
The HyFlex Model

תכנון קורס  
במתכונת 
היברידית

ר אביגיל ברזילי"ד

המרכז לקידום הלמידה  
וההוראה
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?מה במצגת

(3-4שקפים )מהו קורס היברידי •

(5-7שקפים )אתגרים בהוראה היברידית •

(8-10שקפים )מה אומרים הסטודנטים •

:תכנון קורס במתכונת היברידית•
RASEמודל •

(14-23)תכנון משאבים •

(24-26)תקשורת עם הסטודנטים •

(27-53שקפים )הוראה ולמידה •
(28-31שקפים )דגמים להוראה היברידית •

(48-53שקפים )טיפים להוראה היברידית •

(55-65שקפים )הערכה לשם למידה •
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The HyFlex Model

In-class

Online (Sync)
Online 
(Async)
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A Personal ZoomFlex-based view

קישור להקלטה
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https://www.youtube.com/watch?v=C7VScPdhMvY


?מה התחושה שלכם לגבי למידה היברידית

A

B

C

D

E
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אתגרים בהוראה ולמידה היברידית
תכנון הקורס

?היברידית/מהם העקרונות לבניית קורס טוב בהוראה מקוונת•

היברידית וכיצד ניתן להתמודד איתם/אילו בעיות וקשיים מובנים בהוראה מקוונת•

הכנת משאבי למידה

?כיצד להכין את תכני הלימוד ללמידה היברידית•

?עלי לעדכן? עומדים לרשותי ( מאמרים, קורסים מוקלטים, מצגות)אילו משאבים •

אינטראקציה ומעורבות

?כיצד לתמוך בלמידת הסטודנטים? כיצד ליצור אינטראקציה בינאישית•

?נוכחות בשיעורים? במשך הסמסטרההוראהכיצד לשמור על שגרת •

?באיזה פרקטיקות כדאי להשתמש על מנת לייצר מעורבות גדולה יותר של הלומדים•

?כיצד לאפשר לכל המשתתפים להיות חלק מתהליך הלמידה במהלך השיעור•

?כיצד לשמור על שיוויון בתשומת הלב לכלל הסטודנטים•

הוראה

?משולבת? אסינכרונית? סינכרונית ?  מהי שיטת ההוראה שמתאימה לקורס שלי•

?כיצד ללמד בכיתה מרובת משתתפים•

?כיצד ניתן לפתח תחושה של שייכות ונוכחות חברתית בתוך קבוצות גדולות•
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הערכה

כיצד לקדם  ?איך נבחר ונעצב את דרכי ההערכה המתאימות לקורס•
הערכה

?משולבת במשך כל תהליך הלמידה

?בכיתה? כיצד נקבל משוב על מידת ההבנה של הסטודנטים בזום•

תשתיות טכנולוגיות

?אילו תשתיות טכנולוגחות עומדות לרשותנו בכיתת הלימוד•

שימוש בכלים טכנולוגיים

באילו כלים טכנולוגיים נשתמש כדי לקדם למידה משמעותית והוראה  •
?איכותית

?כיצד ללמד בצוותים•

אחריות הלומד ללמידה שלו  

על ניהול וארגון הלמידה מן המרצה בכתה  " בעלות"כיצד להעביר את ה•
.  אל הלומד
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?ווידיאו או שיעור בכיתה

72%

11%
17%

56%

19%
25%

0%

20%

40%

60%

80%

יעילה יותר מהשתתפות  
בכיתה

יעילה פחות מהשתתפות  
בכיתה

יעילה בנוסף להשתתפות  
בכיתה

דרגו את מידת יעילות הלמידה שלכם מהרצאות ותרגולים  
מצולמים

הרצאות תרגולים

N=1450
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לגבי ההשפעה של קורסים מוקלטים על ההיבטים דרגו את מידת הסכמתכם 
:הבאים

"(במידה רבה" + "במידה רבה מאוד"אחוז הסטודנטים שענו )

48%

87%

90%

70%

75%

31%

מקטין את זמן ההכנה שלי למבחן

תורם לשביעות רצוני מהלימודים בקורס

מגדיל את סיכויי ההצלחה שלי בקורס

מעודד אותי להירשם לקורס

מקטין  את מידת הלחץ שלי בלמידה בקורס

מסייע לי להתמודד עם קשיי שפה
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תכנון קורס
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?כיצד להתחיל 
ארגון וניהול הקורס, תכנון

משאבי הקורס•

מבנה הסילבוס•
,  שיעורים מוקלטים)משאבי הקורס •

(מאמרים, מצגות
מבנה האתר ואופן ארגון המשאבים  •

והפעילויות

תכנון אופן ההוראה בהרצאות•
משולב /אסינכרוני /סינכרוני•

תכנון אופן ההוראה בתרגולים•
משולב /אסינכרוני /סינכרוני•

תכנון אופן ההערכה•

ניהול  )אופן התמיכה בסטודנטים •
(תקשורת עם הסטודנטים, הקורס

Resources

Course materials and 
content resources enabling 
students to acquire content 

or information

Activities

Learning experiences where 
students develop understanding, 
test ideas and apply knowledge, 
for example, experiments, case 

studies or problem solving.

Supports

Support them towards 
achieving academic success 
(e.g., office hours, tutoring, 
library support, help desk 

support, etc.)

Evaluations

Methods to assess or gather 
evidence of student learning, 
provide feedback or guidance 

to ensure that learning 
outcomes are achieved

RASE

Model*

*Churchill, King & Fox, 2013; 
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Course Design

Skills & Knowledge
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משאבי הלמידה
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משאבי למידה

משאבי למידה זמינים

שיעורים מוקלטים•

הם ביכולת  ,  לדעת הסטודנטים, שני היתרונות העיקריים של למידה מקוונת•
הקלטת ההרצאות  . המתאימים להםובקצבבזמןלצפות במפגש המוקלט 

.והתרגולים הינה גורם משמעותי להצלחתם בקורס

סיכומי הרצאות  •

עושים סדר ומרכזים את הנושאים גם  . מעוליםשהמרצה מכין דפי ההרצאה •
.במידה ולא ראיתי את ההרצאות בלייב

וגורם עוזר להבין את החומר מאוד שמועלה לפני ההרצאות החומר הכתוב •
דבר  ( במקום לרשום את כל ההרצאה)לכך שרק כותבים הערות על הדפים 

התורם לריכוז השוטף במהלך ההרצאה  

אתר מסודר•

סילבוס הכולל את כל המידע הנידרש•

כל משאבי הלמידה צריכים להיות זמינים ונגישים לכל המשתתפים
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משאבי למידה
אתר הקורס•

סילבוס•

מעבדות, תרגולים, הרצאות•
פ"שעורים פא•

אסינכרוניות באמצעות זום או פנופטו  /הקלטות סינכרוניות•

עם קריינות/מצגות ללא•

סיכומים•

הדגמות מצולמות, אנימציות, סימולציות, סרטונים•

(מאמרים, ספר הקורס)הפניות לקריאה •

תרגולים מקוונים לתרגול עצמי•

דוגמות של מבחנים ופתרונות•

מאגרים קיימים•
פורטל  –שיעורים ממאגר הקורסים המצולמים בטכניון •

( אתר המרכז)הווידיאו 
•MOOCs–אדקס וקורסרה , מאגר קורסים מקוונים בקמפוס
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סילבוס

תאור הקורס ומטרותיו•

תוצאות למידה•

נושאי הקורס/ תכני הקורס•

הרכב –דרכי הערכה בקורס •
הציון הסופי

תוכנית הלימודים של הקורס•

חובות הקורס  ומדיניות הקורס•

התאמות לסטודנטים עם צרכים  •
מיוחדים

ספרי לימוד וחומר קריאה  •
(רשות/חובה)

נוהלים לנוכחות בשיעורים•

יושרה אקדמית•
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מערכות ללמידה מרחוק-משאבי הוראה 

•MOODLE–מערכת לניהול הלמידה

•PANOPTO–אחסון ושידור של שיעורים, מערכת להקלטה

•ZOOM-אינטראקטיבית לקיום מפגשי הנחיה מקווניםמערכת.

טכנולוגיות ללמידה אינטראקטבית•
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Teaching Resources for Student Engagement
• ZOOM

• Share Screen—share your screen, your student’s screen, or a virtual whiteboard

• Breakout Rooms—divide the main virtual room into smaller virtual rooms

• Classroom Polling—launch multiple choice polls

• Nonverbal Feedback—allow students to express opinions by clicking on icons

• Chat - send chat messages to other users within a meeting

• PANOPTO

• Quiz - ability to add quiz questions to any Panopto video

• Discussion - users can leave feedback or general commentary that everyone who can watch the 
video can see.

• MOODLE

• Educational Tools

• Google Drive – create and share content, enable to collaborate effectively in real time

• Socrative - cloud-based student response system

• Nearpod - student engagement platform ; Creation of an interactive presentations 

• Piazza - Wiki style format enables collaboration in a single space
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https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362153-Sharing-your-screen
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206476093-Getting-Started-with-Video-Breakout-Rooms
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/213756303-Polling-for-Meetings
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115001286183-Nonverbal-Feedback-During-Meetings
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/203650445-In-meeting-chat#:~:text=Video%20only%20or%20while%20viewing%20a%20screen%20share&text=You%20can%20type%20a%20message,orange%20in%20your%20host%20controls.
https://support.panopto.com/s/article/How-to-Add-a-Quiz-to-a-Video
https://support.panopto.com/s/article/How-to-Use-Discussions-in-Videos
https://www.google.com/drive/
https://www.socrative.com/
https://nearpod.com/
https://piazza.com/


הכיתה  
ההיברידית
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בכיתהסינכרוניתלמידה

ציוד שידור והקלטה בכיתות הלימוד
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וההוראההלמידהלקידוםהמרכזאולפן

פורטל הווידיאו
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תמיכה בסטודנטים
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תמיכה בסטודנטים

אווירה תומכת למידה

זמינות•

חשוב לי לציין לטובה את הזמינות והנכונות לעזור לנו בכל שלב בקורס  •
.הרצאות/גם בשעות שאינן מוקצות לשעות קבלה

יחס תומך ומכבד •

.מסבירה פנים ונותנת תחושה שתמיד אפשר לשאול ולפנות אליה•

וכן של אכפתיות רבה  . של כבוד. אווירה טובה. כיף גדול ללמוד איתו•
בעל סבלנות רבה לכולם  . מצידו להבנתם של הסטודנטים

אינטראקציה ותקשורת שוטפת עם הסטודנטים•
החל במענה מהיר  , השקעתו בסטודנטים היתה רבה ואף יוצאת דופן •

. מאוד על כל שאלה שנשאלה במייל

כמעט כל הרצאה נתנה לנו למלא משוב על איכות ההוראה•
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תקשורת עם הסטודנטים

(לא אנונימי/אנונימי)פורומים •

לוח מודעות•

)הודעות אישיות)מערכת מסרים •

שעות קבלה וירטואליות באמצעות מערכת  •
ZOOM

סקרים ומשובים•

מומלץ מאד לנהל את התקשורת

MOODLE-באתר ה
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הוראה ולמידה 
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Configure your hybrid courses*

*Eberly center/ CMU3/19/2021 28



(זום+ פ "פא)שיעור סינכרוני  סינכרוני לסרוגין -שיעור אסינכרוני 
(צפייה בהקלטות–זום בכיתה )

מרצה בקורס

סינכרוני לסרוגין -שיעורד אסינכרוני 
(2צפייה בהקלטות –זום בכיתה )

1שבוע  2שבוע 

1קבוצה

2קבוצה
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צוות מרצים בקורס

סיוע  + שיעור משולב שיעור בזום
ת בכיתה/של מתרגל

שיעור בכיתה
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שיקולים בבחירת דגם ההוראה
(משולב/אסינכרוני/סינכרוני)

(הקניית תכנים ומיומנויות)עמידה ביעדי הקורס •

?מהו גודל כיתה•

?מהם המאפיינים של הקורס•

?המתרגלים/מהו מספר המרצים•

?ת שיסייעו למרצה/האם ניתן לשלב מתרגל•

ז של הקורס"עמידה בלו•

?מהם משאבי ההוראה העומדים לרשות צוות ההוראה•

?מהי ההשקעה הנדרשת בהסבת הקורס למודל היברידי •
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Typical 
Presentation

Effective 
Presentation

A
u

d
ie

n
ce

 A
tt

e
n

ti
o

n

?כיצד ניתן להגביר את תשומת הלב שלנו במשך ההרצאה
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,  גיוון קול
עוצמה, קצב

,  גיוון

,  הומור
התלהבות יצירת  

,דרמה
הפתעה

גיוון  

שיטת  

הוראה

למידה  
פעילה

התנהגות בלתי  

מילולית

גיוון אמצעי הוראה

גיוון
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Deslauriers, Schelew & Wieman (2011) 

מחקר השוואתי בין הרצאה מסורתית להרצאה  

המשלבת התנסות פעילה בפתרון בעיות

Carl Weiman
זוכה פרס נובל  

2001בפיסיקה 



הסטודנטיםמעורבותאתלקדםניתןכיצד
?בשיעור

במליאהוסיכוםבקבוצותבעיותפתרון•

במליאהוסיכוםביחידיםבעיותפתרון•

(POLL, SOCRATIVE , MENTIMETER)מקווןבשאלוןשימוש•

בכיתה, ט'בצ-ותשובותשאלות•

דיונים•

Quizzes 
and 

Concept 
Tests
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https://www.northampton.ac.uk/ilt/current-projects/team-based-learning/
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Present to Engage - Interactive presentation platform
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Peer Instruction

Concept Question 
Projected

Students Respond
with PRS Clickers Aggregate Responses

Projected

Students Respond 
Again

Instructor 
Summarizes

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.

1 2 3

456 Peer Instruction &

Instructor Roams
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*Types of Questions

*Adapted from:  Bruff, Derek. Classroom response systems (clickers).

www.vanderbilt.edu/cft/resources/teaching_resources/technology/crs.htm

Factual
Conceptual 

understanding
Opinion, 
beliefs

Data gathering

Data analysis Predictions Feedback
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כימיה

;צ"מ200של ' בטמפמצמידים לקרח קובית מתכת 1.

:לעומת

;צ"מ100של ' בטמפמצמידים לקרח שתי קוביות 2.

...'וכובמסה , בגודל, ל זהות בהרכב"כל הקוביות הנ*

?קרח גדולה יותר כמותלפי איזו חלופה תותך 

בחלופה הראשונה. א

בחלופה השנייה. ב

.בשתי הדרכים תותך אותה כמות קרח. ג
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:נתון כי. 6מטריצה מסדר Aתהי 

i .rank(A)=4

ii .rank(3I+A)=4

iii . סכום כל עמודה שלA8-שווה ל

.   trace(A)=0.א

.  חיובית Aהדטרמיננטה של  .   ב

.  לא לכסינה A.   ג

.  יש שתי שורות אפסיםA-ל.   ד

1 2

0 0

1 2
.

0 0

1 2

0 0

A iv

   
   
   
   

   
   
   
      
   

:אזי

.לקשר בניהם ולהסיק מסקנות, שאלה זו בודקת יכולת של הסטודנטים להבין ולנתח נתונים

....התשובה הנכונה היא

מתמטיקה
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Four charges are arranged on a rectangle as shown in Fig. 1. (q1 = 
q3 = +10.0 C and q2 = q4 = -15.0 C; a = 30 cm and b = 40 cm.)

Question #1: How many forces (due to electrical interactions) 
are acting on charge q1?

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4 (F) Not sure/don’t know

פיסיקה
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Maternal-effect lethal mutants

P0     +/+    mutagenize

F1     m/+

F2     +/+    m/+   m/m

F2 embryo :    live live ?

Question:  If m is a strict 
maternal-effect recessive 
mutation:

A) m/m embryo will live.

B)  m/m embryo will die.

initial individual answers

n=70

after group discussion

ביולוגיה
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כיתה

הפוכה

.  ה
חשמל

פיסיקה
מדעי  

המחשב

.  ה
תעשייה  

וניהול

. ה
כימית

רפואה

.  ה
ביוטכנולוגיה 

ומזון

3/19/2021



Typical Traditional Classroom/Prof D.Lewin
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The Flipped Classroom/Prof D.Lewin

3/19/2021



דגמים של כיתה הפוכה

עקרונות פיסיקליים של  
התקני מוליכים  

למחצה 
דני ריטר' פרופ

ר "צפייה בהרצאות של ד
קריאת  + עילם ילון 

סיכומי הרצאה

בוחן על התכנים  
שנלמדו בבית

פתרון תרגילי בית  
בקבוצות

MOOC-צפייה ב

י  "הופק ע

Columbia University

חזרה ודיון על  
החומר בהרצאה

דיון על החומר

פתרון בעיות  
בקבוצות

הצגת מאמר מדעי

–עיבוד שפה טבעית 
097215

רועי רייכרט' פרופ

Flipping the Classroom
With Danny Lewin

צפייה בהרצאות 
מוקלטות 

מענה לשאלות

דיון ופתרון  , חזרה
בעיות

-תרגול אקטיבי
פתרון תרגילי  
בית בקבוצות

בית

הרצאה

תרגול

Sparse Representations
Signal and Image 

Processing

Prof Michael Elad

,  MOOC-בצפייה 
פרופי "שהופק ע

ומענה לשאלותאלעד 

פתרון תרגילי בית בקבוצות

דיון עם המרצה  

על התכנים

ביצוע  

פרוייקט  

מחקר 

בקבוצות

פרוייקט
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לקראת השיעור הראשון

הכינו סילבוס מפורט  הכולל הסבר על מתכונת של  -הכנת סילבוס לקורס היברידי •
אופן ההערכה ונוהלים לגבי התנהלות השיעור כולל  , משאבי הלימוד, קורס היברידי

(.תאום ציפיות)נוכחות בכיתה ובזום 

בדקו את אופן  , לפני תחילת השיעור הראשון-בדיקת ציוד השידור וההקלטה בכיתה •
.לימדו את המצבים השונים של המצלמה. מצלמה, מיקרופון, מקרן-תפעול הציוד בחדר 

.סמנו לכם את גבולות הכתיבה על הלוח

.לסרטו הדרכהקישורב "מצ•

.לשיעור דוגמאב קישור "מצ•

סטודנטים  . 75%תפוסת הכיתות היא –הוספת תוסף לרישום סטודנטים בכיתה •
.נדרשים להירשם לפני השיעור באמצעות מנגנון הרישו

.הדרכה לסגל ההוראהקישורב "מצ
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https://techwww.technion.ac.il/tech_ident/
https://panoptotech.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=0cd76149-3391-4094-a97b-ac9a009a0e5b
https://moodle.technion.ac.il/mod/page/view.php?id=908400
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לפני השיעור

.לסטודנטים להתכונן לקראתולקראת השיעור כדי לאפשר ..( וידיאו, מצגת)יש להעלות את המשאבים •

לשלב מטלה לקראת השיעור ולערוך דיון כיתתי בתשובותמומלץ •

, מיקרופון, מקרן-בדקו את הציוד בחדר , לפני תחילת השיעור-בדיקת ציוד השידור וההקלטה בכיתה •
.בחרו במצב המצלמה הרצוי באמצעות שלט המצלמה. מצלמה

.סמנו לכם את גבולות הכתיבה על הלוח

(.אדום ושחור)הכינו טושים  •

Speaker View + Pin + Spotlight–בחרו בזום ב •
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חיבור במרחב ההיברידי–מהלך השיעור 

מומלץ לאפשר לסטודנטים להיכנס למפגש בזום לפני השיעור לשיח לא •
.פורמלי

מומלץ להקדיש את הדקות הראשונות בכל שיעור לאינטראקציה לא •
.פורמלית כדי ליצור אווירה נינוחה

בזום ובכיתה וברכו אותם בתחילת  –צרו קשר עין עם כל הלומדים •
.השיעור

.יש להתחיל כל שיעור בציון יעדי השיעור •

לייצר אינטראקציה  כדי לשמור על מתח וקשב לאורך השיעור מומלץ•
.באמצעות שימוש במגוון כלי אינטראקציה( 'ד10-15מידי )יזומה 

.לסטודנטים בכתה וסטודנטים בזום, לסירוגין, יש לפנות•

.חזרו על שאלות הסטודנטים בכיתה לטובת הלומדים בזום•

מומלץ להקליט את השיעור כדי לאפשר צפייה בהקלטה•
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לאחר השיעור

.סינכרוני בפורום-מומלץ להמשיך את השיעור ההיברידי בשיח א•

ניתן לבקש משוב  . לצורך הפקת לקחים, לאחר השיעור, מומלץ לצפות בהקלטה•
.מן הסטודנטים

.אחר לומדים נעלמים ונסו ליצור קשר" עקבו"•

שלחו הודעות לפני ואחרי השיעור לשם שמירת קשר רציף וסיוע לסטודנטים  •
.בארגון תהליך הלמידה

תקשורת עם הסטודנטים מחוץ לשיעור היא חלק חיוני בכינון האמון ותחושת  
.הקהילה
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הערכה לשם למידה
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בהערכהמרכזיותגישות

תפקידה-(למידהלשםהערכה)מעצבתהערכה•
אתולעצבלשפר ,לקדםזהמסוגהערכהשל

 .וההוראההלמידהתהליכי

תפקידה-( הלמידהשלהערכה)מסכמתהערכה•
ביחסהלומדיםשלההישגיםרמתאתלהעריך

.בקורסהלמידהליעדי
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הערכה לשם למידה-הערכה מעצבת 

.הלמידהכלמומלץ לשלב הערכה במהלך •

במהלך כל  למידה היברידית מחייבת שימוש בהערכה •
ת  /כדי לשמר מסגרת לימודית ולתת ללומדהלמידה 

.משוב על התקדמותם

במהלך כל ההרצאהמומלץ לשלב הערכה •

יש לפנות זמן לאינטראקציה ומתן משוב•
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תרגילי בית ומשוב–הערכה 

 מה פתרנו נכון ומה לא .חשוב לקבל הערות על העבודות שלנו
.פתרנו נכון

המשוב שניתן על שיעורי הבית היה מינימלי.

מסתבר  . למתרגלים לקח די הרבה זמן להחזיר את עבודות הבית
.זה חבל...שעבודות ההגשה לא נבדקות במלואם

 כמה עבודות הגשה היו עוזרות להישאר עם היד על הדופק
.במהלך הקורס
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הערכה לשם למידה–הערכה מעצבת 

באתר הקורס

(כולל משוב)שאלות לתרגול עצמי

 לתרגול אחרי ההרצאה/ תרגילי בית להכנה לפני ההרצאה

הערכת עמיתים

תרגילי בית כולל פתרונות/פרסום מבחנים

סקרים/משובים

פורום שאלות ותשובות

CATs – Classroom Assessment Techniques

שיטות להערכה במהלך השיעור•
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Instructor poses 

Warm-up Question

1

2
Students 

respond before 
class

Instructor quickly scans responses 
noting trends & collecting specific 

responses
3

In class, instructor presents 
anonymous response addressing 

general trend of misconception or 
difficulty 

4

Before Class - Just-in-Time Teaching



ההפרדה    -אם איבגמטותאיזה הרכב של כרומוסומי זוויג צפוי 
?באם הראשונה המיוטיתחלה   בחלוקה 

.A0 ;0; XX;XX

.B0 ;0; XY;XY 

.CX;X;0;XX

.DY;Y;0; XX
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חלוקת הפחתה  -מיוזה 

חומר קריאה
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ההפרדה   חלה   -אם איבגמטותצפוי כרומוסומי זוויגאיזה הרכב של 
?הראשונה באם המיוטיתבחלוקה 

.A0 ;0; XX;XX

.B0 ;0; XY;XY(הפרדה בחלוקה המיוטית הראשונה  -אי
(באב

.CXX0XX(באם השנייההפרדה בחלוקה המיוטית -אי)

.DY;Y;0; XX(השניה באב הפרדה בחלוקה המיוטית -אי)
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Student 
Assessment

Project-
based 

Learning

Labs

Studio

Case 
Study

Problem 
Solving

Scientific 
reading

Quizzes 
and 

Concept 
Tests

פרוייקט•

חקר ארוע•

פתרון בעיות•

הצגת מאמר•
ביצוע משימה קבוצתית•

ברירה  -מבחן מסוג רב•

מבחן עם שאלות פתוחות•
פ"בחינה בע•

שיטות הערכה
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עבודה בקבוצות

HyFlex class

למידה בכתה

להקצות קבוצות ללמידה בכתה וקבוצות ללמידה מרחוק:במודלחלוקה מראש לקבוצות 

למידה מרחוק

קבוצה  
1

קבוצה  
2

קבוצה  
3

קבוצה  
4

קבוצה  
5

7קבוצה 6קבוצה 

10קבוצה 9קבוצה 8קבוצה 



קווים מנחים

 טלפון נייד אישי / טבלט/והסטודנטים בבית יעבדו ממחשבבכיתה הסטודנטים   .

 ריחוק פיסי בין הסטודנטיםהמאפשר סביב שולחן גדול בכיתה למידה בקבוצות

 בזוםלמידה בקבוצות בבית באמצעות חדרים

 שיתוף התוצרים באמצעותGoogle Drive

 באמצעות והצגת תוצרים ( סטודנטים בכיתה ובזום)כיתתיים דיוניםZOOM  לכלל
הסטודנטים
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הברהדות

הבשקההלע


