
 

 "הידמ-וינו עונלוק" תמגמל הסינכ ינחבמ
 2021 א"פשת

 
  ,בר םולש

 ,תולטמה תנכהב םיליחתמ םתאש ינפל ,ןאולמב תואבה תוארוהה תא ואריק ,אנא
  .תועתפהמ ענמיהל ידכ !יוארכ תוארוהה לכ תא םתנבהש ואדוו

 
 ריבסנ ובו – םוז שגפמ םייקתי 14:00-13:00 העשב  20/1/2021 יעיבר םויב – תישאר

  .תורהבה םישקבמ וא לואשל םיצור ,םיטבלתמה הלא לכל ,המגמל הסינכה תולטמ לע
 – הז ץבוק ךשמהב תולטמה תשגה תויחנה תא ןיבמש ימ !הז שגפמב חכונ תויהל הבוח ןיא

  .םוזה שגפמב תויהל ילבמ םג ןשיגהל לוכי
  – םוזה שגפמל קניל ב"צמ

https://us04web.zoom.us/j/78181880416?pwd=L1NrMDg1eGJSMWZ3TzY5R2hiYTJEZz09 
 

 
 

  !!םיבלש 2 -ל םיקלחנ עונלוקה תמגמל הסינכה ינחבמ - !בל ומיש
 ישיאה ןויארל תודובע תנכה – 1 בלש

 קר ,עבקיי ישיאה ןויארה .ונל ץוחנ אוהש טילחנו הדימב קר ךרעיי – ישיא ןויאר – 2 בלש
 .)ץבוקה ךשמהב רבסהה תא ואריק( .ונילא םכלש תולטמה תא םתחלשש רחאל

 

  :תומישמ יתש תנכה – 1 בלש
 1 'סמ המישמ
v ןופלטב םג ןתינ( הליגר "סליטס" תמלצמב תונומת תרדס הסינכה ינחבמל דחוימב ומלצ 

 ומלצ :אמגודל .ימינפהו יטרפה םכמלועל יוטיב תתל הרומא תונומתה תרדס .)ירלולסה

 תונומת תרדס וא ,םכביל תמושת תא הכשמש תידוחיי העפות תואטבמה תונומת תרדיס
 םיבהוא םתאש םוקמ וא ,ותוישיא תא תפקשמ רשאו םכתא קתרמש םייוסמ םדא לש

 תונתונה תונומת וליפא וא ,םכל בושחש והשלכ יתרבח אשונ וא ,"ולשמ רופיס" ול שישו
 חתמ ,סעכ ,החמש ,בצע :ומכ ,םכייח לש הז בלשב םכיתושוחתלו םכחור בצמל יוטיב

   .וגיצהלו וב קוסעל םתרחבש אשונה תא אטבת תונומתה תרדסש – !בושח יכה .'וכו
v ןהילע !םכיניעב רתויב תוחלצומה תונומת 8-7 קר ורחיב םתמליצש תונומתה לכ ךותמ 

  .וב קוסעל םתרחבש דחאה אשונה תא אטבל
v םש תתל שי תגצמל םתסנכהש הנומת לכל .בשחמ תגצמ וללה תונומתה ןמ וניכה ,התע 

 יזכרמה אשונה תא דוחל ףאו וידחי םלוכ םיאטבמה  ,תיתריצי הרוש וא תרתוכ וא



 אלא ,םיריש ךותמ תוטטוצמ תורושו םימגתפב שמתשהל ןיא - !בל ומיש .םתרחבש
  .םכמצעב תורתוכה תא איצמהל

v םתרחבש אשונה תא אטבמה יתריצי םש הלוכ תגצמל ונת ,ףוסבל.  
v ב ךורעל שי םכלש תגצמה תא- POWER POINT ומכ תורחא תוגצמ תנכותב וא - CANVA 

 .)וז הנכות לע דובעל עדויש ימל(

v םילויטמ ,םכרבעמ ,םכלש יטרפה םובלאה ןמ תונומתב שמתשהל אל אנ ! בל ומיש 

 תוניחבל דחוימב ,השדח תונומת תרדס ומלצ !'וכו 'וכו ל"וחב וא ץראב םהב םתייהש

 תויתריציהו ןוימידה לע אלא !המלצמה יזרב םכתטילש לע םינחבנ םכניא !!הסינכה
 !םכבש

v ץבוקה םש ךותב( אלמה םכמש + תגצמ :ךכ ץבוקה תא ורמיש( 
 

 2 'סמ המישמ
v ץבוק( תונומתה ץבוק תא ורמישו ודירוה word( ןוכית" לש טנרטניאה רתא ךותב אצמנש 

  - zvi.com-https://www.b "יבצ-ןב
v תונומתה תא קיתעהל שי !דבלב תונומת 10 ןכותמ ורחיב .תונומת 34 ואצמת ץבוקה ךותב 

 תויהל וסנ  .ןלוכ ןיב רשוקה רצק רופיס ןהל רבחלו ,דרפנ בשחמ ףד לא םתרחבש
  .םיירוקמו םייתריצי
v ץבוקב תויהל וילע !ספדומ דחא דומעמ רתוי אוהש רופיס בותכל ןיא word , תויתוא 

david, יצחו דחא חוור ,12 לדוג.  
v יתריצי םש םכלש רופיסל תתל שי.  
v רפסה תיב ,אלמה םכמש :םיאבה םיטרפה תא ףיסוהל שי דומעה שארב,                

  .םכלש דיינה ןופלטה 'סמ
v ץבוקה םש ךותב( אלמה םכמש + םכלש רופיסה םש :ךכ ץבוקה תא ורמיש(. 

 

– ליימב חוליש הילג םע בתכתהל רשפא – תולאש םכל שיו הדימב
galsea1@gmail.com 

 

  :תואבה תוארוהה יפל ליימ-יאב )רופיסהו תגצמה( תודובעה יתש תא וחליש
v ב םכלשמ ליימ -יא תבותכ םכל ןיאו הדימב !הבוח-gmail  - חותפל םישקבתמ םתא 

 םיצבק חולשמב תויעב דואמ הברה שי(  !!הכרד קר םיצבקה תא חולשלו ,וזכ תחא םכמצעל

 .)םירחא ליימ יתרש ךרד םידבכ
v אלמה םכמש + הסינכ תוניחב  - ליימה "אשונ"ב ובתיכ  
v רפסה תיב  + תב/ןב + )בוש( אלמה םכמש תא בותכל שי  - ומצע ליימה ךותב 

  .דיינ ןופלט 'סמ + התיכ + םכלש

v ליימה תבותכל םיצבקה ינש תא חולשל שי – zvi.com-kolnoa@b 



v הדות .ודיפקה אנא !וללה תוארוהה י"פע הנחלשית אלש תודובעב ןנובתנ אל!  

 
  ל"נה ליימל תולטמה תא חולשל שי

 18:00 העשב 31/1/2021-ה  'א םוי דע
 
 תשרל ןתוא םתילעהו םתכרע וא/ו םתמליצש ואידיוו תודובע םכתושרב םא !הבושח הצלמה
 רופיסה לש דומעה שארל קנילה תא דימצהל שי .קנילה תא ונל חולשל םינמזומ  םתא –
  .טרס/הדובע/קנילה לש ונכות והמ ריבסהלו )2 'סמ הלטמ( תונומתב
 

  



 
 

  ישיא ןויאר – 2 בלש
 רחאל ,םכיבגל תוטבלתה תמייקש הרקמב קר ךרענ ה/דימלת םע ישיא ןויאר !!בל ומיש
 ןיאש םושמ ,ישיא ןויארל ונמזות אל  – תוטבלתה ונל ןיאו הדימב .הסינכה תוניחב תקידב

  .םושירה תווצ י"ע ,רפסה-תיבל םושירה תעב קר םכל הנרסמית הניחבה תואצות .ךרוצ
 

 תולטמה תשגהל םיכומסה םימיב ,ישיא ןויארל ןומיז ליימ-יאב םכילא חלשיי ,ךרוצה תדימב
  !ולאה םימיב ונתיאמ םיליימ-יאה רחא בוכעל םישקבתמ םתא ,ןכל .םכלש

 

 ,החלצהבו הדות

 .עונלוקה תווצ


