
                 

 

 

 

  הנחיות ליזם  -  מנהרת הרוח

  ניהול תיקיית פורטפוליו ע"י היזם לקראת יום סטודיו - תשפ"ג
 יזמים יקרים, 

יום הסטודיו הינו יום הערכה, "שער כניסה" למסלול החממו"פ. הערכת היוזמות ביום הסטודיו נעשית ע"י צוות  

 ובעלי עניין ביוזמות השונות. מערך המו"פ וכן על ידי מעריכים שהם אנשי מטה משרד החינוך 

לקראת יום הסטודיו המעריכים מתבקשים להעמיק ולהכיר את היוזמה החינוכית שלכם ולכן נשלחים אליהם  

 מסמכים שהכנתם. 

לפתוח  בגוגל דרייב בחשבונכם )אם אין לכם( ו Googleלצורך שיתוף המעריכים במסמכים עליכם לפתוח חשבון  

התיקייה: רשמו את שם היזם ושם היוזמה. לדוגמה: כהן ישראל _ גן יער. בשם המסמך רשמו  תיקיית יזם. בשם 

 לדוגמה: כהן ישראל_גן יער_קנווס 

 בתיקייה שפתחתם, אנו מבקשים שתאחסנו את שני הקבצים הבאים וקישור לסרטון:  

 קנווס פדגוגי  .1

 תקציר מנהלים לרעיון  .2

ה. העלו את הסרטון ליוטיוב או אחסנו בגוגל דרייב ואת  דק' על היזמים והיוזמ 2קישור לסרטון של עד  .3

 הדביקו בתוך מסמך הקוונס, ליד שם היוזמה במלבן העליון משמאל. הקישור 

 

ולהגדיר את שיתוף   hamamop18@gmail.com בנוסף, עליכם לשתף בתיקייה שיצרתם את חשבון הגוגל הבא

  hamamop18@gmail.com  -ולשלוח לאותו מייל   הרשאת עריכה התיקייה והמסמכים ב 

שם היזם    הפיתוח שעמו שוחחתם,שם המחוז )שליווה אתכם( ו/או מלווה ושא המייל יש לרשום: בנחשוב ביותר! 

 שם היוזמה. 

 4.02.23 – תאריך אחרון לשיתוף בתיקיית המסמכים  

 לצערנו, לא נוכל להעריך אתכם ביום הסטודיו ללא המסמכים שתוארו למעלה. 

שימו לב! אחסון המידע הנו בענן של גוגל ונגיש לצוות האגף והמעריכים, לכן אנו מציעים לגבות את כל המידע על  

 מחשבכם האישי.  

 במידת הצורך, מצורפים קישורים להנחיות שיתוף קבצים ותיקיות בדרייב ובאופיס והעלאת סרטונים ביוטיוב. 

  דרייב  בגוגל ומסמכים תיקייה  לשיתוף  הנחיות 

 ליוטיוב  סרטונים  להעלאת הנחיות 

 דוקס  גוגל  יבמסמכ  קישורים   עם עבודה

 אופיס   במסמכי קישור -  היפר  של  יצירה 

 

 

 מאחלים לכם הצלחה, 

 צוות מנהרת הרוח ומסלול החממו"פ
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