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מחברות לדוגמה

מחברת אישית

©יניב גת  

-מחברת בין

קבוצתית/אישית

מחברת צוותית

מחברת 

כיתתית

מחברת 

אישית
ממדית-תלת



פתיחת מחברת חשבון •

מיקרוסופט

הוספת מקטעים ועמודים•

סרגל הכלים•

קישוריות, רמות של שיתופיות3•

סנכרון בין מכשירים•

סקירה טכנית

©יניב גת  

,  ניהול הידע

למידה-הוראה

קבוצתי, אישי–ניהול וארגון ידע •

קבוצתי  , אישי–למידה -הוראה•

בינה  , יישומי מתמטיקה•

מלאכותית

 Office-הטמעת מחברת ב•

Teams 

(Plc)קהילות למידה •



חשבון מיקרוסופט  סקירה טכנית

(ארגוני-אישי)

הוספת מקטעים  

ועמודים

פתיחת מחברת

סנכרון בין 

מכשירים

Onenote -

בשולחן העבודה

סרגלי הכלים

רמות של שיתופיות  

,  מחברת)וקישוריות 

(פסקה, עמוד
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Staff Notebook

Class Notebook Onenote Online
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למידה-הוראה, ניהול ידע

–ניהול וארגון ידע 

צוותי, כיתתי, אישי
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–הוראה ולמידה 

צוותי, כיתתי, אישי



מתן רשימת רעיונות מרכזיים לכתיבת     
פסקת טיעון



הקניית תבנית לכתיבת פסקת טיעון



,  קבלת משוב ועידוד מהמורה המקצועי
המחנכת ומורה להוראה מתקנת

הוראה מתקנת

מורה מקצועי



הערכת עמיתים





מחברת צוותיתמחברת קבוצתיתמחברת אישית

הערכה מעצבת 
שיפור תהליך הכתיבה לאור  ❖

הערכת  )מורה ותלמידים פיגומי

(עמיתים

התפתחות–כתיבה ארוכת טווח ❖

(כותב מיומן)אישית של הלומד 

דיפרנציאלייםמתן מענים ❖

המעודדים  טרנספורמטיביות  

תלקיט  )ללומד עמוקהמשמעותו

(דיגיטלי כתהליך

האצה
וחיזוק התלמיד  משוב מיידימתן ❖

תוך התאמה אישית של תכנים 

ופיגומים

הוראה הבנייתית
–של מקורות מידע במגווןשימוש ❖

סינון ומיזוג, השוואה, הצלבת מידע

מעורבות לומדים
בדגש על למידת  השיתופיותערך 

עמיתים במרחב מאורגן ומשותף 

תרומה  ומעודד הערכת עמיתים 

לתהליך  הדדית 

קבוצתיתיחידהמקדם גאוות 

ידע  מאפשר בניית מסדת של 

מתמשך ולאורך זמןשיתופי 

יעילות עבודת צוות
פדגוגי/ידע מנהליארגון

ידע ופיתוח תחום ניהול

Plcבקהילות למידה חקרנות שיתופית

ויצירת ידע חדש  

תיעודמקדם משמעותית מיומנויות של 

מורים/והערכה בקרב סטודנטים

©גת  יניב 



מתעדכן שבועיתפייסבוקדף –מיקרוסופט בחינוך 365אופיס 

Onenoteללמד מתמטיקה עם 

הדגמה טכנית מלאה על פתיחת מחברות והתמצאות בה

קישורים

(אנדרואיד)לטלפון  Onenoteקישור להורדת 

(אייפון)לטלפון  Onenoteקישור להורדת 

©יניב גת  

https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%98-365-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-434293930675940/
https://www.youtube.com/watch?v=BeP0ItRQxB4&ab_channel=KurtS%C3%B6ser
https://www.youtube.com/watch?v=YP83z1Ok6iw&t=1427s&ab_channel=%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.onenote&hl=iw
https://apps.apple.com/us/app/microsoft-onenote/id410395246


ממחברת לתלקיט דיגיטלי



בחירה  
עצמית

מגוון  
ביצועים

הערכת  
מנחה  
אישי

הערכת  
עמיתים

הערכת  
גורמי  

חוץ

דיון  
משותף

עיצוב אישיותו של 

המורה המוביל  

כבעל אוריינות  

דיגיטלית מיומן



קידום תפקודי  

לומד

פעולה לדוגמה שניתן לבצע במחברת

עמיתיםלמידתגם באמצעות,השוואה בין יצירות שונות ויוצרים שוניםקוגניטיבי

חשיבה המקדמות  ' אסט, שאילת שאלות המכוונות ליצירת מודעות לחומר שאותו אני מפרסםקוגניטיבי-מטה
ברמה אישית/בקבוצה/שאילת שאלות על התהליך שאנו מבצעים בכיתה

לא לפגוע ביצירות  , תקשורת סובלנית וכבוד לאחר, חלוקת עבודה בתהליך חקר -עבודת צוותאישי-בין
.החבר

קנאת"-ההנעה ללמידה אישית וקבוצתיתהגברתשלי לאור התהליך שעברתי והערכת ההתקדמותאישי-תוך
הערכה לשם למידה המקדמת יכולת עבודה מאומצת". סופרים תרבה חכמה

הכוונה עצמית  

וניהולה

צמיחתם של דפוסי חשיבה , צמתי הערכה אישיים, יצירת ציר זמן, עבודה עם כלי ארגון במחברת
חיוביים

.לא קיים תנועתי-חושי

תפקודי לומד במחברת

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=6DEC996276C1D841!3618&app=OneNote


הערכה מעצבת בתלקיט
ההערכה נותנת תמונה אמתית ומשמעותית של התפתחות התלמיד ביחס לתמונה  

מטרתה לקדם את התפתחות התלמיד על בסיס כישוריו והישגיו  . הקודמת לה

עוזרת לפתח  , מספקת משוב מידי הנחוץ להמשך התפתחות אקדמית, הקודמים

.  מחזקת יכולות ומעוררת מוטיבציה להתנסויות נוספות, את הפוטנציאל המרבי

בדרך  . ספריות-התלקיט מדגיש את הרלוונטיות של הכתיבה מחוץ למטלות הבית

זו ניתן להגיע לא רק למיצויו של תהליך השבחת הכתיבה אלא לחתירה למימושן  

...(מטרות בטווח הרחוק, משאבי תודעה, תפקודי לומד)של מטרות רבות נוספות 



מיצוי הפוטנציאל של הלומד
,  הערכת הכתיבה והקריאה בשיטת התלקיט דומה להערכה שמקבלים עובדים"

מעצבים ומורים  , עיתונאים, ציירים, אדריכלים, גרפיקאים, אמנים, יוצרים

.  כולם נושאים עמם תיק עבודות או תיק עם צילומי עבודותיהם–באוניברסיטה 

ועל כן יכניסו לתלקיטיהם את  , חובת ההוכחה של יכולתם וכשרונם חלה עליהם

1993. ש, ברוש" )גם לתלמידים יש לאפשר הערכה בשיטה זאת. מיטב עבודותיהם

(.  אביב-תל, ח"הוצאת מט, לקט מאמרים, "הערכת אוריינות-אוריינות חדשה "


