
 

 
  העמק למגדל שנה 60     

 מתוקשבת בסביבה

 מטמון לירון - "אלון יגאל" תקשוב רכזת

 ישי עמית - " יוספטל גיורא" תקשוב רכז

 אשכול מדריכת -שרוני נעמי בהנחיית



 רציונאל

 הלמידה את לשלב הוחלט העמק למגדל שנה  60ת חגיגו במסגרת

 אותנטית חקר למידת תוך הספר בתי בכל ולהעצימה המתוקשבת

 המידע שיתוף ,חדש ידע ויוצרת קיים ידע על המבוססת הישוב על

 .וחווייתית משותפת שיא בפעילות וסיכומו הספר בתי  כל בין

 

 



 המשתתפים

 והשותפים
 ושתי יסודיים ספר בתי מחמישה- כיתות 13: םמשתתפי

 ביניים חטיבות

 ,תקשוב רכזי ,אשכול מדריכי ,העיר ראש ,מנהלים :שותפים

  "תלמיד לכל סיסמה" מטמיעי ,מחנכים



 מטרות

 .בעיר הספר בתי בין מקוונת שיתופית למידה. 1

    מהיבטים העמק מגדל העיר  על חקר ולמידת היכרות. 2

  .שונים

 .לקהילה התלמידים בין הקשר העצמת .3

 .21-ה המאה מיומנויות הטמעת .4

 את המלווה באתר העיר על שיתופי מידע מאגר יצירת. 5

 .הפעילות

 

http://me.sisma.org.il/60migdal/Pages/home.aspx


אותנטית ולמידה חדשנית פדגוגיה  

  הקהילה בשיתוף חקר למידת•

 

 .והכיתות הספר בתי כל בין שיתופית מקוונת למידה•

 

 באתר ועדכונו חדש מידע  יצירת•

 

  והלמידה הפעילות מהלך תיעוד•

 

  וירטואלי חידון -שיא יום•

 

 .ובפעילויות בחידונים חלופית הערכה•

 

 

http://youtube.com/v/9QTpSolZ3RA


 חודשים 3 -הפעילות מהלך

 

  תחום בחירת 

  ,חקר

 העמק במגדל

 

 תוצרים העלאת

 לאתר ופעילויות

 .היישובי

 -הפעלה ימי שני

 התוצרים למידת

 והתנסות

 בפעילויות

 - מקוון שיא יום

 " שלי ליישוב המירוץ"

 .ומשוב סיכום

 תעודות חלוקת

  .לכיתות השתתפות

  ותעוד חקר

 

 



 משחקים באמצעות  ולמידה פעילויות

 ברשת

http://me.sisma.org.il/60migdal/Pages/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA %D7%99%D7%92%D7%90%D7%9C %D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F.aspx


 דיגיטאליים ספרים ,סרטונים-תוצרים

 וטקסטים

 
 

 

http://me.sisma.org.il/60migdal/SitePages/%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%95%D7%96%D7%99%D7%9F- %D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D.aspx


   סרטונים  באמצעות החקר פעילות לתיעוד דוגמה

 התעשייה את חוקרים

 

http://me.sisma.org.il/60migdal/Pages/yaara.aspx
http://me.sisma.org.il/60migdal/SitePages/%D7%AA%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage


 בטקסטיםו בתמונות תיעוד

http://me.sisma.org.il/school/a-begin/60/Pages/תהליך-העבודה.aspx
http://me.sisma.org.il/school/a-begin/60/Pages/תהליך-העבודה.aspx


 טפסים מילוי -מתוקשבים בכלים" שלי ליישוב המירוץ" תחרות

 יצירתי תוצר ושליחת מפה מיומנויות ,מקוונים

http://me.sisma.org.il/60migdal/meruts2013/Pages/tasia.aspx


 משובים

 הייתה הפעילות" -תלמידים 

 .ומהנה מעניינת ,מגוונת

 פעולה שיתפה הכיתה

 דברים ולמדנו והתגבשה

 על קודם ידענו שלא חדשים

 ".רבים בתחומים העמק מגדל

 נהנו מאוד" :אמר נוסף תלמיד

 העיר על מהמידע והשכלנו

 על למדנו .העמק מגדל שלנו

 ,טבע ,בעיר ואישים מקומות

 חינוך ומוסדות ,תעשיה, נוף

 " .וספורט

 

 ,חגיגה"  – מורים

 , מגוונת למידה ,חוויה

 ,מאתגרת תחרות

 , תקשוב ,התלהבות

 ,חדשנות ,יצירתיות

 "פרגון ,מקצועיות



  ותובנות אישיות מסקנות

 .וחווייתית משמעותית ללמידה  תורמת מתוקשבת  חקר למידת•

 .ליישוב השייכות להרגשת תורם הקהילה עם קשר•

 והופך השיתופית הלמידה את מעצים תהליך מלווה אתר בניית•

  .לנכס

 .השותפים לכל תקשוב מיומנויות משדרג שיתופי יישובי תהליך•

 .בעיר התקשוב רכזי בין גיבוש•

 מעצים המקומית העיתונותו האתר דרך - הפעילות ושיווק פרסום•

 .הספר בתי את

 אחריות ותחומי יעד תאריכי עם מתוכנן ז"לו קיום של חשיבותו•

 .מערכתית עבודה מאפשר

 

http://www.migdal-haemeq.muni.il/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=837&highLightText=60 שנה למגדל העמק
http://www.migdal-haemeq.muni.il/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=837&highLightText=60 שנה למגדל העמק
http://www.migdal-haemeq.muni.il/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=837&highLightText=60 שנה למגדל העמק


 ד"לתשע  מחשבות

 בנושא בעיר הספר בתי בין ושיתופית מתוקשבת למידה

 'ה לכיתות "לירושלים נעלה "

 


