיסהאם יהיה תלמיד שיקום ויעמוד על 

לתלמידים כי בשום שלב לא הגדרתם להם חוק שהם צריכים להישאר  הסבירו ✓

, אך הם הוגבלו על ידי החוקים שהם הציבו לעצמם/חושבים בכיסאישובים 

 שהחברה מציבה להם.

 

 יצירתית?את התלמידים מה עוצר אותנו מלחשוב בצורה שאלו  ✓

 מהתלמידים להשיב בצ'אט הזום והקריאו את תשובותיהם. בקשו  ✓

ב הפעמים אנחנו עוצרים את עצמנו מתוך הפחד לטעות, אך ולתלמידים כי ר  הסבירו ✓

הרבה מההמצאות והפיתוחים שהיום נראים מובנים מאליהם נולדו מתוך טעויות או 

וצרו לראשונה על ידי רות תפיסות "שגויות". כך למשל, עוגיות ה"שוקולד צ'יפס" נ

וויקפילד, עקב מחשבה מוטעית שפיסות השוקולד ימסו באפיה, ויהוו תחליף ראוי 

 למחסור שהיה לה באבקת קקאו באותו היום.

✓  
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 זמן  הנחיות נושא

 

 חלק ב 

חשיבה 

 –יצירתית 

 הלכה למעשה

 

 

ציורית ( המראה בצורה במצגת 9)שקופית  "תן יד"לתלמידים את הסרטון הראו  ✓

 מקסימה את המשמעות של יציאה מהתלם.ו

 את התלמידים: שאלו  ✓

o  ?מה המסר של הסרטון 

o הים עם הדמויות בסרטון?דמז בהם אתם האם ישנם תחומים בחיים שלכם 

 מהתלמידים להשיב בצ'אט הזום והקריאו את תשובותיהם.  בקשו ✓

 .להרחיב תשובותיהם בעל פה םתלמידים המעונייני 2-3בחרו  ✓

 דק' 20

 זמן הנחיות נושא

 

 חלק ג

 סיכום השיעור

 

 

 

 

 -עם התלמידיםסכמו  ✓

o  חווינו היום התנסות בחשיבה יצירתית במגוון תחומים. למדנו שיצירתיות אינה 

 סותרת חשיבה רגילה אלא משלימה אותה וכי היא ניתנת לשיפור. 

o  בפעם הבאה שאתם נתקלים בקושי או אתגר אל תמהרו להסתפק בפתרון

 הראשון שעולה לכם אלא התאמצו עוד קצת ונסו לחשוב באופן יצירתי יותר.

o לחיות את חייכם גם אם היא לא מתיישרת  כםהכי חשוב תבחרו את הדרך של

 .סה שאתם רגילים אליהבדיוק לקופ

 מה אתם לוקחים מהשיעור היום?  -את התלמידים שאלו  ✓

בקשו ו Google slides -לתלמידים לינק למצגת שיתופית ב מהמורה לשלוחבקשו  ✓

 מהתלמידים לשתף במצגת את התשובות. 

 דק' 5

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p

