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 פורמלית מכוונת  -כלים לעבודה א מאגר  –חיבור קרוב בעידן רחוק  

 

 :)חוץ מזום( במילים אחרות פלטפורמות שאפשר ל"היפגש" עליהןאו  –אפליקציות ואתרים 

 

 מפגש , היא מאפשרת הצהרה(+ )ברמת ה18מיועדת לגיל האלפיקציה  – טאון אונליין •

 קוקטיילל וכן סוג ש(, בוחריםש המרחב בגודל תלוי) פרטיות ושיחות אנשים בין חופשי

 מהטלפון  בשימוש  הטוב  פחות  משמעותית(,  השונות  השיח  קבוצות  בין  בהסתובבות)  פארטי

, פרופיל ולפתוח להירשם צריך ולטיקטוק לפייסבוק - טיקטוק/יוטיוב/פייסבוק של לייב •

 שהם  למרות  כדי  תוך  הקהל  הפעלת  מבחינת  נוח  די  זה  אבל,  הנוער  לרוב  זקן  די  זה  ופייסבוק

 .השני את אחד לראות ולא תגובות לכתוב רק יכולים

 .במיוחד משתמש צריך ולא בלייב להגיב, אחורה הצפיה את להחזיראפשר  – לייב יוטיוב •

, זמן הגבלת ללא". וואצאפ" או" פורום" תפיסת ומשלב - טוב רק זום כמו - דיסקורד •

" ערוצים"  לייצר אפשר,  כבדים  דברים  רצים  כשברקע  לעבוד  ויודע  וידאו על סאונד  מתעדף

 אט'הצ", שיחה חדר" לפתוח פעם כל צריך לא כלומר - בערוצים לשיחות ולהזמין מראש

 שהשיחה אחרי הודעות להשאיר/שאלות לשאול או לשוחח להמשיך ואפשר בערוץ נשמר

 .המפגש לפני או נגמרה

 זמן הגבלת ללא אך, מזום פחות קצת של באיכות שיחה מאפשר - מיט/הנגאאוטס גוגל •

 רבים  לממשקים  קשר!( +  הטלפון  על  מקום  מבחינת  חשוב)  באפליקציה  צורך  וללא,  בחינם

 .משותפת מסמכים על עבודה או מסמכים שיתוף יכולות, אחרים

 תת להוספת נוחה מאוד, בה הפורומים חלוקת את לנהלאפשר ש פורומים מערכת - סלאק •

 חיצוניים קישורים עם מצוין עובדת, ומודרציה ניהול אפשרויות, לשיחה נושאים

 .ומסמכים

בווטסאפ יכולה לעשות קבוצה  –פשוט להיות בני הנוער רגילים שבו המקום  – ווטסאפ •

 הילתי בטוח וניהול נכון שלה יכול לאפשר מרחב קת וידאו קבוצתית שיח

 יותר מאובטחאבל ל תפעוללפחות קל לנכון להיום כמו זום, נחשב כמעט  – טימס •
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 :מקוונת לפעילות מאגר רעיונות

 

• VLOG שבו מומחה מסביר משהו באופן מקצועי ולא פורמאלי 

)בסגנון חופשי או בקונספט של תוכנית טלוויזיה  ראיונות באווירה נינוחה ולא פורמאלית •

 סטייל ה"אח הגדול"(

 פרזנטציות מצוינות שיתועדו באופן קבוע כפתרון חלופי להדרכה פרונטלית -"שלנו"טד  •

או סתם  שחקנים: משחקי תפקידים לצורך התבוננות בהדגמות של מיומנויות בינאישיות •

 חיקוי של סרטים

 הבאה בסרטון.סרטוני תרחישים: הלומד בוחר את הסצנה  •

• How To –אוסף סרטונים קצרים המראים איך לבצע פעולה או פרוצדורה מסויימת 

ה בסביבאחר  צורך כל או למחלה( חיובית או שלילית) חברתית לתופעה מודעותהעלאת ה •

 / קמפיין ויראלי ועוד..( )באמצעות סרטונים / מדבקות לווטסאפ

 התנדבות בזום •

באפליקצית  סטופ מושןבעריכה סטנדרטית של המכשיר הנייד או סרטוני סרטוני וידאו ) •

stop motion החינמית והקלה לתפעול) 

 קהותחידוני  •

 מנטימטרמצגות  •

 , בתל אביב אפליקציה של ניווט •

• ROADTRIP שמשלבת מידע על הדרך עם משחקים ותחרויות אפליקציית ניווט ארצית   

 סיורים וירטואליים במוזיאונים / שמורות טבע •

 ממוזיאון(פי קואתגרים )שיא העולם בגינס / תמונות  •

  (פתיחת קהילה )קב' בפייסבוק / ווטסאפ •

 הקלטת פודקאסט – אפליקצית אנקור •

• Artsteps גלריה וירטואלית עם תוצרים אישיים 
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 :למשחקים בזום מאגר משחקים

 

 ?עליי מספר שלי החפץ מה – הכרות •

 סיפור של המצאה או קיים סיפור, משפט מקבל אחד כל, במצגת, בהמשכים – סיפור •

 או לכתוב על דפים ולהציג למסך אט'בצ או יד בתנועות או ברגשונים תגובות עם – סקר •

 אז אחר מישהו עם זמן באותו אומר מישהו ואם מספרזורק  אחד כל -סופרים עד עשר  •

  מחדש מתחילים

 אותו את, בהמשכים סיפור מעין מזה ונעשה שלך האחרון הדבק מההעתק סיפור לעשות •

 בווטסאפ ששלחת האחרונה ההודעה עם גם לעשות אפשר הדבר

 דקה כחצי כולם את או השני את להצחיק צריך אחד כל  מנצח אחרון שצוחק מי צוחק •

 והמקורית ביותר המצחיקה בצורה להצחיק להצליח שמצליח מי פנטומימה באמצעות

 מנצח ביותר

 בום 11/  בום 8/  בום 7 •

 מצחיקה אחרת מילה כל או.. מה... ו.. ש.. אה המילים בלי ילדים אגדות לספר להצליח •

 לבן שחור לא כן •

 שמשהו ברגע. רצונו כפי עצמו על לספר שמתחיל מתנדב בוחרים -התחברתי משחקים •

 חניך אותו. ”התחברתי“ צועק הוא, אצלו גם שנמצא אליו דומה דבר מזהה מהמשתתפים

 לדברים ”התחברתי“ יצעק אחר שחניך עד, עצמו על לספר מתחיל ”התחברתי“ שצעק

 .עצמם על מספרים שכולם עד הלאה וכן, יגיד שהוא

 משחק עם יחד שדרוג או למשל המצלמה עם להבהב אפשר אז בזום זה אם – נושבת הרוח •

 נושבת הרוח מתכוון החניך למה לגלות שמנסים רגיל פנטומימה

  שקר או אמת •

 התנועות מלך •

 אמר רצלה •

 מהחפץ לנחש  צריכים האחרים הילדים, חפץ ומחזיק המצלמה את מכבה מהילדים אחד •

 .ולא כן של שאלות דרך

 זה כולל) החניכים כל מאחד חוץ החניכים לכל בחרנו מה ומספרים דמות או חפץ בוחרים •

  אותה לצייר צריכים( הדמות מה יודע שלא

: לדוגמא.  למספר  מסוימת  תנועה  ומתאימים  לעצמו  כיסא  לוקח  אחת  כל  -הכיסאות  משחק •

 8 או 7 מספר עד ו'וכ לשבת זה 2 מספר. הכיסא מול לעמוד זה אחד מספר

, השיער מראה) שלו הזוג בן נראה איך לזכור צריך אחד וכל לזוגות החניכים את מחלקים •

 וכל( מצלמה לכבות) להסתובב לחניכים אומרים מכן לאחר( וכו נעליים, צמידים, עגילים

 את  לגלות  היא  המטרה...(  קוקו  עושה,  נעל  מוריד,  עגיל  מוריד)  שלו  המראה  את  משנה  אחד

 עשה שלי הזוג שבן השינויים כל
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• "never "- בסבב ומתחילים המסך כלפי אצבעות חמש מרים מהמשתתפים אחד כל – 

 פעם בכל'( וכו.. אופנוע על נסעתי לא/  לים הלכתי לא/  בננה אכלתי לא) עשיתי לא מעולם

 .ולקפלה  אחת  אצבע  להוריד  עליי(  בננה  אכלתי)  כן  ואני  עשה  לא  שהוא  משהו  אומר  שמישהו

 שהראשון  עד  שמשחקים  או(  המשחקים  של  פעולה  ושיתוף  זמן  תלוי)  אפשרויות  שתי  מכאן

 שממשיכים  או(  זה  על  גם  לוותר  אפשר,  משימה  חייב  לא)  משימה  לו  ונותנים  מהמשחק  יוצא

 לשיקול –. המנצח כעל עליו ומכריזים לפחות אחת מורממת אצבע עם שנשאר לאחרון עד

 .המנחה

 וסימולציות תפקידים משחקי •

 שעוצרת פעם כללפי סבב שקובעים כל אחד מכבה את המסך ומדליק,  – חבילה עוברת •

 / משימה שאלה יש המוזיקה

 לנחש  צריכה  והקבוצה  מושג  מקבל,  אחת  מקבוצה  נציג  עולה  פעם  כל  קבוצות  2  –  דיקשנרי •

 ( בזום גם אפשר) זה מה

 עצמנו את ולהקליט / קליפ משותף סרטון לעשות לנסות •

 (מים/  מיץ עם) שתיה משחקי •

 ממשיך והשני שניות במשך לצייר אחד לכל המאפשר בזום הלוח על בהמשכים ציור •

 שלומדים לנושא שקשור חפץ בחדר למצוא •

 בחדר מחפצים מגדלבניית  •

 עיר ארץ •

 עליהם ולספר חלומות לצייר •

  תלמיד לכל שונים בצבעים קלפים 2 ידי על ודעות בעולם אירועים על שיח •

 לפי רשימה של מצרכים שמחולקים מראש – מאסטר שף •

זום בערב עם פיג'מות, מכינים מראש את הכיבוד הרצוי, מספרים  –מסיבת פיג'מות  •

 סיפורים מפחידים, משחקים והמהדרין ילכו לישון יחד...

, תוכנית רדיו עם קונספט מסוים, רשימת שירים –זום במצלמות סגורות  –תוכנית רדיו  •

 וכו' אורחים
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 חמוצל (webinar) וובינרטיפים ל

 

 או מסקרנת שאלה עם" הבאים ברוכים" שקף להציב כדאי המפגש לפני דקות 10 .1

 לא תכנים של דקות בכמה לפתוח, בזמן בדיוק המפגש את להתחיל כדאי. רגע מוסיקת

 – למאחרים בדממה לחכות לא מומלץ מקר בכל. יצטרפו המאחרים שכל עד קריטיים

 .כן לפני קצת ואפילו בזמן להתחיל

, היכרות משחקון, מצחיק סיפור, גדול אתגר הצגת: בחוויה מתחילות ראשונות דקות 5 .2

 .מסקרן סקר

 שיח. אט'בצ משהו כתבו לומדים הרבה שבו מפגש הוא מוצלח מפגש. המלך הוא אט'הצ .3

 על ושומרת יותר וחלקה מהירה אט'בצ התקשורת. ווטסאפ בקבוצת כמו עניין שומר ער

 .יותר מוצלחת מפגש זרימת

 עניין שמגביר) שני קול לספק תפקידו( . co host)  נוסף מארח עם מפגש לבנות כדאי .4

 ביניים סיכומי לבצע, אט'בצ שהגיעו שאלות לרכז יכול הוא(. בלבד אחד קול לעומת

 ..נופל הכל אם שם להיות ובעיקר

 ולהגביר הגופן את מאוד להגדיל, הטקסטים את מאוד לצמצם מומלץ - המצגת שקפי .5

 וחדות טובות בתמונות שימוש

 רם בקול ההתייחסויות על לעבור דקות כמה כל כדאי? אט'בצ התייחסויות התקבלו .6

 מגע ליצור כדי, אט'בצ שכתבו האנשים של שמותיהם את לאזכר ומומלץ אותן ולהדהד

 .למפגש שתרם זה של הנשמה על טוב ולעשות יותר אישי

 צריכים הם -פאסיביים אינם שהמשתתפים כך הוובינר את לתכנן כדאי – מעורבות כלל .7

, בטלפון לחפש, אט'בצ להתייחס, משהו על לענות, משהו לכתוב, משהו על להצביע, ללחוץ

 'וכד עצמו עם בשקט לעבוד

 עלולים המשתתפים, שקט של שניות משלוש יותר להשאיר לא: מביכות שתיקות בלי .8

 .מוסיקה לשים או, לדבר כדאי כאמור. טכנית בעיה שיש לחשוש

 שלא מעניין או מצחיק סיפור בהן ולספר פעם מידי קצרצרות" הפוגות" לעשות כדאי .9

 על לעמוד/  לקפוץ/  להתמתח מכולם ולבקש לעצור אפילו או המפגש לנושא קשור לגמרי

 .הראש

 התכוננות לאחר) דקות לכמה משהו יציג הלומדים שאחד מפגש בכל לאפשר כדאי .10

 המעורבות והגדלת קולות גיוון לצורך(, מראש

. משתתפים של אישיות לשאלות לזמן המפגש סיום שלאחר השעה רבע את להקדיש כדאי .11

 לאחר המנחה עם פרטי זמן לתפוס שאפשר המפגש בתחילת להם לספר כמובן לשכוח לא

 .זאת לנצל שרוצה למי המפגש

 שהרבה ציפיות לפתח לא אך, כ"אח ההקלטה את ולהפיץ המפגש את להקליט נפלא זה .12

 את לחתוך ואפילו לערוך יזיק לא. קורה לא כלל בדרך זה …הזו להקלטה יקשיבו אנשים

 .מאוחרות לצפיות הסיכוי את להגדיל כדי קצרים קליפים לכמה ההקלטה

 


