
 

  איך ללמד ברשת החברתית?
 

 רקע: מהי מחברת ְמחברת?
 

שלב א': מהי הרשת החברתית? מהי כוחה? סיפורי הצלחה, יתרונות/חסרונות/סכנות (
 2-3 שיעורים). כוחה של פייסבוק - יחידת הוראה

 
 שלב ב': התקנת הרשת החברתית, הדרכה ותרגול פונקציות מרכזיות: כניסה, שמירת

 סיסמה, הזמנת חברים, כתיבת פוסט, תגובה לפוסט (2-3 שיעורים)
 

 שלב ג' (המורה ללא הכיתה): פתיחת קבוצה סודית והגדרתה, הזמנת כל התלמידים
 לקבוצה הסודית. איך פותחים קבוצה בפייסבוק? מהי קבוצה סודית בפייסבוק?

 
 שלב ד': הצגת הקבוצה הסודית לתלמידים, קביעת מנגון עבודה והסבר אודות יתרונות

 הקבוצה הסודית: סטריליות, זהירות, יכולת לקבוע מי נמצא ומדוע (שיעור-שניים)

https://youtu.be/FnzBHWMI9gA
https://www.mop.education/yozmat-mahberet-mehaberet/
https://www.facebook.com/groups/472930079905042/permalink/803953840135996
https://www.facebook.com/help/167970719931213?helpref=about_content
https://www.facebook.com/help/286027304749263/


 שלב ה' (המורה ללא הכיתה): החלטה בנוגע לאופן השימוש במחברת ְמחברת - ככלי
 קבוע, ככלי עזר ע"פ הצורך, כבסיס להצגת הידע, ככלי מרכז מידע ותרגול וכו'

 
 שלב ו': התחלת העבודה עם מחברת ְמחברת - איתור הכלי המתאים בהתאם לצורך

 הפדגוגי
 
 

 פירוט אודות הכלי  שימוש פדגוגי הסבר כלי

 הפוסט שלי ברשת
 החברתית

 כתיבת פוסט:
 ביטוי אישי בכתיבה,

 צילום, וידיאו או
 שיתוף במטרה

 להעביר מסר. את
 הפוסט ניתן לכתוב

 בעמוד האישי או
 בקבוצה המשותפת

 (הסודית)

 סיכום שיעור והצמדת
 תגית לפוסט כדי

 לחבר בין פוסטים
 דומים; הזמנה לעיבוד
 מידע בפוסט בהתאם

 לביטוי האישי
 המתאים לתלמיד.

 לאחר הכתיבה
 האישית ניתן לאפשר

 לתלמיד לבחור את מי
 משתף ולהזמין את
 התלמידים אחרים

 להגיב

 קישור להסבר נוסף
 

 לצפייה בדוגמה ניתן
 להיכנס לכאן

 
 היכנסו: איך על בסיס
 כלי זה ניתן לקיים דיון

 אקטואלי בכיתה?

 התגובה שלי ברשת
 החברתית

 התלמיד מגיב
 לפעולה של תלמיד

 אחר. התגובה יכולה
 להיות בסימון אימוג'י
 (לייק, אוהב, מזהה,

 צוחק, כועס, עצוב) או
 בתגובה

 כתובה/מצולמת

 התגובה מאפשרת
 חיבור בין תלמידים,

 משוב והרחבת הידע.
 ניתן לבקש

 מתלמידים להתייחס
 לכתיבה אישית של

 אחרים, למשב אותם
 באם התייחסו לחומר
 הנלמד,  למדוד חיבור

 לתגובה מסוימת
 (מדד הלייקים)

 בתהליך כתיבה,
 יועלה בקרוב

 השיתוף שלי ברשת
 החברתית

 שיתוף מידע קיים -
 לינק/סרטון/פוסט

 ושיתופו בעמוד
 האישי או בעמוד

 קישור להסבר נוסף 

https://www.mop.education/mahberet-my-post/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=354923541832100&id=349875172336937
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=354923541832100&id=349875172336937
https://www.facebook.com/photo/?fbid=462189064438880&set=a.462189031105550
https://www.facebook.com/photo/?fbid=462189064438880&set=a.462189031105550
https://www.facebook.com/photo/?fbid=462189064438880&set=a.462189031105550
https://www.facebook.com/photo/?fbid=483894352268351&set=a.483894302268356


 הקבוצה

 החיפוש שלי ברשת
 החברתית

 איתור מידע ברשת
 החברתית המבוסס

 על הקשרים
 החברתיים שלי.

 התוצאה היא חיפוש
 מותאם אישי ושונה

 מאדם לאדם

 איתור מידע אשר
 יהווה בסיס להקניית
 ידע, תרגול או יישום.

 את המידע אותו
 נמצא אפשר לשתף

 (ראה השיתוף ברשת
 החברתית) בעמוד
 האישי או בקבוצה

 משותפת. לצד
 השיתוף כדאי לבקש

 מהתלמיד להוסיף
 הערה/שאלה

 המזמינה דיון נוסף -
 בתגובות, כך שהידע
 החדש שאותר יהווה

 בסיס נוסף לחומר
 הלימוד

 קישור להסבר נוסף

 סקר בין חברים
 ברשת החברתית

 מאפשר ניסוח שאלת
 סקר ושיתופה בקרב

 קבוצת הלומדים
 ומענה עליה באופן

 מיידי, הצגת
 התוצאות באופן שקוף

 בדיקת עמדות
 בכיתה, תרגול ידע

 (השאלות נכתבות ע"י
 התלמיד או המורה),

 יישום נושא על ידי
 גיבוש שאלה שיש בה

 דילמה. התשובות
  יכולות להוות

 מצע להמשך דיון
 מקוון או פרונטלי.

 ניתן להגיב לתוצאות
 הסקר (בתגובות) או/ו

 לבקש תגובות שיש
 בהן תוכן נוסף (על

 בסיס חקר/לינק)

 קישור להסבר נוסף

 מה הקשר? משחק
 אסוציאציות שיתופי

 מזמין לתגובה ברצף
 לפוסט. התוצאה:

 רצף אסוציאציות של
 תלמידי הקבוצה

 פתיחה של דיון
 המאפשרת הצפה של
 ידע מוקדם/מחשבות/

 רגשות על בסיס
 תגובות התלמידים.

 קישור להסבר נוסף
 

 לצפייה בדוגמה:
 דרוזים עד פרח

https://www.mop.education/%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9-%d7%a9%d7%9c%d7%99-%d7%91%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa/?cred_referrer_form_id=29903
https://www.mop.education/mahberet-mehaberet-friends-questionnaire-2/
https://www.mop.education/%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%a7%d7%a9%d7%a8-%d7%9e%d7%a9%d7%97%d7%a7-%d7%94%d7%a7%d7%a9%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa/?cred_referrer_form_id=29903
https://www.facebook.com/groups/472930079905042/permalink/481992068998843
https://www.facebook.com/groups/472930079905042/permalink/481992068998843


 רצף ההקשרים יכול
 להוביל להמשך דיון
 מקוון/פרומנטלי על

 בסיס אחד/כמה
 מההקשרים

 עבודה בקבוצות
 ברשת החברתית

 עבודה בקבוצות
 בסביבת הרשת

 החברתית מאפשרת
 שיתוף גם ללא קירבה
 פיזית, היא מאפשרת

 שיתוף מידע, שיח
 משותף ועיבוד המידע

 אונליין

 משימות עבודה
 בקבוצות, תוך

 שהתוצר גלוי, חשוף
 ושקוף לחברי

 הקבוצה ואולי אף
 ליתר חברי הכיתה.

 קישור להסבר נוסף

 אני יוזם! לעשות שינוי
 עם הרשת החברתית

 עבודה ברשת
 החברתית מתוך

 מטרה לייצר שיח
 חדש סביב נושא

 שנלמד בכיתה

 יישום מושגים בתרגיל
 שמטרתו לפרוץ את
 גבולות הכיתה. ניתן

 לתרגל כתיבה ולבחון
 איך ולמי כדאי לשלוח

 אותה. ניתן לקדם
 תוצר בדמות עמוד
 ברשת החברתית,

 להזין בה תוכן ולקדם
 אותה במדיות

  השונות.

 בתהליך כתיבה,
 יועלה בקרוב

 מסיבת צפייה ברשת
 החברתית

 קבוצה שצופה בו
 זמנית באותו קטע

 וידיאו, תוך אפשרות
 להגיב ולצפות

 בתגובות של כל
 הצופים

 צפייה משותפת
 בכיתה, הכוללת

 משימת צפייה. את
 המשימה מבצעים

 במהלך הצפייה וכולם
 יכולים לראות את
 תוצאות המשימה

 (בכתב, למשל)
 ולהגיב

 בתהליך כתיבה,
 יועלה בקרוב

 הסיפור שלי: עושים
 סטורי ברשת

 החברתית

 יצירת "סטורי" בכלים
 הקיימים ברשת

 החברתית

 עיבוד מידע והצגתו
 בשפה הקרובה

 לשפת הנוער

 בתהליך כתיבה,
 יועלה בקרוב

 

https://www.mop.education/mahberet-mehaberet-my-group/

