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 תקציר מנהלים

ספריות בישראל ובעולם, של טכנולוגיות לתקשורת, לשיתוף -תקדים במערכות הבית-בעשור האחרון, אנו עדים להטמעה חסרת

והבניה משותפת של ידע, לקריאה דיגיטלית וללמידה ממולטימדיה. במסגרת זו מקדם משרד החינוך יוזמות חדשניות לשיפור 

למידה מספרים דיגיטליים ומתכנים דיגיטליים )רימון, לוי, מיכאלי ורם,  התקשוב בבתי הספר, יוזמות הכוללות, בין השאר,

ומתוך כוונה לתרום לאיכות (. לנוכח החשיבות הרבה של פיתוח מיומנויות ואסטרטגיות ללמידה מתכנים דיגיטליים, 2015

טכנולוגיות  לשילובאה של מורים אסטרטגיות הורשל  יפויומבזיהוי התמקד המחקר ההוראה של מיומנויות האוריינות הדיגיטלית, 

, בקרב מורים המלמדים מקצועות רבי מלל 2017-2020במסגרת ההוראה שלהם במקצועות רבי מלל. המחקר נערך בשנים 

 עברית. הו דוברי הערביתח' במערכת החינוך הישראלית, בפריסה ארצית ובמגזרים -בכיתות ה'

שפיתוחן  -בעיקר קוגניטיביות, חברתיות ורגשיות  –ף של מיומנויות האוריינות הדיגיטלית מתוארת בספרות המחקר כאוס

-והשליטה בהן מהווים תנאי הכרחי לשימוש יעיל בטכנולוגיות בתהליכי למידה והוראה בכלל ובמקצועות השפה בפרט. עשת

טלית בעזרת שש הציע מסגרת מושגית המתארת את רכיבי האוריינות הדיגי  Alkalai, 2004; 2012-Eshet)2,1 (אלקלעי 

אמת, -רגשית וחשיבה בזמן-חזותית, שעתוק, מסתעפת, מידע, חברתית-רגשיות: תמונתית-מיומנויות קוגניטיביות וחברתיות

והצביע על החשיבות הקריטית שיש לשליטה במיומנויות אלו לתפקוד יעיל של לומדים ומלמדים בעידן הדיגיטלי. מסגרת מושגית 

מודגשים על ידי אתגרים הבפני לומדים ומלמדים,  21-הפדגוגיים שמעמידות טכנולוגיות המאה הדומה, המבוססת על האתגרים 

 ,Hwang, Lai, and Wangוהאיחוד האירופי, הוצעה על ידי הוואנג, לאי וונג ) UNESCO, OECDארגונים בינלאומיים כמו 

הוראה בסביבה -( ההכרחיות לפעילויות למידה5C –core competences  5. מסגרת זו מתארת חמש מיומנויות יסוד )3(2015

דיגיטלית: תקשורת, שיתוף פעולה, חשיבה ביקורתית, יצירתיות ופתרון בעיות מורכבות. )באנגלית חמשת המיומנויות מתחילות 

 ,5C:Communication, Collaboration, Critical  Thinking, Creativity', ומכאן המשמעות הכפולה של השם Cבאות '

Complex problem-solving .) 

                                                           
1 Eshet-Alkalai, Y. (2004). Digital literacy: A conceptual framework for survival skills in the digital 

era. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 13(1), 93-107. 

2 Eshet, Y. (2012). Thinking in the digital era: A revised model for digital literacy. Issues in Informing 

Science and Information Technology, 9(2), 267-276. 

 
3 Hwang, G. J., Lai, C. L., & Wang, S. Y. (2015). Seamless flipped learning: a mobile technology-

enhanced flipped classroom with effective learning strategies. Journal of Computers in Education, 2(4), 

449-473. 
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. כדי לאפיין את דרכי 4(Morrison, 2014בספרות קיימים מודלים שונים לסיווג מורים על פי סגנון הוראה בכיתה )למשל, 

לסיווג סגנון ההוראה לפי  5(Yondler et al., 2018ההוראה של מורים בעידן הדיגיטלי הוצע במסגרת המחקר מודל חדש )

מיקום המורה בציר  כלומר,למידה בכיתה )-ורה בתהליך ההוראהשל המ ו( מידת מרכזיות1ל שני צירים: )מיקומם של מורים ע

( או סמויה explicit( תפיסת המורה את ההוראה של מיומנויות האוריינות הדיגיטלית כמטרה מפורשת )2) -השליטה בשיעור( ו 

(implicit( של התכנים ),מתוך מודל מיקום המורה בציר ההוראה ה כלומר .)מצטיירים ארבעה טיפוסי מורים: מורה זה מפורשת

(. טיפוס המורה partner)ללמידה ( ושותף guide-on-the-side(, מנחה )facilitatorן )מ  ז  (, מ  sage-on-the-stageמוביל )

מצוי טיפוס המורה  מצוי במרכזו. בקצה השני של ציר השליטהכלמידה ו-את תפקידו כמוביל את תהליך ההוראהתופס המוביל 

 )כלומר, אינו מצוי במרכז תהליך הלמידה(. ואף לומד מהם השותף, התופס את תפקידו כ"עמית" הלומד ביחד עם תלמידיו

למידה במקצועות רבי מלל בשיעורים המשלבים טכנולוגיה בהוראה, וזאת מנקודת -במחקר המתואר בדו"ח נבחנו תהליכי הוראה

ים נעזררטיות שתוארו לעיל. בחלקו הראשון של המחקר נערך מיפוי של אסטרטגיות הוראה בהן המבט של שתי המסגרות התיאו

ח מיומנויות של אוריינות דיגיטלית בקרב תלמידיהם. לנוכח רמת האוריינות הדיגיטלית הנמוכה שנמצאה במגזר ותימורים לפ

יחודית בנושא אוריינות דיגיטלית. המחקר שליווה השתלמות ילמורים ממגזר זה ערבית, בחלקו השני של המחקר נערכה הדוברי 

במסגרת השתלמות, השפיעה על איכות ההוראה של  את ההשתלמות בחן כיצד הוראה מפורשת של מיומנויות אוריינות ספציפיות

 אותן המיומנויות.

 שיטה

מורים  126 במחקר השתתפו(, הכוללת ראיונות, תצפיות בשיעורים ושאלונים. mixed methodהמחקר נערך בשיטה מעורבת )

)מוסלמים,  דוברי הערביתז', ממדגם מייצג )גיאוגרפית ודמוגרפית( של בתי ספר -המלמדים את מקצועות השפה בכיתות ה'

)ממלכתי וממלכתי דתי( במערכת החינוך בישראל. לחלקו הראשון של המחקר נבחרו  דוברי העבריתדרוזים, בדואים ונוצרים( ו

די משרד החינוך, ככאלה העושים שימוש מיטבי בטכנולוגיות בהוראתם )מורים מיטביים(. המדגם כלל מורים שהומלצו על י

                                                           
4  Morrison, C. D. (2014). From ‘sage on the stage’ to ‘guide on the side’: A good start. International 

Journal for the scholarship of teaching and learning, 8(1). 

5 Yondler, Y., Blau, I., Ben-Yehudah, G., & Eshet-Alkalai, Y. (2018). Different but equally effective? 

Four models for technology-enhanced optimal teaching of digital literacy skills. In Proceedings of the 

EARLI - Instructional Design & Educational Technology Meeting: Instructional Design and Technology 

for 21st Century Learning: Challenges, Solutions, and Future Directions. Bonn, Germany. 
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(, בו לכל תלמיד יש אמצעי קצה 1:1אחד )-על-מורים המיישמים את אחד משני המודלים להוראה משולבת טכנולוגיה: מודל אחד

 , בו המורה מלמד תלמידים רבים בעזרת כלים טכנולוגיים. (1:0רבים )-מול-ללמידה )למשל, טאבלט או מחשב נייד(, ומודל אחד

השורה. במסגרת המחקר שליווה את -שעות למורים מן 30השתלמות של  ערביתהבמגזר דוברי  נערכה בחלקו השני של המחקר

האוריינות עצמי, לשם זיהוי שינויים ברמת -משתתפים ביצעו משימות ומילאו שאלון דיווחמורים הההשתלמות, תלמידי ה

, המורים פיתחו מערכי שיעור להקניית מיומנות עצמה הדיגיטלית שלהם לפני ואחרי השתלמות המורים. במסגרת ההשתלמות

מתערבת על הנעשה -אוריינית נבחרת, ויישמו אותם בשיעורים המשלבים טכנולוגיה. בשיעורים אלה התקיימו תצפיות בלתי

 בכיתה. 

 כֵלי המחקר

נים למחצה ובתצפיות בלתיבמחקר נעשה שימוש  מתערבות בשיעורים המשלבים טכנולוגיה. הראיונות נועדו -בראיונות עומק מוב 

לזהות את תפיסות המורים לגבי דרכי ההוראה שלהם את מיומנויות האוריינות הדיגיטלית ואת האסטרטגיות בהן הם נוקטים 

ר דוברי הערבית. בראיונות נעשה שימוש במחוון מפורט שהתבסס במגז 32 -ראיונות במגזר דוברי העברית ו 65. נערכו ןלהקניית

מתערבות בשיעוריהם של -בלתיפתוחות על סוגי מיומנויות האוריינות הדיגיטלית שפורטו לעיל. לאחר הראיונות, נערכו תצפיות 

הערבית(. התצפיות תצפיות במורים במגזר דוברי  12-תצפיות במורים ממגזר דוברי העברית ו 33חלק מהמורים שרואינו )

לאפיין את דרכי ההוראה של מיומנויות האוריינות הדיגיטלית בשיעורים ם מטרת, שהתבססו על מחווני תצפית מפורטים ואחידים

מתוקשבים. בעזרת השוואת ממצאי הראיונות לממצאי התצפיות, בחנו פערים בין תפיסות המורים את מיומנויות האוריינות 

ראיונות( לבין ההוראה שלהן בפועל )על סמך התצפיות(. הראיונות תומללו ונותחו ב )כפי שדווח הדיגיטלית ודרכי הוראתן

להיגדים. ההיגדים קודדו לתוך סכימת קידוד אשר נבנתה במהלך ניתוח הנתונים, תוך התמקדות באסטרטגיות הוראה, מיומנויות 

וני התצפיות וקודדו לסכמה שכללה אסטרטגיות הוראה, באופן דומה, נותחו גם נת מיומנויות של אוריינות דיגיטלית.-ותת

 מיומנויות של אוריינות דיגיטלית.-מיומנויות ותת

תצפיות נערכו  מורים בהשתלמות בנושא אוריינות דיגיטלית. במהלך ההשתלמות 29בחלקו השני של המחקר השתתפו 

ים, בכיתות המורים המשתלמים, מילאו שאלון וביצעו בכיתותיהם של המורים, ולאחר מכן נערכו עמם ראיונות. במקביל, התלמיד

משימות להערכת רמת האוריינות הדיגיטלית שלהם לפני ואחרי ההשתלמות. תהליך ניתוח הנתונים היה זהה לזה שתואר לעיל, 

 ונעשה שימוש באותה סכמת קידוד. 
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החינוך והשפיעה רבות על היכולת במהלך חלקו השני של המחקר פרצה מגיפת הקורונה, אשר שיתקה את מערכת  הערה:

 סוף הנתונים עבור ההשתלמות והשפעתה על מיומנויות האוריינות הדיגיטלית של התלמידים.ילהשלים את א

I.  ממצאים מראיונות עם מורים מיטביים ותצפיות בכיתותיהם 

הראשון של המחקר. בחרנו להציג קודם את ו בחלקו נערכראיונות שבמניתוח התפלגות ההיגדים מספר מגמות מעניינות מצטיירות 

הממצאים עבור מגזר דוברי העברית, כיוון שלמרות שבשני המגזרים נערך מספר דומה של ראיונות, הנתונים שנאספו בתצפיות 

ונו ייד יותר מאלו שנאספו בתצפיות במגזר דוברי הערבית. ההבדלים בין המגמות שנמצאו בכל מגזר 5בקרב דוברי העברית היו פי 

 במגזר דוברי העברית:זוהו בהמשך הדו"ח. להלן תיאור המגמות העיקריות ש

 מיומנויות אוריינות דיגיטלית .1

 מההיגדים על אוריינות דיגיטלית(  29% -המיומנויות השכיחות ביותר שעלו בראיונות הן מיומנות חשיבת המידע )כ

מההיגדים בקטגוריה( . ממצאים אלה אינם  31% -רגשיות שכללו תקשורת מקוונת ולמידה שיתופית )כ-ומיומנויות חברתיות

קידום מיומנויות אלה. לאחריהן, בסדר יורד, נמצאה התייחסות  מפתיעים בהתחשב בדגש הרב המושם בתכניות הלימודים על

מההיגדים( ומיומנות חשיבה  10% -צילומית )כ-מההיגדים(, מיומנות חזותית 14% -מסוימת לפיתוח מיומנות השיעתוק )כ

ות )בכל מההיגדים(. מספר קטן מאוד של ההיגדים התייחס למיומנויות זמן אמת ופתרון בעיות מורכב 9% -מסתעפת )כ

 מההיגדים(.  5% -קטגוריה פחות מ

 רגשית )תקשורת -הלימה טובה בין דיווחי המורים בראיונות לבין ממצאי התצפיות נמצאה במיומנויות מידע, חברתית

צילומית; -ושיתופיות( ומסתעפת. פערים ראויים לציון בין הראיונות לתצפיות נמצאו במיומנויות השעתוק והחזותית

מההיגדים על אוריינות דיגיטלית(, בהשוואה  14% -וק, יותר היגדים התייחסו לפיתוחה בראיונות )כבמיומנות השיעת

צילומית נמצא פער בכיוון ההפוך: בראיונות, המורים התייחסו פחות -מההיגדים(. במיומנות החזותית 10% -לתצפיות )כ

 מההיגדים(. 25% -מההיגדים( מאשר נצפה בפועל בכיתה )כ 10% -לפיתוח מיומנות זו )כ

 אפיון ההוראה והמורה .2

 ( ן ) 56.5%מניתוח הראיונות מצטיירת דומיננטיות (, התופס facilitatorמההיגדים על אפיון המורה( של טיפוס המורה המַזמ 

מההיגדים( הוא טיפוס המורה המוביל  19.5%את תפקידו ביצירת הזדמנויות למידה לתלמידים. טיפוס המורה השני בשכיחותו )

(sage-on-the-stageתיארו את 19%-(, התופס את תפקידו כמצוי במרכז תהליך הלמידה.  כחמישית מההיגדים )פחות מ )

מצביעים על תפיסה  הוראה. ניתן לומר כי נתונים אלה-( בתהליכי הלמידהpartner( או שותף )facilitatorהמורה כמנחה )

 יינות דיגיטלית.בולטת של מרכזיותו של המורה בהוראת מיומנויות אור
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  בהשוואת הראיונות עם התצפיות בשיעורים, נמצאה הלימה בין תפיסת המורים את האופן בו הם מלמדים מיומנויות של

אוריינות דיגיטלית לבין הנעשה בפועל בשיעור. מאידך, מניתוח התצפיות עולה כי במהלך השיעור מקנים המורים פחות חופש 

 תוח הראיונות )מלבד בפן החברתי שם המגמה הפוכה(.בחירה לתלמידיהם מאשר עולה מני

 מיומנויות אוריינות דיגיטלית פיתוחאסטרטגיות ל .3

  .בראיונות עם המורים ובתצפיות בכיתותיהם זוהה מגוון רחב של אסטרטגיות הוראה לפיתוח אוריינות דיגיטלית

להבנות ולהנחות את תהליך הלמידה. לרמה האסטרטגיות חולקו לשלוש רמות על פי המידה בה אסטרטגית ההוראה מסייעת 

 –נכללו אסטרטגיות ברמת ביניים  2משמשות כפיגומים ללמידה. ברמה הנות ומוחשיות, ב  שויכו אסטרטגיות בסיסיות, מּו 1

כללה אסטרטגיות המזמנות למידה חופשית, שאינה מובנית על ידי המורה. ניתוח  3בין הבסיסי למתקדם, ואילו רמה 

מההיגדים על אסטרטגיות(, כאשר התפלגות  49%-)כ 2אה שמרבית ההיגדים מתייחסים לאסטרטגיות ברמה התצפיות הר

 (. 26%-ו 25%דומה )בהתאמה,  3וברמה  1ההיגדים המתייחסים לאסטרטגיות ברמה 

 נות. בהשוואת נתוני הראיונות לנתוני התצפיות נמצאה הלימה טובה מאוד בין הממצאים שהתקבלו בשיטות המחקר השו

תפיסות המורים את האסטרטגיות המשמשות אותם דומות מאוד לדיווחי התצפיות על הנעשה בפועל בשיעורים. מכאן ניתן 

 להסיק שראיון רטרוספקטיבי עם מורים הנו דרך אמינה להערכת הפדגוגיה בה הם משתמשים בכיתה.

 אינטראקציות לימודיות .4

ודיות: תקשורת מקוונת ולמידה שיתופית. בראיונות, התייחסו המורים המחקר התמקד בשני אפיקים של אינטראקציות לימ

מכלל ההיגדים(. מאידך,  5% -לעומת כ 15% -ללמידה באמצעות תקשורת מקוונת יותר מאשר נצפה בפועל בכיתה )בהתאמה, כ

 47%שיתופית, לעומת  מכלל ההיגדים עסקו בלמידה 21%היבט של שיתופיות בלמידה, זוהתה דווקא מגמה הפוכה: בראיונות, ב

לכל בתצפיות. יתכן שהשוני במגמה נובע מאילוצים טכנולוגיים, שכן אי אפשר להשתמש בתקשורת מקוונת בכיתה כאשר אין 

 תלמיד אמצעי קצה.

 מקור הידע .5

בשתי כמעט כל הממצאים מהראיונות והתצפיות שעסקו במקור הידע, נגעו במקור הידע על מיומנויות האוריינות הדיגיטלית. 

השיטות, המורים בטאו באופן בולט את תפיסתם את התלמיד כמקור המרכזי לידע בסוגיות הקשורות לאוריינות דיגיטלית 

 מההיגדים בקטגוריה(. 93%ובתצפיות:  ,80%)בראיונות: 
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 הערכה .6

מההיגדים על  43%מת )מכלל ההיגדים(, ובסדר יורד: הערכה מסכ 18%בראיונות, רק מעטים מהיגדים התייחסו לנושא ההערכה )

מההיגדים(. בתצפיות,  12%מההיגדים( והערכה עצמית ) 16%מההיגדים(, הערכת עמיתים ) 28%הערכה(, הערכה מעצבת )

מההיגדים(. הסבר  29%מההיגדים( מאשר הערכה מסכמת ) 54%נמצאה מגמה הפוכה, עם התייחסות רבה יותר להערכה מעצבת )

ר בהערכה מסכמת של ובחייטה פחות לצפיות, הוא שכאשר מתרחשת תצפית בשיעור, המורה אפשרי לפער זה בין הראיונות לת

 לים יותר היגדים על הערכה מעצבת.מתקב תכנים שנלמדו בשיעורים קודמים. לכן, בניתוח התצפיות

 מבט השוואתי על שני המגזרים  –דרכי הוראה לקידום אוריינות דיגיטלית   . 7      

השוואה בין הממצאים ממגזר דוברי העברית לדוברי הערבית מצביעה על מספר מגמות מעניינות לגבי האופן בו מורים משני 

 המגזרים מלמדים את מיומנויות האוריינות הדיגיטלית. מגמות אלה מתוארות להלן: 

 29%, , עברי28%י רגשית )ערב-יתבשני המגזרים נמצאה התייחסות רבה למיומנות חברת – מיומנויות אוריינות דיגיטלית 

ו נמצאמההיגדים(, הן בראיונות והן בתצפיות. בשני המגזרים  31%, עברי; 20%, מההיגדים בקטגוריה( ולחשיבת מידע )ערבי

לכל מיומנות; עברי: פחות  2.5% -מעט מאוד היגדים המתייחסים למיומנויות זמן אמת ופתרון בעיות מורכבות )ערבי: פחות מ

כל מיומנות(. מעניין לציין שהפערים שנמצאו בין דיווחי המורים בראיונות ובין התצפיות בכיתתם היו אף הם דומים ל 5% -מ

בראיונות מההיגדים  12%ים יותר. למשל, במיומנות שיעתוק, גדולערבית הפערים היו הבשני המגזרים, אם כי במגזר דוברי 

מההיגדים  16%, צילומית נמצא פער בכיוון ההפוך: בראיונות-חזותיתבתצפיות. במיומנות  0%לעומת  ,התייחסו לפיתוחה

 בדיווחים על הנעשה בפועל בכיתה. 56%התייחסו לפיתוח המיומנות לעומת 

 ראיונות, מצטיירת תמונה דומה של טיפוסי המורים ואיפיון ההוראה שלהם בכיתה בשני המ – אפיון ההוראה והמורה

ן )ערבי:  ז מ  מההיגדים( . לאחר מכן, בסדר יורד, מצויים  57%; עברי:   72%המגזרים. הטיפוס הדומיננטי הוא של מורה מ 

עברית הונה שונה בכל מגזר. במגזר דוברי מניתוח התצפיות בכיתה עולה תממאידך, טיפוסי המורה המוביל, המנחה והשותף. 

נמצאה הלימה בין תפיסת המורים את האופן בו הם מלמדים מיומנויות של אוריינות דיגיטלית לבין הנעשה בפועל בשיעור. 

מאידך, במגזר דוברי הערבית נמצא פער בולט בין התפיסות ובין דיווחי התצפיות על הנעשה בשיעור. בפרט, טיפוס המורה 

ראיונות, ואילו טיפוסי המורה המנחה והמורה השותף, לא נמצאו כלל. מכאן, מהיותר ממה שעלה  3יל נצפה בשיעור פי המוב

שהתלמידים אולי בגלל  – בהוראת האוריינות הדיגיטלית תפקיד מרכזי יותר מורה יש לניתן להסיק שבמגזר דוברי הערבית 

מאפיין תרבותי בחברה הערבית משקפת חלופין, יתכן שמרכזיות המורה זקוקים להוראה מפורשת יותר של מיומנויות אלו. ל
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(2019, Herzallah & Arar-Massry(6 .  אמנם, גם במגזר דוברי העברית מופיעה תפיסה של מרכזיות המורה בהוראת

מיומנויות אוריינות דיגיטלית, אבל לצידה נמצאו בראיונות ובתצפיות גם עדויות לדרכי הוראה של טיפוסי מורה מנחה 

 ושותף, בהם תפקיד המורה נתפס כמאפשר לתלמידים הזדמנויות להתנסות עצמאית במרחב הדיגיטלי. 

 הן בראיונות והן בתצפיות נמצא דמיון רב בין שני המגזרים  – מיומנויות אוריינות דיגיטלית פיתוחאסטרטגיות ל

 – 2בהתפלגות רמת האסטרטגיות המשמשות להוראת אוריינות דיגיטלית: כמחצית מההיגדים התייחסו לאסטרטגיות ברמה 

 – 3מה רמת האסטרטגיות הבסיסיות, ובר - 1ושאר ההיגדים התפלגו בשיעור דומה בין אסטרטגיות ברמה  -רמת הביניים 

 רמת האסטרטגיות המתקדמת.

  רבה יותר ללמידה באמצעות תקשורת מקוונת מאשר  התייחסותנמצאה בראיונות בשני המגזרים,  –אינטראקציות לימודיות

מההיגדים בראיונות  21%עבור למידה שיתופית זוהתה מגמה הפוכה במגזר דוברי העברית ) מאידך,. נצפה בפועל בכיתה

התצפיות(, ואילו במגזר דוברי הערבית היה בראיונות ובתצפיות שיעור דומה של היגדים על שיתופיות בדיווחי  47%לעומת 

 מההיגדים(. 19%-מההיגדים, תצפיות כ 27%בלמידה )ראיונות: 

 חסים לתלמיד את מקור הידע, נמצא כי יבהשוואת כמות ההיגדים המייחסים למורה את מקור הידע לאלו המי – מקור הידע

גזרים תפיסת המורה הייתה שהתלמיד הוא מקור הידע בנושאי אוריינות דיגיטלית. למשל, בדיווחי התצפיות במגזר בשני המ

למורה. בדומה, מהתצפיות במגזר דוברי  30%מכלל ההיגדים התייחס לתלמיד כמקור הידע ורק  70%דוברי הערבית, 

 אל המורה ככזה. 7%ר הידע ורק ( התייחסו לתלמיד כאל מקו93%העברית עולה כי מרבית ההיגדים )

 ההתייחסויות להערכת מיומנויות האוריינות הדיגיטלית היו מועטות בשני המגזרים, הן בראיונות והן בתצפיות. סוג  – הערכה

, בעוד שלהערכת מההיגדים( 44%; עברי 66%ערבי: ) ההערכה השכיח ביותר בהתייחסויות המורים היה הערכה מסכמת

 28%, עבריוב 16% ערביבמגזר ה היויחד  לשני הסוגים) מית היו מעט מאוד איזכורים בראיונותעמיתים ולהערכה עצ

 54%. במגזר דוברי העברית נמצאה בתצפיות מגמה הפוכה, עם התייחסות רבה יותר בכיתה להערכה מעצבת )מההיגדים(

הערבית, הסוג היחיד של הערכה שנצפה מההיגדים(. לעומת זאת, במגזר דוברי  29%מההיגדים( מאשר הערכה מסכמת )

 בשיעורים היה הערכה מסכמת.

 

IIבמגזר דוברי הערבית( השורה-מורים מן) שתלמותה.  ממצאים מה 

                                                           
6 Massry-Herzallah, A., & Arar, K. (2019). Gender, school leadership and teachers’ motivations: The key role of 

culture, gender and motivation in the Arab education system, International Journal of Educational Management, 

33(6), 1395-1410. 
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 השפעת ההשתלמות על דרכי ההוראה

השורה -בהשתלמות ממוקדת בנושא אוריינות דיגיטלית ודרכי הוראה להקניית מיומנויות יסוד של אוריינות זו, השתתפו מורים מן

ן נוקטים בהשל מיומנויות ערבית. בניתוח נתוני המחקר שליווה את ההשתלמות, נערכה השוואה בין דרכי ההוראה ה ממגזר דוברי

בשל התפרצות מגיפת הקורונה, לא ובין מורים מקבוצת ביקורת שלא עברה השתלמות בנושא.  מורים מיד לאחר השתלמות

בחלקו הראשון של המחקר נתונים שנאספו ה במובן המקובל במחקר מסוג זה. לכן,התאפשר איסוף נתונים מקבוצת ביקורת 

. הממצאים שעלו מניתוח התצפיות בשיעורים תחליף לנתוני קבוצת הביקורת שימשו מגזר דוברי הערביתבמורים מיטביים מ

לתלמידים בלמידה עצמאית ( עליה במתן חופש 1שהעבירו המורים במהלך ההשתלמות, מעידים על מספר מגמות מעניינות: )

( מעבר 3( עלייה משמעותית בהיקף ההתייחסות למיומנויות האוריינות הדיגיטלית, )2וירידה במרכזיותו של המורה, )

(. מגמות אלה מצביעות על הפוטנציאל הרב הגלום בהשתלמות הממוקדת 3-ו 2לאסטרטגיות הוראה מסדר גבוה יותר )רמות 

 ארבעהמנויות אוריינות דיגיטלית ושל דרכי ההוראה של מיומנויות אלה. למעשה, השתלמות של בפיתוח מפורש של ידע על מיו

השורה ידע תאורטי ופרקטיקות הנחוצות להקניית מיומנויות אוריינות דיגיטלית בכיתה, -שעות( תרמה למורים מן 30חודשים )

בה נוספת שעלתה מממצאי ההשתלמות היא שקידום ובכך קירבה את דרכי ההוראה שלהם לאלו של מורים מיטביים. תובנה חשו

המודעות והכישורים ההוראתיים של אוריינות דיגיטלית חייב להתבצע באמצעות כלים דיגיטליים ובשילוב מטלות ביצוע 

 ות למורה בהוראת תחום התוכן שלו.אותנטיות, הרלוונטי

 

IIIיתלמידה של אוריינות דיגיטל-.  המלצות למשרד החינוך על הוראה 

  בהכשרת מורים ובפיתוח מקצועי מומלץ להתייחס לדרכי הוראה מיטביות לשילוב טכנולוגיה בהוראת תחום התוכן, בדגש על

-teacher( ולא המורה )student- and learning-centeredהוראה בה התלמיד ותהליך הלמידה מצויים במרכז )

centered ן  -(. דוגמה לכך הוא דפוס ההוראה השכיח ביותר שנמצא במחקר בקרב מורים מיטביים, הדפוס של מורה מַזמ 

המייצר הזדמנויות למידה לתלמידים וממעט להוביל את הקניית הידע. דפוסי הוראה נוספים שרצוי לפתח הם מורה מנחה 

 . דוברי הערביתובעיקר בקרב מורים במגזר  , אשר נמצאו בשכיחות נמוכה בקרב אוכלוסיית המחקרשותףומורה 

  את מיומנויות האוריינות הדיגיטלית, הן של מורים והן של תלמידים, מומלץ לפתח באופן מפורש, תוך הבנה שהמיומנויות

קשורות זו בזו. כך למשל, ניתן היה לראות במחקר כי פיתוח מיומנות חשיבת מידע ללא פיתוח מיומנות חשיבה מסתעפת, 

על התלמידים להשתמש באופן מיטבי במיומנות מידע מכיוון שהם הרגישו שהם "הולכים לאיבוד" בעת השיטוט  הקשה
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ברשת. לכן חשוב לקדם את כלל מיומנויות האוריינות הדיגיטלית ולא רק את חלקן, תוך התחשבות בניסיונם ויכולותיהם של 

 התלמידים.

  לעבור תהליך של למידה, הפנמה והתפתחות. לכן  יב את המורים והתלמידיםמיומנויות האוריינות הדיגיטלית מחיהפיתוח של

 המשתרעים על פני תקופה וכוללים שימוש במיומנויות אוריינות דיגיטלית שונים שיעוריםב לשלב את המיומנויותמומלץ 

 בהקשרים מגוונים.

 א כשיעורים נפרדים המתייחסים רק לנושא מומלץ ללמד את מיומנויות האוריינות הדיגיטלית כחלק מהוראת תחום התוכן ול

מיומנויות אוריינות דיגיטלית עם  פיתוחהאוריינות הדיגיטלית. לראייה, במחקר נמצאו עדויות רבות לשילוב מוצלח של 

 הוראת תחום התוכן של מקצועות רבי מלל.

  שימוש בהם. זאת לנוכח ממצאי הכרות עם כלים דיגיטליים להוראה ותירגול המומלץ לשלב בהכשרת מורים ובהשתלמויות

המחקר כי מורים רבים למקצועות רבי מלל אינם מכירים מספיק כלים דיגיטליים שניתן לשלב בהוראת המקצוע שלהם. ניתן 

אף ללמד בהשתלמויות כיצד לפתח מיומנויות מסויימות של אוריינות דיגיטלית באמצעות כלים דיגיטליים המתאימים 

 לפיתוחם. 

  



 
 35/12.15אלקלעי               מענק המדען הראשי של משרד החינוך, קול קורא מספר -יהודה ועשת-בלאו, בן

13 
 

 מבוא

שפיתוחן והשליטה  -בעיקר קוגניטיביות, חברתיות ורגשיות  –האוריינות הדיגיטלית מתוארת בספרות המחקר כאוסף של מיומנויות 

 -Eshetי )אלקלע-עשת בהן מהווים תנאי הכרחי לשימוש יעיל בטכנולוגיות בתהליכי למידה והוראה בכלל ובמקצועות השפה בפרט.

Alkalai, 2004; 2012)8,7 חזותית, -סגרת מושגית המתארת את רכיבי האוריינות הדיגיטלית בעזרת שש מיומנויות: תמונתיתהציע מ

הצביע על החשיבות הקריטית שיש לשליטה במיומנויות אלו כן ו ,אמת-רגשית וחשיבה בזמן-שעתוק, מסתעפת, מידע, חברתית

 לתפקוד יעיל של לומדים ומלמדים בעידן הדיגיטלי.

בפני לומדים ומלמדים, ואשר מודגשות ע"י  21 -מבוססת על האתגרים שמעמידות טכנולוגיות המאה המסגרת מושגית דומה, ה

. מסגרת זו Hwang, Lai, and Wang )2015(9 והאיחוד האירופי, הוצעה על ידי UNESCO, OECD ארגונים בינלאומיים כמו

: הוראה בסביבה דיגיטלית-לויות למידה( ההכרחיות לפעיcore competences – 5C 5מתארת חמש מיומנויות יסוד )

Communication, Collaboration, Critical Thinking, Creativity, Complex problem-solving.  בנוסף, מחקרים

עכשויים מצביעים בבירור על כי לצד השליטה במיומנויות האוריינות הדיגיטלית, השימוש המושכל בטכנולוגיות למידה מחייב 

במחקר המתואר בדו"ח שלהלן  דים להפעיל מגוון רחב של אסטרטגיות למידה ולפתח יכולות גבוהות של ויסות למידה.לומדים ומלמ

, תוך שימת דגש על אסטרטגיות לפיתוח מיומנויות היסוד של האוריינות טכנולוגיהלמידה המשלבים -נבחנו תהליכי הוראה

  תוארו לעיל.הדיגיטלית מנקודת המבט של שתי המסגרות התיאורטיות ש

נפוץ מודל  הותאם לצרכי המחקר, דרכי ההוראה של מורים בשיעורים המשלבים טכנולוגיה בהוראת תחום התוכן לאפיין את כדי

 ,.Yondler et al) הוראה בעידן הדיגיטליסגנונות מתייחס ל החדשהמודל  .10(Morrison, 2014) מוריםסגנון הוראה של סיווג ל

בציר  ם המורהמיקו – בכיתה למידה-ההוראה( מידת המרכזיות של המורה בתהליך 1: )ציריםשני בלפי מיקום המורה  11(2018

                                                           
7 Eshet-Alkalai, Y. (2004). Digital literacy: A conceptual framework for survival skills in the digital era. Journal of 

Educational Multimedia and Hypermedia, 13(1), 93-107. 

8 Eshet, Y. (2012). Thinking in the digital era: A revised model for digital literacy. Issues in Informing Science and 

Information Technology, 9(2), 267-276. 

9 Hwang, G. J., Lai, C. L., & Wang, S. Y. (2015). Seamless flipped learning: a mobile technology-enhanced flipped 

classroom with effective learning strategies. Journal of Computers in Education, 2(4), 449-473. 

10 Morrison, C. D. (2014). From ‘sage on the stage’ to ‘guide on the side’: A good start. International Journal for 

the scholarship of teaching and learning, 8(1). 

11 Yondler, Y., Blau, I., Ben-Yehudah, G., & Eshet-Alkalai, Y. (2018). Different but equally effective? Four models 

for technology-enhanced optimal teaching of digital literacy skills. In Proceedings of the EARLI - Instructional 

Design & Educational Technology Meeting: Instructional Design and Technology for 21st Century Learning: 

Challenges, Solutions, and Future Directions. Bonn, Germany. 
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 סמויה( או explicit) תמפורשכמטרה  מיומנויות האוריינות הדיגיטלית תפיסת המורה את ההוראה של( 2, )בשיעור שליטהה

(implicit) מובילמורה מורים:  טיפוסיארבעה  מתקבלים זהמודל מתוך  .מיקום המורה בציר ההוראה המפורשת - של השיעור 

(sage-on-the-stage)  ןזמ  , מ (facilitator) ,( מנחהguide-on-the-side )ללמידה שותף ו (partner). מורה ה טיפוס, למשל

 לעומת. הדיגיטלית האוריינות מיומנויות של מפורשת הוראה מתקיימת שבומוביל רואה את תפקידו כמצוי במרכז תהליך הלמידה, ה

ן תופס את תפקידו ביצירת הזדמנויות למידה לתלמידים המורה טיפוסזאת,   תוךהלמידה(,  תהליךבמרכז מצוי )כלומר, פחות  המַזמ 

בקצהו השני מצויים  ,שותףה והמורהמנחה ההמורה . שני הטיפוסים הנותרים, הדיגיטלית האוריינות מיומנויות של סמויה ההורא

  .התלמיד של דההלמי ךתהליל מרכזי אינוהמורה  ובושל ציר השליטה 

 בזיהוי התמקד מחקרשלב הראשון של הדיגיטליים, ה מתכנים לנוכח החשיבות הרבה של פיתוח מיומנויות ואסטרטגיות ללמידה

 בהמשך. מלל-רביבמקצועות ויות היסוד של האוריינות הדיגיטלית אסטרטגיות בהן נוקטים מורים ותלמידים לקידום מיומנומיפוי 

לפיתוח  באופן מיטבי טכנולוגיות הם לשלבלהתפתחות מקצועית של עובדי הוראה, על מנת לסייע ל השתלמות ההוצע המחקר

  .מיומנויות האוריינות הדיגיטלית כחלק מהוראת תחום התוכן

ת ודמוגרפית( של בתי הספר ז' ממדגם מייצג )גיאוגרפי-מקצועות השפה בכיתות ה'מורים המלמדים את  127 במחקר השתתפו

( במערכת החינוך בישראל. המחקר ממלכתי וממלכתי דתי) דוברי העברית, בדואים ונוצרים( ו)מוסלמים, דרוזים דוברי הערבית

, בו לכל תלמיד אמצעי (1:1) אחד-על-אחד: מודל עם טכנולוגיה המודלים הנפוצים להוראהבתי ספר בהם רווח אחד משני נערך ב

המחקר התנהל בשנים . טכנולוגיה כיתתית (, בו המורה מלמד תלמידים רבים בעזרת1:0רבים )-מול-ומודל אחד קצה ללמידה,

רונה, של המחקר פרצה מגיפת הקו השלב האחרוןראיונות עם מורים, שאלונים ותצפיות בשיעורים. במהלך בו שולבו ו 2017-2020

 .של המחקר מלאים לשלב זהוהשפיעה רבות על היכולת לאסוף נתונים  שר שיתקה את מערכת החינוךא

 המחקר כלל את השלבים הבאים:

ביקשנו לזהות ולמפות אסטרטגיות הוראה בשלב זה,  :מיפוי אסטרטגיות להוראת מיומנויות של אוריינות דיגיטלית שלב א':

 דוברי העברית - יםמגזרמשני מורים  רואיינוזו יעילות לפיתוח מיומנויות יסוד הנדרשות לתפקוד מיטבי בסביבה דיגיטלית. במסגרת 

 ריינות זו.פיתוח מיומנויות יסוד של אוהאסטרטגיות שהם מפעילים לדיגיטלית והאוריינות את העל תפיסותיהם  ,דוברי הערביתו

נו דרכי השילוב בכיתה של בחנת והשתתפו בראיונות. בתצפיקבוצה של המורים ש-תתבמתערבות -בלתי בוצעו תצפיותבהמשך 

בין תפיסות המורים  השוואהמחקר איפשר ה מערךת מיומנויות אוריינות דיגיטלית. להקנו מנתעל  טכנולוגיה בהוראת תחום התוכן

 הנתונים נותחו בשיטות של המחקר האיכותני.  בפועל. קנייה שבוצעוהלבין דרכי ה אוריינות דיגיטלית מיומנויותהקניית לגבי 
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חשיבה משותפת עם המורה על מערך שתוכנן היה התערבות . טיב ההתערבות ברמת המורה בו נערכנו לבצע :שלב ב': מחקר שדה

האסטרטגיה להוראת המיומנות  .הוראת תחום התוכן עםיחד יטלית שיעור המשלב הקנייה של מיומנות )או מיומנויות( אוריינות דיג

ו המורה מיישם את שיעור בתצפית ב ההתערבות, תוכננה בתום  .שזוהו בשלב א' של המחקר האסטרטגיות המיטביותמתוך  חרב  ית

לא שלב זה  ,)בעיקר בגלל משבר הקורונה( למחקר השדהקשיים בלתי צפויים בגיוס מורים ובתי ספר בשל . יכנןמערך השיעור שת

 .שלב זהשפותחו עבור  כלי המחקרבמאידך, בשלב ג' של המחקר נעשה שימוש . הושלם

 על רמה נמוכה של אוריינות דיגיטלית במגזר עשהצבי ,א' ממצאי שלבנוכח ל :יטליתשלב ג': השתלמות לפיתוח אוריינות דיג

דוברי במגזר  למורים השתלמות מקיפהבוצעה במסגרת המחקר  ,בין המגזרים יםפערת לתרום לסגיר, ומתוך רצון דוברי הערבית

-: חשיבת מידע, שיעתוק ומיומנות חברתיתאוריינות דיגיטלית מרכזיות של מיומנויותשלוש עסקה בהקניית . ההשתלמות הערבית

 האיכותני.נותחו בשיטות של המחקר רגשית. ההשתלמות לוותה במחקר הערכה והנתונים שנאספו 

 

לדו"ח שלושה חלקים מרכזיים המקבילים לשלושת שלבי המחקר שתוארו לעיל. בכל חלק מתואר המדגם, השיטה והתוצאות של 

 שלב נתון במחקר הכולל.   
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 מיפוי אסטרטגיות להוראת מיומנויות של אוריינות דיגיטלית': שלב א .1

 

הנדרשות לתפקוד מיטבי האוריינות הדיגיטלית,  אסטרטגיות הוראה יעילות לפיתוח מיומנויות זוהו ומופושל המחקר ' בשלב א

ם לגבי על תפיסותיה דוברי הערביתמורים במגזר  32-ו דוברי העבריתמורים במגזר  65רואיינו  זהשלב ב. בסביבה דיגיטלית

 ערכנו תצפיות בכיתה בכל מגזר, בנוסף. אוריינות זובפיתוח מיומנויות יסוד של  בכיתה שלהם תנסויותאוריינות דיגיטלית וה

מורים  33 בקרבתצפיות נערכו ה. משלב טכנולוגיה בהוראת תחום הדעת , במהלך שיעור בו המורהקבוצה של המורים-תתקרב ב

שנה"ל שנערכו במהלך באמצעות ראיונות ותצפיות  נאספוהנתונים . דוברי הערביתמורים במגזר  12-ו דוברי העבריתבמגזר 

 . נותחו בשיטות של המחקר האיכותניו (. נתונים אלו קודדו2017-2019תשע"ח ותשע"ט )

לבסוף,  .ודיון בהם מגזרבכל שהתקבלו  הממצאים ,ניתוח הנתוניםאופן , כלי המחקר, המדגםמאפייני להלן תאור מפורט של 

 . שהתקבלו בכל מגזרממצאים המרכזיים השוואה בין ה תמוצג

 המדגם. 2

 של מחצית שנייה) 2018בשנת עברית נאספו ה יבמגזר דוברמרבית הנתונים  כאשר ,2017של המחקר החל בשנת  'א שלב

מרבית הנתונים במגזר זה נאספו  ,עיכוב באיסוף הנתונים בגלל בעיה תקציבית. לכן חלערבית הבמגזר דוברי (. ח"ל תשע"שנה

של המורים ופרטים על להלן תיאור של המשתתפים בכל מגזר בנפרד, כולל הצגת מאפייני רקע (. 2018-2019) ט"ל תשע"בשנה

 . סוג הפיקוח, ומודל התקשוב, הספר השיוך המחוזי של בתי

  (2017-2018שנים ) דוברי העבריתמגזר  -מדגם  2.1

למרות  ח(.-בות הביניים )כיתות זו( ובחטי-המדגם כלל מורים למקצועות רבי מלל המלמדים בבתי ספר יסודיים )כיתות ה

ממחוזות תל אביב, מרכז,  יוהשהצלחנו לגייס למחקר נו לכלול במדגם מורים מכל המחוזות, מרבית המשתתפים שהשתדל

מורי בית  37של המחקר    וצפון. מסיבות לוגיסטיות, אין במדגם ייצוג למחוז דרום. סך הכל השתתפו בשלב א' (מנח"יירושלים )

מורים מחטיבות הביניים. בהתייחס למודל התקשוב הבית ספרי, כמחצית המורים לימדו עם טכנולוגיה כיתתית  26 -ספר יסודי ו

להלן התפלגות המדגם במגזר  (.1:1לכל תלמיד יש מכשיר קצה אישי )מודל  ןלימדה בכיתות בה( והמחצית השנייה 1:0)מודל 

קצועות במגוון המהמורים לימדו  .תפקיד המורה, מודל התקשוב ומחוז בית הספר, מגדר המורה, פי שכבת גיל ית עלברעהדוברי 

  .ספרותך, תושב"ע ותנ"ה, גאוגרפי , אזרחות,היסטוריה, שפהגון, כ ביסודי ובחטיבה, מלל,ה רבי
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 ס ומודל התקשוב"בביההמורה תפקיד , מגדר, שכבת גיל :עבריתהמדגם במגזר דוברי ה מאפייני רקע של:  1לוח 

 משתנה
 מורים

  (N=65)* 

 יסודי חטיבה 

     מגדר

 2 6 גברים

 35 20 נשים

  מחוז

 6 4 תל אביב

 7 5 מרכז

 3 --- ירושלים

 5 10 י"מנח

 16 6 צפון

 --- 1 חיפה

  **תקשובמודל 

1:1 19 12 

1:0  6 21 

  ס"תפקיד בביה

 17 15 מורה מקצועי

 תפקידבעל 

מדריך , רכז תקשוב)

רכז , מנהל. ס,  אשכול

מדריך , מדריך שפה, שפה

 (מחוזי/תקשוב

11 20 

 .י שאינן מורות בפועל"כולל שתי בעלות תפקיד ניהולי במנח*המדגם 

 .לא כולל חמש מדריכות במשרד החינוך המדגם**

 

 ושכבת גיל יספר יתבהסוג הפיקוח  לפי עבריתהמדגם במגזר דוברי ההתפלגות :  2לוח 

 יסודי חטיבה סוג הפיקוח

 10 *7 ד"ממ

 **22 17 ממלכתי

 ***2 1 התישבותי 

 34 25 כ "סה

 .י שאינן מורות בפועל"כולל שתי בעלות תפקיד ניהולי במנח אינו המדגם *

 .מורות 2כולל בית ספר אחד שבו המדגם **

 .מורות 3כולל בית ספר אחד שבו  המדגם***
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 (2018-2019שנים ) דוברי הערביתמגזר  -מדגם  2.2

ו( ובחטיבות הביניים -כלל מורים למקצועות רבי מלל המלמדים בבתי ספר יסודיים )כיתות ה דוברי הערביתהמדגם במגזר 

. בלבד יכים למחוזות צפון ומרכזמורים המשתהצלחנו לגייס ניסינו לכלול במדגם מורים מכל הארץ, למרות שח(. -)כיתות ז

 10-מורי בית ספר יסודי ו 22לב א' של המחקר סך הכל השתתפו בשבייצוג למחוז דרום.  זה לוגיסטיות, אין במדגםמסיבות 

שונים.  מגזרים 4-שייכים לבחברה זו שכן בתי הספר היה מורכב,  דוברי הערביתאיסוף הנתונים במגזר מורים מחטיבות הביניים. 

ח "ל תשע"במהלך שנהלמגזר הנוצרי.  1-למגזר הדרוזי ו 3למגזר הבדואי,  3השתייכו למגזר המוסלמי,  25המורים  32מתוך 

בהתייחס  .בכיתות של שעתיים אקדמיות כל אחת תצפיות 12-ו עם מורים ראיונות 32 דוברי הערביתבמגזר בוצעו ט "ותשע

לימדו בכיתות בהם לכל תלמיד ( ורק מעטים 1:0למודל התקשוב הבית ספרי, מרבית המורים לימדו עם טכנולוגיה כיתתית )מודל 

 (. 1:1יש מכשיר קצה אישי )מודל 

, תלמידיםה גילבהתייחס למאפייני רקע שונים, כגון: ( 2018-2019) דוברי הערביתהתפלגות המדגם במגזר  תמוצג 4-ו 3בלוח 

 .ומודל התקשוב )מורה מקצועי, בעל תפקיד בבית הספר( תפקיד המורה והשתייכותו המגזרית, מחוז בית הספר, מגדר המורה

 ס"בביההמורה תפקיד ו מגדר, שכבת גיל :דוברי הערביתמדגם במגזר ה מאפייני רקע של: 3לוח 

 

 משתנה
 מורים

 (N=32) 

 יסודי חטיבה 

     מגדר

 4 2 גברים

 18 8 נשים

  מחוז

 18 4 צפון

 4 6 מרכז

 0 0 דרום

  ס"תפקיד בביה

 19 8 מורה מקצועי

 בעל תפקיד

מדריך , רכז תקשוב)

רכז , מנהל. ס,  אשכול

מדריך , מדריך שפה, שפה

 (מחוזי/תקשוב

2 3 
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  מודל תקשוב

1:1 0 5 

1:0  10 17 

   

 

 התפלגות מדגם המורים במגזר דוברי הערבית על פי שכבת גיל וסוג המגזר:  4לוח 

 יסודי חטיבה סוג מגזר

 3 0 בדואי

 16 9 מוסלמי

 דרוזי 
 נוצרי

0 
1 

3 
0 

 22 10 כ "סה

 

 

 .דוברי הערביתשל המורים במגזר  ההוראהמקצועות  מגווןההתפלגות של ניתן לראות את   1תרשים ב

 במגזר דובר ערבית *התפלגות מקצועות הלימוד של המורים. 1תרשים 

 

 מקצועות לימוד 2חלק מהמורים מלמדים * 

 

 

 

 

 

20

10

2

7

1 1 1

עברית

ערבית

היסטוריה

גיאוגרפיה

מתמטיקה

לימודי דת

אנגלית
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 כלי המחקר .3

 

בו שיעור בלתי מתערבת בתצפית מחוון לב. -ו ,ראיון עם מורה מיטביקווים מנחים לא. : יושל הפרויקט השלב א' בכלי המחקר 

כלי המחקר פירוט מלא של ל .טכנולוגיה בהוראת תחום התוכןשילוב  מיומנויות אוריינות דיגיטלית על ידי הקנייה שלמתקיימת 

 שלב א'(. –)כלי המחקר בערבית  3שלב א'( ונספח  –)כלי המחקר בעברית  2ראו נספח 

 :נתונים בשלב א' של המחקרהלהלן תיאור תמציתי של שלושת כלי המחקר שפותחו ושימשו לאיסוף 

 קווים מנחים לראיון עם מורה א.

 להקנייתהאסטרטגיות בהן הם נוקטים התבקשו לתאר את הם בו מובנה למחצה, ראיון עם המורים התקיים נערך , בשלב א'

למשימות  דוגמאותסמך ניסיונם האישי, -, עללתאר לאחר מכן, המורים התבקשו .לתלמידיהם ומנויות אוריינות דיגיטליתמי

 שני חלקים:נערך בראיון ההתלמידים היו צריכים להשתמש במיומנויות אלה.   ןשבמהלכ

בהשוואה לאוריינות לפני עידן  , וזאתאוריינות דיגיטלית"" המונח תפיסתם אתעל המורים נשאלו בתחילת הראיון  – ראשוןחלק 

 המחשבים והטכנולוגיות הדיגיטליות. 

 מיומנויות אוריינות דיגיטליתפיתוח של בטכנולוגיה כדי לעודד  בה הם משתמשיםדרך הלתאר את המורים התבקשו  – חלק שני

 הנסיין תיארתחילה, ב :)בהתאם למסגרת התאורטית של המחקר(בנפרד לכל מיומנות התייחסות בראיון הייתה . תלמידיהםבקרב 

)למשל, "לאור הכמות האינסופית של מידע הזמין  הרלוונטי למיומנות נתונה מאפיין מסויים של למידה בעידן הדיגיטלי הקצרב

לתאר כיצד הוא ש התבקלכל, יש חשיבות בהכשרת הלומד להתמודד עם המידע בצורה ביקורתית ומושכלת"(; לאחר מכן, המורה 

למשימה לימודית שבמהלכה התלמידים צריכים  מפורטת דוגמא תתבקש לתהעם תלמידיו; ולבסוף, המורה מטפל בסוגיה זו 

 תונההנ להשתמש במיומנות

   שיעורב תצפיתלמחוון . ב

פעילות המורה בזמן שיעור בו נים. המחוון תיעד את המרואייים ת המורובכיתשנערכו בשלב א' ת ותצפיהמחוון שימש לתיעוד ה

 תוכן. תחום ה הוראתעם יחד של מיומנות )או מיומנויות( אוריינות דיגיטלית  הקנייהשלב מהוא 

 כלל חמישה חלקים: לתצפית בכיתה המחוון 
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ו: מגזר מידע על בית הספר, כמ ורקע של המורה ומילוי פרטים אלו בטופס מקוון נפרד. הנתונים כלל איסוף נתוני – חלק ראשון

דתי, נוצרי ודרוזי(, ומידע על המורה והשיעור הנתון, כמו: מספר השיעור -ואפיון בית הספר )למשל, ממלכתי )יהודי(, ממלכתי

 במערכת היומית, תפקיד המורה בבית הספר ותחום הדעת אותו מלמד המורה.

להוראת תחום נעשה שימוש  םבה הטכנולוגיים, הכלים נושא השיעור: צפיתהתאיסוף נתונים על השיעור בו מתבצעת  – חלק שני

 . בשיעורטופלו התוכן, ואילו מיומנויות של אוריינות דיגיטלית 

תיאור של זרימת הפעילות במהלך השיעור ואפיונה, כולל ציון זמנים בהם התרחשו שינויים בפעילות הנצפית.  – חלק שלישי

התצפיתן התייחס למספר קטגוריות: מיומנות אוריינות דיגיטלית שהמורה מקדם בשיעור,  אפיון פעילות  ,בציון הפעילות בשיעור

 ההוראה/האינטראקציה בכיתה )למשל, פרונטלי, דיון, עבודה בקבוצות( והטכנולוגיה והתאמתה למטרת השיעור.

אקציה בין המורה לתלמידים ובין התלמידים נתונים על היבטים נוספים של השיעור, כמו: סוג האינטראיסוף  – חלק רביעי

 לעצמם, סוג השיח בשיעור )מונולוג, דיאלוג( ואירגון מרחב הכיתה.

יסוד של אוריינות המיומנויות המורה מפתח בקרב תלמידיו את  ןהנחיות לתצפיתן כיצד לאפיין את הדרכים בה – חלק חמישי

 .דיגיטלית

של מיומנות ית ההוראה בה משתמש המורה לפיתוח האסטרטגי שלאפקטיביות את ההנחיות לתצפיתן כיצד להעריך  – חלק שישי

 אוריינות דיגיטלית.

 הליך המחקר .4

מיומנויות על ו בכלל אוריינות דיגיטליתעל רואיינו מורים למקצועות רבי מלל על תפיסותיהם וידיעותיהם  2017-2019בשנים 

אצל חלק מהמורים שרואינו, הפרקטיקות שלהם לקידום מיומנויות אלו בכיתה. בנוסף, על כן , ובפרט יסוד של אוריינות דיגיטלית

 דוברי העבריתשנערכו בכל מגזר: הראיונות והתצפיות כמות של  להלן התפלגות ם.הקוימו תצפיות בשיעוריוהביעו את הסכמתם, 

 . דוברי הערביתו
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  2018, בשנת מודל טכנולוגי בבית הספרלפי שכבת גיל ו דוברי העבריתראיונות ותצפיות במגזר :   5לוח 

 משתנה
 מורים

 * (N=65) 

 
-חטיבה
1:1 

-חטיבה
1:0 

-חטיבה
 כ"סה

-יסודי
1:1 

-יסודי
1:0 

-יסודי
 כ"סה

 סך הכל -מדגם 

          

 
מספר 

 ראיונות
 

 
19 
 

 
6 

25 

 
12 

 
21 

33 

 
65* 

מספר 

 תצפיות

 
11 
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6 

 
14 20 

 
33 

 

 .מדריכות במשרד החינוך  5 -י שאינן מורות בפועל ו"בעלות תפקיד ניהולי במנחכולל שתי *

 

 1920-2018 בשנים דוברי הערביתמגזר 

 בכל שנה: דוברי הערביתהראיונות והתצפיות שבוצעו במגזר כמות להלן פירוט 

  דוברי הערביתתצפיות בקרב מורים במגזר  4-ראיונות ו 14בוצעו  2018בשנת . 

  דוברי הערביתתצפיות בקרב מורים במגזר  8-ראיונות ו 18בוצעו  2019בשנת. 

 (.שעתיים אקדמיות)תצפיות בשיעורים כפולים  12-ראיונות ו 32סך הכל בוצעו 

 

 ממצאים . 5

בהתאם למודלים התאורטיים שבבסיס )על -תומללו וקודדו למיומנויות דוברי העבריתראיונות במגזר  65 -הנתונים שנאספו ב

 , למעטדוברי הערביתראיונות במגזר  32 -נתונים שנאספו בדומה נעשה עם הניתוח  .מיומנויות שזוהו במחקר-ולתתי( המחקר

רך מיפוי של ההיגדים לאסטרטגיות נע הקידודלאחר  .מיומנויותפי קידוד ללפני הלעברית הראיונות  תרגום שלב מקדים של

 .הוראה שזוהו בתהליך של ניתוח נתונים איכותניים

ה להלאות את לולאיכותניים עהממצאים ההצגת  ,הטבלאות הן לרוב ארוכות ועמוסות בהיגדים מייצגים לכל קטגוריהגלל שב

 טבלה. המהעולים  סיכום של הממצאים העיקרייםמופיע  ,בסעיף זהכל טבלה בתחתית , פיכךהקורא. ל
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  לפיתוח מיומנויות אוריינות דיגיטליתאסטרטגיות הוראה  5.1

 , כפימיומנות(-תת -האוריינות הדיגיטלית )מיומנות על ו למיומנויות בהתאםאסטרטגיות ההוראה  המיפוי שלמציג את  6לוח 

 . הגדרות מלאות של אסטרטגיות ההוראהדוברי הערביתמורים ו דוברי העברית מורים -שתתפים מראיונות עם הה עלו במהלךש

 .7לוח , 1נספח  שלב א', -ים בנספח מופיעים מתוך הראיונות וציטוטים מייצגים השונות

 
 אוריינות דיגיטלית סטרטגיות הוראה לפי מיומנויות רשימת א – 6לוח 

 אסטרטגית הוראה תת מיומנות מיומנות על

 

 חשיבת מידע
 
 

 
 איתור מידע

 הוראה ישירה

 קביעת מסגרת

וונה לניטור מטה קוגניטיבי  הכ 

 הדגמה

 תוצרלמידה לקראת 

 למידת חקר

 עבודה לפי מחוון

 (scaffolding)מתן פיגומים 

 שאלות מנחות הפקת מידע ממקורות מולטימדיה

 יצירת תרשימים ארגון מידע

 
 סיכום ומיזוג מידע

 השוואה

 אסטרטגיות למידה

 (facilitation)ליווי ותמיכה 

 שגרות עבודה

או /לחיפוש ושאלות הכוונה מסדר גבוה 

 מיזוג מידע

 הוראה ישירה הנחלת עקרונות אתיים

 הערכת מהימנות המידע
 
 

 שגרות עבודה

 הוראה ישירה

 השוואה

 דיון

 

 חשיבה ביקורתית
 הוכחת טענה סילוף/זיהוי הטייה

 
 זיהוי מסר סמוי

 הכשרת תלמידים מובילים

 דיון

 (facilitation)ליווי ותמיכה  גלישה ממוקדת מטרה 
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 מסתעפת
 

 קביעת מסגרת זמן דיפרנציאלית

 הכוונה לניטור מטה קוגניטיבי

 הגבלת זמן גלישה תחומה בזמן

 (exploratory search)גלישת גישוש 
 (scaffolding)מתן פיגומים 

 התנסות

 
 

 חזותית-תמונתית

 בניית אינדקס
 

 חזותייםהפקת מידע ופענוח מסר מייצוגים 

 דיון

 השוואה

 הדגמה

 הוראה ישירה

 התנסות בניתוח תוכן חזותי

 מישחוק

 
 פענוח ייצוגים בממשק משתמש

 הוראה ישירה

 (scaffolding)מתן פיגומים 

 הדגמה

 למידת עמיתים

 הוראת הוריסטיקות לעיצוב חזותי
 הוראה ישירה

 בניית מחוון

 

 יצירתיות -שעתוק 

 שעתוק מולטימדיאלי

 בניית תוצר

 למידה לקראת תוצר

 (facilitation)ליווי ותמיכה 

 משוב מתמשך

 בניית תוצרים ברמה דיפרנציאלית

 

 (תקשורת)חברתית רגשית 
 (netiquette)פיתוח כללי נתיקט 

 דיון

 בניית מסגרת באופן שיתופי

 קביעת מסגרת

 

 (שיתופיות)חברתית רגשית 
 סימולציה (netiquette)פיתוח כללי נתיקט 

 מודלינג  כתיבה במשלב לשוני הולם

 תפקיד אישי לתלמיד/משימה העצמת אישיות הפרט

 דיון מקוון החלפת דעות

 (sharing)שיתוף 
 הנגשת מידע

 למידה מתוצרי עמיתים

 יקסו'ג (cooperation)חלוקת תפקידים 

 קביעת קבוצות עבודה (collaboration)שיתוף פעולה 
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 עבודה לפי מחוון

 רפלקציה

 (facilitation)ליווי ותמיכה 

 דיון מודעות לקיומם של פתרונות מרובים פתרון בעיות מורכבות

 
  

 תצפית ה ממצאיראיון לה ת ממצאיהשווא: דוברי העבריתמגזר  5.2

שימשו לניתוח טגוריות קאותן כיוון שמ. ותשונ טגוריותעל פי ק נותחו דוברי העבריתהראיונות והתצפיות שבוצעו במגזר נתוני 

מסוים שהופיעו  שאאחוז ההיגדים בנוהשוואה בין כלומר,  . השוואה כמותיתביניהם  נערכה ,התצפיותמההיגדים מהראיונות ו

ממצאים של ניתוח השוואתי זה עבור המוצגים  8בלוח . תצפיותדיווחי הבראיונות לבין אחוז ההיגדים באותו נושא שהופיעו ב

מתן , הוראה לקידום מיומנויות אוריינות דיגיטליתאסטרטגיות (, שותףמנחה ו, מזמן, מוביל) איפיון המורה : ותהבאטגוריות הק

סוג של קשר , מיומנויות של אוריינות דיגיטלית, סוג הערכה, מיקום התלמיד, מיקום המורה(, חברתית, נושא, כלי) לתלמיד בחירה

 הטבלה. בתחתית סיכום הממצאים המרכזיים שעלו מהשוואה זו מוצג  .השיתופיות ולמידה רב תחומית תמיד, מקוון



 
 35/12.15אלקלעי               מענק המדען הראשי של משרד החינוך, קול קורא מספר -יהודה ועשת-בלאו, בן

26 
 

  דוברי העבריתמגזר  –ניתוח משווה בין ראיונות לבין תצפיות : 8לוח 

 - ראיון הנושא

מספר 

ההיגדים 

 קטגוריהב

  - ראיון

 אחוז מתוך 

 כלל ההיגדים

 בקטגוריה

 - תצפית ציטוט מדגים

מספר 

ההיגדים 

 קטגוריהב

  - תצפית

אחוז מתוך 

 כלל ההיגדים

 בקטגוריה

 ציטוט מדגים

מספר ההיגדים 

 הכולל

1009   269   

סך היגדים על 

  אפיון מורה

1009 100% 

מכלל 

 ההיגדים

 269 100% 

 מכלל ההיגדים

 

זה קודם כל ללמד אותם לעבוד עם מסך מפוצל  19.52 197 מוביל מורה

לפני הכל. ללמד אותם להשתמש , למרות שהם 

יודעים: להדגיש את הדברים הדומים באותו צבע, 

ממש במיומנות ואת הדברים השונים בצבע אחר 

ואז בדומים לראות איך אפשר לקרוא לזה מבחינת 

וכמובן איזה שהוא תבחין את הדומה ואת השונה 

סיכום בסוף . שבגלל שזה במחשב אז בהחלט אז 

אם זה בכיתות גבוהות יותר אז גם לעבוד עם 

 תרשימים, לאוו דווקא טבלה. ...

 )כ.צ.(

המורה מזכירה איך מחפשים בגוגל. מדגימה  13.01 22

במחשב הנייד שלה הבדל בין חיפוש בעברית 

ש לחיפוש באנגלית, שמוקרן על הלוח. חיפו

באנגלית מניב הרבה יותר תוצאות )"מידע מכל 

העולם"( ולכן ממליצה לחפש באנגלית, שכן 

 מחפשים תמונות ולא יהיה קושי בהבנת השפה. 

היא נותנת הסבר על מנוע החיפוש, על שימוש ב 

Images  ועל אפשרויות המיקוד החדשות בכלי

 החיפוש. הדגימה גם פילוח של חיפוש לדוגמא

עתיקה, לאחר שתלמידים התקשו ספורט ביוון ה

עם האנגלית, היא רושמת על הלוח את המינוח 

 של יוון העתיקה באנגלית.

 )מ.פ.(

אנחנו מנסים לעשות את זה תוך כדי, לא שיש  56.5 570 מזמן מורה

עכשיו שיעור על אמינות של מקורות. לדוגמא הם 

עשו עבודה בתושב"ע בכלל הם היו צריכים למצוא 

מידעיים על איזו אגדה תלמודית שהם מקורות 

 בחרו, אז דיברנו על מאיזה אתר אני לוקח. )ר.(

, אנחנו לומדים אחד תעצרו לרגע את העבודה" 52.78 142

בעזרת השני. אני רוצה שנלמד רגע ממה שנדב 

עשה . נדב החליט שדמות המופת שלו היא אלי 

כהן. תספר לי מה היתה דרך החיפוש שלך? 

מאוד חשוב מה שהוא עשה"  תקשיבו כי זה

קישורים,  4נדב:"נכנסתי לאתר מתל, וראיתי 

ואחד מהם היה אתר של אלי כהן, וראיתי 

שלמטה כתוב שכל התמונות, המצגות 

והסרטונים הם באדיבות אברהם כהן, אחיו של 

אלי כהן." המורה: "יופי, נדב בדק מי עומד 

מאחורי האתר. לא היה אודותינו אז הוא הלך 

השימוש. אנחנו לומדים שאפשר למצוא  לתנאי

מי עומד מאחורי האתר לא רק באודותינו. וסביר 
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 להניח שהאתר שנדב מצא יהיה רלוונטי ואמין."

 ממשיכים בעבודה עצמאית.)ח.ק.(

אני נותנת להם יד חופשית, אני כמובן בודקת את  11.9 120 מנחה מורה

זה, אני לא רוצה לכוון כל כך כי אני רוצה שזה 

יהיה משהו שלהם. למשל בכיתות ד' עבדתי איתם 

שבוע שעבר על מצגת אנימציה שבאנימציה אנחנו 

מזיזים את הדמויות לכבוד החנוכה. ולקחתי משהו 

מאוד פשוט והראיתי להם ואמרתי להם אני לא 

אראה לכם עבודות של ילדים משנים קודמות כי 

אני רוצה שזה יהיה שלכם והם באמת, כל אחד 

זה למקום אחר לגמרי: אחד עשה מכבים לקח את 

ומישהי עשתה שולחן שכל שקופית נוסף לשולחן 

עוד משהו: סופגניות וסביבונים מסתובבים, כל 

אחד לקח את זה. זה אני מעדיפה שיהיה שלהם 

 )נ.א.(

 

במהלך המשימה כל תלמיד נדרש לחפש ולבחור  30.06 97

אחד עיקרי ואחד משני על  –שני מקורות מידע 

דמות המופת שבחר לעבוד עליה. המורה עודדה 

למצוא הן מקור טקסטואלי, והן מקור מסוג אחר 

כמו סרט וידאו. כל תלמיד בחר לפי העדפתו 

וטיב המידע שהוא מצא. כל זאת בידיעה שבשלב 

הבא התלמידים ידרשו למזג בין שני מקורות 

 המידע. )ח.ק.(

 

ויש צורך לעשות משהו  מראיינת: אז בעצם האם, 7.13 72 שותף מורה

 כדי שהם ילמדו לפענח את הסמלים האלה

מרואיינת: אז אני אגיד לך, קודם כל הם יודעים את 

זה יותר טוב מאיתנו. במיוחד שמורה מביא את  

לכיתה, אז זה נותן להם לגיטימציה להביא את 

הידע הזה, הם מלמדים אותי המון דברים. אני 

ן מורים חושבת שזו גם אחת הבעיות: שהמו

מבוהלים מהמקום הזה , כי פתאום בא ילד והוא 

מומחה. אני מאושרת שילדים מלמדים אותי. אם 

אני יוצאת משיעור ואני לא לומדת מהתלמיד שלי, 

לא לימדתי די. כי הייתי מתוכנתת. אני סתם באתי. 

לא היה לי. למידה משמעותית שלי בתור מורה זה 

לי את  שלמדתי מהתלמיד שלי גם: שהוא יביא

הידע. ואין דבר כזה שאני לא אלמד. אני לומדת 

מהתלמידים שלי המון, ויש להם המון לתת מבחינת 

הכלים הדיגיטליים. הם לומדים את זה הרבה יותר 

מהר, הם יודעים את זה יותר טוב מאיתנו והם 

 יודעים ללמד אותנו את זה )ע.ב.(

 

כשתלמידה קוראת על הנרייטה סאלד ולומדת  2.97 8

שהיא היתה מעורבת בהעלאת ילדי טהרן 

לארץ,)באמצע משימה של איתור מידע בשיעור( 

היא רוצה לדעת מי אלה הילדים האלה, המורה 

שואלת: "איך אפשר לדעת מה זה ילדי טהרן?" 

תשובה:"לחפש בגוגל" הילדה מגיעה כך לאתר 

של הארכיון הציוני וקוראת כדי להעשיר ידע 

גלה שהם בכלל ילדים לגבי מי הם ילדי טהרן, מ

פולנים. היא עדיין לא מבינה מדוע הם מכונים 

 כך, וחוזרת לחפש.

 )ח.ק.(

סך היגדים על 

אסטרטגיות 

 הוראה

612 60.6%  

מכלל 

 ההיגדים

 252 93.7%  

 מכלל ההיגדים
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אסטרטגיות 

הוראה הכלולות 

 1ברמה 

הוראה ישירה, קביעת מסגרת, קביעת קבוצות   

פיגומים, הקניית אסטרטגיות עבודה, הדגמה, מתן 

הוראה, הקניית שגרות עבודה, קביעת מסגרת זמן 

 דיפרנציאלית, הגבלת זמן, מודלינג, הנגשת מידע

   

אסטרטגיות 

 -הוראה

 1רמה 

187 30.5 

מההיגדים 

 בקטגוריה

בדרך כלל בגלל שהם עדיין צעירים אני מכוונת 

אותם לאתרים מסויימים, אם זה עם קישור או 

מהם לחפש באתר כזה וכזה. כי אחרת הם מבקשת 

הולכים לאיבוד. לפעמים אני שולחת אותם, אבל 

בקבוצות לא כבודדים לעשות איזו שהיא משימה 

במחשב. יש לנו מחשבים ברחבי בית הספר אז הם 

הולכים ומחפשים מחשבים ואני משתדלת כן לכוון 

אותם ולנתב אותם כדי שלא יילכו לאיבוד. אם אני 

ת אותם, הם חוזרים אלי: " לא מצאנו, כן לא מכוונ

מצאנו" מאוד קשה להם עם זה.)קביעת מסגרת, 

 נ.א.(

62 25.2 

מההיגדים 

 בקטגוריה

המורה: "כשאתם צופים בסרט כמקור מידע 

עושים פעם אחת צפייה רצופה ופעם שניה 

לכתוב את נקודות העצירה. לעצור כל פעם 

ז שמגיעים למידע חשוב ולכתוב את הזמן. וא

אפשר בנינוחות להגיע לנקודות העצירה ולסכם 

 בו זמנית את המשפטים העיקריים."

-)הוראה ישירה, הקניית אסטרטגיות הוראה

 ח.קמ.(

אסטרטגיות 

הוראה הכלולות 

  2 ברמה

דיון מובנה, למידה מתוצרי עמיתים, דיון מקוון   

מובנה, למידת חקר מובנית, עבודה לפי מחוון, 

יצירת תרשימים, ליווי ותמיכה, שאלות מנחות, 

התנסות, התנסות בניתוח תוכן חזותי, מישחוק 

מובנה, בניית תוצר, משוב מתמשך, בניית תוצרים 

 ברמה דיפרנציאלית, סימולציה

   

אסטרטגיות 

 -הוראה

 2רמה 

תראי, נראה לי שזה מאוד תלוי. נגיד הייתי מראה  43.3 265

שאלות: היו לי סידרה של  TEDלהם סירטון של 

דבר אחד שהפתיע אותך, דבר אחד שמעניין אותך, 

דבר אחד שאתה רוצה לדעת יותר, דבר אחד שכבר 

, NETPAZZLEידעת. כלים כמו יוטיוב או 

מכניסה את הסירטון, הם רואים את הסירטון, הוא 

עוצר ואז יש שאלות, הם עונים על שאלות. בקשר 

לשאלות עצמם של מה לחפש בסירטון אז הייתי 

למדת עם סרטים נגיד ושואלת מה ההבדל בין מ

הסרט לסיפור שקראנו, ממש כלים שקשורים למה 

שראינו. )שאלות מנחות, התנסות בניתוח תוכן 

 א.()חזותי, 

במשימה, אותה מבצעים התלמידים במסמך של  49.17 121

google-docs   ישנה הפניה לעשרה מקורות

מידע שונים. כל מקור מידע נפתח בחלון חדש, 

מה שעשוי לאפשר לתלמידים לנווט ביניהם 

מבלי "לאבד" מקור זה או אחר ולחזור באופן 

 חופשי למסמך שבו הם עובדים. 

השאלות מובנות, מוגדרות ומובנות מאד, מה 

שמאפשר להתמודד עם מספר מקורות מידע, 

 לנושא אחד. תוך הקשרם

 א.ר(-)שאלות מנחות

אסטרטגיות 

הוראה הכלולות 

 3 ברמה

רפלקציה, דיון מקוון פתוח, תפקיד אישי לתלמיד,   

הכוונה לניטור מטה קוגניטיבי, למידה לקראת 

תוצר, למידת חקר פתוחה, למידת עמיתים, 

השוואה, דיון פתוח, הוכחת טענה, הכשרת 

יית מחוון, תלמידים מובילים, מישחוק פתוח, בנ

 בניית מסגרת באופן שיתופי, 
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אסטרטגיות 

 -הוראה

 3רמה 

... שבוע הבא כ"ט בנובמבר, אני לא רוצה  26.14 160

שמחנכים יעבירו שיעור סתם בכיתה. לקחתי איזו 

שהיא תמונה בקיר או איזה שהוא סמל , ... עשיתי 

לינקים ורכזת התיקשוב עם האיש של סיסמא 

בתמונה. ילדים באים עם שותלים לי את זה 

הסמארטפון ועושים ככה שהוא מופיע להם. מה 

בעצם קורה? שהם צריכים ככה: לקרוא על כ"ט 

סרטונים : אחד של ההצבעה,  3בנובמבר, לראות 

אחד של החגיגות ואחד של יש שם עוד סרטון על 

החלוקה: על איך נראית המפה אז והיום ולעשות 

ואחר כך,  השוואה: ישראל אז וישראל היום

וההשוואה היא לא כל כך קשה כי זה מסודר. ואחר 

כך לבחור איפה הייתי רוצה לחיות . זאת אומרת 

מה זה אומר? האם הייתי  -שיש גם את המילה שלי

רוצה להיות ברגע המכונן של הקמת המדינה , או 

שהייתי רוצה להנות מזה שיש לי היום מדינה ואני 

נמק את התשובה לא צריך להתאמץ. והם צריכים ל

על סמך מה. אז יש להם גם כמה רבדים, גם הם 

 צריכים להיכנס ולחפש מידע

 )השוואה, שאלות הכוונה מסדר גבוה, א.ש.(

 המורה מעלה את השקף הבא: 25.6 63

 תרבות יוון העתיקה" -"משימת חקר ויזואלית  

 ילדים 4התחלקו לקבוצות של • 

ת כל קבוצה תקבל מחשב נייד אחד וכותר• 

 הנושא שלכם.

 google image searchהכנסו ל • 

חפשו תמונות המעבירות מידע אודות הנושא • 

 שקיבלתם

והעלו אליה  power pointצרו מצגת בתוכנת • 

 תמונות שיתנו לנו מידע חזותי על הנושא שלכם

קראו ולמדו אודות התמונות שבחרתם להציג • 

 כדי שתוכלו לספר לכיתה אודותיהן.

 

 מ.פ.(-קר פתוחה, למידת עמיתים)למידת ח

סך ההיגדים על 

 בחירהמתן 

 לתלמיד

205 20.32% 

מכלל 

 ההיגדים

 115 42.75%  

 -בחירה

 כלי

58 28.3  

מההיגדים 

 בקטגוריה

שנה על  70נתתי להם לעבוד על המשימה של ה 

הנושא של תיירות נתתי להם נושאים של תיירות 

בעצם לאתר ...אנחנו בתהליך, אבל הם היו צריכים 

מידע על נושא התיירות כל אחד מפן אחר ולהציג 

את ההסברה הישראלית ואיך הם היו מציגים את 

ישראל בעולם ,את הפן החיובי ... הם בשלב של 

כתיבת החומר הראשוני הם צריכים לעבור לתוצר 

אז נתנו להם כמה אפשרויות, זה יכול  ויזואלי.

ול להיות סרטון אנימציה שמציג את ישראל, זה יכ

אפילו בטלפון, זה יכול להיות פלאייר שמציג את 

הנושא שהם רוצים כול קבוצה תבחר את מה שהיא 

 רוצה. )מ.א.(

 

לצורך ביצוע עבודה שיתופית, המורה מסביר  19.13 22

את השלבים לביצוע הפעולות הנדרשות לפתיחת 

 קובץ שיתופי, שמירה וכדומה.

זואליים התלמידים מתבקשים להכין תוצרים וי

שונים, במטרה להעביר מסר, ולהיות יחודיים. 

מצופה מהם לחפש תמונות עם משמעות עבורם, 

ולא את התוצאות הראשוניות שמתקבלות 

 (1בחיפוש. )מ.ק. 

 

 -בחירה

 נושא

הייתה איזו הערכה מסכמת שהם נדרשו לבחור  61.5 126

דמות שהיא מנהיגותית בעיניהם ואחר כך עשינו 

כל תלמיד בחר )כבר בשיעורים הקודמים( נושא  46.1 53

משלו לשאלה מה הדבר שגורם לך להיות 
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המנהיג הכי מתאים להנהיג את הכיתה בחירות מי 

שלנו. הם היו צריכים לבחור דמות אמיתית, זו 

הייתה יכולה להיות דמות מצויירת, אבל זו הייתה 

צריכה להיות דמות שכולם מכירים, לא דמות 

שהמצאתי. כשמה שעשינו זו עבודת הכנה. בסופו 

של דבר החיפוש על הדמות שלי הוא פתוח. הוא 

לא מכווינה אותם לאתר מסויים  יאללה לכו, אני

 הם מביאים לי מה שהם רואים ומוצאים. )נ.ס.(

מאושר, ועל זה הוא היה צריך לעצב שקופית. 

 2היו נושאים די שכיחים, כגון: כדורגל )

 קבוצות עשו עבודה בנושא( 

קבוצות עשו עבודה בנושא(, אבל  3, כלבים )

היו עבודות יותר מקוריות: "מחנאות" , 

"ריקוד", "גלישת גלים", "דרקונים" "החלל 

 החיצון".)ג.ח.(

 

 -בחירה

 חברתית

)בלמידה שיתופית( זה מפתיע, הם יודעים מאוד  11.2 23

יפה להתחלק, יש מורות שמחלקות אני חושבת 

ה מלאכותי לעבוד עם שאני לא רוצה שזה יהי

מישהו שאתה לא רוצה, אז בדרך כלל הם 

מתחלקים לפי איך שהם רוצים, נכון שיש תלמידים 

שמוציאים את עצמם מחוץ לקבוצה ויש ילדים 

שמראש שלא אוהבים להיות בקבוצה והם אוהבים 

 להיות סוליסטים אני מכבדת את זה)ח.ק.( 

 

תלמידים  4-5קבוצות של  5תלמידים עובדים ב  34.8 40

בכל קבוצה, לכל קבוצה יש ראש קבוצה. ... 

המורה מסייעת מעט ויש  –בחלוקה לקבוצות 

יש לה  –תלמידה שאחראית לעשות זאת 

רשימות מוכנות מראש . יש לציין שקביעת 

הקבוצות )פרט לקבוצת תלמידי שילוב( נעשתה 

ידי התלמידים עצמם עוד לפני השיעור. -על

אלה: "מי יכול להנהיג המורה, לפי עדותה, ש

קבוצה?" ונעשה דיון לגבי חשיבות של קבוצה 

עבודה בקבוצות בהרכב זה נעשית  –הטרוגנית 

כבר תקופה ומפיקים מכך תועלת רבה )עדות 

 המורה()ע.ב.(

 

סך ההיגדים על 

 הידע מקור

977 96.8% 

מכלל 

 ההיגדים

 269 100%  

 מכלל ההיגדים

 

 -הידע מקור

 מורה במרכז

192 19.6  

מההיגדים 

 בקטגוריה

הדבק(: -אפשר להבין למה הם עושים את זה)העתק

זה הכי קל וגם הם לא יודעים, אני לא בטוחה שהם 

יודעים עד הסוף: תביאו מידע על דמות מסויימת: 

הדבק, זה מה שאני  -אז הכי קל לעשות העתק

מכיר, ... יש מה שנקרא הוראה מפורשת, זה 

ד אותם איך לעשות התפקיד שלנו כמחנכים ללמ

את זה נכון. ואנחנו ממש עושים על זה שיעורים 

 שלמים של איך עושים את זה נכון )ל.ע.(

אל תעשו קודם תסתכלו מה אני עושה: אני  7.43 20

מסמנת את הכתוב מפה ועד פה )מדגימה( לוחצת 

קליק ימני בעכבר ומסמנת העתק אז קליק ימני 

סוגי  ומסמנת הדבק. תופיע אפשרות של כמה

שמסמל  Aהדבק ואתם תבחרו באייקון הזה עם ה

שאתם רוצים להעתיק רק כיתוב בלי העיצוב." 

 מבצעים את ההדבקה של המידע)כ. מ.י.(. 

 

 -הידע מקור

 תלמיד במרכז

כשעשינו למידה סביב פרוייקטים אז זה היה  80.3 785

קבוצתי, הייתה שנה שעשינו סביב ערכים בחומש 

ויקרא, שזה היה המון ערכים שהוצאנו מפרשה 

מסויימת וכל קבוצה הייתה צריכה לבחור ערך 

ולעשות עליו למידה סביב פרוייקטים זה היה 

באמת למידה קבוצתית כי כל אחד היה צריך 

ים משתמשים באפליקציות שחלקם התלמיד 92.6 249

שולטים בהם יותר מאחרים, והם נדרשים 

להתקדם וללמוד בעצמם הן תוכן חדש, והן 

שימוש בכלים חדשים ולהבינם מתוך ההקשר. 

התלמידים נעזרים זה בזה בלמידת עמיתים 
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ם משהו מהידע שלו, זה היה לתרום משהו . לתרו

די מזמן אבל הם היו צריכים להביא מקורות, היו 

צריכים להביא סיפור שמתקשר לערך, היו צריכים 

לעשות סיעור מוחות סביב הערך: מה מזכיר לנו 

הערך. אז שוב , זה חשיבה ביחד: מה מזכיר לך 

 .הערך. להביא מידע ולערוך ביחד את המצגת

 )מ.ה(

כאשר הם מגיעים למשהו שלא ברור להם או 

 (1מתקשים בפתרון בעיות )א.ש.

 פיתוח מיומנויות

 באופן לא דיגיטלי

123 12.2 

מכלל 

 ההיגדים

אמרנו שצריך -דיברנו על איך להתנהל בווטסאפ

לכבד זה את זה , אחד את השני גם אם הדעה שלנו 

היא שונה ולא ישר להקליד ולכתוב דברים פוגעים. 

אמרנו שמאחורי הפלאפון יש ילד שיושב וקורא. 

ומה שאני כתבתי לא בטוח יפגע, אבל בתוך תוכי 

אני יודע שזה קצת פוגע ויכול להיות שיש ילד 

שיושב בבית ובוכה. אנחנו לא יודעים את זה. תמיד 

צריך לחשוב מה לכתוב, איך לכתוב, האם לכתוב 

בכלל, דיברנו איתם גם על זה וגם כמובן על 

לסגור: כי אם הם משתמשים בזה בצורה שלילית 

 אז עדיף שלא יהיה בכלל. )ל.כ(

תרשים ""היררכיית עץ"" על הלוח:  "יצירת  26 70

המקרן שהיה פתוח עד כה מכובה והמורה יוצרת 

את התרשים על הלוח. המורה יוצרת ""עץ 

משפחה"" ומסבירה כיצד בנוי העץ. המורה 

 –מבקשת מהתלמידים להתייחס באופן ממוקד 

 הסבים שלהם . \לארץ מוצא של ההורים 

בים ס\כל תלמיד אומר את ארץ מוצאו של הוריו

שלו  והתשובות נרשמות בתרשים על הלוח. 

 ")א.ח(

-)עבודה באופן לא דיגיטלי על מיומנות צילומית

 חזותית(

 

סך ההיגדים על 

  הערכה

182  18% 

מכלל 

 ההיגדים

 24 8.9  

 -הערכה

 מעצבת 

50 27.5 

מההיגדים 

 בקטגוריה

. אז במקרה הזה היחידה הזו בנוייה מכל מיני 

הוא: זימנו לתלמידים כל שלבים. אחד השלבים 

מיני מקורות מידע על הנושא של סלפי קטלני 

בתוך המירשתת  ונתנו להם שאלות מסויימות 

שאנחנו רוצים שהם ימצאו במקורות האלה. את 

המקורות האלה הם צריכים לארגן בטבלה ואחר 

כך הם כותבים בתוך וויקי. ובתוך הוויקי אפשר 

זמן לשנות לתת להם משוב כדי שהם יוכלו כל ה

שלהם ולהגיע למשהו מאוד  את הגירסאות

 מזוקק)י.נ(

רגע בואו נעצור, כדי לעשות  -"אני עוצרת  54.2 13

איזשהו  סיכום, איזושהי פאוזה בשיעור, לבדוק 

  .שכולם אכן איתנו, האיסוף הזה הוא חשוב

זו לא  -להגיד: ""הנושא שלך מאוד מעניין"" 

, שתהיה תגובה, חשוב שהתגובה תהיה מקדמת

לו פרספקטיבה אחרת, שילד  ילך לחפש את 

 המידע

 ")ג.ח(

 -הערכה

 מסכמת

אז קודם כול אנחנו עושים מחוון תמיד כשיש  43.4 79

עבודה עם הערכה חלופית כשיש עבודה יצירתית 

אנחנו עושים מחוון אנחנו מחלקים את הניקוד 

ומתייחסים לחזות הוויזואלית , תוצר שהוא חזותי 

חייב להתייחס לזה ונותנים נקודות עשר נקודות על 

חזות ועשר נקודות על כותרת ועל מידע עיוני 

בסיום הצגת המצגת של הבנות לכיתה , שלוש " 29.2 7

ת עם המורה והוא ממשב הבנות שהציגו יושבו

אותן. הוא מחמיא לבנות ושואל אותן לגבי אופן 

התנהלות העבודה בקבוצה. האם מישהי 

הובילה? איך עבדו? מסביר: ""יש הבדל בין 

 ללכת אחרי ללכת עם.""
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ספק אנחנו ממש מחלקים במחוון לפי נקודות ומ

וככה הרבה יותר קל למורה לבדוק וגם לתלמיד 

לקבל את הציון ואנחנו נותנים להם את המחוון 

מראש שהם יוכלו לפני ההגשה הם יוכלו  לראות 

 שהם עמדו בקריטריונים.)מ.א(

המורה ממשיך להתעניין על אופן התנהלות 

העבודה, האם אחת הנהיגה, איך מזדהים עם 

 בחירות בין חברי הקבוצה.

... 

לעמוד עם  –הוא נותן דגשים להצגה מול קהל 

הפנים לקהל ולא לקרוא מהמצגת וכדומה, 

 ומסביר שניכר שנעשתה למידה.

 (2")מ.ק 

 -הערכת

 עמיתים

יש משוב שמקבלים מילדים.)על הרצאה בכיתה עם  15.9 29

מצגת( אנחנו בנינו בכיתה מחוון איך נושאים 

ההרצאה הזו. הרצאה בפני ילדים ואיך מכינים את 

אז המשוב של הילדים אחר כך תמיד דרך ראייה 

חיובית ותמיד מה הם ראו ששייך למחוון: כמו 

כשבהרצאתכם יצרתם קשר עין עם הקהל ולא 

הסתכלתם על השקופיות. השקופית שבניתם, 

 הרקע שלה התאים. דברים מהסוג הזה.)ח.(

רוב התגובות )במטלה על גבי קובץ שיתופי(  " 12.5 3

מפרגנות )אחלה, יפה וכד'(, יש מעט תגובות הן 

שהן גם ענייניות: דוגמא לתגובה )אותה מציג 

המורה בפני כל הכיתה, כי לדעתו זו תגובה 

שמעידה על הערכה טובה של תלמידים(: "פ., 

אנחנו חושבים שעשית את המטלה מצויין כי 

צדקת איפה ש.. טעו , ללאה קשה ללדת אבל יש 

תגובה נוספת של אותו  לה כבר הרבה ילדים"

זוג תלמידים:  " ע., וב. אנחנו חושבים שעשיתם 

טעות כי ללאה לא קשה ללדת הרי יש לה כבר 

תגובות  –חמש ילדים ולרחל אין ילדים בכלל" 

אלו מעידות, כי הייתה פה התייחסות והשוואה 

בין כמה תשובות של תלמידים וחשיבה 

ביקורתית של תלמידים על תשובות של 

 הם.)א.ר(חברי

 -הערכה

 עצמית

נתתי להם בסוף התהליך)של עבודה במצגת  12.1 22

שיתופית( כמו טבלה כזו ...: אחרי הפרוייקט היה 

להם רשימה של מיומנויות והם היו צריכים לסמן 

על מה הם עבדו: לא במה הם מעולים, אלא איזו 

מיומנות נדרשה מהם: קצת רציתי לשקף להם: היה 

תקשורת אחד עם השני, שם את העניין של 

הקשבה, הובלה, יכולת לחלק תפקידים, לקרוא 

הוראות כי זו בעצם עבודה יותר עצמאית, היה שם 

מיומנויות שיותר קשורות לטכני: איך לשתף 

במצגת ואיך לחפש חומרים ואיך לעצב אותם. היו 

שם מיומנויות שקשורות לחומר הנלמד: איך אני 

 20, המון איזה יכול להתמודד עם הטקסט המקראי

מיומנויות. ושוב חייבים לעשות את זה כל 

 הזמן)ר.(

"המורה ציינה כי הם כותבים רפלקציה, תמיד  0.4 1

לאחר משימת חקר הם גם כותבים רפלקציה על 

 התהליך )ג.ח(
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סך ההיגדים על 

פיתוח מיומנויות 

אוריינות 

 דיגיטלית

1009 100%  

מכלל 

 ההיגדים

 267 99.3  

מיומנויות 

אוריינות 

 -דיגיטלית

 חשיבת מידע

291 28.84 

מהיגדים 

 בקטגוריה

אחד הדברים שאני נותנת להם לעשות ... הם 

מקבלים את הנושא, למשל הנושא של הכחדת 

בעלי חיים. אז אני אומרת להם בואו תחפשו, 

נותנת להם משימה מסויימת ואז הם נכנסים 

לאינטרנט ומחפשים ממצאים כאלה ואחרים. לאחר 

בקובץ שיתופי הם יוצקים לשם את כל  מכן

הדברים ואז בעצם מתקיים שיח: לראות מאיפה זה 

לקוח, מאיזה שנה, כל מה שקשור בעצם לבימת 

מאיפה כדאי  -פירסום. ומזה אנחנו יוצאים בעצם ל

לי לקחת: האם אני לוקח את זה מתוך סירטון 

שהתפרסם בשנה כזו או אחרת, האם אני לוקח את 

ט שמישהו הציג ברשת חברתית? זה מתוך ציטו

מקיימים שיח ומדברים על החשיבות של הדברים 

ומתי כדאי לי להשתמש בכל אחד מהדברים. כי 

לפעמים יש דברים שפחות מתאימים לי לנקודת 

מצב מסויימת אבל כן יכולים לשרת אותי בנקודה 

 אחרת. )ל.א(

"הנחיות למשימה נוספת. ""משימה נוספת  25.84 69

בקלאסרום, משימה שיתופית שאתם עושים 

ביחד. שלחתי עכשיו את העבודה תסתכלו, אני 

אפתח את זה גם פה )במקרן( ונראה את זה 

 יחד""

 מסבירה את המשימה המוצגת.

""אמרנו ששאול הלך לחפש אתונות ומצא 

. חפשו את הביטוי באינטרנט וחפשו לו 1מלוכה. 

איך  –נרדפת. מזכירה לכם את הכללים 

חפשים באינטרנט: מחפשים יותר ממקור אחד, מ

מתייחסים למי כתב, לא כל מה שכתוב נכון. . 

בזוגות הביאו דוגמא אקטואלית לביטוי או 

דוגמא מחיי היום יום האישיים שלכם ורשמו 

 במחברת...)ש.(

מיומנויות 

אוריינות 

 -דיגיטלית

 צילומית-חזותית

יש איזה פרק  "... במהלך עבודת שורשים בכיתה ו' 9.61 97

שאנחנו מבקשים מהם משימת  רשות אם אתה 

רוצה לעשות סמל משפחתי. ואז אנחנו מראים להם 

סמלים משפחתיים שקיימים למשל את הסמל של 

משפחת מונטיפיורי, סמלי אצולה כאלה שהיו 

קיימים פעם, סמלים של חברות מאוד מוכרות. 

קצת מנתחים אותם. ... אנחנו גם מערבים בזה את 

מורה לאומנות, כי יש בזה גם חשיבה של צבעים. ה

גם תורת הצבעים וגם איזה שהם סמלים גרפיים 

מקובלים. ואחרי הלימוד הזה הם מנסים ליצור 

סמל משפחתי. ... והם לומדים לקחת תמונה 

ולשנות אותה בפאוור פוינט, לשנות אותה בצייר . 

אנחנו מלמדים אותם שאפשר לעשות גם בגרפיקה 

 זו.)ו.פ(פשוטה כ

66 24.71   

המורה מעודדת את הבנות לחפש תמונות "

רלוונטיות לנושא לצורך הכנת מצגת )חלק 

הן כבר  –מהבנות עושות זאת ללא בקשתה 

מיומנות(.בנות שסיימו את העבודה ללא תמונות 

המורה דווקא מעודדת לחפש כמה תמונות  –

 מתאימות ולשים רקע מעניין

 

 " )ת.ג(

מיומנויות 

אוריינות 

 -דיגיטלית

 שיעתוק

את דיברת מקודם על כ"ט בנובמבר, אז אחד  14.27 144

הדברים שעשינו זה שביקשתי מהם לחזור בזמן 

אחורה, אבל לראות את עצמם עכשיו מתעדים את 

זה כאילו אנחנו בעידן הזה. אז אני רוצה לראות 

"התלמידים נדרשים לעצב קומיקס לפי פירוש  9.73 26

אחד מתוך שלוש שלמדו. כל תלמיד/זוג בחר 

ד את הפירוש המועדף עליו ועיצב בעצמו את לב
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בפייסבוק, אני רוצה לראות באינסטגרם, אני רוצה 

בטוויטר, אני רוצה לראות סירטון. מה לראות ציוץ 

שהם עובדים עכשיו זה על סירטון ליוטיוב, והם 

יעשו את זה כאילו זה היום. ממש הצטלמנו 

בתמונה כזו כאילו בה אנחנו מראים את שמחת 

 ההכרזה.)ע.ב(

הקומיקס מתחילתו ועד סופו )דמויות, אייקונים, 

 טקסט, רקעים וכו'(. 

 

תלמידים אף הגדילו לעשות ועיצבו בעצמם 

דמויות ולא השתמשו באלו הקיימות במלאי 

 התוכנה.

 ")ר.י(

מיומנויות 

אוריינות 

-דיגיטלית

 מסתעפת

לשים לב לא לסגור את אני אומר לתלמידים  8.52 86

הדפדפן שיש בו את הקלאס רום או את הכיתה כדי 

לזכור איפה הגעתם ולא לפתוח המון כרטיסיות 

כאילו ברמה הזאת, למשל כשאני מוסיף קישורים 

אני משתדל שזה ייפתח לחלון חדש ולא נפתח 

בקיים ואני נותן את העצה למורים כי הוא מתחלף 

מה היה קשה לו קשה לו לחזור לשם ולזכור 

להחזיר אותם למשימה, למשל כשאני מוסיף 

קישור אני יכול להגדיר שהוא ייפתח בכרטיסיה 

חדשה ושזה לא יחליף את הכרטיסיה שהייתה 

ואתה יכול להשאיר את הכרטיסיות שהיו ולחזור 

 איפה שהיית זה סידור שמארגן )א.ר(

"התלמידים משתמשים במקורות מידע מגוונים,  6.74 18

ם בין המסכים והלשוניות השונות לאיסוף עוברי

 התשובות לבוחן.

גם המשימה על דוד וגוליית מצריכה מהם לעבור 

בין סוגים שונים של מידע ממקורות שונים 

ומגוונים ולהתאים כל סוג למשימה תוך כדי 

 שהם זוכרים להתייחס לסיפור המקראי.

 (1")מ.ק. 

מיומנויות 

אוריינות 

 -דיגיטלית

 תרגשי-חברתית

 תקשורת

...דרך כל הנושא הזה של התיקשוב יצרתי קהילה  17.15 173

)דיגיטלית(: יצרתי קהילה של תלמידים ... רמת 

האלימות ירדה שם ברמות שאי אפשר לתאר. 

במקביל לעלייה במיומנויות, כי כל דבר הקפדתי 

כולם  -שזה יהיה בשיתוף: למשל התכוננו למבחן

מצגת האור הגנוז ביחד באותו מסך שיתופי, יצרנו 

של נתינת מחמאות אחד לשני. כל הזמן נוצרה איזו 

שהיא ערבות הדדית ובעצם הקהילה הזו שכולה 

ישבה בתוך אותו האתר, את כל התוצרים שלנו 

העלינו ביחד, אחד ראה מה השני כתב, אחד הגיב 

למה שהשני כתב. זה הוריד את רמת האלימות 

 באופן שקשה לתאר... )י.נ(

 

כל אחד נדרש לכתוב   -במצגת השיתופית " 19.1 51

תשובה אישית במלבן בתוך שקף שמציג נושא 

מסוים, תוך שהוא מתייחס למה שחבריו כבר 

כתבו.  התלמידים נדרשו גם להגיב לחבריהם, 

במקביל לכך שהם מבצעים משימות בעצמם. 

במקרה זה המורה מגדיר את סדר העבודה 

משימות משימות מ 2. בחרו 1בשקף הראשון: 

 הבחירה

. בכל משימה שבחרתם, כתבו את שמכם 2       

 באחד הצבעים והציעו פתרון.

הגיבו לצוות אחר ]מה אהבתם  –. לבסוף 3      

 ומה הייתם כותבים אחרת[ )א.ר(

" 

מיומנויות 

אוריינות 

 -דיגיטלית

 רגשית-חברתית

 שיתופיות

למשל הייתה לנו שנה שעברה יחידת הוראה  13.78 139

ומרים על העולם יערות הגשם", בסוף המשימה "ש

פתחתי מצגת שיתופית, שגם צריך ללמד אותם את 

זה. לכל אחד יש שקופית משלו וכל אחד היה צריך 

ליצור כרזה עם איזו שהיא סיסמא לשמור על 

העולם. עכשיו גם צריך ללמד אותם לא להיכנס 

 2-3כל השיעור התבצע כעבודה קבוצתית:  כל  11.61 31

תלמידים עיצבו את השקופית הקשורה לנושא 

ם עבדו עליו. לכל תלמיד היה מחשב אישי שה

 -משלו, אך עיצוב השקופיות נעשה באמצעות ה

slides מעניין לציין שהמורה ביקשה .
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לשקף של ילד אחר, לא למחוק בטעות, לא לכתוב 

חר, לא לפגוע בטעות או בזדון, יש כל על שקף א

מיני , זה גם כללים שצריך לעבוד עליהם במצגת 

שיתופית. שזה כיתה שלימה זה יותר מסובך. ואחר 

כך עוברים על זה ואת רואה מה כל אחד 

 עושה)נ.א(

מהתלמידים לעבוד בשקט, כלומר שיתופיות 

 התבצעה דרך המחשב בלבד)ג.ח(  

מיומנויות 

אוריינות 

 -דיגיטלית

 חשיבת זמן אמת

הודעתי לתלמידות "היה מרתק גם לנהל שיעור ...  3.5 32

שהשיעור מתקיים בווטסאפ, שכל אחת תהיה איפה 

שבא לה: בכיתה/ על הדשא/ בקפיטריה. אני אהיה 

בחדר מורים כדי שבאמת לא נהיה ביחד באותו 

חדר ולא תהיה תקשורת וורבאלית. וניהלנו 

דיונים...אחת המשימות הייתה: תגידו מה דעתכן 

עתכן? שאהבתן איזה שהוא סרטון, תגידו מה ד

והשלב השני היה : הגיבו לאחת החברות שלכן 

...זה היה עוד יותר טוב ממה שהיה בכיתה, בכיתה 

לא תמיד את מספיקה לשמוע שלושים תלמידות 

בכל שעות היום, פה את שולחת סירטון אחד וכל 

אחת יכולה להגיב. אז אולי את לא תספיקי לקרוא 

יב. את כל התגובות, בסדר אבל כל אחת יכולה להג

והיא באמת שולחת. זו הייתה המשימה הראשונה. 

המשימה השנייה הייתה: אוקי, עכשיו שמעתן דעות 

מגוונות, בבקשה תגיבו...השיעור הזה היא דוגמא 

מצויינת. זאת אומרת אני לא יכולה לשלוח איזו 

שהיא משימה ולחכות יומיים עד שהן מגיבות. זה 

עירב באמת דרש תגובות במיידי. כן, זה פשוט 

 אותן והזמין אותן ישר לקחת חלק בזה. )ב.(

 

השימוש בכלים כמו עשר אצבעות וכלי תכנות  0.4 1

גרפיים מקדמים חשיבת זמן אמת, שכן 

התלמידים נדרשים להחליט החלטות ולפתור 

תרגילים במעין משחק, ולהתקדם בקצב המהיר 

ביותר, בזמן הקצר ביותר, עם הפתרונות 

 (1הטובים ביותר.)א.ש.

מיומנויות 

אוריינות 

 -דיגיטלית

פתרון בעיות 

 מורכבות

למשל הם היו צריכים לייצר את המדינה הדימיונית  4.86 47

שלהם ולייצר לה מרחב מדיני וגם להתייחס 

למושגים שמרכיבים את המדינה.בכל מיני כלים 

טכנולוגיים: יש תלמיד שהוא פשוט עיצב את הכל 

ום במיינקראפט במיינקרפט ושוב אני לא יודעת כל

אבל הילד הייתה לוו חירות והם עושים את זה 

 נהדר.)ש.ר(

השיעור הוא חלק מפרויקט למידה שיתופית  1.87 5

שנעשה באמצעות הרשת בלמידה מרחוק מול 

תלמידים בטנזניה. בשלב זה עליהם להעלות 

שאלת חקר שבשלב הראשון הם ינסחו אותה 

ויחקרו עליה ברשת, ובשלב השני יציגו את 

השאלות לעמיתיהם בטנזניה, כדי לקבל תשובות 

שכשאתם לשאלות ממקור ראשון. "אני רוצה 

חושבים על שאלות, שיהיו לכם שאלות 

מעניינות, לא שאלות שאפשר לענות עליהן ישר 

ולדעת את התשובה. תחשבו על שאלות 

שקשורות למדדי הפיתוח." לדוגמה: אם נראה 

שמספר המשתמשים באינטרנט הוא נמוך, 
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מעניין אותנו לשאול, לעשות סקר כמה טלפונים 

ן, אם חושבים ניידים יש להם. או משהו מעניי

על בנות למשל, איזו שאלה היינו רוצים לשאול 

 (3את הנשים שם?")א.ש.

סך ההיגדים על 

 קשר מקוון

147 14.57  

מכלל 

 ההיגדים

 12 4.46   

-קשר מקוון

 תלמיד-תלמיד

78 57.1 

מההיגדים 

 בקטגוריה

... פורום במודל שאני עושה אז הרבה פעמים אני 

אני נותנת להם מבקשת מהם להגיב אחד לשני 

כתבה מסוימת ואז ביקשתי להביע דעות או קראנו 

סיפור לא מזמן והייתה שאלה אם המלך היה חכם 

אם הוא נהג נכון בסיפורי המלך... והיו צריכים 

להביע את הדעה שלהם לסיפור ואז ביקשתי להם 

להגיב אחד לשני בעצם מי שכתב דעה אחרת 

מיד משלך תנסה לשכנע אחד אותו בדעה שלך ת

אני אומרת להם תגיבו אחד לשני אבל לא רק 

לכתוב יפה וכול הכבוד וטוב אלא ... וככה אנחנו 

מלמדים אותם להגיב אחד לשני ולא רק בצורה 

 פשטנית.)מ.א(

אחת המשימות הייתה: בחרו שלושה שקפים עם  41.7 5

נושאים שמעניינים אותכם. הוסיפו באמצעות 

שיש לכם  "תגובה" שאלות, רעיונות, מחשבות

על הנושאים של חבריכם לכיתה.המורה ביקשה 

להימנע מתגובות "סתמיות" ולכתוב כתגובה 

שאלות, הצעות, המלצות  לשיפור או 

 להוספה.)ג.ח(

-קשר מקוון

 תלמיד-מורה

ואני חושבת שדווקא השיח הווירטואלי מאפשר  19.7 29

לפעמים לילדים שפחות היה להם נוח פנים מול 

חרת, למשל יש לי תלמידה פנים הזדמנות א

שהייתה מאוד ביישנית, לא הייתה מסוגלת להוציא 

מילה מהפה, בטח לא בדיונים כיתתיים או בשיח 

איתי אבל מתישהו ידעתי שהיא כותבת הרבה אז 

הייתה כותבת לי בוואטסאפ ואחר כך באיימיל כי 

זה היה ארוך יותר והיא הייתה כותבת לי שיש 

הייתי שואלת אותה אם  דברים שמפריעים לה ואני

יש משהו שהיא רוצה שאני אייעץ לה, היו פעמים 

שהיא הייתה אומרת לי אני רוצה רק שתקשיבי לי 

ולפעמים היא הייתה כותבת לי תעזרי לי מה אפשר 

לעשות, אז זה הפך להיות התכתבות ממש 

 משמעותית)ר.ג(

התלמידים מתרגלים את שליחת המיילים ע"י  16.7 2

 (2ם אחד לשני וכן למורה)א.ש. שליחת מיילי

 -קשר מקוון

 כיתתי

"הם משתמשים באימייל, פייסבוק ירד, כן ווטסאפ  27.2 40

 ואינסטגרם. ביניהם בווטסאפ, ... 

מה שמעניין אותם זה הווטסאפ. אנחנו מדברים 

המון, אני מעורבת. אני מעלה את הנושאים על זה. 

בכיתה ה' אני עושה הרבה על ווטסאפ, על רגישות, 

המורה שותף לצ'ט התגובות ומגיב בצורה של  41.7 5

הערות מכוונות. כגון: "שמתם לב שהכותרת 

היא קישור למאמר המסקר את כל התכסיסים 

 והרמאויות של לבן??")א.ר(
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הרשת, אני מגיעה איתם לרוב בכיתה ו' כשהם כבר 

בשנה  2-3די על דרך המלך. קורה לי מצבים 

 בווטסאפ שאני צריכה לטפל, ממש מעט")ר.(

סך ההיגדים על 

 שיתופיות 

207 20.51 

מכלל 

 ההיגדים

 125 46.47   

 -שיתופיות

 1רמה 

51 24.63 

מהיגדים 

 בקטגוריה

לנו את הכלי הזה שנקרא: ענן מילים: אז למשל יש 

אני מסכמת שיעור בעזרת ענן מילים. ... אני למשל 

רוצה לסכם שיעור אז אני אומרת: אני רוצה שכל 

ילד יביא צמד מילים על הלמידה שלנו, על מה 

שעשינו. הם באים ללוח, אני פותחת את הענן 

המילים: הם כותבים את המילים שלהם ובסוף הם 

על הפקה. הם יודעים שיש הפקה. והם לוחצים 

רואים את המילים הבולטות ביותר כי הן יוצאות 

החוצה: יש את המילים מסביב, ואז אנחנו אומרים: 

אוקי, למה דווקא המילים האלה בלטו? זאת אומרת 

אני משתמשת גם בכלי, לא סתם לימדתי אותם 

 עכשיו אטראקציה, לא!)ע.ב(

רשימות המקורות התלמידים משתפים את  22.4 28

שלהם בקובץ שיתופי ונעזרים במקורות 

 שנמצאו על ידי חבריהם לכיתה.)ח.ק(

 -שיתופיות

 2רמה 

רשת -נתתי משימה בגיאוגרפיה זו משימה של חקר 9.18 19

. היא עבודה בקבוצות. כל קבוצה מקבלת איזור 

אחר בארץ, וחוקרת אותו מבחינת כמה היבטים:  

כלכלה ואקלים, גיאוגרפיה התיישבות, גיאוגרפיה, 

אוכלוסיה. והמטרה של העבודה היא למשוך 

אנשים שיבואו להתגורר באותו איזור מבחינת כל 

ההיבטים האלה.כל תלמיד הוא חוקר והם צריכים 

אחר כך למזג ביניהם את כל המידע שהם חקרו: 

את עשית גיאוגרפיה, את עשית על אקלים, . ואז 

לבוא ולהתיישב  לענות למה מבחינתם הכי כדאי

 ביישובים האלה.)ק.ק(

המורה מחלקת את התלמידים לקבוצות. כל  4.8 6

קבוצה נדרשת לפתוח קובץ שיתופי לחברי 

הקבוצה ולשתף בו את המורה. כל קבוצה 

מקבלת אחריות מהמורה ללמוד על עשור אחר 

במדינת ישראל. הם נדרשים לחלק ביניהם את 

ונים ומה התפקידים ולחפש מידע על תחומים ש

קרה בהם באותו עשור במדינת ישראל. ואת זאת 

להכניס לבסוף למצגת המשותפת. בזמן המשימה 

 המורה עוברת בין הקבוצות להגשת עזרה.)ר.(

 -שיתופיות

 3רמה 

"אני אתן לך דוגמא במדעים הם צריכים עכשיו  66.18 137

לבנות חייזר, לחקור על כוכב לכת, ... אז הם 

חוקרים על כוכב לכת בזוג או בשלשות והם 

צריכים להמציא דמות חייזר שתחיה על כוכב 

הלכת הזה פיזי ממש. אז קודם כל החקר התיאורטי 

הוא חקר משותף ואחר כך הם גם צריכים לבנות 

ו מחומרים ממוחזרים מאותו כוכב את הדמות הז

לכת. אז אני מאמינה שהילדים ביניהם יפעילו כלים 

שיתופיים כי לא תהיה להם ברירה כי הם לא גרים 

פה במרחק רחוב: באינטרנט, במיילים, אני רואה 

רוב השיעור מתקיים כעבודה בזוגות, לפי  72.8 91

רוב הזוגות מורכבות מבת עדותה של מורה 

חזקה ובת חלשה יותר  במהלך החלק הזה זיהיתי 

דיונים ערניים, רוב הבנות עובדות מתוך שיח 

פותרות זאת. כשאחת  –מכבד, גם כשיש וויכוח 

הבנות "מתפרצת" מתסכול שלא מצליחה 

יש בנות שמנסות לעזור לה. המצגות  –במשימה 

תוך  נבנות על מנת להמשיך לעבוד עמן בכיתה

 הערכת עמיתים )ת.ג(



 
 35/12.15אלקלעי               מענק המדען הראשי של משרד החינוך, קול קורא מספר -יהודה ועשת-בלאו, בן

38 
 

אותם מגיעים עם דיסק און קי: אתה עבדת פה, 

אתה עבדת פה, אנחנו עובדים ביחד או במיילים, 

ל מייל של בית הספר: יש להם אפשרות לכל ילד ש

לתקשר במיילים, הם יכולים גם להיפגש ולעבוד 

ביחד. אבל אני אומרת שהילדים שלנו לא גרים 

מרחק הליכה אחד מהשני אז הם צריכים לחשוב 

 איך הם עושים ביניהם את הקישורים. )ר.כ(

 

למידה רב 

 תחומית

56 5.5 

מכלל 

 ההיגדים

אני יכול לומר לך שממש בשבוע האחרון עשינו פה 

עבודה ששילבה כמה תחומים. זו הייתה עבודה 

ששילבה גיאוגרפיה, היסטוריה, עברית ומתמטיקה. 

הילדים למדו, היו צריכים לבחור שכונה מסויימת, 

ושא הגיאגרפי נקודת ללמוד )מהרשת( את כל הנ

ציון ודברים כאלה, אני בהיסטוריה את כל האתרים 

ההיסטוריים, במתמטיקה קנה מידה ועברית היא 

עשתה איתם טבלת השוואות דברים כאלה. 

 ....)א.פ(

"הנחיות למשימה נוספת. ""משימה נוספת  6.32 17

בקלאסרום, משימה שיתופית שאתם עושים 

 ...ביחד. 

לחפש אתונות ומצא "אמרנו ששאול הלך 

. חפשו את הביטוי באינטרנט וחפשו לו 1מלוכה. 

איך  –נרדפת. מזכירה לכם את הכללים 

מחפשים באינטרנט: מחפשים יותר ממקור אחד, 

מתייחסים למי כתב, לא כל מה שכתוב נכון. . 

בזוגות הביאו דוגמא אקטואלית לביטוי או 

דוגמא מחיי היום יום האישיים שלכם ורשמו 

 רתבמחב

. הסבירו כיצד אחד מהספרים שלמדנו בכיתה 3

)בשיעור ספרות( האישה מצידון, מהו רווח 

קטן.. מתקשר אל הביטוי חיפש אתונות ומצא 

 מלוכה ורשמו במחברת.

מסבירים כיצד אחד הסיפורים שלמדנו בכיתה 

מסביר את הביטוי.. איך זה יכול להתקשר.. כי 

 (אמרנו שבסיפור העממי מה קורה? ..."ש.
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 8 לוח –סיכום ממצאים מרכזיים 

( מההיגדים 56.5%התייחסו לטיפוס של מורה מזמן )איפיון המורה  בקטגורייתמרבית ההיגדים בראיונות,  - מורה יפיון א  .1

, מורה שותףטיפוסים של מורה מנחה והיגדים התייחסו ל מעט(. מההיגדים 19.5%מכן לטיפוס של מורה מוביל )-ולאחר

בהוראת מיומנויות  מרכזי תפקיד , יש להםהמוריםמרבית מכאן, שלפי תפיסת  .כחמישית מההיגדים זוהו עם אחד מטיפוסים אלו

כמנחה,  םתופסים את תפקידשל המורים . מיעוטם בתהליך הלמידההנחיות מפורשות לתלמידים אוריינות דיגיטלית ועליהם לתת 

באופן  הנמצאבניתוח דיווחי התצפיות, התנסות פעילה במרחב הדיגיטלי. כדי תוך ור התלמידים, עבמייצר הזדמנויות ללמידה ה

לא נמצאה דיגיטלית. מיומנויות של אוריינות בו הם מלמדים אופן ההלימה בין הנעשה בשיעור לבין תפיסת המורים את  כללי

 .המיוחסים לטיפוס זה אחוז ההיגדים בתצפיות ביןלבראיונות היגדים ה ין אחוזפער ב קיים שכן, מנחההמורה ה טיפוס הלימה עבור

 בראיונות.יותר ממה שעולה  2פי  דגם המורה המנחהעל פי נראה כי בפועל המורים מלמדים 

בכיתה.  דיגיטליתהאוריינות המיומנויות  פיתוחהמורים השתמשו במגוון אסטרטגיות ל – הוראהאסטרטגיות של ת ורמ. 2

מסייעת אסטרטגיה ההמידה בה , האסטרטגיות חולקו לשלוש רמות על פי DigComp (Ferrari, 2013)12בהתבסס על מודל 

 מההיגדים 49%-)כ 2ניתן לראות שמרבית ההיגדים מתייחסים לאסטרטגיות ברמה  8בלוח למידה. את תהליך הלהבנות ולהנחות 

 3-ו )אסטרטגיות בסיסיות( 1יחסים לאסטרטגיות ברמה , כאשר יש התפלגות דומה בין ההיגדים המתירמת הביניים – (בקטגוריה

. בהשוואת נתוני הראיונות לנתוני התצפיות נמצא כי יש הלימה טובה מאוד בין הממצאים שהתקבלו )אסטרטגיות מתקדמות(

 בשיטות המחקר השונות. 

במהלך לתלמידים מוענקת בחירה המתארים היבטים שונים של בהוראה המשלבת טכנולוגיה, המורים  –לתלמיד  בחירהמתן . 3

הלמידה. למשל, בחירה בכלי הטכנולוגי או סוגי תוכן דיגיטלי שישמשו להכנת תוצרי למידה, בחירה בנושא לעבודה ובחירה 

בפועל מעניקים  בעמיתים שיהוו חלק מקבוצת הלמידה. בהשוואת נתוני הראיונות לנתוני התצפיות עולה כי המורים -חברתית 

במתן בחירה לתלמיד בנושא המשימה ובכלי בא לידי ביטוי זה ארים בראיונות. פער בחירה לתלמידיהם מזו שהם מתחופש  פחות

המורים  -לעומת זאת, במתן בחירה חברתית )עם מי התלמיד רוצה לבצע את המשימה( מוצאים מגמה הפוכה  .הטכנולוגי לביצועה

 בראיונות.אר המתובפועל חופש בחירה רב יותר מ מעניקים לתלמידים

                                                           
12 Ferrari, A. (2013). DIGCOMP: A framework for developing and understanding digital competence in Europe. 

Luxembourg: Eurpean Union. Retrieved from: http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC83167.pdf  
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אצל המורה או דה נתפס הידע כמצוי יבאיזו מקטגוריה זו מתייחסת למקור הידע על אוריינות דיגיטלית. כלומר,  – הידע קורמ. 4

על פער ניכר בין תפיסת המורה את מקור הידע ובין הדיווח בתצפיות על  צביעיםנתונים מהבכיתה. למידה , במהלך האצל התלמיד

מקור הידע בהשוואה לתצפיות. מצד שני, היותם יש למורים הערכת יתר של עולה כי ראיונות מההמתרחש בשיעור. מצד אחד, 

הפערים  התלמיד. ם הידע אצלמיקולגבי חסר -הערכתכי בראיונות יש למורים  עולההתצפיות לנתוני הראיונות  נתוני בהשוואת

הידע לעומת אלו  רקוההיגדים המתייחסים למורה כמבין תפיסות המורים ובין פעילותם בכיתה מובנים כאשר משווים בין סך 

-)בראיונות: כ ידע בנושאי אוריינות דיגיטליתאת מקור המהווה התלמיד . הממצא הבולט הוא שידער הקוהמתייחסים לתלמיד כמ

 .בזמן למידת עמיתיםהן בעיני המורים והן  ,מההיגדים בקטגוריה( 93%-: כובתצפיות 80%

, בראיונות זוהוהערכה שהבתצפיות. סוגי הן בראיונות והן מתייחסים לנושא הערכה הוא מועט, הכמות ההיגדים  – הערכה יסוג. 5

עמיתים הערכת , (מההיגדים 28%-)כ מעצבת(, הערכה מההיגדים בקטגוריה 43% -)כ מסכמתהערכה הם:  על פי סדר יורד,

הערכה למההיגדים( מאשר  54%-נמצאה מגמה הפוכה עם התייחסות רבה יותר להערכה מעצבת )כ בתצפיות, עצמית.הערכה ו

 בשיעור המורה בוחר לעסוק שבזמן תצפית בודדתהוא  ,יותבין הראיונות לתצפזה  הסבר אפשרי לפערמההיגדים(.  29%מסכמת )

  שיעור בודד. מהלך מתרחשת בה המצומצמתולא בהערכה מסכמת של הלמידה  למידהשל בתהליך 

שתי לפי  סוגים 7-של מיומנויות אוריינות דיגיטלית סווגו ל ןהיגדים המתייחסים לפיתוח – מיומנויות של אוריינות דיגיטלית. 6

 -המודל ( וEshet-Alkalai, 2004; 2012י )עאלקל-עשת מודל :המסגרות המושגיות לאוריינות דיגיטלית ששימשו את המחקר

C5 (Hwang et al., 2015.)  מיומנות  יוה ביותר ותת השכיחיוהמיומנוכי התצפיות נמצא מדיווחי ו ראיונותמה םהיגדיהבניתוח

 למידהשל מקוונת ומהיבט מהיבט של תקשורת , רגשיות-מיומנויות חברתיותו (בקטגוריה ההיגדיםמ 29% -מידע )כיבת חש

 הלימודים בהתחשב בדגש הרב הניתן בתכנית יםמפתיע אינם ים אלהממצא .(בקטגוריה ההיגדיםמ 31% -כהם מהווים ) שיתופית

, (מההיגדים 14% -)כ שיעתוקהת יומיומנונמצאה התייחסות רבה לפיתוח  , בסדר יורד,לאחר מכן. אלהת יוקידום מיומנול

. לבסוף, נמצאו מעט מאוד היגדים (מההיגדים 9% -)כ מסתעפתהחשיבה וה (מההיגדים 10% -)כ יתצילומ-חזותיתהחשיבה ה

מספר זניח  הזוהתצפיות בגם ההיגדים(. מ 5% -חות מפבכל קטגוריה בראיונות המתייחסים למיומנות זמן אמת ופתרון בעיות )

בראיונות )תפיסות  נתונים שנאספוין הבנמצאה הלימה טובה  ההיגדים(.מ 2%-למיומנויות אלו )פחות מ של היגדים המתייחסים

רגשית )תקשורת ושיתופיות( ומסתעפת. -שדווחו בתצפיות )ביצוע בפועל(, במיומנויות הבאות: מידע, חברתית האלבין המורים( ו

ראוי המיומנויות נמצא פער בין תפיסות המורים בראיונות ובין דיווחי התצפיות על הנעשה בפועל בכיתה. בשאר לעומת זאת, 

ההיגדים( מ 14% -מיומנות )כההיו יותר היגדים שהתייחסו לפיתוח בראיונות שבה  ות השיעתוק,ר במיומנלציין במיוחד הפע
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בראיונות המורים : נמצא פער בכיוון ההפוך צילומית-ההיגדים(. בעוד שבמיומנות חזותיתמ 10% -מאשר בתצפיות בכיתה )כ

 ההיגדים(.מ 25% -נצפה בפועל בכיתה )כר ההיגדים( מאשמ 10% -לפיתוח מיומנות זו )כ התייחסו פחות

 (תקשורת מקוונת ושיתופיות בלמידהאינטראקציות לימודיות ). 7

של תקשורת מקוונת זוהו שלושה אפיקי תקשורת: תלמיד , מההיבט רגשית-למיומנות חברתית המשויכיםהיגדים הבניתוח  

המורים התייחסו יותר ללמידה באמצעות תקשורת מקוונת  לתלמיד, מורה לתלמיד ותקשורת ברמת הכיתה. באופן כללי, בראיונות

תה מגמה בהיבט של שיתופיות בלמידה זוה .(בקטגוריה ההיגדיםמ 5%לעומת   15% מאשר נצפה בפועל בכיתה )בהתאמה,

 21% -כפחות ללמידה שיתופית מאשר דווח בתצפיות על הנעשה בכיתה )בהתאמה,  2המורים התייחסו פי  ,בראיונות: הפוכה

מאילוצים טכנולוגיים, שכן אי אפשר להשתמש בתקשורת מקוונת  יםנובע אלו יתכן שהבדלים .ההיגדים(מ 47% -לעומת כ

לכן, בראיונות המורים התייחסו לתקשורת מקוונת באופן כללי ולאו דווקא לתקשורת בכיתה כאשר אין לכל תלמיד אמצעי קצה. 

 המתבצעת בזמן השיעור בכיתה.

 

 תצפית ה ממצאיראיון לת ממצאי ההשווא: הערבית דוברימגזר  5.3

 

 זר דוברמגנתוני הששימשו לניתוח  קריטריוניםאותם על פי נערך  דוברי הערביתבוצעו במגזר ניתוח הראיונות והתצפיות ש

: ותהבאטגוריות עבור הקבאופן המאפשר השוואה בין נתוני הראיונות לבין נתוני התצפיות  ממצאיםהמוצגים  9 בלוח עברית.ה

, כלי) לתלמיד בחירהמתן , הוראה לקידום מיומנויות אוריינות דיגיטליתאסטרטגיות (, שותףמנחה ו, מזמן, מוביל)איפיון המורה 

 תמיד, נתמקווה התקשורתסוג , מיומנויות של אוריינות דיגיטלית, סוג הערכה, מיקום התלמיד, מיקום המורה(, חברתית, נושא

 הטבלה.  בתחתית סיכום הממצאים המרכזיים שעלו מהשוואה זו מוצג  .רב תחומית ולמידה בלמידה השיתופיות
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 דוברי הערביתמגזר  –ניתוח משווה בין ראיונות לבין תצפיות : 9לוח 

  -ראיון קטגוריה

מספר ההיגדים 

 קטגוריהב

 –ראיון 

אחוז מתוך כלל 

 קטגוריהההיגדים ב

  -תצפית ציטוט מדגים

מספר ההיגדים 

 קטגוריהב

  -תצפית

אחוז מתוך כלל 

 קטגוריהב ההיגדים

 ציטוט מדגים

מספר ההיגדים 

 הכולל

1054   43   

 על ההיגדיםסך 

 המור ןאיפיו

1024 97.15%  

 מכלל ההיגדים

 43   100%  

 מכלל ההיגדים

 

-איפיון מורה

 מוביל

118 11.52  

 קטגוריה מההיגדים ב

"אני מדברת איתם על זה המון )לא 

ולהדביק( , אני עושה להם  להעתיק

ניסונות דרך התרגולים והשאלות 

וקריאת סיפורים שאחריהם אנחנו 

כותבים את הסיכומים וגם אם 

אנחנו לומדים את הביוגרפיה של 

סופר מסוים, אני מדגימה להם 

בחדר המחשבים איך להיכנס לאתר 

הוויקיפדיה ואיך להביא מכמה 

אתרים מידע מתומצת שקשור 

אותו יחד. אני נותנת  אלינו ולחבר

להם )עצמאית( אבל אני מדגימה 

להם וחוזרת על זה המון יותר 

מפעמיים כשאני מבקשת מהם 

לבצע משימה מסוימת אני עוקבת 

אחריהם ומלווה אותם במשימה כדי 

שהם יפנימו את המיומנויות בצורה 

 הכי מיטבית"

13 

 

30.23  

  קטגוריהמההיגדים ב

בהקרנת מצגת המורה מתחילה את השיעור "

בנושא מישור החוף התיכון והדרומי. כאשר 

התלמידים יושבים מול המסך של המקרן, ... 

היא מנהלת שיח עם התלמידים בניסיון להסביר 

להם למה הכוונה בכותרת או במשפט זה 

)מישור החוף התיכון והדרומי(.תוך כדי דיבור 

והסבר מצד המורה, המורה מצביעה על המסך 

אמצעות השימוש במצגת הנ"ל. ומציגה מפה ב

היא ממשיכה בהסבר ובפירוט ועוברת בין 

השקופיות כשהיא מקפידה לפנות לתלמידים 

ולהצביע ולנסות לדייק אודות מיקומים 

 מסויימים בתוך המפה."

-איפיון מורה

 מזמן

"לפעמים את נותנת להם משהו  72.36 741

לבית סרטון למשל, סרטון אם למדו 

נושא מסוים את נותנת להם סרטון 

ומבקשת מהם שיגיבו.כשאת נותנת 

להם לבית כול אחד למשל לפעמים 

אני מבקשת בשביל שלא יעתיקו 

אם זו שאלה רגילה ואת פותחת 

פורום לפעמים הם מעתיקים אחד 

 מהשני אז איך תאלצי אותם לצפות

בסרטון ולחשוב ולענות אז את 

30 

 

"התלמידים עובדים במשך כל השיעור על   69.77

משחק דיגיטלי שמלמד לספור בעברית. 

התלמידים עובדים בזוגות. המורים עוברים 

 ביניהם לעזרה."
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מבקשת דעה אישית ואז בדעה 

 אישית פחות מעתיקים."

-איפיון מורה

 מנחה

בזמן "כיתות ו היו לקחו למשל  4.3 44

הבחירות נתתי להם משימה לאסוף 

לי חומר למשל על מה מבוסס 

מספר מצביעים ואיך בוחרים ואז 

הם הביאו לי כול מיני מידע אם זה 

מידע חיצוני או מידע על הכפר 

שלהם ובאמת עשו לי עבודות 

משהו נהדר חיפשו באינטרנט, 

הביאו לי מידע מההורים, מידע 

מאנשים שעובדים במועצה 

, אספו את כול זה, עשו לי המקומית

עבודה מוקלדת אם זה מעוצב עם 

תמונות וכול מיני דברים והגישו לי 

משהו מסודר אלה היו כיתות ו זה 

לא נושא קל, בחירות אבל כיתות ו 

 עשו לי משהו"

0   

-איפיון מורה

 שותף

" אני מרגישה שבעניין זה של  11.82 121

עיצוב העבודות שבמחשב במיוחד, 

שולטים יותר ממני ויש להם הם 

דברים חדשים שלפעמים אני 

לומדת מהם, אני לא מתביישת 

להגיד את זה, להיפך אני מתגאה 

בזה שאני לומדת מהם לגבי הרקע, 

 המצגות וכו"

0   

 עלהיגדים הסך 

אסטרטגיות 

 הוראה

1034 98.1%  

 מכלל ההיגדים

 43 100% 

 מכלל ההיגדים

 

פירוט 

אסטרטגיות 

הכלולות הוראה 

 :1ברמה 

הוראה ישירה, 

 קביעת מסגרת,

קביעת קבוצות 

עבודה, הדגמה, 

מתן פיגומים, 

הקניית 

אסטרטגיות 

הוראה, הקניית 

שגרות עבודה, 

קביעת מסגרת 

"זה טבעי שאם תלמיד נכנס לגוגל  

זה עולם שאין לו סוף אז העניין זה 

ה יכול לחנך אותו בתוך איך את

הכיתה שהוא מעצמו כאילו שזה 

יהיה דבר עצמאי איך מעצמו יוכל 

לדעת להבדיל בין אם זה טוב לי, 

מתאים למשימה שאני צריך לבית 

הספר, כדאי לי? מה הסכנות או מה 

רע בזה שאני אכנס לאתרים 

שסותרים את המשימה לכן אני 

"המורה מעביר שיעור על האקלים בבית הספר   

 באמצעות מצגת וסרטונים קצרים"
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זמן 

דיפרנציאלית, 

הגבלת זמן, 

מודלינג, 

 הנגשת מידע

חושב שתפקידי כמחנך זה להסביר, 

יידע את התלמידים שיהיו לכוון, ל

מודעים לסכנות ולבעיות שזה יכול 

 לגרור להם."

אסטרטגיות 

 -הוראה

 1רמה 

339 32.78  

 בקטגוריהמההיגדים 

 9 20.93 

 בקטגוריהמההיגדים 

 

פירוט 

אסטרטגיות 

הוראה הכלולות 

 :2ברמה 

דיון מובנה, 

למידה מתוצרי 

עמיתים, דיון 

מקוון מובנה, 

למידת חקר 

מובנית, עבודה 

לפי מחוון, 

שאלות מנחות, 

יצירת 

תרשימים, ליווי 

ותמיכה, 

התנסות, 

התנסות בניתוח 

תוכן חזותי, 

מישחוק מובנה, 

בניית תוצר, 

משוב מתמשך, 

בניית תוצרים 

ברמה 

דיפרנציאלית, 

 סימולציה

ר לי לגרום להם "תקשיבי מה שעוז 

להבין את הדברים האלה )תמונות( 

לתלמידים זה שיש לנו מקרן, מסך 

בכול כיתה ואני יכולה להציג להם 

פעם בשבוע או בשיעורי חינוך אני 

יכולה להביא דוגמאות לתמונות 

כאלה ולשאול אותם מה דעתם של 

תמונות אלו ומה אנחנו יכולים 

להבין מתמונות אלו ... ולפי 

שלהם אני יכולה לתקן התשובות 

אותם וזה תהליך שעוברים זה לא 

קורה ביום ולילה אני חייבת לעשות 

את זה בשני שיעורים בשבוע 

להביא להם דוגמאות כאלה ואחר 

כך הם יכולים לנתח את הדברים 

 שמולו בהמשך."

  " 

המורה מקרינה סרטון יוטיוב על הכנרת. מידי 

 פעם היא עוצרת ושואלת את התלמידים מה

הסרטון מוסיף על פני הטקסט שקראו מתוך 

 ספר הלימוד"

 

אסטרטגיות 

 2רמה -הוראה

447 43.23  29 

 

67.44  

פירוט 

אסטרטגיות 

הוראה הכלולות 

 :3ברמה 

רשימת 

האסטרטגיות 

שכלולות ברמה 

רפלקציה,  זו:

דיון מקוון 

פתוח, תפקיד 

אישי לתלמיד, 

"אני מכירה את העניין של ההעתק  

הדבק, כי לפעמים נתתי עבודות  –

הדבק  -שבאו תלמידים עם ההעתק

בקשת אבל אני ביקשתי ומ

מהתלמידים אני מכוונת אותם, אני 

מבקשת מהם לגלוש באתרים 

ולהפיק מידע אודות נושא המחקר 

ות במשחק "במהלך עבודה משותפת בקבוצ  

דיגיטלי המורה מעודד את ריבוי הדעות בעבודה 

עם תלמידים אחרים .המורה מחלק את העבודה 

על חברי הקבוצה שכול אחד יעשה את החלק 

 שלו או שהוא נותן להם לעבוד ביחד ."
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הכוונה לניטור 

מטה קוגניטיבי, 

למידה לקראת 

תוצר, למידת 

חקר פתוחה, 

למידת עמיתים, 

השוואה, דיון 

פתוח, הוכחת 

טענה, הכשרת 

תלמידים 

מובילים, 

מישחוק פתוח, 

בניית מחוון, 

בניית מסגרת 

באופן שיתופי, 

 ג'יקסו

אבל אני מבקשת מהם שיתנו למשל 

נגיד הצעות יצירתיות משלהם, 

כאילו אני יודעת שיש הצעות 

פתרונות קיימים אבל אני מבקשת 

 בנוסף שהם יתנו את הדעה שלהם."

אסטרטגיות 

 3רמה -הוראה

248 23.98  6 

 

13.95  

 עלהיגדים הסך 

 בחירהמתן 

 לתלמיד

113 10.72  

 ההיגדיםמכלל 

 0   

 -בחירה

 כלי

58 51.33  

 בקטגוריהמההיגדים 

"ביקשנו מהתלמידים מכיתה ח , 

לפי קריטריונים שהם למדו בטקסט 

הבנת הנקרא אודות תכנון ערים ואז 

התלמידים התבקשו לבנות עיר 

ממש לפי קריטריונים נגיד בספרי 

גיאוגרפיה על תכנון ערים להבין 

הנדסת מה הם הקריטריונים לפני 

זה הלהיב אותם. הם  העיר.

השתמשו באתרים , אפליקציות 

במקצוע גיאוגרפיה, על תכנון 

זה היה יפה ממש, יצירתי.הם  ערים.

 בנו עיר שלמה לפי הקריטריונים."

0   

 -בחירה

 נושא

"לדוגמא  ביקשתי מהם לכתוב  45.13 51

משימה על חיה מועדפת ולהגיש 

אותה למורה, הם עשו עבודה מאוד 

פה, השקיעו בזה, הם הביאו י

ממקורות מידע מהאינטרנט והייתה 

עבודה יצירתית יפה מאוד, התוצר 

0   
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המשימה בנויה  היה מאוד מרשים.

מסעיפים אני מבקשת מהם למלא 

את הסעיפים ולפי קריטריונים 

מסוימים שאני מבקשת מהם למלא 

 במשימה"

 -בחירה

 חברתית

אני "יש  שעשו עבודות בקבוצות,  3.54 4

עשיתי את זה בערבית בחיבור, 

עשו את הסיפור בקבוצות באופן 

דיגיטלי.אני לא השתתפתי בחלוקה, 

הם הביאו לי את החומר. הנחיתי 

אותם, הם חילקו את עצמם כול 

שלושה ארבעה ילדים עשו את 

 המשימה הביאו לי אותה והסבירו."

0   

על היגדים הסך 

 הידע קורמ

1023 97.06  

 ההיגדים מכלל

  מכלל ההיגדים 100 43 

  11.83 121 מורה במרכז

 בקטגוריהמההיגדים 

"אנחנו עושים את זה המון בשפה 

הערבית  )מיזוג טקסטים(. עוד לא 

לבד , כי זו משימה קשה, כי אין 

ביכולתם להסיק מסקנות כמו 

שצריך במיוחד בשפה הערבית, 

קשה להם להבין בין השורות הם 

, מבינים את המילה כפי שהיא

למשל היה לנו שיר שבו הייתה 

מילה שסימלה את הדיו אז הם 

שאלו איך היא אמורה לשתות את 

הדיו אמרתי להם שזו מטפורה 

ועליהם לחשוב מאחורי המילים 

ולהבין את ההיגיון, אין להם אוצר 

מילים הם רק רוצים סיפורים 

פשוטים של חתולים אריות וכלבים 

הם אוהבים לקרוא סיפורים 

 מרות שהם בכיתה ט"פשוטים ל

13 

 

30.23  

"מצגות, אני נותנת להם משימה  88.17 902 תלמיד במרכז

שיש לה ממש חלק מהציון הסופי 

שכול תלמיד או קבוצת תלמידים 

עד שלושת תלמידים שיציגו נושא 

מסוים שמדבר אליהם יש תלמידים 

שבחרו באלימות נגד נשים ובסוף 

ההצגה של המצגת הם עשו הצגה 

30 

 

קים במשחק "במשך השיעור התלמידים משח 69.77

סימולציה של קניות במכולת בעברית על מנת 

 לרכוש את השפה"
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זה מפתח רעיונות  מדהימה

ומחשבות נפלאות אצל התלמידים, 

היה ממש נושאים שכול תלמיד 

בחר נושא שמדבר אליו, קשור 

אליו, כדורגל, טלפון נייד, אינטרנט 

מלא נושאים עכשיו  -פתוח, מלא

לא עולה לי וזה דווקא מגוון קצת 

מהשיעורים הרגילים ספר 

 ומחברת"

פיתוח מיומנויות 

באופן לא 

 דיגיטלי

218 20.7  

 מכלל ההיגדים

" אני מעדיפה את התקשורת פנים 

מול פנים במיוחד אם ישנם בעיות 

מסוימות או דילמות, שאני אשב 

לפניהם ואציע להם את הדיון 

פעם לא ולהנחות אותם אני אף 

התנסיתי בזה בצורה ווירטואלית 

ואני צריכה לחשוב איך אפשר 

לעשות את זה מתוקשב, כי זה לא 

דבר קל לפתור בעיה מסוימת 

בעזרת מיומנות טכנולוגיות. ... זה 

לא משהו קל כי אין לנו תשובה 

נכונה יש פה דילמה ויש כמה 

אפשרויות לפתרון שיהיה מקובלים 

לאחד אך לא לשני אז קשה 

 להעריך"

16 

 

"המורה מעביר מצגת על מישור החוף ובמהלך  37.2

העברת המצגת מעודדת דיונים בין חברי 

 הכיתה"

על היגדים הסך 

 הערכה

316 29.98  

 מכלל ההיגדים

 2 4.65 

 מכלל ההיגדים

 

  -הערכה

 מעצבת 

59 18.67  

 בקטגוריהמההיגדים 

"... למשל בכיתה ה ביקשתי 

שיחפשו מידע על עץ התמר 

חילקתי אותם לקבוצות וביקשתי 

שכול קבוצה תחפש על עץ אחר, 

אז התלמידים ובהתאם למה 

שאמרת הביאו חומר מועתק 

ומודבק אז הסברתי להם שאני 

מסרבת לצורה כזאת של חומר ואז 

אני נותנת להם שאלות מסוימות 

ולא  להשיב עליהם ובמילים שלהם

להעתיק ולהדביק כדי שאקבל את 

המטלה הזו כראוי וכמובן הם לא 

יכולים לעשות את זה מיד זה תוצר 

0   



 
 35/12.15אלקלעי               מענק המדען הראשי של משרד החינוך, קול קורא מספר -יהודה ועשת-בלאו, בן

48 
 

בעקבות תהליך ארוך למשל בשנה 

שעברה שלושה פעמים החזרתי את 

המטלה לקבוצה שלא עשתה את 

המטלה לפי הקריטריונים שלי כי 

אני מבקשת ... .זה תוצר של עבודה 

שלבים שאורכת זמן וזה נעשה ב

 ובתהליכים ..."

 -הערכה

 מסכמת

"כיוונתי אותם לאתר חברת  65.5 207

החשמל וביקשתי מהם להפיק מידע 

אודות צריכת החשמל של 

האוכלוסייה בישראל ולהציע 

פתרונות אודות צריכת החשמל , 

דבר שיגרום בסופו של דבר שיהיו 

יצירתיים להביא את הדעה שלהם 

, בנושא הפחתת נזק לסביבה 

לשמור על הסביבה, איכות הסביבה 

ואיך להפחית את הנזקים, אני 

אני  ביקשתי מהם פתרונות משלהם.

בודקת את התוצר של התלמידים 

דרך דף הערכה שבו אני מפרטת 

כיצד אני מעריכה אותם, ויש 

קריטריונים לגבי כול סעיף אם הם 

עשו את הנדרש והציעו פתרונות. 

"... 

2 100 

 המההיגדים בנושא ז

"יש על המקרן טקסט שמוקרן מהספר 

אחרי הפעלת המקרן, המורה החלה  הדיגיטלי.

לפתור את השאלות ולרשום על הלוח 

כשהטקסט ברקע, היא חוזרת לטקסט ושוב 

חוזרת לשאלות עם התלמידים כשהם משתתפים 

התלמידים  בהרמת אצבע לפי הנחייתה,

מתחילים להשתתף יותר, מרימים אצבע ועונים 

 תנת להם משוב מעודד על מענה נכון."והיא נו

 

 -ההערכ

 עמיתים

"... היום למדנו על התארים של  7.91 25

אלוהים , למדנו על עשרה וביקשתי 

מהם למצוא את ההגדרה של 

התארים )ברשת( וביקשתי מהם 

שכול הקבוצה תצא להציג ... הם 

עשו סיכום במילים שלהם .יש 

הערכת עמיתים וכשהם מציגים אני 

נותנת להם ישירות את ההערכה 

שלי ונותנת הערות אם ההצגה 

ה טובה שהמילים שלהם היית

שהשתמשו בהם נכונות שפה 

מדוברת והצגה טובה. אני שואלת 

אותם לדעתם על ההצגה, והאם יש 

דרכים שאפשר לשפר את ההצגה, 

ואני שואלת אותם אפילו איך היה 

0   
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השיעור היום ואיך הייתה דרך 

 ההוראה"

 -הערכה

 עצמית

הדבק( דבר -")איך מונעת העתק 7.91 25

ה להם שהשימוש ראשון אני מסביר

להם במחשב ובאינטרנט אינו מטרה 

בפני עצמה אלא דרך וכלי להנגשת 

החומר ... ואני דורשת מהם להציג 

את העבודה או באופן פרטי או זוגי 

או קבוצתי, אני דורשת מהם גם 

רפלקציה שהם לא יכולים להציג 

 מבלי לעבוד באמת"

0   

 עלסך ההיגדים 

פיתוח מיומנויות 

אוריינות 

 דיגיטלית

998 94.69% 

 מכלל ההיגדים

  43 100% 

 מכלל ההיגדים

מיומנויות 

אוריינות 

 -דיגיטלית

 חשיבת מידע

204 20.44  

 בקטגוריהמההיגדים 

"קרה שתלמידים הביאו לי לפעמים 

מידע ביבליוגרפי על משוררים 

ומקרים מסוימים שדיברנו עליהם 

בכיתה ויכול להיות שהטקסט שהם 

מביאים הם היסטורי ואז ישנה 

הסבירות שהאמינות אינה מלאה כי 

ישנם גרסאות שונות ומוטעות 

בהיסטוריה אז אני מסבירה להם 

את זאת, פעם ראשונה שחשדתי 

ע מסוים שהם הביאו ביקשתי במיד

מהתלמידים שנבדוק יחד את 

אמינות המידע אז הדגמתי להם 

ונכנסתי איתם כמורה וביקשתי 

להבא לבדוק שנית את אמינות 

המידע בספרים המקוריים למידע 

הזה לא להביא גרסאות משוחזרות 

ואז בשיעור שאחריו אנחנו 

מתווכחים ומדגימים מה נכון ומה 

היה לנו מידע לא ומה הסיבות שי

לא נכון או מוטעה בכוונה אחרי 

שאני למדתי את הנושא בעצמי כדי 

שיהיה ביכולתי להנחות אותם , 

לרוב זה יהיה מלווה בדיון על מנת 

לשכנע את התלמידים כי כול אחד 

9 20.93  

 בקטגוריהמההיגדים 

"המורה נותן לתלמידים לשיעורי הבית משימה 

 לחפש מידע ברשת"
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מאמין שהוא זה שהביא את המידע 

הכי נכון, אז אנחנו עורכים דיון בו 

אנחנו דנים ושחים על הנושא כדי 

תלמידים ייחשפו לנכונות המידע שה

שהביאו ויחליטו יחד אתי את 

הנכונות, שהם יתנסו בשחזור 

 ובהחלטה"

מתוכו באופן  

 21לא דיגיטלי:

10.29% 

מתוכו באופן לא  

 3דיגיטלי:

33.33% 

 

מיומנויות 

אוריינות 

 -דיגיטלית

 חזותית צילומית

"לפעמים את נותנת להם משהו  15.93 159

לבית סרטון למשל, סרטון אם למדו 

נושא מסוים את נותנת להם סרטון 

ומבקשת מהם שיגיבו.כשאת נותנת 

להם לבית כול אחד למשל לפעמים 

אני מבקשת בשביל שלא יעתיקו 

אם זו שאלה רגילה ואת פותחת 

הם מעתיקים אחד פורום לפעמים 

מהשני אז איך תאלצי אותם לצפות 

בסרטון ולחשוב ולענות אז את 

מבקשת דעה אישית ואז בדעה 

 אישית פחות מעתיקים."

24 55.81  

 

"המורה מתחילה את השיעור בהקרנת מצגת 

בנושא מישור החוף התיכון והדרומי. כאשר 

התלמידים יושבים מול המסך של המקרן, ולא 

מעבדה. היא מנהלת שיח עם מול המחשבים שב

התלמידים בניסיון להסביר להם למה הכוונה 

בכותרת או במשפט זה )מישור החוף התיכון 

והדרומי(.תוך כדי דיבור והסבר מצד המורה, 

המורה מצביעה על המסך ומציגה מפה 

באמצעות השימוש במצגת הנ"ל. היא ממשיכה 

בהסבר ובפירוט ועוברת בין השקופיות כשהיא 

ה לפנות לתלמידים ולהצביע ולנסות מקפיד

 לדייק אודות מיקומים מסויימים בתוך המפה"

מתוכו באופן 

 32לא דיגיטלי:

20.12% 

מתוכו באופן לא  

 3דיגיטלי:

12.5% 

 

מיומנויות 

אוריינות 

-דיגיטלית

 שיעתוק

"לפעמים פונים אלי התלמידים  12.22 122

שהם לא יכולים אני אומרת להם 

תלכו להתנסות ואני עוקבת מרחוק 

ואז זה עובד להם.יש לנו את 

הסקראץ שבו הם בונים משחקים 

הם אומרים לי אני לא יודע לעשות 

את זה, אז הם עושים דברים שונים 

אבל כולם עושים נכון והם אומרים 

ך אבל לי המורה אני לא עשיתי כמו

אני אומרת שגם מה שהוא עשה 

נכון כי זו רק דרך אחרת, וכשאני 

מלמדת בכיתות התלמידים נותנים 

לי דרך פתרון אחרת והם אומרים 

0   
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זה לא כמו התלמיד שלידו ואני 

אומרת לו כול הכבוד כי לימדת 

אותנו משהו חדש והם משווים 

 ביחד את התשובות שלהם"

מתוכו באופן 

 21לא דיגיטלי:

17.21% 

מתוכו באופן לא  

 0דיגיטלי:
 

מיומנויות 

אוריינות 

-דיגיטלית

 מסתעפת

"אני רואה את זה בפועל אצל  19.74 197

התלמידים שלי כשאני מבקשת 

מהם לבצע משימת חיפוש, הדבר 

השכיח שקורה איתם כשאני 

מבקשת מהם להביא חומר מסוים 

זה שהם הולכים לוויקיפדיה וידוע 

קישורים ואני שם שיש שם המון 

מסתעפת והולכת להמון מקומות אז 

מה אני עושה אני מציגה במקרן את 

מה שאני עושה במחשב למשל אם 

אני רוצה לדלות מידע על עץ התמר 

אני נכנסת לוויקיפדיה ואני מקליקה 

על הקישורים בעת שאני מסבירה 

להם תראו לאן הקישורים מפנים 

אותי ולפעמים אלו לא הדברים 

רוצה ללכת אליהם אז אני שאני 

מסבירה להם איך לא ללכת לאיבוד 

ואיך עלי לחזור עם החץ איפה 

שהייתי בהתחלה ואני מדגימה להם 

את זה ושוב זה תהליך לפי שלבים 

כדי שלא ילכו לאיבוד, אז אני 

מביאה להם דוגמאות מהכיתה 

בכיתה דרך המקרן ואנחנו עובדים 

לפי השיטה הזאת ומבקשת מהם 

ערות על השלבים שעשיתי לכתוב ה

וכדי שאהיה בטוחה שהכול נתפס 

אני מדפיסה את השלבים שעברתי 

מאז ההתחלה ואני נותנת להם את 

 הדף הנחיות"

0   

מתוכו באופן 

 0לא דיגיטלי:

מתוכו באופן לא  

 0דיגיטלי:
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מיומנויות 

אוריינות 

-דיגיטלית

 רגשית-חברתית

של  "כמו הדוגמה שציינתי מקודם 15.83 158

התרגיל הביטחוני וזה יכול גם 

להיות בימים שבהם יש שלג בבית 

וגן כי הם אז לא באים לבית הספר 

למשך שבוע לפעמים אז אנחנו 

שולחים אליהם משימות שעליהם 

למלא ולשלוח חזרה או אפילו 

באופן סינכרוני, אני יכול לשלוט 

בהכול דרך התוכנה עצמה אני 

 יכולה להשתיק לו את המיקרופון

והכול אני מכין אותם בכיתה עוד 

לפני המפגש הסינכרוני שעליהם 

לכבד אחד את השני ולא לקטוע את 

דבריו אחד של השני ואז אני 

מרגיש את ההשפעה של זה אחר כך 

בעת המפגש עצמו,  אבל שיעור 

כזה מצריך הכנה פנים מול פנים 

לפני המפגש זו נקודה חשובה 

מאוד.אם צריך יש אפשרות לשלוט 

קול לסגור להם את המיקרופונים ב

זה יכול להיות פרונטלי או שיתופי 

והכול בסוף זה קשור לתרבות 

וליכולת להקשיב ולכבד את השני 

אלו דברים שצריכים לבסס לפני 

השיעור.זוהי מיומנות שלוקחת זמן 

 ודורשת תרגול"

6 

 

13.95 " 

במהלך העברת המצגת לכיתה המורה קיים 

 "דיונים בין חברי הכיתה

 

מתוכו באופן 

 64לא דיגיטלי:

40.5% 

מתוכו באופן לא  

 6דיגיטלי:

100% 

 

מיומנויות 

אוריינות 

-דיגיטלית

 שיתופיות

"כשאני נותן משימה שיתופית או  11.72 117

שאני שולח להם במייל שזה מותר 

לעשות את זה או שאני שולח את 

המשימה במייל ואז הם מתכתבים 

איתי במיילים או הדרך הקלה 

ביותר זה שאני מכניס להם את 

הסיסמה באתר בית הספר לכול 

אחד יש את הסיסמה האישית הם 

נכנסים עושים דיון ומבצעים אני 

רואה בדיוק כי לכול אחד יש נכנס ו

4 9.3 " 

עור על משחק התלמידים עובדים במשך כל השי

דיגיטלי שמלמד לספור בעברית. התלמידים 

עובדים בזוגות. המורים עוברים ביניהם 

 לעזרה."
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את השם שלו וברגע שאני צריך 

לעשות דברים כאלה יש לי שתי 

שיטות או דרך המייל או דרך אתר 

בית הספר .כמובן אי אפשר להגיד 

שהכול מושלם כי אנחנו בעצמו לא 

מושלמים אז כמובן תמיד יש.: כול 

דבר צריך הנחיה והתערבות ברגע 

 שתהיה תגובה לא במקום או לא

עניינית לנושא שלנו או למשימה 

אתה יכול להעיר לילד לכתוב לו 

בצורה אישית לא לזאת הכוונה ז"א 

אני מכוון אותו ואם אני רואה 

שמשהו מסוים בתוך המשימה לא 

מובן בצורה כללית אז אני כן חושף 

את זה מול כולם וככה מנהלים את 

 הדיונים שלנו"

מתוכו באופן 

 72לא דיגיטלי:

61.5% 

מתוכו באופן לא  

 4דיגיטלי:

100% 

 

מיומנויות 

אוריינות 

 -דיגיטלית

 חשיבת זמן אמת

"תראי יש לנו בבית הספר יחידות  0.6 6

אנחנו מעריכים  ממוחשבות שדרכן

את התלמידים שיש להן אחוז 

מסוים בציון של התעודות 

הסמסטריות ויש לנו ביחידות אלו 

מקום מאוד גדול בשימוש של 

המורות המקצועיות כמוני כמורה 

לעברית אני משתמשת המון באתר 

אפאק ששם יש את המשימות שאת 

מדברת עליהם שמחייבות את 

התלמידים להתמודד עם כמה 

בבת אחת, למשל להאזין  משימות

לקטע קול ולפתור בעת שהוא 

מוגבל בזמן מסוים, באתר אפאק יש 

המון משימות כאלה שדורשות 

חשיבת זמן אמת. וכך אנחנו 

מתרגלים אתם וגורמים להם 

להתמודד ולהכיר משימות כאלה 

על מנת שיוכלו להוציא מעצמם את 

 הטוב"

0 0  
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מתוכו באופן 

 0לא דיגיטלי:

  

מיומנויות 

אוריינות 

 -דיגיטלית

פתרון בעיות 

 מורכבות

"אני נתקלת בזה )פיתרון בעיות(  2.5 25

לרוב בשיעורי החינוך אז נוצרים 

דיונים בין התלמידים   אני מציגה 

להם סרטון ואני מקצצת את הסוף 

שלו ואז אני מבקשת מהם שהם 

יציעו סוף משלהם לסרטון שראו 

עתם אני מאוד אוהבת לשמוע את ד

ואחרי הדיון אני נותנת להם לראות 

את הסוף של הסרטון שישוו בין מה 

שהציעו לבין מה שיש באמת אני 

נותנת להם בדיון להציע ולדון 

ולשמוע אחד את השני ולחשוב על 

 אלטרנטיבות מגוונות."

0   

מתוכו באופן 

 6לא דיגיטלי:

24 

  

סך ההיגדים 

המתארים קשר 

 מקוון

174 17.43  

 מכלל ההיגדים

 0   

-קשר מקוון

 תלמיד-תלמיד

75 43.1 

 בקטגוריהמההיגדים 

"יש לתלמידים קבוצת ווטסאפ ואז 

נגיד יש להם משימה במחשב או 

מתוקשבת כולם מתחילים לענות 

שיצא להם ככה וזו למידת עמיתים 

בוואטסאפ ואני בכלל לפעמים לא 

עונה כי התלמידים עונים אחד לשני 

ביניהם.תמיד נותנת להם ומסתדרים 

משימות שיעשו, אני נותנת להם 

טקסט ותרגילים ויש כאלה 

שצריכים להאזין אז הם שולחים 

לקבוצה ושואלים אחד את השני מה 

לעשות וכולם נותנים הוראות אחד 

 לשני דרך הקבוצה."

0   

-קשר מקוון

 תלמיד-מורה

"כן )יש לי קשר מקוון עם  25.86 45

תלמידים(, למשל בשכבה ו בה אני 

מלמדת היה לנו הסכם שכול 

המחנכות של השכבה עשינו קבוצת 

0   
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וואטסאפ לכיתה ושיתפנו את כול 

המורות אני משותפת לכול 

הקבוצות של כיתות ו, כול שאלה 

שהתלמיד רוצה הוא שואל ואני 

עונה זה לכול הכיתות וגם אני 

ותנת להם מתקשרת אתם ונ

משימות ושואלים שאלות ואני 

 עונה, זה לימוד מרחוק."

-קשר מקוון

 כיתתי

"את יכולה לתת להם שאלה  31.03 54

מסוימת ולהתחיל לענות על זה 

בתוך הפורום .גם כשיחה ואם 

מורידים לפעמים שירים ומשתפים 

כול מיני דברים לפעמים אני אומר 

להם היום אנחנו נכנסים ליום כיף 

ישהו מוריד תמונה של שחקן מ

כדורגל תמונה של קבוצה שהוא 

אוהד, אפילו את אלה שמתביישים 

ממש כול אחד יש לו את העולם 

שלו כפי שאמרתי יש את אלה 

הביישנים אוהבים כדורגל אז 

פתאום הוא נפתח לעולם משלו 

התחיל להוריד תמונה של שחקן 

שהוא אוהב סרטון של קבוצה שלו 

הביע רגשות שמנצחת, לדבר ול

כולם משתתפים .אם את יושבת 

פנים מול פנים הם בקושי מוציאים 

מילה מהפה בפורום הם נפתחים 

ומביעים על כול מה שיש בפנים 

.לפני כן יש לנו שיעור שהוא נקרא 

שיעור ערכים כול מורה נכנס 

לכיתה שלו ובשיעור הזה ... אני יש 

לי כיתה שאני חינכתי אותה שהיא 

ם מורה אחרת לימדתי כיתה ד היו ע

אותם את הכול פנים מול פנים וכול 

אחד יכבד את מה שנאמר על ידי 

החבר שלו ומפה כאילו כשהם 

נכנסו בהתחלה לפורום היה ,הוא 

אמר לי ככה!" כול אחד בוכה 

מהדיבור של השני, אבל אחרי 

החודש הראשון התרגלו, התחילו 

0   
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לקבל אחד את השני, כול אחד 

ת יענו לא מכיל את השני, באמ

 קיבלתי הערה אחת"

 עלסך ההיגדים 

 שיתופיות

280 26.57  

 מכלל ההיגדים

 8 18.6  

 ההיגדיםכלל מ

 

 -שיתופיות

 1רמה 

15 5.36 

 מהיגדים בקטגוריה

" נגיד יש להם משימה במחשב או 

מתוקשבת כולם מתחילים לענות 

שיצא להם ככה וזו למידת עמיתים 

לא בוואטסאפ ואני בכלל לפעמים 

עונה כי התלמידים עונים אחד לשני 

ומסתדרים ביניהם.תמיד נותנת להם 

משימות שיעשו, אני נותנת להם 

טקסט ותרגילים ויש כאלה 

שצריכים להאזין אז הם שולחים 

לקבוצה ושואלים אחד את השני מה 

לעשות וכולם נותנים הוראות אחד 

 לשני דרך הקבוצה."

0   

מתוכו באופן 

 0לא דיגיטלי:

  

 -שיתופיות

 2רמה 

"למשל עונת החורף אנחנו כבר  6.07 17

למדנו את הנושא הזה לפני אולי 

שבועיים מישהו לקח על עצמו 

למשל לכתוב, מישהו להקריא, 

מישהו לחפש בסוף הם אספו את 

כול החומר, רשמו את זה 

בפאוורפוינט עם תמונות וכול מיני 

דברים ושלחו לי אבל כששלחו הם 

חד בנפרד ושלחו לי את שלחו כול א

השלבים אבל עבדו ביחד הם רשמו 

 את השמות שלהם ביחד."

0   

מתוכו באופן 

 4לא דיגיטלי:

  

 -שיתופיות

 3רמה 

"...יש לנו לפעמים עבודות  88.57 248

קבוצתיות אונליין שהם מתקשרים 

אנחנו פותחים בגוגל דוקס מצגת 

תלמידים בקבוצה  5-6שיתופית יש 

יש לקבוצה מנהיג, ... ואז אמרנו 

איך בכיתה דיגיטלית נתנהל 

8 100  

 

המורה מעודד את ריבוי הדעות במשחק דיגיטלי 

ונותו להם משימות משותפות בסביבות 

טכנולוגיות עם תלמידים אחרים ויצירת קשר 

עם הצוות השיתופי בכיתה ומחוצה לה. המורה 

מחלק את העבודה על חברי הקבוצה שכול אחד 
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בקבוצה הרי לכול תלמיד יש את 

המחשב שלו ואז עלינו על הרעיון 

של המצגת השיתופית בגוגל דוקס 

והם יכולים לעבוד ביחד ואז גם זה 

לא היה פשוט כי אם פותחת מצגת 

כזאת ונותנת לתלמידים להתנהל 

בה, תלמידים שהם קצת יותר 

חלשים ובינוניים אז מתחילים 

למחוק בלי כוונה לאחרים או 

להוסיף אז מה שהיה יותר נכון 

לעשות בהמשך כול זה היה תהליך 

למידה גם שלנו אז העריכה של 

ית תהיה למנהיג וכול השקופ

 השותפים צריכים להגיב ליד

השקופית ואז את רואה גם בלוח 

אונליין עבודה שיתופית לכול דבר 

את נותנת להם שאלה או כול נושא 

הם צריכים לכתוב את הרעיון, את 

הדעה, את התשובה בתגובה וביחד 

בסוף הם דנים ומסכמים את 

העבודה עצמה עם המנהיג של 

 הקבוצה..."

יעשה את החלק שלו או שהוא נותן להם לעבוד 

 ביחד .

באופן מתוכו 

 82לא דיגיטלי:

33.06 

  

למידה רב 

 תחומית

6 0.57  0   
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 9לוח  –סיכום ממצאים מרכזיים 

מההיגדים(  72.4%התייחסו לטיפוס של מורה מזמן ) "המורה איפיון"בראיונות, מרבית ההיגדים בקטגוריית  -  איפיון מורה .1

 4% רק. מההיגדים( 11.8%ולטיפוס של מורה שותף ) (מההיגדים 11.5%) מוביל מורה של לטיפוסדומה  במידהמכן -ולאחר

 .המורים טיפוסי של שונה התפלגות נמצאהלעומת זאת, בניתוח דיווחי התצפיות,  של מורה מנחה. לטיפוס התייחסו מההיגדים

 בהגדי זוהו שותף ומורה מנחה מורה טיפוסימאידך, . בראיונותאשר מיותר  3למשל, טיפוס של מורה מוביל נצפה בכיתה פי 

פיכך, ל. התצפית לראיוןהמורה המזמן הייתה הלימה בין  טיפוס עבור רקהראיונות, אך לא נמצאו כלל בדיווחי התצפיות בכיתה. 

 המורים מרביתעולה מכך ש. מובילה מורהה או זמןמה מורההלפי דגם  בעיקרהמורים מלמדים  בפועלהתצפיות מעידות על כי 

 כדי תמפורשו הנחיות לתלמידים תת, ולתפיסתם, עליהם לדיגיטלית אוריינות מיומנויות בהוראת כמרכזי  םתפקידים את תופס

 התנסות דיכ תוך ללמידה הזדמנויות לתלמידים מייצר, האו שותף מנחה מורה של אפיון עם מורים נצפו לא. אלומיומנויות  פתחל

, שבו העברית דובריבמגזר  שנמצא שונה מזה הערבית דובריבמגזר  טיפוסי המורים זו של התפלגות .הדיגיטלי במרחב פעילה

 .מנחה מורה של אפיון לפי גםנצפו מורים המלמדים אוריינות דיגיטלית 

בכיתה. בהתבסס על  דיגיטליתהאוריינות המיומנויות  פיתוחו במגוון אסטרטגיות לנעזרהמורים  – ההוראהאסטרטגיות רמת . 2

 ההנחיבו היהבנבמסייעת אסטרטגיה ה(, האסטרטגיות חולקו לשלוש רמות על פי המידה בה Ferrari, 2013) DigCompמודל 

פיגומים כ שמשותמה, מוחשיותו נותמוב   אסטרטגיות בסיסיות,נכללו  1רמה ב. בהקשר של אוריינות דיגיטלית תהליך הלמידהשל 

מופשטות אסטרטגיות מתקדמות,  -  3רמה ואילו ב בין הבסיסי למתקדם –ביניים האסטרטגיות ברמת נכללו  2רמה בללמידה. 

מתייחסים  (43%) ראיונותבכמחצית מההיגדים ניתן לראות ש 9מזמנות למידה חופשית שאינה מובנית על ידי המורה.  בלוח ו

 .3טגיות ברמה לאסטר, (24%, וכרבע )1מההיגדים מתייחסים לאסטרטגיות ברמה  (33%, כשליש )2לאסטרטגיות ברמה 

מכלל  67%היה גבוה מאוד ) 2 ההיגדים המתייחסים לאסטרטגיות ברמהשיעור בתצפיות, אך התפלגות דומה של ההיגדים נמצאה 

 . (בהתאמה 14%-ו 21%) 3-ו 1 ההיגדים( יחסית לשיעור ההיגדים המתייחסים לרמות

בסוג הכלי הטכנולוגי המשמש  בחירהלתלמיד קיימת האפשרות להעניק  בהוראה המשלבת טכנולוגיה – לתלמיד בחירהמתן . 3

בראיונות  נמצא כי המורים תיארו אכן)למשל, בחירת עמיתים לקבוצת הלמידה(.  לימודית-חברתית הולאינטראקצי ללמידה וחקר

תצפיות נמצא במאידך, . הלימודית ובנושא המשימ-סוג האינטראקציה החברתיתבבחירה בכלי, לתלמידיהם העניקו  בהם יםשיעור

ך הפו דוברי הערביתבמהלך הלמידה בשיעור. דפוס הממצאים במגזר  בחירה אפשרויות לתלמידיםהעניקו כי בפועל המורים לא 

 ת.ובפועל בתצפינצפה בו המורים תיארו בראיונות פחות אירועי בחירה ממה שש, דוברי העבריתלאלו של מגזר 
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הידע אצל המורה או אצל באיזו מידה מצוי . כלומר, על אוריינות דיגיטלית מתייחסת למקור הידעקטגוריה זו  – הידע קורמ. 4

מחד תצפיות. מההידע ובין הדיווח קור מעל פער ניכר בין תפיסת המורה את צביעים . הנתונים מלמידה-הוראהתהליכי הבהתלמיד 

מאידך גיסא, צפיות. מהתמה שעלה בהשוואה ל, הידע מקורבדבר היותם  חסר-הערכתנמצאה בקרב המורים בראיונות גיסא, 

 בהשוואה לנתונים העולים מהתצפיות. על אוריינות דיגיטלית מקור הידעכים התלמידשל יתר -הערכתורים כי למעולה ראיונות מה

ההיגדים  ותכמאבל, בשני המגזרים נמצא שכאשר משווים את , דוברי העבריתהפוך מהדפוס שנמצא במגזר הנו דפוס זה אמנם 

כמקור  על ידי המורה התלמיד נתפסש ניתן לראות בבירור ,הידע ראלו המתייחסים לתלמיד כמקוקור להמתייחסים למורה כמ

מכלל  70%ניכר מהמורה )פער במקור הידע אכן  (התלמידהוא ))בזמן התצפית( ובפועל , הידע בנושאי אוריינות דיגיטלית

 .מתייחסים למורה( 30%ורק ההיגדים מתייחסים לתלמיד כמקור הידע 

מכלל ההיגדים( מזה שנמצא  30%מתייחסים לנושא הערכה הוא גדול בהרבה )ה בראיונותכמות ההיגדים  – סוג הערכה. 5

מההיגדים  66%) מסכמתהערכה הה הוא ראיונותמתוך ה עולהשמרכזי הערכה  . סוגמכלל ההיגדים( 5%) תצפיותה בדיווחי

מההיגדים  10%) עמיתיםהערכת באחוזים דומים ו מההיגדים בקטגוריה( 19%) מעצבתהערכה ואחריה בסדר יורד,  בקטגוריה(

מעניין  הערכה מסכמת.אחד:  הערכהסוג בתצפיות נמצא רק מאידך,  .מההיגדים בקטגוריה( 8%) עצמיתהערכה ו בקטגוריה(

מעצבת היה את כמות ההיגדים הגדול ביותר, הן בראיונות הלהערכה כאשר , התמונה הייתה שונה דוברי העבריתלציין שבמגזר 

 והן בתצפיות.

סוגים לפי  7-של מיומנויות אוריינות דיגיטלית סווגו ל ןהיגדים המתייחסים לפיתוח – מיומנויות של אוריינות דיגיטלית. 6

 ;Eshet-Alkalai, 2004אלקלעי )-דל עשתהמבוססת על שני מודלים של אוריינות דיגיטלית: מו של המחקר. תאורטיתהמסגרת ה

 מיומנותההיא שנמצאה בניתוח הראיונות והתצפיות  המיומנות השכיחה ביותר C5 (Hwang et al., 2015.) -המודל ( ו2012

לאחריה, בסדר יורד,  השיתופית. הלמידה, מהיבט התקשורת המקוונת ומהיבט (בקטגוריהההיגדים מ 28%) רגשית-חברתיתה

לאחר מכן מיומנות ; (בקטגוריה מההיגדים 20%כל אחד ל) חשיבת מידע וחשיבה מסתעפתלפיתוח  דומהנמצאה התייחסות 

דוברי מגזר מבדומה לממצאים  .מההיגדים( 12%) ולבסוף מיומנות שיעתוק מההיגדים( 16%) צילומית-חזותיתהחשיבה ה

ת זמן אמת ופתרון בעיות יוהמתייחסים למיומנו ובתצפיות מעט מאוד היגדים בראיונות נמצאובמגזר דוברי הערבית , העברית

אלו שדווחו בתצפיות בין שנאספו בראיונות )תפיסות המורים( ו הנתוניםבין  נמצאה הלימה טובהההיגדים(. מ 2.5% -)פחות מ

ניכר בין  פערנמצא בשאר המיומנויות מאידך, . ושיתופיות(רגשית )תקשורת -חברתיתמיומנות מידע ו תבמיומנו )ביצוע בפועל(

יוחד את הפער במיומנות ראיונות ובין דיווחי התצפיות על הנעשה בפועל בכיתה. ראוי לציין בממהתפיסות המורים כפי שעלו 

ה נמצא פער דומ תצפיות בכיתה.בדיווחי ה 0%לעומת התייחסו לפיתוח מיומנות זו ההיגדים מ 12% -כ בראיונות בההשיעתוק, ש
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, בעוד שבדיווחי התצפיות לא היה כלל איזכור למיומנות בקטגוריה היגדיםהמ 20% -בחשיבה מסתעפת, שבה בראיונות נמצאו כ

 16%מיומנות )ההמורים התייחסו פחות לפיתוח  ,בראיונות: צילומית נמצא פער בכיוון ההפוך-במיומנות חזותיתלעומת זאת,  זו.

 ההיגדים(.מ 56%כיתה )מההיגדים( מאשר נצפה בפועל ב

שלושה אפיקים של תקשורת: תלמיד בראיונות בהיבט של תקשורת מקוונת זוהו – תקשורת מקוונת ושיתופיות בלמידה. 7

בראיונות המורים  אמנם. כיתתית )כמו: פורום בו המורה והתלמידים מתקשרים זה עם זה(לתלמיד, מורה לתלמיד ותקשורת 

 ההיגדיםמ 0% -לעומת כ 17% -כנצפה בפועל בכיתה )בהתאמה,  אבל היבט זה לאהתייחסו ללמידה באמצעות תקשורת מקוונת 

 19% רק ,שבתצפיות בעוד, התייחסו לשיתופיות בלמידה בקטגוריה ההיגדיםמ 27%בניתוח הראיונות נמצא כי  .(בקטגוריה

 .עסקו בכךההיגדים מ

  דיגיטליתהאוריינות הקידום מיומנויות  -ה בין שני המגזרים השווא 5.4

 :דוברי הערביתמגזר בו דוברי העבריתהבדלים מרכזיים ונקודות דמיון בין הממצאים שעלו במגזר להלן מתוארים 

, עברי:  28%רגשית )ערבי: -ת חברתיתהתייחסות רבה למיומנונמצאה בשני המגזרים  – מיומנויות אוריינות דיגיטלית .1

, הן בראיונות והן בתצפיות בשיעור. בשני (מההיגדים 31%, עברי: 20% ערבי: )מההיגדים בקטגוריה( ומידע  29%

לכל מיומנות,  2.5% -פחות מ ערבי:מיומנויות זמן אמת ופתרון בעיות מורכבות )ל התייחסומעט היגדים רק  ,המגזרים

מעניין לציין, שהפערים שנמצאו בין דיווחי הראיונות ובין התצפיות היו אף הם (. כל מיומנותל 5% -מעברי: פחות 

 12%במיומנות השיעתוק, הפערים היו קיצוניים יותר. למשל,  דוברי הערביתם כי במגזר אדומים בין שני המגזרים, 

צילומית נמצא פער בכיוון ההפוך: -במיומנות החזותית .תצפיותב 0%לעומת  ,מההיגדים התייחסו לפיתוחה בראיונות

 בפועל בכיתה.בדיווחים על הנעשה  56%לעומת מיומנות ההתייחסו לפיתוח  מההיגדים 16% , בראיונות

מתוך הראיונות מצטיירת בשני המגזרים תמונה דומה של טיפוסי המורים ואיפיון ההוראה  – אפיון ההוראה והמורה .2

( ולאחר מכן, בסדר בקטגוריה מההיגדים 57%, עברי: 72%ן )ערבי: מ  שלהם. הטיפוס הדומיננטי הוא של מורה מז  

דוברי ה שונה בכל מגזר. במגזר יורד, טיפוסי המורה המוביל, השותף והמנחה. לעומת זאת, מניתוח התצפיות עולה תמונ

לבין  )ראיונות( הלימה בין תפיסת המורים את האופן בו הם מלמדים מיומנויות של אוריינות דיגיטלית הנמצא העברית

יותר ממה  3, טיפוס המורה המוביל נצפה פי דוברי הערביתבמגזר לעומת זאת,  )תצפיות(: הנעשה בפועל בשיעור

שותף שזוהו בראיונות, לא נמצאו כלל בתצפיות. מכאן, המורה המנחה והמורה הוסי שעלה בראיונות. ואילו, טיפ

בהוראת מיומנויות אוריינות דיגיטלית, מרכזי  תפקידם כבעלי מתופסים את עצ דוברי הערביתשמרבית המורים במגזר 
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נמצאה  וברי העבריתדבמגזר  בדומה,מיומנויות. של ההוראה מפורשת לם זקוקיכנראה מכיוון שלתפיסתם התלמידים 

עדויות גם נמצאו  אבל בראיונות ובתצפיות, דיגיטליתהאוריינות ההמורה בהוראת מיומנויות  מרכזיות שלתפיסה בולטת 

טיפוסי הוראה של מורה מנחה ומורה שותף, בהם המורה מייצר לתלמידים יותר הזדמנויות להתנסות פעילה במרחב ל

 הדיגיטלי. 

גזרים ברמות של אסטרטגיות נמצא דמיון רב בין שני המ – דיגיטלית מיומנויות אוריינותאסטרטגיות להקניית  .3

ההיגדים מתייחסים מ, להקניית מיומנויות של אוריינות דיגיטלית. כמחצית בתצפיותבראיונות והמדווחות  ההוראה,

אסטרטגיות בסיסיות  - 1, והשאר מתפלגים בין אסטרטגיות ברמה רמת בינייםאסטרטגיות ב – 2לאסטרטגיות ברמה 

 (.מההיגדים 20%-)כ אסטרטגיות מתקדמות - 3( וברמה מההיגדים 30%-כ)

באמצעות תקשורת מקוונת רבה יותר ללמידה  התייחסותבראיונות בשני המגזרים נמצאה  – אינטראקציות לימודיות .4

 21%) דוברי העבריתזר לעומת זאת, עבור למידה שיתופית זוהתה מגמה הפוכה במג. מאשר נצפה בפועל בכיתה

היו בראיונות יותר היגדים על  דוברי הערבית(, ואילו במגזר תצפיותדיווחי הב 47%היגדים בראיונות לעומת המ

 מההיגדים(. 19%-מההיגדים( מאשר בדיווחי התצפיות )כ 27%שיתופיות בלמידה )

לתלמיד, ניתן לראות זאת אלו המיחסים עם כמות ההיגדים המיחסים למורה את מקור הידע בהשוואת  – מקור הידע .5

מקור הידע בנושאי אוריינות דיגיטלית. למשל, בדיווחי התצפיות כהתלמיד את תפיסת המורה בולטת שבשני המגזרים 

מתייחסים למורה. בדומה,  30% מכלל ההיגדים מתייחסים לתלמיד כמקור הידע ורק 70% ,דוברי הערביתבמגזר 

 7%-מקור הידע ורק כאל מתייחסים לתלמיד כ (93%) ההיגדים כמעט כלעולה ש יתדוברי העברבמגזר מהתצפיות 

 מתייחסים למורה.

התייחסות מועטה להערכה של מיומנויות האוריינות הדיגיטלית, הן בראיונות והן נמצאה בשני המגזרים  – הערכה .6

היגדים על הערכת מאוד בתצפיות. סוג הערכה שכיח בשני המגזרים הוא הערכה מסכמת. לעומת זאת, נמצאו מעט 

הערכה מסכמת, , סוג ההערכה השכיח ביותר הוא דוברי העבריתובמגזר  דוברי הערביתעמיתים והערכה עצמית. במגזר 

 דוברי העבריתעומת זאת, בתצפיות, במגזר לולאחר מכן בסדר יורד הערכה מעצבת, הערכת עמיתים והערכה עצמית. 

 29%מההיגדים( מאשר הערכה מסכמת ) 54%נמצאה מגמה הפוכה עם התייחסות רבה יותר בכיתה להערכה מעצבת )

 יד שנצפה בשיעורים היה הערכה מסכמת.סוג ההערכה היח דוברי הערביתמההיגדים(, ואילו במגזר 
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 . שלב ב': מחקר שדה6

בגלל . מורה בכיתהת בוובתצפי רפלקציה נותוה בראיואשר תלּו ,התערבות ברמת המורהביצוע בשלב ב' של המחקר נערכנו ל

מחקר ולכן  עליהםלא הצטברה מסה מספקת של נתונים לדווח , קשיים בלתי צפויים בגיוס מורים ובתי ספר לשלב זה של המחקר

לצורך  שפותחוחדשות לוט להערכת משימות ביצוע יבוצע פי. מאידך, במסגרת ההכנות לשלב ב', ההתערבות לא יצא לפועל

 פותחא.  :לוטיהפי שבוצעו במסגרת הפעולותמדווחות לפיכך, בחלק זה  .לאחר ההתערבות ונועדו לשימוש במבחן הבתר המחקר

הוכשרו על ידי צוות  אשר דוברי ערביתו דוברי עבריתעוזרי מחקר  גויסוו (5.1סעיף ) 'ב עוזרי מחקר לשלבלתהליך הכשרה 

רמת להערכת משימות ביצוע ו , אשר כללו מחוון לתצפית בכיתה(5.2סעיף ) שלב ב'עבור  כלי המחקר ופותחב. ; החוקרים

מקביל בנוסף, וב .בכיתה ואופן תפעולםהמחקר  כליבדיקת ג. נערכה -ו; ח'-יגיטלית של תלמידים בכיתות ה'דהאוריינות ה

 .(דווחו בפרק הקודם )הנתונים מגזר דוברי הערבית' בקרב הושלם איסוף הנתונים לשלב א להערכות לשלב ב' של המחקר,

 'ב לשלב מחקר יהליך הכשרה של עוזר 6.1

. בהמשך הפיילוט הכשרה לעוזרי המחקר של המחקר שני מפגשי' בתחילת שלב ב, נערכו לצורך סטנדרטיזציה באיסוף הנתונים

 .עוזרי המחקרבין הצוות המוביל את המחקר ו תות זום שבועיופגישנערכו 

 :שלב ב'( – יםנספחראו )את החומרים הבאים עוזרי המחקר קיבלו , הנתונים בשדהכדי לשמור על אחידות באיסוף 

 . (4)נספח  שלבים 9תרשים של הליך המחקר הכולל . 1

 .(5)נספח  התקדמות באיסוף הנתוניםה לעקליסט 'נחיות מפורטת הכוללת צמצגת ה. 2

  .(6)נספח  גאנט משימות עבור עוזרי המחקר לפי ציר זמן. 3

 .(9)נספח  מחוון לתצפית בכיתה. 4

 .(7)נספח  ומשובתרגיל , הדרכה אישיתלניתוח תצפיות בשיעור ניתן לעוזרי המחקר . 5

ידי איש צוות -על תדריך אישיניתן לעוזרי המחקר  (,8, בו תיושם ההתערבות )נספח מורהעם ה ראשון לקראת מפגש הדרכה. 6

ב מיומנות ולילש על דרכי הוראה מיטבייםמשותפת של עוזר המחקר והמורה החשיבה ה ברמת המורה היא התערבות .בכיר יותר
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בין במפגשים שיחות הדרכה שנערכו דוגמאות לות מופיע 9בנספח . השיעור תוכן הוראת)או מיומנויות( אוריינות דיגיטלית עם 

 .שהשתתפו בשלב ב' מוריםהו מחקרהעוזרי 

  והליך המחקר כלי המחקר 6.2 

מיומנות פיתוח של שכלל מורה בזמן שיעור לתצפית ב מחוון א.: הבאים כלי המחקראת  כלל עבור שלב ב' מחקר השדה שתוכנן

שונות של ויות משימות ביצוע לתלמידים להערכת מיומנ ב., הוראת תחום התוכןלצד  אוריינות דיגיטלית בקרב התלמידים

  .שלהם עצמי על רמת האוריינות הדיגיטלית-לדיווחשאלון לתלמידים  ג.-אוריינות דיגיטלית, ו

מיומנויות רמת למדידת  ,מבחן קדם לתלמידיםהעברת  (1כלל לפי סדר את השלבים הבאים: )שלב ב' עבור שתוכנן  הליך המחקר

העברת מערך השיעור שתוכנן תצפית ב (3) ;ביצוע ההתערבות במהלך מפגש הדרכה אישי עם המורה (2) ;דיגיטליתהאוריינות ה

מבחן בתר לתלמידים לבדיקת שינויים במיומנויות  (4); בכיתהמערך המורה מיישם את הועתה , בזמן ההתערבות המורה ידי-על

ביצוע המשימות של  וגרסה נוספת מחוון לתצפית בכיתה, כאמור, ופותח הליך זהעבור  ההתערבות.אוריינות דיגיטלית בעקבות 

ח'. כלים אלו מתוארים בהמשך באופן תמציתי. כלי המחקר המלאים -למידים בכיתות ה'תלהערכת אוריינות דיגיטלית של 

 .10מופיעים בנספח 

   שיעורב תצפיתל מחוון. א

 בשלב עם עוזר המחקריחד תוכנן ש שיעורהמערך יישום  בזמןה בכיתה מורהפעילות תיעוד למחוון  תחפּובמסגרת שלב ב' 

 א'.11א' ובתרגומו לערבית בנספח 10מופיע בנספח  שיעורהמחוון המלא בעברית לתצפית ב .תההתערבו

 : לתצפיתהמחוון להלן תיאור של חמשת חלקי 

נוצרי דתי, -, ממלכתי[יהודי]מידע על בית הספר, כמו: מגזר ואפיון בית הספר )למשל, ממלכתי : רקע נתוני – חלק ראשון

השיעור במערכת היומית, תפקיד המורה בבית הספר ותחום הדעת אותו מלמד  מיקוםשיעור, כמו: ודרוזי(, ומידע על המורה וה

 המורה.

האוריינות  מקבוצות המחקר )ביקורת או ניסוי(, תג השיעור לאחתצפית. למשל, סיווהבו מתבצעת נתונים על השיעור  – חלק שני

רגשי( ומיושמת בשיעור, נושא השיעור והטכנולוגיות בהן נעשה -הדיגיטלית שנבחרה להתערבות )מידע, שיעתוק או חברתי

 שימוש במהלך השיעור. 
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תיאור של זרימת הפעילות במהלך השיעור ואפיונה, כולל ציון זמנים בהם התרחשו שינויים בפעילות הנצפית.  – חלק שלישי

התצפיתן התייחס למספר קטגוריות: מיומנות אוריינות דיגיטלית שהמורה מקדם בשיעור,  אפיון פעילות  ,בציון הפעילות בשיעור

 והתאמתה למטרת השיעור.הטכנולוגיה ו עבודה בקבוצות( ההוראה/האינטראקציה בכיתה )למשל, פרונטלי, דיון,

האינטראקציה בין המורה לתלמידים ובין התלמידים לעצמם, אפיון נתונים על היבטים נוספים של השיעור, כמו:  – חלק רביעי

 השיח בשיעור )מונולוג, דיאלוג( ואירגון מרחב הכיתה.אפיון 

 יסוד של אוריינות דיגיטליתהמיומנויות לפיתוח המורה נוקט  ןבהאסטרטגיות הנחיות לתצפיתן כיצד לאפיין את ה – חלק חמישי

 .אצל תלמידיו

ת מיומנוח הותילפמשתמש המורה ית ההוראה בה אסטרטגי שלאפקטיביות הנחיות לתצפיתן כיצד להעריך את ה – חלק שישי

 .של אוריינות דיגיטליתהנבחרת 

 אוריינות דיגיטלית  מדידת - לתלמידים ביצועמשימות . ב

 משימותסדרת  התבססנו על, תלמידים בעקבות מחקר ההתערבותהדיגיטלית של האוריינות השינויים במיומנויות לבחון במטרה 

 אלקלעי-מודל של עשתה בסיס-על 13(2018orat, Blau & BarakP ,ם )במחקר קוד פותחושלהערכת אוריינות דיגיטלית 

Eshet-Alkalai, 2004; 2012)).  סוג אחר כל פעם בהמשתמש להפעיל ן מחייב את ביצועש אלו הואמשימות  מאחוריהרציונל

שינויים במיומנויות  להערכת .באמצעות סביבת הערכה מקוונתנעשה בזמן ביצוע המשימות  איסוף הנתונים. של מיומנות דיגיטלית

 ןאות כללה את גירסה זו .המשימות טשל ס שנייהגירסה  פיתחנו, (הבתר דקמב) דיגיטלית לאחר ההתערבותהאוריינות ה

   .תורגמו מעברית לערבית הקדם והבתר יבמבדק המשימות. היה אחר המשימות אך תוכןהקדם,  במבדק שהיו ומשימות מיומנויות

גירסה א' וגירסה ב' של . מבדקא' של ה גירסההמופיעים בתכנים בהתייחס ל משימות הביצוע השונותתמציתי של להלן תיאור 

  . ג'11בנספח  ערביתל ובתרגומן, ג'10בנספח  במלואן מופיעות בעברית משימות הביצוע

 

 

 

 

                                                           
13 Porat, E., Blau, I., & Barak, A. (2018). Measuring digital literacies: Junior high-school students' 

perceived competencies versus actual performance. Computers & Education 126, 23-26. 
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 משימות ביצוע גירסה א'

 תואמות את כישורי האוריינות הדיגיטלית על פיהן ו דיגיטלי,משקפות מטלות אופייניות לאתגרי למידה בעולם ה הביצועמשימות 

בלאו וברק , מות מבוססות על סדרת משימות שפותחו במסגרת המחקר של פורתהמשי .(2004; 2012)אלקלעי -עשת המודל של

(Porat et al., 2018) אלקלעי-עשת ושל (Eshet-Alkalai, 2004) . 

במשימה זו המשתתפים התבקשו ליצור כרטיס ברכה על סמך תמונה וטקסט נתון בעת  - ויזואלית-פוטו אוריינותמשימת  .1

הפעלת אשף העריכה הגרפית המובנית חייב את המשתתפים . שימוש באפליקציה לא מוכרת עם ממשק משתמש גרפי

 .סמלים ותפריטים, לפענח את ממשק המשתמש ולקיים אינטראקציה עם ייצוגים חזותיים כמו סרגלי כלים

 :אוריינות זו נמדדה על ידי שתי משימות -  שעתוק אוריינותמשימת  .2

באמצעות חומרים "( ידידות)"התלמידים התבקשו ליצור פוסטר דיגיטלי בנושא נתון  -משימת שעתוק ויזואלי  -

 על מנת ליצור יצירה מקורית" מיחזור דיגיטלי"כאשר הם מבצעים  , דיגיטליים קיימים שמצאו ברשת האינטרנט

 .שלהםמ

הם . מילים המחולק לארבע פסקאות 140התלמידים קיבלו  טקסט דיגיטלי בן  –משימת שעתוק טקסטואלי  -

 .ארגון וסידור מחודשים של הטקסט על ידיבעל  משמעות חדשה, התבקשו ליצור טקסט מקורי 

 :אוריינות זו נמדדה על ידי שתי משימות ביצוע - מידע אוריינותמשימת  .3

התלמידים התבקשו לזהות את טיבם של חמישה אתרים נתונים ואת מקורות המידע שהוצגו  -זיהוי מקורות מידע  -

 .בפניהם

האם , התלמידים התבקשו להעריך האם המידע באתרי האינטרנט שהוצגו להם אמין -הערכה ביקורתית של מידע  -

 .משימהע הביצוהוצגה נקודת מבט ניטרלית ואובייקטיבית והאם האתר התאים ל

במשימה זו התלמידים הופנו למדריך טיולים מקוון והתבקשו לתכנן טיול לעיר אירופית  – מסתעפת אוריינותמשימת  .4

 .לוח זמנים יומי ומידע על כל אטרקציה תיירותית, הם התבקשו לכלול מפה. שמעולם לא ביקרו בה על ידי ניווט באתר

 :על ידי שלוש משימותנבדקה מיומנות זו  – רגשית-משימת אוריינות חברתית .5

 . נושא הרלוונטי לבני נוער", בטיחות מקוונת"התלמידים השתתפו בקבוצת דיון שבה נושא הדיון היה  -ביטוי רגשי  -

 .התלמידים התבקשו לחשוב על היבטים חיוביים ושליליים של תקשורת מקוונת ולספק דוגמאות -תקשורת פתוחה  -
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הושם דגש על חשיבות , התבקשו להביע את דעתם ורגשותיהם בקבוצת הדיוןהתלמידים  -לכידות קבוצתית  -

 . ההתייחסות בכבוד לדעותיהם של אחרים

 .אלוה קטגוריותהבשלושת  חברתית עבור כל משתתף היה ממוצע הציונים -הציון המייצג את רמת האוריינות הרגשית 

 , כידת אוריינות חשיבה בזמן אמתיב' של המחקר משימה למד בשלב לפתחלא  הוחלט – אמת-זמן אוריינות משימת .6

מערכת החינוך ש כנראה מפני .בכיתהזו לא נמצאו ראיות לשימוש באוריינות חשיבה  (6לוח )של פרויקט המחקר ' בשלב א

איסוף  ךשהגבילו את משאילוצי זמן  כמו כן, היו זו בקרב תלמידים. פיתוח מיומנותל אינה מתייחסת בתכנית הלימודים

  .הנתונים

המעריכים  .שני מעריכים בלתי תלויים קודדו את כישורי האוריינות הדיגיטלית של התלמידים הפילוט, איסוף נתונילאחר 

-האמינות הבין(. מיומנות גבוהה מאוד םהדגי התלמיד) 5-ל ( מיומנות ןלא הפגיהתלמיד ) 0השתמשו בסולמות שנעו בין 

 .   Cohen's κ . =82–87: משימות האוריינות השונותמעריכית הייתה גבוהה עבור 

 דיגיטליתעצמי על רמת אוריינות -דיווח - לתלמידים שאלון .ג

-פותח על ידי בלאו ושמיר אשר ,(13לוח )התלמידים העריכו ודיווחו על יכולות האוריינות הדיגיטלית שלהם באמצעות שאלון 

-עשתשל האוריינויות הדיגיטליות מודל על המסגרת המושגית של  ססובזה משאלון . 14(2014Inbal-Blau & Shamir ,)ענבל 

בעלי רקע  בישראל,של תלמידי בתי ספר  מיםמדג עם במחקרים קודמים והשאלון נבדקתוקף ומהימנות  (.2004; 2012)אלקלעי 

 ;Porat et al., 2018; Rozmarin, 2018)פרמטרים טובים של עקביות ותוקף פנימיים  נמצאוו ,דומה למשתתפי המחקר הנוכחי

Shamir-Inbal, & Blau, 2017; .) 

לשאלון חדש והתווסף פריט (, 2בלוח  15ראו פריט )שני פריטים לפריט אחד שולבו בו , בשאלון טןשינוי קנעשה במחקר הנוכחי 

התלמידים התבקשו (. טליתיאוריינות דיגמיומנות שלושה עד ארבעה פריטים לכל )פריטים  20כלל  הסופי השאלון(. 1פריט )

 1שנע בין  Likertהתגובות דורגו בסולם . משימות המתוארות בשאלוןהלים לבצע כל אחת ממסוגלהעריך באיזו מידה הם 

 "(. בקלות רבה, "כלומר) 6-ל "( בקושי רב, "כלומר)

                                                           
14 Blau, I. & Shamir-Inbal, T. (2014). Measuring digital literacy skills: Digital competences questionnaire. 

Unpublished manuscript. Department of Education and Psychology, The Open University of Israel.    
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וריינות הדיגיטלית הא סוגמצוין  םבסוגריי עצמי על רמת אוריינות דיגיטלית.-להלן דוגמאות לשאלות המופיעות בשאלון לדיווח

 ד'.11ד' ובתרגומו לערבית בנספח 10מופיע בנספח בעברית השאלון המלא  שאלה.אליה מתייחסת כל 

 ויזואלית(-)אוריינות פוטו .להבין מידע המוצג באיור או תמונה .1

 )אוריינות שעתוק( .לקשר בין מידע ממספר מקורות כשאני כותב טקסט חדש משלי .2

 )אוריינות מסתעפת( .ולנווט באתר אינטרנט מורכב עם דפים רביםלהתמצא  .3

 )אוריינות מידע( .להצליב מידע בין אתרים כדי לבחון את אמינות המידע שמצאתי .4

 רגשית(-)אוריינות חברתית .פייסבוק או בפורום, אינסטגרם, להיות מסוגל לקיים דיון יעיל עם אחרים בוואטסאפ .5
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  דוברי הערביתמגזר  –ח אוריינות דיגיטלית השתלמות לפיתו': שלב ג. 7

 ,השתלמות על אוריינות דיגיטלית לעובדי הוראה פותחה ובמסגרת. (2019) פ"ל תש"שנההתקיים ב מחקרההשלב השלישי של 

דוברי רמה נמוכה יחסית של אוריינות דיגיטלית במגזר שהצביעו על  ,לאור ממצאי השלבים הקודמים אשר לוותה במחקר.

המלמדים מקצועות מורים ממגזר דוברי הערבית ל הוצעה השתלמותה ,לסגירת הפער בין המגזריםרצון לתרום מתוך ו ,הערבית

 . ת הבינייםויסודיים ובחטיבבבתי ספר  רבי מלל

עם שלוש מיומנויות נבחרות של אוריינות  - תיאורטית ומעשית - להקנות למורים היכרות מעמיקה המטרת ההשתלמות היית

. במהלך ההשתלמות, המורים התנסו התגלו כמרכזיות בשלב א' של המחקר , אשררגשית-וחברתית שעתוק, מידעדיגיטלית: 

בעזרת אסטרטגיות הוראה שרכשו בהשתלמות. וזאת תחום הדעת שלהם, שיעורים בבהקניית כל אחת משלוש המיומנויות ב

הכנת מטלות ולמשוב )לסינכרונית -א מקוונת למידה ,פנים-אל-מפגשים פנים שלושה רכיבים מרכזיים:כללה  ההשתלמות

מורים התנסו בהקניית מיומנויות בהם השיעורים  לקראת התנסות בהקניית מיומנות נבחרת בכיתה. , והנחייה פרטנית(עמיתים

היו מפגשי  4שמתוכם  ,שעות( 30מפגשים ) 14 היהשתלמות המשך ה .יםומשובת ותצפיב ווּולהאוריינות הדיגיטלית לתלמידיהם 

 בכיתה. מעשית מפגשי התנסות  3-מפגשים מקוונים ו 3פנים, -אל-פנים

עונים השתלמות עבור מורים מתעניינים ובו הוצעו שתי מקומות לה יצא פרסום למורים במגזר הערבי 2019בתחילת אוקטובר 

עקב  ,2020במחצית מרץ הופסק המחקר בבתי הספר  חודשים. 4-ונמשכה כ 2019ההשתלמות החלה בדצמבר  .לפרופיל המחקר

  .2020במאי  שוב וחודש ,משבר הקורונה וסגירת בתי הספר

 מדגם ה 7.1

  בהשתלמותשהשתתפו  מורים – מדגםא. 

ך מתו. באזור אום אל פחם ובאקה אל גרבייהבבתי ספר מלל -מקצועות רבימורים ומורות המלמדים  29נאספו נתונים בקרב 

בתי ספר  9 בתי ספר שונים על פי הפירוט הבא:הנתונים נאספו ב. בחטיבות הביניים 12-בבתי ספר יסודיים ולימדו  17  המורים,

 התקשוב מודל .(בבאקה אל גרבייה 4-באום אל פחם ו 2) חטיבות ביניים 6-ו (בבאקה אל גרבייה 5-באום אל פחם ו 4) יסודיים

 .רק למורה יש עמדת מחשב כאשר טכנולוגיה כיתתיתקיימת  שבמסגרתו, 1:0 יהבכל בתי הספר ה

 וא יסודי) מיקום ההשתלמות ותפקיד המורים בבית הספר לפי שכבת הגיל, מגדר: השתלמותמשתתפי המציג את מאפייני  10לוח 

  .(בינייםחטיבת 
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 לוח 10:  התפלגות מדגם המורים במגזר דוברי הערבית על פי שכבת גיל, מגדר ותפקיד בביה"ס 

 

   
 מורים

 (N=29) 

 יסודי חטיבה 

     מגדר

 1 3 גברים

 16 9 נשים

  מיקום ההשתלמות

 7 8 באקה אל גרבייה

 10 4 אום אל פחם 

 
 

 תפקיד המורה בבית הספר
 

 מורה מקצועי
 (מדעים/אנגלית/מורה לערבית)

10 17 

 

 ת/מחנך
1 1 

 

 .כל המשתתפים השכלה אקדמאיתלניתן לראות ש. בהשתלמותהמורים שהשתתפו  תמפרט את השכלהבא לוח ה

 שכבת גיל -לפי בתי ספר :  התפלגות הרקע המקצועי והאקדמי של המורים במגזר דובר הערבית:  11לוח 

  

 יסודי חטיבה 

     השכלה

 13 9 תואר ראשון

 4 3 תואר שני

  ותק

 5 1 שנים 0-10

 10 8 שנים 11-20

 2 3 שנים 21-35
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 2בתרשים  ,לכן. פתוחה גם למורים במקצועות רבי מלל אחריםהייתה אך , למורים לשפה הערביתיועדה ההשתלמות אמנם 

מקצועות  מלמדים המורים הבודדים שאינם. ניתן לראות שפלח גדול יחסית של המשתתפים הם מורים לשפה הערבית 3ובתרשים 

 .חינוך ם שהם מעבירים בכיתת האם בשעתהשתלמות בתכניהאשר התבקשו להתמקד במהלך , מחנכי כיתותרבי מלל הם 

 תרשים 2:  התפלגות מקצועות הוראה* במגזר דוברי הערבית: בתי הספר באזור באקה אל גרבייה

 

 מקצועות 2חלק מהמורים מלמדים *

 בתי הספר באזור אום אל פחם: במגזר דוברי הערבית *הוראה ותהתפלגות מקצוע: 3תרשים 

 

 מקצועות 2חלק מהמורים מלמדים *

ומודל  ו, קבוצת גיל התלמידיםתפקיד ,לפי מגדר המורה דוברי הערביתמציג את התפלגות התצפיות בקרב המורים במגזר  12לוח 

. 1:1תלמיד, כלומר מודל כל התצפיות היו בשעורים בהם שולבה טכנולוגיה ברמת הכפי שניתן לראות . הלמידה בשיעור התצפית

הנגישות של קטין את הש סידור שב,בזוגות ליד עמדת מח ישבוהתלמידים של בית הספר ומחשבים הבמעבדת  התקיימוהתצפיות 

9, ערבית

דת 
, אסלאם

3

2, מדעים

1, אנגלית

1, טכנולוגיה

2, היסטוריה

1, אזרחות באקה אל גרבייה

ערבית דת אסלאם מדעים אנגלית טכנולוגיה היסטוריה אזרחות

4, ערבית

דת 
, אסלאם

2

1, מתמטיקה1, עברית

2, מדעים

,  גיאוגרפיה
2

2, רבי מלל

1, אנגלית
אום אל פחם

ערבית דת אסלאם עברית מתמטיקה

מדעים גיאוגרפיה רבי מלל אנגלית
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כחלק  בוצעודיגיטליות המשימות הכאשר  רגילה, במקרים בודדים התקיימה תצפית בכיתהלשימוש בטכנולוגיה.  תלמידיםמורים ו

 .של התלמידים משיעורי הבית

 (n=34) של המדגם התפלגות התצפיות לפי מאפיינים שונים: 12לוח 

 מספר התצפיות תת קטגוריה שם הקטגוריה

 21 חטיבה קבוצת גיל של התלמידים

61.76% 

 13 יסודי 

38.23% 

 7 זכר מגדר המורה

20.59% 

 27 נקבה 

79.41% 

 31 מורה מקצועי תפקיד המורה

91.18% 

 3 רכז תיקשוב 

8.82% 

 34 1:1 הלמידהמודל 

100% 

 

 המורים המשתלמים תלמידי – מדגםב. 

מבתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים  . התלמידים היובנות( 56.3%) 357 -בנים ו( 43.7%) 277 :תלמידים 634במחקר השתתפו 

תלמידי יסודי היו ( 63.4%) 402, המדגםמתוך . אום אל פחם וערערה, ת'ג, באקה: בערים, בצפון הארץ דוברי הערביתשל מגזר 

ידע  עלעצמי -כל המשתתפים ענו על שאלון דיווח'. ח-'תלמידי חטיבות ביניים בכיתות זו הי( 36.6%) 232 -ו', ו-'תות הבכי

ת ביצוע משימו - תלמידים המשיכו לשלב השני של מחקר השדה 552 ,התלמידים שענו על השאלון 634מבין . באוריינות דיגיטלית

תלמידי  יוה( 63%) 347, מתוך התלמידים שביצעו משימות אלו. תלמידיםה הבוחנות בפועל את המיומנויות של אוריינות דיגיטלית

 '(. ח-'כיתות ז)תלמידי חטיבות ביניים , (37%) 205 -ו'( ו-'כיתות ה)בתי ספר יסודיים 

על  מתבססת בו הוראה בשילוב טכנולוגיהבישראל ובחינוך הממלכתי של הזרם המרכזי  מודל התקשובהתלמידים למדו על פי 

רק למורים יש גישה למחשב  ,במודל זה. (1:0)מודל  מחשב כיתתי המחובר למקרן או ללוח אינטראקטיבי כגון, טכנולוגיה כיתתית

לתלמידים שהשתתפו . גבי מסךהמחובר לאינטרנט וניתן להשתמש בו כדי להקרין תכנים דיגיטליים וספרי לימוד דיגיטליים על 

בטכנולוגיה אישית ללמידה בבית לא השתמשו  הםאך , במחקר הייתה גישה מפעם לפעם למעבדת מחשבים ולעגלת מחשבים ניידים

 .על בסיס יומי קבועהספר 
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 כלי המחקר והליך המחקר 7.2

הערכה זו התבצעה בשתי . המורים המשתלמים ת האוריינות הדיגיטלית של תלמידירמ להערכת םכליבשלב ב' של המחקר פותחו 

עצמי שבו -שאלון דיווח, והשנייה, משימות ביצוע שמדדו בפועל את רמת האוריינות של התלמידיםעל ידי , האחת: דרכים

אשר נערכו , בתאור כלי המחקר מוצגים נתונים המתייחסים למדידות הקדם בלבד. התלמידים העריכו את מידת האוריינות שלהם

מנעה את מדידות , בגלל מגיפת הקורונה, דוברי הערביתזר מגסגירת בתי הספר בישובי . י התפרצות מגיפת הקורונה בישראללפנ

 .  להתבצע לאחר שהמורים מסיימים את ההשתלמות מתוכננותהבתר שהיו 

 משימות אוריינות דיגיטליות . א 

. בפועל באמצעות סדרה של משימות ביצוע אותנטיות הבדקמיומנויות האוריינות הדיגיטלית של התלמידים נרמת השליטה ב

ג' )עברית( 10ומופיעות במלואן בנספח  (6.2סעיף )' שלב בכלי המחקר שפותחו ל דיווח עלהרחבה במתוארות במשימות אלו 

 . ג' )ערבית(11ובנספח 

 Porat et alמחקרם של  , למשל,זהמשימות ביצוע מסוג השימוש במהימנות לרבות עדויות אמפיריות המחקר מופיעות בספרות 

בקרב אוכלוסייה דוברת  15(Hamburger, 2004-Eshet & Amichaiהמבורגר )-אלקלעי ועמיחי-מחקרם של עשתו (2018)

 תדיגיטליהאוריינות המיומנויות  רמת ניתן למדוד אתמעשיים  מבחני ביצועעל סמך כי גם בקרב אוכלוסיות אחרות נמצא  עברית.

בעידן משקפות מטלות אופייניות לאתגרי למידה  הביצועמשימות כאמור,  .16(Gui & Argentin ,2011) בוגריםשל תלמידים ומ

במחקר הנוכחי  .)2012, 2004אלקלעי )-עשת המתוארות במודל שלתואמות את כישורי האוריינות הדיגיטלית הן ו הדיגיטלי

 :הבאות תיויומנוהמ אתבדקו בנפרד המשימות הדיגיטליות 

 . היכולת לעבד מידע ויזואלי רב במהירות וביעילות -ויזואלית-משימת חשיבה פוטו .1

היכולת להשתמש במידע דיגיטלי ליצירת חומרים חדשים ומשמעותיים מתוך חומרים הקיימים  -משימת חשיבת שעתוק   .2

  ושעתוק טקסטואלי. ויזואלי : שעתוקת שעתוקומשימיינות זו נמדדה על ידי שתי אור. מראש

                                                           
15 Eshet-Alkali, Y. & Amichai-Hamburger, Y. (2004). Experiments in digital literacy. CyberPsychology & 

Behavior, 7(4), 421-429. 

16   Gui, M., & Argentin, G. (2011). Digital skills of internet natives: Different forms of digital literacy in a random 

sample of northern Italian high school students. New Media & Society, 13(6), 963–980.  
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זיהוי מקורות  :נמדדה על ידי שתי משימות ביצוע ,יכולת הערכת איכות ותוקף של מידע דיגיטלי - משימת חשיבת מידע .3

 .הערכה ביקורתית של מידעו מידע

. טקסטואלי-לינארי והיפר-אוריינות חשיבה מסתעפת היא היכולת לבנות ידע מניווט לא –משימת חשיבה מסתעפת  .4

 . ים שוניםלתכנן טיול לעיר אירופית שמעולם לא ביקרו בה על ידי ניווט באתרהתבקשו במשימה התלמידים 

השוררים במרחב הסייבר ויישום הבנה זו " כללים"אוריינות זו מוגדרת כיכולת הבנת ה – רגשית-משימת אוריינות חברתית .5

בהן  שלוש משימותב ביטוי באו לידי , כמו תקשורת ושיתופיות,רגשית-של אוריינות חברתית םהיבטי. במרחב התקשורתי

 ולכידות קבוצתית. נדרש ביטוי רגשי, תקשורת פתוחה

. ראשונית שהעניקו החוקריםלאחר הכשרה , שני מעריכים בלתי תלויים קידוד הנתונים שנאספו במשימות הביצוע נעשה על ידי

(. הדגימו מיומנות גבוהה מאוד, כלומר) 5-ל ( מסוימת לא הפגינו מיומנות, כלומר) 0המעריכים השתמשו בסולמות שנעו בין 

 .   Cohen's κ . =82–87: מעריכית הייתה גבוהה עבור משימות האוריינות השונות-האמינות הבין

 עצמי על רמת האוריינות הדיגיטלית-שאלון לדיווח .ב

השאלון פותח על ידי בלאו (. 13לוח )מילוי שאלון  על ידיהתלמידים העריכו ודיווחו על יכולות האוריינות הדיגיטלית שלהם 

 Digital)על בסיס המסגרת המושגית של תיאורית האוריינויות הדיגיטליות , (Blau & Shamir-Inbal, 2014)ענבל -ושמיר

Literacies, DL )תיאור מלא על התאמת השאלון לצרכי מחקר הנוכחי מופיע בכלי המחקר  (.2004; 2012)אלקלעי -עשת של- 

  . (6.2)סעיף ' שלב ב

. בהיגדיםהם יכולים לבצע כל אחת ממשימות האוריינות הדיגיטלית המתוארות  , לדעתם,באיזו מידה התבקשו לדרגהתלמידים 

ניתוח גורמים של בוצע  "(.בקלות רבה, "כלומר) 6-ל "( בקושי רב, "כלומר) 1שנע בין  Likertסולם  התלמידים היו עלתגובות 

המסגרת המושגית של תיאורית ונמצא שהחלוקה לגורמים הייתה בהלימה עם  שנאספו בשלב ג' של המחקר, השאלון נתוני

 13מוצגים בלוח  Varimaxממצאי ניתוח גורמים עם רוטציית  .(2004; 2012)אלקלעי -עשת שלהאוריינויות הדיגיטליות 

רמת . 0.711 -גדולה מהייתה  םינות של כל הגורהטע הניתוח אישש את קיומם של שישה גורמים, ורמת .12המופיע בנספח 

 .עידה על מהימנות טובה של המדדיםה 0.78 -ל 0.66שנע בין  Cronbachהאלפא של 
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 מבחני קדם ותצפיות במורים –א'  ממצאים 7.3

 

  תלמידים -הקדם  מבדק ם שלממצאיא. 

 . מוצגים להלן, לפני שהמורים החלו בהשתלמות בוצע רובואשר , הקדם מבדק ממצאי

 

 משימות ביצוע  מדידה באמצעות –מיומנויות אורייניות דיגיטליות 

 .במבדק הקדם תיאורית של ביצועי התלמידיםמציג סטטיסטיקה  14לוח 

 (.n  =552)סטטיסטיקה תיאורית של ביצועי התלמידים במשימות האוריינות הדיגיטלית . 14לוח 

 סוג האוריינות הדיגיטלית ממוצע תקן סטיית  חציון התפלגות טווח

 ויזואלית-אוריינות פוטו 0.41 0.98  0.00 2.56 00-5.00.

 אוריינות שעתוק ויזואלית 1.17 1.77  0.00 1.19 00-5.00.

 אוריינות שעתוק טקסטואלית 1.02 1.13  1.00 1.28 00-5.00.

 (זיהוי מקור)אוריינות מידע  0.97 0.93  1.00 0.69 00-4.00.

 (הערכה ביקורתית)אוריינות מידע  2.05 1.23  2.00 0.04- 00-5.00.

 אוריינות מסתעפת 0.30 0.70  0.00 3.69 00-5.00.

 רגשית-אוריינות חברתית 0.23 0.39  0.00 2.76 00-3.33.

 

של בה התקבלה התפלגות נורמאלית ( הערכה ביקורתיתמשימת )עולה שמלבד אוריינות מידע  14מהנתונים המוצגים בלוח 

 .  נמוכים מאודהציונים ההייתה מוטה לכיוון  ביתר המשימות התפלגות הציונים, ציונים
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 (. 15לוח ) האוריינות השונותמשימות בשל התלמידים  בין רמת הביצוע)מקדמי המתאם של פירסון( הקשרים מוצגים  15בלוח 

 (n=552)מתאם פירסון למשימות האוריינות הדיגיטלית בפועל . 15לוח 

 משתנה 1 2 3 4 5 6 7

  
 

 ויזואלית-אוריינות פוטו .1 --   

  
 

 ויזואלית-אוריינות שעתוק  .2 .267*** --  

  
 

 טקסטואלית -אוריינות שעתוק  .3 067. ***187. -- 

  
 

 זיהוי מקור –אוריינות  מידע  .4 053. .084* 054. --

 
 

 הערכה ביקורתית – אוריינות .5 072. .099** 039. ***208. --

 חשיבה מסתעפת אוריינות .6 ***502. ***191. **115. 057. 013. -- 

 רגשית-חברתית אוריינות .7 **143. ***176. ***248. 051. 059.- ***202. --

*** p < .001, **p<.01, *p<.05  

המתאמים בין , ויזואלית-גבוה בין אוריינות חשיבה מסתעפת לבין אוריינות פוטו-מלבד מתאם בינוניש ניתן לראות 15 בלוח

 .כאשר ישנם מתאמים שלא הגיעו לכדי מובהקות סטטיסטית, כיםנמו-יםחמשת המיומנויות של אוריינות דיגיטלית היו בינוני

 ת האוריינות הדיגיטליתרמהערכה עצמית של 

הדיגיטלית המתוארות ינות ים לבצע כל אחת ממשימות האורימסוגלהתלמידים העריכו באיזו מידה הם  ,העצמי-בשאלון הדיווח

 .אוריינות דיגיטליתסוג של פי האינדקס שחושב לכל -על, של דיווחי התלמידיםסטטיסטיקה תיאורית  תמוצג 16בלוח . היגדיםב

 (n=634)עצמי על אוריינות דיגיטלית -סטטיסטיקה תיאורית לשאלון דיווח. 16לוח 

 משתנה ממוצע תקן סטיית  חציון התפלגות טווח 

 ויזואלית-אוריינות פוטו 4.54 98.  4.75 74.- 1-6

 אוריינות שעתוק  4.44 1.08  4.50 57.- 1-6

 אוריינות מידע  4.66 1.18  5.00 80.- 1-6

 אוריינות חשיבה מסתעפת 4.45 1.19  4.67 61.- 1-6
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 אוריינות רגשית חברתית 4.81 1.18  5.00 1.09- 1-6

 אמת אוריינות זמן 4.72 1.14  5.00 95.- 1-6

 

התלמידים העריכו את , כאשר בממוצע, בעלי התפלגות נורמליתהנם ניתן לראות כי כל המשתנים  16מהנתונים המוצגים בלוח 

 . גבוהות או גבוהות מאוד , כלומר5-ל 4בין  יכולות האוריינות הדיגיטלית שלהם

של תלמידים את הגבוהה ניתן לראות פער משמעותי בין ההערכה העצמית  16לאלו המוצגים בלוח  14בהשוואת הממצאים בלוח 

 .(תיהםויתר של יכול-הערכת) =   יהם הנמוכיםמיומנויות האוריינות הדיגיטלית שלהם לבין ביצוע

לוח . כפי שדווחו על ידי התלמידים, האוריינות הדיגיטליתמיומנויות בדקנו את הקשרים בין מדדי ההערכה העצמית של  ,בהמשך

בין יכולות האוריינות הדיגיטלית השונות ( Pearson correlation coefficients)מציג את מקדמי המתאם של פירסון  17

 .בהתבסס על הערכתם העצמית של התלמידים

 (n  =634)מתאם פירסון בין האורייניות הדיגיטליות על פי דיווח התלמידים . 17לוח 

 משתנה 1 2 3 4 5 6

 
    -- 

 ויזואלית-אוריינות פוטו .1

 
   -- ***664. 

 אוריינות חשיבת שעתוק .2

 
  .-- .661*** .631*** 

 אוריינות חשיבת מידע .3

 
 -- .707*** .629*** .595*** 

 חשיבה מסתעפת אוריינות .4

 -- .640*** .638*** .619*** .568*** 
 רגשית -חברתית  אוריינות .5

-- .634*** .613*** .602*** .590*** .546*** 
 זמן אמת אוריינות .6

ממצאים אלה . חיוביים וגבוהים םהמתאמים בין תפיסות התלמידים את האוריינויות הדיגיטליות שלהם הש ניתן לראות 17בלוח 

וכן על כך , על קשרים בין מיומנויות נתפסות שונות הנחוצות לביצוע אפקטיבי של משימות דיגיטליות מורכבותם צביעימ

 .האוריינות הדיגיטלית בתחום הםבאופן דומה את יכולותיכים מערי יםתלמידהש
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 ביצוע בפועל ודיווח עצמי: הבדלים בין תלמידי בתי הספר היסודיים לחטיבות הביניים

  test-tבוצע מבחן  , על מנת לבחון את ההבדלים במשימות הביצוע בין תלמידי חטיבות הביניים לבין תלמידי בתי הספר היסודיים

 .תוצאות ההשוואה בין שתי קבוצות הגילות מוצג 18בלוח . לתי תלוייםלמדגמים ב

 ( n=552)ב "השוואה בין תלמיד יסודי ותלמידי חט -ביצועים בפועל  -אוריינות דיגיטלית . 18לוח 

p-value t-test 

 תלמידי בי"ס חט"ב

(n=205) 

M (SD) 

 תלמידי בי"ס יסודי

(n=347) 

M (SD) 

 

 

 סוג המיומנות

 ויזואלית-אוריינות פוטו (78.) 253.  (1.19) 668. 4.900- 000.

  אוריינות חשיבת שעתוק (1.02) 936. (1.25) 1.36 4.367- 000.

 אוריינות חשיבת מידע (83.) 1.49 (86.) 1.55 790.- 304.

 חשיבה מסתעפת אוריינות (59.) 227. (83.) 417. 3.115- 002.

 רגשית -חברתית  אוריינות (41.) 226. (33.) 231. 169.- 367.

תלמידי  ,כצפוי.  בשתי קבוצות הגיל נמצאו ביצועים נמוכים למדי במשימות אוריינות דיגיטלית, 18כפי שעולה מהממצאים בלוח 

ת הספר היסודי בשלוש מתוך חמשת מיומנויות האוריינות יקיבלו ציונים גבוהים באופן מובהק מתלמידי ב, חטיבת הביניים

 ויזואלית ומסתעפת.-: שיעתוק, פוטוהדיגיטליות

למדגמים   test-tבוצע מבחן  , בין תלמידי היסודי לחטיבת הבינייםהאוריינות הדיגיטלית רמת בהערכת כדי לבחון את ההבדלים 

 .מציג תוצאות אלה 19לוח . בלתי תלויים

 ( n=634)ב "ותלמידי חט השוואה בין תלמידי יסודי: דיווח עצמי –אוריינות דיגיטלית . 19לוח 

p-value t-test 

 תלמידי בי"ס חט"ב

(n=205) 

M (SD) 

 תלמידי בי"ס יסודי

(n=347) 

M (SD) 

 

 

 משתנה

 ויזואלית-אוריינות פוטו (1.00) 4.40 (90.) 4.76 4.552- 023.

  אוריינות חשיבת שעתוק (1.04) 4.31 (1.11) 4.65 3.694- 532.

 אוריינות חשיבת מידע (1.19) 4.23 (1.08) 4.82 6.647- 020.

 חשיבה מסתעפת אוריינות (1.18) 4.43 (1.07) 5.04 6.310- 028.

 רגשית -חברתית  אוריינות (1.19) 4.65 (1.11) 5.08 4.605- 018.
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הדיגיטלית  תלמידי בתי הספר היסודיים וגם תלמידי חטיבות הביניים העריכו את יכולות האוריינות, 19כפי שניתן לראות בלוח 

האוריינות  חמשתארבע מתוך ב את יכולותיהם תלמידי חטיבות הביניים העריכו, עם זאת. שלהם כגבוהות או גבוהות מאוד

 .את יכולותיהם הדיגיטלית כגבוהות באופן מובהק מההערכה של תלמידי היסודי

 ביצועים בפועל לעומת הערכה עצמית: אוריינות דיגיטלית

נבדק באמצעות סדרה  בפועלם ההאוריינות הדיגיטלית שלהם לבין ביצועי רמתית של המשתתפים לגבי הקשר בין התפיסה העצמ

בין ההערכה העצמית של האורייניות דיגיטליות על פי תפיסות  מציג את מקדמי המתאם של פירסון 20לוח . של מבחני פירסון

 .ותעל ידי ביצועי המשימ הבין האוריינות בפועל כפי שנמדדו התלמידים

 

 מתאמים בין האוריינות הדיגיטלית הנתפסת לבין הביצועים בפועל. 20לוח 

אוריינות 

-חברתי

 רגשית

 אוריינות

 מסתעפת

 אוריינות

 מידע

אוריינות 

 שעתוק

אוריינות 

-פוטו

 ויזואלית

 :ביצועים בפועל                       

 דיווח עצמי

.094** .095** .108** .084* .050 
 ויזואלית-פוטואוריינות 

.084* .110** .112** .160*** .115** 
  אוריינות שעתוק

-.047 -.029 -.025 000 .048 
 אוריינות מידע

.119** .127** .100 .073 .063 
 מסתעפת אוריינות

.045 .009 .030 -.011 .001 
 רגשית -חברתית  אוריינות

0.81 .117** .077 .105** .092* 
 זמן אמת אוריינות

 

מראים כי מרבית המתאמים בין תפיסות האוריינות הדיגיטלית לבין הכישורים בפועל היו נמוכים  20הממצאים המוצגים בלוח 

על פי . חלשים מאודהיו אך הקשרים , אמנם נמצאו כמה מתאמים מובהקים בין התפיסה לבין הביצוע בפועל. ולא מובהקים

אך , שלהם אוריינות הדיגיטליתיכולות הטחון הגבוה של התלמידים ביניתן לראות את הב 19 -ו 16הממצאים שהוצגו בלוחות 

 .האוריינותבפועל של משימות  את הביצועים אינו תואם העצמי טחוןביהכי  מראים 20המוצגים בלוח  הממצאים
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, במשימות האוריינות לבין ביצועיהם בפועל את אוריינותם הדיגיטלית בין תפיסת התלמידים יםהקשר להבין טוב יותר אתעל מנת 

 .מציג את הממצאים של ניתוח זה 21לוח . תלמידי חטיבת הבינייםתלמידי היסודי והללו עבור  הקשריםך ניתוח נפרד של נער

 ב"השוואה בין תלמידי יסודי ותלמידי חט: עצמי-מתאמים בין אוריינויות דיגיטלית בפועל לתפיסות על פי דיווח. 21לוח 

אוריינות 

-חברתי

 רגשית

 אוריינות

 מסתעפת

 אוריינות

 מידע

אוריינות 

 שעתוק

אוריינות 

-פוטו

 ויזואלית

 :ביצועים בפועל                                   

 קבוצת גיל                  דיווח עצמי 

.149** .144** .113** .137** .111** 
 ויזואלית-אוריינות פוטו יסודי

-.038 -.064 .008 -.027 -.097 
 חטיבת ביניים

.078 .053 .068 .086 .057 
  אוריינות שעתוק יסודי

.023 .071 .015 .198** .137** 
 חטיבת ביניים

-.010 -.001 .007 .020 .073 
 אוריינות מידע יסודי

-.128* -.105 -.104 -.044 -.011 
 חטיבת ביניים

.107** .155*** .125** .095 .083 
 מסתעפת אוריינות יסודי

.021 .030 .008 .008 -.009 
 חטיבת ביניים

.105* .163** .101* .143** .133** 
  חברתית אוריינות יסודי

 רגשית
.029 .020 .025 .036 .002 

 חטיבת ביניים

.115** .107* -.011 .002 .134* 
 זמן אמת אוריינות יסודי

.005 .023 -.040 .078 -.059 
 חטיבת ביניים

בין תפיסת התלמידים את אוריינותם הדיגיטלית לבין שהבדלים בין קבוצות הגיל ביחס לקשר נמצאו , 21כפי שעולה ממצאי לוח 

כלל התלמידים העריכו את יכולות האוריינות הדיגיטלית שלהם כגבוהות עד ( 20ראו לוח )כפי שהוצג לעיל . ביצועיהם בפועל

תלמידי מראים כי בקרב ( 21לוח )הממצאים לעיל . אך קיבלו ציונים נמוכים מאוד במשימות הדיגיטליות בפועל, גבוהות מאוד

אוריינות מסתעפת , חזותית-אוריינות צילומית שלעצמית ובהקים בין הביצועים בפועל לבין הערכה נמצאו מתאמים מ היסודי

נמצא מתאם מובהק רק בין  קבוצת תלמידי חטיבת הבינייםבקרב  ,לעומת זאת(. מובהקות גבולית)רגשית -ואוריינות חברתית
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בשתי קבוצות הגיל לא נמצא קשר מובהק . אוריינות שעתוק בפועל לבין דיווחם העצמי של התלמידים על יכולת השעתוק שלהם

 . במיומנות זו ביש עיסוק רבמערכת החינוך למרות ש ,זאת. עבור אוריינות מידע בין הדיווח העצמי והביצוע בפועל

  מורים - כיתהתצפיות במ םממצאיב. 

איפיון דרכי ההוראה של המורה בכיתה  לפי מספר קטגוריות: 22בלוח  יםהתצפית מוצגדוחות כותניים שעלו מתוך הממצאים האי

המרכזיים בסוף הטבלה מוצג סיכום של הממצאים . הערכה של התלמידיםלמידה של המורה ודרכי -אסטרטגיות הוראה, ותפקידו

 שעלו מתוך התצפיות במורים המשתלמים.

 למידה והערכה, אפיון המורה ודרכי הוראה. 22לוח 

תת  קטגוריה

 קטגוריה

 מספר היגדים
(N=592) 

מכלל  73.9%

 (N=801ההיגדים )

 ציטוט מדגים

 177  איפיון המורה 

מהיגדי  29.98%

-למידה-הוראה

 הערכה

 

 36 מוביל 

20.34% 

)מהיגדי איפיון 

 מורה(

"המורה מסבירה לתלמידים בפירוט איך לחפש נושא במנוע החיפוש 

המורה מפרטת כי צריך לשים לב לסיומות של האתרים ... כמו -גוגל 

לרוב כן היא ממליצה לילדים לשים את מילות החיפוש בגרשיים. 

לגבי הנושא שהיא מלמדת משום שזהו השיח היה הרצאה של המורה 

 נם מכירים והשיר חדש."נושא חדש שהתלמידים אי

 

 136 מזמן 

76.84% 

"המורה פתחה מצגת גוגל דרייב. כל תלמיד התבקש לכתוב את דעתו 

בנוגע לציות למשרד הבריאות בהנחיות לגבי הקורונה. לאחר מכן על 

התלמידים היה להגיב למה שכתבו חבריהם... המורה במקביל הייתה 

הערות כמו "כל עוקבת אחריהם וקורא את תגובותיהם ונותנת 

 הכבוד", "דעה טובה".

 

 3 מנחה 

1.69% 

"המורה שומעת במהלך הדיון מספר דעות ויש כאלה המנוגדות אחת 

לשנייה . כאשר נאמר מידע לא מדוייק היא מכוונת את התלמידים 

)ע"י חיפוש ברשת(  ומאפשרת להם לבדוק את המידע בעצמם 

 ולהשוות עם המידע שיש להם."

 

 2 שותף 

1.13% 

המורה  מקשיבה לחוויות התלמידים "לאחר משימת חיפוש המידע 

)משוב( תוך כדי שהיא שואלת אותם שאלות  ולדעתם לגבי המשימה

 בעל פה: 

באיזו  -האם הזמן שהקצבתי הספיק לכם בכדי לאסוף את המידע?  -

מה הייתם מציעים לחברים שלך לעשות במקרה  -קשיים נתקלתם? 

 דומה?"

 אסטרטגיות

 הוראה

 220 

)מהיגדי  37.16%

-למידה-הוראה 

 הערכה(
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אסטרטגיות 

 הוראה 

הוראה ישירה, קביעת מסגרת ,קביעת קבוצות עבודה,  :1רשימת האסטרטגיות שכלולות ברמה  1רמה 

הדגמה, מתן פיגומים, הקניית אסטרטגיות הוראה, הקניית שגרות עבודה, קביעת מסגרת זמן 

 דיפרנציאלית, הגבלת זמן, מודלינג, הנגשת מידע

  74 

)מהיגדי  33.64%

 אסטרטגיות הוראה(

הרגשית "המורה מסבירה לתלמידים על נושא התקשורת החברתית 

ברשת )מהם הסכנות וכיצד יש עלינו לנהוג(  וכיצד להתמודד ברשת 

בעקבות הסכנות. המיקוד הוא על אומנות ההתנהגות )אתיקה( עבור 

 אנשים באתרים חברתיים"

דיון מובנה, למידה מתוצרי עמיתים, דיון מקוון  :2רשימת האסטרטגיות שכלולות ברמה  2רמה  

מובנה, למידת חקר מובנית, עבודה לפי מחוון, שאלות מנחות, יצירת תרשימים, ליווי ותמיכה, 

התנסות, התנסות בניתוח תוכן חזותי, מישחוק מובנה, בניית תוצר, משוב מתמשך, בניית 

 תוצרים ברמה דיפרנציאלית, סימולציה

  84 

38.18% 

"כל קבוצה קיבלה לחפש מידע על שאלה אחרת שהוצגה ע"י 

המורה.כאשר התלמידים סיימו לעבוד על המשימות היא ביקשה מכל 

קבוצה להציג אותם בפני הכיתה. במהלך ההצגה לפני התלמידים 

 המורה הייתה מעודדת אותם ומפרגנת להם על ההצגה ..."

ציה, דיון מקוון פתוח, תפקיד אישי לתלמיד, :רפלק3רשימת האסטרטגיות שכלולות ברמה  3רמה  

הכוונה לניטור מטה קוגניטיבי, למידה לקראת תוצר, למידת חקר פתוחה, למידת עמיתים, 

השוואה, דיון פתוח, הוכחת טענה, הכשרת תלמידים מובילים, מישחוק פתוח, בניית מחוון, 

 בניית מסגרת באופן שיתופי, ג'יקסו

  62 

28.18% 

מבקשת מהתלמיד לקרוא את המידע שקיבל כדי להיות בטוח "המורה 

שזה אכן המידע שהוא חיפש ואחר כך היא מבקשת ממנו לשאול את 

 עצמו אם הוא בכיוון הנכון."

  google"בהמשך המורה ביקשה מהתלמידים להיכנס למנוע החיפוש     

, לחפש ולרשום את ההגדרות עבור המושגים הגיאוגרפיים האלה:  

מיצרים, מפרצים, איים, חצי איים . כמו כן עליהם לצרף גם תמונה 

 לתבליטים הגיאוגרפיים"

 בחירהמתן 

 לתלמיד

 5 

% )מתוך  0.08

-היגדי הוראה 

 הערכה(-למידה

 

 בחירת  בחירה

 כלי

 

0  

בחירת  

 נושא

5 

מהיגדי  100%

 בחירה

"המורה חילקה דף שכלל נושאים הקשורים לנושא בריאות השיניים 

מספר השיניים אצל ילד ומבוגר(.המורה  \כמו )איך לטפל בשיניים

מבקשת מהתלמידים לבחור את אחד הנושאים,לחפש מידע רלוונטי 

מאתרים אמינים לפי מה שלמדו בשיעור האחרון.בפעם זו, התלמידים 

 מהר ובלי קשיים." הצליחו למצוא את המידע יותר

 

בחירה  

 חברתית

0  

 175  תפקיד המורה

)מהיגדי  29.56%

-למידה-הוראה

 הערכה(

 

המורה  

 במרכז

40 

22.86% 

"בהתחלה המורה הציגה לתלמידים את מפת העולם דרך אתר אפאק 

וחזרה איתם וריעננה את הזיכרון שלהם על מה שלמדו שיעור קודם 

 בנוגע ליבשות ולימים"

 



 
 35/12.15אלקלעי               מענק המדען הראשי של משרד החינוך, קול קורא מספר -יהודה ועשת-בלאו, בן

82 
 

התלמיד  

 במרכז

135 

77.14% 

 -"היה דיון בנושא למידה מרחוק: תלמיד אחד שיתף בחוויה שלו

הקשיים שעברו עליו כדי שיוכל ללמוד בעזרת  האינטרנט. והיה 

עליהם להביע את דעתם בצורה בונה ולכבד את נקודת המבט של 

ובכך התקיים  LIFE TOPכולם ולהגיב על הדברים בעזרת תוכנת 

 אלי בין התלמידים בנושא הלמידה מרחוק."דיון ווירטו

 15  הערכה

)מהיגדי  2.53%

-למידה-הוראה

 הערכה(

 

הערכה  

 מעצבת

 

0  

הערכה  

 מסכמת

14 

מהיגדי  93.33%

 הערכה

"המורה אוסף את התלמידים ומבקש מהתלמידים לשתף בתוצאות של 

חיפוש המידע שקיבלו: המורה מתקן טעויות וכן התלמידים דנים 

 ביניהם"

 

הערכה  

 עצמית

 

0  

הערכת  

 עמיתים

1 

מהיגדי  6.66%

 הערכה

" המורה מציגה לתלמידים באמצעות המקרן עבודות שהתלמידים 

שלחו לה על הנהר הקפוא. היא מציגה את העבודות השונות לפני 

התלמידים ומבקשת מהם להביע את דעתם על כל עבודה. נערך דיון 

העבודות מבחינת השימוש במיומנות בין התלמידים לגבי טיב 

 שיעתוק"

 

 

 :22שעולים מתוך הנתונים המוצגים בלוח  סיכום הממצאים המרכזיים

ן המורה ההמורה השכיח ביותר הוא טיפוס  – איפיון המורה  .1 ַזמ  טיפוס  , לאחר מכן בסדר יורד(בקטגוריהמההיגדים  77%)מ 

כי בשיעורי התצפית  להסיקניתן , כלומר .(מההיגדים 1%)שותף , והמההיגדים( 2%) מנחהה ,(מההיגדים 20%)מוביל המורה ה

 .בתהליך הלמידה חופש מסויים לתלמידיהםעניקו ה שעברו השתלמות המורים

מההיגדים שתיארו  34%עולה כי  ניתוח האסטרטגיות שנמצאו בתצפיות במורים המשתלמיםמ - אסטרטגיות הוראה  .2

 ביותר האסטרטגיות השכיחות, מתוך אסטרטגיות אלו אסטרטגיות בסיסיות. – 1רמה אסטרטגיות מת הוראה תיארו אסטרטגיו

יו האסטרטגיות השכיחות ברמה זו ה. בקטגוריהמההיגדים  %39 היוו 2 רמהמאסטרטגיות . הוראה ישירה ומתן פיגומיםהן 

. אסטרטגיות מתקדמות - 3אסטרטגיות ברמה ל בקטגוריה זו משויכיםמההיגדים  %29. שאלות מנחות, ליווי ותמיכה

אחוז ההיגדים כי  ניתן לראות(. ולא דיון מכוון ומובנה) למידה לקראת תוצר ודיון פתוחיו האסטרטגיות השכיחות ברמה זו ה

המורה השכיח טיפוס בהתאמה לאיפיון של מצוי ממצא זה . אחוז ההיגדים הגבוה ביותר 2 רמהלכאשר , דומהיחסית בכל רמה 
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אך הם איפשרו , םחקר גדוליו לתלמידים חופש למידה והעניקהמורים אמנם לא מנתונים אלה נתן להסיק כי ". מזמן"כמורה 

 .מובילהמורה טיפוס השמאפשר  יותר מזהגדול  ר. מרחב שהואוחק מסויים של למידה עצמיתמרחב 

סגנון תיארו  בקטגוריה מההיגדים 23%לתפקיד המורה בכיתה נמצא כי תייחסות בה – תפקיד המורה ומתן בחירה לתלמיד  .3

, בשלב א' של המחקרממצאים ל בדומה. במרכזמצוי התלמיד  ובסגנון מההיגדים תיארו  77%ואילו , מורה במרכז שלהוראה 

שמור רצון המורים ל, עם זאת. הלמידה תלמיד במרכזה את המציב הכז אהומורים הבקרב  ההוראה הרווח סגנוןניתן לראות כי 

ה יתיהבחירה היחידה שניתנה לתלמידים ה, למעשה. לתלמידיהםהעניקו ש אפשרויות הבחירהלמידה השתקף בבשליטה  לע

 0.08% , רקגם השכיחות של בחירה זו הייתה מועטה במיוחד. ידי המורה-שהוצעו עלנושאים מבין מספר  למשימהנושא  בחירת

 .הערכה-למידה-מההיגדים בנושא דרכי ההוראה

צפיות תההשווינו בין נתוני , למידה של המורים-על דרכי ההוראההשפיעה ההשתלמות  באופן נרחב יותר כיצדכדי להעריך 

תצפיות הלבין ממצאי , בשילוב תיקשוב בשעוריהם המצטייניםבקרב מורים  ,דוברי הערביתבמגזר בשלב א' של המחקר  שנאספו

 .23תוצאות ההשוואה מוצגות בלוח . של המחקר' בשלב געל המורים שהשתתפו בהשתלמות 

לבין מורים שלא עברו ( פ"ל תש"שנה)השוואת נתוני תצפיות בין מורים שהשתתפו בהשתלמות : למידה-דרכי הוראה. 23לוח  

 ( ט"ל תשע"שנה)השתלמות 

 קבוצה ללא השתלמות  תת קטגוריה קטגוריה

 )% היגדים(

 קבוצת השתלמות

 )% היגדים( 

 20.34% 38.24% מוביל איפיון המורה

 76.84% 61.76% מזמן 

 1.69% 0 מנחה 

 שותף 

 

0 1.13% 

 33.64% 23.53% 1אסטרטגיות רמה  אסטרטגיות הוראה

 38.18% 64.7% 2אסטרטגיות רמה  

 3אסטרטגיות רמה  

 

11.76% 28.18% 

 22.86% 38.24% המורה במרכז תפקיד המורה

 77.14% 61.76% התלמיד במרכז 

 

 לאותם אינם קבוצת השוואה טובה בשלב א' של המחקרתצפית ההמורים שהשתתפו בשיעורי , מסיבות שהובהרו לעיל, אמנם

שתי  .אלהקבוצות בשתי תצפיות ה ביןהשוואה מצאנו לנכון להציג אבל לב ג' שלו, תצפית בשהמורים שהשתתפו בשיעורי 
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תה ד על השפעללמ ההשוואה נועדה וכוללים מורים המלמדים מקצועות רבי מלל.( 23לוח ) דוברי הערביתמגזר מ הקבוצות הן

להלן סיכום הממצאים . בשעורים מתוקשבים השורה-מן למידה של מורים-השתלמות באוריינות דיגיטלית על דרכי ההוראהשל 

 :המרכזיים מהשוואה זו

פחות היגדים המתארים נמצאו בקבוצת ההשתלמות  ,השתלמותעברה לא שבהשוואה לקבוצה  – איפיון המורה ותפקידו  .1

לאחר כי כמו כן נמצא (. 62%לעומת  77%)ויותר היגדים המתארים מורה מזמן ( 38%לעומת  20%)מורה מוביל 

קבוצה ללא איפיון מורה שכלל לא נמצא ב - מורה מנחה או שותףטיפוס של היגדים המתארים גםהופיעו ההשתלמות 

של תפקיד המורה ניתן לראות כי בקבוצת ההשתלמות יש פחות היגדים המתארים מורה במרכז  גם בקטגוריה. ההשתלמות

זאת בהשוואה לקבוצה ללא (, 61%לעומת  77%) ויותר היגדים המתארים הוראה של תלמיד במרכז( 38%לעומת  23%)

בה למדו כיצד לשלב שאשר עברו השתלמות ממוקדת בנושא אורינות דיגיטלית , ניתן לראות כי המורים, כלומר. השתלמות

 . יותר תחופשיבחירה מרחב למידה פתוח ולתלמידיהם אפשר שו יותר בנוח לח, תיקשוב בהוראה בצורה מיטבית

 השתמשו מורים שעברו השתלמות לעומת אלו שלא עברו ןבהשוואת אסטרטגיות ההוראה בה – אסטרטגיות הוראה .2

 1מרמה  בסיסיות שימוש רחב יותר באסטרטגיותנמצא בקבוצת ההשתלמות : השתלמות עולים מספר הבדלים מעניינים

הסבר אפשרי לממצא זה הוא שהמורים בקבוצת ההשתלמות (. בהתאמה, 24%לעומת  34%)לעומת הקבוצה ללא השתלמות 

באמצעות הוראה באר את טבעה של המיומנות צורך לחשו לכן ו לימדו את תלמידיהם מיומנות חדשה של אוריינות דיגיטלית

לרוב השיח היה הרצאה של המורה לגבי הנושא שהיא מלמדת משום : "כפי שמעיד היגד מאחת התצפיות, ישירה ופרונטאלית

אחוז גדול יותר של היגדים המתארים נמצא  בקבוצת ההשתלמות, לעומת זאת". שזהו נושא חדש שהתלמידים אינם מכירים

ממצא זה מראה כי (. בהתאמה, 12%לעומת  28%)ביחס לקבוצה ללא השתלמות  3מרמה  מתקדמות ימוש באסטרטגיותש

ואף  חשיבה מסדר גבוהלהפעיל תלמידים חייבו את הלאחר השתלמות והכוונה המורים השתמשו באסטרטגיות הוראה ש

  חופש פעולה בתהליך הלמידה להם יותרהעניקו 

למידה של מיומנויות אוריינות -הקשורים להוראה( אמירות ופעולות)תועדו תכנים , קבוצת ההשתלמותמ במהלך התצפיות במורים

מציג את מיומנויות האוריינות הדיגיטלית שעלו בתצפיות  24לוח . בהשתלמות ובין אם לא עליהםבין אם המורים למדו , דיגיטלית

 . בשעורים של המורים המשתלמים
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 התייחסויות של קבוצת ההשתלמות למיומנויות אוריינות דיגיטלית בשעורי התצפית . 24לוח 

 

שם 

 הקטגוריה

תת 

 קטגוריה

 ציטוט מדגים מספר ההיגדים

מיומנויות 

אוריינות 

 דיגיטאלית

 209 

מכלל  26.09%

 (N=801ההיגדים )

 

 76  חשיבת מידע

36.36% 

הנחתה אותם " במהלך ביצוע החיפוש על ידי התלמידים המורה 

וכיוונה אותם לחפש בצורה הנכונה והמדויקת ...ההדגשה הייתה 

לחשוב -על פיתוח מיומנות שאלת שאלות וחשיבה ביקורתית 

מתוכם נלמד באופן  ולשאול את עצמי תמיד " האם אני הולך בכיוון הנכון ?"

 29לא דיגיטלי: 

מהיגדי  38.16%

 המיומנות

חשיבה 

-תמונתית 

 חזותית

 8 

3.83% 

" המורה הציגה תמונות שונות של חגיגות מתרבויות שונות 

( ולאחר מכן power pointלתלמידים דרך מצגת שקופיות של )

 היא שאלה את התלמידים כמה שאלות: 

האם -מה משותף בין התמונות?      -מה אתם רואים בתמונה?  -

מה הכותרת  -תמונה זו שייכת לקבוצה מסוימת לפי דעתכם? 

ימה לתמונה זו? המורה עודדה את התלמידים להביע את המתא

 דעתם"

מתוכם נלמד באופן 

 5לא דיגיטלי: 

מהיגדי  62.5%

 המיומנות

חשיבת 

 שיעתוק

 33 

15.79% 

" התלמידים התבקשו לחפש מידע מהאינטרנט על סוגי מאכלי ים, 

ולכתוב טקסט בהסתמך על המידע הזה. התלמידים התבקשו 

לכתוב טקסט  בשפה שלהם ולא להעתיק מהאינטרנט. המורה 

ביקשה מהתלמידים ועודדה אותם כדי ליצור ולעצב שקופית ב 

PowerPoint ،ת בתוך השקופית התלמידים התבקשו לכתוב א

 המידע שהכינו."

מתוכם נלמד באופן 

 13לא דיגיטלי: 

מהיגדי  39.39%

 המיומנות

חשיבה 

 מסתעפת

 29 

13.87% 

" התלמידים התבקשו במשימה לקרוא  ממספר אתרים באינטרנט 

הסברים לבתים של השיר שלמדו )בערבית ספרותית( ובמקביל 

 לפתוח דף וורד ולרשום במילים שלהם"
באופן מתוכם נלמד 

 3לא דיגיטלי:

מהיגדי  10.34%

 המיומנות

חשיבה 

-חברתית

 רגשית

 44 תקשורת

21.05% 

" היה דיון בנושא למידה מרחוק, תלמיד אחד שיתף אותם בחוויה 

שלו, הקשיים שעברו עליו כדי שיוכל ללמוד בעזרת  האינטרנט. 

והיה עליהם להביע את דעתם בצורה בונה ולכבד את נקודת המבט 

ובכך  LIFE TOPשל כולם ולהגיב על הדברים בעזרת תוכנת 

 נושא הלמידה מרחוק."התקיים דיון ווירטואלי בין התלמידים ב
מתוכם נלמד באופן 

 28לא דיגיטלי:

63.64% 

 19 שיתופיות 

9.09% 

קבוצות, ונתן לכל קבוצה חלק  8" המורה חילק את התלמידים ל 

מהשיר של "תיאור האריה" של המותנבי, לאחר מכן הוא ביקש 

מכל קבוצה לחפש באתר שנקרא  "וואחת אלמערפה", לחפש על 

ההסבר של החלק שנתן להם קודם . בעקבות המשימה התקיים 
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מתוכם נלמד באופן 

 100%לא דיגיטלי:

התפקיד של דיון בין התלמידים בכל קבוצה משמונת הקבוצות ו

המורה היה להדריך ולהנחות את התלמידים אם היו צריכים עזרה 

 או הבהרה"

רמות של 

 שיתופיות

שיתופיות 

 1רמה 

8 

)מהיגדי  42.1%

 שיתופיות(

"לאחר שכל תלמיד חיפש מידע על החגיגה עליה הוא בחר לחפש 

מהתלמידים להציג בעל פה לגבי מידע, המורה מבקשת מחלק 

 החגיגות שבחרו"

שיתופיות  

 2רמה 

4 

)מהיגדי  21%

 שיתופיות(

" המורה הפכה את העבודה לעבודה קבוצתית, היא ביקשה מהם 

שיעבדו בקבוצות ושיחלקו ביניהם תפקידים, שכל אחד יעשה 

משהו והיה עליהם לבחור נציג שיציג את התוצר הסופי, ראיתי 

 פעולה אחד עם השני ואוספים מידע ביחד."שהם משתפים 

שיתופיות  

 3רמה 

7 

)מהיגדי  36.9%

 שיתופיות(

" המורה ביקשה מכל קבוצה לחפש יחד מידע על חייו ופרטיו 

הביוגרפיים של המשורר מיכאל נועיימה וכן תמונה שלו. לאחר 

מכן, התלמידים ניהלו דיון כדי להחליט יחד כיצד להציג את 

 תוצר הסופי."המידע שמצאו ב

חשיבת זמן 

 אמת

 0  

פתרון בעיות 

 מורכבות

 0  

 

 :לעיל 24שעולים מתוך הנתונים המוצגים בלוח  סיכום הממצאים המרכזיים

המורים עסקו בחשיבות ובדרכים להוראת שלוש  ,בהשתלמות  - מיומנויות שנלמדו בהשתלמות לעומת אלו שלא נלמדו .1

מתוך הממצאים ניתן לראות שאלו . רגשית-חשיבת שיעתוק ומיומנות חברתית, חשיבת מידע: מיומנויות של אוריינות דיגיטלית

 .הן באופן דיגיטלי והן באופן לא דיגיטלי, בצורה המקיפה ביותר ןשלושת המיומנויות שהמורים עסקו בה

שעור בצורה הרחבה ביותר וכצפוי המורים עסקו בה ב, זו המיומנות הראשונה שנלמדה בהשתלמות – מיומנות חשיבת מידע .2

קשורה מיומנות ה, האחד. יומנות זומישנם כמה הסברים לעיסוק הנרחב ב(. מהיגדי מיומנויות אוריינות דיגיטלית 36.36%)

כאשר המורים ביקשו לפתח את מיומנות השיעתוק , למשל. חשיבת שיעתוק וחשיבה מסתעפת כמו, לשימוש במיומנויות נוספות

. הם עסקו גם במיומנות חשיבת מידע, כלומר. שו מהתלמידים לחפש מידע ברשת כפי שלמדו בשעור קודםהם ביק, של תלמידיהם

: תלמידים היום נלמד את מיומנות שיעתוק שהיא המשך של מיומנות שכבר למדנו: "כפי שאחת המורות צוטטה בדיווח על התצפית

, כך. מיומנות זו במדיניות של משרד החינוךניתן לפיתוח הסבר שני לעיסוק הנרחב בחשיבת מידע הוא הדגש ש." חשיבת מידע

 . עסקו בהוראת מיומנות זו לפני ההשתלמות, כנראה, שהמורים

אך התלמידים עסקו בה באופן עקיף כאשר המורים ביקשו , מיומנות זו לא נלמדה באופן ישיר בהשתלמות - חשיבה מסתעפת .3

 . מטלה על חשיבת מידעיצוע בבמסגרת  למשל – מידע באופן חופשימהם לחפש 
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מההיגדים  4%)היו מעט היגדים שעסקו בה , למרות שמיומנות זו לא נלמדה במסגרת ההשתלמות – חזותית-חשיבה תמונתית .4

תלמידים בה עסקו הדרך השכיחה (. מהיגדי מיומנות זו 63%)ללמידה באופן לא דיגיטלי ו תייחסהכאשר רובם (, בקטגוריה

 . באמצעות התנסות בניתוח תוכן חזותי לא דיגיטליהייתה  חזותית-תמונתיתבמיומנות 

אך לא היו הרבה דיווחים עליה ברשמי , מיומנות זו אמנם נלמדה במסגרת ההשתלמות - (תקשורת)רגשית -חברתיתמיומנות . 5

לפעילויות בכיתה שנעשו באופן  מההיגדים מתיחסים 64%, ניתן לראות שמתוך ההיגדים המתארים עיסוק במיומנות זו. התצפיות

רגשית -כאשר המורים עסקו במיומנות חברתית. בין התלמידים בכיתהפא"פ יתה דיונים ידרך ההוראה העיקרית ה. לא דיגיטלי

מעניין לציין שכאשר מורים עסקו . הם השתמשו בעיקר בדיון מקוון על גבי מסמכים שיתופיים בגוגל דרייב, באופן דיגיטלי

 .רגשית-גם מיומנות חברתיתמקביל בהם לא חשבו שניתן לפתח , חרת בכיתהבמיומנות א

מתוך דיווחי התצפית עולה שהמורים . מיומנות זו לא נלמדה במסגרת ההשתלמות – (שיתופיות)רגשית -מיומנות חברתית. 6

. דיגיטלית בקבוצות-לאה בעבודה נעשתאך כל הלמידה (, בקטגוריהההיגדים מ 9%)שיתופי  אופןו לתלמידים ללמוד באיפשר

שיתוף  -כאשר הרמה השכיחה ביותר הייתה הרמה הנמוכה של שיתופיות , רמות השיתופיות 3 -המורים עסקו בהיקף דומה ב

אך כנראה  ,הוראה של למידה שיתופיתההמורים מודעים לאסטרטגיית , כלומר(. מההיגדים המתארים שיתופיות 42%)במידע 

  .יבאופן דיגיטל בהוראה תהיודעים כיצד ליישם אואינם 

שימוש לא נעשה כמעט רגשי -מהממצאים עולה שבהיבט החברתי  - רגשית באופן דיגיטלי-פיתוח מיומנות חברתית . 7

כל עדות לעבודה שיתופית שנעשית באופן , לא  נמצאה כפי שתואר לעיל. באמצעים דיגיטליים כדי לפתח מיומנויות בתחום זה

ברור להם כיצד האמצעים לא כל כך אך סייע בלמידה, לעשויים נראה שהמורים מבינים כי האמצעים הדיגיטליים . דיגיטלי

 .בתחום זההמורים יכולות את  עלותלהחשוב . רגשיות-מיומנויות חברתיותבפיתוח לסייע  עשויים הדיגיטליים

בנתוני התצפיות ניתן לראות . של מיומנויות אלה ההשתלמות לא עסקה בפיתוח –חשיבת זמן אמת ופתרון בעיות מורכבות  .8

אלה הן שתי מיומנויות הדורשות הפעלת חשיבה מסדר . בחשיבת זמן אמת או בפתרון בעיות מורכבותכלל שהמורים לא עסקו 

ים עוסקים המורהיו , יתכן ואילו ההשתלמויות היו עוסקות באופן מפורש במיומנויות אלו. סוג חשיבה שרצוי ללמד תלמידים, גבוה

 . כפי שניתן היה לראות לגבי המיומנויות שנלמדו במסגרת ההשתלמות, בכיתה ןבה

הן צביעים על הפוטנציאל של השתלמות להקניית מיומנויות אוריינות דיגיטלית )ממצאי התצפיות מעודדים כי הם מ, באופן כללי

 . בהן בשיעורים בהגברת המודעות לכך והעיסוק (שילוב של מספר מיומנויותבבנפרד והן 
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ערכנו השוואה בין נתוני , על מנת להעריך את השפעת ההשתלמות על העיסוק של מורים במיומנויות אוריינות דיגיטלית בכיתה

לבין נתוני , )אך לא עברו השתלמות( של המחקר בקרב מורים המצטיינים בשילוב תיקשוב בהוראה' תצפיות שנאספו בשלב א

מטרת ההשוואה , 23בדומה להשוואה שהצגנו בלוח . של המחקר' שהשתתפו בהשתלמות בשלב ג (מן השורה)מורים בתצפיות 

מציג  24לוח . כאן היא להעריך את מידת ההשפעה של ההשתלמות על הוראה בכיתה של תכנים הקשורים באוריינות דיגיטלית

ואצל ( פ"ל תש"שנה)שהשתתפו בהשתלמות  הערביתדוברי את העיסוק במיומנויות אוריינות דיגיטלית בכיתה אצל מורים במגזר 

 (.ט"ל תשע"שנה)אלו שלא עברו השתלמות בנושא זה 

 

ל "שנה)השוואה של נתוני תצפיות בין מורים שהשתתפו בהשתלמות : ק במיומנויות אוריינות דיגיטלית בכיתהועיס. 25לוח 

 ( ט"ל תשע"שנה)לבין מורים שלא היו בהשתלמות ( פ"תש

ריינות מיומנויות או

 דיגיטלית

קבוצה ללא 

 השתלמות 

 )% היגדים( 

 קבוצה ללא השתלמות: 

למידה באופן -הוראה

 לא דיגיטלי 

  )% היגדים( 

 קבוצת השתלמות

 )% היגדים( 

 השתלמות: קבוצה 

למידה באופן לא -הוראה

 דיגיטלי  

 )% היגדים(

 38.16 36.36 60 14.7 חשיבת מידע

     

 62.5 3.83 13.64 64.73 חזותית -חשיבה תמונתית

 39.39 15.79 0 0 חשיבת שיעתוק

 10.34 13.87 0 0 חשיבה מסתעפת

    רגשית-חברתית מיומנות

 63.64 21.05 100 11.76 תקשורת -   

 100 9.09 100 8.82 שיתופיות -   

  0  0 חשיבת זמן אמת

  0  0 פתרון בעיות מורכבות

 

בהשתלמות התבקשו להעביר שיעורים מתוקשבים על מיומנויות האוריינות הדיגיטלית המורים שהשתתפו פי שצוין לעיל, כ

. בעוד שהמורים שלא השתתפו בהשתלמות מסוג זה התבקשו להעביר שעור מתוקשב על פי ראות עיניהם, שלמדו בהשתלמות

בעיקר במיומנויות שנלמדו  ,ותעדיין ניכר פער גדול מאוד בין הקבוצ, קבוצות של מורים ןשהתצפיות לא נערכו באותלמרות 

 (. רגשית-חשיבת שיעתוק וחשיבה חברתית, חשיבת מידע)מפורש בהשתלמות אופן ב

 :להלן סיכום של הממצאים המרכזיים העולים מהשוואה בין שתי קבוצות המורים
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מההיגדים בקבוצה  15%: הבדל גדול בין שתי קבוצות המורים בהיקף ההתייחסות למיומנות זו בכיתהנמצא  – חשיבת מידע. 1

גם באופן בו המורים עסקו בפיתוח המיומנות נמצא הבדל . מההיגדים בקבוצת ההשתלמות 36%לעומת , שלא עברה השתלמות

: כמו)דיגיטלי -יארו פיתוח של המיומנות באופן לאשליש מההיגדים על מיומנות חשיבת מידע תרק  ,בקבוצת ההשתלמות. בכיתה

-מיומנות זו היה בעיקר באופן לאשל פיתוח ה, בקבוצה שלא עברה השתלמות, לעומת זאת(. טקסטשל  ילא דיגיטל ביקורתיניתוח 

  (.בקטגוריהמהיגדים  60%)דיגיטלי 

מההיגדים  65%: בין שתי הקבוצותבעיסוק במיומנות בכיתה פער ניכר נמצא במיומנות זו  – חזותית-חשיבה תמונתית. 2

הסבר אפשרי לכך שמורי ההשתלמות כלל לא עסקו . מההיגדים בקבוצת ההשתלמות 4%ורק , בקבוצה שלא עברה השתלמות

במיוחד בשיעור שבו צופים בהם , העדיפו ללמד מיומנות אותה למדו בהשתלמותהם חזותית בכיתה הוא ש-בחשיבה תמונתית

, ות האוריינות הדיגיטליתמיומנוי לכללפיתוח ממצאים אלה מדגישים את החשיבות בהעברת השתלמויות . ההשתלמותבמסגרת 

 .במהלך אותו מפגשמיומנויות הקשורות זו לזו ח ותיואף לפ

מודעים  מפני שהם אינם יאול, עסקו בפיתוח מיומנות זוכלל לא  המורים, בקבוצה שלא עברה השתלמות–  חשיבת שיעתוק. 3

המורים עסקו במידה מסויימת בפיתוח מיומנות שיעתוק , לאחר ההשתלמותמאידך, נמצא כי . באופן מפורש לעשות זאת לצורך

 . למידה דיגיטלית כדי לפתח אותה-ואף השתמשו בהוראה(, מההיגדים 16%)

אבל נראה כי העיסוק במיומנות חשיבת מידע , אמנם ההשתלמות לא עסקה בפיתוח חשיבה מסתעפת – חשיבה מסתעפת. 4

כאשר המורים ביקשו מהתלמידים (. מההיגדים 14% -כ)סתעפת בכיתה בהשתלמות השפיעה על התייחסות המורים לחשיבה מ

בתצפיות במורים שלא עברו , לעומת זאת. גם מיומנות של חשיבה מסתעפת םהם למעשה פיתחו אצל, לחפש מידע ברשת

הפנו אותם  למשל, במקום לאפשר לתלמידים חיפוש מסתעף של מידע ברשת,. לא נמצאו כלל התייחסויות למיומנות זו ,השתלמות

 . יםמוגדרים דיגיטליות למקורהמורים 

רגשית מסוג -עיסוק רב יותר במיומנות חברתיתנמצא בעקבות ההשתלמות  – תקשורת ושיתופיות: רגשית-חשיבה חברתית . 5

צוין כפי שמאידך, (. מההיגדים 12%)השתלמות   ללאבקרב מורים  המועט זאת בהשוואה לעיסוק(, מההיגדים 21%)תקשורת 

נתוני התצפיות בשתי . פיתוח של מיומנות שיתופיותבמיוחד ב – היה נדיר השימוש בכלים דיגיטליים לפיתוח מיומנויות אלהלעיל, 

וכולה , מההיגדים( 9% -כ ותקבוצבשתי ה)למידה שיתופית למעט הזדמנויות העניקו לתלמידים קבוצות המורים מראים כי הם 

  .בעיקר בעבודה בקבוצות דיגיטלי-התבצעה באופן לא
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יתכן שזו הסיבה . חשיבה מסדר גבוהמחייבות מיומנויות אלו , לעילכפי שצוין   - פתרון בעיות מורכבות, חשיבת זמן אמת. 6

יש צורך בהשתלמויות . שלא נמצאה כלל התיחסות בתצפיות לפיתוח של מיומנויות חשיבת זמן אמת ופתרון בעיות מורכבותלכך 

 .ןאסטרטגיות לפיתוחלם למדולאלו  מיומנויותללהעלאת המודעות של מורים 

  ,סיכוםל

כי השתלמות ממוקדת בפיתוח כישורי הוראה של מיומנויות אוריינות דיגיטלית מקדמת את יכולות המורים מהממצאים עולה 

תוך , להעביר שיעורים שעסקו בפיתוח מיומנויות שנלמדו המורים הצליחו, לאחר ההשתלמות. בהוראת מיומנויות אלו בכיתה

נסיון, יגדל היקף ההקניה של דיגיטליים ו כליםבעקבות רכישת אנו משערים שבהמשך,  .שימוש מסוים באמצעים דיגיטליים

היא שצריך תובנה חשובה שעלתה ממצאים אלו . של תכנים במקצועות מגווניםושילובן בלמידה מיומנויות אוריינות דיגיטלית 

 . רגשיות באמצעות כלים דיגיטליים-לקדם את המודעות ואת הכישורים ההוראתיים של מורים כיצד לפתח מיומנויות חברתיות
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  עם המורים לאחר ההשתלמותראיונות  -ממצאים ב'  7.4

אשר במהלכה , דיגיטליתההשתלמות באוריינות סיום לאחר  דוברי הערביתלהלן ניתוח הראיונות שנערכו עם המורים ממגזר 

(, Zoom)במפגשי וידאו , הראיונות נערכו מרחוק. למידה-למדו ותרגלו שילוב מיומנויות של אוריינות דיגיטלית בתהליכי הוראה

 .18לעברית בנספח  ובתרגומם 17בנספח מופיעים בערבית מנחים לראיון הקווים ה. 2020יוני -במהלך החודשים אפריל

 ר השתלמותלאח מורים – המדגםא. 

  .בראיונות לקחו חלקשמציג פרטים דמוגרפיים ונתוני רקע של המורים  26לוח 

 פרטים אישיים ונתוני רקע של המורים שרואינו בתום ההשתלמות: 26לוח 

מספר  תת קטגוריה קטגוריה

 מרואיינים 

אחוז מסך 

 המרואיינים

  22  סך המרואיינים 

  2 זכר מגדר

  20 נקבה 

 תואר ראשון/  השכלה

 תעודת הוראה

16 72.73 

 27.27 6 תואר שני 

 13.64 3 שנות הוראה 0-5 וותק בהוראה

 18.18 4 שנות הוראה 6-10 

 40.91 9 שנים 11-15 

 27.27 6 שנים 15מעל  

 63.64 14 יסודי שכבת הגיל

 36.36 8 חטיבה 

 

 68%)בעלי וותק רב בהוראה  םמרבית, מורים 22 ההשתלמות רואינומורים שסיימו את  33מתוך , 26כפי שניתן לראות בלוח 

 . מהמורים היו בעלי תואר שני( 27%)שליש מעט כבנוסף, (. שנים 11מעל 

 על תפיסות ופרקטיקות של מורים ההשתלמות השפעת –ממצאים ב. 

 תפיסת האוריינות הדיגיטלית. 1

מרבית . השתלמות בנושא שסימולאחר , בעיניהם כעת" דיגיטלית אוריינות"הסביר מהי להמורים תבקשו הבתחילת הראיון 

מוצג ניתוח של תשובות  27בלוח . התשובות התמקדו בתיאור היתרונות הגלומים בהוראה ולמידה באמצעות כלים דיגיטליים

 .למידה בכלים דיגיטליים-תוך התייחסות נפרדת לתשובותיהם ביחס ליתרונות של הוראה, המורים לשאלה זו
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 "אוריינות דיגיטלית"תפיסות של המרואיינים לגבי המושג : 27לוח  

מספר  תת קטגוריה קטגוריה

 היגדים

אחוז היגדים מסך 

 הראיונות

 ציטוט מדגים 

סך כל 

ההיגדים בכל 

 הקטגוריות

 1971 100   

א. התפיסה של המורים על אוריינות 

 דיגיטלית 

   מכלל ההיגדים 1.67 33

 מהמיומנויות של אוריינות דיגיטלית. תפיסת אוריינות דיגיטלית בזיקה לאחת 1

חשיבת כהתפיסה  .

 מידע

מהיגדים על   36.36 12

 אוריינות דיגיטלית

למצוא ")מה זה אוריינות דיגיטלית( היכולת  

, לנצל אותו להעריך אותומתוקשב, מידע 

למטרות שונות, לדעת להיכנס לאתרים, להוציא 

 בדרכים שונות")ח.מ( חומרים

מיומנות כהתפיסה  

 שיעתוק

 -אנחנו בעידן ה… "אוריינות דיגיטלית היא   3.03 1

, על התלמיד להשתמש בכל האסטרטגיות  2020

כדי ללמוד …. הדיגיטליות והמתוקשבות אה

שיעזרו לו  ליצור תוצריםמרחוק למשל, כדי 

 בעתיד")א.ג(

מיומנות כהתפיסה  

 רגשית-חברתית

נמצאים שם, העולם כולו  החיים החברתיים" כול   6.06 2

הוא כפר אחד קטן. האינטרנט קישר את כול 

העולם ועלינו ללמוד את הדברים האלה כדי לא 

 להיות אחורה בזה.")ל.מ(

 כתחום טכנולוגי. תפיסת אוריינות דיגיטלית 2

שימוש בכלים  

טכנולוגיים לצורכי 

 הוראה ולמידה

"אישית, אני מגדיר אותה )אוריינות דיגיטלית(   30.3 10

מתוקשבים, דרך  כלמידה דרך כלים טכנולוגיים

המחשב או דרך האפליקציה כדי להגיע למטרות 

 שנקבעו מראש.")ז.ד(

 כתחום פדגוגי. תפיסת אוריינות דיגיטלית 3

הוראת מיומנויות  

בשילוב כלים 

 טכנולוגיים 

)הגדרת אוריינות דיגיטלית( "מיומנות,   18.18 6

מסוימות שעוזרות לנו ולתלמידים  אסטרטגיות

בצורה יותר טובה ומדויקת,  ללמוד דרך המחשב

להשתמש את המחשב בכל נושא שהוא 

 לומד.")מ.ו(

ב. יתרונות שנובעים מהידע על 

 אוריינות דיגיטלית

   מכלל ההיגדים 1.37 27

חיפוש המידע יותר  

)יותר בקלות, יעיל 

יותר מדוייק, יש 

 מידע רב יותר(

מהיגדים על  29.63   8

יתרונות האוריינות 

 הדיגיטלית 

"דבר ראשון זוהי דרך קלה, זמינה עבור כולם,  

קודם לא ידענו להשתמש בסלולאריים ולא 

ביצענו חיפושים דרכם. היום ילדים בגיל גן, בני 

משתמשים בסלולריים ובוחרים מה הם רוצים  3

לראות, חיות, שירים, קולות חדשים. זהו כלי 

שדרכו ניתן לגלות את חדש וקל לשימוש 

 .")ה.מ(העולם
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"כאשר אני רוצה להסביר לתלמידים דברים   11.11 3 כלי לתקשורת 

חדשים למשל לגבי תקופת הקורונה, אני 

משתמשת בווטסאפ ובמרשתת, קודם היו צריכים 

לבוא לבית הספר ולהשתמש בספרים ובמחברות 

אבל היום אין צורך כי יש מרשתת, פייסבוק, 

יכולים טלפונים ואייפדים שיש לכולם, הם 

 .")ה.מ(בעזרתםלתקשר 

אופן הלמידה  

המורה  -השתנה 

יותר מנחה והתלמיד 

 יותר עצמאי

"התלמידים הופכים להיות עצמאים יותר, מנסים   22.22 6

מגלים לעבוד ולפתוח עולמות חדשים, התלמידים 

קודם הילד היה צמוד  דברים חדשים לבד.

להורים אבל הם לא צריכים אותנו יותר 

 היום")ע.מ(

התקדמות  

הטכנולוגיה הביאה 

לצורך  להשתמש 

בכלים דיגיטליים 

 בהוראה ולמידה 

"אני חייתי בשני העידנים, אני כסטודנטית למדתי   37.04 10

בלי טכנולוגיה ואחר כך השתמשתי בטכנולוגיה 

כשנתיים, השימוש בתקשוב מקל הרבה תהליכים 

וזה פותח עולמות חדשים ומקל המון בתהליך 

 יים באופן כללי")ס.ח(הלימודי ובח

 

: הוביל לשתי קטגוריות עיקריות של היגדים דיגיטליתהאוריינות ה תהמורים בנוגע לתפיסניתוח היגדי , 27כפי שעולה מלוח 

שליטה בכלים טכנולוגיים , כפעולה הכוללת שימוש באחת ממיומנויות האוריינות הדיגיטליתיגיטלית הדאוריינות ההגדרת , האחת

נובעים מידע בתחום האוריינות ההיתרונות כללה היגדים שתיארו את הקטגוריה השניה,  .בחדשנות פדגוגיתו שימוש /או

. מההיגדים הדגישו תפיסה של שליטה בכלים טכנולוגיים 30%, שהגדירו אוריינות דיגיטלית כפעולה, בקרב המורים. הדיגיטלית

היכולת להשתמש בכלים דיגיטאליים באופן  –יטלית כתחום פדגוגי תיארו את האוריינות הדיג( 18%)לא מעט מההיגדים , מאידך

דיגיטלית כיכולת להשתמש במיומנויות הנדרשות האוריינות הגדרה וה ,(45%-כ)במרבית ההיגדים  .מושכל להוראה ולמידה

כלומר ליכולת  ,עלמיומנות של חשיבת מידהתייחסו ( 36%)עיקר ההיגדים , קטגוריה זו-בתוך תת. ללמידה בסביבה הדיגיטלית

אחרות שנלמדו חסו לאוריינות דיגיטלית בדגש על מיומנויות אוריינות רק מעט מההיגדים התיי. איתור מושכל וביקורתי של מידעל

 (. רגשית-כמיומנות חברתית 6% -כמיומנות שיעתוק ו 3%)בהשתלמות 

מרבית , המסורתית לבין האוריינות הדיגיטליתהבדלים בין האוריינות לגבי ההמשתתפים במסגרת הראיון, נשאלו למרות ש

, ללא התייחסות להשוואה שהתבקשה, ההיגדים התמקדו בתיאור היתרונות הגלומים בהוראה ולמידה באמצעות כלים דיגיטליים

ת אוריינוההיו היגדים שתיארו הבדל בין האוריינות המסורתית לדיגיטלית בהקשר לאחת ממיומנויות . בין טיפוסי האוריינות

מעט מההיגדים תיארו את הכלים , לעומת זאת(. %30)באמצעות כלים טכנולוגיים  היעילות בחיפוש מידעבעיקר את  -דיגיטלית ה
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וציינו כי ההבדל בין סוגי האוריינות הוא ביכולת ובצורך , היו כלליים( 37%)היגדים רבים (. 11%)הדיגיטליים ככלי לתקשורת 

 .למידה מסורתית-וך הוראהו  ים דיגיטליים בשונה מהמדיום שמת  ללמד וללמוד באמצעות שימוש בכל

 תפיסת מרכזיות המורה בכיתה שילוב תיקשוב בהוראה:. 2

 מורה בכיתההמרכזיות  ם עלתפיסת. המורים על השילוב של תקשוב בהוראתם לפני ההשתלמות ואחריה, נשאלו במהלך הראיון

 בריהדלר וחשל יונ מוריםהארבעת טיפוסי לפי  על פעילויות בכיתהידי מיון ההיגדים על במהלך שיעורים מתוקשבים נמדדה 

(Yondler et al., 2018 :)של המורה מעורבות ומרכזיות מייצגים רמות שונות של . טיפוסים אלה מנחה ושותף, מןז  מ  , מוביל

את התפלגות טיפוסי המורים בהיגדים על מציג  28לוח . ובמידת העצמאות שהם מעניקים ללומדים בתהליכי הלמידה בכיתה

 . למידה לפני ההשתלמות ואחריה-פעילויות הוראה

 השפעת ההשתלמות על התפלגות טיפוסי המורים : מידת המרכזיות של המורה בכיתה. 28לוח 

טיפוס 

 המורה

לפני 

 השתלמות
 מספר)

  (היגדים

  לפני השתלמות

 ציטוט מדגים  (היגדים מסך )%

לאחר 

 השתלמות
 מספר)

 (היגדים

  לפני השתלמות
 ציטוט מדגים (מסך היגדים )%

מכלל  2.49 49 

 ההיגדים

מכלל  14.66 289 

 ההיגדים

 

מהיגדי  38.77 19 מוביל

 טיפוסי מורים

"הייתי משתמשת 

במצגות במטרה 

להקל על התלמידים 

שהם צריכים המון 

הקלות והסברים 

בחומר, הייתי 

מקצרת את הטקסט 

שרציתי להעביר 

למשפטים קצרים 

ומסכמת במצגת 

. כי עבורם את זה

התלמידים שלי יש 

להם המון קשיים 

 בלימודים" )א.מ(

מהיגדי  22.49 65

 טיפוסי מורים

"הסברתי להם לשים לב 

סיומת של האתרים שהם ל

מקבלים בתוצאות, אילו 

אתרים מהימנים ואילו לא, 

 –אתרים שמסתיימים ב 

COM ,NET  או כאלה עם

מודעות עליהם להתרחק 

מאתרים כאלה. עליהם גם 

לשים את המושג של 

 החיפוש בין גרשיים")א.ל(

"כן, )נתתי לחפש  61.22 30 מזמן

מידע( אבל לא 

בצורה כפי שלמדנו 

בהשתלמות. למשל 

אם הייתי מלמדת על 

השירים, או לשון 

הרע בדת האיסלאם. 

הייתי אומרת להם 

סתם לכו חפשו 

במרשתת לא הייתי 

נותנת להם הנחיות 

לגבי אתרים 

"נתתי לתלמידים טקסט  75.43 218

מידע ...אז ביקשתי 

מהתלמידים לחלק את זה 

ביניהם ... לכל אחד היה 

נושא, תת כותרת מהטקסט 

וביקשתי מהם לחפש 

מאתרים מהימנים ולקבל שני 

מאמרים , לקרוא אותם, 

להשוות ביניהם וכך הלאה. 

מה שהיה יפה במשימה הזאת 

שכול אחד עבד על נושא זה 

כל אחד חיפש באתר אחר ו
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מהימנים , הייתי 

אומרת להם סתם 

תביאו לי מידע 

מודפס  מהמרשתת

 (וזהו ...")א.ל

משום שיש הבדלים בין אחר 

 הנושאים")פ.א.ה(

במהלך  לא ממש התערבתי" 1.04 3   0 מנחה

הדיון, ... כן רציתי לשמוע 

מהם שהם יקיימו רב שיח 

ביניהם, אז כן התערבתי אם 

למישהו הייתה תגובה חדה 

ואם מישהו ניסה לפגוע 

במישהו .. ביקשתי להבין מה 

הדעה שלהם לגבי ההערכה 

של המורים, האם לפי 

דעתכם ההערכה הייתה 

מתאימה ליכולות שלכם? אז 

חלק אמרו שהתלמידים 

לו ציונים גבוהים שלא קיב

שהם ינהלו את בצדק, רציתי 

 א.מ(…) הדיון לא אני

"בשיעורים היומיומיים  1.04 3   0 שותף

שלנו, כל אחד מהם הביא 

משחק לגבי נושא השיעור 

ועשינו בכיתה הצגה של 

אותם המשחקים שהם אחר 

כך שיחקו בהם בחצר בחוץ. 

התלמיד עמד באופן פרונטלי 

כיצד לשחק את  ולימד אותם

 המשחק.")ע.ש(

 

נמצא אחוז גבוה יותר של היגדים המתארים , בהתייחסות המורים לאופי ההוראה לאחר ההשתלמות, 28כפי שניתן לראות בלוח 

אחוז ההיגדים , לעומת זאת(. אחרי 75%-לפני ו 61%)זמן בהשוואה לאחוז ההיגדים לפני ההשתלמות תפיסה של מורה מ  

(. אחרי 22%-לפני ו 39%) המורה מוביל בהתייחס להוראה לאחר ההשתלמות היה נמוך יותר מאשר לפני המתארים טיפוס של

לאחר  ואילו בתיאורים, לא נמצאו כלל היגדים המאפיינים טיפוס מורה מנחה או שותף ,הוראה לפני ההשתלמותה בתיאורי, כמו כן

לאחר ההשתלמות נמצא אחוז , בסך הכל(. מכל סוג 1%) אלו יםההשתלמות נמצאו מעט היגדים המתארים טיפוסי מורים מסוג

 . גבוה יותר של טיפוסי מורים הנוקטים בשיטת הוראה המאפשרת לתלמידים למידה עצמאית

 ועבר םמרבית יה,נראה כי בעקבותו בכיתה םכי ההשתלמות תרמה לשינוי מסויים בתפיסת המורים את מרכזיותעולה מהממצאים 

  .(ברצף המרכזיות מתקדמים יותר מורים לא לטיפוסיעדיין אך )ממורה מוביל למורה מזמן  –י המורים לשלב הבא ברצף טיפוס
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 השוואת נתוני תצפיות לנתוני ראיונות : מרכזיות המורה בכיתה. 3

 

שיעורים בהם משלבים הוראה של  - המורים התבקשו להעביר שיעורים המיישמים את הנלמד בכיתה ,כחלק מההשתלמות

 29לוח . דוחות התצפיות נותחו באופן דומה לניתוח שנעשה לראיונות המורים. נויות אוריינות דיגיטלית שנלמדו בהשתלמותמיומ

בהן תיארו את האופן בו הם משלבים , לבין ההתפלגות שנמצאה בראיונות עם המורים ,משווה בין התפלגות טיפוסי המורים

 .בעקבות ההשתלמותתיקשוב בהוראה 

השוואה בין נתוני הראיונות שנערכו על דפוסי הוראה בעקבות ההשתלמות לבין נתוני : התפלגות טיפוסי המורים: 29לוח 

 התצפיות שנערכו במהלך ההשתלמות 

 לאחרראיונות  תת קטגוריה קטגוריה

  ההשתלמות

 (היגדים )%

תצפיות במהלך 

 ההשתלמות

 (היגדים )%

 22.49 20.34 מוביל טיפוסי מורים

 76.84 75.43 מזמן 

 1.69 1.04 מנחה 

 1.13 1.04 שותף 

 

, כלומר. שונים ובנקודות זמן שונות במחקרהמחקר המראה שיש הלימה מלאה בין הנתונים שנאספו בכלי  ,29בלוח , ההשוואה

עולה בקנה אחד עם הטיפוס של אותו מורה כפי , שבו המורה מתאר את דרכי ההוראה שלו, טיפוס המורה שעולה מתוך הראיון

 . שיעורים של אותו המורהב הבלתי מתערבת צפייההבמהלך  תצפית שנכתבו על ידי נסייןהשבא לידי ביטוי בדוחות 

 השתלמות  ללאקבוצה לבין שעברה השתלמות  ההשוואת נתוני ראיונות בין קבוצ: מרכזיות המורה בכיתה

 הקבוצה שעברה השתלמותובין  )שנה"ל תשע"ט(ת השתלמו בין הקבוצה ללאיפוסי המורים התפלגות ט אתמשווה  30לוח 

מן "מורים  הםהמורים בקבוצת ההשתלמות כי חשוב להדגיש  , כפי שבא לידי ביטוי בראיונות בכל קבוצה.)שנה"ל תש"פ(

 המצטיינים בשילוב טכנולוגיה בהוראת תחום התוכן. –ואילו המורים בקבוצה ללא השתלמות הם מורים "מיטביים" , "השורה

 השתלמות  למורים ללאהשתלמות  לאחרמורים השוואת : התפלגות טיפוסי המורים: 30לוח 

  קבוצה ללא השתלמות תת קטגוריה קטגוריה

  (ההיגדים )%

 קבוצת ההשתלמות

 (ההיגדים )%

 20.34 7.93 מוביל טיפוסי מורים

 75.43 73.37 מזמן 

 1.04 4.95 מנחה 

 1.04 13.75 שותף 
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 ,השתלמות לאחרבהשוואת התפלגות טיפוסי המורים שזוהו בראיונות שנערכו עם מורים שלא עברו השתלמות לעומת מורים 

כפי שניתן לראות . השתלמות ייצוג גדול יותר לטיפוס מורה המבטא מרכזיות רבה של המורה בכיתה לאחרנמצא בקרב המורים 

 ללאלעומת קבוצת המורים , יותר היגדים המתארים טיפוס של מורה מוביל 3בקבוצת ההשתלמות נמצאו כמעט פי , 30בלוח 

 ללאקבוצה ה. בהתייחס לאיפיון של כל מדגם, ניתן להסביר את השוני בהתפלגות טיפוסי המורים בין שתי הקבוצות. השתלמות

דבר זה עשוי להסביר את הריבוי . תיקשוב בהוראתם לשלב םיטבייהמכמורים  מלכתחילה מורים שהוגדרו, כאמור, הםהשתלמות 

 ההשתתפש בקבוצת המורים מן השורה, לעומת זאת. מנחה ושותף: בקבוצה זו היחסי בהיגדים המתארים טיפוסי מורים מתקדמים

חשוב . ניסיון מועט יחסית בשילוב תקשוב בהוראה אבל היה להםבהוראה  בעלי ותקהיו גם מורים , פ"תששנה"ל בהשתלמות ב

בעקבות , כפי שצוין לעיל. יתה מוטיבציה רבה לשפר את הידע שלהם באוריינות דיגיטליתילציין שלמורים בקבוצת ההשתלמות ה

ת המורים שעברו השתלמו, עם זאת. מורה מזמןשל הוראה של רבים מהמורים לשלב איפיון הנצפתה התקדמות ב, ההשתלמות

(. מורה מנחה ושותף)משחרר את שליטתו בכל היבטי הלמידה בכיתה של מורה מנחה, ה טרם הגיעו לדפוס הוראה מתקדם יותר

האפקטיביות הגבוהה של ההשתלמות באה לידי ביטוי בכך שלמרות נקודות הפתיחה השונות של המורים בקבוצות , לסיכום

נמצא שאחוז ההיגדים , אצל המורים מן השורה, אחר ההשתלמותל(, ללא השתלמות)ההשתלמות ושל המורים המיטביים 

 . המתארים טיפוס של מורה מזמן דומה מאוד לזה של קבוצת המורים המיטביים

 אסטרטגיות הוראה. 4

הם , במסגרת זו. שילבו תיקשוב בהוראתם לפני ואחרי ההשתלמות כיצדתיארו המורים , ההשתלמותאחרי שהתקיימו ראיונות ב

מפרט את אסטרטגיות  31לוח . אסטרטגיות הוראה שונות בהן השתמשו לפיתוח האוריינות הדיגיטלית של תלמידיהם אף תיארו

כמו שנעשה בשלב א' של . תוך השוואה בין האסטרטגיות בהן נקטו לפני ההשתלמות ואחריה, ההוראה שאותרו בתיאורי המורים

ואת  ותמחייבהן אה חולקו לשלוש רמות המסמלות את רמת החשיבה שאסטרטגיות ההורהמחקר )בראיונות עם מורים מיטביים(, 

 (. נושא ומסגרת לימודית, החופש שלו לבחור בכלי, כלומר)מידת החופש המוענקת לתלמיד בתהליך הלמידה 

 השוואת אסטרטגיות ההוראה לפני ההשתלמות ואחריה : 31לוח 

אסטרטגיות 

 הוראה 

לפני 

השתלמות 

 ספר היגדים מ

למות לפני השת

אחוז מכלל 

 ההיגדים 

השתלמות לאחר  ציטוט מדגים

 מספר היגדים 

השתלמות לאחר 

אחוז מכלל 

 ההיגדים 

 ציטוט מדגים

רמת 

אסטרטגיות 

 ההוראה

71 

מכלל  3.6%)

 ההיגדים(

  377 

מכלל  19.13%)

 ההיגדים(

  

 29.58 21 1רמה 

מהיגדי 

"אני כמורה 

משתמשת בכלים 

"הרגשתי  29.18 110

שהתלמידים תמיד 



 
 35/12.15אלקלעי               מענק המדען הראשי של משרד החינוך, קול קורא מספר -יהודה ועשת-בלאו, בן

98 
 

אסטרטגיות 

 הוראה

הטכנולוגיים בצורה 

אני יומיומית אבל 

זאת שמעבירה את 

אני מעבירה  זה,

מערכי שיעור שהיה 

כבר מתוכנן דרך 

המחשב שלי מול 

התלמידים, לא 

הייתי נותנת להם 

משימות מתוקשבות 

 ....")ד.א.ס(

מהיגדי 

אסטרטגיות 

 הוראה

עושים מהדיון צחוק 

עים ויש כאלה שנמנ

מלהשתתף כי אחרים 

צוחקים ... אז רציתי 

להתרכז כיצד לקיים 

הנחיתי דיון פורה ... 

אותם שעליהם קודם 

כל לשמוע את 

, הטענה של האחרים

להבין אותה, להביע 

את הדעה שלהם, 

אבל לא באופן 

מרושל אלא באופן 

 אובייקטיבי.")ע.ש(

"לפעמים הייתי  50.7 36 2רמה 

לוקחת את 

התלמידים למעבדת 

המחשבים ושם אני 

נותנת לתלמידים 

להשתתף בתחרויות 

שונות , אני לא 

זוכרת את שם 

התחרות, אבל היינו 

נכנסים לאתרים 

תחרויות שיש בהם 

של משחקים 

והייתי  לימודיים

נותנת לתלמידים 

ליישם את כל 

החומר הלימודי 

 שם.")ס.ח(

הכינו ם "התלמידי 37.13 140

, מצגת קטנה ממש

שבה העתיקו את 

התמונה של הזמר או 

של השחקן ובשורה 

אחת ביקשנו מהם 

לרשום את הסיבה 

 לבחירה.")א.ג(

"... בהחלט שלפני  19.72 14 3רמה 

ההשתלמות ניסיתי 

המון לשלב את 

התקשוב אבל לאחר 

ההשתלמות עשיתי 

זאת יותר...למשל 

בגיאוגרפיה, אני 

לחפש  מבקשת מהם 

 באתרים במרשתת

ודרך המון אופציות, 

לגבי מדינות העולם 

כי אם אני אלמד 

אותם את החומר 

יבש זה יהיה עבורם 

קשה, אבל אם הם 

מחפשים בעצמם 

ורואים את 

התרבויות והמדינות 

ואת המקומות זה 

עבורם יותר 

אטרקטיבי והם 

מיישמים את החומר 

 יותר טוב")ע.מ(

"תיכננתי את מערך  33.69 127

ור לכיתה ח השיע

שאני מחנכת, 

הסוגייה שרציתי 

להציג להם היא 

הלמידה מרחוק לאור 

משבר הקורונה, 

רציתי לשמוע את 

הדעות שלהם מה 

היתרונות והחסרונות 

של התקופה הזו 

מבחינתם. תיכננתי 

 ...לקיים את הדיון 

כדי  בגוגל דוקס

שכולם ישתתפו 

ויראו את התגובות 

של כולם באותו 

קס. עמוד של גוגל דו

 ...")א.ל(
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חופש הבחירה 

 של התלמיד

מכלל  0.91 18   0

 ההיגדים

 

 11.11 2   0 בחירת כלי

מהיגדי מתן 

 בחירה

"ואחר כך עבדנו 

במעבדת המחשבים 

... היו תלמידים 

שביקשו לעבוד דרך 

הפאורפוינט והוורד, 

ואהבתי שהם רוצים 

לשלב, אז אמרתי 

להם שהם יכולים 

לעשות זאת והתחלנו 

 לעבוד...")א.מ(

"... אמרתי להם  88.88 16   0 בחירת נושא

בואו תעלו מחדש את 

המידע שמצאתם 

בשיעור לגבי מאכלי 

הים אבל בואו 

תערכו את הטקסט 

בגוף ראשון, תיכנסו 

לדמות של אחד 

, עליהם מיצורי הים

לספר את זה ככה.. 

אני הקלמרי, אני 

השרימפס ואני חי 

בים וכאלה , ביקשתי 

ישימו את זה שהם 

בפאורפוינט ויערכו 

את זה בצורה נחמדה 

ויצירתית עם רקעים 

ותמונות והם באמת 

 עשו את זה .")מ.ו(

   0   0 בחירה חברתית

 

הבדל לפני ואחרי ההשתלמות באחוז ההיגדים המתארים שימוש באסטרטגיות נמצא לא , ניתן לראות שבאופן מפתיע 31בלוח 

. 3וברמה  2נמצאו הבדלים בהיגדים המתארים שימוש באסטרטגיות ברמה , מאידך(. אחרי 29%-לפני ו 30%) 1הוראה ברמה 

 37%-לפני ו %15) 2ופחות אסטרטגיות ברמה ( אחרי %34-לפני ו %20) 3נמצאו יותר אסטרטגיות ברמה , לאחר ההשתלמות

 (. אחרי

בהן , כגון הדגמה ומתן פיגומים, וראה ישירהאסטרטגיות של ה) 1הסבר אפשרי לשימוש הרב באסטרטגיות הכלולות ברמה 

וודא כי בכדי ל, לכן. הוא שהמורים הקנו מיומנויות חדשות של אוריינות דיגיטלית, אף לאחר ההשתלמות( התלמיד איננו פעיל

המורה מוביל  ןבה, 1הם העדיפו להשתמש באסטרטגיות הוראה מרמה , התלמידים אכן מבינים ורוכשים את המיומנויות החדשות

את לאחר ההשתלמות באופן בו המורים תיארו בולט נמצא  שינוי. מעט עצמאות לתלמידבהן את תהליכי ההוראה והלמידה וניתנת 

לאחר . תואר בעיקר דיון המובנה על ידי המורה ועוסק בנושאים שכבר נלמדו, לפני ההשתלמות. הדיון בכיתהאופן ניהול 
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לאחר ההשתלמות נמצאה עליה בשימוש , כמו כן. שטרם נלמדו ובהובלה של התלמידים תואר דיון בנושאים, ההשתלמות

 . על ידי המורהמראש נושא שנקבע או ל ללא הכוונה לאתר מסויים, באסטרטגיה של למידת חקר פתוחה ברשת האינטרנט

ונמצאה מעט בחירה לאחר  בניתוח מידת הבחירה שניתנה לתלמידים בתהליך הלמידה לא נמצאה כלל בחירה לפני ההשתלמות

מההיגדים מתארים  89% ,6בטבלה )נושאים שהוצעו בחירה מתוך עיקר הבחירה לאחר ההשתלמות הייתה (. 0.9%)ההשתלמות 

עליה זו בחופש הבחירה של התלמיד תואמת את העליה ברמות של אסטרטגיות ההוראה שנמצאו לאחר  (.נושאמתן בחירה של 

 .ההשתלמות

 אסטרטגיות הוראה - דיווחי התצפיותראיונות להנתוני  תהשווא

על דיווח עצמי של המורים בראיונות שנערכו מבוסס התיאור לעיל של אסטרטגיות הוראה בהן נקטו המורים לאחר ההשתלמות 

רים ערכנו השוואה בין הממצאים שעלו בראיונות לבין אלו שעלו מתוך תצפיות במו, את אמינות הדיווח העצמיש כדי לאש. איתם

מתאר השוואה זו בין רמות אסטרטגיות ההוראה  32לוח . כאשר העבירו שעורים בכיתה בנושא ההשתלמות ,בזמן ההשתלמות

 .שאותרו בראיונות לאחר ההשתלמות לעומת רמות אסטרטגיות ההוראה כפי שנמצאו בדוחות התצפיות

 במהלך ההשתלמות בתצפיותשנמצאו  לאחר ההשתלמות לעומת אלו בראיונות אסטרטגיות הוראה שדווחו: 32לוח 

אחוז ההיגדים בראיונות  תת קטגוריה קטגוריה

 לאחר ההשתלמות

אחוז ההיגדים בתצפיות 

 במהלך ההשתלמות

    אסטרטגיות הוראה

 33.64 29.18  1אסטרטגיות רמה  

 38.18 37.13 2אסטרטגיות רמה  

 28.18 33.69 3אסטרטגיות רמה  

 

שזוהו אלה הלימה כמעט מלאה בין רמות אסטרטגיות ההוראה שהמורים תיארו בראיונות לבין נמצאה , 32כפי שעולה מלוח 

אחוז גבוה של היגדים המתארים נמצא , כמו כן. 2בשני המצבים רמת האסטרטגיה השכיחה היא רמה . בכיתה במהלך תצפיות

בין הדרך שהמורים תיארו את עצמם , הלימה זו, כפי שיידון בהמשך. 3רמה  -שימוש באסטרטגיות הדורשות רמת חשיבה גבוה 

ניתן לטעון לתוקף גבוה של הממצא כי , לפיכך. בכל התחומים שנבדקונמצאה , לבין הדרך בה הם לימדו על פי תצפיות בכיתה

 .המורים אכן מיישמים בפועל את אסטרטגיות ההוראה אותן הם מתארים בראיונות
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 השתלמות  הקבוצה ללאהשתלמות לבין  המורים שעברה קבוצתהשוואת אסטרטגיות הוראה בין 

לבין אלו שעלו ( ט"ל תשע"בשנה)מציג השוואה בין אסטרטגיות הוראה שעלו בראיונות עם המורים שלא עברו השתלמות  33לוח 

כמורים הוגדרו  2018-19המורים שהשתתפו במחקר בשנים , כאמור(. פ"ל תש"בשנה)בראיונות עם המורים שעברו השתלמות 

היו מורים מן השורה עם מוטיבציה  2019-20ואילו המורים שהשתתפו במחקר בשנים , המצטיינים בשילוב תיקשוב בהוראה

 .להגדיל את הידע שלהם בנושא אוריינות דיגיטלית ושילובה בכיתה

 תלמות מורים לאחר הש ביןוללא השתלמות  מורים בין בראיונותהשוואת אסטרטגיות הוראה שעלו : 33לוח  

 ללא השתלמות תת קטגוריה קטגוריה

 (אחוז היגדים)

  השתלמותלאחר 

 (אחוז היגדים)

    אסטרטגיות הוראה

 29.18 28.32 1אסטרטגיות הוראה רמה  

 37.13 35.26 2אסטרטגיות הוראה רמה  

 33.69 36.42 3אסטרטגיות הוראה רמה  

 

, לפני ההשתלמות. הוראה לפני ההשתלמות של מורים בקבוצת ההשתלמותהצגנו נתונים על השימוש באסטרטגיות  32בלוח 

רים שימוש באסטרטגיות הוראה מההיגדים מתא 20%-ו 2מההיגדים מתארים שימוש באסטרטגיות הוראה ברמה  51% -נמצא ש

לעיל ניתן  33בלוח . 3המתארים שימוש באסטרטגיות הוראה ברמה ( 34%) נמצאו יותר היגדים, לאחר ההשתלמות. 3 ברמה

המורים המיטביים  של( 37%)בקבוצת ההשתלמות כמעט זהה לאחוז ההיגדים  3לראות שאחוז ההיגדים על אסטרטגיות ברמה 

הצליחו כמעט להשתוות " מן השורה"נמצא כי לאחר השתלמות מורים , כלומר(. ט"ל תשע"בשנה)של המחקר א' שרואיינו בשלב 

ממצא זה מחזק את  .השתמשו ללמד אוריינות דיגיטלית בתחומי הדעת שלהם ןההוראה בהברמת אסטרטגיות  המיטביים למורים

תוך דגש על דרכים , רבה בהשתלמות ממוקדת העוסקת בשילוב מושכל ומתקדם של טכנולוגיות בהוראההתועלת בדבר ההמסקנה 

 . לפתח מיומנויות של אוריינות דיגיטלית בכיתה

 ני ההשתלמות ואחריהלפ - פיתוח אוריינות דיגיטלית .5

מיפוי של  נערך. ואחריה תלמותשהב שהשתתפותיארו כיצד שילבו תיקשוב בהוראה לפני  בקבוצת ההשתלמות המורים, בראיונות

את  תהשליוו המסגרת התאורטיתהמיפוי נעשה על פי . דיגיטלית שהוזכרו בהםהאוריינות העל פי סוגי מיומנויות  היגדים אלה

מיומנויות הליבה  5ומודל ( Eshet-Alkalai, 2004; 2012)אלקלעי -האוריינות הדיגיטלית של עשת מודל וכללה את המחקר
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Hwang, Lai, and Wang, 2015) . ) כפי שבאו לידי , משווה את כמות ההיגדים בכל מיומנות של אוריינות דיגיטלית 34לוח

בלוח יש גם התיחסות לכמות . אחריהני ההשתלמות ולפ שילוב אוריינות דיגיטלית בהוראתםביטוי בראיונות עם מורים על 

 . אשר מתארים פיתוח של אותה המיומנות ללא כלים דיגיטליים, מתוך אלו המתייחסים לאותו סוג של מיומנות, ההיגדים

 שילוב מיומנויות אוריינות דיגיטלית בהוראה לפני ההשתלמות ואחריה: 34לוח 

מספר היגדים  קטגוריה

 לפני השתלמות

ז מסך אחו

היגדים לפני 

 השתלמות

 ציטוט מדגים

 

 

מספר היגדים 

לאחר 

 השתלמות

אחוז מסך 

היגדים 

לאחר 

 השתלמות

 ציטוט מדגים

מכלל  2.64 52 

 ההיגדים

 391 19.84 

מכלל 

 ההיגדים

 

 חשיבת מידע

 

 כלל ההיגדים

 

 

13 25 

מהיגדי 

מיומנויות 

אוריינות 

 דיגיטלית

"לא ממש השתמשתי 

בכלים הטכנולוגיים כל 

כך, אולי הייתי 

משתמשת במצגת 

לתלמידים בשיעור 

דקדוק או ספרות או 

שהייתי מבקשת מהם 

 לחפש לגבי סופר מסוים

למשל גובראן חליל 

גובראן וזהו זה מה 

שיכולתי לעשות לפני 

 ההשתלמות.")נ.ג(

116 29.67 

מהיגדי 

מיומנויות 

אוריינות 

 דיגיטלית

"לפי דעתי הם העריכו 

מידע מהרשת בצורה 

נהדרת לפי הגיל שלהם. 

היה עליהם לחפש בשני 

מקורות שונים שהם 

מהימנים, לקרוא את 

המידע ולהבין אותו 

ולהעריך אותו בצורה 

טובה. זה לא מובן מאליו 

שהם ידעו לעשות זאת. 

בדקו שהמידע מהימן כי 

הם התחילו להסתכל אם 

רשום שזה מהפייסבוק 

הם לא  COMאו 

התקרבו אבל כאשר 

הסיומת הייתה מאלה 

שנתתי להם בדף 

 ההנחיות בדקו")פ.א.ה(

פותח באופן לא 

 דיגיטלי

0 0 

מתוך חשיבת 

 מידע

" לימדתי אותם שקודם  15.52 18 

יבדקו את החומר שמצאו 

אם הוא קשור לנושא 

שהיה עליהם לחפש 

אותו, האם המידע 

שמצאו מתאים לחיפוש 

למדנו. שערכו ולנושא ש

..גם יכולים להיכנס 

לאתרים לא אמינים אבל 

עם מידע שממשיך 

להופיע בכמה אתרים 

כאלה והוא זהה למידע 

שבאתר מהימן, אז אתה 

יכול להסיק שאפשר 

לסמוך על המידע 

 הזה.")א.ל(

חשיבה תמונתית 

 חזותית

" ... הייתי מציגה להם  30.77 16

סרטון שמחייב שיתוף 

" יישמנו את מערך  4.35 17

השיעור עם כיתה ה . 



 
 35/12.15אלקלעי               מענק המדען הראשי של משרד החינוך, קול קורא מספר -יהודה ועשת-בלאו, בן

103 
 

 

 כלל ההיגדים

מהתלמידים, פעולה 

לאחר שהוא מציג כמה 

זמן מוצגות שאלות והוא 

אינו ממשיך להציג את 

הסרטון עד שהתלמידים 

עונים על השאלות 

 בצורה נכונה")מ.מ(

למדנו אז לגבי מפת 

העולם, יש מושגים 

בגיאוגרפיה שהיה 

עליהם להכיר, כמו ים, 

ו. מפרץ, יבשה, וכ

דיברנו קודם בכללי על 

הנושא, הצגתי להם מפה 

בעזרת מקרן, היה עליהם 

לזהות מפרצים, יבשות, 

 וכו'")ר.מ(

פותח באופן לא 

 דיגיטלי

0 0 

מתוך חשיבה 

תמונתית 

 חזותית

"נושא השיעור היה מפת  5.88 1 

המזרח התיכון, נתתי 

להם פתיחה והסברתי 

להם איזו מדינה הכי 

ה גדולה ואיזו הכי קטנ

הסתכלנו על המפה 

וסימנו, איזו ליד 

 הים")ר.מ(

 שיעתוק

 

 כלל ההיגדים

"הייתי נותנת להם  13.46 7

)לפני ההשתלמות(  

דברים באופן ראשוני, 

דברים לא מפותחים עד 

הסוף , הייתי מבקשת 

מהם להכין מצגות. 

 ")ע.מ(

" שילבנו את התקשוב  14.83 58

בחיים היומיומיים. 

הדרכתי אותם איך 

להיכנס למפה של 

 earthהמדינה דרך גוגל 

והיה בעיניי שיעור מאוד 

מעניין וטוב . הם נכנסו 

לאתרים של מדינות וגם 

למפות ורחובות של 

הערים וזה היה מאוד 

טוב.וביקשתי מהם 

טקסט דמיוני לכתוב 

שהתלמיד מתאר את 

ותה עצמו כתייר בא

, אילו מקומות הוא מדינה

אהב לבקר, מה 

המאפיינים של אותה 

 מדינה וכאלה. )ע.ש(

 

פותח באופן לא 

 דיגיטלי

1 

 

מתוך  14.29

 חשיבת שיעתוק

"אחר כך היו צריכים  12.07 7 

לבנות מודל , לאחר 

שסיימנו את העבודה עם 

המחשב, ולאחר שהם 

חיפשו תמונות במרשתת 

הם התחילו לבנות דגמים 

הם חיפשו תמונות פיזיים.

במחשב, ואחר כך 

ביקשתי מהם להכין דגם 

תבליטים גיאוגרפיים 

שכולל את הים המדינה 

העיקרית והמדינות 

 השכנות.")ע.מ(

 חשיבה מסתעפת

 

 כלל ההיגדים

היינו משתמשים המון  21.15 11

במרשתת ובמנועי 

חיפוש, גם להצגת 

החומר הלימודי וגם 

"אני ביקשתי מהם  24.3 95

להיעזר במנוע החיפוש 

כדי להבין מה אלו  גוגל

צורות גיאומטריות תלת 
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דרך שקופיות 

הייתי נותן פאורפוינט, 

לתלמידי המון משימות 

חיפוש בגיאוגרפיה 

 במיוחד")מ.מ(

מימדיות. אז היו כאלה 

שהשתמשו בהגדרה של 

הצורות האלה מאתר 

ויקיפדיה. והם התחילו 

להיעזר אחד בשני 

את והתחילו להשוות 

תוצאות החיפוש אחד של 

שני ולמדו דרך למידת 

עמיתים מה אלו הצורות 

הגיאומטריות והגדרתי 

אתם מה הם הצורות 

 האלה.")ה.מ(

פותח באופן לא 

 דיגיטלי

0 0 

מתוך חשיבה 

 מסתעפת

" ואחר כך לימדתי אותם  9.47 9 

כיצד לחפש מידע נכון 

ומדויק הדרכתי אותם 

לגבי הכלים והדרכים 

לביצוע חיפוש נכון, 

לשים את המושג בין 

גרשיים לימדתי אותם על 

אתרים מהימנים ולא 

הסברתי הלא מהימנים 

להם שלא כל מה שיש 

 ,")ר.מ(במרשתת נכון

חשיבה חברתית 

 רגשית

 

 כלל ההיגדים

יעורי תרבות למשל "בש 1.92 1

הייתי מדברת איתם 

לגבי ערך הכבוד ... 

ועורכת סיעור מוחין עם 

היינו  התלמידים

חושבים לאיזו ערכים 

ומושגים אחרים המושג 

שלנו מתחבר והייתי 

מקרינה על זה 

 סירטון.")א.ג(

"העבודה עבור המיומנות  20.72 81

האחרונה הייתה שונה כי 

הם לא היו צריכים 

לחפש מידע או ללמוד 

משהו מסוים, היה עליהם 

לדון ולקיים רב שיח 

ויחסים חברתיים עם בני 

כיתתם... אני אציג לכם 

סוגייה לדיון. השיעור 

התקיים לאחר משבר 

הקורונה ולאחר שלמדנו 

מרחוק, אז הנושא של 

דעתכם הדיון היה מה 

לגבי הלמידה מרחוק 

במהלך תקופת הקורונה, 

האם אתם בעד או נגד 

 ולמה? 

אני רוצה שתדונו 

בנושא, לא בעל פה, אלא 

, שאנו באתר משוב

משתמשים בו בבית 

הספר, בלמידה מרחוק 

השתמשנו באתר משוב 

 של בית הספר")ו.ר(

פותח באופן לא 

 דיגיטלי

1 100  

מתוך  חשיבה 

 חברתית רגשית

" ביקשתי מהם לחפש  27.16 22 

בגוגל תמונה של שחקן 

טלוויזיה שהוא אוהב 

ולהעתיק אותה 

לפאורפוינט ... ואז 

התחלנו  דיברנו על זה,

למה אתה מעדיף דיון 

 שחקן זה ולא אחר")א.ג(
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 שיתופיות

 

 כלל ההיגדים

".... לא היו מספיק  7.69 4

מחשבים. נתקלתי בזה 

המון והיינו צריכים 

להושיב את לאור המצב 

. התלמידים  לעבוד יחד

כאשר אני מביאה 

תלמיד ומושיבה אותו 

מול המחשב אז בן הזוג 

שלו לעבודה מתנגד לכך 

ומבקש שהוא זה שישב 

 מול המחשב. ")ד.א.ס(

" זה אחד הדברים שעזרו  6.65 26

לי ואני כמורה למדעים 

השתמשתי בזה בעת 

שביקשתי מהתלמידים 

לינו ארוחה -לצלם ב

בתקופת הקורונה בריאה 

שהוא הכין עם המשפחה 

 לינו משותף-שלנו וה

ביקשתי מכל לכולנו אז 

התלמידים לרשום את 

כדי שהחברים  המתכון

שלהם יראו ויעשו 

כמוהם בתקופת 

 הקורונה")א.ג(

פותח באופן לא 

 דיגיטלי

מתוך  100 4

 שיתופיות

" חילקתי את התלמידים  61.54 16 

וכל קבוצה לקבוצות 

בחרה בית מהשיר 

על הלוח... הם שרשמתי 

מחפשים באתר "ואחת 

אל מותנאבי" שהדרכתי 

להם כיצד להשתמש בו 

במשימה של המיומנות 

הראשונה ... מקבלים את 

השיר במלואו ועליהם 

לבחור את הבתים 

 הנכונים שדרשתי מהם"

כלל  26   כלל היגדים 4 סוגי שיתופיות

 היגדים
  

מרמות  75 3 שיתוף בידע

 השיתופיות

 18 69.23  

   0   0 חלוקת תפקידים

 1 שיתוף פעולה

 

מרמות  25

 שיתופיות

 8 30.77 

מרמות 

 השיתופיות

 

   0   0 חשיבת זמן אמת

פתרון בעיות 

 מורכבות

0   0   

 

בכלים דיגיטליים ובאופן )תלמידים אצל  ןבניתוח סוגי המיומנויות של אוריינות דיגיטלית והדרכים לפיתוח, 34כפי שעולה מלוח 

מספר הבדלים בין ההתיחסות להוראה לפני ההשתלמות ובין ההתיחסות להוראה לאחר המורים בקרב נמצאו (, לא דיגיטלי

 : להלן סיכום של ההבדלים המרכזיים בכל מיומנות של אוריינות דיגיטלית. ההשתלמות

המורים שמו קצת יותר דגש על פיתוח מיומנות חשיבת מידע לאחר ההשתלמות  ,מבחינה כמותית – מיומנות חשיבת מידע. 1

אינו בבקשה מהתלמידים לחפש , כפי שתיארו המורים, נראה כי ההבדל. אם כי ההבדלים אינם גדולים(, אחרי 30%-לפני ו 25%)

כפי שתיארה זאת אחת . פושבמעטפת ההוראתית אותה קיבלו התלמידים לפני חיפוש המידע ותוך כדי החי מידע ברשת אלא
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או לשון הרע , למשל אם הייתי מלמדת על השירים. אבל לא בצורה כפי שלמדנו בהשתלמות( נתתי לחפש מידע, )כן: "המורות

הייתי אומרת , הייתי אומרת להם סתם לכו חפשו במרשתת לא הייתי נותנת להם הנחיות לגבי אתרים מהימנים. בדת האיסלאם

המורים למדו כי לא מספיק לבקש מהתלמידים למצוא מידע בתוך ים המידע ". ידע מהמרשתת מודפס וזהולהם סתם תביאו לי מ

השונות באסטרטגיות לפיתוח מיומנות מידע משתקף באחוזי . בכךפיגומים שיסייעו הם אלא שיש צורך להעניק ל, שברשת

לאחר (, 34לוח )כפי שתואר לעיל . ריהההיגדים המתארים שימוש באסטרטגיות הוראה מתקדמות לפני ההשתלמות ואח

. עליה זו תואמת את אופי ההכשרה של מיומנות זו בהשתלמות. 3יחסויות לאסטרטגיות הוראה ברמה יההשתלמות נמצאו יותר הת

שימוש גדול יותר באסטרטגיות של למידת חקר פתוחה נמצא ניתן לראות כי לאחר ההשתלמות , בהתייחס למיומנות חשיבת מידע

 .בהכוונה לניטור מטה קוגניטיבילבת המשו

נמצאה ירידה חדה בתיאורי המורים את השימוש במיומנות חשיבה , לאחר ההשתלמות - חזותית-מיומנות חשיבה תמונתית. 2

בעיקר על ידי הקרנת , בסיסי במיומנות זו מתארים שימוש המורים ,פני ההשתלמותל(. אחרי 4%-לפני ו 31%)חזותית -תמונתית

ניתן לשער כי לפני ההשתלמות המורים נטו להשתמש יותר במיומנות זו מכיוון שהיא נחשבת במערכת החינוך  לפיכך,. סרטונים

 ,Blau, Shamir-Inbal & Avdiel שפורסם לאחרונהידי מודל -תמיכה בהשערה זו ניתנת על. כמיומנות הבסיסית ביותר

על פי מודל זה (. 4תרשים )צעות פירמידה על פי סדר מורכבותן מסווג את מיומנויות האוריינות הדיגיטלית באמו (2020(17

המשתמש במרחב הדיגיטלי יתקשה ואולי אף , בלעדיהן. הן המיומנויות הבסיסיות ביותר, המיומנויות הנמצאות בתחתית הפירמידה

 . לא יצליח להתקדם ברכישת המיומנויות המורכבות יותר הנמצאות בדרגות המתקדמות יותר בפירמידה

 
 פירמידת רמות של מיומנויות האוריינות הדיגיטלית על פי סדר מורכבותן: 4תרשים 

                                                           
17 Blau, I., Shamir-Inbal, T., & Avdiel, O. (2020). How does the pedagogical design of a technology-

enhanced collaborative academic course promote digital literacies, self-regulation, and perceived learning 

of students?. The Internet and Higher Education, 45, 100722. 
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ל חשבון ע, המורים תיארו בראיונות בעיקר כיצד הם פיתחו אותן, מורכבות יותר ,מכיוון שבהשתלמות נלמדו מיומנויות אחרות 

לאחראים על פיתוח הדרכה במערכת החינוך לעצב אנו ממליצים . חזותית-תמונתיתחשיבה ת כמו התייחסות למיומנות בסיסי

תוך התייחסות לשלל המיומנויות המתוארות , קורסים שמטרתם לפתח אוריינות דיגיטלית בקרב המורים בצורה הוליסטית

 . ששימשה בסיס למחקר זהבמסגרת המושגית 

ם פיתוח מיומנות שיעתוק בהשוואה לאחר ההשתלמות לא נמצא הבדל בכמות ההיגדים המתארי – מיומנות חשיבת שיעתוק. 3

בדרך בה המורים השתמשו במיומנות זו בתהליך  -נראה כי עיקר ההבדל הוא איכותני , גם במקרה זה. לכמותם לפני ההשתלמות

והם : " אך לא לימדו אותם כיצד לעשות זאת, המורים אמנם ביקשו מהתלמידים לסכם מידע מהרשת, לפני ההשתלמות. ההוראה

אבל הם לא היו ... מבלי  לעשות שום עבודה  על החומר העתק הדבק גס מבלי שיקראו, מביאים לי דברים לא קשוריםקודם היו 

גם ממצא זה בא לידי ביטוי בעליה ...". מבינים כי גם אני כמורה לא הבנתי את העניין עד הסוף עד שלמדתי את ההשתלמות הזאת

 . גבוהות לאחר ההשתלמותשתוארה לעיל בשימוש באסטרטגיות הוראה ברמות 

לאחר ההשתלמות נמצאה עליה קלה בכמות ההיגדים המתייחסים לפיתוח חשיבה מסתעפת אצל  – מיומנות חשיבה מסתעפת. 4

, לא פיתחו מיומנות זו אצל התלמידים באופן מפורשמתוך ההיגדים עולה כי המורים (. אחרי 24.9%-לפני ו 21.15%. )התלמידים

 . על מיומנות חשיבת מידעאלא תוך כדי עבודה 

העליה אחרי . השינוי המשמעותי ביותר בין המצב לפני ההשתלמות ואחריה זוהה במיומנות זו - רגשית-מיומנות חברתית. 5

המורים הכירו את (. אחרי 20.72%-לפני ו 1.92%)ההשתלמות בכמות ההיגדים המתארים פיתוח מיומנות זו היא הגדולה ביותר 

וגם לא , רגשית הם לא הכירו כלל-אבל את המיומנות החברתית, יבת מידע וחשיבת שיעתוק לפני ההשתלמותהמיומנויות של חש

לפני ההשתלמות הייתי שולחת אותם לחפש דברים : "את הפוטנציאל של פיתוח מיומנות זו לשיפור תקשורת בינאישית ולימודית

במיוחד לאחר שלמדנו את מיומנות , וכאלה" אפאק"ו ובערבית הייתי מעבירה להם תכנים מוכנים מאתרים כמ, במרשתת

וקודם לא היינו מקיימים דיונים כאלה כי לא ידעתי שניתן לבצע דיונים , זה מאוד עזר לי, ולבצע דיון בגוגל, החברתית רגשית

 ." כאלה

. ה על תקשורת מקוונתרגשית הי-כי הדגש במיומנות חברתית, ההשתלמות לא עסקה כלל במיומנות זו - מיומנות שיתופיות. 6

עיקר (. אחרי 6.65%-לפני ו 7.69%)מאוד שימוש במיומנות זו לפני ההשתלמות וגם אחריה  תיארו מעטגם המורים , בהתאמה

לא הוזכר כלל שימוש (. אחרי 69.23%-לפני ו 75%)שיתוף במידע  -ההיגדים על שיתופיות עסקו ברמה הנמוכה של מיומנות זו 
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כאשר המורים התייחסו לפיתוח מיומנות זו בכיתה זה היה לרוב . הגבוהה יותר של חלוקת תפקידים בין לומדיםברמת השיתופיות 

נתון זה מדגיש את הצורך בהשתלמויות העוסקות . באמצעות עבודה לא מקוונת של התלמידים בקבוצות, בדרך לא דיגיטלית

ההיגדים שעסקו במיומנות שיתופיות לפני ההשתלמות , כאמור .פתח מיומנויות אוריינות דיגיטלית באופן דיגיטליבדרכים ל

מההיגדים לאחר  61.54%-מההיגדים לפני ההשתלמות ו 100%)ואחריה תיארו בעיקר שימוש במיומנות זו באופן לא דיגיטלי 

דיגיטלי תיארו שימוש לא  100%רגשית בפן התקשורתי -מתוך ההיגדים שעסקו במיומנות חברתית, לעומת זאת(. ההשתלמות

ירידה זו בשימוש באמצעים לא . מההיגדים תיארו שימוש לא דיגיטלי לאחר ההשתלמות 27.16%ורק , לפני ההשתלמות

דיגיטליים להוראת מיומנות תקשורת דיגיטלית מצביע על האפקטיביות של השתלמות מסוג זה בפתיחת אפיקי תקשורת דיגיטלית 

 . עם ובין התלמידים

לא לפני , המורים לא התייחסו כלל לפיתוח של שתי מיומנויות אלו – מן אמת ופתרון בעיות מורכבותמיומנויות חשיבת ז. 7

, מדובר במיומנויות מורכבות הדורשות הבנה מעמיקה של הפוטנציאל הגלום בהוראה ולמידה מקוונים. ההשתלמות ולא אחריה

לא קיימת נראה כי , וט ההיגדים העוסקים במיומנויות אלוכפי שעולה ממיע. ומחייב את התלמידים בשליטה ברמות חשיבה גבוהות

לכן נדרשת השתלמות העוסקת באופן מפורש בדרכים לפתח מיומנויות . מודעות בקרב המורים בדבר היכולת והצורך לפתח אותן

 .אלו בכיתה

 מהלכה השוואה בין נתוני הראיונות לאחר ההשתלמות והתצפיות ב: פיתוח מיומנויות אוריינות דיגיטלית

בחלק זה השווינו בין התייחסויות המורים לפיתוח מיומנויות אוריינות דיגיטלית בראיונות שנערכו איתם לאחר ההשתלמות ובין  

 .35הממצאים מוצגים להלן בלוח . אשר נערכו במהלך ההשתלמות בכיתות של המורים, מיומנויות שנמצאו בתצפיות ןאות

 תצפיות במהלך ההשתלמותללאחר ההשתלמות  עם מורים ראיונותהשוואה בין  :דיגיטלית פיתוח מיומנויות אוריינות. 35לוח 

 ראיונות לאחר השתלמות  תת קטגוריה קטגוריה

 )אחוז היגדים(

 תצפיות במהלך ההשתלמות

 )אחוז היגדים(

מיומנויות אוריינות 

 דיגיטלית 

 36.36 29.67 חשיבת מידע

 3.83 4.35 חזותית-חשיבה תמונתית

 15.79 14.83 חשיבת שיעתוק

 13.87 24.3 חשיבה מסתעפת

:     רגשית-חשיבה חברתית      

 תקשורת -

 

20.72 

 

21.05 

 9.09 6.65 שיתופיות - 

 0 0 חשיבת זמן אמת 

 0 0 פתרון בעיות מורכבות 
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ואלו מהתצפיות ( לאחר ההשתלמות)גם בנושא פיתוח מיומנויות האוריינות הדיגיטלית נמצאה הלימה בין הממצאים מהראיונות 

  ות.מיומנויות שלמדו בהשתלמ ןהמורים אכן עוסקים בפועל בפיתוח של אותהלימה זו מראה כי (. במהלך ההשתלמות)

 השתלמות  ללאהשוואה בין קבוצת ההשתלמות לבין הקבוצה  :יתוח אוריינות דיגיטליתפ

לא עברו השתלמות בנושא של אוריינות  , אשר'מיטביים'ראיונות עם מורים  נערכו( ט"תשע ה"לשנ)של המחקר א' בשלב 

שהשתתפו בהשתלמות הייחודית  'מן השורה'ראיונות דומים עם מורים  נערכו (פ"תש ה"לשנ)של המחקר ג' בשלב . דיגיטלית

משווה את כמות ההיגדים על  36 לוח. ראיונות נערכו לאחר סיום ההשתלמותה. שהצענו בנושא מיומנויות של אוריינות דיגיטלית

 .ובין אלו שעברו השתלמות פיתוח מיומנויות של אוריינות דיגיטלית בין קבוצת המורים ללא השתלמות

 השתלמות ה וקבוצתללא השתלמות  הקבוצה ממצאי ראיונות בין השוואת: יומנויות אוריינות דיגיטליתפיתוח מ. 36לוח 

 תת קטגוריה קטגוריה
 ללא השתלמות  קבוצה

 )אחוז היגדים(

 השתלמות ה קבוצת

 )אחוז היגדים(

 29.67 28.19 חשיבת מידע מיומנויות אוריינות דיגיטלית 

 4.35 12.64 חשיבה תמונתית חזותית 

 14.83 14.94 חשיבת שיעתוק 

 24.3 19 חשיבה מסתעפת 

 20.72 11.16 חשיבה חברתית רגשית 

 6.65 10.75 שיתופיות 

 61.54% 53.46 )באופן לא דיגיטלי( 

 0 0.5 חשיבת זמן אמת 

 0 2.84 פתרון בעיות מורכבות 

 

 :תוהשתלמלאחר  , אלו ללא השתלמות ואלוהמוריםשתי קבוצות  הבדלים בין 3על  מצביעים 36 לוח הממצאים ב

פיתוח מיומנות חשיבה בקבוצה לאחר השתלמות יש ירידה בכמות ההיגדים המתארים  - חזותית-מיומנות תמונתית .1

יתכן והדגש בהשתלמות על (. השתלמותה בקבוצת 4%לעומת  בקבוצת ללא השתלמות 13%) חזותית -תמונתית

הסבר נוסף לממצא הוא . חזותית-כמו חשיבה תמונתית, מיומנויות מסוימות הוביל לירידה בעיסוק במיומנויות אחרות
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יש ירידה בפיתוח של מיומנות (, מידע ושיעתוק: כמו)שבשל התמקדות ההשתלמות בפיתוח אוריינויות מורכבות יותר 

כפי (. Blau, Shamir-Inbal & Avdiel ,2020; לעיל 4ראו תרשים )הנחשבת לבסיסית בפירמידת המיומנויות 

ר מיומנויות של אוריינות מספ( זמנית-בו)יל לפתח במקבממצא זה מדגיש את הצורך ללמד מורים כיצד , שהצענו לעיל

  טלית בקרב תלמידיהם.דיגי

כמות גדולה יותר של היגדים המתארים נמצאה בקבוצה לאחר השתלמות  - (תקשורת)רגשית -מיומנות חברתית .2

כיוון (. השתלמותהבקבוצת  21%לעומת   בקבוצת ללא השתלמות 11%)רגשית -פיתוח של מיומנות חשיבה חברתית

התייחסויות רבות יותר אליה בהוראה מצביעה על , שהמורים למדו בהשתלמות כיצד לפתח מיומנות זאת בכיתה

ההבדל בין הקבוצות במיומנות זו מדגיש כי אף בקרב מורים הנחשבים מיטביים , כמו כן. האפקטיביות של ההשתלמות

העלאת המודעות לחשיבותה בהוראה השימוש במיומנות זו בכיתה מצריך הכשרה ו, בשילוב תיקשוב בהוראתם

 . ובלמידה דיגיטלית

 רגשית של שיתופיות-יותר היגדים המתארים פיתוח מיומנות חברתיתבקבוצה ללא השתלמות נמצאו  - שיתופיות .3

בשתי , מאידך(. השתלמותהבקבוצת  7%לעומת  בקבוצת ללא השתלמות 11%)מאשר בקבוצה לאחר ההשתלמות 

בעיקר באופן לא כאשר הפיתוח שלה נעשה , למיומנות זו התייחסויותטה יחסית של הקבוצות מדובר בכמות מוע

המיעוט באיזכורי מיומנות זו בשתי . יש לזכור כי ההשתלמות לא עסקה בפיתוח של מיומנות שיתופיות. דיגיטלי

 . בהעלאת המודעות אליה ולדרכים לפיתוחה בסביבות דיגיטליותהקבוצות מצביע על הצורך 

 

 לפני ההשתלמות ואחריה -וש בכלים דיגיטליים בהוראה שימ .6

הם הזכירו כלים דיגיטליים ששילבו בהוראתם לפני שהשתתפו בהשתלמות , במהלך הראיונות עם המורים שעברו השתלמות

מפרט את סוג הכלים הדיגיטליים תוך השוואה של ( 13)המופיע בנספח  37לוח . ואחרי שסיימו את ההשתלמות( רטרוספקטיבית)

למרות כי  והתפלגותם נמצא ניתוח סוגי הכלים הדיגיטלייםב .לשימוש בהם לפני ההשתלמות ואחריהכמות ההיגדים המתיחסים 

נעזרו  לחקר ברשת הם: המורים נעזרו לפני ההשתלמות ואחריה פחות או יותר באותם כלים, המגוון הרחב של טכנולוגיות זמינות

 22%-לפני ו 22%)השתמשו בפאוור פוינט ( ברמה בסיסית)לביצוע שיעתוק (, אחרי 41%-לפני ו 18%)במנוע החיפוש גוגל 

  .אחרי(
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 תיאור משאבי התיקשוב בבתי הספר . 7

עומד לרשותם יש צורך להבין איזה ציוד טכנולוגי , על מנת להבין את הגורמים לתדירות השימוש של המורים בתיקשוב בהוראתם

הם נשאלו על הציוד הטכנולוגי בבית ספרם וכן על מידת , במהלך הראיונות שנערכו עם המורים לאחר ההשתלמות. בבית הספר

 . התמיכה התיקשובית בהם

בתשתיות ובציוד טכנולוגי  מחסורכשליש מהמורים המרואיינים מעידים על , 14פח נסהמוצג ב 38וח כפי שניתן לראות בל

 ושלושה ,מורים תיארו כי אין להם כלל מעבדת מחשבים בבית הספרארבעה . לרשותם ולרשות התלמידים בבית הספר שיעמוד

 32%, מורים שבעה סך הכל(. חסר מחשבים או המחשבים ישנים)מורים תיארו כי הציוד במעבדת המחשבים אינו מספיק 

מורים ארבעה  ,בנוסף. התלמידים ללמוד במעבדת מחשביםתיארו מצב בו קשה או אי אפשר לגשת עם  ,מהמורים המרואיינים

חשוב לקחת , שילוב תיקשוב בהוראתםבדבר כאשר מתבוננים בעדויות המורים . ציינו כי רשת האינטרנט בעייתית( 18%)

 .בבית הספרמגבלות של תשתית התיקשוב את הבחשבון 

 ר התצפית ראיון רפלקטיבי לאחר שיעו: יישום של תכני ההשתלמות בכיתות. 8

 
את  ומתעדצופה כאשר נסיין , המורים נדרשו להעביר מספר שיעורים המיישמים את הנלמד בהשתלמות ,ההשתלמות במהלך

, חשיבת מידע: מהמיומנויות שנלמדו תהמורים העבירו שיעור תצפית על כל אח. פעילויות המורה והתלמידים במהלך השיעור

המורים נשאלו , שנערך מיד לאחר השעור בו התקיימה התצפית, ראיון רפלקטיביבמסגרת . רגשית-שיעתוק וחשיבה חברתית

האם השיעור הועבר כמתוכנן ( 1: )בין היתר הם נשאלו. אודות תחושותיהם במהלך השיעור בו יישמו את מה שנלמד בהשתלמות

, ת סוגיה שאינה תלויה רק במורההשאלה הראשונה מברר. באיזו מידה הם חשים עצמאות בהעברת שיעור מסוג זה בעתיד( 2) -ו

השאלה השנייה בודקת את הביטחון של המורה ביכולתו להעביר עצמאית את תכני . אלא גם במידת שיתוף הפעולה של התלמידים

 .  ההשתלמות

 : מעלה מספר נקודות למחשבה ,15נספח מופיע בה 39בלוח  המוצגים, ניתוח הממצאים

 82%)כפי שתיכננו התנהל  של מיומנות זו בכיתה מרבית המורים השיבו כי השיעור יישוםעל ה - מיומנות חשיבת מידע. 1

שעלו בזמן הוראת  קשייםבהתייחס ל(. מהמורים 90%)והם חשים בטחון להעביר באופן עצמאי שיעור מעין זה בעתיד (, מהמורים

, בתהליך ההוראה של מיומנות מידע. ינטרנטהמורים התייחסו בעיקר לקושי של התלמידים באיתור מידע ברשת הא ,המיומנות

הם לא התייחסו לקשיי התלמידים להתמודד עם השיטוט . המורים עסקו בעיקר בנושא ההבחנה בין אתרים מהימנים ולא מהימנים
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יסוק מפורש במיומנות חשיבה עיתכן שהיה צריך לטפל בבעיית איתור המידע דרך . המתחייב במהלך חיפוש המידע, המסתעף

  .תעפמסת

. דיווחו שהשיעור עבר כמתוכנן( 91%)מרבית המורים , המיומנות בכיתה יישוםבהיבט של  – מיומנות חשיבת שיעתוק. 2

מיומנות , 1כפי שמצוין באיור  .אמרו שהם חשים עצמאות להעביר שיעור המשלב מיומנות זו בעתיד( %32)מעטים , מאידך

של המורים להבין את המיומנות במהלך ההשתלמות  קשייםדבר שמצא את ביטויו ב, השעתוק הנה מיומנות קשה לתפיסה וליישום

אך המורים . חשוב לציין שהשיעור שעסק במיומנות חשיבת שיעתוק הועבר כהלכה. וגם בחוסר הבטחון שלהם ללמד אותה בעתיד

רה של מספר מורים כי הם זקוקים היא האמי, עדות נוספת לקושי. לתכנן באופן עצמאי שיעור מסוג זהיהיה להם קשה חשו כי 

את האמת היה לנו קשה ליישם את :  "כפי שתיארה בכנות אחת המורות. מיומנות זו יותרטוב להבין בכדי השתלמות נוספת ל

 ". ובאמת לפני שאני צריכה ללמד אותם את זה עלי כמורה להיות טובה בזה, המיומנות הזאת

שעלתה לזו של מיומנות זו עולה תמונה הפוכה  יישוםתחושת המורים לגבי ה בניתוח – רגשית-מיומנות חשיבה חברתית. 3

-בתשובה לשאלה האם הם חשים עצמאות להעביר שיעור העוסק במיומנות חשיבה חברתית. בהקשר למיומנות חשיבת שיעתוק

ענו  מהמורים  (41%)כמחצית , בתשובה לשאלה האם השיעור הועבר כמתוכנן, מאידך(. 78%)ענו רוב המורים בחיוב , רגשית

תלמידים שתיקשרו בצורה לא מכבדת והשתמשו בביטויים  שתיארו המורים, על  קשייםיתכן שתחושה זו קשורה ב בשלילה.

  .במליאה ובדיון המקווןעל מיומנות זו פוגעניים במהלך השיח 

למידים משתמשים במיומנות זו באופן שוטף שהת, מצויה בכך כפי שתיארו המורים ,רגשית-המורכבות בפיתוח מיומנות חברתית

: לכן תהליך הלמידה שהתלמידים נדרשים לעבור הוא כפול. ברשתות החברתיות ובקבוצות הוואטסאפ ,מחוץ למסגרת בית הספר

לפתח גם מחוץ לשעות הלימודים את , ובנוסף בתוך מסגרת פורמאלית למטרות למידהלהתרגל להשתמש בתקשורת דיגיטלית 

מיומנות בפועל לבדו במהלך הלמידה, בהן כל תלמיד , המיומנויותבשונה משאר בנוסף, . מכבדתקיים תקשורת דיגיטלית להיכולת 

המורים לא לעיל, כפי שצוין . רגשית נדרשים קשרי גומלין עם תלמידים אחרים כדי לפתח שיח מכבד ושיתוף פעולה-חברתיתה

שהמורה ידע כיצד להעביר שיעור שאין די בכך  מכאןעולה . דים לא נדרשו להגם התלמיולכן  עסקו במיומנות זו לפני ההשתלמות

  לשם למידה יעלה. רגשית-התלמידים נדרשים גם הם לעבור תהליך על מנת להשתמש בצורה טובה במיומנות חברתית, בנושא

. לתלמידים ביישום המיומנויות השונותאחד הקשיים שמורים העלו הוא הצורך לסייע באופן פרטני  - הוראת כלל המיומנויות. 4

על מנת להקל . קיימים פערים בין התלמידים בקצב רכישת המיומנויות, היות ואצל חלק מהתלמידים היישום אינו ספונטני ומהיר
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תוך הדגשת הקשר בין כל מיומנות לבין , אנו ממליצים ללמד את המיומנויות בכיתות באופן מפורש, על היישום בתחומי הדעת

יסיע גם לתלמידים שתהליך הלמידה , החזרה על פיתוח המיומנויות לרוחב תחומי הדעת השונים. המקצוע שבמסגרתו היא נלמדת

 .אצלם איטי יותר

 התפתחות מקצועית בעקבות ההשתלמות. 9

 
ההתפתחות  מתאר את תחומי 40לוח  .במהלך הראיונות המורים תיארו כיצד הם התפתחו מבחינה מקצועית בעקבות ההשתלמות

 . כפי שתוארו על ידי המורים, השונים

 מקצועי בעקבות ההשתלמותהפיתוח ה: 40לוח 

מספר  תת קטגוריה קטגוריה

 היגדים

אחוז 

 היגדים

 ציטוט מדגים

התפתחות מקצועית בהוראה משלבת 

 תיקשוב

מכלל  3.2 63

 ההיגדים

 

הורדת מחסומים  

לשילוב כלים דיגיטליים 

 בהוראה

4 6.35 

מכלל 

ההיגדים 

על פיתוח 

 מקצועי

" את יודעת אמרתי לך שאני מוגבלת טכנולוגית אבל 

כאשר למדתי את ההשתלמות ואחר כך המצב הכריח 

אותנו ללמד מרחוק, אז החלטתי בעזרת השם 

בחזרתנו לבית הספר בשלום לעבוד דרך המיומנויות 

ברוב ולהיעזר תמיד בתקשוב בהוראה האלה בלבד 

 השיעורים.")נ.ג(

רכישת דרכי הוראה  

 לשילוב מושכל של

 כלים דיגיטליים בשיעור

"את האמת השתמשתי  בכלים טכנולוגיים ושילבתי  20.63 13

לא ברמה תקשוב בהוראה שלי לפני ההשתלמות אבל 

הגבוהה הזו, לא היה לי הידע שלמדתי בדברים 

הייתי מכינה מערך שיעור מתוקשב בו הייתי  האלה.

שאלות... כאשר למדתי את  מוסיפה סרטון קצר, או

ההשתלמות , זה היה לגמרי שונה, חשבתי שאמשיך 

ללמד כמו שלמדתי, אבל למדתי המון דברים 

 חדשים")מ.מ(

יכולת לפתח מיומנות  

חשיבת מידע )באמצעות 

אסטרטגיות: הכוונה 

לניטור מטה קוגניטיבי, 

 ומתן פיגומים(

"אני אומרת לך זו ההשתלמות שהכי הרבה קיבלתי  23.8 15

ממנה כלים יעילים להשתמש בהם וגם יישמתי את 

התלמידים עצמם ראו מה שלמדתי באופן מיידי. וגם 

את ההבדל, הם התחילו להתווכח אתי לגבי הסיומת 

ושל אתרי הפורום הם לא הכירו את זה  של האתרים

אני רוצה וזה חידש להם המון, וגם אני כמורה כאשר 

לבצע חיפוש מסוים אני מחפשת באתרים מהימנים 

 מאוד.")נ.ג( -והמיומנות הזאת עזרה לי מאוד 

יכולת לפתח מיומנות  

 חשיבת שיעתוק

" לפני שהדרכתי את התלמידים לגבי מיומנות זו הם  4.76 3

היו מגישים לי דפים שעשו בהם העתק הדבק בלבד 

פים עם בלי אף עריכה.  הם היו מגישים לי ד

הקישורים והכל בלי אף עריכה, ולאחר שלמדתי לגבי 

שאני יכולה להסביר להם כיצד ללקט מיומנות זו 

 .")ע.מ(חומרים מכמה אתרים 

יכולת לפתח מיומנות  

רגשית )לנהל  -חברתית

" במיוחד לאחר שלמדנו את מיומנות החברתית  9.52 6

וקודם לא רגשית ולבצע דיון בגוגל, זה מאוד עזר לי, 
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שיח מכבד, ולנהל שיח 

 מקוון(

כיצד ניתן  היינו מקיימים דיונים כאלה כי לא ידעתי

לבצע דיונים כאלה ויש הבדל משמעותי נראה כי מה 

 שהיה קודם שייך לעולם אחר")מ.ו(

התפתחות בהוראה לטיפוס של מורה יותר 

)התלמיד יותר במרכז, יותר "מנחה" 

 מתנסה(

""בעבודה שלי, התרגלתי להכין לתלמידים את הכל  7.94 5

לא ביקשתי מהם להכין משהו, אבל לאחר 

כי עלי לשתף פעולה עם ההשתלמות למדתי 

 " )א.מ(התלמידים ולתת להם לעבוד בנושא הזה

    התקדמות התלמידים בעקבות ההשתלמות

התלמידים למדו לחפש  

מידע בצורה יותר 

 מושכלת

" התלמידים הבינו את המיומנות )חשיבת מידע(  כי  7.94 5

ראיתי אותם מחפשים ערכים בהיסטוריה, המורה 

והיא שמעה להיסטוריה ביקשה מהם לחפש חומרים, 

 אותם דנים כי אתרים שמוצאים אינם מהימנים

ועליהם לחפש באתרים מהימנים והיא מאוד שמחה 

הבנתי שהם למדו מאוד טוב, אז  והעבירה לי שזה

 והייתי שמחה מאוד.")מ.מ( דברים חדשים

התלמידים למדו לבצע  

שיעתוק ויצירה 

מושכלים תוך שימוש 

 במידע ברשת

העתק היו מביאים לי דברים לא קשורים, קודם "והם  17.46 11

מבלי שיקראו מבלי  לעשות שום עבודה   הדבק גס

בל הם לא היו על החומר, והייתי מסבירה להם א

כמורה לא הבנתי את העניין עד מבינים כי גם אני 

. שהאירה הסוף עד שלמדתי את ההשתלמות הזאת

לנו הדרך כיצד להוביל גם את התלמידים בדרך 

 מוארת זו.")א.ל(

הדיון המקוון עזר  

לתלמידים המתביישים 

 להביע דעה בכיתה

, תלמידים מופנמים". יש אצלי תלמידים מאוד  1.59 1

משולבים והייתה לי מטרה שגם אם אעבוד איתם 

לחוד בקבוצה נפרדת, לפתח אצלם את המיומנות 

תלמיד כזה מציג לגבי מדינה האלה. הגעתי למצב בו 

 וזה היה הישג עצום מבחינתי.")ע.מ(שהוא בחר 

 

, כלים דיגיטליים בהוראה באופן כללי חלק מהמורים תיארו התפתחות ביכולתם לשלב, 40כפי שעולה מהנתונים המוצגים בלוח 

מההיגדים על  21%, מבחינה כמותית. בעוד אחרים חשו התפתחות ספציפית ביכולת ללמד מיומנויות של אוריינות דיגיטלית

בהתייחסות למיומנויות אוריינות לשלב כלים טכנולוגיים באופן מושכל. הייתה ביכולת היא התפתחות מקצועית תיארו כי 

 24%ההתפתחות המקצועית הגדולה ביותר, לדברי המורים, היא מיומנות חשיבת מידע )המיומנות שבהוראתה הייתה  ,דיגיטלית

 5%)מיעוט מהמורים רק , לעומת זאת. זו הייתה המיומנות המובילה, גם בהתייחסותם ליישום(. מההיגדים על התפתחות מקצועית

מפתיע שמבין ההיגדים שתיארו , לאור נתונים אלו. שיעתוק בהשתלמותציינו שלמדו היטב את מיומנות חשיבת ( מההיגדים

למיומנות בהתייחס (. מההיגדים 17%)התקדמות של התלמידים במיומנויות אוריינות דיגיטלית בלטה במיוחד מיומנות שיעתוק 

, לפני ההשתלמות יש לזכור כי(. מההיגדים 10%רגשית, היא הוזכרה מעט מאוד בהקשר של התפתחות מקצועית )-חברתית

המורים כלל לא השתמשו במיומנות זו ויתכן כי הממצא מצביע על כך שהם עדיין אינם חשים בנוח בהעברת שיעור על מיומנות 

 . רגשית-חברתית
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 תרומת ההשתלמות ליישום הפיתוח המקצועי : הוראה בתקופת הקורונה. א

לוח . ורים נשאלו כיצד ההשתלמות תרמה לאיכות ההוראה מרחוקהמ, מכיוון שההשתלמות נערכה לפני ובמקביל לימי הקורונה

 . מסכם את דברי המורים בהקשר זה 41

 תרומת הפיתוח המקצועי להוראה מרחוק בתקופת הקורונה: 41לוח 

מספר  תת קטגוריה קטגוריה

 היגדים

 ציטוט מדגים אחוז ההיגדים

  49   

 פיתוח יכולת המורה לשלב 

 תיקשוב בהוראה

11   

הכרת כלים  

טכנולוגיים ללמידה 

 מרחוק

4 8.16 

)מכלל ההיגדים 

על תרומת 

ההשתלמות 

להוראה 

 בקורונה(

"בהחלט עזרה לי )ההשתלמות לקורונה(,  קודם כל 

לגבי המחשב, הייתי צריכה להשתמש במחשב, כי 

לימדתי שיעורי חינוך ושיעורי מיומנות עשינו גם 

ולתי יכמפגשים וראיונות, הצגתי להם שקופיות 

, זה עבר עלי יותר בקלות. להשתמש בכלים שלמדתי

 ההשתלמות עזרה לי.")ח.מ(

הכרת דרכי הוראה  

 ללמידה מרחוק

"תראי, ההשתלמות באה בדיוק בזמן הנכון. כי למדנו  14.28 7

אסטרטגיות מאוד טובות כיצד לבנות משימות והבנו עד 

כמה חשוב הנושא ועולם התקשוב דבר שלא הכרנו בו 

עכשיו ... במהלך משבר הקורונה זה מאוד התיישב עד 

לנו והבנו וההשתלמות מאוד עזרה לנו להקנות לנו 

 אסטרטגיות ומיומנויות חדשות.")ד.א.ס(

     

 פיתוח יכולת המורה למענה

 חברתי רגשי בהוראה

22   

יכולת לקיים דיון  

 מקוון עם התלמידים 

"...עכשיו בתקופת הקורונה כשכל הלמידה מרחוק  34.69 17

אנחנו נוכל לעשות את הדיון הקבוצתי באינטרנט 

ומשרד החינוך חייב אותנו לערוך שיעור חינוך הוא לא 

וויתר לנו על השיעור הזה. היה על כל מחנך להיכנס 

אז בבוקר לשיעור חינוך ולדון עם התלמידים בעניינים 

כי לא מספיק שכול  דיוןזה מאוד עזר לי כיצד לנהל 

אחד יזרוק את מה שבא לו, עלינו לשים לב לכולם 

ולהתייחס לדעות של כולם כמו שאחרים שומעים אותי 

 עלי לשמוע אותם.")מ.מ(

יכולת לתמוך רגשית  

 בתלמידים

")תרומת ההשתלמות לקורונה(... אני כן תמיד נשארתי  6.12 3

עם התלמידים בקשר דרך הזום והווטסאפ, לא רק 

להתייחס גם להיבט למפגשים לימודיים, כי רציתי 

, כי הרגשתי שעלי להיות קרובה אליהם הרגשי אצלם

בתקופה קשה שכזו, וזה מאוד קירב ביננו, והיחסים 

 שלנו השתפרו והתקרבו.)ע.מ(

יכולת לקיים קשר  

-טוב יותר של תלמיד

 מורה

"באופן אישי זה מאוד עזר לי )מיומנויות של תקשורת  4.08 2

קירב אותי ודיון מקוון עם התלמידים בקורונה(, זה 

אז זה כלי לתקשר עם  למרות המרחק הפיזי. לתלמידים

התלמידים להבין את הרגשות שלהם להזדהות איתם זה 

 מאוד עזר."
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פיתוח מיומנויות של התלמידים שיושמו 

 בתקופת הקורונה

17   

התלמידים למדו  

לחפש מידע בצורה 

 מושכלת

"עבדתי בעזרת השלבים והצעדים שלמדנו שם, לגבי  18.37 9

, כיצד עלינו ללמד את התלמידים ביצוע חיפוש נכון

לחפש את החומר הרלוונטי, כיצד לבחור את מה שהוא 

צריך וכיצד הוא יכול להציג את התוצר הסופי שלו, אז 

העברתי את זה במהלך השנה לתלמידים בעזרת 

וקטפתי את הפירות של העבודה הזו במהלך היישומים, 

 .")ע.ש(תקופת הקורונה

התלמידים למדו  

רה לבצע יצי

 באמצעות שיעתוק

"ביקשתי )בתקופת הקורונה ובזכות ההשתלמות( מהם  14.28 7

לחפש מידע לגבי נושא מסוים לפי ההדרכות וההנחיות 

וליצור תוצר סופי שעליהם להיכנס לאתרים מהימנים, 

 באופן עצמאי בעזרת מיומנות חשיבת השעתוק

שבעקבותיה יצרו שקופית מצגת עם המידע שהם 

ם שלהם שלא יעשו העתק הדבק בלבד כותבים במילי

אלא לסכם ולעדכן ולשכתב במילים שלהם בצירוף 

 תמונה")ו.ר(

התלמידים למדו לנהל  

 דיון בצורה מכבדת

רגשית בתקופת הקורונה( יש לי -")מיומנות חברתית 2.04 1

בעיה בכיתה שהיו לי בעיות בין הבנות בעיות שאינן 

הבנות בכיתה וזה בעיות ביחסים בין לימודיות אלא 

כאשר דיברנו  מאוד עזר לי לפתור את הבעיות האלה

כיצד עלינו להתייחס עם האחרים, כיצד לקיים תקשורת 

וכיצד לקיים דיון גם בווטסאפ, עם ההנחיות שקיבלנו 

והעברנו לתלמידים זה מאוד עזר לנו. שאני לא יכולה 

זה … להגיד מה שבא לי בווטסאפ, שצריכים גבולות 

 זר לנו.")נ.ג(מאוד ע

 

מורים רבים ענו כי . מוצגות תובנות המורים על תרומת ההשתלמות להוראה ולמידה מרחוק בתקופת הקורונה 41בלוח 

אחרים דיווחו כי . ללא התייחסות למיומנות מסויימת, ההשתלמות הקנתה להם כלים ודרכי הוראה בשילוב התיקשוב בהוראה

באופן התדיר ביותר ובצורה המיומנות שהוזכרה . תרומה משמעותית לאיכות ההוראה שלהםהלימוד של מיומנות ספציפית היווה 

שעוסקים בתרומת ההשתלמות להוראה בימי , מההיגדים( %54)כמעט מחצית . רגשית-משמעותית הייתה המיומנות החברתית

ההוראה . ו מיומנות זו לפני ההשתלמותהמורים כלל לא ציינ, כפי שצוין קודם. רגשית-הם בהקשר של מיומנות חברתית, הקורונה

. רגשית לבעלת ערך רב בניהול יעיל של ההוראה והקשר עם התלמידים-מרחוק בתקופת הקורונה הפכה את המיומנות החברתית

ועמו הרחבת מימדי התקשורת , יש להניח שבעקבות מגיפת הקורונה המעבר לעבודה ולמידה מרחוק יילך ויגבר עם הזמן

מכאן נגזר הצורך הדחוף בהכשרת מורים בנושא מיומנויות האוריינות הדיגיטלית בכלל ובפרט . רתית המקוונתהלימודית והחב

 . כדי שיהיה להם הכלים הדרושים לפיתוח מיומנויות אלה בקרב תלמידיהם, רגשית-במיומנות החברתית

 דרכים להמשך הפיתוח המקצועי על שילוב התיקשוב בהוראה. ב
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המורים נשאלו מה הם האמצעים שלדעתם יסייעו להם להמשך הפיתוח המקצועי בנושא של שילוב התיקשוב במסגרת הראיונות 

 . מסכם את תשובותיהם בנושא 42לוח . בהוראה

 דרכים לדעת המורים להמשך הפיתוח המקצועי: 42לוח 

מספר  קטגוריה

 היגדים

 ציטוט מדגים אחוז היגדים

 22   

השתלמויות על הכרות 

מיומנויות הוראת עם 

 תיקשוב נוספות

 

"אם בעתיד יהיו השתלמויות חדשות שנלמד דברים חדשים שנלמד  54.54 12

עוד מיומנות תקשוב, מאוד חשוב לי ללמוד כל מה שחדש ולתרגל 

 כדי שאוכל לנצל את זה וללמד את התלמידים שלי")ח.מ(

השתלמויות החוזרות 

ומחדדות את מיומנויות 

בר הוראת התיקשוב שכ

 נלמדו

"תראי, ההשתלמות באופן כללי היה מאוד מצוין אבל זה היה חדש  45.45 10

שהשתלמות אחת אינה עבורנו והדברים היו מהירים ואני חושבת 

 מספיקה לנו כמורים אנחנו צריכים עוד השתלמויות בנושא הזה.

ואני אומרת לך שוב, שעם התרגול והיישום שוב שוב זה יהיה יותר 

ורה ואני לא מאמינה שהשתלמות אחת מספיק עבורי קל עבורי כמ

עוד השתלמויות בנושא שהוא לא הצד החזק אני עדיין צריכה לעבור 

 .")ר.מ(שלי

 

 

 : יתרונות וחסרונותשילוב תיקשוב בהוראה. 10

 
 יתרונות וחסרונות בשילוב תיקשוב בהוראה. א

תחושות ודעות אלו מפורטים . בשילוב של תיקשוב בהוראה במהלך הראיונות המורים תיארו את היתרונות והחסרונות לדעתם

 . 43בלוח 

 יתרונות וחסרונות בהוראה המשלבת תיקשוב. 43לוח 

מספר  תת קטגוריה קטגוריה

 היגדים

 ציטוט מדגים אחוז ההיגדים

 יתרונות בשילוב תיקשוב בהוראה

 

23   

 יתרונות

 בהיבט הלימודי

הכלים הדיגיטליים מקדמים 

)באמצעות ויזואליזציה, הבנה 

 ושימוש בשיעתוק(

"... אבל הטכנולוגיה נתנה עוד זוויות  17.39 4

מבט לגבי הלמידה, כאשר יש תלמידים 

עם קשיים בלימודים שיש להם הפרעות 

קשב וריכוז ויכול להיות שהם יוכלו 

להיעזר בטכנולוגיה כי קשה להם ללמוד 

מהדיבורים של המורה והם צריכים 

ית והטכנולוגיה ענתה על המחשה חזות

 . ...")ס.ד(הצורך הזה

" לפני האוריינות הדיגיטלית הכלים  8.9 2 גיוון בדרכי הוראה 

שהשתמשו בהם היו בעיקר ספרים... 

האוריינות הדיגיטלית והעידן הדיגיטלי 

עולם ימינו פתח לנו עולם חדש וגדול, של 

שלוקח אותנו למקומות חדשים ולוקח גם 



 
 35/12.15אלקלעי               מענק המדען הראשי של משרד החינוך, קול קורא מספר -יהודה ועשת-בלאו, בן

118 
 

למקומות חדשים. אנחנו את התלמידים 

כמורים רואים את ההשפעה החיובית 

והעזרה של אוריינות זו במטרה להעביר 

את המידע והידע אצל התלמידים בצורה 

 מהנה, ולא בצורה משעממת. ...")ר.א.מ(

" זה יכול להתאים להמון תלמידים עם  4.35 1 מאפשר דיפרנציאציה בהוראה 

שילוב של משחקים שאני מעבירה את 

והמון תלמידים אותו החומר עם משחקים 

אז הטכנולוגיה  יכולים להתחבר לזה

אפשרויות  מילונים דרכיםאיפשרה 

ללמידה כפתרון לבעיות של התלמידים. 

 ...")ס.ד(

יתרונות בהיבט 

 הרגשי

באמת צמאים לדברים האלה "והתלמידים  47.83 11 מעורר מוטיבציה ללמידה

הם לא רוצים רק מחברת  והם מתלהבים

וספר ודפי עבודה וזהו הם באמת 

מעוניינים לעבוד עם המחשב ולהיות 

 יצירתיים.")א.מ(

יתרונות בהיבט 

 החברתי

קשר מקוון מקרב בין המורה 

 לתלמיד

"מה שיפה במיומנות החברתית רגשית  13.04 3

מתייחסת לרגשות ולחוויות הוא, שהיא 

של התלמידים ואני מגלה את הרגשות 

שלהם ואת הדרך בה בהם חושבים וחווים 

וזה מקרב מאוד את הדברים מסביבם,...

, כי בסופו של דבר בין המורה והתלמידים

כולנו בני אדם וכאשר את נחשפת 

לרגשות של מי שמולך מערכת היחסים 

 החברתית ביניהם מתחזקת.)ו.ס(

" מאוד אהבתי לפתח את המיומנות הזאת  8.9 2 מקוון מקרב בין התלמידים קשר 

)חברתית רגשית( והיא עזרה לי להתקרב 

, להתקרב אחד לשנילתלמידים וגם הם 

לשמוע את הדעה של כל אחד ולהתקרב 

 ולכבד.")ז.ד(

 חסרונות בשילוב תיקשוב בהוראה

 

2   

חסרונות בהיבט 

 ההכנה

" שילוב כלים דיגיטליים בהוראה  50 1 השיעורמעלה את זמן הכנת 

והמון זמן מצריכים המון עבודה מהמורה, 

להכין את הכל, וגם ידע  בבית

 בתקשוב")א.ל(

חסרונות בהיבט 

 החברתי רגשי

קשר מקוון אינו מייצר קירבה 

 כקשר פנים אל פנים

"... אצלנו בקורונה הנהלת בית הספר  50 1

ביקשו מאיתנו לערוך שיחה קצרה עם 

התלמידים שירגישו שהמורה קרוב 

אליהם, אז בעקבות הבקשה הזו, ועם 

האילוץ לערוך את הדיון בווטסאפ ולא 

פנים מול פנים, קיבלתי הזדמנות לבדוק 

הפן הרגשי אצלם דרך התקשוב. אני 

ל הפן חושבת שכן מימשתי את המטרות ש

היו המון פערים הרגשי, אבל את האמת, 

ולא הרגשתי שכן קיבלתי את מה 

, לא ממש הגעתי ליעדים שציפיתי לו

שתיכננתי, כן הבנתי מה התלמידים 

לא הרגשתי קרובה מרגישים אבל 

 ")א.מ(אליהם
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היתרון שהוזכר בתדירות הגבוהה ביותר . בראיונות הוזכרו יתרונות מגוונים לשילוב תיקשוב בהוראה, 43כפי שניתן לראות בלוח 

 %84)ללמידה בקרב התלמידים  מעורר מוטיבציהוהוא שהשילוב של תיקשוב בלמידה , קשור לעולמם הרגשי של התלמידים

(. מההיגדים 13%)שעלה בראיונות הוא שהתקשורת המקוונת מקרבת בין המורה לתלמיד נוסף רגשי -יתרון חברתי(. מההיגדים

השילוב של תיקשוב תורם גם לצד הרגשי והחברתי , המורים חשו שמעבר לכך שהתלמידים מרוויחים ידע כזה או אחר, כלומר

 .החשוב לא פחות בלמידה

 קשיים בשילוב תיקשוב בהוראה. ב

גים המורים דיווחו על קשיים מגוונים ואלה מוצ. נושא נוסף שעלה בראיונות עם המורים הוא הקושי בשילוב תיקשוב בהוראה

 .44בלוח 

 קשיים בשילוב תיקשוב בהוראה. 44לוח 

מספר  תת קטגוריה קטגוריה

 היגדים

אחוז 

 ההיגדים

 ציטוט מדגים

  25   

    קשיים בתשתית הטכנולוגית

חוסר בציוד 

 מתאים

" ועלינו לאפשר לתלמידים מעבדת מחשבים, שילמדו שיעור אחד בשבוע  20 5 אין מחשבים

לפחות איתי או כל מורה אחר כדי שהם יוכלו לפתח את המיומנות הזאת אבל 

ואני צריך לבקש  שאין לנו מעבדת מחשבים בבית הספרהמצב הנוכחי שלנו 

 מבית הספר התיכון ולקבוע מועד זה מאוד מאוד קשה")ז.ד(

"הייתי משתמשת קודם בצורה מעטה מאוד, כי אין לי את הכלים, כי גם אם  8 2 יתהאין מקרן בכ 

יש מקרן נייד, יש לנו ארבעה כאלה, והמורים מחלקים ביניהם זמנים 

 להשתמש בו וזה מאוד קשה")ה.מ(

בעיות בציוד 

 הקיים

מקרן מיושן, אין 

מספיק מחשבים, 

אין מחשב 

 בכיתה

"כאשר למשל היינו נושא בדקדוק, לא הייתי מכילה את כל החומר במשימה  20 5

כי הייתי מתחשבת בתלמידים שאין להם מחשב בבית וגם אין להם אינטרנט, 

אני תמיד מנסה להתחשב בהבדלים האלה. אם המשימה הייתה בעצם שיעורי 

בית, הייתי לוקחת את התלמידים האלה למעבדת המחשבים למרות שזה לא 

והכלים אינם ניגשים עבורנו  מספר המחשבים מאוד מעטה קל, הי

 ועבורם.")ד.א.ס(

רשת האינטרנט  בעיות תקשורת

 איננה יציבה

אמרתי לך כבר, לא ניסיתי לשלב את זה אפילו כי התנאים … "את האמת 12 3

ואין מקרן וגם אם החלטתי  אין קליטת אינטרנטקשים מאוד בבית הספר, 

 ית זה לא יעזור כי אין קליטת אינטרנט")ה.מ(להביא את המחשב מהב

    קשיים הקשורים במורה

חוסר בידע  

 מקצועי

)חשיבת מידע(  ולעבוד עם זה יותר, אני לא  אני צריכה לתרגל את זה יותר" 8 2

יודעת אם המצב יישאר כך במשבר הקורונה, לא נראה שאשתמש בזה עוד. 

ייתכן כי עלי להכיר עוד אתרים מהימנים, כי למדנו בהשתלמות חלק קטן, 

ואני לא יודעת באמת אם יש עוד אתרים שאני יכולה לסמוך עליהם. וכיצד 

 מהימן או לא ....")ה.מ( עלי להיות בטוחה אם האתר

חוסר בזמן  

להכנת שיעור 

 המשלב תיקשוב

"אני אוהבת מאוד לשלב את התקשוב בהוראה, אבל לא תמיד יש לנו את  4 1

ההזדמנות לעשות זאת , כי לא תמיד יש גישה למקרן ואפשרות, וגם לפעמים 

 בבית להכין כאלה דברים")א.ל( אין לי זמן
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    קשיים הקשורים בתלמיד

תלמידים  קושי לימודי

צעירים מתקשים 

בהבנת 

מיומנויות של 

אוריינות 

 דיגיטלית

"כן מאוד קל לעשות זאת שוב. )שיעור בשיעתוק( אבל תלמידים בגילאים  12 3

יותר קטנים זה יהיה עבורם מאוד קשה כי עליהם לחפש את המושג לדאוג 

קטנים ו אבל לא -שמילות המפתח תואם, המשימה מתאימה לכיתות ה

 יותר")א.ג(

תלמידים חסרי  

מיומנויות 

 בתיפעול מחשב

"דבר ראשון, מתחילת השנה אני צריכה ליצור לכל תלמיד מייל שאפעיל  8 2

אותו גם דרך אתר בית הספר, שיוכלו לעבוד איתי בגוגל דוקס, שנהיה תמיד 

גם בקשר גם דרך בית הספר, עלי לעבוד בשתי חזיתות במעבדת המחשבים, 

ללמד את התלמידים כיצד  - וגם בחזית של המחשוב של האוריינות בחזית

לעבוד עם המחשב. אני צריכה שבית הספר יתן לי עוד שעות לתקשוב, 

 שאוכל להעביר להם את המיומנויות  ...")ע.ש(

תלמידים חסרי  קושי רגשי

 מוטיבציה

"אבל אם אני רוצה לדבר על בית ספר אל ראזי אנחנו מדברים על  4 1

אוכלוסיית תלמידים מאוד קשה, יש להם מעט מוטיבציה וזה משפיע לרעה 

... שיתוף הפעולה מצד התלמידים הוא מעט, אני לא יכולה לגרום לכול 

כי זה תלוי  אין להם מוטיבציההתלמידים לעשות את זה כפי שצריך, 

אנחנו סובלים בג'לג'וליה וזה לא קשור למדיניות בית בתרבות שלהם ו

 הספר.")ס.ש(

לא לכל  קושי טכני

התלמידים יש 

מחשב בבית 

 להכנת ש"ב 

"כאשר למשל היינו נושא בדקדוק, לא הייתי מכילה את כל החומר במשימה  4 1

וגם אין להם אינטרנט,  שאין להם מחשב בביתכי הייתי מתחשבת בתלמידים 

 סה להתחשב בהבדלים האלה. .."אני תמיד מנ

 ')ד.א.ס(

 

חוסר במחשבים , למשל)ניתן לראות שמרבית הקשיים שעלו בראיונות הם בנושא של מחסור בציוד טכנולוגי , לעיל 44בטבלה 

 מוריםתקשו האין ספק שבהעדר תשתית טכנולוגית מתאימה י(. בעיות ברשת האינטרנט, למשל)ובתשתית מתאימה ( ובמקרן

 .תיקשוב בהוראתםשלב ל

 והמלצות שלב ג' סיכום 7.5

אשר עסקה בפיתוח שלוש מיומנויות (, שעות 30)בניתוח ראיונות שנערכו עם מורים לאחר שהשתתפו בהשתלמות קצרה יחסית 

 יהם של תוהתקדמות ביכולנמצאו עדויות ל(, רגשית-מיומנות שיעתוק ומיומנות חברתית, חשיבת מידע)של אוריינות דיגיטלית 

השתמשו  ןההתקדמות התבטאה בעליה ברמת אסטרטגיות ההוראה בה. מורים לפתח כל אחת מהמיומנויות בקרב תלמידיהם

ממצא זה מדגיש את . המורים לפיתוח המיומנויות וכן בתדירות בה השתמשו המורים במיומנויות אלו בזמן הוראה בשילוב תיקשוב

 .עוסקות בפיתוח מיומנויות של אוריינות דיגיטלית בקרב תלמידיםהחשיבות והיעילות בהעברת השתלמויות ממוקדות ה

איפשרו אך האופן בו . לפני ההתערבות המורים עסקו במיומנויות חשיבת מידע וחשיבת שיעתוק, בהסתמך על דיווח רטרוספקטיבי

למידה כיצד לעשות היה ללא תהליך מובנה של ( לחפש מידע ולשעתק כמשימה, למשל)לתלמידיהם לעסוק במיומנויות אלו 
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ות מושכלות התלמידים לבצע משימהחלו ללמד את מורים רבים ציינו כי לאחר ההשתלמות הם . פעולות אלו בצורה מושכלת

 וק.שיעתו ת מידעיונויוממהמחייבות שימוש יעיל ב

בתקשורת מקוונת לו להשתמש חהם היה, בעקבות. רגשית לפני ההשתלמות-מיומנות חשיבה חברתיתבלא עסקו והמורים כמעט 

על מנת שיוכלו ליישם אותה , התלמידים זקוקים לזמן ממושך של למידה ותרגולנראה כי כדי לפתח מיומנות זו . עם התלמידים

, אותה פיתחו במהלך ההשתלמות, המורים ציינו כי היכולת להשתמש בתקשורת מקוונת בצורה יעילה, זאת ועוד. בצורה מיטבית

 .ה מרחוק בימי הקורונההייתה חשובה מאוד להורא

נמצאו יותר , לאחר ההשתלמות. היבט נוסף של התפתחות מקצועית שנמצא בעקבות ההשתלמות קשור לתפיסת תפקיד המורה

לתלמידיו הזדמנויות ללמידה ופחות כטיפוס של מורה , המעניק 'מזמן'כטיפוס של מורה היגדים בהם המורים תיארו את עצמם 

המורים תיארו את עצמם פחות כמעבירי ידע , למרות שההוראה הייתה עדיין ממוקדת מורה, כלומר .המספק את הידע ,'מוביל'

 .גם אם מדובר בהתנסות מובנית למדי, לתלמידים להתנסות בכוחות עצמםמאפשרים ויותר כמורים ה

 :המלצותהממצאים שהוצגו בפרק זה עולות מספר תוך מ

צריך לקיים השתלמות בה מפתחים אוסף של מיומנויות הקשורות אחת בשניה ולכן  ןמיומנויות של אוריינות דיגיטלית ה (1

ניתן היה לראות כי פיתוח מיומנות חשיבת מידע ללא פיתוח מיומנות , כך למשל .את כלל המיומנויות ולא רק את חלקן

הולכים "ישו כי הם כיוון שהרג ,הקשה על התלמידים להשתמש באופן מיטבי במיומנות חשיבת מידע, חשיבה מסתעפת

 .בעת השיטוט ברשת" לאיבוד

רגשית -כגון מיומנות חברתית, קיימות מיומנויות של אוריינות דיגיטלית הניתנות לשימוש גם בדרכים שאינן דיגיטליות (2

ואילו , רגשית נלמדה בהתייחסות להיבט של תקשורת בלבד-מיומנות חברתית, במהלך ההשתלמות. ומיומנות שיתופיות

בהשוואת השימוש של המורים במיומנויות אלו לאחר ההשתלמות נמצא כי . שיתופיות לא נכללה בהשתלמות מיומנות

ממצא . המורים השתמשו כמעט באופן בלעדי במיומנות תקשורת באופן דיגיטלי ובמיומנות שיתופיות באופן לא דיגיטלי

 .יות שלמדו בסביבה הדיגיטליתתרומת ההתערבות ליכולת המורים ליישם בכיתה את המיומנוזה מחזק את 

. נמצא כי מורים רבים למקצועות רבי מלל אינם מכירים מספיק כלים דיגיטליים שניתן לשלב בהוראת המקצוע שלהם (3

כדאי לשלב , לאור זאת. מרבית המורים השתמשו באותם כלים שהודגמו בהשתלמות לצורך פיתוח המיומנויות שנלמדו

הכרות עם כלים דיגיטליים המתאימים לפיתוח  מיומנויות אוריינות דיגיטליתבהשתלמויות המלמדות כיצד לפתח 
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, מבחינת הידע שלהם בתיקשוב, כיוון וקיים מנעד של המורים הבאים ללמוד בהשתלמות, בנוסף. מיומנות זו או אחרת

כלי אחד שמתאים  .כדאי להציג עם כל מיומנות שני כלים דיגיטליים המתאימים לפיתוח אותה המיומנות אצל תלמידים

כדאי לכלול , כמו כן. יותר למורה ברמת תיקשוב בסיסית וכלי המתאים למורה עם רמה מתקדמת של ידע בתיקשוב

זאת על מנת . בהשתלמות התנסות של המורים עצמם בשימוש בכלים דיגיטליים לפיתוח מיומנויות אוריינות דיגיטלית

 . נלמד בפיתוח מקצועי הלכה למעשה בבתי הספרלקשר בין התיאוריה לפרקטיקה ולהקל על ישום ה

 .הפנמה והתפתחות הן מהמורים והן מהתלמידים, דורש תהליך של למידהפיתוח כל אחת ממיומנויות אוריינות דיגיטלית  (4

שעל אף שנלמדה במפורש פעם אחת היה למורים המשתלמים , רגשית-דוגמה לכך היא היישום של מיומנות חברתית

הכוללים שימוש , מסיבה זו נדרשים מספר שיעורים המשתרעים על פני תקופה. לצורכי הוראה מאתגר להשתמש בה

יעלה סיכוי לפיתוח , במיומנויות אוריינות דיגיטלית מזוויות שונות על מנת שייטמעו היטב בקרב המורים ובעקבות זאת

 .המיומנויות בקרב תלמידיהם
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 'שלב א - נספחים. 8

 הגדרות וציטוטים מייצגים של אסטרטגיות הוראה – 7לוח  .1נספח 

 
 הגדרות וציטוטים מייצגים של אסטרטגיות הוראה לפי מיומנויות של אוריינות דיגיטלית :  7לוח 

 

 ציטוט לדוגמה הגדרת אסטרטגיית הוראה אסטרטגית הוראה תת מיומנות מיומנות על

 הוראה ישירה איתור מידע חשיבת מידע

מסביר לתלמידים באופן ישיר על פעולות המורה 

בחירת מילות : למשל, בתהליך חיפוש מידע יעיל

התייחסות , חיפוש תמונות, שפת חיפוש, חיפוש

לכותרות וכותרות משנה ברשימת תוצאות החיפוש 

 .ועוד

מידע מכל )"חיפוש באנגלית מניב הרבה יותר תוצאות 

שכן , לחפש באנגלית לכן אני ממליצהו"( העולם

 .מחפשים תמונות ולא יהיה קושי בהבנת השפה

 קביעת מסגרת איתור מידע חשיבת מידע

המורה יוצר מסגרת לחיפוש המידע באמצעות 

' המכיל מס)יצירת מנוע חיפוש מותאם אישית 
מצומצם של תוצאות רלוונטיות ולא רלוונטיות 

או הצגת קבוצת ( אותן בוחר המורה מראש

כדי להקטין עומס , לחיפושקישורים נתונים כבסיס 

 .קוגניטיבי ולמקד את תהליך האיתור

אם אני רוצה לתת לילדים עכשיו ללמוד לחקור את 

גוגל : כזו אני יוצרת סביבהאז , נגיד מן הזית, השמן

אני יוצרת סביבה שבה אני , קוראים לזה מותאם אישית

ואני . שותלת את האתרים שמתאימים לי ולא יותר מזה

ללקט רק בסביבה , לחפש, דים לשוטטמפנה את היל

אז יש עומס כזה . אני רוצה ללמד אותו מיומנות… הזו

 ...קטן ולא עומס ענק

 איתור מידע חשיבת מידע
הכוונה לניטור מטה 

 קוגניטיבי

המורה מנחה את התלמידם לשאול את עצמם 

כיצד : שאלות על תהליך האיתור שהם מבצעים כגון

כיצד לצמצם חיפוש או , לדייק את מילות החיפוש

 להרחיב אותו לפי הצורך הספציפי של התלמיד

לדוגמא אנחנו נעבוד עכשיו עם דמויות שקשורות 

כל . המידע הוא עצום, דמויות מופת: לשנים של המדינה

מה ? מה חשוב: הזמן אני מכוונת אותם על פי שאלות

? מה אתם הולכים להציג? מה מעניין אחרים? לא חשוב
כי אתה יכול לפתוח עכשיו על ? טי בכללאם זה רלוונ

, יש לך עמודים על גבי עמודים, ראש ממשלה מסויים
 ? מה אתה לוקח
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 הדגמה איתור מידע חשיבת מידע
המורה מדגים את תהליך החיפוש שהוא מבצע לפני 

 .שהתלמידים מבצעים תהליך חיפוש אישי

אני נותנת להם ( על מושג)כשהם צריכים לחפש מידע 

כל מיני מילות ... שמתוכה הם יכולים לחפשרשימה 

למשל  הרבה פעמים דיברנו על שעות הפנאי ...מפתח

אני גם מלמדת . ס"אז הפניתי אותם לאתרים של המתנ

אם אני אראה שם של . איפה אני מחפשת: אותם את זה

{ את המושג}אם אני אראה . מתנס אז זה מתאים לי
אז איפה , יכיםשעות הפנאי אז יש לי חוגים ויש לי מדר

 .אבל זו עבודה מקדימה. כדאי לי לחפש

 ציטוט לדוגמה הגדרת אסטרטגיית הוראה אסטרטגית הוראה תת מיומנות מיומנות על

 למידה לקראת תוצר איתור מידע חשיבת מידע
על מנת , המורה יוצר מטלה לימודית מבוססת תוצר

להגיע לתוצר המבוקש על התלמידים לבצע גם 

 .איתור מידעתהליכי 

ט בנובמבר שכאילו "על כהם היו צריכים להכין עיתון 

אז אמרנו . והם נכנסו. יוצא יום אחרי הכרזת המדינה

, 1947צריך לכתוב נובמבר ? איפה צריך להיכנס
לראות מה כתבו בעיתונים באותה , להיכנס לעיתונים

אז דיברנו . איזה פירסומות היו באותה תקופה, תקופה

 בעקבות השיחה הם מצאו וחיפשוואז  .על זה בכיתה

 . בעצמם

 למידת חקר איתור מידע חשיבת מידע
המורה מנחה את התלמידים לשאול ולנסח שאלת 

על מנת לענות על השאלה התלמידים מבצעים , חקר

 .תהליכי איתור מידע

שהילדים : ביחד זה תהליך, אנו שואלים שאלות ביחד

הילדים הם . זה תהליך של תיווך, שואלים שאלות

כל העניין של . בעצם חוקרים אז הם שואלים שאלות

הוא שואל שאלות ואז . חוקר זה בעצם לשאול שאלה

 הוא פשוט מחפש

 עבודה לפי מחוון איתור מידע חשיבת מידע
המורה יוצר מחוון כתוב הכולל קריטריונים 

 לחיפוש יעיל

זאת , פ קריטריונים לחפש"עהרבה פעמים  הם הולכים

הם לא יוצאים . שהם מאוד ממוקדים בחיפושאומרת 

 .... לשטח לפני שהם ממוקדים בחיפוש
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 איתור מידע חשיבת מידע
 מתן פיגומים

(scaffolding) 
 המורה מציג כלים להתמצאות בתהליך איתור מידע

אני גם מכוונת . ה'אמאל, לפעמים הם רואים אתר עמוס

מה יכול , תמונות, מה רומז לנו, כותרות: לאופן החיפוש

לעזור לי עכשיו מתוך האתר העצום הזה למצוא דווקא 

 את מה שאני רוצה

 ציטוט לדוגמה הגדרת אסטרטגיית הוראה אסטרטגית הוראה תת מיומנות מיומנות על

 חשיבת מידע
הפקת מידע 

ממקורות 

 מולטימדיה
 שאלות מנחות

המורה מחבר שאלות מנחות הניתנות לתלמידים 

 מדיה -ממקור מידע מרובהלפני או במהלך לימוד 

כשהראיתי להם את הסירטון על שיחרור ירושלים זה 

, סירטונים שממחישים את הדברים, פשוט נחרט, נחרט
אני ... לפעמים אני פותחת בסירטון, שצומחים בלמידה

פעם אחת ללמוד : שמה להם פעמיים את הסירטון

פעם שניה זה כבר יהיה לכם זה מאוד מדליק , להנאה

 . ז בפעם השניה אתם תעשו את המטלהוא מטלה

 יצירת תרשימים ארגון מידע חשיבת מידע
תלמידים יוצרים תרשימים מסוגים שונים בכדי 

 לארגן את המידע לקראת עיבודו

עם אייקונים של המידע שאני רוצה  תרשים זרימה

אני מארגן את . אז זה אירגון של מידע. לשים בכל אחד

כלי שיעזור להם ללמוד את הם גם יודעים שזה , המידע

? מי זוכר חומר אם הוא לא מאורגן לי בראש: החומר
 .ולכן זה יכול לעזור לכולם! לא אני

 השוואה סיכום ומיזוג מידע חשיבת מידע
המורה מלמד כיצד מבצעים השוואה בין מקורות 

וכיצד מעבדים וממזגים את ( זיהוי דומה ושונה)

 המידע 

שני בעלי חיים למשל , שני טקסטים להשוואהלתת  

שני טקסטים מאותו , ולמצוא את הדומה ואת השונה

, שני בעלי חיים: שלותחום אבל כל אחד עם הייחודיות 
שני טקסטים , שני יונקים או שני עצים, שני עופות

מידעיים או יכול להיות גם תמונות ואז באמת למצוא 

 .את הדומה ואת השונה
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 אסטרטגיות למידה סיכום ומיזוג מידע חשיבת מידע
המורה מטמיע אסטרטגיות למידה המסייעות 

מרקור על הטקסט : בסיכום ומיזוג מידע כגון

 'הגדרת מקור ראשי ומקורות משניים וכו, הדיגיטלי

זו , הוא המוביל, קודם כל טקסט אחד שהוא הראשי 

יש לי טקסט : למשל אסטרטגיה שגם הילדים מכירים

ים יתרמו לי עוד כל שאר הטקסט. אחד שבו אעמיק

ואם הם לא יתרמו לי . משהו אחד לטקסט הראשי שלי

יש טקסט אחד : זו למשל אסטרטגיה... אז הם מיותרים

 גדול מרכזי ואליו השאר מגיבים 

 סיכום ומיזוג מידע חשיבת מידע
 ליווי ותמיכה

(facilitation) 

פונה אליהם , המורה מסתובב בכיתה בין התלמידים

ומנחה אותם באופן אישי על מנת לסייע בתהליך 

 סיכום ומיזוג המידע 

איך .. עשינו הרבה מאוד רפלקציה, כל פעם עצרתי

לפחות שתי משימות ?... מה זה נתן לנו? הגענו לזה

אני אני מקבלת את התשובות ו... עשינו בצורה כזו 

 ...יושבת עם אלו שקשה להם, עוברת ביניהם

 שגרות עבודה סיכום ומיזוג מידע מידעחשיבת 
המורה מטמיע שגרות עבודה המסייעות בעבודה עם 

 מקורות במקביל ' מס

 -זה מחייב אותם באמת לקרוא ולא לעשות רק העתק
... ללמד אותם לעבוד עם מסך מפוצל לפני הכל... הדבק

 ...ללמד אותם להשתמש במיומנות

 סיכום ומיזוג מידע חשיבת מידע
הכוונה שאלות 

מסדר גבוה לחיפוש 

 או מיזוג מידע/ו

המורה מעצב שאלה המצריכה איסוף מידע 

, לעיתים מתחומי דעת שונים, ממקורות שונים
, מיזוג וסיכום מקוריים של התלמיד, הסקת מסקנות

מתוך מטרה להוביל את התלמידים לחשיבה 

 "הדבק-העתק"עצמאית על המידע והמנעות מ

שובות לשאלות של ת) הם צריכים לחפש את זה

וגם  גם באנציקלופדיה, גם בטקסט עיוני( המורה

, והם צריכים לקחת משפט מכל דבר בטקסט הדיגיטלי
הם צריכים לזהות אותו בשלושת : מהו הצורך האנושי 

מה הייתה ההמצאה שמצריים העתיקה , המקומות ולמה

משפט : לזהות את ההמצאה : שוב פעם, הביאה לעולם

, על התרבות האנושית בכלל ההשלכותומה  ,מכל מקור
 . אז גם פה וגם פה וגם פה, זה היסטורי, מהי התרומה

 חשיבת מידע
הנחלת עקרונות 

 אתיים
 הוראה ישירה

המורה מסביר לתלמידים באופן ישיר על שמירת 

זכויות יוצרים כחלק מתהליך האיתור והשימוש 

 במידע

 -אתראז הם כותבים מאיזה . הם יודעים שזה לא שלהם
אתה : יש זכויות יוצריםכי . הם יודעים לעשות את זה

 .לא יכול לקחת משהו שהוא לא שלך
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 חשיבת מידע
הערכת מהימנות 

 המידע
 הוראה ישירה

המורה מסביר לתלמידים באופן ישיר על חשיבות 

הערכת מקור המידע ודרכים לקביעת מהימנות 

 המקור

". מודעהמצאתי את זה בכותרת של אתר שכתוב לידו "
המורה מבקשת לעצור רגע את העבודה ומחדדת 

יש , שימו לב שיש כמה סוגי אתרים"לתלמידים 

לפני , מודעות כמו פרסומות ויש אתרי עיתונות ועוד

שתפיקו מידע תחשבו מאיזה אתר נוכל להוציא 

באיזה אתר המידע יהיה אמין ? פחות מידע/יותר

ידע למשל האם ממודעה נוכל להפיק מ? פחות/יותר

המורה " יותר"התלמידים עונים ?" פחות/אמין יותר

ממודעה נפיק אולי יותר מידע , אתם טועים"עונה להם 

 ..."אך הוא יהיה פחות אמין

 חשיבת מידע
הערכת מהימנות 

 המידע
 שגרות עבודה

המורה מטמיע עקרונות ופעולות על מנת להפוך את 

תהליך הערכת המקור לחלק שיגרתי בתהליך 

 הלמידה

זה ... הדבר הראשון שאנחנו בכלל מתעסקים איתו

. לדבר על העניין הזה של מאיפה אני לוקח את המידע
מי חתום על , האם אני לוקח את זה מאתר מוכר וידוע

ולראות מה  איך להסתכל על השורה הנוספת...  זה

האם זה , האם זו כתבה, האם זו פירסומת: נפתח לי שם

 .מאמר

 חשיבת מידע
מהימנות הערכת 

 המידע
 השוואה

המורה מעודד את התלמידים לבצע השוואה בין 

מקורות מידע שנמצאו על מנת לבדוק את מהימנות 

 התוכן

זה כל . להצליב את זה עם עוד מקור מידע אתה צריך

הזמן שאנחנו כותבים את עבודות החקר זה משהו שלי 

 .עומד מול עיניי

 חשיבת מידע
הערכת מהימנות 

 המידע
 דיון

המורה מוביל דיון במליאה על חשיבות הפעלת 

, הטלת ספק והערכת המהימנות של המידע, ביקורת
 והדרכים לבצע פעולות אלו

', מה זה סקוצ, אני נותנת לתלמידים לחפש מה זה צמדן
אז הם יכולים להתחיל לחפש ופתאום הם רואים אתר 

לאן , אוקיי"אז להראות להם . ים'שבעצם מוכר סקוצ

 לעשות דיון בכיתה?"... ם לחפש מידעאתם נכנסי

האם זה נכון לחפש , ולהפעיל באמת חשיבה ביקרותית

 ...פה

חשיבה 

 ביקורתית
 הוכחת טענה סילוף/זיהוי הטייה

מביא ערך מסולף  לתלמידיו כהוכחה /המורה יוצר

 להטות מקורות מידע/לכך שניתן לסלף

הם אמרו  -שאלתי אותם אם ויקיפדיה יכול לטעות

כי זה לא . ואז בדקנו מה זה בכלל ויקיפדיה. שלא

היה לא . אורים ותומים וגם שם יכולים להיות שגיאות

מזמן איזה שחקנית או דוגמנית שכתבו שהיא מתה 

 [מקורות נוספים]הבאתי להם את זה בוויקיפדיה אז 
והנה דוגמא שלפעמים המידע יכול . והנה היא חיה

 .להטעות אותנו
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חשיבה 

 ביקורתית
 מסר סמוי זיהוי

הכשרת תלמידים 

 מובילים

המורה מכשיר קבוצת תלמידים לשמש 

שמעוררים בין עמיתיהם את המודעות " שגרירים"כ

, לזיהוי מסרים סמויים במקורות כגון אתרים
 'סרטונים וכו

  
מעבר לזה יש לנו נבחרת נוער שהיא בעצם תלמידים 

אז ... שמובילים מבחינה טכנולוגית בבתי הספר שלהם

לומדים את כלי יוטיוב אבל כחלק מהשיחות על הם 

זאת אומרת , היוטיוב יש נושא שמוקדש לחלק השיווקי

, איך דוחפים לנו בתוך היוטיוב הרבה מאוד מסרים

שיש להם רעיונות , הרבה מאוד רעיונות שהם שיווקיים

עכשיו . מסחריות וילדים צריכים להיות מודעים לזה

תוך אוכלוסיית הילדים האלו הם שגרירים שלנו ב

 . התלמידים

חשיבה 

 ביקורתית
 דיון זיהוי מסר סמוי

המורה מוביל דיון במליאה על הפעלת ביקורתיות 

בזמן קריאת מקורות שונים והתייחסות לרבדים 

האם , מי קהל היעד, מטרת הכותב -סמויים כמו 

 ' קיים גוף בעל אינטרס מאחורי המקור וכו

קונפליקטים ועל כל מה בגלל שאנחנו עובדים הרבה על 

אז היו הרבה מקרים שכן , שקשור לטיעון ושכנוע

אבל אחד הדברים היפים זה . מצאנו דעות כאלה וכאלה

הרי בכל הנושא הזה של כתיבה : גם כן להראות

אני הרי . תלוי מה הצד שלו, עיתונאית תלוי מי כותב

. יכול לסקר נושא מסוים ולהראות אותו בכמה פנים
ם מתייחסים למה הייתה המטרה של הכותב ופה אנחנו ג

מה הוא רצה להדגיש ולהציג ומה מהדברים , עצמו

למה : מתקיים שיח... האלה אני לוקח אותם לעולם שלי

מה הוא ניסה בעצם , למי בעצם הוא יועד, המטרה

 .להשיג מהדברים האלה

 מסתעפת
גלישה ממוקדת 

 מטרה
 ליווי ותמיכה

(facilitation) 

פונה אליהם , בכיתה בין התלמידים המורה מסתובב

ומנחה אותם באופן אישי על מנת לסייע בגלישה 

ממוקדת ברשת והתמודדות עם חופש הפעולה 

 שמזמן המבנה המסתעף של רשת האנטרנט

האתגר הגדול הוא לפתוח את הדלת הזו ולאפשר להם 

לשוטט ואז לאסוף אותם ואז להגדיר את המטרות 

א ילכו לאיבוד בשטף בצורה מספיק מדויקת שהם ל

להסתובב ביניהם כל הזמן יש המון עבודה של ... המידע

 .לחקור ולמקד, לשאול, לבדוק

 מסתעפת
גלישה ממוקדת 

 מטרה
קביעת מסגרת זמן 

 דיפרנציאלית

המורה מודע לכך שישנה שונות בין תלמידים באופן 

, ובקצב ההתמודדות עם האופי המסתעף של הרשת
ומאפשר לתלמידים ספציפיים זמן נוסף לביצוע 

 ולתרגול תהליך זה 

  
נורא , בכל אופן אם תלמיד ממש נסחף לתוך המחשב

: שהוא התחיל[ החיפוש]חשוב לו להמשיך את התהליך 

הוא מקבל ממני פטור לשיעור הבא עם אישור לשבת 

 [.על מנת לסיים]בחדר מחשבים 
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 מסתעפת
גלישה ממוקדת 

 מטרה
לניטור מטה הכוונה 

 קוגניטיבי

המורה מנחה את התלמידים לבדוק את תהליך 

הגלישה וההסתעפות שלהם על מנת למנוע תחושה 

 "הליכה לאיבוד"של 

הביאה אותי ( של ללכת לאיבוד ברשת)ההתנסות הזו 

את המקום  אני חייבת ללמד את התלמידים שלילהבין ש

אתה פשוט תלך לאיבוד אם אתה , שזה יקרה לך: הזה

לא תדע וכשאתה תיכנס מול המחשב תהיה ממוקד 

 ...אתה עלול ללכת לאיבוד, מטרה
 
 

 הגבלת זמן גלישה תחומה בזמן מסתעפת
המורה מאמין כי הגבלת זמן לביצוע משימה 

בסביבה מסתעפת משפר את ביצוע המשימה ולכן 

 קוצב זמן עבור התלמידים לביצוע משימות אלו

יש עניין בזה , בגרות אני חושבת שיש בזה עניין גם של

הרי אם יש לי עכשיו עשר . גם כמה זמן עומד לרשותי

אז אני אהיה הרבה יותר , דקות לעשות את העבודה שלי

מאשר אם יש לי עכשיו שלוש שעות מכוונת מטרה 

  להנות ויש לי זמן

 מסתעפת
 גלישת גישוש

(exploratory 
search) 

 מתן פיגומים 
(scaffolding) 

לתלמידים פעולות מומלצות בסביבה המורה מדגים 

הסתעפות מתוך מקור ראשי : מסתעפת כגון

 הפניות ועוד", מילים חמות"באמצעות 

שזה באמת  המילים החמות לקישורבויקיפדיה יש את 

אני צריך להעמיק … שולח אותנו להרחבות בלי סוף

בנושא מסויים מתוך הנושא שהויקיפדיה לא התייחסה 

נקודת ... מתחיל להתגלגל ואתה... או לא הרחיבה

 המוצא תהיה הויקיפדיה

 התנסות בניית אינדקס מסתעפת
המורה מאפשר לתלמידים להתנסות בגלישה ברשת 

 תוך בניית מאגר מקורות

עם כל הנושא של  Pinterestתתן להם לבנות לוח 

אלא שכל  Pinterest-הם ילמדו לא רק את ה, החקר

  .העולם הזה מלא במקורות מידע

-תמונתית
 חזותית

הפקת מידע ופענוח 

מסר מייצוגים 

 חזותיים
 דיון

המורה משתמש בתוצר חזותי המעורר עניין או 

פרובוקציה כדי לנהל דיון במליאה ולפתח מודעות 

לכח של מסר חזותי ואת המיומנות של הבנת המסר 

 על פי חלקיו

את רואה אפילו על , שיחות חברתיותיש פה הרבה 

י 'משתמשים אמנם בביטויים של האימוגהקירות אנחנו 
צאי החוצה . שהם מכירים אבל זה תמיד מקבל הקשר

אנחנו משתמשים בעולם שלהם . ותוכלי לראות עוד לוח

משהו שאמנם לא המצאתי : תסתכלי פה. לדברים שלנו

הבעה של : צורה של ווטסאפ: אבל הבאתי לכיתה

זה קיים , אנחנו משתמשים. מישהו יכול לעזור לי

הבחירה היא להביא , מורים עושים את זה, אינטרנטב

 .את זה בצורה שהם מכירים וידידותי להם
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-תמונתית
 חזותית

הפקת מידע ופענוח 

מסר מייצוגים 

 חזותיים
 השוואה

המורה מציג לתלמידים נושא באמצעות מספר 

מקורות חזותיים או מבקש מהתלמידים להביא 

בין באמצעות השוואה , בעצמם מקורות כאלו

 המיומנות-המקורות התלמידים מפתחים את תת

של משקעים של  הם היו צריכים להשוות בין מפות

מה  -ולראות אזור מסויים -גובה טמפטורות כל מיני

לקחת את הנתונים , מה הטמפרטורות, הגובה שלו

ודווקא זו הייתה משימה . מהמקרא מפה למפות השונות

 . הופתעתי, שהייתה להם קלה

-תמונתית
 חזותית

הפקת מידע ופענוח 

מסר מייצוגים 

 חזותיים
 הדגמה

המורה מדגים כיצד מפענחים ומפיקים מידע 

מייצוגים גרפיים סטטים ואינטראקטיביים כגון 

 'גרפים וכו, מפות, תמונות

אם יש . מה שונה, מה דומה: אני מנסה להסביר להם 

 ...להבין מקרא... מפה שצריך ללמוד מה המשקעים

-תמונתית
 חזותית

הפקת מידע ופענוח 

מסר מייצוגים 

 חזותיים
 הוראה ישירה

המורה מסביר לתלמידים באופן ישיר כי יש 

להתייחס אל ייצוגים חזותיים כאל מקור מידע בעל 

 משמעות

שגם תמונה זה טקסט  צריך להגיד להםהרבה פעמים 

להתייחס אליה ולא סתם לשים ... וגם גרף זה טקסט 

 .אותה כתמונה לקישוט

-תמונתית
 חזותית

הפקת מידע ופענוח 

מסר מייצוגים 

 חזותיים

התנסות בניתוח 

 תוכן חזותי

( רצף שאלות קבוע)המורה מטמיעה שימוש בכלי 
שמטרתו לסייע בהפקת מידע וניתוח תוכן מייצוגים 

 חזותיים

: אני אתן לך דוגמא לשיעור כזה שאני הייתי עושה
לא היו ולפני טיול שהם . הילדים גם יצרו מצגות

ילדים . נהגתי להקרין תמונות על המסך, במקומות האלו

אני : שואל, חושב, רואה: היו צריכים להשתמש בכלי

עושה אינטגרציה , אני אוסף נתונים, רואה את התמונה

זה אומר איזה שהוא רעיון בעקבות  ,עם הנתונים האלו

 .מה שאני רואה וגם שואל שאלה

-תמונתית
 חזותית

וח הפקת מידע ופענ

מסר מייצוגים 

 חזותיים
 מישחוק

המורה משתמש במשחקים המפתחים יכולת ניתוח 

של רכיבים חזותיים במרחב הדיגיטלי ופענוח של 

 מידע הניתן להפיק מהם

של שילוב של תמונה ונקודות  יש את האפילקציהאז 

אז למשל יש להם כשהם מקבלים תמונה עם . חמות

 התמונה והרמז על סמךרמזים טקסטואליים כביכול ואז 

שיש להם הם צריכים בעצם להגיע לפיענוח של הנושא 

 . או של הביטוי שמסתתר

-תמונתית
 חזותית

פענוח ייצוגים 

 בממשק משתמש
 הוראה ישירה

המורה מסביר באופן ישיר משמעויות של אייקונים 

 שונים

פונה אל המורה וזו להגיע לגוגל  תלמידה שלא מצליחה

האם נכנסת דרך האייקון הצבעוני העגול " מכוונת אותה

כשהתלמידה עונה ?" Eאו דרך האייקון של האות 

כל " המורה מסבירה לכלל הכיתה Eשנכנסה דרך האות 

אקספלורר הוא . אייקון מסמן כניסה למנוע חיפוש אחר

מנוע חיפוש שונה מגוגל כרום ובבית הספר הוא עובד 

שלו יש  בגוגללכן אנחנו משתמשים . הרבה יותר לאט

 אייקון עגול צבעוני
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-תמונתית
 חזותית

פענוח ייצוגים 

 בממשק משתמש
 מתן פיגומים 

(scaffolding) 
 המורה מציג כלים ורמזים לזיהוי אייקונים

איפה אפשר למצוא את : " דף וורד חדש תפתחו בבקשה

שיש גם סרגל תחתון וגם על  אנחנו מסביריםאז ?" זה

המילה וורד באיזו , דעתכםאיך לפי . שולחן העבודה

אות היא מתחילה ואיך לפי דעתכם צריך להראות 

 .האייקון

-תמונתית
 חזותית

פענוח ייצוגים 

 בממשק משתמש
 הדגמה

המורה מדגים שימוש באייקונים שונים בתוכנה 

 מוכרת

או . ותראי את כולם עושים את הדבר הזה... אז הדגמתי

יודעים שהם אצלי הם גם , איך אני מורידה תמונה

, רשאים להוריד רק תמונה שאין עליה זכויות יוצרים
אז איך אני מצרפת את . אז הסברתי להם את העניין הזה

איך אני מבהירה , איך אני משחקת עם התמונה, זה

 .אותה

-תמונתית
 חזותית

פענוח ייצוגים 

 בממשק משתמש
 למידת עמיתים

המורה מנחה את התלמידים לסייע לעמיתיהם 

 ותפעול תוכנות וממשקים בפענוח

הצנחנים שמשחררים בכותל , לקחנו את החיילים

ותמונה של דונלד טראמפ ושתלו אותו שם ביניהם 

קחנו שטרות שעשו ולקחנו דוגמא משהו שטר רגיל ול

כמו כדי להראות שמדינת ישראל היא לא מדינת כל 

אלו דברים : סביב הדיון אנחנו משתמשים בהם ,אזרחיה

לא יודעת אם לקרוא להם מקוונים או שירדו מהרשת 

מתוקשבים אבל בהחלט חזותיים והם היו כלי לחשיבה 

ביקורתית על מדינה יהודית דמוקרטית מול מדינת כל 

  .אזרחיה למשל

-תמונתית
 חזותית

הוראת הוריסטיקות 

 לעיצוב חזותי
 הוראה ישירה

המורה מלמד את התלמידים כיצד לעצב מידע בדרך 

 (כרזה/תמונה/מצגת)חזותית יעילה 

הוא יכול להשתמש . אז מבחינתו מצגת היא כלי עבודה

מלמדים את הילדים איך מייצרים מצגת . במצגת

 ...לא קוראים מתוכה, לא רוויה לא עמוסה: איכותית

-תמונתית
 חזותית

הוראת הוריסטיקות 

 לעיצוב חזותי
 בניית מחוון

המורה בונה עם התלמידים מחוון לעיצוב מידע 

 (כרזה/תמונה/מצגת)בדרך חזותית יעילה 

איך נושאים הרצאה בפני ילדים  בנינו בכיתה מחוון

אז המשוב של הילדים . ואיך מכינים את ההרצאה הזו

... כמו: תמיד מה הם ראו ששייך למחוון... אחר כך 
 .הרקע שלה התאים, השקופית שבניתם

 -שעתוק 
 יצירתיות

שעתוק 

 מולטימדיאלי
 בניית תוצר

לאחר תהליך למידה שהוביל המורה התלמידים 

נדרשים לקחת את הידע שרכשו ולהמיר אותו 

 'עיתון וכו, סרטון, לתוצר כגון משחק

למשל ...   יצירת המשחק דרשה מהם לקחת את הידע 

שאם יודעים , חלק מהמשחק מסלול היה ליצור שאלות

אם לא יודעים אז , מתקדמיםאת התשובה אז 

למשל על שאלות , כשהם הכינו את המשחק... נשארים

חיפשו את : אז הם השתמשו במחשב, בנושא חנוכה

 .התשובות שהשתמשו בזה לצורך המשחק



 
 35/12.15אלקלעי               מענק המדען הראשי של משרד החינוך, קול קורא מספר -יהודה ועשת-בלאו, בן

132 
 

 -שעתוק 
 יצירתיות

שעתוק 

 מולטימדיאלי
 למידה לקראת תוצר

המורה יוצר מטלה הכוללת תהליך של למידת חקר 

עצמאי ששיאו יצירת תוצר מקורי על ידי 

התלמידים משלבים ומציגים באופן )התלמידים 

 (יצירתי את פריטי הידע שאספו בתהליך הלמידה

יצרו בעצמם . בעקבות השיחה הם מצאו וחיפשו בעצמם

עיתונים מודפסים גם : עשו עבודה מקסימה, עיתונים

את המידע הם לקחו גם מתוך . בות ומי הצביעהתגו

 .המחשב וגם מידע מדף שנתנו

 -שעתוק 
 יצירתיות

שעתוק 

 מולטימדיאלי
 ליווי ותמיכה

(facilitation) 

פונה ומנחה את התלמידים באופן , המורה מסתובב

אישי לאורך תהליך היצירה בכדי להגיע לתוצר 

 . אישי בעל משמעות

הרעיון היה שהם יבחרו איזה ...  אנחנו מלווים אותם

אז הרעיון היה . שהוא מנהיג ויבנו אתר אינטרנט עליו

לקחת כל מיני מקורות מידע וסרטונים ותמונות כל מיני 

ואז . כאלה כדי ליצור מין אתר אינטרנט חדש על האיש

 .תערוכה ווירטואלית... ליצור 

 -שעתוק 
 יצירתיות

שעתוק 

 מולטימדיאלי
 משוב מתמשך

מעביר משוב אישי לתלמידים לאורך שלבי המורה 

 תהליך היצירה

הייתה לנו קבוצה של ילדים ... אני עוברת בין הקבוצות

וכשבאו ... סופר סופר חכמים אבל סופר שתלטניים

כל ילד שאמר את ראית ... תציגו, אמרתי אוקי, אלי

שזה רק לדפדף בדף ולהבין שכל ילד זה רק אפיזודה 

יכול להיות . פה שום קשר אין, אמרתי רגע... אחת

... ישבתי איתם ועזרתי להםאז ... שהייתה פה בעיה
פרזנטציה לפני כולם תמיד ... נדרשה התערבות שלי

אם אני צריכה לעבוד איתו על חמש  ...עוברת אותי

אז , כדי שאחר כך הוא יעמוד בפרונט ויגיש לי טיוטות

אבל , יש ילד שלא יצטרך שום דבר. זה לא משנה לי

 ...יד זה עובר דרכיתמ

 -שעתוק 
 יצירתיות

שעתוק 

 מולטימדיאלי
בניית תוצרים ברמה 

 דיפרנציאלית

המורה מזהה חוזקות או נטיות של תלמידים שונים 

ובהתאם לכך מזמן להם פעילויות יצירה , בכיתה

 במרחב הדיגיטלי ומנחה אותם באופן אישי 

אז . אם כולם התחילו משימה בנושא נגיד פרחי חורף

שבאמת יש לה  ני אאסוף את הקבוצה שאני חושבתא

כי יכול . אשאל מי רוצה להעמיקאני , מקום למעבר

להיות שיש כאלו שאני חושבת והם לא רוצים 

אפשר , ואז אפשר להגיע לבצלים שלהם... להעמיק

אני חושבת שדבר כזה מאפשר ... להגיע לפקעות

 .למי שנמצא שם[... את התוצר]להרחיב 

חברתית רגשית 

 (תקשורת)
פיתוח כללי נתיקט 

(netiquette) 
 דיון

המורה מוביל דיון במליאה על סיטואציות חברתיות 

שהתרחשו במרחב הדיגיטלי הכיתתי או מביא 

דוגמאות לסיטואציות דומות שהתרחשו במקומות 

 אחרים

זאת אומרת להביא סיטואציות  -אני עובדת עם הרחקה

הם בכלל ולתת עליהם שהם כאילו לא קשורות אלי

 .לדבר על הסיטואציות האלה
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חברתית רגשית 

 (תקשורת)
פיתוח כללי נתיקט 

(netiquette) 
בניית מסגרת באופן 

 שיתופי
המורה כותב יחד עם התלמידים כללים להתנהגות 

 ברשתות חברתיות

יש המון המון בעיות . ברשתות חברתיותאמנה לגלישה 

בגלל חוסר הבנה או חברתיות בגלל כוחה של מילה או 

ואנחנו מעלים את . בגלל דברים שילדים עושים במכוון

כל הדברים שקשורים להתנהלות הזו ברשת ויוצרים 

אחר כך האמנה הזו  .יש הרבה מאוד טיוטות. אמנה

אני מבקשת , ההורים מסתכלים עליה. נשלחת להורים

כל ילדי , אחר כך היא מודפסת. גם את חוות דעתם

ואנחנו קובעים לעצמנו מה קורה , עליההכיתה חותמים 

זה הולך  ,וזה הולך נהדר. במידה וילדים לא נשמעים 

אז אחרי שיש את האמנה הזו וכולם חותמים ... נפלא

אני פותחת עם הילדים קבוצת , וגם ההורים חותמים

 .הם צריכים לסגור את כל הקבוצות האחרות. ווטסאפ

חברתית רגשית 

 (תקשורת)
פיתוח כללי נתיקט 

(netiquette) 
 קביעת מסגרת

המורה קובע גבולות ומטיל סנקציות על תלמידים 

 לפי הצורך

אין להעביר : אני מקריאה. זו אמנה של הכיתה שלי 

.. הודעות שרשרת או הודעות מפחידות או פוגעניות
אבל , מתעלמים מנושא שיחה שלא מעניין אותי במיוחד

בסופי השבוע הקבוצה ... לא מתעלמים מחבר או חברה

, כתיבה בקבוצה מותרת החל ממוצאי שבת. בהדממה
היחידה שיכולה לכתוב הודעות בשעות הלא מאושרות 

במידה ויהיה לשאול שאלת הבהרה על ... זו המורה

אם אתם לא . עונים לא ולא מתעלמים, שיעורי בית

יודעים מה השיעורים עונים לילד בפרטי כדי שלא 

 ...ם ממנויחשוב שמתעלמי
 

חברתית רגשית 

 (תקשורת)
פיתוח כללי נתיקט 

(netiquette) 
 סימולציה

המורה משתמש בסימולציות ומשחקי תפקידים 

בכדי להמחיש ערכים והתנהגות אתית במרחב 

 דיגיטלי

עשינו על זה כמה שיעורי חינוך לפני שפתחנו את  

קצת לדבר על מה מותר מה אסור מה מתאים . הקבוצה

עשינו כמו משחקי תפקידים מה לא מתאים אפילו 

מה מתאים , סימולציות כאלו מה קורה אם: כאלה

לכתוב בקבוצה שהמורה נמצאת בה לעומת קבוצה 

 באיזה שעות מתאים לכתוב, שהמורה לא נמצאת בה

חברתית רגשית 

 (תקשורת)
כתיבה במשלב 

 לשוני הולם
 מודלינג 

המורה משמש דוגמא אישית לתלמידים ביצירת 

 תקשורת נכונה במרחב הדיגיטלי 

אז תלמידים שלא מכירים , אני הייתי רכזת תיקשוב

מייל כזה הייתי , אותי היו כותבים לי אין לי סיסמא 

ואני ]..[ הייתי עונה שלום שמי אז ...מקבלת פעם ב

י אתה מהמייל שלך אני לא יודעת מ. רכזת תיקשוב

סיסמא לאיזה אתר אתה צריך ובנוסף , ואיזה כיתה אתה

ואז את פתאום  אשמח אם תפנה בשלום והתחלהאני 
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אבל זה ממש ללמד . מקבלת מכתב מנוסח להפליא

 הם לא מבינים, אותם איך להשתמש בעולם הזה

חברתית רגשית 

 (תקשורת)
העצמת אישיות 

 הפרט
תפקיד /משימה

 אישי לתלמיד

לתלמידים תפקידים בסביבות המורה נותן 

-דיגיטליות כדי להעצים ולחזק מיומנויות חברתיות
 רגשיות

אני יודעת שהווטסאפ הוא כלי נורא נורא משמעותי 

להעביר  מיניתי ילדה שהיא אחראיתבחיים שלהם ולכן 

 . הודעות בקבוצת הווטסאפ הכיתתית

חברתית רגשית 

 (תקשורת)
 דיון מקוון החלפת דעות

דיון מקוון כדי לעודד החלפת דעות  המורה יוצר

 במרחב הדיגיטלי

ששם אתה יכול לתת להם  LINOITאפליקצייה יש את 

ואתה יכול לתת להם לכתוב דברים  כמו קיר פתקים

כל אחד יכול . וכל אחד יכול לכתוב את התשובה שלו

לכתוב משהו שהוא רוצה וככה אתה יכול לראות את 

אות שאתה חשבת ואתה יכול להר, התשובות של כולם

 .משהו אחד ואתה משהו אחר

חברתית רגשית 

 (שיתופיות)
 שיתוף 

(sharing) 
 הנגשת מידע

תלמידים משתפים את חבריהם במידע שמצאו 

 ברשת 

ך אז כשיש מבחן יש את "לפני שנתיים לימדתי תנ

ילדה הביאה כול הספר ומשימות דיגיטליות אחרות אז 

 מהחדשות של העבר  מיני סרטונים

חברתית רגשית 

 (שיתופיות)
 שיתוף 

(sharing) 
למידה מתוצרי 

 עמיתים
מתבוננים , התלמידים משתפים את התוצרים

 .ולומדים מתוצרי העמיתים

כלי דיגיטלי , ום'העלינו לרוגהם עשו מצגות ואת כולם 

 ואחר כך עבודת עמיתים, שנותן להציג הרבה עבודות

כל אחד ישב והסביר לאחרים ואחר כך הציגו בכיתה 

ועד היום זוכרים את  היה תהליך רפקלטיביוגם להורים 

 זה

חברתית רגשית 

 (שיתופיות)
 חלוקת תפקידים 

(cooperation) 
 יקסו'ג

כל תלמיד בקבוצה לומד חלק מהתוכן ומלמד את 

 עמיתיו בקבוצה

כל קבוצה הייתה צריכה להציג בית במצגת שיתופית 

יש לנו את השיר השלם אבל כל בית קבוצה אחרת ואז 

 יצרה

חברתית רגשית 

 (שיתופיות)
 שיתוף פעולה

(Collaboration) 
קביעת קבוצות 

 עבודה
המורה קובע את קבוצות העבודה לפי שיקולים 

 שונים שלו

. הם יעבדו על המצאות ישראליות שיש בארץ ובעולם 
יצרנו גם פה הם לא יתחילו יותר מידי להתברבר כי 

, החקלאות, המצאות בתחום הביטחון: להם קבוצות
, שקדי מרק: מתוך זה אנחנו בחרנו תת נושאים. המזון

לכל  3בחרנו כל הדברים האלו , עגבניות שרי, פתיתים 

 והכנו להם קישורים למקורות מידע קבוצה

חברתית רגשית 

 (שיתופיות)
 שיתוף פעולה

(Collaboration) 
 עבודה לפי מחוון

המורה מעודד שיתופיות באמצעות הצבת ציפיות 

 וקריטריונים הניתנים להערכה

הנחיות . היו לנו הנחיות מאוד ברורות מה נכנס ומה לא

תעודת זהות החלק הראשון הוא . לעבודה הקבוצתית

כל . הנה הקריטריונים לתעודת זהות' הם יצרו מצגת וכו

 .הרשת הייתה פתוחה בפניהם
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חברתית רגשית 

 (שיתופיות)
 שיתוף פעולה

(Collaboration) 
 רפלקציה

המורה מבקש מהתלמיד להפעיל חשיבה 

 .רפלקטיבית על מידת השיתופיות שגילה במשימה

אז זה כבר . מהרפלקציה הזו הם למדו ואז הם תיקנו

קודם כל הם למדו שהם היו . היה ראוי ומתאים בסדר

שתהיה , חייבים למנות מישהו שינהל את הדברים

לא שכל אחד יגיד אני לוקח את . חלוקת עבודה נכונה

לוקח את זה והתחילו לעבוד ואני , לוקח את זה, זה

וכל . ראיתי שזה הולך לכיוון הזה אבל לא עצרתי אותם

אותה משימה והתקבלו תוצרים  הקבוצות עשו את

הביקורת של מה , אחרים לגמרי אבל מהרפלקציה

 . שקרה אז באמת רובם תיקנו את זה ותיקנו את זה נכון

חברתית רגשית 

 (שיתופיות)
 שיתוף פעולה

(Collaboration) 
 ליווי ותמיכה

(facilitation) 

פונה אליהם , המורה מסתובב בכיתה בין התלמידים

בתהליך בניית התוצר השיתופי ומנחה אותם 

 פ"באמצעות הערות על המסמך השיתופי או בע

בתוך . כל זוג עובד על אזור אחר. יש מחשב 2לכל 

אז . האזור הם מחפשים יישוב שעליו הם רוצים לעבוד

הם קראו על . הם בעצם הלכו לאינטרנט וחיפשו מידע

התפקיד שלי היה . האזור והפעילו חשיבה ביקורתית

אני לא כל כך : לעבור ביניהם ולהגיד להם, לתווך

אני לא רוצה שתיקחו מידע : אוהבת ויקיפדיה

, תיכנסו לעירייהתחפשו עוד אתרים מהוויקיפדיה אלא 
 .יש אנציקלופדיות חינמיות, לכתבות בעיתון, למועצה

פתרון בעיות 

 מורכבות
מודעות לקיומם של 

 פתרונות מרובים
 דיון

התלמידים אודות שאלות המורה דן במליאה עם 

וסיטואציות המחוברות לחיי היומיום של התלמידים 

 או למציאות העכשווית

וכל אחד אומר את מקימים בבית המדרש דיונים אנחנו  

אני שואל אותם שאלות שקשורים לחיים … מה שיש לו

מה הייתם עושים או איזה מחיר הייתם : שלהם

, ית אחתה לא שאלות של אמת אובייקטיבז, מקריבים
יש דיון פתוח כל . כל אחד מביא את עולם הערכים שלו

אחר כך אנחנו אוספים את , אחד מביע את הדעה שלו

 כלל הדעות ומנסים לצאת עם תובנה
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  שלב א' -בעברית  כלי המחקר. 2נספח 

משלב  הואבו תצפית במורה בזמן שיעור  ב.-ו ,ראיון עם מורה מיטביקווים מנחים לא. שלב א' כוללים:  לשכלי המחקר 

.טכנולוגיה בהוראת תחום התוכן  

 לראיון עם מורה קווים מנחים א.

 

 קווים מנחים לראיון 

 

 (אחרי פיילוט)במסגרת מחקר אוריינות דיגיטלית 

 
 

 התנהגויות שיסייעו לך כמראיין/כמראיינת

 

 התנהגויות שכדאי להימנע מהן כמראיין/כמראיינת

 

:דוגמאות לשאלות –למקד באסטרטגיות ההוראה שמעודדות אורינויות    

▪ ?למה זו למידה מיטבית בעיניך   

▪ ...?מה אתה עושה כדי ללמד אותם לקפוץ מאתר לאתר באינטרנט   

▪ .. איך את מסייע לתלמיד -...איך –כפשוטו  -לשאול שאלות של  

?מה ההנחיות שלך...? איך אתה תורם...מנחה/איך אתה מלמד  

▪ ה אומר כשאת  XX כשאתה אומר , למשל? למה אתה מתכוון 

?למה אתה מתכוון", קשיים"  

 

...לפיו של המרואיין-לא להכניס מילים  

 

 

 

 לא לנסות להוציא מים מסלע

שיח אלא מונולוג של המרואיין-לזכור שראיון אינו דו. להקשיב  

.יותר לשמוע ממנו ופחות להשמיע  

להיגרר לסוגיות צדדיות/לא לגרור  

להביע אמפתיות –לעודד  /לפרגן לא להוביל את ...לקבל את העובדה שאין דוגמא ולא לבקש דוגמא 

..היית כן עושה אז...לו: המורה לתשובה  

במטרה , זאת... לשקף את הדברים של המורה ולתת למורה להגיב לשיקוף

או לעודד עוד נקודות ...או כי חסר משהו להבנה.. להוציא עוד משהו

.פרשנויות של המורה/מבט  

 להימנע מלשאול כמה שאלות בו זמנית

 

:הנחיות נוספות  

כדאי גם . כאשר המורים עייפים -כדאי לקבוע בתחילתו של היום ובכל מקרה להימנע מלערוך את הראיון בסופו של יום  –לגבי עיתוי הריאיון  ▪

. סיום מחצית וערבי חופשות: להימנע מעריכת ראיונות בזמנים כמו  

בשיחה עם המורה יש להדגיש כי המורים המשתתפים במחקר זה עשויים להיות חלק מקבוצת מורים מובילים מטעם משרד החינוך בתחום  ▪

.במטרה לעודד את רצונם של המורים להקדיש מזמנם ולקחת חלק כמרואיינים במחקר זה, זאת. אוריינות דיגיטלית  
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כדאי להדגיש שהם נבחרו , במחקר מהווה עבורם הזדמנות להשפיע על המערכת מבפניםבהקשר זה אם מתאים אז אפשר לומר כי ההשתתפות  ▪

.כי הם עושים שימוש מיטבי בטכנולוגיה במהלך הוראה בשיעור  

(.כשעה עד שתי שעות בית ספריות)דקות  60-זמן הריאיון המשוער הוא כ ▪  

 
 
 

 
 פתיח לראיון

 . שיזם המדען הראשי של משרד החינוך" אוריינות דיגיטלית"ואני חלק מצוות המחקר בנושא ... שמי , בוקר טוב/שלום

 .אנחנו מאוד מעריכים את זה. תודה שהסכמת להיפגש איתי היום

 -מאוד חשוב לנו לשמוע ממך . במהלך השעה הקרובה נקיים ראיון על האופן שבו את משתמשת בטכנולוגיה במהלך ההוראה שלך

למה את , כיצד את עושה את זה מה הרציונל שמנחה את דרך עבודתך -כמורה הנחשבת כמובילה בשילוב הפדגוגיה והטכנולוגיה 

 .אנחנו  פשוט באים ללמוד ממך. פועלת בדרך כזו ולא אחרת

ויוצג , לת בית הספרכולל משרד החינוך או הנה, לא יעובר לגורם אחר כלשהו, אציין שכל מה שתגידי ישמש לניתוח נתונים בלבד

 .  במסקנות המחקר בדרך שלא יאפשר לזהות אותך או את בית הספר

 

החלק הראשון בעל אופי יותר אינפורמטיבי ובחלק השני נשוחח על דרך השימוש שלך בטכנולוגיה : הריאיון מורכב משני חלקים

 .כדי לעודד מיומנויות החשובות ללמידה בעידן הטכנולוגי של היום

 

 .אנחנו פותחים את מכשיר ההקלטה ונתחיל בשאלה הראשונה ,ברשותך

 

 

 הטקסט המסומן בסוגריים בצהוב הנו לשימוש המראיין ולשם מתן דוגמאות למורה בעת הצורך: הערה

 

 חלקו הראשון של הריאיון

 

 XXואני נמצאת כאן עם (,  לציין את שמו הפרטי של המראיין...)אני: חשוב להקפיד על הפתיח הבא בתחילת ההקלטה של הריאיון

   1:0/ 1:1דתי שמלמד במודל /חטיבה ממלכתי/מבית ספר יסודי( שם פרטי של המורה)

 ?באיזה כיתות, ת/ה מלמד/איזה מקצועות את, ההשכלה שלך, מה ותק ההוראה שלך, י לי על עצמך/ספר( משתני רקע) .1

 .פרטי? אילו, כןאם ? שילוב התקשוב בהוראה: בנושא או הדרכה/השתלמויות והאם עברת  .2

 

 ?בעינייך אוריינותמה היא  [תפיסת המורה]  .3
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במה היא שונה מהאוריינות שלפני עידן המחשבים ? האוריינות בעידן הטכנולוגי של היוםאיך היית מתארת את   .4

 ?והטכנולוגיות הדיגיטליות שקיימות היום

הלימודים בבית הספר בדומה לאוריינות האם צריך לפתח את המיומנויות הללו במסגרת , על פי ניסיונך ותפיסתך .5

האם תפקידו לפתח -אחרי התשובה לחלק הראשון כדי להבהיר את תפיסת המורה" למה"לשאול ? )למה?...הקריאה

 .(האוריינויות ומדוע כן או לא

 
 חלקו השני של הריאיון

בטכנולוגיה כדי לעודד מיומנויות של בחלק זה  המראיין מנחה את המורה בצורה מפורשת לתאר ולהציג את דרך השימוש שלו 

 .אוריינות דיגיטלית

 

 שימו לב לפורמט של דרך שאילת השאלות שחוזר על עצמו לכל אורך המיומנויות

 פתיח קצר ▪

 כללי ▪

 בקשה לתאר דוגמאות ▪

 לשיקולו של המראיין –במידת הצורך לבקש לפרט יותר  ▪
 

 

 חשיבה ביקורתית/חשיבת מידע .1

 ובעת הצורך למרואיין עבור המראיין     

, לסווגו, היכולת להעריך את טיב המידע -( Information thinking; critical thinking)חשיבה ביקורתית  /חשיבת מידע 

ידי טיבן של משימות הלמידה שהמורה מטילה על -יכולת זו נבחנת על. לנתחו באופן ביקורתי ולעשות בו שימוש איכותי

 .ות שלהם עם מקורות מידעוהתמודד, התלמידים בפועל

 

עולה חשיבות ההכשרה של הלומדים להתמודד עם המידע בצורה , בו  כמות אינסופית של מידע זמינה לכל, בעידן של ימינו  :פתיח

 .ביקורתית ומושכלת

 

 ?בכיתה ומחוצה לה –איך את עושה את זה עם תלמידיך  :כללי

 

להפעיל חשיבה , תוכלי בבקשה לתאר דוגמאות למשימה שבמהלכה תלמידים צריכים להפעיל סוגי חשיבה   מסוג זה :דוגמאות

 ?ביקורתית על מידע
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  :לשיקולו של המראיין –במידת הצורך לבקש לפרט יותר 

אילו שאלות את ? איך הם החליטו איזה מידע אמין ואיזה לא -בסיטואציה בה תלמידים מצאו מקורות מידע סותרים  ▪

 ?איזה כלים את נותנת להם ? מה ההנחיות שלך? שואלת אותם

 

אמינות )הערכת איכות התוכן , הערכת איכות המקור, איתור מכוון, איתור עצמאי: לנווט את הריאיון לפי מחסן המילים הבא

 .פרשנות, נקיטת עמדה, הסקת מסקנות, השוואה: חשיבה ביקורתית( ; המידע

 

 חשיבה תמונתית חזותית  . 2

 ובעת הצורך למרואיין  עבור המראיין

היכולת להבין ולפרש אינטואיטיבית ייצוגים גרפיים ותמונתיים של  -(  photo-visual thinking)חשיבה תמונתית חזותית 

 . ואפליקציות מגוונותיכולת זו תיבדק על ידי חשיפת התלמידים לתוכנות . תרשימים וגרפים, כגון צלמיות, ידע

 

למשל , אם בסביבות המחשב והאינטרנט. תמונתי-אנחנו נחשפים כיום יותר ויותר למסרים המועברים אלינו באופן גרפי :פתיח

בספרי לימוד ובמאמרים הילדים נחשפים . פרסומות ושלטי דרכים, ואםבעיתונים, באפליקציות חדשות שעלינו לפענח כיצד הן פועלות

-הריבוי במסרים חזותיים מדגיש את החשיבות הגדולה לפתח אצל התלמידים יכולת להבין מסרים תמונתיים. רשימיםלטבלאות ות

 .גרפיים ולדעת להעזר בהם באופן נבון

 ?בכיתה ומחוצה לה –איך את עושה את זה עם תלמידיך  :כללי

 ? תוכלי בבקשה לתת דוגמאות למשימה שבמהלכה תלמידים צריכים להפעיל סוגי חשיבה מסוג זה :דוגמאות

  :לשיקולו של המראיין –במידת הצורך לבקש לפרט יותר 

, איורים, כגון אייקונים של תכנות ואפליקציות, איך את מסייעת לתלמידייך להבין  ייצוגים תמונתיים של מידע וידע ▪

 ?המופיעים  בכלים טכנולוגיים שונים גרפים ותרשימים

 

 חשיבת שעתוק  .3

 ובעת הצורך למרואיין עבור המראיין    

, בכתב, היא היכולת לייצר משמעויות ופרשנויות חדשות מתוך תכנים קיימים( reproduction thinking)חשיבת שעתוק  

תהליכי , יצירת תוצרים מקוריים מתכנים דיגיטליים קיימיםיכולת זו תיבדק על ידי שאלות לגבי . בייצוג גרפי ובדרכים אחרות

 .ואופן הערכתם, העבודה והתוצרים עצמם
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לפריטים שהם מוצאים ברשת   paste-copyבכך שהם עושים " עושים לעצמם חיים קלים"תלמידים , במקרים רבים :פתיח

שיעשו מאמץ להעזר בתוכנות העריכה הדיגיטליות בכדי  מבלי(, תרשימים גרפים ומפות, הקלטות, קטעי וידיאו, קומיקס, תמונות)

לפתח , אנשי חינוך, תופעה זו מחייבת אותנו. להעניק להם משמעות או פרשנות חדשה, לערוך פריטי מידע אלה ובעזרת העריכה

מחודש של  העושות שימוש יצירתי בעריכה וארגון, אצל התלמידים מיומנויות המאפשרות להם להפיק יצירות מקוריות משלהם

 .חומרים שנמצאו ברשת

 

 .י עיון בכרטיסיות"כאן מומלץ מאוד להבהיר את הדברים ע
 

 :התלמידים התבקשו להשתמש באלמנטים קיימים בשביל ליצור מהם משמעות חדשה, הבאות( הטקסט והתמונה)בשתי הדוגמאות 

 

י העתקה "ע,תלמידים יצרו אדם המהווה שילוב של הצייר ון גוך והשחקן ליאונרדו די קפריו  ,בתמונה -

 (תסרוקת ועיניים, למשל)והדבקה של אלמנטים מאפיינים של כל אחד מהשניים 

 

התלמידים התבקשו להשתמש בשני טקסטים שונים ובאמצעותם ליצר טקסט שלישי שיבטא את יחסי  בטקסט  -

 .נקאי לדג ענק המחליף צבעים הגומלין שבין הדג

 

 

 

 

 ?בכיתה ומחוצה לה –איך את עושה את זה עם תלמידיך   :כללי

 

 ? תוכלי בבקשה לתת דוגמאות למשימה שבמהלכה תלמידים צריכים להפעיל סוגי חשיבה   מסוג זה :דוגמאות

 ? איך את מעריכה את אופן העבודה ואת התוצר  :הערכה
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 ? מניבים תוצרים יצירתייםעד כמה תהליכי עבודה אלה 

 .הערכה שזורה ,הערכת עמיתים, הערכה עצמית, משוב, קריטריונים להערכה: מחסן מילים לעת הצורך

 

 

  :לשיקולו של המראיין –במידת הצורך לבקש לפרט יותר 

 ?פייסט של מידע שמצאו ברשת-מה הן הבעיות העיקריות באופן בו עושים התלמידים קופי ▪

פייסט בפני לומדים בעידן בו קיים אינסוף מידע חופשי ברשת ותכנים -שמציעה היכולת לעשות קופימהן ההזדמנויות  ▪

 .או יצירת תוצרי למידה מקוריים/שעליהם ניתן להתבסס בכתיבת טקסטים ו, זמינים

( ותמונותטקסטים )י שילוב בין מקורות שונים "תני לי דוגמאות לתוצרים דיגיטליים שהתלמידים נדרשים לבנות ע ▪

 . שמצאו באינטרנט

בבחירת כלים , ובאיזו מידה יש לתלמידים חופש פעולה ועצמאות בבחירה של הנושא, תארי לי איך מתבצעת העבודה ▪

 ? ומקורות מידע דיגיטליים שאתם הם עובדים

 

 חשיבה מסתעפת. 4

 ובעת הצורך למרואיין  עבור המראיין        

 

היכולת לבנות ידע מתוך מיזוג בין  פיסות מידע שנמצאו  -( branching/non-linear thinking skill)חשיבה מסתעפת

המיומנות מחייבת  את הלומד לשמור על מיקוד במשימה ולא ללכת לאיבוד . במהלך שיטוט לא ליניארי במרחב המידע שברשת

 .תוך כדי ביצוע המשימה

 

 

הלימוד באינטרנט מאופיין בקפיצות רבות מדף לדף , המקובל בספרי הלימוד המודפסים –הליניארי  –בניגוד ללימוד הסדור  :פתיח

סגנון למידה ייחודי . בפני רבים מהלומדים" הליכה לאיבוד"דבר המחייב תשומת לב וריכוז רב ומהווה סכנה של , ומאתר לאתר

לא ליניארי בו , תוך שיטוט מסתעף, ולבנות ידע באופן יעיל מחייב אותנו להקנות לתלמידים מיומנויות שיאפשרו להם ללמוד, זה

 .הלומדים קופצים בין אתרים באינטרנט ובין סביבות מולטימדיה שונות
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 ?בכיתה ומחוצה לה –איך את עושה את זה עם תלמידיך  :כללי

 

דוגמה למשימה ש ? תוכלי בבקשה לתת דוגמאות למשימה שבמהלכה תלמידים צריכים להפעיל סוגי חשיבה   מסוג זה :דוגמאות

 .המפתחת בניית ידע תוך שיטוט ואיסוף מידע באינטרנט

 

  :לשיקולו של המראיין –במידת הצורך לבקש לפרט יותר 

 ?מה היתרונות שלה?  ולדלג מאתר לאתרהמחייבת את הלומד לגלוש , מהם הקשיים הכרוכים בלמידה כזו ▪

 .למצוא מידע רלוונטי בלי ללכת לאיבוד?  לבנות ידע תוך שיטוט ברשת: ניתן לעשות כדי ללמד תלמידים, לפי דעתך, מה ▪

 

 תקשורת ושיתוף פעולה  /חברתית -חשיבה רגשית. 5

 

 ובעת הצורך למרואיין  עבור המראיין      

תקשורת ולמידה היכולת לקיים   –תקשורת ושיתוף פעולה ( / socio-emotional thinking skill)חברתית -חשיבה רגשית

יכולת זו תיבדק על ידי זיהוי האופנים בהם המורים מנהלים עבודה , בראיון. פ"יעילות בסביבות דיגיטליות שאינן פא שיתופית

 .ואליהמתנהלים באופן וירט, דיונים ולמידה מבוססת פרויקטים, בקבוצות

 

 

  תקשורת ולמידה שיתופית: כדאי לומר למרואיין שכעת נתייחס לשני היבטים -הערה עבור המראיין 

 

 
 

 ובין התלמידים והמורה, בין התלמידים לבין עצמם כעת נתייחס לתקשורת
 

  :פתיח
. וואטסאפ ופייסבוק, מייל-אינוהגים לקיים קשרים בעזרת טכנולוגיות תקשורת מגונות כגון , תלמידים רבים וגם מורים, כיום

ַתקשרים , כלומר, פנים בכך שלעיתים קרובות היא מתבססת רק על טקסט -אל-התקשורת הדיגיטלית שונה מהתקשורת פנים המ 

התקשורת הדיגיטלית כוללת גם עיסוק נרחב בסוגיות חברתיות , לצד העיסוק בלמידה. אינם רואים או שומעים אלה את אלה

ַתקש, ורגשיות להקנות לתלמידים מיומנויות שיאפשרו להם להתמודד , המורים, מצב זה מחייב אותנו. רים חולקים ביניהםשהמ 

 באופן יעיל עם ההיבטים החברתיים והרגשיים שמעמידות בפניהם הטכנולוגיות המודרניות 
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 :  דוגמאות+ כללי

האם . מסגרות ולאיזה מטרות לימודיות באיזה, ספרי לי באילו אמצעים דיגיטליים התלמידים מתקשרים ביניהם ואתך ▪

 [בהתאם לתשובות המורה -' ווטסאפ של הכיתה וכד, פייסבוק של הכיתה? ]את מהווה  חלק מקבוצות תקשורת אלה

 ? איך את מעודדת ריבוי נקודות מבט ודעות. תני דוגמה לדיון או שיחה וירטואליים שניהלת עם התלמידים ▪

 ? את מהלכו עד כמה את מתערבת בדיון ומכוונת ▪

, בשימוש באמצעים דיגיטליים, לוודא שהמורה מתייחסת לתקשורת של תלמידים איתה וגם לתקשורת בין התלמידים לבין עצמם)

 (בתוך הכיתה ומחוצה לה

 

 כעת נעבור לחלק שעוסק בלמידה שיתופית

 ?בכיתה ומחוצה לה –איך את עושה את זה עם תלמידיך  :כללי

 

יצירת , פרויקטים שיתופיים? )תוכלי בבקשה לתת דוגמאות למשימה המתנהלת כעבודה שיתופית בסביבות דיגיטליות :דוגמאות

 ?(בתי ספר נוספים ועוד /שכבה  /כיתה )באיזה מסגרות מתבצעת השיתופיות ,(. תוצרים דיגיטליים

 (ה אישית או איכות תוצר קבוצתי או גם וגםלהבין אם מדובר בהערכת תרומ? )כיצד את מעריכה את העבודה הקבוצתית :הערכה

 חשיבת זמן אמת. 6

 ובעת הצורך למרואיין  עבור המראיין

. זמנית-היכולת לעבד ביעילות נפחים גדולים של מידע ולהתמודד עם גירויים רבים בו -( real-time thinking)חשיבת זמן אמת 
חן במתן .  או בהוראת שיעור חי ברשת להרבה תלמידיםבסימולציות מורכבות , במשחקי מחשב לימודיים: למשל יכולת זו תיב 

 .הזדמנויות לתלמיד להתמודד עם גירויים רבים ועם נפחים גדולים של מידע מסוגים שונים
 

  :פתיח

 זמנית לגרויים רבים-נתקלים תלמידים בצורך לטפל ולהגיב בו, בעיקר בעת השימוש במשחקי מחשב לימודיים –במקרים רבים 

וחייבים להגיב באופן ( בסקייפ, למשל)במצב דומה עומדים גם מורים המלמדים באופן מקוון . אותם תוך כדי הפעילות" מפציצים"ה

וזאת מבלי שיאבדו את המיקוד בהוראת השיעור ותוך  שליטה מיטבית בטכנולוגיית , מיידי לשאלות תלמידים המצויים ברשת

 .התקשורת

 

 ?בכיתה ומחוצה לה –איך את עושה את זה עם תלמידיך  :כללי
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להיות מסוגלים  לעבד ? תוכלי בבקשה לתת דוגמאות למשימה שבמהלכה תלמידים צריכים להפעיל סוגי חשיבה   מסוג זה :דוגמאות

 .את הלומד" מציפים"מידע רב בזמן אמת ולהגיב במהירות לגרויים רבים ה

  :לשיקולו של המראיין –במידת הצורך לבקש לפרט יותר 

, בהן את או תלמידייך עושים שימוש( סביבות של חלק מספקי תוכן דיגיטלי, למשל)ספרי לי על סביבות למידה דיגיטליות  ▪

 .המשלבות משחקים לימודיים ודורשות מהתלמידים עיבוד מהיר של מידע ממקורות רבים ומגוונים

 
 

 פתרון בעיות מורכבות. 7 
 

 ובעת הצורך למרואיין  המראייןעבור           

במקרים רבם מקובל ללמד תלמידים לפתור בעיות מוגדרות עם  –( Complex problem solving)פתרון בעיות מורכבות 

המציאות הנה מורכבת יותר ומחייבת מתן פתרונות מגוונים שלא ניתן להגדירם , אלא שלרוב". שגויות"או " נכונות"תשובות 

לבחור אסטרטגיות , להציגן, הכוונה היא ליכולת הלומד להבין בעיות, בפתרון בעיות מורכבות. נכון או שגויבמונחים של 

יכולת זו תיבדק על ידי . להעריך את התוצאות ולהמליל את ההיגיון שעומד מאחורי האסטרטגיה שנבחרה, פתרון וליישמן

 .בחינת משימות פתוחות שאין להן פתרון אחד

 

 

 :פתיח

בעיות המטפלות במגוון רחב של היבטים ואשר אין להן  –אחת הדרכים היעילות ללמוד תכנים הנה על ידי פתרון של בעיות מורכבות 

 (.הדמיה של סנונית בה הלומד מנהל מסעדה, למשל)פתרון אחד בלבד 

להקנות , אנשי החינוך, מחייב אותנו הדבר. טכנולוגיות דיגיטליות מאפשרות לתלמידים ללמוד תוך התנסות בפתרון בעיות מורכבות

 .להם את המיומנויות ההכרחיות להתמודדות יעילה עם האתגרים הקשורים בלמידה מסוג זה

 

 ?ספרי לי איך את עושה את זה בכיתה ,אם כן? האם את עושה סוג כזה של למידה בכיתה :כללי

 

והיא " נכון"בעיה שאין לה פתרון אחד  -מורכבת כחלק מהלמידהתני לי דוגמה ללמידה בה תלמידייך עוסקים בפתרון בעיה : דוגמאות

 .מחייבת את הלומד לקחת בחשבון מגוון רחב של היבטים בעת התכנון

 

[, מה רמת המורכבות שלו, אותנטי או לא, לחלץ בראיון סוגית כגון האם נושא הלימוד סגור או פתוח]כיצד מתבצע תהליך העבודה 

  ?מה חשוב לך שיקרה במהלך העבודה על הפרויקט, הערכה והצגה של הבעיה והפתרונות, ות לפתרוןבחינת אסטרטגי, הגדרת בעיה

 

 חלקו המסכם של הריאיון

 : שאלות שחשוב לסיים עמה את הריאיון
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 ?הרציונל המנחה שלך לשילוב משמעותי של הטכנולוגיה/מה הקווים המנחים-בכמה משפטים  -לסיכום שיחתנו   .1

 ?  להציע ולא שאלתי, לך להוסיף האם יש משהו שחשוב .2

(, Powerpoint)מצגת ? האם אתה רוצה להתייחס לכלים טכנולוגים נוספים שאתה משתמש בהם ולא התייחסת אליהם עד כה

ולספקי תוכן  דיגיטליים שאתה (Triventy: אפליקציות, כהוט; להצגת סרטים Youtube, מסמכים שיתופיים של גוגל; אקסל

 ?בשיעוריםמשלב תכנים שלהם 

 

  תצפיתב. טופס 

 

 : __________תאריך

 : __________   שם התצפיתן

 : ________  מספר סידורי של התצפית

     

 משתני רקע: חלק ראשון

 : מגזר (1

 נא להקיף את האפשרות המתאימה

 

 דובר ערבית ● דובר עברית ●
 

 אפיון בית הספר (2

 נא להקיף את האפשרות המתאימה

 

 :דובר עברית

 דתי-ממלכתי ● ממלכתי ●
 

 

 :דובר ערבית

 מסלמי ● נוצרי ●

 בדואי ● דרוזי ●

 _____________אחר  ●
 

  :מחוז (3

  :יישוב (4

  :שם בית הספר (5

  

  :כיתה (6

  :תאריך (7

מספר השיעור במערכת השעות  (8

 :היומית

 

  :שעת התחלת השיעור  (9

  :שעת סיום השיעור  (10

  שם המורה (11
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 ( :שם משפחה+ שם פרטי ) 

 :תפקיד המורה (12

 להקיף יורת מאפשרות אחתאפשר 

 

 רכז תקשוב ● מורה מקצועי ●

  

 _________אחר ● מדריך אשכול ●
 

  :נייד של המורה (13

  :ל של המורה"דוא (14

  : תחום הדעת (15

  :נושא השיעור (16

 אפיון הטכנולוגיה: חלק שני 

 :המודל הטכנולוגי (17

 ניתן להקיף יותר מאפשרות אחת

 

● 1:0 

 

● 1:1 

 
 

עושה בה  שהמורהטכנולוגיה  (18

 :שימוש

 ניתן להקיף יותר מאפשרות אחת

 

 

 מקרן ● לוח חכם   ●

 ________אחר
 

עושים בה  שהתלמידיםטכנולוגיה  (19

 :שימוש לצרכי למידה

 ניתן להקיף יותר מאפשרות אחת

 

 מחשב נייח ● כרומבוק ●

 טלפון נייד  ● מחשב נייד ●

 ?_______אחר ● אייפד/טבלט ●
 

 :תכנים דיגיטליים (20

 נא להקיף ולפרט לגבי האפשרות המתאימה 

 ניתן להקיף יותר מאפשרות אחת

 :תיאור תכנים שהמורה מפתח ●

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 :תיאור תכנים שהמורה משתמש בהם ●

חברת /השיעור/יחידת הלימוד/פרט את שם התוכנה)               

 (התוכן

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

, וורד: כמו, תיאור תוכנות שנעשה בהן שימוש בשיעור ●

 פאוור פוינט ועוד , אקסל

 ____________________________________ 

 

____________________________________ 
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 כיתה ● :מקום השיעור  (21

 מעבדת מחשבים ●

 ___________אחר ●

 

 

 

 

 *תיאור זרימת הפעילות ואפיונה: חלק שלישי

 אפיון

 הפעילות 
 תיאור הפעילות

מיומנויות של 

אוריינות 

דיגיטליות 

שהמורה מקדם 

 בשיעור

זמן 

 התחלה

 זמן
 סיום

 במידת האפשר  

סמן בטור זה את 

שם המיומנות  

 שהמורה מעודד

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 התייחס לכל היבטים אלה בתיאור זרימת הפעילות בשיעור ואפיונה* 
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 מיומנויות של אוריינות                                     אפיון הפעילות

 דיגיטליות שהמורה מקדם בשיעור

 טכנולוגיה

o חשיבה ביקורתית /חשיבת מידע 

o חזותית-חשיבה תמונתית 

o חשיבת שעתוק 

o חשיבה מסתעפת 

o תקשורת /רגשית -חשיבה חברתית

 פ "וש

o חשיבת זמן אמת 

o פתרון בעיות מורכבות 

המורה  - פרונטאלי. 1

התלמידים  /מכתיב"/ מרצה"

 מעתיקים מהלוח

שאלות ) דיון בכיתה2. 

שאלות , שהתלמידים שואלים

דיאלוג /שיח, שהמורה שואל

בין המורה לתלמידים ובין 

; התלמידים בינם לבין עצמם

שאלות , פונג -דיון פינג

 (ותרגילים וקריאה ללוח

 עבודה אישית. 3

 עבודה קבוצתית. 4

 אחר. 5

 

באיזו מידה , לפי התרשמותך

הטכנולוגיה יוצרת עניין בקרב 

 ?התלמידים

 

באיזו מידה , לפי התרשמותך

ריכוז בקרב /הטכנולוגיה יוצרת קשב

 ?התלמידים

 

 ......................אחר

 

  

 

 

 סוג האינטראקציה .1

תאר איזה סוג של 

אינטראקציה באה לידי 

שאלות ? )ביטוי בשיעור

, פתרון בעיות, תשובות
, העברת ידע, סיעור מוחות

למידת , הובלה של מורה

 (שיח בין עמיתים, עמיתים

 

 סוג השיח .2

השיח שמתקיים  האם

-רב, בשיעור הוא דיאלוג
כיצד הוא ? שיח או מונולוג

? בא לידי ביטוי בשיעור
צטט את דבריו של /הבא)

האם המורה ( המורה

דיון בין /מעודד דיאלוג

 .תאר ופרט? התלמידים

 

 ארגון מרחב הכיתה .3

מהו האופן בו הלומדים 

? מאורגנים במרחב הכיתה
כיצד ארגון זה של /האם

רחב משרת הלומדים במ

את תהליך הלמידה של 

נושאו של , התלמידים
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השיעור ואת השילוב של 

 ?הטכנולוגיה

הערך הטכנולוגי של  .4

 השיעור 

-לפי המחוון של תמר שמיר

 ענבל

 

 התרשמות כללית  .5

, כאן אתם מוזמנים להרחיב
לתאר דברים שמעניינים 

להציע חוות , לפי דעתכם

,  דעת על איכות השיעור
, האווירה בכיתהלתאר את 

, יחס בין המורה לתלמידים
לתאר אירועים חריגים 

במהלך  /שהתרחשו לפני

השיעור והייתה להם 

השפעה על מהלכו של 

השיעור ועל האווירה 

בכיתה להתייחס להיבטים 

שלא הוזכרו בתצפית 

 .ב"וכיו

 

 

 

 

 

 אפיון הוראת מיומנויות יסוד של אוריינות דיגיטלית: חלק חמישי

 

 

 

 :למראיין/הנחיות לתצפיתן

 

.  בכלים באמצעותם המורה מעודד את  המיומנויות הדיגיטליות של התלמידים/בדרכים/להתמקד במה שהמורה אומר דהיינו בהנחיות ●

המשימה אותם התלמידים /תאר את המטלה? מה הוא מנחה אותם לעשות, מה המורה שואל: שאלותיו של המורה/צטט את דבריו

 .כין בשיעורלה/התבקשו לעשות

הספציפיים שהמורה נותן ( ב"ציון אסטרטגיות מסוימות וכיו, דיון, שאלות מנחות, הסברים, הנחיות, רמזים)להתייחס לפיגומים  ●

 .לתלמידים

 .סביר להניח שלא יהיה ייצוג לכל המיומנויות בשיעור –שימו לב  ●
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המיומנות 

 הנצפית

המורה את המיומנות הנצפית תיאור מפורט של דרך העידוד של  הנחיות לתצפיתן

 בקרב התלמידים

חשיבת 

חשיבה /מידע

 ביקורתית

 

תאר כיצד המורה מעודד חשיבת מידע אצל 

 ?התלמידים

 

 :נקודות אפשריות להתייחסות

o הערכת אמינות אתר אינטרנט 

o הערכת מקורות ואמינותם 

o עידוד חשיבה ביקורתית 

o חיפוש מידע 

o מקורות סותרים 

o  לחלוטין או מוגבל החיפוש ברשת חופשי

 .פ הכוונת המורה"למספר אתרים ע

 

חשיבה 

תמונתית 

 חזותית

תאר מה המורה עושה כדי לעודד חשיבה 

 ?חזותית אצל התלמידים-תמונתית
 

 :נקודות אפשריות להתייחסות

o  דרכי השימוש באפליקציה או בתוכנה

 .שהם אינם מכירים

o  מגוון הכלים הטכנולוגיים והאפליקציות

 .  שימוש בשיעורשעושים בהם 

o  דרך הבנת ייצוגים תמונתיים של מידע

המופיעים  , כגון צלמיות ואיורים, וידע

 .בכלים טכנולוגיים שונים

o  לשים לב לנושא ההבנה של גרפים

ותרשימים וכן האם התלמידים נדרשים 

לבנות ייצוג תמונתי כמו 

 תרשים בעצמם/גרף/אייקון

 

 

לעודד חשיבת תאר מה המורה עושה כדי  חשיבת שעתוק

 ?שעתוק אצל התלמידים
 

 :נקודות אפשריות להתייחסות

o  דרך השימוש במידע חופשי ברשת

ותכנים זמינים שעליהם מתבססים 

או יצירת /בכתיבת טקסטים מקוריים ו

 .תוצרי למידה מקוריים
o  דוגמאות לתוצרים דיגיטליים שהתלמידים

י שילוב בין מקורות "נדרשים לבנות ע

שמצא ( ותמונותטקסטים )שונים 

 . באינטרנט
o  עידוד חדשנות ויצירתיות דרך תכנים

 .דיגיטליים
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o  דרך הערכת  אופן העבודה ואת התוצר– 
מה נדרש מהתלמידים ? האם יש הכוונה

 ?לעשות
חשיבה 

 מסתעפת

תאר מה המורה עושה כדי לעודד חשיבה 

 ?מסתעפת  אצל התלמידים
 

 :נקודות אפשריות להתייחסות

o  תיאור למידה במהלכה הלומד קופץ

 .מדלג מנושא לנושא/
o  הנחיות המורה בהקשר לניווט ברשת

 .ומציאת מידע רלוונטי בלי ללכת לאיבוד
o  תיאור של משימות שמחזקת יכולות

בניית ידע תוך שיטוט ואיסוף מידע 

 .באינטרנט

 

חשיבה 

-חברתית

תקשור\רגשית

ת ושיתוף 

 פעולה

לעודד חשיבה תאר מה המורה עושה כדי 

רגשית חברתית תקשורת ושיתוף פעולה אצל 

 ?התלמידים
 

 :חשוב לנסות ולהעריך מהי רמת השיתופיות 

Sharing- למשל -במידע /שיתוף בידע ,

 . התלמידים מחליפים זה עם זה רעיונות בדיון

Cooperating -  כחלק  –חלוקת עבודה

מצגת , למשל  .מתהליך המכוון לתוצר משותף

 .ורכבת משקפים של תלמידיםמשותפת המ

Collaborating -  שיתוף פעולה מלא בתהליך

 .ובתוצר

תלמידים יוצרים מצגת משותפת לקהל , למשל

יעד ספציפי וצריכים לקבל החלטה משותפת 

לגבי הדרך הנכונה להצגה בפני קהל היעד או 

 .תלמידים יוצרים סרט או כרזה דיגיטלית

 

 :נקודות אפשריות להתייחסות

o  המורה עושה בכדי לסייע לתלמידים מה

: לקיים דיונים ושיחות עם חבריהם ברשת
להביע דעה ולהתייחס לדעות של אחרים  

 ?באופן ברור ומכובד
o בנושא \כיצד המורה מעודד דיון  בדילמה

(. פתרון מוסכם\מורכב שאין לו תשובה
איך הוא מעודד ? כיצד מתנהל דיון בכיתה

מה הוא עד כ? ריבוי נקודות מבט ודעות

 ? מתערב בדיון ומכוון את מהלכו
o  דוגמאות  למשימה המתנהלת כעבודה

פרויקטים )שיתופית בסביבות דיגיטליות 

, יצירת תוצרים דיגיטליים, שיתופיים
תקשורת בצוותים באמצעים דיגיטליים 

 (.בתוך הכיתה ומחוצה לה וכדומה
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o  מה , בעבודה שיתופית בסביבה דיגיטלית

 –ל חברי הקבוצה מידת השיתופיות של כ
האם הם מחלקים משימות ומרכיבים 

תוצר קבוצתי מחלקים אישיים או עובדים 

מתכננים יחד  –ביחד לאורך כל הדרך 

 ?ומבצעים יחד
o  עד כמה התלמידים יודעים ואוהבים

לגלות אחריות על , לשתף ידע ופעולה

ולדעת לקבל ולהעריך , תוצר קולקטיבי

 ?את העבודה של שאר חברי הקבוצה
o  כהערכת תרומה  –העבודה הקבוצתית

 ?אישית או קבוצתית
 

חשיבת זמן 

 אמת

תאר מה המורה עושה כדי לעודד חשיבת זמן 

 ?אמת אצל התלמידים
 

 :נקודות אפשריות להתייחסות

o  כיצד המורה מעודד את התלמידים  לעבד

מידע רב בזמן אמת ולהגיב במהירות 

 ?לגירויים רבים
o  דיגיטליות בהן תיאור סביבות למידה

התלמידים עושים שימוש והדורשות מהם 

עיבוד מהיר של מידע ממקורות רבים 

 .ומגוונים
o  במידה ותלמיד התקשה להתמודד עם

כיצד הקושי בא -גירויים רבים בזמן אמת

וכיצד המורה סייע לו ? לידי ביטוי

 ?להתמודד עם הקושי
 

 

פתרון בעיות 

 מורכבות

פתרון בעיות  תאר מה המורה עושה כדי לעודד

 ?מורכבות אצל התלמידים
 

 :נקודות אפשריות להתייחסות

o  כיצד המורה מעודד את התלמידים לפתור

בעיה שאין לה פתרון יחיד או ידוע 

 ?מראש
o  תיאור תהליך פתרון בעיה מורכבת כחלק

 :מהלמידה
האם נושא ]כיצד מתבצע תהליך העבודה  

מה , אותנטי או לא, הלימוד סגור או פתוח

, הגדרת בעיה[, המורכבות שלורמת 
הערכה , בחינת אסטרטגיות לפתרון

 ? והצגה של הבעיה והפתרונות
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 משלים עם המורה  לאחר התצפית בכיתתו/ראיון רפלקטיבי

 תיאור  מפורט של תשובת המורה שאלות למורה

 ?מה היו מטרות השיעור .1

 ?הן הושגו, להערכתך, האם .2

תוכל להצביע על עדויות  .3

איך אתה יודע שהן אכן /לכך

 ?הושגו

 -במידת האפשר /במידת הצורך: הערה

להבין את נושא השיעור בהקשר של הרצף 

לנסות להבין אם ,  כלומר. של הלמידה

השיעור הוא חלק מרצף של מספר שיעורים 

או חלק מיחידת לימוד /בנושא מסויים ו

 .ב"וכיו

 

מה הרציונל שלך לתכנון  .4

 ? השיעור

מה הרציונל , ולא אחרת מדוע תכננת כך)

שלך לשילוב בין הטכנולוגיה והפדגוגיה 

 ?(בשיעור הנצפה

 

האם השילוב בין הטכנולוגיה  .5

לפדגוגיה בשיעור הנוכחי היה 

 ?מדוע?  מוצלח לדעתך

 

, בהקשר של השאלה הקודמת .6

האם  בחשיבה בדיעבד היית פועל 

 .פרט ונמק? משפר? אחרת

 

השיעור קידם , לדעתך, האם .7

 ?  של מיומנויות דיגיטליותלמידה 

 ?תאר כיצד?; איזו מיומנות

כיצד היית פועל אחרת לקדם , אם לא

 ?מיומנות מסוימת

 

נושא נוסף שאתה רוצה להתייחס  .8

אליו לאחר השיעור ולא התייחסנו 

 ?אליו
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  שלב א' -בערבית  כלי המחקר. 3נספח 

המורה מקנה בו תצפית במורה בזמן שיעור ב. מחוון ל-ו ,עם מורה מיטביראיון א. קווים מנחים לשלב א' כוללים:  לשכלי המחקר 

  .טכנולוגיה בהוראת תחום התוכןמיומנויות אוריינות דיגיטלית על ידי השילוב של 

 קווים מנחים בערבית לראיון עם מורה מיטבי .א

 

 إرشادات للمقابلة التي تجرى في اطار البحث األبحاث الميدانية

 (بعد البحث التجريبي)بموضوع مهارات الطالقة الرقمية  

 

 

 التصرفات التي تساعدك عند طرحك االسئلة

 

 التصرفات التي عليك االمتناع عنها عند طرحك االسئلة

 

ان تساعد المعلم بالتركيز على استراتيجيات تعليم التي تشجع  

: الطالقة الرقمية وتساعد على اكتساب مهارات التعلم  

▪  لماذا حسب رأيك هذه طريقة تعلم جيدة؟  

▪ ماذا تفعل لتعليم التالميذ االنتقال من موقع انترنت الى  

 اخر؟ 

▪ كيف تساعد : ان تسأل أسئلة بسيطة وواضحة مثل 

 الطالب؟ كيف تعلمه وتوجهه؟ ما هي ارشاداتك؟

▪ ....عندما تقول  XXXXX ماذا تقصد؟ عندما تقول  

 صعوبات ماذا تقصد؟ 

 

. ال تجبره على قول شيء بالقوة, لى راحتهاترك المعلم ع  

 

 

...ال تحاول اخراج الماء من الصخور  

. تذكر ان المقابلة ليست محادثة بينك وبين المعلم, عليك ان تصغي

.بل هدفها ان تسمع المعلم النه مركز الحديث وليس انت  

 ال تنجر وال تجر المعلم الى قضايا جانبية

.تحمسه وان تريه انك مهتم ومتفهمعليك ان تشجع المعلم وان  او , ال تحاول اخراج المثال بالقوة, عليك ان ترضى ان لم يكن هنالك مثال 

...". كنت سأعمل كذا وكذا"ان تصل الى وضع يقول فيه المعلم   

عليك ان توضح اجوبه المعلم وان تعطيه فرصه اإلجابة على هذا  

التوضيح وذلك بهدف ان تسمع منه جواب إضافي اذا وجد او اذا 

كان هناك سوء فهم او لتشجيع المعلم على إعطاء وجهه نظر 

. إضافية وتفسيرات أخرى له  

 ال تسأل اكثر من سؤال بنفس الوقت

 

: إرشادات اضافيه  
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من . من األفضل ان تختار ان يكون وقت المقابلة في بداية اليوم وليس في نهايته الن المعلمين يشعرون بالتعب آنذاك –حول توقيت المقابلة  ▪

.عند الفرص او قبل العطل: األفضل االمتناع عن اجراء مقابالت في األوقات التالية  

مشاركين في هذا البحث  ممكن ان يكونوا قسم من مجموعة معلمين  قياديين في وزاه في المحادثة مع المعلم  عليك التشديد ان المعلمين  ال ▪

. وذلك لتشجيع المعلمين بأن يشتركوا في هذا البحث من وقتهم الخاص. التعليم بموضوع مهارات القراءة والكتابة الرقمية  

من األفضل التشديد انهم اختيروا النهم , ظام من الداخلفي هذا السياق ممكن ان تقول أيضا ان مشاركتهم بالبحث تساعد على تغيير الن ▪

..يستعملون األدوات الرقمية لتعليم المهارات للطالب بشكل جيد في الصف  

(. او حصة حتى حصتين مدرسيتين)دقيقة  60مدة المقابلة تقريبا  ▪  

 

 

 بداية المقابلة

والتي بدأها العالم الرئيسي  في وزارة التربية " الطالقة الرقمية "وانا جزء من طاقم البحث بموضوع ...  اسمي , صباح الخير \مرحبا

 . والتعليم

 .نحن نقدر ذلك كثيرا. شكرا جزيال  لموافقتك على المشاركة بالمقابلة اليوم

باعتبارك   –منك يهمنا ان نسمع   .خالل الساعة القريبة سوف نجري مقابلة حول سبل توظيفك للتكنولوجيا واستخدامها في العملية التعليمية

ولماذا  قمت , كيف تفعل ذلك؟ و ما هو االهدف المنشود الذي يرشدك في عملك –ة رائد في دمج استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية/معلم

 باتباع طرق التدريس على هذا النحو  دون أخرى ؟ بمنتهى البساطة جئنا اليوم  بهدف التعلم منك 

نتائج البحث  .يشمل ذلك وزارة التعليم وإدارة المدرسة, ولن يتم تمريرها ألي جهة  أخرى, تخدم فقط لتحليل المعلوماتانوه ان كل اقوالك ستس

 سوف تعرض دون افساح المجال لكشف هويتكم او هوية المدرسة

ق استخدام التكنولوجيا في العملية القسم األول ذات طابع    بأدالء المعلومات وبالقسم الثاني سنتحدث عن طر: المقابلة مكونة من قسمين

 ...   التعليمية التي تشجع المهارات المهمة للتعلم في العصر التكنولوجي في الوقت الحالي

 ....سأقوم بتشغيل المسجل الصوتي ولنبدأ بالسؤال االول, من بعد اذنك

 

 مثلة التي للمعلم حسب ما تقضيه الحاجة  كل المالحظات المشددة باللوم األصفر هي الستخدام طارح األسئلة ولأل: مالحظة

 

 القسم األول من المقابلة

 

من ( االسم الشخصي للمعلم) XXوانا اتواجد هنا مع (,  ان تذكر اسمك...)انا: من المهم االلتزام بهذه االستفتاحية من قبل طارح االسئلة

   1:0/ 1:1الخاصة التي تستعمل طريقة /االعدادية الرسمية /المدرسة االبتدائية

وفي , كم عدد سنوات خدمتك في  سلك التعليم؛ ما هو مجال دراستك وما هي المواضيع التي تدرسها, احكي لي عن نفسك لخلفيةا .6

 ?أي صفوف

 اذا كان الجواب نعم اشرح استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية هل هل قمت بالتحاق بدورات استكماليه بموضوع إدماج .7



 
 35/12.15אלקלעי               מענק המדען הראשי של משרד החינוך, קול קורא מספר -יהודה ועשת-בלאו, בן

156 
 

 

 ?ما هي مهارات التعلم حسب رأيك [المعلم وجهه نظر]  .8

وماذا تختلف عن المهارات التي كانت قبل العصر كيف توصف المهارات التعليمية في العصر التكنولوجي الحالي؟    .9

  التكنولوجي الحالي؟ 

عليك ? )لماذا?...هل على المدارس ان تطور هذه المهارات كما يتم تطوير مهارات القراءة والكتابة ال , حسب رأيك وتجربتك .10

هل وظيفته تطوير هذه المهارات  -ان تسأل لماذا من بعد ان يجيب المعلم عن الجزء األول وذلك لتوضيح وجهه نظر المعلم

 .(ولماذا 

 

 

 

 الجزء الثاني للمقابلة 

وألدوات التقنية بطرق  .ان تقوم بتوجيه المعلم التفصيل حول الطرق التي يستعملها لتشجيع المهارات الرقمية في هذا الجزء عليك

  واستراتيجيات التدريس المناسبة

 

 عليكم االنتباه لنمط تمرير األسئلة والذي  يتكرر خالل كل المقابلة 

 افتتاحية قصيرة ▪

 عرض عام ▪

 ان تطلب إعطاء امثلة  ▪

 تراه من المعلم التوضيح اكثر ان تطلب حسب ما ▪
 معد لطارح األسئلة او للمعلم حسب الحاجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بما يحتويه من كميات ضخمة من المعلومات والمعرفة المتاحة تظهر أهمية دور تاهيل المتعلمين لمعرفة كيفية , في عصرنا الحالي: افتتاحية

 معالجة المعلومات المتنوعة بشكل ناقد ومدروس 
 
 ? في الصف وخارج الصف –كيف تفعل ذلك مع طالبك  :بشكل عام

 

 :(Information thinking; critical thinking الناقد التفكير \ المعلوماتي التفكير .1

      

 يتم .السليمة للمواصفات وفقا   واستخدامها وتحليلها ,المعلومات  جودة تقييم على القدرة  هو: الناقد التفكير /المعلوماتي التفكير
  . طالبه على المعلم يلقيها التي المالئمة المعلومات مصادر عن البحث مهام تنفيذ خالل من القدرة هذه فحص
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هل باإلمكان من فضلك ارفاق بعض األمثلة لمهمة تعليمية  كان على الطالب من خاللها  تفعيل  هذا  النمط من التفكير ، استخدام مهارة    :امثلة 

 التفيكر الناقد حول المعلومات 
  :حسب ما تراه مالئما –عند الحاجة اطلب من العلم ان يشرح اكثر 

 
كيف توصلوا الى قرار أي من المعلومات  – -ء البحث والتقصي مصادر معلومات متناقضة ومتنوعة  في الحاالت التي واجه الطالب فيها اثنا

ما هي األدوات التي تعطيهم إياها ? ما هي ارشاداتك? هي الصحيحة  واية من المعلومات مشكوك بصحتها ا؟ ما هي األسئلة التي  توجهها لهم

 لمساعدتهم
 ر المعلوماتيةتقيم جودة الفحوى تقيم جودة المصاد

تقيم جودة , تقيم جودة المصدر, إيجاد معلومات موجه, إيجاد معلومات بشكل مستقل: عليك ان توجه المقابلة بمساعدة مخزن الكلمات التالي

 .تحليل, اتخاذ موقف, استخالص نتائج, مقارنة: تفكير ناقد( ; صحة المعلومات)المعلومات 

.  

 

 
 التفكيرالصوري والبصري. 2

 (الثقافة البصرية )األسئلة وعند الحاجة للمعلم لطارح

 

نحن نتعرض باستمرار لمعلومات ورسائل التي تمرر الينا بشكل رسومي  في ظل التطورات التكنولوجية المتالحقةفي عصرنا الحالي  :افتتاحية

كذلك ,التي علينا ان نكتشف كيف تعمل البرمجيات والتطبيقات و األدوات التكنولوجية مثال على ذلك, الحاسوب االنترنتمن خالل   .وصوري

. وايضا في كتب االتعلمية والمقاالت  التي ال تخلو من  الجداول والمخططات البيانية . اإلعالنات واليافطات في الشوارع, االمر في الصحف

عليم على  تطوير مهارة  فهم فانه  من الضروري أن نسلط الضوء فى تخصص تكنولوجيا الت هذه المعلومات البصرية  التعامل معولكثرة 

 . عند الطالب لتحسين قدرتهم على فهم هذه الرموز المرئية ولكي يتعلموا استعمالها بالشكل الصحيحالرسائل البصزية 

 

 كيف تفعل ذلك مع طالبك في الصف وخارج الصف؟ : بشكل عام

 

 الطالب من خاللها  تفعيل  هذا  النمط من التفكير؟األمثلة لمهمة تعليمية  كان على ارجو منك ان تعطيني  بعض :  امثلة

  :حسب ما تراه مناسبا –عند الحاجة اطلب من المعلم ان يشرح اكثر

,  البرمجيات والتطبيقاتمثل ايقونات , كيف تساعد طالبك على فهم  التمثيل البصري الرموز المرئية للحقائق والمعلومات ▪

 ?المختلفة ي األدوات التكنولوجيةالموجودة ف والمخططات البيانية الرسوم 

 التمثيل بدهي بشكل والتفسير الفهم على القدرة هي(hoto-visual thinking    والبصري التفكيرالصوري

 طريق عن القدرة هذه فحص يتم .بيانية رسوم أو رموز،  :مثل والمعلومات للحقائق  والصوري الرسومي

 مختلفة وتطبيقات لبرمجيات الطالب كشف
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 تفكير ابتكاري انتاج واستنساخ. 3

 لطارح األسئلة وعند الحاجة للمعلم    

 

 

copy-يبحث الطالب عن اسهل السبل لتحضير المهام والوجبات المدرسية،  فهم يفضلون  استعمال عملية  , في حاالت كثيرة :افتتاحية

paste   دون ان يقموا (, خرائط ورسوم بيانية, تسجيالت, مقاطع فيديو, قصص مصورة, صور)لمضامين جاهزة يجدونها في االنترنت

الرقمية  المتوفرة في الشبكة لتنسيق هذه االمضامين االمر الذي يمكنهم من تحقيق  ببذل أي مجهود  بالبحث او االستعانه  ببرامج التحرير

ان ننمي عند طالبنا  تلك المهارات التي تمكنهم من , نظرا لتفشي هذه الظاهرة يتوجب علينا كمعلمين بمجال التعليم. معان وتفسيرات جديدة

 . حريروالتنسيق المجدد للمضامين المتاحة في الشبكةالتي تعتمد الت. انتاج وابتكار اعمال متفردة  خاصة بهم

 

 . مهم جدا ان تفسر هذا االمر عن طريق التمعن واالطالع على البطاقات المرفقة
 

 : طلب من الطالب استعمال العناصر الموجودة في الصور وذلك البتكار معان جديدة(, النص والصورة)في هذه االمثلة 

 

الطالب قاموا بتصميم صورة للشخصية جديدة مكونة من صفات الرسام فان جوخ والمثل ليوناردو دي  ,في الصورة -

وذلك عن طريق نسخ ولصق عناصر صورية تميز كل واحد من هاتين الشخصتين  مثال تسريحة الشعر او , كابريو

 .شكل العينين

 

ابتكار نص ثالث جديد الذي يعبر عن العالقة في النص طلب من الطالب استعمال نصين مختلفين ومن خاللهما  -

  .التكافلية بين سمكة من نوع نكاي وسمكة كبيرة التي تغير لونها

 

(reproduction thinking) مضامين على تعتمد  جديدة وتفسيرات معاني وإنتاج ابتكار  على القدرة اهي 

  خالل من القدرة هذه فحص يتم  .اخرى واساليب البصري اوالتمثيل الكتابة  استعمال طريق عن عن اما ,قائمة

 العمل مراحل وكذلك ومتداولة، قائمة  رقمية مضامين على تعتمد ومتفردة جديدة مضامين ابتكار حول أسئلة طرح

  .التقيم وطرق واإلنتاج

 

 



 
 35/12.15אלקלעי               מענק המדען הראשי של משרד החינוך, קול קורא מספר -יהודה ועשת-בלאו, בן

159 
 

 

 

 كيف تفعل ذلك مع طالبك في الصف وخارج الصف؟   : بشكل عام

 

هل باإلمكان من فضلك ارفاق بعض األمثلة لمهمة تعليمية  كان على الطالب من خاللها  تفعيل  هذا  النمط من التفكير ، استخدام مهارة  : امثلة

 تفكير ابتكاري انتاج واستنساخ
 

 كيف تقيم مجرى العمل والمنتوج؟ : تقييم

 تولد  مراحل العمل هذه منتوجات إبداعية ؟ /الى أي مدى يمكن ان تسفر 

 .تقييم متشابك, تقييم من أوالد الصف, تقييم ذاتي, تقييم, معايير للتقييم: بامكانك االستعانة بمخزن الكلمات عند الحاجة

 

  : حسب ما تراه مالئما, عند الحاجة اطلب من المعلم ان يشرح اكثر

 لصق لمضامين جاهزة  وجدوها في االنترنت؟  -ما هي المشاكل األساسية التي تنجم عن استعمال الطالب عملية النسخ  ▪

لصق في عصر يحتوي على كميات ضخمة من المعلومات الحرة  -ما هي الفرص المتاحة امام  المتعلمين  باستعمال عملية نسخ  ▪

 . اد عليها لكتابة نصوص او ابتكار منتوجات رقمية متفردةوالتي باإلمكان االعتم, والمتوفره في الشبكة

 (.نصوص وصور)اعطني امثلة لمنتوجات رقمية التي انشاها  الطالب تدمج  بين مصادر مختلفة متزامنه في الشبكه  ▪

أدوات  صف لي مجرى العمل والى أي مدى كان  للطالب حرية العمل واالستقاللية في اختيار الموضوع والحرية  في اختيار ▪

 العمل ومصادر المعلومات الرقمية التي استخدموها؟ 

 

 

 غير الخطية /مهارات التفكير المتفرعة . 4
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 لطارح األسئلة وللمعلم عند الحاجة        

 

التعلم بشبكة االنترنت يتميز بالقفز , المطبوعةالمتبع في الكتب التعليمية    -المستقيم–على العكس من التعلم المتتابع والمنتظم  : افتتاحية

االمر الذي يتطلب من المتعلمين المحافظة على  قدر كبير من  التركيز واالهتمام , السريع من صفحة الى أخرى ومن موقع الى اخر

م من بناء معرفة بشكل مجدي طريقة التعلم المميزة هذه تلزم المعلمين اكساب الطالب مهارات تمكنه. للتصدي  لخطورة التشت والضياع

 .  عن طريق اإلبحار بشكل متفرع والتنقل من مصدر الى اخر في االنترنت او في مصادر المولتيميديا المختلفة

 كيف تفعل ذلك مع طالبك في الصف وخارج الصف؟ :  بشكل عام

 

هل باإلمكان من فضلك ارفاق بعض األمثلة لمهمة تعليمية  كان على الطالب من خاللها  تفعيل  هذا  النمط من التفكير ، استخدام مهارة : امثلة

 التفكير بشكل متفرع 
 
 

 حسب ما تراه مالئما, عند الحاجة اطلب من المعلم ان يشرح اكثر

 ما هي الصعوبات المتعلقة بمثل هذه الطريقة التي تلزم المتعلم  على التنقل من موقع الى اخر وما هي ايجابياتها؟  ▪

ماذا باإلمكان ان نفعل لنعلم الطالب انشاء معلومات معرفية عن طريق التجول في الصفحات اإللكترونية بشكل تفرعي دون التشتت  ▪

 والضياع؟  

 

 االتصال التعاوني  /مهارات اجتماعية وحسية . 5

 

 معلومات انشاء على القدرة هي – (branching/non-linear thinking skill) متفرع بشكل التفكير

 .تفرعي بشكل اإللكترونية الصفحات في التجول اثناء عليها حصل معلوماتية أجزاء بين تمزج جديدة معرفية

  .المهمة تنفيذ اثناء التشتت وعدم بالمهمة التركيز على الحفاظ االمتعلم من  تتطلب المهارة هذه

 

 



 
 35/12.15אלקלעי               מענק המדען הראשי של משרד החינוך, קול קורא מספר -יהודה ועשת-בלאו, בן

161 
 

 لطارح األسئلة وللمعلم عند الحاجة       

. 

 
 
 
 
 
 

 . بين التالميذ انفسهم وبينهم وبين المعلم, االن سنتكلم عن التواصل
 

  :افتتاحية
. الواتساب والفسيبوك, البريد االلكتروني: يقومون بالتواصل بمساعدة التكنولوجيا االتصال مثل , في عصرنا الحالي الطالب وأيضا المعلمين

او  أي ان المتواصلين ال يرون, التواصل الرقمي يختلف عن التواصل وجها لوجه بانه على اغلب االحيان يعتمد  فقط على استخدام النص

لذلك علينا .  االتصال الرقمي يشمل معالجة واسعة لمسائل وقضايا اجتماعية وعاطفية  تجمع بين جموع المتصلين. يسمعون بعضهم البعض

كمعلمين ان نطور لدى طالبنا مهارات تسمح لهم التعامل بطريقة عملية وفعالة مع هذه الجوانب االجتماعية والعاطفية في ظل التكنولوجيا 

 .ةالحديث

   :بشكل عام وامثلة

وهل انت قسم من هذه . باي اطر والي اهداف تعليمية, اخبرني كيف يتواصل الطالب مع بعضهم البعض ومع المعلمين ▪

 ...[في فيسبوك الصف او الواتساب وغيره ]المجموعات التواصلية؟ 

 ? وجود عدة وجهات نظر وافكاركيف تشجع , اعطني مثال لمحادثة تمت عن طريق التكنولوجيا بينك وبين الطالب ▪

 ? مدى تقوم بالتدخل في النقاشات وتقوم بتوجيهه \الي حد  ▪

عند استعمالهم األدوات التكنولوجية , عليك االنتباه الى ان المعلم يقوم باالجابة بالتطرق للتواصل معه ومع الطالب وبين بعضهم البعض)

 (في الصف وخارج الصف

 ونياالن سنتطرق الى التعلم التعا

 ?كيف تفعل ذلك مع طالبك في الصف وخارج الصف: بشكل عام

باي . مشاريع  تعاونية جماعية وبناء منتوجات رقمية)هل باإلمكان من فضلك ارفاق بعض األمثلة لمهمة تعليمية تعاونية  ببيئه رقمية؟ : امثلة

 ?(الطبقة او مع مدرسة أخرى, في الصف)اطار تقام المهمة  التعاونية المشتركة 
 ؟ (هل عن طريق تقييم العمل الشخصي او العمل الجماعي او كالهما? )التعاونية المشتركة كيف يتم تقيم : تقييم

 

 التفكير في وقت مباشر . 6

 التعاوني االتصال مهارات –/ (socio-emotional thinking skill) والعاطفية  االجتماعية المهارات

 هذه  فحص يتم ,لوجه وجها وليس رقمية ببيئة مجدية تعاونية بطريقة والتعلم التواصل على القدرة هي

 النقاشات اجراء  , مجموعات في العمل اثناء المعلمين يتبعها التي واألساليب الطرق تميز خالل من المهارة

 افتراضي فضاء في التعليم يتم حيث المشاريع على المرتكز التعلم والحوار،
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 لطارح األسئلة وللمعلم عند الحاجة 

 

 

 : افتتاحية

وكذلك  , على الطالب التعامل مع محفزات عديدة في نفس الوقت, في حاالت كثيرة باالخص عندما يلعب الطالب لعب حاسوب تعليمية

قبل الطالب المشاركين في الدرس المعلمين الذين  يقمون بالتعليم عن بعد مثل السكايب مثال عليهم اإلجابة بشكل فوري السئلة  المطروحة من 

 .   االفتراضي وفعل ذلك  مع المحافظة على سير الدرس والتحكم  بتقنيات تكنولوجيا االتصال

 

 كيف تفعل ذلك مع طالبك في داخل الصف وخارج الصف؟ : بشكل عام

 

ان تكون لديهم القدرة على التعامل مع كمية هائلة ? ةهل باإلمكان من فضلك ارفاق بعض األمثلة لمهمة تتطلب هذه القدرة وهذه المهار : امثلة 

 .من المعلومات التي تنهال عليهم في نفس الوقت

  حسب ما تراه مالئما  -عند الحاجة اطلب من المعلم ان يشرح اكثر

بين العاب للطالب والتي تدمج , التي يستعملها طالبك( סביבות של חלק מספקי תוכן דיגיטלי, למשל)ما هي األدوات التكنولوجية   ▪

 .وتتطلب منهم التعامل السريع مع عدة مصادر مختلفة

 

 

 حل المشكالت  المركبة التكيفية . 7 
 

  

 

 فائقة بنجاعة التعامل على القدرة هي  - (real-time thinking) الوقت بنفس المحفزات من عدد مع التعامل على القدرة
 في االشتراك او مركب تمثيل او تعليمية حاسوب بالعاب اللعب مثل .والمحفزات المعلومات من كبير عدد مع  الوقت وبنفس

 للطالب فرص إعطاء طريق عن المهارة هذه هذه فحص  يتم  .الطالب من كبير عدد باشتراك  بعد عن تفاعلي درس
  .المعلومات من كبيرة كمية تتضمن كثيرة محفزات لمواجهة

 

 حل الطالب تعليم المتبع من الحاالت من كثير في – (Complex problem solving) معقدة مشاكل حل

 بهذه ليست األمور الواقعية الحياة في لكن ."ال" ام "نعم" اجوبتها تكون أسئلة وضع  يتم حيث مركبة مسائل

 .ال ام نعم فقط  بمصطلحات نحددها ان يمكن ال والتي مختلفة حلول إعطاء على  مننا تتطلب وهي البساطة

 حلول استراتيجيات وانتقاء ,عرضها ,المشاكل فهم على القدرة هي معقدة مشاكل حل على القدرة من القصد

 هذه فحص يتم  .المتبعة االستراتيجية اتباع وراء من المنطق لفهم كالمي وتعبير  النتائج وتقييم ,وتطبيقها

 .لحلها واحد جواب تملك  ال مفتوحة مهام معاينة طريق عن  القدرة
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 لطارح األسئلة وللمعلم عند الحاجة         

 

 :افتتاحية

مثل لعبة حاسوب .  )احدى الطرق الفعالة الكتساب المهارات هي عن طريق حل مشاكل معقدة التي تعنى بعدة مجاالت وال يوجد لهم حل واحد 

 (.تعليمية فيها محاكاة الدارة مطعم

ا االمر يجبرنا نحن المعلمين هذ. هذه األدوات التكنولوجية تمكن الطالب من التعلم عن طريق تجربة حل مشاكل معقدة ال يوجد لها حل واحد

 . على تعليم الطالب المهارات المطلوبة للتعامل مع التحديات الموجودة بهذا النوع من التعلم

 

 

 هل تقوم بذلك مع طالبك بالصف؟ وكيف تقوم بذلك؟  : بشكل عام

 

يوجد لها حل واحد وتتطلب من الطالب فحص جوانب اعطني مثال لمهمات تعنى بهذا النوع من القدرة عندما تكون هنالك مشكلة ال : امثلة 

  . عديدة اليجاد الحل

 

هل يتم تعريف . وما هي درجة التعقيد, مبتكر ام ال, عليك ان تفهم من المعلم ان كان الموضوع مفتوح ام مغلق]كيف يكون مجرى العمل 

  كيف تفضل ان يكون مجرى العمل على المهام؟ , المشاكل والحلولوكيف يتم عرض وتقييم , وما هي الخطط المختارة لحل المشكلة. المشكلة

 

 القسم النهائي للمقابلة 

 : أسئلة من المهم ان تنهي المقابلة بهذه االسئلة

 ما هي خططك وارشاداتك لدمج التكنولوجيا في التعليم؟-بعدة جمل  -لتلخيص المقابلة   . ا

 ألك؟ هل هنالك موضوع مهم تريد التحدث عنه ولم اس 

ملفات ; اكسل(, powerpoint)مثل عارض شرائح هل تريد التطرق الى أدوات تكنولوجية  تستعملها خالل التعليم ولم نتطرق اليها  

ومواد تعليمية من برامج خارجية تقوم باستعمالها في (  Triventy: تطبيقات, كاهوت; لعرض افالم Youtube, مشتركة من جوجل

 ?الصف
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 תצפית בערביתב. טופס 

 

 : __________التاريخ

 : __________   اسم المشاهد

 : ________  رقم المشاهدة
 

     

 معلومات عن الخلفية: القسم االول

 : المجتمع (1

 احط بدائرة االختيار الصحيح

 

  تكلم بالعربيةم  تكلم بالعبريةم 
 مميزات المدرسة (2

 احط بدائرة االختيار الصحيح

 

 متكلم العبرية :

  دينية -كومية ح  كوميةح 
 

 متكلم العربية:

 سلمم  سيحيم 

 دويب  رزيد 

  _____________خر ا 
  :المقاطعة (3

  :البلد (4

  :اسم المدرسة (5

  :الصف (6

  :التاريخ (7

  :رقم الحصة بجدول الحصص اليومي (8

  : وقت بداية الحصة (9

  : وقت نهاية الحصة (10

 اسم المعلم (11

 : (اسم العائلة+  االسم الشخصي) 

 

 :وظيفة المعلم (12

 باإلمكان احاطة اكثر من اختيار

 

 ركز التكنولوجيام  علم متخصصم 
  
  ____خرا  דריך אשכולמ 

  :رقم هاتف المعلم (13

  :البريد االلكتروني للمعلم (14

  : التخصص (15

  :موضوع الحصة (16
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 مميزات التكنولوجيا: القسم الثاني 

 :الطريقة التكنولوجية (17
 اختيارباإلمكان احاطة اكثر من 

 
 1:0 

 
 1:1 

  
المعلم األدوات التكنولوجية التي يقوم  (18

 :باستعمالها

  باإلمكان احاطة اكثر من اختيار

 ارض ع -קרןמ  وح ذكيل 

 ________اخر 

األدوات التكنولوجية التي يقوم  (19

 :باستعمالها الطالب ألغراض تعليمية
 ניתן להקיף יותר מאפשרות אחת

 

 اسوب ثابتح  رومبوكخ 

 لفون نقالت  نقال اسوبح 

 _______خرا  ايباد \ابلت ت 

 תכנים דיגיטליים: (20
 נא להקיף ולפרט לגבי האפשרות המתאימה 

 ניתן להקיף יותר מאפשרות אחת

 יאור תכנים שהמורה מפתח:ת 
____________________________________ 

 
____________________________________ 

 
 הם:ביאור תכנים שהמורה משתמש ת 
 )פרט את שם התוכנה/יחידת הלימוד/השיעור/חברת התוכן(               

____________________________________ 
 

____________________________________ 
 

נעשה בהן שימוש בשיעור, כמו: ש יאור תוכנותת 
 וורד, אקסל, פאוור פוינט ועוד 

 ____________________________________ 
 

____________________________________ 
 ي الصفف  : مكان الحصة (21

 ي غرفة الحاسوبف 

 ___________خر ا 
 

 

 

 *وصف مجرى الفعالية ومميزاتها: القسم الثالث

 وصف الفعالية مميزات الفعالية

المهارات 

التكنولوجية 

للتعامل مع 

المعلومات 

باالنترنت التي 

 يعلمها المعلم

وقت 

 البداية

وقت 
 النهاية

اذا امكن اكتب اسم   

المهارة التي يشجع المعلم 

 اكتسابها عند الطالب
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 ليك ان تذكر كل الجوانب عند وصفك لمجرى الفعالية ومميزاتها في الصف ع  
  

 تكنولوجيا المهارات التكنولوجية التي يعلمها المعلم للطالب        وصف الفعالية

o القدرة  \القدرة على التعامل مع المعلومات

 على التفكير الناقد

o القدرة على فهم الصور والرموز البيانية 

o القدرة على تعديل المعلومات 

o القدرة على التفكير بطريقة متشعبة 

o مع االجتماعيات  القدرة على التعامل

  التواصل والتعاون/ والعواطف

o القدرة على التفكير السريع 

o القدرة على حل المشاكل المعقدة 

المعلم    - المعلم في المقدمة. 1

يحاضر في الصف وينقل الطالب 

 والطالب ينسخون من اللوح

)الطالب يوجد نقاش في الصف  .2

المعلم يسأل أسئلة,  \يسألون أسئلة

وحوار بين الطالب هنالك نقاش 

والمعلم وبين الطالب انفسهم, حوار 

 اخذ وعطى ووقوف عند اللوح.

 عمل منفرد. 3

 عمل جماعي. 4

 اخر. 5

 

حسب ما تراه في الحصة الي مدى الطالب مهتمون 

 بالتكنولوجيا في الصف؟
 

حسب ما تراه في الصف الي مدى تقوم  

التكنولوجيا بتركيز الطالب وخلق الهدوء بينهم في 

 الصف؟
 

 ......................اخر

 

  
 

 نوع التفاعل .1

اوصف التفاعل الذي يكون في 
الصف؟ )أسئلة, أجوبة, حل 
مشاكل, حوار جماعي, نقل 

معلومات, هل المعلم هو محرك 
األمور, هل هنالك تعلم بين 

 الطالب وحوار بين الطالب؟( 

 

 نوع الحوار .2

هل الحوار الذي يجري بالصف 
هو حوار متكامل بين كل 

األطراف, او فقط من جهة 
 ة الطالب؟المعلم او فقط من جه
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اقتبس من كالم المعلم, هل 
يشجع المعلم النقاش بين 

 الطالب؟ اشرح وفسر

 ترتيب محيط الصف .3

بأي طريقة الطالب مرتبين في 
محيط الصف؟ هل وكيف 

تساعد طريقة جلوسهم تلك 
خالل التعلم , وهل تؤثر على 

مجرى الحصة وموضوعها 
 ودمج التكنولوجيا فيها؟ 

 

قيمة الحصة  .4

 التكنولوجية

לפי המחוון של תמר       

 ענבל-שמיר

 

  االنطباع العام .5

هنا بأمكانكم التوسع بالشرح, 
وبوصف األمور المهمة حسب 
رأيكم, بأمكانكم إعطاء رأيكم 

عن جودة الحصة ووصف 
المناخ في الصف والعالقة بين 

المعلم والطالب ووصف 
حاالت مميزة حدثت قبل 

الحصة او في الحصة واثرت 
على مجرى الحصة وعلى 

 مناخ الصف

 

 
 
 
 
 
 

 

القسم الخامس : مميزات تعليم المهارات التكنولوجية األساسية التي تساعد على التعامل مع 

 المعلومات في االنترنت
 

 
 

 :طارح االسئلة \تعليمات للمشاهد 
 

ليك التركيز بكالم المعلم, بتعليماته بطرقه وباالدوات التي يستعملها والتي تشجع تطوير المهارات التي تساعد الطالب بالتعامل ع 

مع المعلومات الموجودة في االنترنت. اقتبس من كالم المعلم ومن اسئلته, ماذا يسأل المعلم, وماذا يطلب منهم بأن يعملوا؟, 

 التي طلبها المعلم من الطالب خالل الحصة.  اوصف المهام والتمارين

ليك االنتباه وذكر الرموز والتفسيرات, األسئلة الموجهة, النقاشات, واستعمال الطرق المعينة وما الى ذلك التي يستعملها المعلم ع 

 مع الطالب.
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 ليك االنتباه انه من الممكن ان ال يكون هنالك استعمال لكل هذه المهارات في الحصة.ع 

 

المهارات 

التي تمت 

 مشاهدتها

 وصف كامل لطريقة المعلم في تشجيع المهرات المشاهدة عند الطالب تعليمات للمشاهد

القدرة على 

التعامل مع 

 \المعلومات

القدرة على 

التفكير 

 الناقد
 

كيف يشجع المعلم تطوير القدرة على 

 التعامل مع المعلومات عند الطالب؟
 

 اليها:نقاط من الممكن التطرق 

o  تقدير صدق مواقع االنترنت 

o  تقدير صحية وصدق المصادر 

o تشجيع التفكير الناقد 

o البحث عن المعلومات 

o مصادر متضاربة 

 

القدرة على 

فهم الصور 

والرسوم 

 البيانية

اوصف ماذا يعمل المعلم ليشجع 
 تطوير القدرة

 
 نقاط من الممكن التطرق اليها: 

o  لبرنامج طريقة استعمالهم لتطبيق او

 .ال يعرفونه

o  ما هي األدوات التكنولوجية

والتطبيقات التي يستعملونها في 

  . الحصة

o  كيفية فهم الرموز المصورة التي

تعرض المعلومات, مثل عارض 

صور الموجود في البرامج 

 التكنولوجية المختلفة

 

القدرة على 

تعديل 

 المعلومات

اوصف ماذا يفعل المعلم لتطوير قدرة 
على تعديل المعلومات الطالب 

 ومالئمتها لهم؟
 

 :نقاط باإلمكان التطرق اليها

o  طريقة استعمال المعلومات الموجودة
في االنترنت والتي عليها تتركز 

كتابة نصوصهم الخاصة وبمساعدتها 
تتكون عندهم منتوجات خاصة 

 ومعدلة.
o  امثلة لمهام قام األوالد بحلها بطريقة

 خالقة عن طريق االنترنت وبدمج
بين عدة مصادر مثل نصوص 

 وصور. 

o  تشجيع الحداثة والنتائج الخالقة عن
 طريق استعمال التكنولوجيا.
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o  كيف يتم تقدير مجرى العمل والنتيجة
هل هنالك توجيه؟ وماذا يطلب من  –

 الطالب فعله؟

القدرة على 

التفكير 

 المتشعب

اوصف ماذا يفعل المعلم لتطوير 
القدرة على التفكير المتشعب عند 

 الطالب؟ 
 

 باإلمكان التطرق لهذه النقاط: 

o  وصف مجرى التعلم الذي من خالله
 ينتقل المتعلم من موضوع الى اخر.

o  ما هي تعليمات المعلم بخصوص
التصفح باالنترنت  من دون التشتت 

 والضياع.

o  اوصف المهام التي تساعد على
تطوير القدرة التي تمكن الطالب من 

بناء معلومات عن طريق التصفح 
 وجمع المعلومات عبر االنترنت. 

 

القدرة على 

التعامل 

-االجتماعي

 \العاطفي

التواصل 

 والتفاعل

اوصف ماذا يفعل المعلم لتشجيع 
 \القدرة على التعامل االجتماعي 

الواصل العاطفي والقدرة على 
 والتفاعل عند الطالب؟

 

 من الممكن التطرق لهذه النقاط:

o  ماذا يفعل المعلم لمساعدة الطالب
القامة محادثات مع اصدقائهم في 
االنترنت: ان تكون لديهم القدرة 

البداء رأيهم وسماع اراء االخرين 
 بطريقة محترمة ومقبولة؟

o كيف يقوم المعلم بتشجيع المناقشات 
يوجد لها حل  بمواضيع شائكة ال

واحد متفق عليه. كيف تكون هذه 
المناقشة؟ وهل يشجع المعلم تعدد 

اآلراء؟ والي حد يقوم بالتدخل 
 وتوجيه مسار المناقشة؟

o  امثلة لمهام تقام بمجموعات تفاعلية
ببيئات تكنولوجية مثل وظائف 

مشتركة, وخلق نواتج خالقة 
وتواصل مع الطواقم عن طريق 

 ف وخارجه.التكنولوجيا داخل الص

o  عند وجود وظيفة مشتركة ببيئة
الكترونية ما مدى التفاعل بين 

هل يتم توزيع  -أعضاء المجموعة
المهام ناجع ليقوم كل واحد بالعمل 

على جزء من الوظيفة لتركيب ناتج 
كامل من أجزاء او ان أعضاء 

المجموعة يعملون سوية؟, يخططون 
  ويعملون معا؟

o  الى أي مدى يعلم الطالب ويحبون
العمل سويا والتفاعل؟ وهل يتحملون 
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المسؤولية على الناتج النهائي مع 
 قبول كل جزء من افراد المجموعة؟

o هل يتم تقدير العمل  -العمل الجماعي
 الشخصي ام الجماعي؟.

القدرة على 

التفكير 

السريع في 

 وقت محدود

اوصف ماذا يفعل المعلم لتطوير 
على التفكير السريع عند  القدرة

 ?الطالب
 

 باإلمكان التطرق لهذه النقاط:

o  كيف يشجع المعلم الطالب التعامل
مع كمية هائلة من المعلومات بنفس 

الوقت الذي يطلب منهم ردة فعل 
 سريعة للعديد من المحفزات؟

o  اوصف بيئة التعلم التي يستعملها
الطالب والتي تتطلب منهم التعامل 

معلومات من مصادر السريع مع 
 عدة ومختلفة.

 

القدرة على 

حل المشاكل 

 المعقدة

اوصف ماذا يفعل المعلم لتطوير 
القدرة على حل المشاكل المعقدة عند 

 الطالب؟
 

 باإلمكان التطرق الى هذه النقاط:

o  كيف يشجع  المعلم الطالب على حل
المشاكل المعقدة التي ليس لها حل 

 واحد متفق عليه؟

o  حل المشكلة المعقدة اوصف مجرى
كجزء من التعليم: كيف يكون مجرى 
العمل على إيجاد الحل هل الموضوع 
مغلق ام مفتوح, جديد ام ال, وما مدى 

تعقيد المشكلة, كيف يتم تعريف 
المشكلة وكيف يتم اختيار طرق الحل 

وكيف يتم تقدير الحل وطريقة 
  عرضه؟

 

 
 المشاهدة في صفهلقاء خاتم وعاكس مع المعلم من بعد اجراء 

 وصف مفصل الجوبة المعلم أسئلة للمعلم

ماذا كانت اهداف  .1

 الدرس؟

هل حسب رأيك تم تحقيق  .2

 األهداف؟

هل بامكانك إعطاء دالئل  .3

على ان األهداف تحققت, 

 كيف تعرف انها تحققت؟
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ماذا كان المنطق الذي  .4

دفعك لتخطيط الدرس كما 

  فعلت؟

بطريقة لماذا قمت بتخطيطه هكذا وليس )

مغايرة؟ ما هو المنطق الذي يحفزك على 

دمج التكنولوجيا مع التعليم في حصتك 

 (التي شاهدتها؟

 

هل الدمج بين التكنولوجيا  .5

والتعليم في هذه الحصة 

كان ناجحا حسب رأيك 

 ولماذا؟ 

 

بخصوص السؤال السابق  .6

بالنظر للوراء هل كنت 

ستغير شيئا بمجرى 

الحصة؟ تقوم بالتحسين 

 ولماذا؟ فسر واشرح.

 

هل حسب رأيكم قام  .7

الدرس بتطوير المهارات 

   التعليمية التكنولوجية؟

 أي مهارات؟ واشرح كيف تم ذلك؟

اذا كان الجواب ال , اشرح ماذا كنت 
لتفعل بشكل مختلف لتطوير هذه 

 المهارات؟

 

هل هنالك موضوع اخر  .8

تود التطرق اليه من بعد 

 الدرس ولم نتطرق اليه؟
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 'שלב ב -נספחים . 9

 

 שלבים 9 -תרשים של הליך מחקר . 4נספח 
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 איסוף הנתוניםב על התקדמותקליסט 'צ כולל לעוזר המחקר:הנחיות  .5נספח 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 
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9 

 

 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 
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17 

 

  

 

 עבור עוזרי המחקר  לאיסוף נתונים: אנט משימותג .6נספח 
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 ת עוזרי מחקרהדרכ :תרגיל ניתוח תצפיות. 7נספח 

 

עברנו להתמקד בהכשרת עוזרי המחקר לקראת ההדרכה שהם עתידים לעשות עם המורים בשטח  2019במהלך חודש ינואר 

 .לאחר קיום התצפית על קבוצת הביקורת

העקרון שמנחה אותנו בהדרכת המורים הוא לפעול בגישה המעצבת ולהציע למורה חלופות אפשריות על מנת לשדרג את ההוראה 

 (.3עמודה " )חלופית"לאסטרטגיה ( 2עמודה " )נפוצה"מאסטרטגיה 

אוריינות של  מיומנויות

 דיגיטלית
 אסטרטגיה חלופית  שימוש נפוץ של האסטרטגיה בשדה

ראה ישירה של כללי חיפוש ואיתור הו חשיבת מידע

 .הדגמת חיפוש, שגרות עבודה, מידע
המורה צריך לעורר אצל )קוגניטיבי -ניטור מטא

אותו תהליך חשיבה  –" חשיבת העל"התלמידים את 

מסדר גבוה שיאפשר להם לנהל ולבקר את הלמידה 

נרצה להציע שהמורה לא : למשל, בכוחות עצמם

אלא התלמידים צריכים , יעביר את ההנחיות לביצוע

לחשוב על ההנחיות האפקטיביות ביותר מבחינתם 

 (.לניהול הלמידה

 . סיכום נושא שנלמד בכיתה - חשיבת שעתוק

 .שעתוק מילולי מכמה מקורות -

 .שעתוק חזותי -

לעודד את התלמידים לחפש בעצמם את מקורות 

: כמו למשל, המידע תוך התמקדות במטרת הלמידה

למידת חקר בנושא כלשהו שבהמשך תוביל אותם 

לבנית תוצר שיכול שיהיה בעל מרכיב טקסטואלי 

, פוסטר מידעי: כמו(, גם עבור תוצר  חזותי)משמעותי 

 (.הכוונה היא לא כרזה שמכילה שתי מלים)דף בלוג 

פ שעיקרו שאלות "בע/דיון סגור רגשית-חשיבה חברתית

 תלמידים ותשובות מורה

, למשל)מקוון בסביבה שיתופית כלשהי דיון פתוח 

 (On-עולם, או פורמים, דרייב-גוגל

 

והתבקשו להשיב על שאלות הניתוח עבור , של המחקר' בתרגיל נחשפו עוזרות המחקר למקטעים מתוך תצפיות שנערכו בשלב א

 .כל מקטע

שלא ידרוש , שינוי מינימאליאלא להציע , ההנחיה שניתנה לעוזרות המחקר הייתה שלא להרחיק לכת בהצעת אסטרטגיה החלופית

 . אך כזה שיתרום באופן משמעותי לתהליכי הלמידה, מאמץ רב בלמידה של כלי טכנולוגי
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נושא  שם המורה

 השיעור

 ניתוח פעילות 

הגדירו את המיומנות הדיגיטלית העולה מתוך תיאור  .1

 (? 1הפעילות )עמודה 

 (?2הסבירו באיזו אסטרטגיה המורה השתמש )עמודה  .2

תארו כיצד ניתן לשלב את האסטרטגיה החלופית  .3

 (?3)עמודה 

שאול הלך  ש'

לחפש 

אתונות 

 ומצא מלוכה

ש' מציגה את העבודה )במקרן( ואומרת: 

"אמרנו ששאול הלך לחפש אתונות ומצא 

. חפשו את הביטוי באינטרנט 1מלוכה. 

 –וחפשו לו נרדפת. מזכירה לכם את הכללים 

מחפשים יותר איך מחפשים באינטרנט: 

ממקור אחד, מתייחסים למי כתב, לא כל מה 

 שכתוב נכון."

1.   

2.  

3.  

 

 

 

אלצהיימר  כ'

והכנה 

לפגישה עם 

חולי 

 אלצהיימר

כ' מבקשת מהתלמידים לסכם מידע שימצאו 

באינטרנט אודות מחלת האלצהיימר כהכנה 

 לפגישה עם חולי אלצהיימר  

1.   

2.  

3.  

 

 

להכין   מהתלמידיםלמדעים, ביקשה  המורה עונות א'

 בנושא חורף. מצגת

1.  

2.  

3.  

 

ניתוח דמות  ח'

 מופת

התלמידים מתבקשים לשתף בתהליכי 

החיפוש שלהם, במידה והיה בהם משהו 

מיוחד שיכול לסייע לחברי הכיתה. נעשה 

 שיתוף ברמת שיתוף מידע.

במהלך המשימה כל תלמיד נדרש לחפש 

אחד עיקרי  –ולבחור שני מקורות מידע 

על דמות המופת שבחר לעבוד  ואחד משני

עליה. המורה עודדה למצוא הן מקור 

טקסטואלי, והן מקור מסוג אחר כמו סרט 

וידאו. כל תלמיד בחר לפי העדפתו וטיב 

המידע שהוא מצא. כל זאת בידיעה שבשלב 

הבא התלמידים ידרשו למזג בין שני מקורות 

 המידע.

המורה מאפשרת לתלמידים לשתף בשלושה 

 מדיה: ווטסאפ, מייל ובאתר הכיתתי.ערוצי 

1.   

2.  

3.  
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  עם מורהפגש הדרכה מך אישי לתדרי .8 נספח

 

   .כי הם ידעו בדיוק מה הם מחפשים והיכן -וכן יגביר בקרב התלמידים את תחושת המסוגלות העצמית , שאלות

 ... היה לי נעים לצפות בך והתלמידים, באופן אישי מאוד נהניתי ... להתחיל את ההדרכה בתודה שנתת לי לצפות בשיעור

להסביר שהמטרה של השיחה הזו היא שנוכל להציע לך שינוי קטן בהוראה שיקדם את האוריינות הדיגטאלית אצל , דבר ראשון

איתרה את האוריינות , היא צפתה בשיעור כמות שהוא. זה לא התפקיד שלה. להסביר שהיא לא מבקרת את השיעור  .התלמידים

לא בקרב )ית שהיתה בשיעור ורוצה להציע למורה כמה דברים שיכולים לשפר את האוריינות הזו בקרב התלמידים הדיגטאל

  (.המורה

להגדיר את , כלומר  - מפורשת הדבר הראשון שמור תציע למורה הוא לשלוח את התלמידים למשימת חיפוש, מבחינת ההדרכה

ורה כזו שהתלמיד ישאל את עצמו את השאלות הרלוונטיות לחיפוש לארגן את המשימה בצ. גבולות הגזרה ואופן החיפוש

ניתן לעשות זאת באמצעות דיון  (.ניטור מטא קוגניטיבי)את עצמו  -  לא את החבר שלי לכיתה -לא את המורה  .המדרש

כשאני ניגש  מה אני שואל את עצמי -ניתן לשאול את התלמידים במסגרת הדיון . בטרם התלמידים מתחילים את החיפוש ,קצר

? מה ההבדל בין מדרש לאגדה למדרש הלכה? מה אתם שואלים את עצמכן כשאתם רואים את תוצאות החיפוש? לחפש מדרש

 -מלות חיפוש  -או לתת להם דגשים לחיפוש . באופן כללי ניתן לתת הנחיות לחיפוש למשל להגביל אותם למנועי חיפוש מסויימים

  .תקופת כתיבת המדרשאולי להגביל את . שבת/מדרש חג

 :לסיכום

 .למקד את התלמידים מה נדרש מהם בחיפוש מידע. שבתחילת השיעור , הראשונה' הנק

שהם ישאלו את עצמם מה הם מחפשים ולאחר שמצאו את המדרש ישאלו את  –ניטור מטאקגנטיבי אצל התלמידים , הדבר השני

במלים אחרות שילוב של הנחיות מפורשות לחיפוש . '(פסח וכו ,שבת)את יכולה להגביל אותם בחיפוש . עצמם האם מתאימים

 .יפחית שאלות בקרב התלמידים ועומס מהמורה שצריכה להשיב להמון -  וניטור מטאקוגניטבי בזמן החיפוש
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 מורים  עםשיחות הדרכה  לש. דוגמאות 9נספח 

 
 שיחת הדרכה של ד. ה.

 בית ספר יסודי

 כיתות ה'

 

עברנו על ההקלטה, באמת כשאת הסתובבת עם המכשיר הקלטה לבד ועברת בין התלמידים והסברת להם ד.ה: קודם כל באמת 

  דברים, שזה החלק המשמעותי אני חושבת של השיעור הזה נכון?

  כן מורה:

יו זה ד.ה: והדבר היחידי שהצלחנו לחשוב שאולי אפשר, לא יודעת איך אפשר להגיד אולי לשפר, או לתת לך איזה שהוא טיפ על

קוגניטיבית. עכשיו מה זה אומר? למשל את סיפרת : תיכנסו לגוגל, תכתבו את -לנסות ללמד את התלמידים לקיים חשיבה מטה

השם של מי שאתם רוצים לחפש: תכתבו למשל יהודה פוליקר. אז אולי צריך להגיד להם: למה אתם נכנסים , לשאול אותם 

הם בוחרים אותו? אם  לךמה הם עושים מידע: למה הם נכנסים בעצם לאתר הזה,בעצם, שהם ילמדו לשאול את עצמם שאלות כש

מדוייק. שבעצם יתחילו לחשוב בעצם כל  יש בו למשל מידע שמעניין אותם, אם זה נראה להם אתר שהוא אמין, או שיש שם מידע

הזו, אבל צריך איך שהוא להתחיל, פעם שהם עושים חיפוש: למה אני נמצא פה. אני חושבת שהם עדיין צעירים בחלק מהחשיבה 

כי אני חושבת שלתלמידים יש נטייה: אני עושה חיפוש, התוצאה הראשונה שאני מוצא, אני נכנס אליה ומקווה למצוא שם את מה 

  שאני צריך. נכון?

  כן מורה:

  ד.ה: ואת כיוונת אותם מאוד מאוד יפה. אבל באמת

  עור מהסוג הזה כי זה מותאם לשיעור שעוסק באיתור מידע.קוגניציה בשי-מורה: תראי אין כאן הרבה מטה

  ד.ה: נכון

  מורה: אז אין פה מטה קוגניציה, לא היה פה איזה חקר מרחיק לכת

  ד.ה: נכון, את צודקת. אבל בכל זאת, אני חושבת שבעיקר בקטע של האמינות של המקורות שהם מוצאים

  מורה: על זה אפשר לדבר

, האם זה מהימן בעבורם ובאמת לשאול: למה זה מהימן. את 7לת אותם, דיברת איתם למשל על ערוץ ד.ה: כי את אפילו שא

מכירה את התלמידים. אני מניחה שאת יודעת מה היכולות שלהם בשלב הזה. אני לא מכירה אותם. ובאמת אני הרגשתי שהשיעור 

אז זה באמת שהם יפעילו טיפה קצת את החשיבה ושיתהו  מתאמצת לתת לך איזה משהו קצת לחדד , לדייק טיפונת. יופי.אני היה

  רגע לפני שהם נכנסים לאתר ולוקחים ממנו את המידע

  מורה: אוקי, יש לכם איזה משהו להעיר על התמיכה של השיעור?

היה טוב.  ד.ה: אני ממש לא חושבת. אני לא רוצה לשנות לך את השיעור, את מבינה. השיעור שלך הוא היה מקסים, היה מעניין,

את עוררת אותם לדבר. באמת ראו שהם באו מוכנים, כמו שאת ציפית מהם. באמת זה היה מקסים. לא חושבת שהיה שם איזה 

לא. אנחנו  משהו מפוספס. אגב אני שאלתי את הבחור שמדריך אותי, למה לא לעורר את השאלות האלו במליאה והוא אמר: לא

  בין התלמידים, לנסות לעזור להם לתת יותר משמעות לחיפוש שלהם צריכים באמת בקטנה, כשאת באמת עוברת

  אוקי מורה:

  ד.ה: בעיקר בקטע של המהימנות של האתרים וגם כן: מאיפה אני מוצא

  מורה: את מציעה לעשות את זה באישי

  .. בת שאת צריכהד.ה: אני חושבת שבאישי זה יהיה יותר אפקטיבי, אם יש לך רעיון לעשות את זה במליאה, אם את חוש

  מורה: בטח שאני יכולה לעשות את זה במליאה . ואז אחר כך כשאני עוברת בין הילדים: לראות האם באמת זה מהימן.

  ד.ה: אוקי, אם את חושבת על דרך לעשות את זה , אז מעולה. נראה, ננסה, נראה איך זה יקרה מחר

  מורה: בסדר גמור. אז מחר אנחנו בעשרה לתשע?

  כן בעשרה לתשע. אנחנו נתראה באותו מקום?ד.ה: 

  מורה: אותו מקום, בדיוק

  ד.ה: ושוב אני אשמח אם זה בסדר שבמהלך השיעור תסתובבי עם המכשיר הקלטה. בסדר?

  מורה: אין בעיה

 תודה ר' ונתראה מחר. המון ד.ה: המון
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 חטיבת ביניים –שיחת הדרכה דוגמא נוספת 

 

 שיחת הדרכה מאת מ.ח

 ח'כיתה 

  מורה: רק עוד שאלה קטנה, אנחנו מדברות על חקר, נכון? כי יש פה כמה סוגי למידה בבית ספר. אז אני שואלת אותך

  מדריכה: איזה סוגי למידה יש?

  מורה: מה שאת צפית, זה חקר. אז אני מתייחסת לזה כן?

  מדריכה: אוקי

בכל אבן דרך התלמידים מקבלים מחוון ואני מסבירה אותו גם לפני  מורה: אז אוקי בוא נתחיל: בכל אבן דרך, אבן דרך זו משימה.

פרוייקטים, אחד  שהם מתחילים לעבוד. לפני שאנחנו יצאנו לדרך אני הסברתי להם את כל המסלול כולו. כי בלמידה מבוססת

כדי שהדברים יהיו  היתרונות שבהתחלה יודעים את הסוף ויודעים את כל התחנות שיהיו בדרך. אז אפשר לחשוף את התלמיד

גלויים לפניו, הוא כל הזמן שוטף והוא מכיר את הדברים . הוא יודע גם פחות או יותר למה לצפות. בכלך אבן דרך אני מציגה 

   לתלמידים על המסך לכולם ביחד לפני שהם מתחילים לעבוד את האתרים שבהם הוא ייעזר באותה אבן דרך.

אליך והם באים ושואלים אותך: אני לא יודע איפה להסתכל. כלומר הם לא יודעים את מדריכה: אז איך יצא שאני התלוויתי 

  האתר. אבל אם זה כתוב לכם, אז למה הם שואלים את זה?

  מורה: אני לא יודעת באיזה שלב את היית

  ללקיסקון, תיקח לידע מדריכה: את אמרת להם למשל תיגש

ם: על חוסר הביטחון. כי למשל יש אתר שנקרא לקסיקון לתרבות ישראל. ושם מורה: אז אולי זה מתלבש על מה שאת אמרת קוד

  יש להם מושגים . אז אני אמרתי להם לאיזה אתר להיכנס

  מדריכה: ובכל זאת הם שאלו

הדבק, ופה -מורה: ובכל זאת הם שאלו כי אולי יש הרבה מלל ורוצים חיים קלים ולפעמים יש תלמידים שרגילים לעבוד בהעתק

לא עובד: היה צריך לקרוא, לקחת רק את המידע הרלוונטי ואותו להכניס לקובץ שהם פתחו. מקום נוסף באותה אבן דרך, זו זה 

אבן דרך שלישית, זה הנושא שהם חוקרים בראי מדרש חז"ל, אחרי שהם סיימו לבדוק את הנושא בתנ"ך, אז הלכנו למדרש, 

כדי להגיע עד לחוקים של ימינו באתר הכנסת. זאת דוגמא שאני עוד מעט אתן  בציר הזמן יצאנו מהתנ"ך וממשיכים הלאה לחז"ל,

מסויים: ספר ההגדה ברשת, אני אומרת להם לכתוב  אותה. שראיתי את זה היום. אז במדרש, אני אומרת להם להיכנס לאיזה אתר

לקרוא. הרבה פעמים גם   ים איזהבצד שמאל למעלה במילת חיפוש נניח שבת ואז עולים נניח שבעה מדרשים. אז הם לא יודע

שאני  מתעצלים לקרוא מדרש שלם כל השבעה ומהם לבחור. אז הם מחפשים לקצר קצת את התהליך בעזרתי. מתוך הנחה

המומחית בתחום הידע, מכירה בוודאי את כל המדרשים. ואז אני באה ואני אומרת להם: אני לא מכירה את כל המדרשים. אני 

  הכל. ואז באיזה חיפוש משותף אנחנו מגיעים לאיזה שהוא מדרש. כולה להכיר אתמכירה רבים אבל לא י

  מדריכה: אז זה כן מוגדר להם מראש: מנוע חיפוש והתרים

מורה: לגמרי, לגמרי. אפשר לתת דוגמא נוספת: באבן דרך אחרת שזה לבדוק את החוקים בימינו: אז אני מפנה אותם לאתר 

הרי חוקים שעברו בקריאה ראשונה או שניה או שלישית, שהם בתהליך חקיקה ורק  הכנסת. עכשיו באתר הכנסת יש

אלו חוקים שהם קיימים היום. אז יש המוני חוקים ואז הם צריכים נניח לבחור בנושא שבת שלושה חוקים. אז זו  בסוף בסוף

.ואז אני אומרת להם אם אתם לא מצליחים מלאכה מאוד מורכבת. וחוק זה יכול להיות הרבה עמודים. חוק בודד. ואז הם חושבים..

  מכאן תנסו אולי דרך גוגל. תחפשו חוקים של מדינת ישראל.

  מדריכה: וזה גם כתוב להם?

מורה: זה אני אמרתי להם בעל פה. ואז השאלה היא איך לנסח מה אני מחפש בגוגל כדי להגיע לדבר הנדרש. אבל זה גם הם 

תר הכנסת ששם יש חוקים. אבל יכול להיות שדרך גוגל אולי אפשר להגיע בעקיפין לכל צריכים להתנסות. אני מפנה אותם לא

מיני חוקים: חוק המרכולים, חוקים שהיו עליהם כתבות בעיתון. זה מנועי חיפוש. הם יכולים לטייל קצת. זה הקטע גם שיתנסו, לא 

  בכפית. הכל שיאכילו אותם

בצורה מאוד מפורטת, זה את כן עושה. אז יש באמת יש שתי  הכל להגדירמדריכה: אוקי, אז באמת האסטרטגיה הזו של 

של איך אני יודע שמה שהגעתי אליו הוא  מסויימות אסטרטגיות אחרות: מה שאמרתי להציף אותם. שישאלו את עצמם שאלות

   טוב ? כל השאלות שעובדות על מטה קוגניציה

הם יודעים שהם צריכים למצוא מדרש. הם קודם למדו את ההגדרה מה זה  מורה: שניה, על איך אני יודע שמה שמצאתי זה טוב,

מדרש של אגדות. אנחנו לא צריכים את המדרש הלכה, אנחנו צריכים את המדרש אגדה. אז הם מצאו את ההגדרה של מדרש 

ם , אז הם יודעים אגדה ושל מדרש הלכה. והם עכשיו יודעים שאנחנו מחפשים אגדות. עוברים שלב אחרי שלב, אז הם מביני

שהאגדה שלהם צריכה להיות קשורה בנושא שבו הם מתעמקים לכל אורך הדרך, נניח פסח. אז אם הם קוראים איזו שהיא אגדה 

ונניח זה לא קשור לפסח, אז זה לא מתאים. אבל הם ירצו את החותמת שלי. שאני יאשר להם. או למשל חוקים של הכנסת על 

אבל זה לא קשור לשבת: זה  -ש,ב,ת מסויים, והחוק השני: השבת אבדה, זה האותיות: חוק שבת. אז הם כתבו שבת, מצאו

  אבידה, אז הם חיכו שאני אגיד להם, למרות שחלקם חשדו שזה לא רלוונטי. בגלל זה הם בכיתה ח'... השבת



 
 35/12.15אלקלעי               מענק המדען הראשי של משרד החינוך, קול קורא מספר -יהודה ועשת-בלאו, בן

181 
 

צלם, אצל ילדים בכיתה ח' כל כך. מדריכה: אוקי, אז האסטרטגיה של ניטור מטה קוגניטיבי אצל תלמידים: שהוא עוד לא מובנה א

אז אולי זה משהו שאפשר לפתח איתם דיון קצר בתחילת השיעור .בשביל לנסות שהם לא ישאלו אותך שאלות שהם כבר די 

  יודעים אותם הם רק מחפשים את האישור. אז קצת לעבוד איתם על זה בדיון קצר. זו אסטרטגיה שהמחקר מציע שאולי תנסי

  כולה להציע, ומי שבשל לזה ייקח את זה. ומי שלא בשל לזה...יקשיבמורה: וגם אני י

  מדריכה: וישאל אותך אחרי זה )צחוקון(

  מורה: נכון, וזה בסדר. כי כל אחד מתקדם ביחס לעצמו...

 

  2חלק הקלטה 

  מצב כזה כא. בלמידה מהסוג הזה אין איפה תגיעי? עד איפה שאני אגיע. אולי עד פרק כ' אולי עד פרק מורה:עד

  מדריכה: יודעים את הסו

מורה: מהתחלה יש לנו את כל המסלול, כי יש לנו יום אחרון, אני מקווה שהשנה הוא יהיה חגיגי, יש ממש חגיגה לימודית 

שעושים הצגה של כל תוצרי הלמידה של כל הכיתות בפני התלמידים ועדיף גם אורחים מבחוץ/הורים וזה קיים בארץ, הדברים 

  מוכרים האלה הם

  מדריכה: אז את אומרת שאת יודעת את הסוף. מהשיחה עם החוקר אני הבנתי שהדגש הוא...

   מורה)מתפרצת(: לא רק שאני יודעת

  מדריכה: צריך שהתלמידים יידעו

רת להם, מורה: נכון, זאת הנקודה, לא שאני יודעת. אני אומרת את זה לתלמידים מראש. אני אומרת להם את כל המסלול ואני אומ

  אני כותבת את זה גם הרבה פעמים על הלוח

. אז כאילו שדיון ההתחלה יהיה מין 4, תחילת 4וחילק היו באבן דרך  3מדריכה: אז לא, לנקודתית, נגיד חלק היו באבן דרך 

חילו להתעסק התאפסות כזו: אוקי, מה צריך לעשות כשאנחנו באים, נגיד את יודעת פחות או יותר שיהי איזה כמה קבוצות שית

שאוקי: לתת להם דוגמא של מה אתם צריכים כשאתם הולכים לחפש  אז לטפל על הקטע הזה עם התלמידים ושיידעו באמת 4עם 

  חושקים, איפה לחפש

  מורה: אבל יש להם מחוונים, יש להם מחוונים באתר של בית ספר

זה ריענון כזה ואז זה אמור לחסוך לך את השאלות בזמן  מדריכה: אז זהו כאילו להגיד את זה בקול כי לפעמים תלמיד , כאילו

  כזו שילד שואל אותך טירחה שאת עוברת, זה אמור לחסוך לך איזו

  מורה: כן אוקי

מדריכה: אני אמשיך כאן את הזה...שלב ראשון: איפה אני מחפש טכנית, אפשר לכתוב בגוגל מילים ספציפיות ואז תקבלו 

ש יכול להיות נורא ארוך או אפשר קודם למצוא את האתר המתאים ובתוכו למצוא את המדרש תוצאות ואז החיפו המון המון

   המתאים

  מורה: נכון

מדריכה: ואז שלב שלישי: אוקי, מצאתי את האתר, איך אני מחפש את המדרש המתאים בתוך האתר ואז כאילו צריך לצפות 

פתח. אם ילד שואל אותך נגיד: רגע, המדרש הזה קשור לפסח, אז מהתלמידים שהם ידעו כזה את הקטע הזה של להקליד מילות מ

  כאילו

  מורה: זה לא עובד ככה אבל, אתרים הם לא עובדים ככה.

  מדריכה: אין מילות חיפוש?

אני אחזור למסלול: אבן דרך ראשונה הייתה השערות, התלמידים העלו שאלות  מורה: לא, לא, אבן דרך ראשונה הייתה השערות.

עליהם בלי להיעזר במקור מידע וניסחו את שאלת החקר שלהם. אבן דרך שנייה עשינו הגרלה על הנושאים שאני הבאתי וענו 

אותם, אני בחרתי בהם כי אני מכירה לא כמובן את כל החומרים אבל מצאי גדול של חומרים. ואז אבן דרך ראשונה התחלנו כבר 

יה פסוקים. אז אני עשיתי חשיפה לאתרים שהם יוכלו להיעזר בהם: וגם בכל לצלול לתוך העניינים שלנו אחרי ההשערות וזה ה

אתר איך הם מתנהלים בתוכו ואיזה תועלת התלמידים יכולים להפיק ממנו. במקביל יש גם אחרי זה משאבים שלנו: סדרות של 

  פירושים שאני יודעת שיכולים לעזור להם

  מדריכה: אבל זה סתם דוגמא נתתי

י אומרת לך על כל אבן דרך: אבן דרך שניה, שלישית זה כבר מדרש חז"ל אני מראה להם את ספר האגדה אבל מורה: אבל אנ

בפועל הם לא משתמשים בו, הם הולכים לאתר "ספר האגדה" ברשת. אבן דרך הבאה זה חוקים אז אתר הכנסת כמובן ומה שהם 

  עוד רוצים.

  מדריכה: אוקי, בסדר

  ך כתיבה שזה כבר משהו שקשור למה שהם לומדים בעברית, מסמך טיעוןמורה: אחרי זה יש עוד מסמ

  מדריכה: אוקי, יכול להיות שאני לא הסברתי את עצמי נכון, נראה לי

  מורה: לא הסברת

מדריכה: שהדגש פה: איך לגרום להם לדעת מה הם צריכים לעשות. הרי זה כתוב להם על הדף בצורה מפורשת והם עדיין 

  שאלותשואלים אותך 
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  מורה: כי זה יתור קל, למה להתאמץ לקרוא

מדריכה: כי זה יותר קל, אז השאלה היא איך להם יהיה יותר קל, שזה סבבה להם, אבל איך אני יהפוך את זה לכך שלי יהיה יותר 

איך הם קל כמורה שלא תשאלי אותי את השאלות שכתובות לכם בדף: ואז פה נכנס הקטע של המטה קוגניציה עם הילדים: 

שואלים את עצמם את השאלות ועוד עונים לעצמם. ואז אחד הדרכים היא לנהל איזה שהוא דיון בתחילת הכיתה שבו: אוקי, כאילו 

איזה מין התאפסות כזו ואז איך שהוא לנהל דיון שבו גם מעלים בפניהם את הקטע הזה של עד תחכו עד שאני אבוא ואאשר לכם, 

תשאלו שאלות שכבר כתובות לכם בצורה מאוד ברורה בדף. ואם יש שאלה...ואולי אפילו לעבור  שזה אחד הדברים שהיו וגם אל

  שבטוח יתקשו בהם על שאלות הראש שנגיד אולי את יודעת שהם לא יבינו או אולי את יודעת

  מורה: אפשר אולי לקרוא בקול את המחוון

  10-11מדריכה: או נגדי בשאלות 

  מורה: נכון

   תוב להם שם אבל אני שמעתי אותך הרבה פעמים צריכה לעבור לכל ילד ולהסביר לו מחדש את השאלהמדריכה: זה כ

מורה: נכון, וזה אומר שהשאלה לא טובה. זה אומר שהשאלה לא טובה. יש טסטולוגיה שלימה, תורה שלימה ולפי זה , של 

   השאלות, וגם לגבי מבחנים, אם יש שאלות על השאלה היא לא טובה.

  האא... מדריכה:

  מזוקקת: ציין שתי סיבות לזה וזה, פרט, צטט מדוייקת מורה: שאלה צריכה להיות מאוד מאוד

מדריכה: אז עוד עצה שהחוקר אמר שגם: שאם את ראית שילד ועוד ילד ועוד ילד שלישי כבר שואל אותך על השאלות האלו, אז 

, בואו שניה ניסגר, 10-11ילו באותו רגע: כאילו תקשיבו לי רגע: שאלות ואז לעשות את הדיון הזה אפ pause כאילו לעשות איזה

  הטירחה מה אתם צריכים, איך אתם עונים עליהם ואז זה חוסך את

  מורה: עשיתי את זה אבל שוב הם מאוד מאוד ממוקדים

  מדריכה: כל אחד בזה שלו...

   מורה: וכולם רוצים להספיק וכולם רוצים לנצל את הזמן

עבודה. אפילו ב"שיר של יום" הם רוצים לחתוך אותו כדי לעבוד. כבר שהם באים הם מדליקים  minded שימי לב כמה הםואם ת

  את המחשבים

  10דקות הקריאה, הם אמרו: לא המורה זה  20מדריכה: נכון, את אמרת להם 

  ים את התהליךמורה: זה מאוד מחמם את הלב. אני מקווה שגם מעניין להם. והם נכנסים לדבר ועוש

מדריכה: נכון, זה מאוד נחמד. הדבר האחרון שדיבר עליו החוקר זה לגבי להכניס אולי את הדרך שבה הם עובדים כחלק מהציון 

או כחלק מבונוס כלומר לשים דגש על דרך העבודה שלהם ואולי זה ייתן להם איזה פוש כזה לבוא ולעבוד בצורה עצמאית יותר. 

אני מגדירה לכם שעל חלוקת תפקידים בתוך הקבוצה אני נותנת לכם ציון על זה שאתם עובדים כקבוצה נגיד להגיד להם מראש 

  אני אתן ציון. ואז לפרש להם גם מה זה אומר אינדבידואלית וגם לכל אחד מכם בצורה

לכמה דקות. קרן  מורה: אז אני רוצה לעצור אותך ולהגיד לך ככה: שאם את תדברי עם קרן, לא כמו שאת עובדת איתי, רק

מחוונים שלדעתי רוב המורות, אני חושבת, אני לא שואלת אחרות, כל  3האשכול: והיא תספר לך על המחוונים. יש  ראשת היא

  אחת בממלכה שלה. יש מחוון שמתייחס לדבר הזה. אני לא עושה אותו

  מדריכה: הא, אוקי, זה משהו שאת מכירה בו, אוקי, סבבה.

תוצר כתוב ויש מחוון לתוצר יצירתי. אצלי יש הרבה אבני דרך, אני מאינה לא רק בציונים. הציונים פחות מורה: ויש מחוון ל

דרך וזה המון עבודה בשבילי: להגיש תיקון, זאת  חשובים בעייני. תהליך העבודה מאוד חשוב. לכן אני נותנת הזדמנות לכל אבן

  ים בעקבות ההארות שלי שאני מדגישה בצבעיםאומרת שהם חוזרים למסמך ועוד לימוד ועוד פעם מתעמק

לא, תיקון זה מעולה. אבל צריך שיהיה להם איזה מין אכפתיות כזו על עבודה עצמאית. שלא איזה כל דבר קטן הם  מדריכה:

  שואלים כזה. אולי הם יכולים לענות לעצמם על זה או לדון על זה עם הילד שלידם או הקבוצה שלידם. לא, הם מחכים שאת

  מורה: לא, הדיון, זה קבוצה בתוך עצמה.

  השניה מדריכה: בסדר, אז זו העצה

  מורה: אני אגיד לך: לי זה לא מתאים.

  בסדר אוקי, מדריכה:

תלמידאות. יש גם ממש  מורה: הרעיון קיים, יש כזה מחוון שמתייחס לאיחורים ולהתנהלות ולניצול הזמן, יש כאלה שקוראים לזה

יכולה לשתף אותך בזה. אני פשוט בגלל שאת הזמן : אני רואה מי מאחר, אני אומרת להם בהערות אישיות, אני מחוון פה. קרן 

מתייחסת לזה בדוח שיעור שאנחנו ממלאים אחרי כל שיעור: איחור, חיסור וזה. אבל כאן, את שמה לב לזמן שלי, הזמן שלי כולי 

  על ההתקדמות שלהם

  עכשיו? איך התקדמת? אתת ממש עוקבת רת בין כל ילד: אז איפה אתהמדריכה: כן, אני רואה: את עוב

מורה: נכון, היה לנו יום הורים, אני יכולתי לזמן הורים שקצת הילדים מדאיגים. אני רואה את זה בהגשות כי לא כל ההורים 

  או קרואים הערות. אני חייבת לשתות סורי לסמרטפון נכנסים

  תצפיות אני יעשה איתך..... 2תודה. אז זהו עוד מדריכה: בסדר, סליחה, המון 
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 שלב ב'  -כלי המחקר בעברית . 10נספח 

 משימות ביצוע לתלמידים. ב, לאחר התערבות במורה תצפיתטופס כלי המחקר שפותחו לשלב ב' )מחקר שדה( כוללים: א. 

 עצמי על רמת אוריינות דיגיטלית.-שאלון לתלמידים לדיווח ג-ידת מיומנויות אוריינות דיגיטלית, ולמד

 בעברית א. טופס תצפית

 : _______________תאריך

 : ________________   שם התצפיתן

    __________ :(0או ביקורת  1ניסוי +מספר מורה(+5-8)מספר כיתה +סדסמל מו)תצפית  מספר משתתף

 נפרדטופס מקוון  – משתני רקע: חלק ראשון

 : מגזר (1

 נא להקיף את האפשרות המתאימה

 

 דובר ערבית ● דובר עברית ●

 

 אפיון בית הספר (2

 נא להקיף את האפשרות המתאימה

 

 :דובר עברית

 דתי-ממלכתי ● ממלכתי ●

 

 

 :דובר ערבית

 מוסלמי -ערבי  ● נוצרי ●

 בדואי ● דרוזי ●

 _____________אחר  ●

 

  :מחוז (3

  :יישוב (4

  :שם בית הספר (5

  :כיתה (6

מספר השיעור במערכת השעות  (7

 :היומית

 

  :שעת התחלת השיעור  (8

  :שעת סיום השיעור  (9
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 שם המורה (10

 ( :אות ראשונה בשם המשפחה+ שם פרטי ) 

 

 :תפקיד המורה (11

 אפשר להקיף יותר מאפשרות אחת

 

 רכז תקשוב ● מורה מקצועי ●

  

 _________אחר ● מדריך אשכול ●

 

  :נייד של המורה (12

  :ל של המורה"דוא (13

  : תחום הדעת (14

 

 

 

 אפיון הטכנולוגיה: חלק שני 

 התצפית היא בשיעור אחר (15

 (קבוצת ביקורת /התערובת-קדם) 
 1ביקורת  ●

 1ניסוי  ●

 2ביקורת  ●

  2ניסוי  ●

 קוגניטיבי-ניטור מטה –" חשיבת מידע" ● :אסטרטגיה –מיומנות נבחרת  (16

 למידה לקראת תוצר –" חשיבת שעתוק" ●

 מקווןדיון  –" רגשית-חשיבה חברתית" ●

  :נושא השיעור (17

עושים בה  שהתלמידיםטכנולוגיה  (18

 :שימוש בשעור הנוכחי לצרכי למידה

 ניתן להקיף יותר מאפשרות אחת

 

  מחשב נייח ●

 כרומבוק ● מחשב נייד ●

  

 

 :תיאור תכנים שהמורה מפתח ● 

____________________________________ 
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____________________________________ 

 

 :תכנים שהמורה משתמש בהםתיאור  ●

חברת /השיעור/יחידת הלימוד/פרט את שם התוכנה)               

 (אלנט, עת הדעת, סנונית, ח"מט: לדוגמה -התוכן

____________________________________ 

  

____________________________________ 

 

, וורד: כמו, תיאור תוכנות שנעשה בהן שימוש בשיעור ●

 פאוור פוינט ועוד  ,אקסל

 ____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

 *תיאור זרימת הפעילות ואפיונה: חלק שלישי

 אפיון

 הפעילות 
 תיאור הפעילות

התייחסות 

או לא )מתוכננת 

( מתוכננת

למיומנויות של 

אוריינות 

 דיגיטליות 

זמן 

 התחלה

 זמן
 סיום

סמן , אם רלוונטי)  

בטור את 

המיומנות 

 (שהמורה מעודד
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 התייחס לכל היבטים אלה בתיאור זרימת הפעילות בשיעור ואפיונה* 

  

 אפיון הפעילות                           מיומנויות של אוריינות          

 דיגיטליות שהמורה מקדם בשיעור

 טכנולוגיה

o חשיבה ביקורתית /חשיבת מידע 

o חזותית-חשיבה תמונתית 

o חשיבת שעתוק 

o חשיבה מסתעפת 

o תקשורת : רגשית-חשיבה חברתית

 ושיתופיות 

o חשיבת זמן אמת 

o פתרון בעיות מורכבות 

המורה  -פרונטאלי . 1

התלמידים  /מכתיב"/ מרצה"

 מעתיקים מהלוח

שאלות ) דיון בכיתה. 2

שאלות , שהתלמידים שואלים

דיאלוג /שיח, שהמורה שואל

בין המורה לתלמידים ובין 

; התלמידים בינם לבין עצמם

מידה באיזו , לפי התרשמותך

הטכנולוגיה יוצרת עניין בקרב 

 ?התלמידים

 

באיזו מידה , לפי התרשמותך

ריכוז בקרב /הטכנולוגיה יוצרת קשב

 ?התלמידים
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שאלות , פונג -דיון פינג

 (ותרגילים וקריאה ללוח

 עבודה אישית. 3

 עבודה קבוצתית. 4

 אחר. 5

 

 

 ......................אחר

 

 

 

 

 נקודות נוספות לתיעוד במהלך התצפית

 סוג האינטראקציה .1

תאר איזה סוג של 

אינטראקציה באה לידי 

שאלות ? )ביטוי בשיעור

, פתרון בעיות, תשובות

, העברת ידע, סיעור מוחות

למידת , הובלה של מורה

 (שיח בין עמיתים, עמיתים

 

 סוג השיח .2

האם השיח שמתקיים 

-רב, בשיעור הוא דיאלוג

כיצד הוא ? שיח או מונולוג

? בא לידי ביטוי בשיעור

צטט את דבריו של /הבא)

האם המורה מעודד ( המורה

? דיון בין התלמידים/דיאלוג

 .תאר ופרט

 

 ארגון מרחב הכיתה .3

מהו האופן בו הלומדים 

? מאורגנים במרחב הכיתה

כיצד ארגון זה של /האם

הלומדים במרחב משרת את 

תהליך הלמידה של 

נושאו של , התלמידים

השיעור ואת השילוב של 

 ?הטכנולוגיה
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פדגוגי -ערך טכנולוגי .4

 של השיעור 

 ענבל-לפי המחוון של תמר שמיר

 

 התרשמות כללית  .5

, כאן אתם מוזמנים להרחיב

לתאר דברים שמעניינים 

להציע חוות , לפי דעתכם

,  דעת על איכות השיעור

, לתאר את האווירה בכיתה

, יחס בין המורה לתלמידים

לתאר אירועים חריגים 

במהלך  /שהתרחשו לפני

השיעור והייתה להם 

השפעה על מהלכו של 

השיעור ועל האווירה 

יחס להיבטים בכיתה להתי

שלא הוזכרו בתצפית 

 .ב"וכיו

 

 

 אפיון הוראת מיומנויות יסוד של אוריינות דיגיטלית: חלק חמישי

 

 :למראיין/הנחיות לתצפיתן

.  בכלים באמצעותם המורה מעודד את המיומנויות הדיגיטליות של התלמידים/בדרכים/להתמקד במה שהמורה אומר דהיינו בהנחיות ●

המשימה אותם התלמידים /תאר את המטלה? מה הוא מנחה אותם לעשות, מה המורה שואל: שאלותיו של המורה/צטט את דבריו

 .להכין בשיעור/התבקשו לעשות

הספציפיים שהמורה נותן ( ב"ציון אסטרטגיות מסוימות וכיו, דיון, שאלות מנחות, הסברים, הנחיות, רמזים)להתייחס לפיגומים  ●

 .לתלמידים

, במקרה וזה שעור מסוג אחר .לאחר התערבות סביר להניח שיהיה עיסוק בעיקר במיומנות שהוגדרה מראש בשעור –שימו לב  ●

 בכל זאת לציין כל מיומנות שעולה במהלך השעור. סביר שלא יהיה ייצוג לכל המיומנויות בשיעור

נצפית תיאור מפורט של דרך העידוד של המורה את המיומנות ה הנחיות לתצפיתן המיומנות הנצפית

 בקרב התלמידים

חשיבה /חשיבת מידע

 ביקורתית

תאר כיצד המורה מעודד חשיבת מידע 

 ?אצל התלמידים
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 :נקודות אפשריות להתייחסות

o חיפוש מידע 

o  הערכת רלוונטיות מקורות מידע 

o הערכת אמינות מקורות מידע 

o עבודה עם , הצגת מידע מאוזנת

 מקורות סותרים

o עידוד חשיבה ביקורתית 

 

 

 

חשיבה תמונתית 

 חזותית

תאר מה המורה עושה כדי לעודד 

חזותית אצל -חשיבה תמונתית

 ?התלמידים

 

 :נקודות אפשריות להתייחסות

o  דרכי השימוש באיקונים

באפליקציה או בתוכנה שהם אינם 

 .מכירים

o  דרך הבנת ייצוגים חזותיים כגון

 איורים ותרשימים

 

 תאר מה המורה עושה כדי לעודד חשיבת שעתוק

 ?חשיבת שעתוק אצל התלמידים

 

 :נקודות אפשריות להתייחסות

o  דוגמאות ודרכי השימוש בתכנים

באינטרנט ( טקסטים ותמונות)

 .ליצירת תוצרי למידה מקוריים
o  עידוד חדשנות ויצירתיות דרך

 .תכנים דיגיטליים
o  דרך הערכת  אופן העבודה ואת

מה ? האם יש הכוונה –התוצר 

 ?נדרש מהתלמידים לעשות

 

תאר מה המורה עושה כדי לעודד  חשיבה מסתעפת

 ?חשיבה מסתעפת  אצל התלמידים
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 :נקודות אפשריות להתייחסות

o  תיאור למידה במהלכה הלומד

 .משוטט ומנווט באינטרנט
o  הנחיות המורה בהקשר לניווט

ברשת ומציאת מידע רלוונטי בלי 

 .ללכת לאיבוד

-חשיבה חברתית

תקשורת \רגשית

 ושיתוף פעולה

תאר מה המורה עושה כדי לעודד 

חשיבה רגשית חברתית תקשורת 

 ?ושיתוף פעולה אצל התלמידים

 

 :נקודות אפשריות להתייחסות

o  כיצד המורה מסייע לתלמידים

: לקיים דיונים ושיחות ברשת
להביע דעה ולהתייחס לדעות של 

 ?אחרים  באופן ברור ומכובד
o   כיצד המורה מעודד דיון

שאין לו בנושא מורכב \בדילמה

 (. פתרון מוסכם\תשובה
o   מעודד ריבוי נקודות מבט ודעות

או מתערב בדיון ומכוון את 

 ? מהלכו
o  בעבודה שיתופית בסביבה

מה מידת השיתופיות , דיגיטלית

האם הם  –של כל חברי הקבוצה 

מחלקים משימות ומרכיבים תוצר 

קבוצתי מחלקים אישיים או 

 –עובדים ביחד לאורך כל הדרך 
 ?יחד ומבצעים יחד מתכננים

o האם מתקיימת הערכת עמיתים? 
o  האם בעבודה הקבוצתית  הערכת

 ?היא אישית או קבוצתית
 

 

תאר מה המורה עושה כדי לעודד  חשיבת זמן אמת

 ?חשיבת זמן אמת אצל התלמידים

 

 :נקודות אפשריות להתייחסות

o   כיצד המורה מעודד את התלמידים

, למשל, לעבד מידע רב בזמן אמת
שיעורים , הדמיות, במשחקים

ולהגיב במהירות , מקוונים חיים

 ?לגירויים רבים
o פרסומות , להתעלם מעדכונים

 ? ומשיחים קופצים
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פתרון בעיות 

 מורכבות

תאר מה המורה עושה כדי לעודד פתרון 

 ?בעיות מורכבות אצל התלמידים

 

 :נקודות אפשריות להתייחסות

o  כיצד המורה מעודד את התלמידים

לפתור בעיה שאין לה פתרון יחיד 

 ?או ידוע מראש
o  תיאור תהליך פתרון בעיה מורכבת

 :כחלק מהלמידה
כיצד מתבצע תהליך העבודה  

, האם נושא הלימוד סגור או פתוח]

מה רמת המורכבות , אותנטי או לא

בחינת , הגדרת בעיה[, שלו

הערכה , אסטרטגיות לפתרון

 ? והצגה של הבעיה והפתרונות
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 אפקטיביות הוראת האסטרטגיות במיומנויות הנבחרות: חלק שישי

 

 :למראיין/הנחיות לתצפיתן

 

כדי  בהוראה אותה באיזו מידה המורה משתמש באסטרטגיה ומשלב .להתמקד בדרכי היישום של הוראת האסטרטגיות ●

 ?עד כמה איכותית הוראת האסטרטגיה המתבקשת? ללמד את המיומנות המתבקשת

בכלים באמצעותם המורה מעודד את המיומנויות הדיגיטליות /בדרכים/להתייחס לדברים שהמורה אומר דהיינו בהנחיות ●

, מה המורה שואל: שאלותיו של המורה/לצטט את דבריו, התייחסו לפעולות שהתלמידים נדרשים לבצע.  של התלמידים

האם הוא , כיצד הוא מתמודד עם שאלות תלמידים, תכיצד הוא מסביר ומלמד את המיומנו? מה הוא מנחה אותם לעשות

 . האם הוא משתמש בדוגמאות מעולמות תוכן שונים ועוד, האם הוא מדגים, מתייחס לשונות בין לומדים ומגוון בהסבריו

האם הוא משדר שליטה , האם המורה מוביל את השיעור בביטחון ואת התלמידים ליעד, האם המורה נינוח ובטוח בעצמו ●

 . ב האסטרטגיה ושילובה בשיעורבשילו

 .להכין בשיעור/המשימה אותם התלמידים התבקשו לעשות/תאר את המטלה ●

תיאור מפורט של דרך העידוד של המורה את המיומנות הנצפית בקרב  הנחיות לתצפיתן המיומנות הנצפית

 התלמידים

חשיבה /מידע

 ביקורתית

תאר כיצד המורה מיישם את שילוב 

 ?האסטרטגיה בהוראה

 

 :נקודות אפשריות להתייחסות

o  את מעודד האם המורה

את לשאול התלמידים 

שאלות בזמן  עצמם

 ?החיפוש

o  בזמן הערכת תוצאות

 החיפוש

 

תאר כיצד המורה מיישם את שילוב  חברתית רגשית

 ?האסטרטגיה בהוראה

 

 :נקודות אפשריות להתייחסות

o  האם וכיצד המורה מלמד איך

  ?דעה ומנסחים טיעוןמביעים 
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o  לטיעון של מעודד להתייחס

 ? אחרים
o  מתייחסים לדעות מלמד איך

 ?מנוגדות לשלי
o  מלמד איך יוצרים אווירה נעימה

 ?  דיוןב

תאר כיצד המורה מיישם את שילוב  שעתוק

 ?האסטרטגיה

 

 :נקודות אפשריות להתייחסות

o  נושא מסתמך על האם תוצר

שנלמד לפני כן בכיתה או 

שים לחיפוש גהתלמידים נ

קבוצתית \למידה עצמית\תכנים

 ?תוך כדי הפקת התוצר
o האם המורה  -מה תהליך הלמידה

מכוון תלמידים למאגרים של 

מציג הכלי הדיגיטלי ? תמונות

? שבאמצעותו יפיקו את התוצר
האם במהלך ? מספק טקסטים

מורה העבודה על התוצרים 

מקיים דיאלוג עם התלמידים 

 ?ענה לשאלותו
o  מספיק האם התוצר המוגדר

עיצוב דף מידעי : לדוגמה, מורכב

כתיבת פוסט , בנושא מסוים

ספר , עלון, משמעותי בבלוג

 . דיגיטלי
 

 

 

 ראיון רפלקטיבי עם המורה לאחר התצפית בכיתתו

 תיאור  מפורט של תשובת המורה שאלות למורה

 ?מה היו מטרות השיעור .1

 ?הן הושגו, להערכתך, האם .2

תוכל להצביע על עדויות  .3

איך אתה יודע שהן אכן /לכך

 ?הושגו

 -במידת האפשר /במידת הצורך: הערה

להבין את נושא השיעור בהקשר של הרצף 

לנסות להבין אם ,  כלומר. של הלמידה

השיעור הוא חלק מרצף של מספר שיעורים 
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או חלק מיחידת לימוד /בנושא מסויים ו

 .ב"וכיו

מה הרציונל שלך לתכנון  .4

 ? השיעור

מה הרציונל , ולא אחרתמדוע תכננת כך )

שלך לשילוב בין הטכנולוגיה והפדגוגיה 

 ?(בשיעור הנצפה

 

האם השילוב בין הטכנולוגיה  .5

לפדגוגיה בשיעור הנוכחי היה 

 ?מדוע?  מוצלח לדעתך

 

, בהקשר של השאלה הקודמת .6

האם  בחשיבה בדיעבד היית פועל 

 .פרט ונמק? משפר? אחרת

 

השיעור קידם , לדעתך, האם .7

 ?  של מיומנויות דיגיטליותלמידה 

 ?תאר כיצד?; איזו מיומנות

כיצד היית פועל אחרת לקדם , אם לא

 ?מיומנות מסוימת

 

נושא נוסף שאתה רוצה להתייחס  .8

אליו לאחר השיעור ולא התייחסנו 

 ?אליו
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 .  משימות ביצוע בעברית להערכת אוריינות דיגיטלית של תלמידים )גירסה א' וגירסה ב'(ב

מיומנויות ההתערבות, פותחה סדרה של משימות להערכת  יאחרפני והערכת האוריינות הדיגיטלית של התלמידים לל
בסוג אחר של מיומנות  להשתמש בכל משימה משתמשמה ודורשת המשימות רלוונטיות ללמידה. אוריינות דיגיטליתשל 

(. Porat, Blau, & Barak, 2018) קודם משימות ששימשו במחקרמבוססות על גירסה א' של המשימות  .דיגיטלית
 גירסה ב' של המשימות פותחה עבור מחקר זה והיא זהה במהותה לגירסה א', אך שונה בתוכן שנבחר לכל משימה. 

 

 של תלמידים דיגיטלית אוריינות להערכת ביצועמשימות  -גירסה א' . 1

 

 חזותית-מיומנות צילומית

 .בת מצווה/עליכם להשתמש באפליקציה לעיצוב ועריכת תמונות כדי ליצור הזמנה לבר  ●

 

 :לעיצוב ההזמנה השתמשו בתמונה הבאה ●

 

 

   "(.שולחן העבודה"קליק ימני על התמונה עם סמן ימני של העכבר ושמירה ב)*שמרו את התמונה במחשב  ●

כשעולה האפליקציה לחצו על הכפתור הבא המסומן   . הבאהכדי לעצב ולערוך את ההזמנה השתמשו באפליקציה  ●

 :בתמונה

 

https://pixlr.com/express/
https://pixlr.com/express/
https://pixlr.com/express/
https://pixlr.com/express/
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                  העלו לאפליקציה את התמונה ששמרתם במחשב באמצעות לחיצה על הכפתור ●

 .והתחילו לעצב

 

  .לכם להפעיל את האפליקציה בכל דרך שתרצו ולהשתמש בכל הכלים בתוכנה באופן חופשימותר  ●

 

 .Bat Mitzvahאו  Bar Mitzvahהוסיפו להזמנה את הטקסט  ●

 

' שולחן העבודה'ושמרו ב   SAVEלחצו  . את ההזמנה הסופית שיצרתם עליכם לשמור ●

 . במחשב

 

 

  .המודלאת ההזמנה הסופית שלכם העלו לתיבת ההגשה של  ●

 

 .בתחתית העמוד" העמוד הבא"י לחיצה על כפתור "התקדמו למשימה הבאה ע, לאחר שהגשתם ●

 

 שעתוק חזותי

  

רּותהמתארת מהי ,  הכינו כרזה יצירתית ומקורית באמצעות שקף מצגת   . עבורכם ֲחב 

 . פאוור פוינט המותקנת אצלכם במחשב בהכנת הכרזה השתמשו בתוכנת  .1

 לפחות שלוש תמונות וטקסט קצרהשקף צריך להכיל  .2
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: את התמונות לכרזה קחו מהקישור .3

https://www.google.co.il/search?tbm=isch&q=FRIENDS&chips=q:friends,g_1:friendship:ISCPmn

-HDA7c%3D&usg=AI4_

kSXcT4RyQ4EbheJUuTW9AzjLN5pdg&sa=X&ved=0ahUKEwj42JWf0ojeAhWRLFAKHcG5BHgQ4lYIJ

SgA&biw=1511&bih=694&dpr=1.25 

 

 .מותר לכם להשתמש בכלי העיצוב והעריכה שבתכנת פאוור פוינט, השקףבעיצוב  .4

 

  .במחשב והעלו את השקופית המוכנה לתיבת ההגשה" שולחן העבודה"את השקף שיצרתם שמרו ב .5

 

  ".הבא" י לחיצה על כפתור"התקדמו למשימה הבאה ע, לכשתסיימו .6

 

 

 שעתוק טקסטואלי

 

תומס אדיסון , הלן קלר: שלושה בני אדם גיבורים בזכות מעשים יוצאי דופן שעשוהמתאר , גיבורים מהחיים "לפניכם הטקסט 

 ":ודיסני

 

אדיסון לא .  תומס אדיסון היה תלמיד כל כך גרוע עד כי סולק מבית הספר בגלל שמוריו החליטו שהוא אינו מסוגל ללמוד מאום

! אפילו אלף פעמים. נכשל וניסה עוד ועוד, ניסה. המצאותכבר כנער הוא החל להמציא ! לא ויתר...... אבל, הצליח ללמוד לקרוא

עד שהצליח (, אף אחד לא באמת יודע כמה נסיונות)הוא ניסה את מזלו שוב ושוב . הוא לעולם לא ויתר. הוא לעולם לא התייאש

להצליח היא תמיד הדרך הבטוחה ביותר : "ציטוט מפורסם שלו. המאירה לנו את החושך עד היום, להמציא את הנורה החשמלית

 ."לנסות עוד פעם אחת

 

לית ּובריאה מ  ר הייתה תינוקת נֹור  ל  ן ק  ל  מחלה והפכה חרשת ואילמת, ה  תה ב  ל  היא מצאה את עצמה בחושך . אך בגיל שנה וחצי ח 

שפת נכנסה לביתה מורה בשם אן סליבן שלימדה אותה את , 7בגיל , כמה שנים אחר כך. בדממה ללא יכולת דיבור, מוחלט

ירשּות. נפרצה הדממה... הסימנים ואז ר על העיו ורון והח  צליחה להתגב  ר, הלן  ה  ר ואף לדב  ַתקש  מדה ל  אף יצאה , בהמשך חייה. ל 

לּויֹות י מּוגב  לחמה למען אנשים ַבעל  מ   ."כישלון הוא רק הזדמנות להתחיל מחדש בדרך נבונה יותר: "ציטוט מפורסם שלה. ל 

 

אבל חייו של וולט דיסני התחילו כסדרה של . כירים את וולט דיסני שייצר את הסרטים האהובים על כולנוכולכם בוודאי מ

אך פוטר ולא מצא , הוא החל לעבוד כנהג אמבולנס. אך לא התקבל, ניסה להתגייס לצבא, 16דיסני נשר מהתיכון בגיל : כשלונות

ההצלחה האירה . גם חברת האנימציות שהקים פשטה את הרגל. רגלאך נכשל ופשט את ה, הוא הקים עסק בתחום הפרסום. עבודה

ומאז הכל . זכה להצלחה גדולה", ארץ הפלאות של אליס"כאשר  סרטון האנימציה הראשון שלו , לו פנים רק אחרי שנים רבות

 ... היסטוריה

https://www.google.co.il/search?tbm=isch&q=FRIENDS&chips=q:friends,g_1:friendship:ISCPmnHDA7c%3D&usg=AI4_-kSXcT4RyQ4EbheJUuTW9AzjLN5pdg&sa=X&ved=0ahUKEwj42JWf0ojeAhWRLFAKHcG5BHgQ4lYIJSgA&biw=1511&bih=694&dpr=1.25
https://www.google.co.il/search?tbm=isch&q=FRIENDS&chips=q:friends,g_1:friendship:ISCPmnHDA7c%3D&usg=AI4_-kSXcT4RyQ4EbheJUuTW9AzjLN5pdg&sa=X&ved=0ahUKEwj42JWf0ojeAhWRLFAKHcG5BHgQ4lYIJSgA&biw=1511&bih=694&dpr=1.25
https://www.google.co.il/search?tbm=isch&q=FRIENDS&chips=q:friends,g_1:friendship:ISCPmnHDA7c%3D&usg=AI4_-kSXcT4RyQ4EbheJUuTW9AzjLN5pdg&sa=X&ved=0ahUKEwj42JWf0ojeAhWRLFAKHcG5BHgQ4lYIJSgA&biw=1511&bih=694&dpr=1.25
https://www.google.co.il/search?tbm=isch&q=FRIENDS&chips=q:friends,g_1:friendship:ISCPmnHDA7c%3D&usg=AI4_-kSXcT4RyQ4EbheJUuTW9AzjLN5pdg&sa=X&ved=0ahUKEwj42JWf0ojeAhWRLFAKHcG5BHgQ4lYIJSgA&biw=1511&bih=694&dpr=1.25
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 ."בהתמדהכל חלומותינו ניתנים להגשמה אם רק יהיה לנו האומץ לשאוף אליהם : "ציטוט מפורסם שלו

 

המשימה שלכם היא להעתיק ולהדביק זה לזה קטעים מהטקסטים השונים שקראתם זה עתה  וליצור בעזרתם פיסקה של כמאה 

 . המתארת מהו גיבור עבורכם, מילים

 

 . לסדר ולארגן משפטים מחדש, להוסיף מילים, להזיז מילים ממקום למקום, מותר לכם למחוק

 .את הפסקה כתבו בתיבה למטה

 

 מיומנות מידע

 

תהליך בו אנו  :התפלת מים) ". התפלת מים"  התבקשתם להכין עבודת חקר בנושא, דמיינו לעצמכם שבמסגרת שיעור מדעים

 (.והופכים אותם למים הראויים לשתיה, מטפלים במים מלוחים מהים

. 

 . נמצאו בדף התוצאות חמישה אתרים שנראים מתאימים לנושא Google -ב בחיפוש

 

באיזה סוג של אתר אינטרנט מדובר ועד  –עליכם לחשוב ולהחליט , לכל אחד מחמשת האתרים הבאים. ם תוצאות החיפושלפניכ

 .כמה הוא מתאים לעבודת החקר שלכם

 

 :הראשונה כך נראית תוצאת החיפוש

 

 

  

 :כך נראה האתר הראשון
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 :בחרו אחת מבין האפשרויות? איזה סוג של אתר זה

 

 :יש לבחור תשובה אחת 

 רוצה למכור משהו: אתר מסחרי

 מסמך ארגוני שנכתב בידי מומחים

 מאמר בעיתון מקוון

 דיון בפורום

 שיתוף תוכן בפורטל מידע באינטרנט

 מאמר של חוקר באוניברסיטה

 

אובייקטיביות )**   ?המוצג בו מבחינת אמינות ואובייקטיביות המידע ,האם אתה יכול להשתמש במידע שמציג האתר לחקר שלך

 ?(מוצגות דעות או עובדות האם ?האם המידע מנסה להשפיע על הקורא ?או רק אחת, האם האתר מציג מספר דעות -

 

 :יש לבחור תשובה אחת

 כן

 לא
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 :השנייה הנה תוצאת החיפוש

 

 

 :השני האתר נראהכך 

 

 

 

 

 :בחרו אחת מבין האפשרויות? איזה סוג של אתר זה

 

 :יש לבחור תשובה אחת 

 רוצה למכור משהו: ר מסחריאת

 מסמך ארגוני שנכתב בידי מומחים

 מאמר בעיתון מקוון

 דיון בפורום

 שיתוף תוכן בפורטל מידע באינטרנט

https://archive.is/1HVU
https://archive.is/1HVU
https://archive.is/1HVU
https://archive.is/1HVU
https://archive.is/1HVU
https://archive.is/1HVU
https://archive.is/1HVU
https://archive.is/1HVU
https://archive.is/1HVU
https://archive.is/1HVU
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 מאמר של חוקר באוניברסיטה

 

אובייקטיביות )**  ? המוצג בו מבחינת אמינות ואובייקטיביות המידע ,האם אתה יכול להשתמש במידע שמציג האתר לחקר שלך

 ?(מוצגות דעות או עובדות האם ?האם המידע מנסה להשפיע על הקורא ?או רק אחת, האם האתר מציג מספר דעות -

 

 :יש לבחור תשובה אחת

 כן

 לא

 

 :השלישית הנה תוצאת החיפוש

 

 

 :השלישי האתר נראהכך 

 

 

 

 :בחרו אחת מבין האפשרויות? איזה סוג של אתר זה

 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001209215
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001209215
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001209215
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001209215
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001209215
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001209215
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001209215
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001209215
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001209215
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001209215
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 :יש לבחור תשובה אחת 

 רוצה למכור משהו: אתר מסחרי

 מסמך ארגוני שנכתב בידי מומחים

 מאמר בעיתון מקוון

 דיון בפורום

 שיתוף תוכן בפורטל מידע באינטרנט

 באוניברסיטהמאמר של חוקר 

 

 

אובייקטיביות )**  ? המוצג בו מבחינת אמינות ואובייקטיביות המידע ,האם אתה יכול להשתמש במידע שמציג האתר לחקר שלך

 ?(מוצגות דעות או עובדות האם ?האם המידע מנסה להשפיע על הקורא ?או רק אחת, האם האתר מציג מספר דעות -

 

 :יש לבחור תשובה אחת

 כן

 לא

 

 

 

 :הרביעית תוצאת החיפושהנה 
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 :הרביעי האתר נראהכך 

 

 

 

 :בחרו אחת מבין האפשרויות? איזה סוג של אתר זה

 :יש לבחור תשובה אחת 

 רוצה למכור משהו: אתר מסחרי

 די מומחיםמסמך ארגוני שנכתב בי

 מאמר בעיתון מקוון

 דיון בפורום

 שיתוף תוכן בפורטל מידע באינטרנט

 מאמר של חוקר באוניברסיטה

 

אובייקטיביות )**  ? המוצג בו מבחינת אמינות ואובייקטיביות המידע ,האם אתה יכול להשתמש במידע שמציג האתר לחקר שלך

 ?(מוצגות דעות או עובדות האם ?מנסה להשפיע על הקוראהאם המידע  ?או רק אחת, האם האתר מציג מספר דעות -

 

 :יש לבחור תשובה אחת

 כן

 לא

 

https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=3991908
https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=3991908
https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=3991908
https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=3991908
https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=3991908
https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=3991908
https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=3991908
https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=3991908
https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=3991908
https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=3991908
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 :החמישית הנה תוצאת החיפוש

 

 :החמישי האתר נראהכך 

 

 

 :בחרו אחת מבין האפשרויות? איזה סוג של אתר זה

 

 :יש לבחור תשובה אחת 

 רוצה למכור משהו: אתר מסחרי

 מסמך ארגוני שנכתב בידי מומחים

 מאמר בעיתון מקוון

 דיון בפורום

 שיתוף תוכן בפורטל מידע באינטרנט

 מאמר של חוקר באוניברסיטה

 

אובייקטיביות )**   ?המוצג בו מבחינת אמינות ואובייקטיביות המידע ,האם אתה יכול להשתמש במידע שמציג האתר לחקר שלך

 ?(מוצגות דעות או עובדות האם ?האם המידע מנסה להשפיע על הקורא ?או רק אחת, האם האתר מציג מספר דעות -

 

 כן, לא :יש לבחור תשובה אחת

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13094
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13094
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13094
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13094
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13094
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13094
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13094
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13094
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13094
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13094
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 מיומנות חשיבה מסתעפת

 

 .לעיר בודפשט בהונגריה אתם מתבקשים לתכנן יום טיול

  

  http://www.shichor.co.il/ " שיחור מדריך הטיולים"היכנסו לאתר של , כדי לתכנן ולבנות את מסלול הטיול

  

מקום ) מקומות מעניינים שכדאי לבקר בהם בעיר והמלצות על מקומות מרכזיים לתיירים 5באמצעות האתר עליכם למצוא לפחות 

השתמשו בטבלה בתיבת ההגשה למטה כדי לתכנן את  .נסו לגוון ככל האפשר(. ע או נוףשמורת טב, ארכיאולוגי, קדוש, היסטורי

   .יום הטיול

 

 :הבא באופן מפורט עליכם לכלול את המידע בטבלה

 

 שם המקום ותיאור קצר
זמני הביקור וכתובת 

 המקום
 קישור למפה עם הוראות הגעה  

    

  

  

   

 

 

 רגשית-מיומנות חברתית

 

 : 15.12.15-ב  NRGהוא מבוסס על חדשות שהופיעו בעיתון גלובס ובאתר . נושא השיחה לדיון במשימהקראו את 

 

שבה הם לא יוכלו להשתמש באפליקציות ושירותים , נוער באירופה צפויים להתמודד בקרוב עם מציאות דיגיטלית חדשה-בני"

כך עולה מהצעת חוק שאמורה לעלות לדיון  -ההורים שלהם ט ללא אישור מ'וואטסאפ וסנאפצ, אינסטגרם, חברתיים כמו פייסבוק

 .  במדינות אירופה'( ג)היום 

http://www.shichor.co.il/
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יעלה הגיל , כאמור, אלא שעל פי החקיקה החדשה המוצעת -בלבד  13לשימוש ברשתות החברתיות עומד כיום על " גיל ההסכמה"

 .באופן משמעותי

 

, נוער ייאלצו לבקש אישור מהוריהם בכל פעם שינסו להוריד אפליקציהמשמעות הדבר תהיה שמיליוני בני  ,במידה והחוק יעבור

 .או אפילו להשתמש במנועי חיפוש - ליצור חשבון ברשתות חברתיות

 ."יתכן שגם ישראל תאמץ את הגישה של מדינות האיחוד האירופי בנושא זה וגיל ההסכמה לילדים ובני נוער בארץ יעלה בהתאם

 

 -המשימה 

 

חשוב להגיב . או שליליים בהצעת החוק שהועלתה באירופה והשתלבו בשיחה הקיימת בפורום/ם חיוביים וחישבו על היבטי

 .אין מגבלה על כמות התגובות שמותר לכם לפרסם. ולהתייחס גם לדברים ולדעות שכתבו תלמידים אחרים

 

 ?כיצד כותבים בפורום

 . בתוך החלון הזה מתחת להנחיות 'תגובה'לוחצים על כפתור , שאחרים לא כתבו 'דעה חדשה'כשרוצים להביע 

 

שכתב התלמיד שרוצים  מתחת לדברים  'תגובה'לוחצים על   או להרחיב לדברים שכתב תלמיד אחר, כשרוצים להגיב או להוסיף

 .להגיב אליו
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  (גירסה ב)משימות ביצוע להערכת אוריינות דיגיטלית  -מבדק בתר . 2ב

 

 [ביצוע גירסה א'משימות סוף ]
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 של תלמידים דיגיטלית אוריינות להערכת ביצועמשימות  -' ב. גירסה 2

 

 משימה מיומנות צילומית-חזותית

 

  באפליקציה לעיצוב ועריכת תמונות כדי ליצור הזמנה לבר /בת מצווה.עליכם להשתמש 
 

 :לעיצוב ההזמנה השתמשו בתמונה הבאה 

 

 
  

  את התמונה במחשב )*קליק ימני על התמונה עם סמן ימני של העכבר ושמירה ב"שולחן שמרו
   העבודה"(.

 

  כשעולה האפליקציה לחצו על הכפתור הבא  .  הבאהכדי לעצב את ההזמנה השתמשו באפליקציה
 המסומן בתמונה:

https://pixlr.com/express/
https://pixlr.com/express/
https://pixlr.com/express/
https://pixlr.com/express/
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  את התמונה ששמרתם במחשב באמצעות לחיצה על הכפתורלאפליקציה העלו               

 והתחילו לעצב.   

 

 .מותר לכם להפעיל את האפליקציה בכל דרך שתרצו ולהשתמש בכל הכלים בתוכנה באופן חופשי  

 

  הוסיפו להזמנה את הטקסטBar Mitzvah  אוBat Mitzvah. 

 

   את ההזמנה הסופית שיצרתם עליכם לשמור. לחצוSAVE    ושמרו ב'שולחן
  העבודה' במחשב.

 
 

 את ההזמנה הסופית שלכם העלו לתיבת ההגשה של המודל . 
 

 " העמוד.הבא" בתחתית העמוד לאחר שהגשתם, התקדמו למשימה הבאה ע"י לחיצה על כפתור 
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 שעתוק חזותי

  

קבלת "נושא עמדתכם באת  המתאר, כרזה יצירתית ומקורית באמצעות שקף מצגתהכינו  .1

 . "והאחר השונה

 . המותקנת אצלכם במחשב פאוור פוינט בתוכנת השתמשו הכרזה בהכנת  .2

 קצר.שלוש תמונות וטקסט להכיל לפחות  השקף צריך .3

 קישור הבא:מהכרזה אפשר לקחת שקף האת התמונות להכנת  .4

http://tiny.cc/t9bm4y 

 

 מותר לכם להשתמש בכלי העיצוב והעריכה שבתכנת פאוור פוינט., השקףבעיצוב  .5

 

  לתיבת ההגשה.והעלו את השקופית המוכנה  שיצרתם שמרו ב"שולחן העבודה" במחשב השקףאת  .6

 

  ."הבא" לחיצה על כפתור התקדמו למשימה הבאה ע"י כשתסיימו,ל .7

 

 

 שעתוק טקסטואלי

 

 תומס אדיסון":ו  דיאן פֹוִסיהמתאר שתי דמויות של גיבורים בזכות מעשים יוצאי דופן שעשו: לפניכם הטקסט 

 

מאוד אהבה שלמרות באמריקה.  בבית החולים לילדיםעבדה  דיאן פֹוִסי
ִריָקהל  לצאת למסע מרתק  מהחלתמיד , בודתהאת ע בעקבות  ַאפ 

ָתּה לא האמינו  .הּגֹוִרילֹות ַפח  דיאן לא בזבזה אף רגע, ולמרות שבני ִמש 
ִריָקהוטסה ל   להגשים את חלומהכדי חסכה מספיק כסף בה,   .ַאפ 

ִריָקהב  התנאים  יה קר וגשום, האוהל היה מזג האוויר ההיו קשים.  ַאפ 
דיאן  ??? אךֹותּגֹוִרילאיך מתיידדים עם  –והשאלה החשובה ביותר  ,קטן

 הּגֹוִרילֹות, אבל ניסתה להתגנב מאחורי הּגֹוִרילֹותהתחלה, ב .לא ויתרה
ניסתה מאוחר יותר . הלא אהבו את זה במיוחד וכעסו. דיאן לא התייאש

ַחּקֹות ֶאת קֹולֹוֵתיֶהם . אבל גם זה לא עבד. לפחות לא בהתחלה, דיאן ל 
איתן. הקשר  קשרהצליחה ליצור המשיכה לדבר עם הגורילות עד ש

, כשהיתה עצובה עד שיום אחד, מאוד עמוקהיה עם הּגֹוִרילֹות שנוצר 
 .לנחם אותה ּה על מנתליטפה את ראשאותה ו הניגש אליה גורילה חיבק

ַסָכַנת  ַצֶעֶרת( היא, שהּגֹוִרילֹות נמצאות כיום ב  עובדה מעניינת )ּומ 

http://tiny.cc/t9bm4y
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ָחָדה. ֶבה ָלצּוד א ַהכ  נרתמה למשימה דיאן . ותןבכך אשם האדם ֶשַמר 
זה היה מסוכן  הגורילות האכזריים. ציידימפני  הּגֹוִרילֹותעל  להגן

אוִמית שתפקידה קימה אף הביותר, אך היא לא.... ויתרה. היא  ל  ֶקֶרן ֵבינ 
 ציידידיאן אבדה את חייה במאבק נגד  ,. למרבה הצערהּגֹוִרילֹותהגן על ל

אוִמיתהֶקֶרן לחיות באמצעות ההגורילות, אך החזון שלה ממשיך  ל   ֵבינ 
  עד עצם היום הזה.שהקימה, אשר מצילה גורילות רבות 

 

שהמציא את  תומס אדיסוןהממציא הגדול  כולכם בוודאי מכירים את
חווה בתור  ת, אך מעטים באמת יודעים כמה כישלונוהנורה החשמלית

מעולם לא הסקרנות שלו, ואיך אי נעימויות גרמה לו כמה ל .ילד
. לא התייאשה תמיד האמינה בו ומעולם התייאש. גם אמו של אדיסון

בבית הספר, רכז התלא מצליח ל התלוננו שהוא של תומסכשהמורים גם 
שהוא חושב על המצאות ומנסה לפצח את  ּההיא תמיד ידעה בסתר ליב

כיצד עופות מצליחים סה להבין יניום אחד, תומס הילד  .סודות הטבע
בר באכילת גרעינים א הגיע למסקנה שככל הנראה מדולעוף, הו

מה דעתכם על  מעלה... בקיבה ועוזרים לעוף להתרומם יוצרים גזיםש
זה? מוזר ,לא?? אך זוהי בדיוק היצירתיות שעודדה את אימו של תומס 

"תלמד לא עודדה אותו להתמיד ולא לוותר! תמיד היא   -לא להתייאש 
, היא תמיד היתה אומרת. והכי חשוב להצליח, או שלא תצליח ללמוד"

יובילו אותו בסופו של דבר להמצאה  תכישלונו 1000 -היא למדה אותו ש
 שבאמת שתצליח. 

 

 
המשימה שלכם היא להעתיק ולהדביק זה לזה קטעים מהטקסטים השונים שקראתם זה עתה  וליצור בעזרתם פיסקה 

  של כמאה מילים, המתארת מהו גיבור עבורכם.

 

. את משלכם להוסיף מיליםואפילו  , לסדר ולארגן משפטים מחדשממקום למקום לכם למחוק, להזיז מיליםמותר 

 הפסקה כתבו בתיבה למטה
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 מיומנות מידע

 

 ."בריאות ותזונה" במסגרת שיעור מדעים, התבקשתם להכין עבודת חקר בנושאדמיינו לעצמכם ש

 

 ישה אתרים שנראים מתאימים לנושא. חמשנמצאו בדף התוצאות  Google -ב בחיפוש

 

באיזה סוג של אתר אינטרנט  –עליכם לחשוב ולהחליט , הבאים אתריםחמשת הכל אחד מלפניכם תוצאות החיפוש. ל
 .עבודת החקר שלכםמדובר ועד כמה הוא מתאים ל

 

 הראשונה: תוצאת החיפוש כך נראית

 

 
 והנה קישור לאתר )קישור(:

 
בחרו אחת מבין האפשרויות: ציינו מהו אופיו של האתר.  

 
 אתר מסחרי 

 דף מידע של ארגון

 מאמר דעה בעיתון מקוון

 דיון בפורום

 שיתוף תוכן באתר פרטי באינטרנט

  מאמר מדעי של חוקר

 

האם האתר מציג מספר דעות, או רק  -)** אובייקטיביות   החקר שלך? המידע שבאתר אמין לשילוב בעבודתהאם 

 מוצגות דעות או עובדות?( האם האם המידע מנסה להשפיע על הקורא? אחת?

https://integrativenutrition.co.il/
https://integrativenutrition.co.il/
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 יש לבחור תשובה אחת:

 כן

 לא

 

 

-------- 

 

 השנייה: הנה תוצאת החיפוש

 

 

  :(קישור) השניהאתר  נראהכך 

 
 איזה סוג של אתר זה? בחרו אחת מבין האפשרויות:

 

 יש לבחור תשובה אחת:

 אתר מסחרי

 דף מידע של ארגון

 מאמר דעה בעיתון מקוון

 דיון בפורום

 שיתוף תוכן באתר פרטי באינטרנט

  מאמר מדעי של חוקר

  המוצג בו?  מבחינת אמינות ואובייקטיביות המידע להשתמש במידע שמציג האתר לחקר שלך,האם אתה יכול 

  

 יש לבחור תשובה אחת:

 כן

 לא

https://archive.is/1HVU
https://archive.is/1HVU
https://archive.is/1HVU
https://archive.is/1HVU
https://archive.is/1HVU
https://archive.is/1HVU
https://archive.is/1HVU
https://milk.org.il/%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%AA%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%99/
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----- 

 
 השלישית: הנה תוצאת החיפוש

 

 

 (קישור) : השלישי האתר נראהכך 

 
 איזה סוג של אתר זה? בחרו אחת מבין האפשרויות:

 

 יש לבחור תשובה אחת:

 אתר מסחרי

 דף מידע של ארגון

 מאמר דעה בעיתון מקוון

 דיון בפורום

 תוכן באתר פרטי באינטרנטשיתוף 

  מאמר מדעי של חוקר

 

 

 המוצג בו מבחינת אמינות ואובייקטיביות המידע האם אתה יכול להשתמש במידע שמציג האתר לחקר שלך,

 

 יש לבחור תשובה אחת:

 כן

 לא

---- 

 
 

 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001209215
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001209215
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001209215
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001209215
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001209215
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001209215
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001209215
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001209215
http://www.gary-tv.com/garymain/more/articles/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D/
http://www.gary-tv.com/garymain/more/articles/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D/
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 הרביעית: הנה תוצאת החיפוש

 
 :(קישור) הרביעי האתר נראהכך 

 
 איזה סוג של אתר זה? בחרו אחת מבין האפשרויות:

 

 יש לבחור תשובה אחת: 

 אתר מסחרי

 מידע של ארגוןדף 

 מאמר דעה בעיתון מקוון

 דיון בפורום

 שיתוף תוכן באתר פרטי באינטרנט

  מאמר מדעי של חוקר

 
  המוצג בו?  מבחינת אמינות ואובייקטיביות המידע האם אתה יכול להשתמש במידע שמציג האתר לחקר שלך,

 

 יש לבחור תשובה אחת:

 כן

 לא

 

---- 
 החמישית: הנה תוצאת החיפוש

 

 

https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=3991908
https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=3991908
https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=3991908
https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=3991908
https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=3991908
https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=3991908
https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=3991908
https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=3991908
https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=3991908
https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=3991908
https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=3991908
https://www.haaretz.co.il/food/eatornot/.premium-1.2352856
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 (:קישור)  החמישי האתר נראהכך 

 

 בחרו אחת מבין האפשרויות:איזה סוג של אתר זה? 

 

 יש לבחור תשובה אחת:

 אתר מסחרי: רוצה למכור משהו

 דף מידע של ארגון

 מאמר דעה בעיתון מקוון

 דיון בפורום

 שיתוף תוכן באתר פרטי באינטרנט

  מאמר מדעי של חוקר

 
  מוצג בו? ה מבחינת אמינות ואובייקטיביות המידע האם אתה יכול להשתמש במידע שמציג האתר לחקר שלך,

 

 יש לבחור תשובה אחת:

 כן

 לא

 

 

 חשיבה מסתעפת

 

 .בריסל בבלגיהעיר ב אתם מתבקשים לתכנן יום טיול

  

 http://www.shichor.co.il/  " שיחור טיוליםיכנסו לאתר של "הכדי לתכנן ולבנות את מסלול הטיול, 

 

בעיר והמלצות על מקומות מרכזיים  בקר בהםמעניינים שכדאי למקומות  5לפחות באמצעות האתר עליכם למצוא 

השתמשו בטבלה בתיבת  נסו לגוון ככל האפשר.מקום היסטורי, קדוש, ארכיאולוגי, שמורת טבע או נוף(. ) לתיירים

   ההגשה למטה כדי לתכנן את יום הטיול.

 

 הבא באופן מפורט: ידעעליכם לכלול את המ בטבלה

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13094
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13094
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13094
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13094
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13094
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13094
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13094
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13094
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13094
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13094
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13094
http://www.tapuz.co.il/forums/forumpage/1148/%D7%AA%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%93%D7%99%D7%90%D7%98%D7%94
http://www.shichor.co.il/
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 שם המקום ותיאור קצר
 כתובת המקום

וזמני ביקור 
 )אם קיימים(

 קישור למפה עם הוראות הגעה  

    

  

  

   

 
 

 מיומנות חברתית רגשית

 

 : 10.2.19-הרצליה ב  mynetמבוסס על חדשות שהופיעו בעיתון , הקראו את המידע הבא

 
 

הספר בהרצליה לאסור את השימוש בטלפונים  "עירית הרצליה הנחתה את מנהלי בתי
סלולאריים בזמן השיעורים ובכך היא הראשונה בארץ שעושה זאת באופן גורף בכיתות בכל 

 יסודיים, חטיבות ותיכונים. –בתי הספר בעיר 

 

בכך משוכנעים באגף החינוך בעירייה, יבוא הקץ להפרעות החוזרות ונשנות, להסחות הדעת, 
 צפייה באתרים ולחילופי אס.אם.אסים בין תלמידים בזמן השיעורים.לצילום פוגעני, ל

אמר "זהו מהלך חשוב שיאפשר למורים ולאנשי הצוותים  ראש עיריית הרצליה, משה פדלון,
החינוכיים, כמו גם לתלמידים עצמם ליהנות משיעורים ללא הפרעות והסחות דעת ובמקביל 

 לשמור על סביבה נקייה מקרינה מיותרת".
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 -משימה ה

 

חישבו על היבטים חיוביים ו/או שליליים בהחלטה שמובילה עיריית הרצליה והשתלבו בשיחה הקיימת בפורום. חשוב 
 להגיב ולהתייחס גם לדברים ולדעות שכתבו תלמידים אחרים. אין מגבלה על כמות התגובות שמותר לכם לפרסם.

 

 כיצד כותבים בפורום?

 . בתוך החלון הזה מתחת להנחיות תגובה'שאחרים לא כתבו, לוחצים על כפתור ' כשרוצים להביע 'דעה חדשה'

 

שכתב התלמיד  מתחת לדברים  'תגובהלוחצים על '  כשרוצים להגיב או להוסיף, או להרחיב לדברים שכתב תלמיד אחר
 שרוצים להגיב אליו.

 

 

 עצמי על רמת אוריינות דיגיטלית-לדיווחבעברית . שאלון ג

 

 : באיזו אופן אתה מתמודד עם המשימות הבאותי /סמן

1 

 בקושי רב מאוד

2 

 בקושי

3 

 די בקושי

4 

 די בקלות

5 

 בקלות

6 

בקלות רבה 

 מאוד

 

 אייקונים /לחצנים  /להפעיל תוכנה חדשה באמצעות סרגל כלים . 1

 גרף /להבין מידע המוצג בתרשים . 2

 להבין מידע המוצג במפה. 3

 או תמונהלהבין מידע המוצג באיור .4

 לכתוב טקסט חדש ומקורי משלי המבוסס על טקסט שנכתב בידי אחרים.5

 לקשר בין מידע ממספר מקורות כשאני כותב טקסט חדש משלי.6

 תמונה חדש משלי/תמונות של אחרים כדי ליצור איור  /להשתמש באיורים .7

 להשתמש בסרטונים של אחרים כדי ליצור סרטון חדש משלי.8

 ט באתר אינטרנט מורכב עם דפים רביםלהתמצא ולנוו.9

 ללמוד ממידע מאתר אינטרנט עם דפים רבים.10

 באתר אינטרנט עם דפים רבים" ללכת לאיבוד"לא .11

 למצוא באינטרנט את המידע שאני מחפש.12

 לזהות בתוצאות החיפוש שלי מידע שגוי או לא מדוייק.13
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 ידע שמצאתילהצליב מידע בין אתרים כדי לבחון את אמינות המ.14

 פייסבוק או בפורום, אינסטגרם, להיות מסוגל לקיים דיון יעיל עם אחרים בוואטסאפ.15

 בפייסבוק, באינסטגראם,  להיזהר לא לפרסם מידע אישי על עצמי או על חברי כשאני שולח הודעה בוואטסאפ.16

, לולים להגיע לאנשים אחריםבפייסבוק או באינסטגראם ע, להיות מודע לאפשרות שהודעה שכתבתי בוואטסאפ.17

 למשל הורים או מורים

 להתעלם מפרסומות הקופצות במהלך חיפוש המידע לעבודה בבית הספר.18

 

  שלב ב' -לי המחקר בערבית כ. 11נספח 

 משימות ביצוע לתלמידים. ב, לאחר התערבות במורה תצפיתטופס כלי המחקר שפותחו לשלב ב' )מחקר שדה( כוללים: א. 

 עצמי על רמת אוריינות דיגיטלית.-שאלון לתלמידים לדיווח ג-למדידת מיומנויות אוריינות דיגיטלית, ו

 

 בערבית  תצפיתטופס  .א

 

 : __________التاريخ

 : __________   اسم المشاهد

 : ________  رقم المشاهدة

 

 

     

 معلومات عن الخلفية: القسم االول

 : المجتمع (22

 االختيار الصحيحاحط بدائرة 

 

 متكلم بالعربية ● متكلم بالعبرية ●
 

 مميزات المدرسة (23

 احط بدائرة االختيار الصحيح

 

 :متكلم العبرية 

 دينية -حكومية  ● حكومية ●
 

 

 :متكلم العربية

 مسلم ● مسيحي ●

 بدوي ● درزي ●

 _____________اخر  ●
 

  :المقاطعة (24

  :البلد (25

  :اسم المدرسة (26

  :الصف (27
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  :التاريخ (28

  :الحصة بجدول الحصص اليوميرقم  (29

  :وقت بداية الحصة  (30

  :وقت نهاية الحصة  (31

 اسم المعلم (32

 ( :اسم العائلة+ االسم الشخصي ) 

 

 :وظيفة المعلم (33

 باإلمكان احاطة اكثر من اختيار

 

 مركز التكنولوجيا ● معلم متخصص ●

  

 ____اخر ● מדריך אשכול ●
 

  :رقم هاتف المعلم (34

  :البريد االلكتروني للمعلم (35

  : التخصص (36

  :موضوع الحصة (37

 مميزات التكنولوجيا: القسم الثاني 

 :الطريقة التكنولوجية (38

 باإلمكان احاطة اكثر من اختيار

 

● 1:0 

 

● 1:1 

 
 

المعلم األدوات التكنولوجية التي يقوم  (39

 :باستعمالها

 باإلمكان احاطة اكثر من اختيار

 

 عارض  -מקרן ● لوح ذكي ●

 ________اخر 
 

التكنولوجية التي يقوم  األدوات (40

 :باستعمالها الطالب ألغراض تعليمية

 ניתן להקיף יותר מאפשרות אחת

 

 حاسوب ثابت ● خرومبوك ●

 تلفون نقال ● حاسوب نقال ●

 _______اخر ● ايباد \تابلت  ●
 

 :תכנים דיגיטליים (41

 נא להקיף ולפרט לגבי האפשרות המתאימה 

 ניתן להקיף יותר מאפשרות אחת

 :שהמורה מפתחתיאור תכנים  ●

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 :תיאור תכנים שהמורה משתמש בהם ●

חברת /השיעור/יחידת הלימוד/פרט את שם התוכנה)               

 (התוכן

____________________________________ 

 

____________________________________ 
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, וורד: כמו, תיאור תוכנות שנעשה בהן שימוש בשיעור ●

 פאוור פוינט ועוד , אקסל

 ____________________________________ 

 

____________________________________ 

 في الصف ● :مكان الحصة  (42

 في غرفة الحاسوب ●

 ___________اخر  ●

 

 

 

 *وصف مجرى الفعالية ومميزاتها: القسم الثالث

 وصف الفعالية مميزات الفعالية

المهارات 

التكنولوجية للتعامل 

مع المعلومات 

باالنترنت التي 

 يعلمها المعلم

وقت  وقت البداية

 النهاية

اذا امكن اكتب اسم   

المهارة التي يشجع 

المعلم اكتسابها عند 

 الطالب
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 عليك ان تذكر كل الجوانب عند وصفك لمجرى الفعالية ومميزاتها في الصف  ● 

  

 تكنولوجيا المهارات التكنولوجية التي يعلمها المعلم للطالب        وصف الفعالية

o  المعلوماتالقدرة على التعامل مع\ 

 القدرة على التفكير الناقد

o  القدرة على فهم الصور والرموز

 البيانية

o القدرة على تعديل المعلومات 

o القدرة على التفكير بطريقة متشعبة 

o  القدرة على التعامل مع االجتماعيات

 التواصل والتعاون /والعواطف 

o القدرة على التفكير السريع 

o القدرة على حل المشاكل المعقدة 

المعلم  -   المعلم في المقدمة. 1

يحاضر في الصف وينقل 

الطالب والطالب ينسخون من 

 اللوح

يوجد نقاش في الصف  2.

المعلم  \الطالب يسألون أسئلة)

هنالك نقاش وحوار , يسأل أسئلة

بين الطالب والمعلم وبين 

حوار اخذ , الطالب انفسهم

 .وعطى ووقوف عند اللوح

 عمل منفرد. 3

 عمل جماعي. 4

 اخر. 5

 

حسب ما تراه في الحصة الي مدى 

 الطالب مهتمون بالتكنولوجيا في الصف؟

 

حسب ما تراه في الصف الي مدى تقوم  

التكنولوجيا بتركيز الطالب وخلق الهدوء 

 بينهم في الصف؟

 

 ......................اخر

 

  

 

 نوع التفاعل .6

اوصف التفاعل الذي يكون 

, أجوبة, أسئلة)في الصف؟ 
, حوار جماعي, مشاكل حل

هل المعلم هو , نقل معلومات

هل هنالك , محرك األمور

تعلم بين الطالب وحوار بين 

 ( الطالب؟

 

 نوع الحوار .7

هل الحوار الذي يجري 

بالصف هو حوار متكامل 

او فقط من , بين كل األطراف

جهة المعلم او فقط من جهة 

الطالب؟ اقتبس من كالم 

هل يشجع المعلم , المعلم

النقاش بين الطالب؟ اشرح 

 وفسر

 

 ترتيب محيط الصف .8

بأي طريقة الطالب مرتبين 

في محيط الصف؟ هل وكيف 

تساعد طريقة جلوسهم تلك 

وهل تؤثر على , خالل التعلم 

مجرى الحصة وموضوعها 

 ودمج التكنولوجيا فيها؟ 
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قيمة الحصة  .9

 التكنولوجية

לפי המחוון של תמר       

 ענבל-שמיר

 

 االنطباع العام  .10

, هنا بأمكانكم التوسع بالشرح
وبوصف األمور المهمة 

بأمكانكم إعطاء , حسب رأيكم

رأيكم عن جودة الحصة 

ووصف المناخ في الصف 

والعالقة بين المعلم والطالب 

ووصف حاالت مميزة 

حدثت قبل الحصة او في 

الحصة واثرت على مجرى 

 الحصة وعلى مناخ الصف

 

 

 

 

 

 

 مميزات تعليم المهارات التكنولوجية األساسية التي تساعد على التعامل مع المعلومات في االنترنت: القسم الخامس 

 

 

 

 :طارح االسئلة \تعليمات للمشاهد 

 

بالتعامل مع بتعليماته بطرقه وباالدوات التي يستعملها والتي تشجع تطوير المهارات التي تساعد الطالب , عليك التركيز بكالم المعلم ●

اوصف المهام , وماذا يطلب منهم بأن يعملوا؟, ماذا يسأل المعلم, اقتبس من كالم المعلم ومن اسئلته. المعلومات الموجودة في االنترنت

 . والتمارين التي طلبها المعلم من الطالب خالل الحصة

 .عمال الطرق المعينة وما الى ذلك التي يستعملها المعلم مع الطالبواست, النقاشات, األسئلة الموجهة, عليك االنتباه وذكر الرموز والتفسيرات ●

 .عليك االنتباه انه من الممكن ان ال يكون هنالك استعمال لكل هذه المهارات في الحصة ●

 

المهارات 

التي تمت 

 مشاهدتها

 وصف كامل لطريقة المعلم في تشجيع المهرات المشاهدة عند الطالب تعليمات للمشاهد

على القدرة 

التعامل مع 

 \المعلومات

القدرة على 

 التفكير الناقد

كيف يشجع المعلم تطوير القدرة على 

 التعامل مع المعلومات عند الطالب؟

 

 :نقاط من الممكن التطرق اليها

o  تقدير صدق مواقع االنترنت 
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 o  تقدير صحية وصدق المصادر 

o تشجيع التفكير الناقد 

o البحث عن المعلومات 

o مصادر متضاربة 

القدرة على 

فهم الصور 

والرسوم 

 البيانية

اوصف ماذا يعمل المعلم ليشجع تطوير 

 القدرة
 

 : نقاط من الممكن التطرق اليها

o  طريقة استعمالهم لتطبيق او لبرنامج

 .ال يعرفونه

o  ما هي األدوات التكنولوجية

والتطبيقات التي يستعملونها في 

 .  الحصة

o  كيفية فهم الرموز المصورة التي

مثل عارض , المعلوماتتعرض 

صور الموجود في البرامج 

 التكنولوجية المختلفة

 

القدرة على 

تعديل 

 المعلومات

اوصف ماذا يفعل المعلم لتطوير قدرة 

الطالب على تعديل المعلومات ومالئمتها 

 لهم؟
 

 :نقاط باإلمكان التطرق اليها

o  طريقة استعمال المعلومات الموجودة

تتركز كتابة في االنترنت والتي عليها 

نصوصهم الخاصة وبمساعدتها 

تتكون عندهم منتوجات خاصة 

 .ومعدلة
o  امثلة لمهام قام األوالد بحلها بطريقة

خالقة عن طريق االنترنت وبدمج 

بين عدة مصادر مثل نصوص 

 . وصور
o  تشجيع الحداثة والنتائج الخالقة عن

 .طريق استعمال التكنولوجيا
o  كيف يتم تقدير مجرى العمل والنتيجة

هل هنالك توجيه؟ وماذا يطلب من  –

 الطالب فعله؟

 

القدرة على 

التفكير 

 المتشعب

اوصف ماذا يفعل المعلم لتطوير القدرة 

 على التفكير المتشعب عند الطالب؟ 
 

 : باإلمكان التطرق لهذه النقاط

o  وصف مجرى التعلم الذي من خالله

 .موضوع الى اخرينتقل المتعلم من 
o  ما هي تعليمات المعلم بخصوص

التصفح باالنترنت  من دون التشتت 

 .والضياع
o  اوصف المهام التي تساعد على

تطوير القدرة التي تمكن الطالب من 
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بناء معلومات عن طريق التصفح 

 . وجمع المعلومات عبر االنترنت
القدرة على 

التعامل 

-االجتماعي

 \العاطفي

التواصل 

 لوالتفاع

اوصف ماذا يفعل المعلم لتشجيع القدرة 

العاطفي والقدرة  \على التعامل االجتماعي 

 على الواصل والتفاعل عند الطالب؟
 

 :من الممكن التطرق لهذه النقاط

o  ماذا يفعل المعلم لمساعدة الطالب

القامة محادثات مع اصدقائهم في 

ان تكون لديهم القدرة : االنترنت

اراء االخرين البداء رأيهم وسماع 

 بطريقة محترمة ومقبولة؟
o  كيف يقوم المعلم بتشجيع المناقشات

بمواضيع شائكة ال يوجد لها حل 

كيف تكون هذه . واحد متفق عليه

المناقشة؟ وهل يشجع المعلم تعدد 

اآلراء؟ والي حد يقوم بالتدخل 

 وتوجيه مسار المناقشة؟
o  امثلة لمهام تقام بمجموعات تفاعلية

جية مثل وظائف ببيئات تكنولو

وخلق نواتج خالقة , مشتركة

وتواصل مع الطواقم عن طريق 

 .التكنولوجيا داخل الصف وخارجه
o  عند وجود وظيفة مشتركة ببيئة

الكترونية ما مدى التفاعل بين 

هل يتم توزيع  -أعضاء المجموعة

المهام ناجع ليقوم كل واحد بالعمل 

على جزء من الوظيفة لتركيب ناتج 

اء او ان أعضاء كامل من أجز

يخططون , المجموعة يعملون سوية؟

 ويعملون معا؟ 
o  الى أي مدى يعلم الطالب ويحبون

العمل سويا والتفاعل؟ وهل يتحملون 

المسؤولية على الناتج النهائي مع 

 قبول كل جزء من افراد المجموعة؟
o هل يتم تقدير العمل  -العمل الجماعي

 .الشخصي ام الجماعي؟

 

القدرة على 

التفكير 

السريع في 

 وقت محدود

اوصف ماذا يفعل المعلم لتطوير القدرة 

 ?على التفكير السريع عند الطالب
 

 :باإلمكان التطرق لهذه النقاط

o  كيف يشجع المعلم الطالب التعامل

مع كمية هائلة من المعلومات بنفس 

الوقت الذي يطلب منهم ردة فعل 

 سريعة للعديد من المحفزات؟
o  التعلم التي يستعملها اوصف بيئة

الطالب والتي تتطلب منهم التعامل 

السريع مع معلومات من مصادر عدة 

 .ومختلفة
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القدرة على 

حل المشاكل 

 المعقدة

اوصف ماذا يفعل المعلم لتطوير القدرة 

 على حل المشاكل المعقدة عند الطالب؟
 

 :باإلمكان التطرق الى هذه النقاط

o حل  كيف يشجع  المعلم الطالب على

المشاكل المعقدة التي ليس لها حل 

 واحد متفق عليه؟
o  اوصف مجرى حل المشكلة المعقدة

كيف يكون مجرى : كجزء من التعليم

العمل على إيجاد الحل هل الموضوع 

وما مدى , جديد ام ال, مغلق ام مفتوح

كيف يتم تعريف , تعقيد المشكلة

المشكلة وكيف يتم اختيار طرق الحل 

الحل وطريقة وكيف يتم تقدير 

 عرضه؟ 

 

   
 

 لقاء خاتم وعاكس مع المعلم من بعد اجراء المشاهدة في صفه

 

 وصف مفصل الجوبة المعلم أسئلة للمعلم

 ماذا كانت اهداف الدرس؟ .9

هل حسب رأيك تم تحقيق  .10

 األهداف؟

هل بامكانك إعطاء دالئل  .11

, على ان األهداف تحققت

 كيف تعرف انها تحققت؟

 

ماذا كان المنطق الذي دفعك  .12

 لتخطيط الدرس كما فعلت؟ 

لماذا قمت بتخطيطه هكذا وليس )

بطريقة مغايرة؟ ما هو المنطق الذي 

يحفزك على دمج التكنولوجيا مع 

 (التعليم في حصتك التي شاهدتها؟

 

هل الدمج بين التكنولوجيا  .13

والتعليم في هذه الحصة كان 

 ناجحا حسب رأيك ولماذا؟ 

 

السؤال السابق  بخصوص .14

بالنظر للوراء هل كنت 

ستغير شيئا بمجرى 

الحصة؟ تقوم بالتحسين 

 .ولماذا؟ فسر واشرح
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هل حسب رأيكم قام الدرس  .15

بتطوير المهارات التعليمية 

 التكنولوجية؟  

 أي مهارات؟ واشرح كيف تم ذلك؟

اشرح ماذا كنت , اذا كان الجواب ال 

لتفعل بشكل مختلف لتطوير هذه 

 المهارات؟

 

هل هنالك موضوع اخر تود  .16

التطرق اليه من بعد الدرس 

 ولم نتطرق اليه؟

 

 

 

 של תלמידים )גירסה א'( דיגיטלית אוריינות להערכת בערבית משימות ביצוע. ב

 

 الطلبه االعزاء

 

 امامكم مجموعة مهام محوسبه

 Submit""قبل البدء بالمهام عليكم االجابه على االستبيان التالي ومن ثم الضغط على  .1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUB6ZmuShl18yAoIDSEzGOVUM1m_73mFpWZYO2gfborK

Nalw/viewform 

   بعد االنتهاء من االجابه على االستبيان ابداوا بحل المهام  .2

 "البدء بالحل"وبعدها " مهام محوسبه " للبدء اضغطوا على الرابط  .3

 .ومناداتي للتأكد من أن التسليم قد تم قبل التسليم النهائي عليكم رفع ايديكم .4

 

 انتبهوا 

 . المهام ليست بمثابة امتحان، لذلك ال توجد إجابات صحيحة أو إجابات غير صحيحة

 ابذلوا قصارى جهدكم وبالنجاح

 

 البصرية –المهارة التصويرية  -1مهمة قم 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUB6ZmuShl18yAoIDSEzGOVUM1m_73mFpWZYO2gfborKNalw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUB6ZmuShl18yAoIDSEzGOVUM1m_73mFpWZYO2gfborKNalw/viewform
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 هذا النص معهاعليكم استعمال تطبيق لتنسيق وتصميم صوره معايدة لعيد ميالد ودمج  ●

"Happy Birthday"               

 .الصورة التي يطلب منكم استعمالها وتصميمها هي الصورة التي في األسفل ●

   "(. سطح المكتب"انقروا على الزر االيمن للفأرة واحفظوها على )قوموا بحفظ الصورة على الحاسوب  ●

 

 

 .  التاليلتصميم وتنسيق معايدة عيد الميالد عليكم استعمال التطبيق  ●

 

 عند الدخول عليكم الضغط على الزر كما هو موضح بالصوره  ●

 

 

 

     OPEN IMAGEقوموا بتحميل الصورة التي قمتم بحفظها على الحاسوب على التطبيق عن طريق النقر على هذا الزر  ●

 

 . وابدأوا التصميم  

 

 

 

https://pixlr.com/express/
https://pixlr.com/express/
https://pixlr.com/express/
https://pixlr.com/express/
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 .  يسمح لكم بتشغيل التطبيق بأي طريقة تريدونها واستعمال كل األدوات بحرية تامة ●

واحفظوها على      SAVEاضغطوا على. عليكم حفظ صورة المعايدة النهائية التي قمتم بتصميمها ●

 .على الحاسوب" سطح المكتب"

 بعد ذلك ارفعوا ايديكم ونادوني كي اقوم بمساعدتكم برفع صوره المعايده على الموقع ●

 .اسفل الصفحة" העמוד הבא"انتقلوا الى المهمة التالية بالضغط على الزر  ●

 

 

 مهارة النسخ المرئي - 2مهمة رقم 

 . شريحة ابداعيه واصليه تصف ماذا تعني لكم الصداقةعليكم تحضير  .1

 . الموجود لديكم في الحاسوب( PowerPoint)لتحضير الشريحة عليكم استعمال برنامج بوربوينت  .2

 الرابطكذلك يمكنكم استعمال الصور الموجودة في هذا  .3

 .ونص قصير من عندكم األقلعلى ثة صور تضم ثال أن الشريحةعلى  .4

 . لتصميم وتنسيق الشريحة( PowerPoint)بوربوينت يمكنكم ان تستعملوا برنامج  .5

  ".صندوق التقديم"ومن ثم تسليمها في " سطح المكتب"على  ببنائهاالتي قمتم  الشريحةعليكم حفظ  .6

  ". העמוד הבא"ا "نتقال الى المهمة التالية عن طريق النقر على بعد ذلك قوموا باال .7

 

 استنساخ النص -3مهمة رقم 

 . هيلين كيلر، توماس اديسون وديزني: والذي يصف ثالثة ابطال تميزوا بأفعالهم الخارجة عن المألوف وهم" ابطال من الحياة"أمامكم نص 

 . توماس اديسون كان طالبا  فاشال  ونتيجة لذلك قرر معلموه طرده من المدرسة العتقادهم بعدم قدرته على تعلم اي شيء

فمنذ صغره بدأ بمحاولة اختراع أشياء جديدة، حاول لكنه فشل، فحاول مرات عديدة ! ملم يستسل.......اديسون لم ينجح بتعلم القراءة لكنه 

 . اخرى

 . لقد حاول االف المرات، لم ييأس ولم يستسلم ابدا  

 . لقد جرب حظه مرة بعد اخرى حتى نجح في اختراع المصباح الكهربائي الذي يضئ لنا العتمة حتى يومنا هذا

 ". يق األكثر أمانا  للنجاح هي أن تجرب مرة أخرىالطر: " من اقواله المشهورة

فقد . هيلين كيلر كانت طفله طبيعية وسليمه، لكنها عندما بلغت جيل السنة والنصف فقدت قدرتها على السمع والنطق بسبب مرض الم بها

 وجدت نفسها تعيش في ظالم دامس وصمت رهيب ال تستطيع الكالم

ن السابعة قامت معلمتها آن ساليبن بتعليمها لغة االشارات، وعندها فُتحت األبواب بوجه هيلين كيلر بعد مرور عدة سنوات وعند بلوغها س

 .التي تغلبت على عدم قدرتها على الرؤية والسمع فتعلمت التواصل والتكلم

 .وخالل حياتها واصلت النضال من اجل الناس الذين يعانون من اعاقات

 ". رصة أخرى للبدء من جديد بطريقة أفضلالفشل هو ف: "من اقوالها المشهورة

https://www.google.co.il/search?tbm=isch&q=FRIENDS&chips=q:friends,g_1:friendship:ISCPmnHDA7c%3D&usg=AI4_-kSXcT4RyQ4EbheJUuTW9AzjLN5pdg&sa=X&ved=0ahUKEwj42JWf0ojeAhWRLFAKHcG5BHgQ4lYIJSgA&biw=1511&bih=694&dpr=1.25
https://www.google.co.il/search?tbm=isch&q=FRIENDS&chips=q:friends,g_1:friendship:ISCPmnHDA7c%3D&usg=AI4_-kSXcT4RyQ4EbheJUuTW9AzjLN5pdg&sa=X&ved=0ahUKEwj42JWf0ojeAhWRLFAKHcG5BHgQ4lYIJSgA&biw=1511&bih=694&dpr=1.25
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لكن حياة والت ديزني بدأت كسلسلة طويلة . كلكم بالتأكيد تعرفون والت ديزني الذي أنتج األفالم الكرتونية المصورة والمحبوبة علينا جميعا  

يعمل كسائق سيارة إسعاف ولكنه ُطرد من حاول ان . سنه، حاول االنضمام للجيش ولكنه لم يُقبل 16ديزني ترك المدرسة بعمر . من الفشل

 . انشا مشروعا في مجال االعالن ولكنه فشل وأعلن افالسه. العمل ولم ينجح بإيجاد عمل آخر

نجاحا  كبيرا ، وعندها تتالت " آليس في بالد العجائب"ديزني ذاق طعم النجاح بعد سنين طويلة عندما القى فيلمه الكرتوني المصور األول 

 .النجاحات

 ". بإمكاننا تحقيق جميع أحالمنا فقط إذا كانت لدينا الشجاعة الكافية ان نطمح لتحقيقها باستمرار " من أقواله المشهورة 

 مهمتكم التي عليكم القيام بها هي أن تنسخوا وتلصقوا بعضا  ببعض مقاطع من النصوص الثالثة التي قرأتم في االعلى وان تبنوا منها فقرة

 . باُ مئة كلمة التي توصف البطل حسب رأيكمجديدة تحوي تقري

 . بإمكانكم محو كلمات وتحريكها من مكان الى آخر، أو أن تزيدوا كلمات وترتبوها بحسب الحاجة لصياغة الجمل من جديد

 

 اكتبوا الفقرة الجديدة بالصندوق الذي في األسفل

 

 المهمة

يمكنكم . عليكم االستعانة بالنصوص المختلفة التي قرأتموها للتو. بالنسبة لكمكلمة، تصف ما هو البطل  100عليكم إنشاء فقرة مكونه من 

 .نسخ ولصق أجزاء من النصوص أعاله، يمكنكم حذف الكلمات ونقلها من مكان إلى آخر وإضافة كلمات اخرى وإعادة ترتيب الجمل

 .اكتبوا الفقرة في المربع أدناه

 

 تمهمة مهارة التحكم بالمعلوما -4مهمة رقم 

  

 ".تحلية المياه"تخيلوا انه قد ُطلب منكم القيام بمهمه بحث في المدرسة بموضوع 

 . عملية نقوم من خاللها بمعالجة المياه المالحة من البحر، وتحويلها الى مياه صالحة للشرب: تحلية المياه  

 .وُجدت خمسة مواقع تبدو لكم مالئمة Google -خالل البحث في

 حد من المواقع التي في األسفل، عليكم تحديد نوع الموقع اإللكتروني والى أي مدى هو مالئم لمهمة البحث خاصتكم؟ لكل وا  

 

 :هذه هي النتيجة األولى للبحث 

 

 : األول اإللكترونيهكذا يبدو الموقع  

http://www.gdcol.ly/aboutus.php
http://www.gdcol.ly/aboutus.php
http://www.gdcol.ly/aboutus.php
http://www.gdcol.ly/aboutus.php
http://www.gdcol.ly/aboutus.php
http://www.gdcol.ly/aboutus.php
http://www.gdcol.ly/aboutus.php
http://www.gdcol.ly/aboutus.php
http://www.gdcol.ly/aboutus.php
http://www.gdcol.ly/aboutus.php
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 :ما نوع هذا الموقع؟ اختاروا من بين هذه اإلمكانيات

 :عليكم اختيار جواب واحد فقط

 لهدف بيع األشياء: تجاري موقع

 وثيقة تنظيمية مكتوبة من قبل الخبراء

 مقالة صحفية على اإلنترنت

 نقاش في منتدى

 مشاركة محتويات في بوابة معلومات على االنترنت

 مقال لباحث في الجامعة 

 

موضوعية )**  المعلومات المعروضة فيه؟ هل بإمكانك استعمال المعلومات الموجودة في الموقع لبحثك، من ناحية مصداقية وموضوعية 

هل الموقع يعرض عدة آراء، أو فقط رأي واحد؟ هل هنالك محاولة للتأثير على القارئ عن طريق المعلومات؟ هل هنالك عرض لآلراء  -

 (أم للحقائق؟

 

 :عليكم اختيار جواب واحد

 نعم 

  ال

  

 

 :هذه هي النتيجة الثانية للبحث
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 : الثاني الموقع يبدو هكذا

 

 : ما نوع هذا الموقع؟ اختاروا من بين اإلمكانيات

 :اختيار جواب واحدعليكم  

 لهدف بيع األشياء: موقع تجاري

 وثيقة تنظيمية مكتوبة من قبل الخبراء

 مقالة صحفية على اإلنترنت

 نقاش في منتدى

 مشاركة محتويات في بوابة معلومات على االنترنت

 مقال لباحث في الجامعة 

 

 

موضوعية )**  هل بإمكانك استعمال المعلومات الموجودة في الموقع لبحثك، من ناحية مصداقية وموضوعية المعلومات المعروضة فيه؟ 

راء هل الموقع يعرض عدة آراء، أو فقط رأي واحد؟ هل هنالك محاولة للتأثير على القارئ عن طريق المعلومات؟ هل هنالك عرض لآل -

 (أم للحقائق؟

 

 :عليكم اختيار جواب واحد

 نعم

 ال

https://archive.is/1HVU
https://archive.is/1HVU
https://archive.is/1HVU
https://archive.is/1HVU
https://archive.is/1HVU
https://mfa.gov.il/MFAAR/InnovativeIsrael/AgricultueEnvironmentAndCleanEnergy/Pages/desalination-in-israel-16022012.aspx
https://mfa.gov.il/MFAAR/InnovativeIsrael/AgricultueEnvironmentAndCleanEnergy/Pages/desalination-in-israel-16022012.aspx
https://mfa.gov.il/MFAAR/InnovativeIsrael/AgricultueEnvironmentAndCleanEnergy/Pages/desalination-in-israel-16022012.aspx
https://mfa.gov.il/MFAAR/InnovativeIsrael/AgricultueEnvironmentAndCleanEnergy/Pages/desalination-in-israel-16022012.aspx
https://mfa.gov.il/MFAAR/InnovativeIsrael/AgricultueEnvironmentAndCleanEnergy/Pages/desalination-in-israel-16022012.aspx
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 :هذه هي النتيجة الثالثة للبحث

 

 :الثالث الموقع يبدو هكذا

 

 

 

 : ما نوع هذا الموقع؟ اختاروا من بين اإلمكانيات

 

 :عليكم اختيار جواب واحد 

 لهدف بيع األشياء: موقع تجاري

 وثيقة تنظيمية مكتوبة من قبل الخبراء

 مقالة صحفية على اإلنترنت

 نقاش في منتدى

 مشاركة محتويات في بوابة معلومات على االنترنت

 مقال لباحث في الجامعة 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001209215
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001209215
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001209215
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001209215
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001209215
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001209215
https://almashhadalaam.com/posts/5230
https://almashhadalaam.com/posts/5230
https://almashhadalaam.com/posts/5230


 
 35/12.15אלקלעי               מענק המדען הראשי של משרד החינוך, קול קורא מספר -יהודה ועשת-בלאו, בן

234 
 

 

موضوعية )**  هل بإمكانك استعمال المعلومات الموجودة في الموقع لبحثك، من ناحية مصداقية وموضوعية المعلومات المعروضة فيه؟ 

هل الموقع يعرض عدة آراء، أو فقط رأي واحد؟ هل هنالك محاولة للتأثير على القارئ عن طريق المعلومات؟ هل هنالك عرض لآلراء  -

 (أم للحقائق؟

 

 :ختيار جواب واحدعليك ا

 نعم

 ال

 

  

 

 :هذه هي النتيجة الرابعة للبحث

 

 

 :الرابع الموقع يبدو هكذا

 

 

 

 : ما نوع هذا الموقع؟ اختاروا من بين اإلمكانيات

 

 :عليكم اختيار جواب واحد 

 لهدف بيع األشياء: موقع تجاري

 وثيقة تنظيمية مكتوبة من قبل الخبراء

 مقالة صحفية على اإلنترنت

 منتدىنقاش في 

 مشاركة محتويات في بوابة معلومات على االنترنت

https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=3991908
https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=3991908
https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=3991908
https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=3991908
https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=3991908
https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=3991908
https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=3991908
https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=3991908
https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=3991908
https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=3991908
https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=3991908
https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=3991908
https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=3991908
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 مقال لباحث في الجامعة 

 

موضوعية )**  هل بإمكانك استعمال المعلومات الموجودة في الموقع لبحثك، من ناحية مصداقية وموضوعية المعلومات المعروضة فيه؟ 

أثير على القارئ عن طريق المعلومات؟ هل هنالك عرض لآلراء هل الموقع يعرض عدة آراء، أو فقط رأي واحد؟ هل هنالك محاولة للت -

 (أم للحقائق؟

 

 :عليك اختيار جواب واحد

 نعم 

 ال

  

 

 :هذه هي النتيجة الخامسة للبحث

 

 

 :الخامس الموقع يبدوهكذا 

 

 

 : ما نوع هذا الموقع؟ اختاروا من بين اإلمكانيات

 

 :عليكم اختيار جواب واحد 

 ياءلهدف بيع األش: موقع تجاري

 وثيقة تنظيمية مكتوبة من قبل الخبراء

 مقالة صحفية على اإلنترنت

 نقاش في منتدى

 مشاركة محتويات في بوابة معلومات على االنترنت

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13094
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13094
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13094
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13094
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13094
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2019/07/12/496895.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2019/07/12/496895.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2019/07/12/496895.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2019/07/12/496895.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2019/07/12/496895.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2019/07/12/496895.html


 
 35/12.15אלקלעי               מענק המדען הראשי של משרד החינוך, קול קורא מספר -יהודה ועשת-בלאו, בן

236 
 

  مقال لباحث في الجامعة

 

 موضوعية)**  هل بإمكانك استعمال المعلومات الموجودة في الموقع لبحثك، من ناحية مصداقية وموضوعية المعلومات المعروضة فيه؟ 

هل الموقع يعرض عدة آراء، أو فقط رأي واحد؟ هل هنالك محاولة للتأثير على القارئ عن طريق المعلومات؟ هل هنالك عرض لآلراء  -

 (أم للحقائق؟

 :عليك اختيار جواب واحد

  نعم

 ال

 

 مهارة التفكير التشعبي -5مهمة رقم 

 

 في هنغارياعليكم تخطيط رحلة لمدة يوم واحد لمدينه بودابست 

  

 :من خالل الرابط التالي " رحالت"لتخطيط مسار الرحلة، ادخلوا الى موقع 

 

/budapest-in-https://www.urtrips.com/hungary/tourism  

 

أماكن تاريخية، اماكن مقدسة، أماكن اثرية، محمية طبيعية او )ابحثوا في الموقع عن أماكن سياحيه مثيره لالهتمام توصون بزيارتها مثل 

 .استعملوا الجدول ادناه لتخطيط يوم الرحلة. من المفضل أن تنوعوا قدر اإلمكان(. منظر طبيعي

 :  ل مفصلعليكم إدخال المعلومات المطلوبة في الجدول بشك

  

المكان وشرح بسيط عن اسم 

 المكان

 رابط للخريطة مع تعليمات الوصول أوقات الزيارة وعنوان المكان

    

  

  

   

   

https://www.urtrips.com/hungary/tourism-in-budapest/
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 المهارة االجتماعية والعاطفية -6مهمة رقم 

 

 لتنفيذ هذه المهمة عليكم الدخول للمنتدى

 اقرأوا موضوع المحادثة لمناقشة المهمة ادناه،

 : 15.12.15بتاريخ  NRGهذا الموضوع نشر في  جريدة جلوبس االخباريه وفي موقع  

 

توقع قريبا أن تواجه الشبيبة في أوروبا  واقع الكتروني جديد والذي سيٌلزمهم بأخذ موافقة االهل عند استعمال تطبيقات أو شبكات من الم" 

بحيث لن يكون بمقدورهم استعمال هذه الشبكات االجتماعية دون موافقة .شاتاجتماعية مثل الفيسبوك، االنستجرام، الواتساب و السناب 

   .  في دول أوروبا( الثالثاء)هذا الذي ينصه القانون الجديد الذي سيُطرح اليوم  -األهل 

 

يرتفع هذا االلجيل  بشكل ولكن حسب القانون الجديد المطروح س, سنة فقط 13على استعمال الشبكات االجتماعية يبلغ حاليا " جيل الموافقه"

 .كبير

 

 إذا تمت الموافقة على هذا القانون، سيضطر الماليين من أبناء الشبيبة لطلب اإلذن من اهاليهم في كل مرة يحاولون فيها تحميل تطبيق او

 .  أو حتى عند استخدامهم لمحركات البحث -انشاء حساب في الشبكات االجتماعية 

ائيل بتبني نهج دول االتحاد األوروبي بما يتعلق بالحد االدنى للجيل الممسوح به الستعمال الشبكات من الممكن ايضا ان تقوم اسر

 ." االجتماعية وأن تقوم وفقا لذلك برفع هذا الحد في البالد

 

 المهمة

 

من المهم أن تجيبوا وان تأخذوا . تدىأو السلبية النابعة للقانون المقترح في أوروبا وعبّروا عن رأيكم في المن /فكروا بالجوانب اإليجابية و

 .  بعين االعتبار كل اآلراء واألفكار التي ُكتبت من قبل الطالب االخرين

 

 كيف نكتب في المنتدى؟ 

 .اإلرشاداتبداخل هذا الصندوق تحت    'رد'، ننقر على زر  لم تكتب من قبل غيرنا" بفكرة جديدة"عندما نود ان نعبر عن رأينا 

 

 . نرد عليه أنما قد كتبه الطالب الذي نود  الموجود اسفل    'رد'على ننقر  عندما نريد ان نرد او نزيد او نشرح اكثر على ما قد كتبه غيرنا 

 

 مثال

 :منشور رئيسي



 
 35/12.15אלקלעי               מענק המדען הראשי של משרד החינוך, קול קורא מספר -יהודה ועשת-בלאו, בן

238 
 

ذلك ، وإذا كان يريد برايي ، ال يمكن تطبيق هذا القانون ألني اعتقد بان كل ولد هو المسؤول عن نفسه وال يحتاج إلى موافقة  احد على 

 .اضرار  في المستقبل فانه سيدفع ثمن أفعاله

 

 :رد

فانهم ما زالوا  ال يفهمون  ما وراء ما يكتبون او +,  13, انا ال أوافق علي هذا ااالدعاء  ألنه حتى لو كانوا أطفاال كبارا

األوالد الكبار مازالوا يظنون انه من المسموح اهانة او سب شخص ما . يصورون او ينشرون في شبكات التواصل االجتماعي

ي النتائج المترتبه على هذه التصرفات وليس فق السماح لهم بتنزيل التطبيق ןيجب ان نشرح لهم ما ,  عبر شبكات التواصل 

 ��والسماح لهم باستعماله كما يشاؤون  

 :رد  

انا اتفق مع هذا الولد واعتقد ان من تلقى تربيه جيده في البيت  يمكنه التحكم بتصرفاته  علي الشبكات االجتماعية والتصرف 

 بمسؤوليه 

 :رد

 !!!!!، اعتقد انها فكره عظيمه فمن المهم جدا ان ال يقضي األطفال يومهم  امام الشاشات ��مرحبا للجميع

 :رد

 د حريه التعبير عند الشبيبهاعتقد انك مخطئ ألن ذلك يقي

 

 

 עצמי על רמת אוריינות דיגיטלית-. שאלון בערבית לדיווחג

 

 ة/استبيان للطالب

 

 ة/عزيزي الطالب

 .يفحص هذا االستبيان مواقفك الشخصية حول معرفتك الرقمية

 االستبيان مكتوب بلغة المذكر ولكنه موجه للجنسين

 

 سجل اسم المستخدم الخاص بك

----------------------------------------------- 

 :اختر الطريقة التي تتعامل بها مع هذه المهام التاليه

بصعوبة  

 بالغة

ببعض  بصعوبة

 الصعوبة

ببعض 

 السهولة

بسهولة  بسهولة

 بالغة
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 /تشغيل برنامج جديد عن طريق شريط األدوات

 وااليقونات/االزرار

1 2 3 4 5 6 

 6 5 4 3 2 1 المعروضة بواسطة الرسم بيانيفهم المعلومات 

 6 5 4 3 2 1 فهم المعلومات المعروضة بواسطة الخريطة

 6 5 4 3 2 1 الصورة /فهم المعلومات المعروضة في الرسم

كتابة نص جديد  واصلي باالعتماد على نص كتبه 

 اآلخرون

1 2 3 4 5 6 

ا  ربط معلومات من مصادر متعددة عندما اكتب نص 

ا بي  جديد ا خاص 

1 2 3 4 5 6 

الصور التابعة  /استخدام الرسوم التوضيحية 

صوره جديدة خاصة  /لألخرين بهدف صنع رسمه

 بي

1 2 3 4 5 6 

استعمال الفيديوهات التابعة لألخرين لصنع فيديو 

 خاصة بي

1 2 3 4 5 6 

اإلبحار والتصفح عبر مواقع االنترنت التي تحتوي 

 الصفحاتعلى العديد من 

1 2 3 4 5 6 

اكتساب معلومات من موقع انترنت يحتوي على 

 العديد من الصفحات

1 2 3 4 5 6 

في موقع انترنت الذي يحوي العديد " اضيع"ان ال 

 من الصفحات

1 2 3 4 5 6 

ان أجد في مواقع االنترنت المعلومات التي ابحث 

 عنها

1 2 3 4 5 6 

الخاطئة او الغير دقيقة القدرة على تمييز المعلومات 

 في نتائج البحث الذي قمت به عبر االنترنت

1 2 3 4 5 6 

الربط بين معلومات من عدة مواقع لفحص مصداقية 

 المعلومات التي وجدتها

1 2 3 4 5 6 

القدرة على المشاركة الفعالة بمحادثات مع اآلخرين 

في الواتساب، االنستجرام، الفيسبوك او في اي 

 منتدى اخر

1 2 3 4 5 6 

االنتباه الى عدم  نشر اي معلومه  عني او عن 

اصدقائي عند قيامي ببعث رسائل في الواتسب، 

 الفيسبوك او االنستجرام

1 2 3 4 5 6 
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ان اكون على علم باحتمال وصول رسائل كتبتها 

عبر الواتسب الفيسبوك او االنستجرام الى اناس 

 اخرين مثل اهل او معلمين

1 2 3 4 5 6 

تجاهل االعالنات التي تظهر امامي عند قيامي 

 ببحث عن معلومات لوظيفة مدرسيه

1 2 3 4 5 6 

مثل رسائل )تجاهل الرسائل التي تظهر امامي 

عند قيامي ببحث عن معلومات لوظيفة ( اصدقائي

 مدرسيه

1 2 3 4 5 6 

ان اعمل بشكل سريع وان تكون ردة فعلي سريعة 

الحاسوب او في بيئة شبيهة عند قيامي باللعب على 

 لذلك

1 2 3 4 5 6 
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 'שלב ג –נספחים  .10

 ניתוח גורמים ומהימנות  - אוריינות דיגיטלית עצמי על-דיווח שאלון :13. לוח 12נספח 

עצמי על מיומנויות האוריינות -לנתונים שנאספו בשלב ג' באמצעות שאלון לדיווח Varimaxניתוח גורמים עם רוטציית 

את קיומם של  איששניתוח הגורמים  .ומהימנות עבור הגורמים השונים לכל היגדרמת הטעינות  מראה את 13הדיגיטלית. לוח 

הפריטים  ולכן כל. 711 -גדולה מ הייתההטעינות של כל הגורמים . (2012)אלקלעי -של עשת המודלשישה גורמים התואמים את 

 .מעידה על מהימנות טובה של המדדים 0.78 -ל 0.66שנע בין  Cronbachרמת האלפא של . שימשו להערכת אוריינות דיגיטלית

 (n=634)ניתוח גורמים ומהימנות לשאלון אוריינות דיגיטלית . 13לוח 

מס' 

 פריט

 -צילומית היגד

 חזותית

-ברתיתח מידע מסתעפת שעתוק

 רגשית

 חשיבת זמן אמת

 
 סמן באיזו אופן אתה מתמודד עם המשימות הבאות*:

    

להפעיל תוכנה חדשה באמצעות סרגל כלים /   .1

 לחצנים / אייקונים

.718      

      791. להבין מידע המוצג בתרשים / גרף  .2

      711.  להבין מידע המוצג במפה  .3

      760. להבין מידע המוצג באיור או תמונה  .4

לכתוב טקסט חדש ומקורי משלי המבוסס על   .5

  טקסט שנכתב בידי אחרים

 .755 

 

    

לקשר בין מידע ממספר מקורות כשאני כותב   .6

 טקסט חדש משלי

 .742 

 

    

להשתמש באיורים / תמונות של אחרים כדי   .7

 ליצור איור /תמונה חדש משלי

 .754 

 

    

ליצור סרטון להשתמש בסרטונים של אחרים כדי   .8

 חדש משלי

 .776     

להתמצא ולנווט באתר אינטרנט מורכב עם דפים   .9

 רבים

  .833 

 

   

ללמוד ממידע מאתר אינטרנט עם דפים רבים  .10

  

  .858 

 

   

לא "ללכת לאיבוד" באתר אינטרנט עם דפים   .11

  רבים

  .800    

   748.    למצוא באינטרנט את המידע שאני מחפש  .12

בתוצאות החיפוש שלי מידע שגוי או לא לזהות   .13

  מדוייק

   .829 

 

  

להצליב מידע בין אתרים כדי לבחון את אמינות   .14

 המידע שמצאתי

   .840   

להיות מסוגל לקיים דיון יעיל עם אחרים   .15

 בוואטסאפ, אינסטגרם, פייסבוק או בפורום

    .831 
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להיזהר לא לפרסם מידע אישי על עצמי או על   .16

כשאני שולח הודעה בוואטסאפ,  חברי

 באינסטגראם, בפייסבוק

    .820 

 

 

להיות מודע לאפשרות שהודעה שכתבתי   .17

בוואטסאפ, בפייסבוק או באינסטגרם עלולים 

 להגיע לאנשים אחרים, למשל הורים או מורים

    .842  

להתעלם מפרסומות הקופצות במהלך חיפוש   .18

 המידע לעבודה בבית הספר

     .829 

 

להתעלם מהודעות קופצות )למשל, סטטוסים של   .19

 חבריי( בזמן חיפוש מידע לעבודה בבית הספר

     .754 

להגיב ולפעול במהירות כשאני נמצא במשחקי   .20

 מחשב או סביבות דומות

     .737 

 
Cronbach's Alpha α=.73 α=.75 α=.77 α=.73 α=.78 α=.66 

 "(.בקלות רבה" -" בקושי רב" ,בהתאמה) 6עד  1דירוג בסולם לייקרט * 

 לפני ההשתלמות ואחריה - ים והיקף השימוש בהםידיגיטלכלים : 37לוח . 13נספח 

בהם לפני שעשו הכלים הדיגיטליים והיקף השימוש י המורים את תיאורלהלן ראיון רטרוספקטיבי עם מורים שהשתתפו בהשתלמות, מתוך 

 ואחרי ההשתלמות.

 הדיגיטליים והיקף השימוש בהם לפני ההשתלמות ואחריהסוג הכלים : 37לוח 

לפני השתלמות  קטגוריה

 )מספר היגדים( 

לפני השתלמות 

)אחוז מסך 

 היגדים( 

לאחר  ציטוט מדגים

השתלמות 

 )מספר היגדים( 

לאחר 

השתלמות 

)אחוז מסך 

 היגדים( 

 ציטוט מדגים

 63 

מכלל  3.2%

 ההיגדים

100  184 

מכלל  9.33%

 ההיגדים

100  

אתר התוכן 

 אפאק

השתמשתי רבות  9.52 6

בכלים 

מתוקשבים, אפילו 

הספר שלנו הוא 

ספר דיגיטלי 

והייתי משתמשת 

באתר המון 

, אפאק

והשתמשתי המון 

במשימות 

מתוקשבות 

ובמשחקים 

ופאזלים ומפות 

בגיאוגרפיה, אני 

משלבת 

 המון)ר.מ(

0   

תוכנת פאוור 

פוינט 

)שימוש 

השתמשתי " 22.22 14

 קודם

 בפאוורפוינט

"הם היו צריכים  22.28 41

לחפש לגבי יום האם 

, ולגבי הנתינה 
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פרונטאלי/כמ

 שימה(

וכאלה אבל אלה 

הסבו שעמום 

לתלמידים, היום 

כשאני משתמשת 

במצגות זה מרגיש 

כמשהו מאוס, 

 משעמם ופשוט."

והסליחה. ... 

ביקשתי מהם 

לעשות שקופית עם 

הפרטים שלו, מעין 

שקופית שער 

השנייה ובשקופית 

היה עליהם לבחור 

מידע בסיסי לגבי 

הנושא מהמרשתת, 

ובשקופית השלישית 

היה עליהם לכתוב 

חוות דעת על 

 העבודה שלהם

בפאורפוינט 

 כהתנסות ראשונה."

"עבדנו על זה  3.17 2 תוכנת וורד

לפני ההשתלמות, 

... למשל אם 

לימדתי אותם 

לגבי הסופר טאה 

חוסין, וביקשתי 

מהם לחפש מידע 

במרשתת לגביו... 

התלמידים שלי 

היו מביאים לי 

 העתק הדבק

 בצורה מודפסת

מבלי  בדף וורד

להביא בחשבון 

את האתר ממנו 

הם הביאו את 

 החומר ... "

"היה לנו שיר שהוא  2.72 5

הסתיו... "שיר 

ביקשתי מהם שהם 

יבינו על מה כל בית 

מדבר, הם יכולים 

להשתמש בוורד או 

בפאורפוינט שכל 

אחד יעבוד עם 

המחשב שלו 

וישתמש במרשתת 

כדי לחפש תמונות, 

הם יכולים לחפש 

מאפיינים של סתיו, 

לקבל את התמונות 

ולהתאים את 

התמונות לתיאורים 

שבבתים של השיר. 

הם יצרו מצגת 

ייצרו ינט או פאורפו

עם וורד  מסמך

הבתים הנבחרים של 

השיר והתמונות 

 המתאימות.")מ.מ(

שימוש 

במשחקים 

דיגיטליים 

 לימודיים

"הייתי מנסה לתת  11.11 7

משחקים להם 

, לא רק דיגיטליים

להסביר להם דרך 

פאורפוינט, אלא 

גם משחקים 

דיגיטליים, כל כלי 

שהייתי נחשפת 

אליו הייתי 

משתמשת בו 

מיידי  באופן

בכיתה ככל 

 שיכולתי")א.ל(

"ואחר כך  1.63 3

התלמידים יישמו 

את הנושא )אחריות 

על הסביבה(  

, שאלון קוויזלטב

שכלל שאלות לגבי 

אחריות עם הגבלת 

 זמן ותחרות")ס.ח(

הקרנת 

 סירטונים

"אני קניתי מחשב  17.46 11

אישי ורמקולים 

כדי שאהיה מוכנה 

לתת להם 

"המשכנו את שיעור  5.43 10

החינוך לגבי השונות 

בין האנשים, 

שיכולים להיות 
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שיעורים 

מתוקשבים 

ולהקרין להם 

דברים שיכולים 

להיות מועילים 

, סרטוניםדרך 

במיוחד לדת 

האיסלאם אני 

מאוד משתמשת 

בסרטונים או 

בפאורפוינט.")א.

 ל(

הבדלים בדעות של 

כל אחד. הצגתי להם 

 לגבי שונות,סרטון 

ואחר כך נתתי להם 

לפתור שתי 

 שאלות")א.ג(

חיפוש במנוע 

 החיפוש גוגל

"כן השתמשתי  17.46 11

במיומנות חשיבת 

המידע, כי  תמיד 

ביקשתי 

מהתלמידים 

לגלוש במרשתת 

ולהשתמש במנוע 

כדי  החיפוש גוגל

למצוא מידע 

 רלוונטי")ש.ח(

"בהתחלה, דיברנו  41.11 83

על משחקים עממיים 

עשינו באופן כללי, 

את זה בעזרת מנוע 

החיפוש גוגל, 

סידרנו את המידע 

שהם מצאו מגוגל . 

עשינו רשימה של 

 משחקים")ר.א.מ(

הכוונה לאתר 

 מסויים

"הייתי אומרת  3.17 2

להם לחפש לי 

 "לשון הערב"מ

)שם של אתר( , 

רק מהאתר 

המהימן הזה הם 

יכולים 

 לחפש")ס.ד

"...הם התחלקו  2.72 5

לקבוצות והתלמיד 

המצטיין עוזר 

לחבריו כדי ליישם 

את מה שצריך 

...וכל קבוצה בחרה 

בית מהשיר 

שרשמתי על 

הלוח... ביקשתי 

מהם לרשום במנוע 

ואחת אל החיפוש "

והם  מותנאבי"

מקבלים באתר את 

השיר במלואו 

ועליהם לבחור את 

הבתים הנכונים 

 שדרשתי מהם")ז.ד(

קובץ שיתופי 

גוגל דרייב, -

פאדלט,לינוי

 ט

"היה לנו למשל  2.72 5   0

פרויקט מפתח לב, 

ועבדנו על הפן 

הרגשי אצל 

התלמידים, הייתי 

שולחת לתלמידים 

, העברנו בפאדלט

להם את האזהרות 

וההנחיות של 

תקופת הקורונה 

שאסור לצאת 

מהבית או לבקר 

חברים או קרובים 

אז הייתה המשימה 

לכתוב מכתב לסבא 

וסבתא משום שאין 
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ביכולתם לבקר 

והם רשמו אותם 

המון דברים יפים. 

וסידרנו את 

המכתבים לפי הגיל 

שלהם, עשינו 

משימה 

 מורחבת.")א.ג(

ווטסאפ/צ'אט 

בתוכנת 

 לייפטופ

"לפני ההשתלמות  1.59 1

, לפטופרק דרך ה

הייתי מעלה 

סרטונים או 

הקלטות מוקלטות 

שלי עם הדרכות 

שלי לתלמידים 

כיצד לפתור את 

התרגילים או דרך 

 ".צ'אטה

"התלמידים  11.96 22

השתתפו בלימודים 

בתקופת הקורונה, 

אז יצרתי קבוצה  

לתלמידים  בווטסאפ

שהייתה להם נכונות 

להשתתף ... 

וביקשתי מהם לדון 

בנושא הלמידה 

מרחוק, והיה לי 

חשוב להבין את 

נקודת המבט של 

התלמידים לגבי 

הלמידה 

 מרחוק...)א.מ(

סקר 

דיגיטלי:מנטי

מטר, גוגל 

 פורמס

" והשתמשתי גם   3.17 2

, בגוגל פורמס

הייתי ושלחת 

אליהם משימות 

ושאלונים של 

כמה שאלות, לגבי 

ערכים 

 חינוכיים")א.ג(

"את רואה אנחנו  3.26 6

הבית הספר היחיד 

שבג'ת שעבד עם 

גוגל מיט בתקופת 

הקורונה והיינו 

שולחים לתלמידים 

משימות מתוקשבות 

בכל המקצועות 

והיינו משתמשים 

ובמנטימטר  בפאדלט

והמון כלים חדשים 

ועוד  וגוגל פורמס

אחרים ... וזה נתן 

לנו כוח כדי לסגור 

את הפער שנוצר 

אצל התלמידים 

במהלך הלמידה 

 מרחוק. ...")א.ג(

ספרים 

 דיגיטליים

"יש לנו את  11.11 7

הספרים של 

מקצוע השפה 

הערבית שהם 

דיגיטליים , אנחנו 

פותחים אותו 

במחשב ומקרינים 

בעזרת אותו 

המקרן 

והתלמידים 

פותרים משימות 

מתוקשבות 

 ...")ל.מ(

0   
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"היישום הלך כפי  2.17 4   0 זום, גוגל מיט

שתיכננתי, ניהלתי 

דיון נפלא שתרם 

רבות אלינו 

כמשתתפים. ... 

שלחתי להם קישור 

ודיברנו כי זום ל

אנחנו יכולים לדבר 

אחד עם השני פנים 

אל פנים וזו 

האופציה המועדפת 

המורה אז רואה כי 

את הכל גם את שפת 

הגוף והפנים, 

 ....")מ.מ(

 

 משאבי התיקשוב בבית הספר: 38לוח . 14נספח 

 

 .השתלמותשהשתתפו בעם המורים  רטרוספקטיביים מצב התיקשוב הבית ספרי כפי שעלה בראיונות תיאור

 משאבי תיקשוב בבית הספר: 38לוח 

מספר  תת קטגוריה קטגוריה

 היגדים

אחוז 

 ההיגדים

 ציטוט מדגים

ציוד לתיקשוב: 

 מעבדת מחשבים

 23 

 

מכלל  1.17

 ההיגדים

 

מעבדה עם מספיק  

 מחשבים

"יש לנו שתי מעבדות מחשבים גדולות, התלמידים לפעמים  60.87 14

לומדים שני שיעורים עם מחשבים בשבוע והם עובדים 

בעצמם ויש לי בקנגרו משימות מתוקשבות, אנחנו נותנים 

לתלמידים לעבוד המון עם המחשבים, אני מרגישה שאנחנו 

 עם עבודה מתקדמת.")ע.מ(

"בית הספר שלנו, עדיין בתחילת הדרך ויכול להיות שזה מה  17.39 4 אין מעבדת מחשבים 

שמנע ממני להשתמש בטכנולוגיה... קשה לי מאוד, אני 

משתמשת במחשב שיש בכיתה ובאינטרנט אבל אני צריכה 

להכין את הכל בבית כי אין קליטת אינטרנט טובה הכול אני 

שומרת בדיסק און קי כדי שלא יהיו בעיות. זה לא המבנה 

אבל זה מאוד , לצערי אנחנו מנסים להבין את זה, שלנו

. אין משהו שיעזור לשילוב מצער שאין לנו מעבדת מחשבים

 התקשוב.")ס.ד(

קיימת מעבדת  

מחשבים ללא מספיק 

מחשבים/ מחשבים 

 ישנים

"אצלנו בבית הספר יש מעבדת מחשבים וחדר טכנולוגיה  21.74 5

שעובדים. תתארי מחשבים  8אבל לצערי הרב יש לנו רק 

תלמידים תתארי  35תלמידים ויש כיתות עם  24יש לי 

, אני רוצה לדחוס אותם בכיתה, ולמרות לעצמך את המצב

שהיינו מחלקים את הכיתה לשתיים חלק למעבדת המחשבים 

והשני לחדר הטכנולוגיה זה לא היה עוזר. אין את הכלים 

הכלים המתאימים, למורים יש את המיומנויות אבל אין את 

 החשובים ואין תשתית מתאימה.")ד.א.ס(

 ציוד לתיקשוב: 

 רשת אינטרנט

מכלל  0.5 10 

 ההיגדים

 

עם תשתית מאוד מתאימה "בית הספר אצלנו מוכן עם  60 6 רשת אינטרנט יעילה 

כיתות יש בהם מקרן  26מהירות אינטרנט טובה, יש לנו 
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מחשבים , כל  26ומחשב, יש לנו מעבדת מחשבים עם 

הדברים הנחוצים נמצאים אצלנו כדי להשתמש כמו שצריך 

 עם תקשוב")מ.מ(

רשת אינטרנט איטית  

 ומורכבת לשימוש

"אצלנו בחטיבת הביניים זה מאוד קשה, ברוב הכיתות אין  40 4

קליטת האינטרנט מאוד מחשבים ואם יש מחשב במקרה 

ואני לא יכולה להעביר שיעור מתוקשב וזה מה שהיה  חלשה

גורם לי לעזוב את זה ולא לשלב את התקשוב" כמו שצריך. 

 ")א.ל(

מכלל  0.86 17  רכז תיקשוב בית ספרי

 ההיגדים

 

המורה א.ק הוא רכז התקשוב אצלנו  יש לנו רכז תקשוב" 82.35 14 קיים רכז תיקשוב 

 והוא עוזר לנו המון הוא נמצא לכל שאלה")א.ג(

"אני רוצה להתחיל מההתחלה, אני שייכת לבית ספר שאין  17.65 3 חסר רכז תיקשוב 

... אני רואה את  ואין לנו רכז תקשובבו מעבדת מחשבים 

רוב המורים או חלקם, נושאים את המחשב הנייד האישי 

שלהם ויש לנו מקרן ברוב הכיתות ואנחנו יכולים לעשות 

 זאת רק ככה")נ.ג(

 

 

 

 

 ראיון ממצאי  – התצפית ידיגיטלית בשיעורהאוריינות המיומנויות הוראת  :39לוח  .15נספח 

בתפיסותיהם להיבטים  והתייחסלאחר שיעור תצפית בו לימדו מיומנות מההשתלמות. המורים  ראיוןבמורים תשובותיהם של 

 .הנבחרת מיומנותההוראת שונים של מערך השיעור שתוכנן ל

 התצפית  ידיגיטלית בשיעורהאוריינות ומנויות המית הורא אתהמורים  פיסותת. 39לוח 

 

מספר  הערות תת קטגוריה קטגוריה 

 ההיגדים

 ציטוט מדגים ההיגדיםאחוז 

 

 הוראת מיומנות

 מידע 

    

המערך  

הועבר 

 כמתוכנן

התחילו להיכנס "אז התלמידים כן  81.82 18 כן

כאלה והתחילו  לאתרים מהימנים

למלא את דף העבודה לפי המידע 

שמצאו. הם התחילו לחפש את המידע 

היו שמים לאחר הקרנת הסרטון, הם 

למושג הרצוי והיו מקבלים  גרשיים

מידע נכון. את האמת, זו המיומנות 

 שהכי נהניתי בה")ל.מ(

")האם העבירה כמתוכנן( לקח לי  18.18 4 לא  

המון זמן עד שהעברתי אותם 

למעבדת המחשבים, ועד שהם נכנסו 

והזינו את הסיסמאות. היה חלק 
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מהתלמידים שנכנסו למעבדת 

המחשבים הסתכל מה אנחנו הולכים 

כי חשבו שהם  ,אבל עזבולעשות 

הם לא קיבלו את זה  הולכים לשחק,

שהם הולכים ללמוד עם המורה , 

במיוחד שאני לא מלמדת אותם באופן 

קבוע, אז חלק וויתר והלך. נשארו 

 איתי בנות, בנות מצטיינות...")ה.מ(

פיתוח  

עצמאות 

בהוראת 

 המיומנות

יכולה לעשות "אני מרגישה שאני  90.9 20 כן

, משום שהצלחתי בזה כמשימה שוב

בפעם הראשונה , והיא הייתה כניסיון 

עבורי וקיבלתי משוב חיובי עבורה 

וזה יעזור לי לתכנן בעתיד מערכי 

שיעור של חשיבת המידע אני מאמינה 

לא נראה לי  שיהיה לי קל ושאצליח

עשות שוב אחד שתהיה בעיה ל

 כזה.")ש.ח(

 לתרגל את זה יותר"אני צריכה  4.54 1 לא  

)חשיבת מידע(  ולעבוד עם זה 

יותר.... ואני לא יודעת באמת אם יש 

עוד אתרים שאני יכולה לסמוך 

עליהם. וכיצד עלי להיות בטוחה אם 

האתר מהימן או לא .אני מוכנה לתכנן 

כאלה מערכי שיעור, אבל עדיין חסר 

לי להחליט כיצד לסמוך על האתרים 

שאוכל להפנות אליהם אל התלמידים, 

עדיין לא ברור לי עד הזה הנושא 

 ...")ה.מ(הסוף

  4.54 1 לא השיבו  

תיאור קשיים  

טכנולוגיים 

 בשעורים

 56   

קשיים  

הקשורים 

בהוראת 

 המיומנות 

תלמידי 

"הלכו 

לאיבוד" בעת 

החיפוש 

 הפתוח ברשת

"בגלל שהנחיתי אותם ללכת רק  10.71 6

לאתרים מהימנים, לא כולם הצליחו 

באמת למצוא מידע רלוונטי באתרים 

לא כולם הצליחו להיכנס כאלה. 

לאתרים המהימנים , זה היה מאתגר 

ונראה כי להיכנס לאתרים עבורם 

אחרים עבורם קל יותר, אז הם לא 

יישמו את זה מאה אחוז כמו שהייתי 

הייתה הבעיה  רוצה שהם יעשו. זו

 הגדולה ביותר.")נ.ג(

 הוראת מיומנות

 שיעתוק 

    

השיעור  

הועבר 

 כמתוכנן

"אז לקחתי את הזמן כמו שצריך כדי  90.9 20 כן

לעשות את הכל והתלמידים שיתפו 

איתי פעולה בצורה טובה מאוד 

בנוגע והגעתי אל היעדים שהצבתי 

למיומנות השעתוק הטקסטואלי, והם 

יכולים לפתח את  הבינו כיצד הם

כדי שיתאים למשימה  המידע ולשנותו

 כמה שיותר.")א.ל(
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"בשיעור הזה היינו בתחילת משבר  9.09 2 לא  

הקורונה ומספר התלמידים היה מאוד 

לא הרגשתי שזה הלך כפי קטן, אז 

... לפחות אני שהייתי רוצה שילך

תלמיד שתהיה יותר  20צריכה 

השני... מוטיבציה, שיעודדו אחד את 

זה לא כפי שהייתי רוצה 

 שיהיה")ח.מ(

פיתוח  

עצמאות 

בהוראת 

 המיומנות

להעביר  יהיה לי אפילו יותר קל" 72.73 16 כן

שיעור עם שיעתוק כי חוויתי כבר 

עבודה כזו, תיכננתי תכנון כזה 

ויישמתי אותו ויהיה לי יותר קל 

בעתיד לעשות זאת שוב כי התרגלתי 

 ויש לי ניסיון לעשות זאת.")ו.ר(

"אני חושבת שאנחנו צריכים ללמוד  22.73 5 לא  

עוד דברים אנחנו כמורים כי זה עדיין 

המיומנות לא ממש ברור מבחינתי , 

גם לי וגם  הזאת עוד לא ברורה

לתלמידים עלי כמורה להבין את זה 

יותר כדי שאוכל להעביר אותה 

לתלמידים אני עדיין צריכה שיעורים 

 של הסבר.")ס.ח(

  4.54 1 לא השיב  

קשיים  

הקשורים 

בהוראת 

 המיומנות 

קושי לבצע 

מיזוג )הוצאת 

עיקר מטפל, 

חיבור בין 

 קטעים(

"יש תלמידים שהכינו את זה ממש  5.36 3

שהיה להם בקצרה ויש תלמידים 

בגלל שאין להם את המיומנויות  קשה

האלה . יש גם תלמידים שהיו 

שהיו מקבלים מעתיקים את העמודים 

ו אומרים עבור נושא החיפוש וכאיל

לי תוציאי מה שאת רוצה 

 לבד")ד.א.ס(

קושי של   

המורה 

להסביר/להבי

ן עד הסוף  

 את המיומנות

מרגישה שאני צריכה עוד תרגול "אני  5.36 3

, אני צריכה להבין את זה לי כמורה

יותר, אני הבנתי קודם כי שעתוק זה 

העתק הדבק אבל זה לא ככה, שעתוק 

להביא זה לשמור את הטקסט המקורי 

את הנקודות העיקריות ממנו ולשלב 

אותם לנקודות עיקריות של טקסט 

אחד וליצור טקטט חדש עם הנגיעה 

 שלי.")מ.מ(

 הוראת מיומנות 

 רגשית-חברתית

    

השיעור  

הועבר 

 כמתוכנן

לא נראה  המשימה הלכה בקלות ..." 59.09 13 כן

לי בגלל שהם היו מעט תלמידים, 

אלא בגלל שזוהי לא הייתה פעילות 

לימודית, אלא עליהם לדון ולקיים רב 

שיח ביניהם, לקרוא את התגובות של 

אחרים ולהגיב בהתייחס 

 אליהם.")ו.ר(

"מה שהיה לי קשה זה שאין  40.9 9 לא  

תלמידים... את השיעור אבל זה מאוד 

קשה. הלך בכלל לא כפי שרצינו, לא 

לא היו המון דעות כפי שתיכננתי. 
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זה לא הלך בגלל החוסר בתלמידים 

תלמידים סיפרו  3-4כפי שצריך רק 

מה הם מרגישים אבל זה בכלל לא 

 25דומה אם הכיתה הייתה עם 

 תלמידים."

פיתוח  

עצמאות 

בהוראת 

 המיומנות

"בהחלט )אוכל להעביר שיעור על  77.27 17 כן

מיומנות חברתית רגשית( ואני 

מתכננת לעשות זאת בתכיפות רבה, 

יש פן חינוכי במשימה הזו והמשימה 

יותר עמוקה ויותר המונית ואני רוצה 

לעשות המון משימות כאלה כדי 

להתקרב אליהם ולהכיר את העולם 

 שלהם")ו.ר(

"את האמת, זו משימה טובה )דיון  9.09 2 לא  

אני צריכה מקוון בווטסאפ( אבל 

כדי לדעת מה  עדיין לתרגל את זה

יהיה עלי לשפר.אינני מחנכת כיתה אז 

אין לי את המיומנות הזו או את 

הניסיון בתחום זה של דיונים ובעיות 

 ורב שיח.")ה.מ(

  13.64 3 לא השיב  

קשיים  

הקשורים 

בהוראת 

 המיומנות

תלמידי 

השתמשו 

בביטויים 

פוגעניים 

 בדיון

"בהתחלה אני שלחתי להם דרך  12.5 7

הדואר של הלייפטופ בהודעות של 

הלייפטופ שלחתי להם את הסוגייה 

שבה נדון, .... אז נכנסו כמה 

תלמידים ללייפטופ והם רשמו לי 

בשפה מדוברת ולא רשמית כפי שאני 

אל תעשו מעדיף. אז רשמתי להם 

ותקראו קודם  חוק מהחברים שלכםצ

היטב את התגובות של אחרים ורק 

אחר כך תגיבו בהתאם. אל תרשמו 

 הודעות סתם.")ז.ד(

לא כל   

התלמידים 

השתתפו 

 בדיון

 35"במשימה החברתית .. בכיתה יש  3.57 2

אולי  לא כולם השתתפותלמידים אבל 

המחצית או קצת יותר השתתפו. 

 ...")פ.א.ה(

ענו תלמידים   

תשובות 

שיטחיות ולא 

 מעמיקות

".. היו לי ציפיות גבוהות לגבי  5.36 3

הביצוע של התלמידים ציפיתי שהדיון 

יהיה גדול יותר ורחב, שיהיה דיון 

מעמיק חשבתי שהם לא צריכים 

לחשוב על זה המון, זה לא משהו 

שהם צריכים לזכור אותו כי אתה 

כעת נמצא במשבר הזה אז למה אתה 

ד מרחוק? היו תלמידים נגד הלימו

שציפיתי שיערכו דיון מעמיק אבל 

. הם לצערי זה לא היה כמו שצריך

אמרו כן או לא וזהו . הם לא התרחבו 

 בדיון.")ד.א.ס(

תלמידים רק   

הביעו דעה 

 ולא הגיבו

"נכון שכל אחד הביע את דעתו, אבל  1.78 1

הייתי מעדיפה לראות רב שיח, דיון 

בתגובות שלם בין כולם, שידונו 

שלהם אבל מה שקרה זה שכל אחד 

מבלי לבקר את הביע את דעתו וזהו 

וזה מה שרציתי הדעה של האחרים 
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שיקרה, וכן ניהלתי את הדיון אבל הם 

 עדיין לא מיומנים בזה.")ר.מ(

 קשיים כלליים 

 בשעור

    

בעיות עם  בעיות טכניות 

איכות 

המחשבים 

)איטי,נתקע 

 וכו'(

"לא הייתה קליטת אינטרנט, הבאנו  10.71 6

מחשבים ניידים כי אין לנו  15

מעבדת מחשבים, אז הבאנו אותם 

וכל  לא היה אינטרנטלכיתה, אבל 

תלמיד פנה אלי ונעזרנו בסלולריים 

וקלטנו מהטלפונים וזה עשה בלגן 

והייתה עבודה בזוגות וזה שחק ועייף 

העניינים הטכניים מאוד אותם , 

ם נהיה מדכא. והאקלי מעייפים

 ")ס.ד(

חוסר   

מחשבים 

 לכולם

"תכנון מערך השיעור היה בדיוק  3.57 2

תואם את הציפיות שלי, אבל הייתי לי 

במעבדת בעיה והיא מספר המחשבים 

המחשבים, היה לנו מאתגר להתאים 

את מספר המחשבים למספר 

 התלמידים")ד.א.ס(

חוסר זמן   

לסיים את 

 שתוכנן

"כן עשיתי כפי שרציתי אבל הזמן לא  10.71 6

עזר לי לעשות את כל מה שרציתי 

לא היה מספיק לעשות ולתלמידים 

לחפש את מה שהם היו צריכים  זמן

לבחור, ורציתי שהם יחפשו עוד 

 דברים שקשורים לנושא.")א.ל(

בעיות  

לימודיות 

 כלליות

פער בין 

 התלמידים

13 23.21  

תלמידים   

שלא שיתפו 

 פעולה

"היו הבדלים בין היכולות של  3.57 2

התלמידים, היו תלמידים שהצליחו 

לעשות את הכל כמו שצריך אבל היו 

תלמידים שלא יודעים מה זה  -3-4

בכלל פאורפוינט והייתי צריכה 

להסביר להם הכל מהבסיס, 

התלמידים האחרים ידעו כיצד לפתוח 

מסמך להעתיק תמונות ולהדביק 

אחרים אותם ולעבוד כמו שצריך, 

אולי נתקלו בפאורפוינט אבל לא 

מצליחים ממש לעבוד בו אז עזרתי 

 להם.")מ.מ(

חוסר   

במיומנויות 

תיפעול 

מחשב 

)סיסמאות 

 וכו'(

"לקחתי כיתה ו שאני לא מלמדת  3.57 2

באופן קבוע למעבדת המחשבים כדי 

שאוכל להעביר להם את המיומנות 

של ההשתלמות, וכאשר התחלנו 

מהם להזין סיסמאות וביקשנו לעבוד 

, ואני לא יודעת כמה היה בלגן גדול

פעמים הם נכנסו למעבדת המחשבים, 

כי הם הולכים לשם רק בשיעור 

המחשבים וזה לא נופל בחלקת כל 

 הכיתות לעשות כך.")ה.מ(
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  דוברי הערביתמגזר  -בהשתלמות  דוגמאות למערכי שיעור של המורים .16נספח 

מיומנות , מיומנות מידע: מיומנויותשלוש  בהשתלמות נלמדו .דוברי הערביתמגזר מהשתלמות מורים מסגרת המערכים פותחו ב

 להלן דוגמאות למערכים שפותחו עבור כל אחד מהמיומנויות. .רגשית-שעתוק ומיומנות חברתית

 מיומנות מידע א. 

   1' מערך שיעור מיומנות מידע מס

 מ.של המורה ס. האחר הוא אני, קבלת האחר. חייםבנושא כישורי ( 1)מערך שיעור מתוקשב 

 االحتواء واآلخر هو أنا-في المهارات الحياتية( 1) نموذج تحضير درس محوسب

 

     

פיתוח אוריינות דיגיטלית של תלמידים )تطوير مهارات التنور الرقمي للطالب في موضوع المهارات الحياتية   :اسم المساق ●

 ( במקצוע  כישורי חיים 

 18:30-16:00الساعة : مواعيد المساق  ●
 

 

 م.س مصمم الدرس /اسم المعلم

תחום /مجال المعرفة 

 הדעת
 (تقبل اآلخر)اآلخر هو أنا  -مهارات حياتية

 
 (قيم ومبادئ لحصة التربية على الطالب أن يتبناها)حصة تربية  اسم الموضوع في المنهاج

  
 تقبل اآلخر–االحتواء واآلخر هو أنا   موضوع الدّرس

 

 
 (اعدادي)صف السابع  الصف \الفئة العمريّة 

 دقيقة 45 مدّة الدّرس 

وصف )موجز الدرس  

موجز لمضامين ومحتوى 

 (الدرس

 :  تتناَوُل هذه الوحدة إجراءات البحث التّي تشَملُ 

 .إيجاد المعلومات ●

 .تقييم المعلومات ●

 .تنظيم ودَمج المعلومات  ●

 . الدرس على مهارة إيجاد المعلومات يتّم التَّركيز في هذه
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يُكلفُّ التاّلميذ في هذه الدرس بالعُثور على معلومات عن موضوع اإلحتواء وتقبل اآلخر  
بمهارة  عالية، على معلومات من الّشبكة تتعلّق باالحتواء او قصص عن االحتواء وتقبل 

 .االخر

َف على عدّة اقتراحات للبحث  الذّكّي عن المعلومات في الّشبكة، بواسطة تُتيُح القصة التّعرُّ

 . صور توضيّحيّة وافالم قصير
باإلضافة للصور وافالم يتلقّى الطالب اقتراحاٍت أخرى التي تعرُض عليهم ُمقتَرحاٍت 

 .  أخرى للبحث الذّكي
يُطلَُب من الطالب، بعد إيجاد المعلومات، أن يفحصوا إذا كانت النّتائج مناسبة بالفعل 

 .  البحث ألهداف
 

 أهداف مضمونيه 
 
 

 (.مفتاح القلب)أن يعدد الطالب قيم يجب أن يتميز فيها كإنسان . 1
 .أن يتعّرف الطالب على اآلخر ويتقبل اإلخر بكل مميزاته وصفاته . 2
سواء بين معلم , أن يكتسب الطالب موضوع القبول واإلحتواء وتأثيرهما على تقبل اآلخر. 3

 .طالب وكذلك بالعكس طبعاوطالب او طالب مع 
 .أن يطبّق الطالب قيمة االحترام وتقبل اآلخر من خالل موضوع االحتواء. 4
 .أن يتقبّل التلميذ النقد ورأي اآلخر بموضوعية. 5
 .أن يتّبع التلميذ أسلوب النقد بموضوعية وبلباقة. 6
 ..(بإبداء رأيه, بمعرفته, يشارك بتجاربه)أن يشارك التلمبذ بصورة فعالة في الحوار . 7
الطالب عن مدى شكره وإمتنانه لمعلم قدّم له االحتواء في موقف معين ال زال   أن يعبّر. 8

  .  يذكره في قلبه وفكره
 

ال حاجة لمصطلحات النني ساقوم بتمرير قيم ومصطلحات من خالل الحصة لتذويتها   مصطلحات أساسية 

، سيتم تعلُّم المصطلحات (قصة تيدي)المقترحكذلك  من خالل النّص  . لدى الطالب

والتّعابير والكلمات األساسيّة المتعلّقة بقيمة تقبّل اآلخر، إضافة  إلى الثّروة اللّغويّة الجديدة 

 الموجودة في النص

 مهارات حاسوبية مثل  الدخول الى االنترنت وإستعمال شبكة جوجل للبحث عن مواد معينة* معرفة مسبقة للطالب 

( قيم مفتاح القلب)القيم والمبادئ التي يجب أن تكون لديه كإنسان   أن يعرف الطالب بعض *
  .التعاون, المشاركة, العمل من ضمن المجموعة, المحبة, االحترام, العطاء, االحتواء:

( القيمة المضافة)الهدف  
 من استعمال الحوسبة

وتشجعه , استعمال الحوسبة يعود الى تغيير في استراتيجية التعليم التي تفعّل التلميذ * 

كذلك إثراء التلميذ ببرامج تعليمية محوسبة تمكنه من استخدام االنترنت , للمشاركة والمتابعة 

بحث , , فيديو, صور, نصوص وقصص مرئية ومسموعة) الهداف تعليمية وتربوية صحيحة 

 .(تعلم وتطبيق,

 ..وذلك من خالل الفعاليات التي تالئم الجميع, مراعاة الفروق الفردية بين جميع التالميذ * 

للحصة وتبسيط المادة لهم أكثر   استعمال الحوسبة يزيد من تشويق التالميذ وجذب انتباههم* 

 .وبجودة أعلى

 

 

 :21مهارات القرن الـ 
 

التفكير االبداعي والناقد سوف يتم من خالل (: الفردي والجماعي) التفكير والعمل االبداعي * 

 .  تنفيذ الطالب لفعالية الحوار التي تجسد دور المعلم والطالب وتعاملهم مع االحتواء
 .العمل من ضمن المجموعة والمشاركة وتقبل االخر, مهارات التعاون والتواصل* 
تم ذلك من خالل مناقشة سي..(, محادثة ونقاش, تطبيق, بحث, )تطوير مهارات تفكير عليا* 

 المعلمة للطالب عن موضوع االحتواء وقصة تيدي ولو كانوا بدال من الطالب ماذا يفعلون 
 

אסטרטיגיה ניטור מטא التمرن على استراتيجية + تطوير مهارات المعرفة الرقمية 

يات دمج التكنولوجيا في الحياه اليوميه خلق نوع من االشكال, אסטרטיגיה לחיים –קוגניטיב

للتكيف مع متطلبات القرن "  تنور رقمي"حول استعمالها لذلك نبعت الحاجه لتطوير مهارات 

 . 21ال
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 :البيئة المحوسبةوصف  
 

 .غرفة حاسوب( , مهام  -روابط انترنت) انترنت (, عاكس ضوئي)مسالط 

محوسبة )قائمة المصادر  

  (:وغير محوسبة
 

Emaze -  عارضة*  
 youtubeفيديو قصة تيدي *  

 ourbooxمحوسب -كتاب دبجيتالي* 
Google  

التعامل مع الفروقات  

 الفردية
هذه الحصة منوعة كثيرا بعدة استراتيجيات للتعلم من اجل ضمان التعامل مع الفروق الفردية 

 :وتجاوب الجميع مع المعلمة خالل النقاش
لكل من زمالئه أو معلميه أو أي شخص آخر الذين الفعالية الثانية وهي كل طالب يكتب رسائل 

 .احتووه بمواقف مختلفة
بحيث يتعامل الطالب مع , المهام جميعها خالل الحصة تكون مع مراعاة الفروق الفردية 

 .طالب اخرين في المجموعة 
كتابة الرسائل تتعامل مع الطالب حسب فروقاتهم بحيث يقوم كل طالب بالتعبير عن نفسه * 

وهنا حرية التعبير عن مدى امتنانه وتقديره لمعلم ما يعتبر حرية شخصيه يحوي , بمفرده

 .مضامين ومشاعر خاصة بالطالب لوحده

אסטרטיגיה ניטור מטא التمرن على استراتيجية + تطوير مهارات المعرفة الرقمية  التعليمي( المخرج)الناتج  

 פיתוח תובנות בנושא השיעור+קוגניטיבי 
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 النشاط /مجرى الدّرس

 
 سير التعليم 

 مفصل للسيرورة مع االرتباطات الالزمة مباشرة من خالل الشرح  وصف
אסטרטיגיות 

 הוראה למידה
 الّزمن

 

اِفتتاحيّة؛  

 تمهيد
في بداية الحصة يتم توجيه طالب الصف للجلوس بشكل حلقة بشرط أّن الجميع 

 .غرفة الحاسوب يرون بعضهم وكذلك يرون شاشة المسالط في

  :المرحلة األولى
 -االفتتاحية سوف تكون من خالل عرض صور تعبر عن اإلحتواء واآلخر هو أنا 

: عارضة صور لموضوع الدرس emazeعبر 
https://www.emaze.com/@AOOWFQRCZ/limitless 

 

لتدفعهم , حول الصور والمشترك بينها  تحاور المربيّة الطالب  بعد إنهاء العرض

وهو (عصف ذهني)الى التساؤل والتخمين حول موضوع اإلحتواء وتقبل اآلخر

 .عنوان الدرس

 :المرحلة الثانية

 اآلن سنشاهد فيديو عن اإلحتواء للطالب تيدي والذي اصبح فيما بعد طبيبا مشهورا

  youTubeعبر -قصة تيدي   عرض فيديو
 Y1https://www.youtube.com/watch?v=tLBsdiLfG: فيديو تيدي 

 

 
 
 

Emaze 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

youTube 

  

 
 
 

 د 5
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 د 5
 

صلب   

 :الدرس
الطريقة، 

المحتوى، 

المراحل، 

التطبيق، 

النشاط، 

 /فردي
جماعي 

 (وغيره
 
 
 
 
 
 
 
 

أو توزيع تالميذ الصّف للعمل في أزواج، " فعّاليّة تكلّم، عن طريق أسئلة موّجهة

عربّي ويهودّي؛ : اختالفات قوميّة)فيُخبر كّل واحد زميله عن شخٍص مختلف يعرفه 

اختالفات في اللون، الجنس، اإلقامة، العمر، التربية، التعامل، التصّرف، البنية 

 عالقته به، حادثة مشتركة حدثت لهما( الجسديّة من إعاقات وما إلى ذلك

ناقشة الحادثة المذكورة في النّّص، مقارنة تصّرفات الّشخصيّات المختلفة، مقارنة م

 (.مع شخصيّات من الواقع)بين نصيّة وخارج النّّص 

طرح مواقف مختلفة عن عدم تقبّل اآلخر، وطرح أفكار وطرائق لتخّطي هذه 

 .المواقف بإيجابيّة

كتابة السلبيّات واإليجابيّات المترتّبة عن عدم تقبّل اآلخر، وطرحها عبر منّصة 

 (.مؤيّد؛ معارض)نقاش 

 .محاولة إقناع المستمعين بأّن االختالف شيء طبيعّي، إيجابّي وهامّ 

 .البحث عن حادثة  مختلفة بعنوان تقبل االخر بالشبكة العنكبوتية 

 .اختيار البحث المتقدم -

 البحث االمناختيار  -

  -:االعتماد على المواقع التي تنتهي ب -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 د

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.emaze.com/@AOOWFQRCZ/limitless
https://www.youtube.com/watch?v=tLBsdiLfG1Y
https://www.emaze.com/@AOOWFQRCZ/limitless
https://www.youtube.com/watch?v=tLBsdiLfG1Y
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. 
 

books. 

gov.il.  

Edu 

 -:عدم االعتماد على المواقع التي تنتهي ب-

-co.il  

- com. 

- net 

عليهم دائما ان سالوا انفسهم خالل البحث اذا كانت المواقع ذات مصداقيه وان  -

 المعلومات فعال تطابق الماده المطلوبه 

وا على المعلومات المطلوبة اطلب منهم التأكد مرة أخرى من بعد أن يحصل

 wordالمصدر، ومن ثم نسخها ببرنامج 

 .اطلب من بعض الطالب قراءة ما توصلوا اليه
 

تلخيص  

وإجما

 ل
 

 فعالية حوار بين المعلم وطالبه حول  ماذا تعلمتم اليوم؟  نجري
 واستمع لبعض االجابات

 
 

 

 
 د 5
 

  وظيفة بيتيّة 
قّصة، ، قصيدة، رسالة إلى شخٍص ما حول موقف احتواء وتقبل )كتابة نّص 

 ...(االخر، خاطرة عن فيلم شاهدوه

كل طالبين او ثالثة )تحضير تمثيلية عن طريق مجموعات صغيرة من الطالب  -2

 وعرض التمثيلية في الحصة القادمة(طالب معا
 

 د 5 
 

فحص إجابات الطالب التي قاموا باستخراجها من االنترنت عن تقبل االخر من  تقويم وتقييم 

 معاني وصور وقصص مالئمة
 

      
 

 
 
 

إثراء  

 معلوماتي
التوّجه إلى مواقع المعلومات المختلفة في الشبكة العنكبوتيّة، والبحث عن موادّ حول 

 ومناقشته ، وعرضها أمام الزمالء في درس الثاني،"تقبّل الغير"موضوعة 
 
 

 

 
 :مالحظات إضافية

 

 روابط العمال حضرتها للحصة مسبقا

 https://www.emaze.com/@AOOWFQRCZ/limitless: عارضة صور لموضوع الدرس
 Y1https://www.youtube.com/watch?v=tLBsdiLfG: فيديو تيدي

 
https://www.ourboox.com/books/%D9%82%D8%B5%D8%A9-: قصة تيدي على الرابط

-D8%AA%D9%8A%D8%AF%D9%8A%
/7-D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1% 

https://www.emaze.com/@AOOWFQRCZ/limitless
https://www.youtube.com/watch?v=tLBsdiLfG1Y
https://www.ourboox.com/books/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-7/
https://www.ourboox.com/books/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-7/
https://www.ourboox.com/books/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-7/
https://www.ourboox.com/books/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-7/
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 ) emazeعبر  -االفتتاحية سوف تكون من خالل عرض صور تعبر عن اإلحتواء واآلخر هو أنا * 
)https://www.emaze.com/@AOOWFQRCZ/limitless 

 
 Y1https://www.youtube.com/watch?v=tLBsdiLfG)  لقصة تيدي youtubeعرض فيديو *ومن ثم  

 

  –1' תרגום לעברית מיומנות מידע מס

 האחר הוא אני, קבלת האחר. בכישורי החיים( 1)מערך שיעור מתוקשב  

 

     

 סיפורה של מורה והתלמיד טידי 

 בהשראת סיפור אמיתי

 פיתוח אוריינות דיגיטלית של תלמידים במקצוע  כישורי חיים : בקורס ●

 16:00-18:30: זמני הקורס ●

  

 

 

מתכנן  \שם המורה

 המערך
 מ.ס

 ( לקבל את האחר)האחר הוא אני  -כישורי חיים תחום הדעת 

 
שם נושא הלימוד 

 בתוכנית הלימודים
 ( ערכים ועקרונות על התלמידים להכיר וליישם)שיעור חינוך 

  
 האחר  הוא אני -לקבל את האחר נושא השיעור

 

 
 ( חטיבת ביניים)כיתה ז  הכיתה -טווח גילאים

 דקות 45 משך זמן השיעור 

תיאור )השיעור תיאור 

 ( מקוצר לנושאי השיעור
 : ביחידה זו עליהם לדעת את הגדרות החיפוש הנכון ומהם

 

 מציאת חומר רלוונטי  ●

https://www.emaze.com/@AOOWFQRCZ/limitless
https://www.youtube.com/watch?v=tLBsdiLfG1Y
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 . הערכת החומר שמצאו ●

  . סידור החומר שמצאו ושילובו עם הידע הקודם שלהם ●

 . בשיעור הזה הדגש יושם על פיתוח מיומנות המידע ובמיוחד על מיומנות חיפוש המידע

עליהם להפגין יכולות , התלמידים בשיעור הזה לחפש חומר בנושא קבלת האחרעל 

עליהם למצוא מידע הקשור בהכלת האחר או סיפורים המדברים על . גבוהות לשם כך

 . קבלת האחר

הם נפתחים למספר אופציות , בעת החיפוש שהתלמידים עושים למציאת סיפור

כמו תמונות וסרטונים , באינטרנטאפשרויות בעקבות החיפוש המתקדם שהם עורכים 

 . קצרים

בנוסף לתמונות ולסרטונים שלהם התלמידים מקבלים עוד אופציות כתוצאה של 

 .החיפוש המתקדם שהם עושים

אני מבקשת מהתלמידים לאחר שהם מוצאים את החומר לבדוק אם אכן חומר זה הוא 

 .  רלוונטי לנושא החיפוש שהם התבקשו לעשות

  
 

 התוכןמטרות  
 
 

 ( .  מפתח הלב)על התלמיד לדעת מספר ערכים שעליו לאמץ כבן אדם .1
 .  על התלמיד להכיר את האחר ולקבל אותו עם כל המאפיינים שלו והייחודיות שלו.2
גם בהיותו מורה , התלמיד להבין את נושא מתן הכבוד לאחרים ולקבל את האחר על. 3

 .או בהיותו תלמיד כמוהו
ליישם את נושא קבלת האחר ולתת לאחרים כבוד בהתאם למה שלמד עד על התלמיד . 4

 . כה בקבלת האחרים
על התלמיד לקבל את הביקורת הבונה שאחרים נותנים לו וגם את הדעות של אחרים . 5

 . קטיביבאופן אוביי
  . מסת ואובייקטיביתעל התלמיד ליישם מתן ביקורת בונה לאחרים בצורה מנו.6
עליו לשתף בניסיון שלו בידע )תתף בצורה פעילה בדיונים שנערכים על התלמיד להש. 7

 أ( .שלו ולהביע את דעתו 
ל התלמיד להביע את התודה שלו ואת ההערכה שלו למורה אשר הכיל אותו במצב ע. 8

 . מסוים שעודנו זוכר

ך בהכרת מושגים קודמים משום שאני אעביר לתלמידים את המושגים אין צור  מושגים בסיסיים 

המושגים יועברו גם דרך הסיפור שהם . הנדרשים על מנת להבין את נושא השיעור 

בעקבות כך התלמידים ילמדו את המושגים . ילמדו על המורה והתלמיד טידי

עשרת בנוסף להזדמנות של ה, הבסיסיים הנדרשים להכרת הנושא של קבלת האחר

 . השפה בעקבות קריאת הטקסט

מיומנויות מחשב כמו לדעת להיכנס לאתרי אינטרנט והשימוש במנוע החיפוש גוגל כדי * ידע קודם של התלמיד 

 . לחפש מידע על נושאים ספציפיים

( ערכי מפתח הלב)על התלמיד להכיר את הערכים והעקרונות שהופכים אותו לבן אדם * 
לשתף פעולה עם , לעבוד עם קבוצה , היכולת לאהוב, מתן הכבוד, הנתינה, ההכלה: והם

 . אחרים ולשתף אותם בידע אישי

המטרה מהשימוש ا 

 ( הערך המוסף)בתקשוב 
 התנסות זו, השימוש בתקשוב גורם להם להתנסות באסטרטגיות לימודיות חדשות* 

את הידע שלו התלמיד מעשיר . ומעודדת אותו להשתתף ולהתמיד, מפעילה את התלמידים

עם התוכנות התקשוביות השונות שמאפשרים לו להשתמש באינטרנט למטרות לימודיות 

לימוד , חיפוש חומר, סרטונים, תמונות, טקסטים כתובים ומוקראים)חינוכיות נכונות 

 (. ויישום

מתן ניתן לעשות זאת דרך , צריך להתחשב בהבדלים האישיים בין התלמידים*  

 . לכל אחדפעילויות שמתאימות 
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, להיב ולמשוך את תשומת לבם של התלמידים לשיעורים להשתמש בתקשוב כדי לה* 
 . וגם כדי לפשט את החומר ולהציג אותו באיכות גבוהה יותר

 

 

 : 21 -מיומנויות המאה ה
 

תוצג חשיבה יצירתית וביקורתית ( : גם אישית וגם קבוצתית)חשיבה ועובדה יצירתית * 

הדיאלוגים בין המורה לתלמידים והיכולת שלהם ליישם את נושא קבלת לתלמידים דרך 

 . האחר
ם דיונים בין דרך קיו( , דיון, דיאלוג, חיפוש, יישום)פיתוח מיומנויות חשיבה גבוהות *  

לשאול אותם , המורה והתלמידים בנושא קבלת האחר והצגת סיפור המורה והתלמיד טידי

 .בסיפורמה הם היו עושים במקום התלמיד ש
 

 –ניטור מטא קוגניטיבית אסטרטיגיתרגול + פיתוח מיומנות אוריינות דיגיטלית 
שילוב התקשוב בחיים היומיומיים מעלה בעיות ושאלות לגבי נכונות , אסטרטיגיה לחיים

לשם כך עלינו להבין את החשיבות של פיתוח מיומנויות , השימוש בכלים כאלה 

 .  21 -לדרישות של המאה האוריינות דיגיטלית כדי להתאקלם 

תיאור הסביבה  

 : המתוקשבת
 

 . מעבדת מחשבים (, קישורים ומשימות)אתר אינטרנט  \מקרן

רשימת מקורות  

מתוקשבים או לא )

 ( :מתוקשבים
 

Emaze -הצגה *  
 youtubeסרטון הסיפור המורה והתלמיד טידי ב  * 
 ourbooxספר דיגיטלי *  

Google  

להתמודד עם היכולת  

 : ההבדלים האישיים
מועברות בו אסטרטגיות שונות העוזרות לתלמיד ללמוד , השיעור הוא מגוון ביותר

וזאת כדי להבטיח כי ההבדלים האישיים של התלמידים לא ישפיעו , בצורה מתוקשבות

 : לרעה עליהם וכדי שכולם ישתתפו בדיון הקבוצתי
הודעות לחברים שלו לכיתה או למורים הפעילות השנייה דורשת מהתלמידים לרשום 

 ا. שלה או למי שיבחר אשר בעבר הם קיבלו אותו בעקבות סיטואציה מסוימת שהייתה לו
על התלמיד , כל המשימות שיועברו בכיתה יתחשבו בהבדלים האישיים בין התלמידים

 . לשתף פעולה עם התלמידים האחרים בקבוצה
יים בן התלמידים משום שכל תלמיד רושם כתיבת ההודעות מותאמת להבדלים האיש* 

בנוסף לזאת עליו להכיר , וכאן מקומו של חופש הביטוי , לבדו ומביע את דעתו האישית

יו ועל הרגשות האישיים תודה למורה שלו וכל אשר הוא רושם מגיע ממנו לבד ומלמד על

 . שלו

 
פיתוח +אסטרטגיית ניטור מטא קוגניטיבי تתרגול + פיתוח מיומנות אוריינות דיגיטלית תוצאות ותוצרי הלמידה

 תובנות בנושא השיעור
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 הפעילות \מערך השיעור

 
 תהליך הלמידה 

 תיאור מפורט לתהליך העבודה בתוספת קישורים מתאימים במהלך ההסבר
אסטרטיגיות 

 הוראה למידה
 משך זמן

 

, הפתיחה ● 
 מבוא

במעגל בתנאי שכולם רואים בתחילת השיעור אני מפנה את התלמידים לשבת 

 .אחד את השני ורואים את המקרן במעבדת המחשבים

 : שלב ראשון
האחר הוא  -הפתיחה היא דרך הקרנת התמונות אשר מייצגות את קבלת האחר 

  emazeדרך -ا  -אני
https://www.emaze.com/@AOOWFQRCZ/limitless 

 

המורה מתחילה לדון בהן עם התלמידים כדי להבין מה , לאחר הצגת התמונות

היא מעוררת אותם לשאול ולשער על מה ילמדו בהמשך , משותף בין התמונות

 . -האחר הוא אני -בנושא השיעורי ( סיעור מוחין)

 : שלב שני

לגבי קבלת האחר בסיפור של המורה והתלמיד כעת זה הזמן לצפות בסרטון 

 . שאחר כך הפך להיות רופא מוכר, טידי

  youTubeعبر - הקרנת סרטון סיפורו של טידי
 Y1https://www.youtube.com/watch?v=tLBsdiLfG: סיפורו של טידי 

 

 
 
 

Emaze 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

youTube 

  

 
 
 

 ד 5
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ד 5
 

  
 

, הדרך: מהות השיעור
, השלבים, התוכן
, הפעילות, היישום
קבוצתית  -עצמאית

 (.ואחרים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

המורה מפנה שאלות מנות לתלמידים ומבקשת מהם לעבוד , פעילות שיח

הבדלים ) כל אחד מספר לחבר שלו על דמות השונה משלו , בקבוצות או בזוגות

, החינוך, הגיל, מקום המגורים, המין, הבדלים בצבע העור. ערבי או יהודי, בלאום
איתו ומה הסיטואציה מה הקשר שהיה לו '( נכויות וכו, מצב גופני, ההתנהגות

 . שהייתה ביניהם

להשוות התנהגויות של אישיות שונות , עליהם לדון בסיטואציה המוזכרת בטקסט

 .דמויות מהמציאות , בטקסט וגם מחוץ לטקסט

עליהם גם להציג מקרים בהם לא הייתה קבלת האחר ולהציע דרכים לעבור את 

 . המקרה בחיוביות

ולהציג . ונות הנובעים מאי קבלתו של האחרעליהם לרשום את החסרונות והיתר

 . אותה בדיון בין בעד ונגד

חשוב , עליהם לנסות לשכנע את קהל השומעים שהבדלים אישיים זה דבר נורמלי

 . וחיובי

 . עליהם לחפש מקרה שונה בנושא קבלת האחר באתרי האינטרנט

 

 .חיפוש מתקדםעליהם לעשות זאת דרך  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 ד

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.emaze.com/@AOOWFQRCZ/limitless
https://www.youtube.com/watch?v=tLBsdiLfG1Y
https://www.emaze.com/@AOOWFQRCZ/limitless
https://www.youtube.com/watch?v=tLBsdiLfG1Y
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. 
 

 . פוש בטוחחיעליהם לעשות זאת דרך  -

 : סיומות כגוןעליהם לבחור אתרים עם  -

books. 

gov.il.  

Edu 

 -:עליהם לשלול את השימוש באתרים עם סיומות כגון-

-co.il  

- com. 

- net 

עליהם תמיד לשאול את עצמם בזמן החיפוש שהם עורכים אם האתרים אמינים  -

 . ובטוחים ושהמידע שמצאו אכן רלוונטי לנושא

לאחר השגת החומר הרלוונטי אני מבקשת מהם להיות בטוחים במאה אחוז 

 wordבמקורות שלהם ואחר כך להעתיק את החומר ל 

 ا.אני מבקשת מהתלמידים לקרוא את החומר שהם השיגו
 

 סיכום 
 

תגובות ואני שומעת כמה ? לסיכום אני עורכת אתם דיון לגבי מה שנלמד היום

 . שלהם
 

 
 

 

 
 ד 5
 

או מכתב לאחד האנשים אשר עמד לצד התלמיד , סיפר או שיר)כתיבת טקסט  שיעורי בית  

או לספר על סרט שראו שקשור ( בזמן התרחשות סיטואציה של קבלת האחר

 . לנושא
 

והצגתה בשיעור ( בזוגות או בשלישיות)|הכנת מחזה קצר בין קבוצות הכיתה 

 . הבא

 
 

 ד 5 
 

אני אבדוק את התשובות של התלמידים שהוציאו מאתרי האינטרנט לגבי קבלת  הערכה  

 . האחר ואבדוק גם את התמונות ואת הסיפורים הרלוונטים לנושא
 

       

 
 
 

ואבקשת מהם לחפש מידע על קבלת , אני אנחה אותם לאתרים שונים במרשתת העשרת ידע  

 . לכיתה בשיעור הבא אשר נדון בו כולנושיציגו אחר כך בפני חבריהם , האחר
 
 

 

 
 

 

 : הערות נוספות
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 אלה הקישורים שאני צריכה לשיעור אשר הכנתי מקודם

 https://www.emaze.com/@AOOWFQRCZ/limitless: מצגת תמונות לנושא השיעור
  :Y1https://www.youtube.com/watch?v=tLBsdiLfGטידיוידאו הסיפור של 

 
https://www.ourboox.com/books/%D9%82%D8%B5%D8%A9-: הסיפור של טידי בקישור הזה

-D8%AA%D9%8A%D8%AF%D9%8A%
/7-D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1% 
 
 
 ) emazeדרך : הפתיחת תהיה דרך הצגת תמונות הקשורות לנושא שלנו שהוא קבלת האחר והאחר הוא אני * 
)https://www.emaze.com/@AOOWFQRCZ/limitless 

 
 הסיפור של טידי ביוטיוב

https://www.youtube.com/watch?v=tLBsdiLfG1Y(   

 

 2 'מערך מיומנות מידע מס

 

 .ש.של המורה ע. הסיפור האגדי -מערך שיעור מתוקשב בנושא שפה

 

 نموذج تحضير درس محوسب  

   פיתוח אוריינות דיגיטלית במקצוע השפה הערבית : اسم المساق ●

 (4:00مثال الساعة : )مواعيد المساق  ●

 

 

 ش.ع مصمم الدرس /اسم المعلم

 (األسطورة)القصة األسطورية  –المجال المعرفي  תחום הדעת/مجال المعرفة 

 
هي معلومات قصصيّة منّظمة، تدور حول المعتقدات أو أصول : األسطورة اسم الموضوع في المنهاج

وهي عبارات . الكون أو المؤّسسات االجتماعيّة أو تاريخ شعب من الشعوب

مع هذا ،ال يمكن تصديق ما . تصف الحقيقة والواقع، وتعكس المعتقدات

اطير من قصص وحكايات ومعتقدات تتناقض مع الجانب العلمّي تدّعيه األس

قد تكون األسطورة خياليّة أو مختلَقة، وقد ترتبط . والمنطقّي للعقل السليم

، تصّور األّولون أّن للمطر آلهة تصّب . بالظواهر والكوارث الطبيعيّة فمثال 

 للشمس آلهة الماء من إناء في السماء، وأّن للريح آلهة تنفخها بمراوح، وأنّ 

وقد كان اإلنسان األّول يؤدّي طقوس ا لطلب . تُشعل النيران وتُضيء الدنيا

 .الحصول على هذه األشياء، أو لطلب الحماية منها

 

  
ابنة الثانية " لي تشي"وهي أسطورة صينيّة تحكي قّصة :  لي تشي موضوع الدّرس 

عشرة التي تغّلّبت على التنّين الذي كان يحكم القرية ويختطف فتياتها، 

لكن الحق ا، وبناء  على حلم عجوز من القرية، يتّم عقد اتّفاق معه يُلزم 

https://www.emaze.com/@AOOWFQRCZ/limitless
https://www.youtube.com/watch?v=tLBsdiLfG1Y
https://www.ourboox.com/books/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-7/
https://www.ourboox.com/books/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-7/
https://www.ourboox.com/books/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-7/
https://www.ourboox.com/books/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-7/
https://www.emaze.com/@AOOWFQRCZ/limitless
https://www.youtube.com/watch?v=tLBsdiLfG1Y
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يعيش أهل القرية في . أهل القرية بتقديم إحدى الفتيات له في كّل ربيع

للتّنين، إذ تفلح فيما بعد تقديم نفسها " لي تشي"خوف وقلق حتّى تقّرر 

ه نصبو من خلل هذا النّص إلى . في قتله؛ فتنقذ أهل القرية من شّرِ

 .تدريب التلميذ في مجالي القراءة والمعرفة اللغويّة

 

 
 (الصف الخامس) الصف \الفئة العمريّة 

 دقيقة 45 مدّة الدّرس 

وصف موجز )موجز الدرس  

 (لمضامين ومحتوى الدرس
 :  هذه الوحدة إجراءات البحث التّي تشَملُ  تتناَولُ 

 .إيجاد المعلومات ●

 .تقييم المعلومات ●

 .تنظيم ودَمج المعلومات  ●

 . يتّم التَّركيز في هذه الدرس على مهارة إيجاد المعلومات

يُكلفُّ التاّلميذ في هذه الدرس بالعُثور، بشكٍل ذّكّي وماهر، على معلومات من الّشبكة تتعلّق 

التي تحمل " لي تشي" باألساطير حول العالم، بحيث تالئم هذه األساطير مع قصة 

 . البطوالت

َف على عدّة اقتراحات للبحث الذّكّي عن المعلومات في الّشبكة،  تُتيُح القصة التّعرُّ

 . واسطة صور توضيّحيّة وافالم قصيرب
باإلضافة للصور وافالم يتلقّى األوالدُ اقتراحاٍت أخرى التي تعرُض عليهم ُمقتَرحاٍت 

 .  أخرى للبحث الذّكي
يُطلَُب من التَّالميذ، بعد إيجاد المعلومات، أن يفحصوا إذا كانت النّتائج مناسبة بالفعل 

 .  ألهداف البحث
  

 أهداف مضمونيه 
 

ف على عدد من ُمقتَرحات البحث الذّكّي الدّقيق في الّشبكة .1  . التَّعرُّ

اختيار وتقييم -اختيار مدروس للمعلومات المطلوبة من نتائج َصفحة البحث .2

 . المعلومات

تطوير قدُرات الُمتعلِّمين في العُثور واسترجاع المعلومات الُمتعلِّقة بالموضوع  .3

 . بشكٍل مدروس وناجع
قدُرات الُمتعلِّمين في عرض المعلومات بشكٍل واضحٍ ُمقنعِ، ونشرها بواسطة تطوير  .4

 .األدوات التّقنِيَّة الُمتاحة لُهم
 . إيجاد العالقة والّصلة مع أهداف البحث في الّشبكة .5
 . يوّميّة يعيشها التالميذ ويسمع عنها -التماثل والتماهي مع أوضاع حياتّيّة .6
ف إلى عدد من  .7  . الطُُّرق للبحث الذَّكي في الّشبكةالتّعرُّ
 . اختيار مدروس لطريقة البحث بما يتالءم مع الهدف من البحث .8
 

 

 . البحث بواسطة صورة • مصطلحات أساسية 

 . البحث في جميع صفحة النّتائج •

 ". عمليّات بحث ُمتعلِّقة"جّر الّصفحة إلى  •

 . البحث في الّصفحات التّالية •

 البحث بواسطة يوتيوب  •

•  

 .الحوار بالتحدث والتكلم عن األساطير التي سمعها الطالب -1 معرفة مسبقة للطالب 
 .سرد موجز من بعض الطلب لهذه االساطير -2
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 .كتابة أسماء األساطير التي ذكرها الطالب -3

من ( القيمة المضافة)الهدف  

 استعمال الحوسبة
אסטרטיגיה ניטור מטא التمرن على استراتيجية + تطوير مهارات المعرفة الرقمية 

دمج التكنولوجيا في الحياه اليوميه خلق نوع من الشكاليات , אסטרטיגיה לחיים –קוגניטיב

للتكيف مع متطلبات القرن "  تنور رقمي"حول استعمالها لذلك نبعت الحاجه لتطوير مهارات 

 ..................... 21ال

 

 :21مهارات القرن الـ 
 

 מידע והערכת אמינות המידעחיפוש : מיומנות מידע
القدرة على العثور على محتوى معلومات  رقميٍه ، : مهارة المعرفة الرقمية ●

 وتقييمها، واالستفادة منها بفاعلية

 :البيئة المحوسبةوصف  
 

 1:1مختبر حاسوب 

محوسبة وغير )قائمة المصادر  

 (: محوسبة
 

 وحدة تعليمية خارجية للصف الخامس
 

 : إطار التَّعلمُّ  الفروقات الفردية التعامل مع 

 . الّصّف بأكمله، فردّّي 

 
 ...........طرح اسئله بمستويات تفكير مختلفه

אסטרטיגיה ניטור מטא التمرن على استراتيجية + تطوير مهارات المعرفة الرقمية  التعليمي( المخرج)الناتج  

 פיתוח תובנות בנושא השיעור +קוגניטיבי 

 

 النشاط /الدّرسمجرى 

 
وصف  مفصل للسيرورة مع االرتباطات الالزمة  سير التعليم 

 مباشرة من خالل الشرح

אסטרטיגיות הוראה 

 למידה
 الّزمن

 

يبدأ الحوار بالتحدث والتكلم عن األساطير في العالم  اِفتتاحيّة؛ تمهيد 

التي سمعها الطالب ، من سردها عليهم؟ أي األوقات 

كان يسمعها  ؟ أي األساطير اشتهرت في الحي ؟ هل 

قام الطالب بحفظها واالهتمام بها؟ ماذا كانت النتيجة 

 بعد سماع هذه االساطير؟ 

عرض قصة أسطورية قصيرة أو صورة من  -2

جوجل تتعلق  بالقصة وعلى الطالب أن يعرف ما هي 

 عالقة القصة أو الصور بموضوع الحوار ؟  

يبدأ الحوار مع الطالب والنقاش حول القصة 

والصورة ليتوصل التالميذ إلى فهم المضمون في 

 .القصة األسطورية واختالفها عن القصص األخرى

بدمج معرفتهم ألسماء القصص التي  يبدأ التالميذ

 .يعرفها وكتابتها أمامهم

يكلف التالميذ بعملية البحث عن قصص أسطورية 

 .مشابهة أو قريبة أو مختلفة

نبدأ مع الطالب بوضع نقاط مركزية لتحديد عملية 

البحث، يبدأ الطالب بالمقترحات لنقوم على تسجيلها 

 . ليتمكن الطالب من االستعانة بها

 :مهارة البحث

إيجاد  -1

 .المعلومات

 .تقييم المعلومات -2

تنظيم ودَمج  -3

 .المعلومات

َعرض  -4

 . المعلومات

 

 د 5
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 الطالب بالتوزيع في أماكنهم كل أمام حاسوبهيبدأ 
 

 

 

 

 :صلب الدرس  
الطريقة، المحتوى، 

المراحل، التطبيق، 

جماعي  /النشاط، فردي

 (وغيره

 ...يتوّزع التالميذ لمجموعات تعلّم حسب
 طالبا 15مجموعة الصف مكونة من 

يتوزع التالميذ بصورة فردية كل مالزم لحاسوبه، 

 ويبدأ توجيه 
سؤالين لهما عالقة برصيدهم الّّسابق من 

 : المعلومات حول البحث الذَّكي في الّشبكة

 تفصيل أسئلة التمهيد في النقاش

ماذا تَفعَلوَن عندما ال تُوِصلُكم كلماُت البحِث  •

التي كتبتُموها، إلى المعلوماِت التّي تبحثُوَن 

 عنها؟ 

ماذا تعتقدون أنّهُ ينبغي أن نكتَُب في خانِة   •

البحِث  كْي نعثَر على معلومٍاٍت حوَل  

 . األساطير في العالَِم؟ َوضحوا اختيِاَركم

ة ونقاش في الّّصف بعد هذا الُّسُّؤال إجراء محادث

حول إمكانيّات البحث الُمختلفة التي اقتَرحها 

 . التاّلميذ

ل أن نُنبّه إلى أنَّه ال توجد إمكانيَّة  من المفضَّ

 . واحدة صحيحة دون غيرها للبحث
 

 ...التوجيه إلرشادات حول استعمال أداة تكنولوجيّة 
 

الحذف والتّركيز على كلمات بحث  •

 . ُمعيَّنة

 . بواسطة صورةالبحث  •

 . البحث في جميع صفحة النّتائج •

 . البحث في الّصفحات التّالية •

 البحث بواسطة يوتيوب  •

   

ما هي االساطير في أْنحاِء العالم؟ نُجيب عن 

ما الذي تقترحون على الطالب كي تُحدّدَ : الّّسؤال

 البحث؟ 
من المحبّذ إجراء نقاش في الّصّف حول إجابات 

 بعةالتاّلميذ قبل متا
 

 د 28 .إيجاد المعلومات
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توجه المعلمة التاّلميذ فيما بعد كيف يؤدّي حذف 

بعض الكلمات، والتّركيز على الكلمات الُمناسبة 

 . للُحصول على النّتائج المطلوبة
 عمليّات البحث الُمتَعَلِّقة، واالنتقال للّصفحات التّالية

نقترُح للطالب ونوجه أن للمستخدم روابط تُشبه ما  

كتبهُ في خانة البحث، قبل أن يُغيَّر الُمستَْخِدُم كلمات 

 . البحث، باإلضافة إلى صفحات بحٍث أُخرى

 : يُحبَّذ

إتاحة تكرار التوجيهات عدّة مّرات، كي يتمّكن -1

 . التالميذ من استيعاب إمكانيّات البحث الُمْقتََرحة

المرحلة األولى من البحث يجب التّحاُور في بعد -2

عمليّات البحث "الّصف حول إمكانيَّة االنتقال إلى 

 . ، وتقليب صفحات بحث أُخرى"الُمتعلِّقة

 

في نهاية الحصة يُمكن مناقشة التاّلميذ حول صفحة 

 (يُمكُن  عرض الّصفحة )نتائج البحث 
 

 

 تلخيص 
 

ومراجعة ) باستخدام العاكس أمام الّصّف بأكمله 

يُُمكن االستعانة بما تعلّموه في . مبنى صفحة النتّائج

 وحدات سابقة
 
 

 د 5 عرض المعلومات

والوصول إلى  -إعادة البحث عن قصة أسطورة  وظيفة بيتيّة 

االساطير في العالم واختيار قصة وكتابتها في موقع 

 . المدرسة على صفحة الصف

 د 2 .َعرض المعلومات

نستطيع تقييم الدرس من خالل عرض النتائج في  تقويم وتقييم 

الوصول الى قصة اسطورية في العالم وتحديد الدولة 

 التي تنتمي اليها هذه القصة
 

      .تقييم المعلومات
 د 5

 
تعريف الطالب بطرق بحث الكترونية عن طريق  إثراء معلوماتي 

للوصول إلى المعرفة في االساطير  الشبكة العنكبوتية

 .العالمية

  

 

 :مالحظات إضافية

 

 –  2' תרגום מערך מיומנות מידע מס

 מערך שיעור מתוקשב 

   פיתוח אוריינות דיגיטלית במקצוע השפה הערבית :: בקורס ●

 . 16:00לדוגמה משעה : זמני הקורס  ●

 

 

 ש.ע מתכנן המערך \שם המורה
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 . .אגדה - הסיפור האגדי תחום הדעת 
 

 
שם נושא הלימוד בתוכנית 

 הלימודים
לגבי אמונות או מקורות היקום או , מידע המועבר דרך סיפורים: האגדות

האגדה בדרך כלל מתארת את . או תולדות עם מסוים, מבנים חברתיים

המציאות הריאלית ומשקפת את האמונות של האנשים אבל בכל זאת אי 

באגדות מסיפורים ואמונות המתנגדות לצד אפשר להאמין לכל המובא 

כי אגדה יכולה להיות גם דמיונית או . המדעי וההגיוני של השכל הישר

. שונה והיא יכולה להיות קשור בתופעות או במקרים על טבעיים

אנשי קדם האמינו כי ישנו אל גשם אשר הוא זה שמתיז את , לדוגמה

י לרוח יש אל בשמים והאמינו כ, הגשם בעזרת כלי מים הנמצא בשמים

והוא זה שמפיח אותה וגם לשמש האמינו שיש אל שהוא יוקד את האש 

האנשים בזמנו היו מקיימים . בשמים והיא זאת שמאירה לנו את היקום

טקסים כדי לבקש גשם או רוח וגם כדי לבקש להישמר מהסכנות של 

 . אלמנטים אלה

 

  
שהביסה את  12 -את סיפורה של בת ה היא אגדה סינית המספרת: י'לי צ נושא השיעור

אבל אחר כך , הדרקון ששלט בכפר ביד חמורה וחטף את הנערים שלו

וכחלומה של זקנה מהכפר שהתגשם בני הכפר והדרקון מגיעים לפשרה 

לפיה עליהם להגיש אליו בכל אביב נערה מנערות הכפר כדי ששאר 

מחליטה להקריב י 'לאור הפחד שפוקד את כולם לי צ. הנערים לא ייחטפו

את עצמה לדרקון ועולה בידה אחר כך להרוג אותו והיא מצילה את 

בעזרת טקסט זה מפתחים אצל . אנשי הכפר שלה מרועו של הדרקון

 .  התלמידים את מיומנות הקריאה והבנת הנקרא והכרת השפה

 

 
 כיתה ה  הכיתה -טווח גילאים

 דקות 45 משך זמן השיעור 

תיאור מקוצר )תיאור השיעור 

 (לנושאי השיעור
 : יחידה זו כוללת את הגדרות החיפוש הבאות

 . חיפוש נכון ומציאת מידע רלוונטי ●

 . הערכת המידע שמצאו ●

 . סידור המידע ושילובו עם טקסטים אחרים ●

ההדגשה המושמת בשיעור הזה היא על פיתוח מיומנות מציאת מידע רלוונטי דרך 

 . חיפוש נכון במרשתת

חומרים במרשתת לגבי , התלמידים במשימה זו לחפש בצורה נכונה ומיומנתעל 

 . י הגיבורה שנלמדה בשיעור'שתתאים לאגדת לי צ, אגדות מסביב לעולם

, לאחר קריאת הסיפור על התלמידים לחפש מספר אפשרויות הקשורות לאגדה
 .. למשל לחפש תמונות קשורות וסרטונים קצרים

התלמידים מקבלים מקבלים מספר אופציות לאחר  בנוסף לתמונות ולסרטונים

 . שהם מבצעים את החיפוש בצורה נכונה ומדויקת
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התלמידים מתבקשים לאחר שהם מוצאים את המידע הרלוונטי לבדוק אם אכן 

 . תוצאות החיפוש מתאימות לנושא המלומד ולמטרת החיפוש הראשונית 
  

 מטרות התוכן 
 

 . לביצוע חיפוש מדויק ונכון במרשתתלהכיר מספר אופציות כתוצאה  .1

לבחור בצורה מדויקת ונכונה את החומרים המבוקשים מאתר החיפוש  .2

 .  לבחור ולהעריך את התוכן הנמצא כתוצאה מהחיפוש, במרשתת

לפתח את יכולות התלמידים בחיפוש ושחזור פיסות מידע הקשורות לנושא  .3

 . השיעור בצורה נכונה ואפקטיבית
ולפתח את , התלמידים בהצגת המידע בצורה ברורה ומשכנעתלפתח את יכולות  .4

 . יכות הצגת המידע דרך הכלים הדיגיטליים האפשריים
 .למצוא את הקשר ואת החיבור עם מטרות החיפוש במרשתת .5
  . להשוות עם חיי היומיום והמצבים שהתלמידים נתקלים בהם ושומעים עליהם .6
 ا. ומדויק במרשתתלהכיר מספר דרכים לביצוע חיפוש נכון  .7
 . לבחור בצורה מושכלת דרכים לחיפוש המתאימות למטרות החיפוש .8
 

 . חיפוש באמצעות תמונה • מושגים בסיסיים 

 . להתייחס לכל דפי התוצאות של החיפוש •

 . לגרור את דף החיפוש לדפי חיפוש קשורים •

 . להתייחס לעמודים הבאים של החיפוש •

 .לחפש דרך היוטיוב •

 

 ا. לדעת לשוחח ולקיים דיאלוג לגבי אגדות שהתלמיד הכיר מקודם -1 נדרש של התלמידידע קודם   
 . שחלק מהתלמידים ידעו להציג בצורה קצרה את נושא האגדות -2
 . שהתלמידים ירשמו את שמות האגדות שחבריהם לכיתה מזכירים בעת הדיון -3

המטרה מהשימוש בתקשוב  

 ( הערך המוסף)
 –תרגול אסטרטיגיית ניטור מטא קוגניטיב+ לפתח מיומנויות אוריינות דיגיטלית 

לשלב את הטכנולוגיה בחיי היומיום  ולהכיר את היתרונות , אסטרטיגיה לחיים

והחסרונות שלה ולהבין את החשיבות של מיומנויות אלו בכדי להתאקלם עם דרישות 

 .   21 -המאה ה 

 

 : 21 -מיומנויות המאה ה
 

 חיפוש מידע והערכת אמינות המידע: מיומנות מידע
, לדעת לחפש מידע , מיומנות חשיבת המידע, מיומנות האוריינות הדיגיטלית ●

 . להעריך אותו ולהשתמש בו באפקטיביות

 : תיאור הסביבה המתוקשבת 
 

  1:1מעבדת מחשבים 

מתוקשבים או )רשימת מקורות  

 ( :לא מתוקשבים
 
 

 יחידת לימוד חיצונית לכיתה ה 
 

היכולת להתמודד עם ההבדלים  

 : האישיים
 . מסגרת הלימודים

 . באופן עצמאי, כל הכיתה

 
 . לשאול שאלות ברמות חשיבה שונות

 
פיתוח +מטא קוגניטיבי תרגול אסטרטגיית + פיתוח מיומנויות אוריינות דיגיטלית  תוצאות ותוצרי הלמידה

 תובנות בנושא השיעור 
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 הפעילות \מערך השיעור

 
 תהליך הלמידה 

תיאור מפורט לתהליך העבודה בתוספת קישורים 

 מתאימים במהלך ההסבר

אסטרטיגיות הוראה 

 למידה
משך 

 הזמן

 

כולנו מדברים על , מתחילים את השיעור בדיון מבוא, הפתיחה ● 

סיפר לנו מי , האגדות מסביב לעולם ששמענו עליהם

איזו אגדות היו ? באיזו זמנים סיפרו לנו אותם? אותם

האם התלמידים העתניינו בהן ולמדו ? רווחות בשכונה

 ? ומה קרה אחרי ששמעו אגדה כזו? אותן בעל פה

להציג סיפור אגדה מגוגל או תמונה הקשורה  -2

לסיפור ועל התלמיד להסביר את הקשר בין האגדה 

 . הדיון שהתקייםלבין התמונה ולבין נושא 

מתחילים לקיים דיון ושיח לגבי האגדה והתמונה כדי 

שהתלמידים יבינו את תוכן הסיפור האגדי וההבדלים 

 . בינו לבין שאר הסיפורים

על התלמידים להשוות את המידע שיש להם לגבי 

סיפורים אחרים לרשום אותו במחברת ולהשוות 

 . לסיפור האגדה

למצוא סיפורי אגדה על התלמיד לבצע חיפוש בכדי 

 . דומים לזאת ששמעו או אפילו אחרות שאינן דומות 

, על התלמידים להגדיר את החיפוש שברצונם לבצע
להגדיר נקודות מרכזיות לפעולת החיפוש בכדי 

 . להיעזר בהם בהמשך

על התלמידים להתפזר במעבדה ושכל אחד ישב 

 . במקום המיועד עבורו
 

 

 

 

 : מיומנויות החיפוש

מידע  למצוא -1

 . רלוונטי

להעריך את  -2

 .המידע

לסדר ולשלב את  -3

 . המידע

להציג את  -4

 . המידע

 

 ד 5

, הדרך: מהות השיעור  
, השלבים, התוכן
, הפעילות, היישום
קבוצתית  -עצמאית

 (.ואחרים

 ….על התלמידים להתפזר במעבדה לפי קבוצות
 תלמידים  15 -הכיתה מורכבת מ

יושב מול המחשב התלמידים מתפזרים לבד כול אחד 

המיוחד עבורו ומתחילים להזין את ערכי החיפוש לפי 

 : השאלות שעלו במהלך הדיון
 

במהלך הדיון המורה שואל את התלמידים שאלות 

 : הנחיה לביצוע חיפוש נכון ומדויק

איך אתם פועלים כאשר אינן מצליחים לקבל  •

את המידע הרצוי בעת הזנת ערכי חיפוש 

 ? שבחרתם

 ד 28 מציאת מידע
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לפי דעתכם עלינו להזין במשבצת איזו ערכים  •

החיפוש כדי למצוא את המידע הרלוונטי לגבי 

תסבירו את ? סיפורי אגדות מסביב לעולם

 . הבחירה שלכם

לאחר הצגת השאלות האלה צריך לקיים דיון ושיח 

בשאלה כדי לשמוע מספר אפשרויות לביצוע 

 . חיפוש נכון על ידי התלמידים

לביצוע חיפוש כדאי לדעת כי אין אופציה אחת 

 . נכון ומדויק
 

צריך להנחות את התלמידים כיצד להשתמש בכלים 

 … . הדיגיטליים
 

להתרכז על ערכי החיפוש  •

 . הספציפיים

 . לחפש באמצעות תמונה •

 . לחפש בכל דפי התוצאות שנתקבלו •

לבדוק את כל הדפים האחרים  •

 . שנתקבלו בעקבות החיפוש

 . לחפש דרך היוטיוב •

   

בואו נענה ? אגדות יש מסביב לעולםאיזו סיפורי 

כיצד אתם מציעים לתלמידים לבצע . על השאלה

 ? את החיפוש
עדיף לקיים דיון בכיתה ולשמוע את תשובתם של 

 . כל התלמידים לפני המשך העבודה

 
על המורה להנחות אותם כיצד למחוק את 

המילים הלא רלוונטיות ולהדגיש את המילים 

הרצוי כדי לקבל את הנכונות לביצוע החיפוש 

 . התוצאות הרצויות

 

 . והמעבר לדפים הבאים, פעולות החיפוש הקשורות

המורה מציעה לתלמידים להשתמש בקישורים 

בנוסף . הדומים לערכי החיפוש שהזנו בהתחלה

להסוות את תשומת לב לדפים האחרים של תוצאות 

 . החיפוש

 "  -העדיפות היא ל

פעמים למורה לאפשר לתלמידים לפנות מספר -1

כדי שיוכל להבין את אפשרויות תוצאות החיפוש 

 . הרלוונטיות

אחרי השלב הראשון מפעולת החיפוש על  -2

התלמידים לדון יחד באופציות של חיפוש 

 . והאפשרות למצוא מידע רלוונטי בעמודים אחרים
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ניתן בסוף השיעור לשוחח עם התלמידים לגבי 

 תוצאות החיפוש ולהציגתן במקרו 
 

 

 סיכום  
 

לקיימו באמצעות המקרן ולהציג את תוצאות 

החיפוש הרלוונטיות ניתן גם להיעזר המידע שנלמד 

 . בשיעורים קודמים
 
 

 ד 5 הצגת המידע

לערוך חיפוש נוסף לגבי סיפורי אגדה בבית ולבחור  שיעורי בית  

עליהם ליצור תוצר סופי שהוא שעתוק , אחת מהן

 . והעלאתו באתר בית הספר באתר הכיתההסיפור 

 ד 2 הצגת המידע

להציג את תוצאות החיפוש בפני הכיתה ולהציג סיפור  הערכה 

 אגדה אחד מסביב לעולם 
 

      הערכת המידע 
 ד 5

 
להציג לתלמיד דרכי חיפוש טכנולוגיים דרך המרשתת  העשרת ידע 

 . כדי לקבל חומרים רלוונטים לגבי סיפורי האגדה
  

 

3מערך מיומנות מידע מס'    

 מ.של המורה מ, מערך שיעור מתוקשב בשפה הערבית שם תואר

 نموذج تحضير درس محوسب  

 أدوات رقمية  في خدمة لغة ض : _اسم المساق ●

 (  4:00الساعة : )مواعيد المساق  ●

 

 

 م.م مصمم الدرس /اسم المعلم

 عربيّةالموضوع التعليمّي لغة  תחום הדעת/مجال المعرفة 

 
 النّعت والمنعوت للّصف الخامس اسم الموضوع في المنهاج

  
 النّعت_ لغة عربيّة موضوع الدّرس 

 
 الّصف الخامس الصف \الفئة العمريّة 

 د 50 مدّة الدّرس 

وصف موجز )موجز الدرس  

 (لمضامين ومحتوى الدرس
 

 أهداف مضمونيه 
 

 : أهداف تعليميّة
 .أن يتعرف التّلميذ على النعت وتعريفه  -
 . أن يتعرف التّلميذ على مالءمة النعت للمنعوت   -
أن يعرف التّلميذ بأّن النّعت يتبع المنعوت بالتّذكير والتّأنيث، بالمفرد والمثنّى   -

 .والجمع
 :أن يُراجع التّلميذ مادّة تعلّمها ُمسبَق ا، نحوَ    -
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 .ى والجمع، المذّكر والمؤنّثالّصفة، الموصوف، المفرد، المثنّ 
 .أن يميّز التّلميذ بين الّنعِت ومنعوتِهِ    -
 .أن يتعّرف التّلميذ على أوجه التّطابق بيَن النَّعت والمنعوت -
 .أن يُنِشئ التّلميذ جمال  تحتوي نعت ا ومنعوت ا  -

 .أن يتعاون التّلميذ مع زمالئِه في حل المهام 
 :أهداف تربويّة

 .مهارة اإلصغاء واالستماع والتكلم أن يمارس التّلميذ -
 .أن يتعّود التّلميذ على العمل الجماعي والتّعاون مع اآلخرين  -
 .أن ينّمي التلميذ مهارات التواصل مع االخرين من خالل المناقشة الفعّالة   -
 . أن يطّور التّلميذ مهارات الحوسبة المختلفة  -
 .رة العملأن يتشّوق التّلميذ لموضوعات الدروس خالل سيرو  -

 

 .موصوف  –صفة  –منعوت  –نعت  مصطلحات أساسية 

 .الّصفة، الموصوف، المفرد، المثنّى والجمع، المذّكر والمؤنّث معرفة مسبقة للطالب 
 

من ( القيمة المضافة)الهدف  

 استعمال الحوسبة
 .يُعتبر الحاسوب عنصر مساعد في شدّ انتباه أكبر عدد من التاّلميذ .1
ايضاح، وعرض المادة بشكل مفيد وسريع بحيث يختصر الوقت المخّصص وسيلة  .2

 .للكتابة فيُستَثمر بالشرح والنّقاش والتّطبيق
 .إضفاء المتعة في العمليّة التّعليميّة .3

 

 

 :21مهارات القرن الـ 
 

 חיפוש מידע והערכת אמינות המידע: מיומנות מידע
على محتوى معلومات  رقميّة، القدرة على العثور : مهارة المعرفة الرقمية ●

 .وتقييمها، واالستفادة منها بفاعلية
تمييز النعت من المنعوت، مالءمة النعت للمنعوت، صياغة جمل : استراتيجيّات تفكير عليا

 .فيها نعت ومنعوت
 .التعلّم بالمشاركة والتعاون: مهارات اجتماعيّة 

 .ات تعلّم القدرة على استعمال استراتيجيّ :  تعلّم ذاتيّ 
●  

 :البيئة المحوسبةوصف  
 

 1:1مختبر حاسوب 

محوسبة وغير )قائمة المصادر  

 (: محوسبة
 

 كتاب التدريس للصف الغيث للّصف الخامس
 قسم التّعليم اإلبتدائي: موقع الكتروني   

 العمل في مجموعات متجانسه التعامل مع الفروقات الفردية 
 ( الشرائح التعليمية وورقة العمل)هناك تدرج باألسئلة ومراعاة للفروق الفردية 

ا من خالل التاّلميذ _  مساعدة التالميذ أثناء العمل الفردي من قبل المعلمة، ويمكن أيض 

 .المتفوقين الّذين يقومون بإنهاء مهامهم قبل انتهاء الوقت المحدّد بكثير

אסטרטיגיה ניטור מטא التمرن على استراتيجية + تطوير مهارات المعرفة الرقمية  التعليمي( المخرج)الناتج  

 פיתוח תובנות בנושא השיעור +קוגניטיבי 
 

 

 النشاط /مجرى الدّرس
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وصف  مفصل للسيرورة مع  سير التعليم 

االرتباطات الالزمة مباشرة من خالل 

 الشرح

אסטרטיגיות הוראה 

 למידה
 الّزمن

 

  اِفتتاحيّة؛ تمهيد 

تقوم المعلّمة بمراجعة الّصفة 

والموصوف مع التاّلميذ، فتقوم بكتابة 

 :جمل على اللوح وهي

دٌ   .البُْلبُُل طائٌِر ُمغَّرِ

 .الُحّكاُم العاِدلوَن َمْحبوبونَ 

ثّم تطلب من التاّلميذ أن يُقوموا بتعّين 

 .الّصفة والموصوف بكل جملة

ع إلى أغنية ومن ثّم تطلب منهم االستما

امكانيّة االستماع عن طريق )النّعت 

 (.الحاسوب، أو عن طريق الّسّماعة

 

 
لالنتقال لرابط 

 هنا اضغطاألغنية 

 دقائق 10

 :صلب الدرس  
الطريقة، المحتوى، المراحل، 

جماعي  /التطبيق، النشاط، فردي

 (وغيره

المعلّمة من التاّلميذ الدّخول تطلب _ 

لموقع البحث جوجل والبحث عن 

 .معلومات تتعلّق بموضوع النّعت

تقوم المعلّمة بتوجيه التّعليمات _ 

 :للّطاّلب عن طرق البحث الّسليمة

قم بكتابة كلمات تخص  (1

الموضوع مباشرة  بحيث 

 .تكون واضحة ودقيقة
اضغط على كلمة  (2

واختر كلمة " إعدادات"

وسجل " المتقدّمالبحث "

كلمات بحث أكثر دقة كي 

: تضمن اإلجابة الدّقيقة، مثال  
 .الّصف الخامس، لغة عربيّة

يمكنك بالّضغط على كلمة  (3

زيادة التّدقيق " إضافة"

بتحويله إلى البحث في 

الكتب، كما يمكنك اختيار 

الكتب الجديدة حسب اختيار 

 .السنوات
يمكنك اإلستعانة بشريط  (4

تحت خانة األدوات الموجود 

البحث لتحديد تفاصيل 

هة جديدة  .موّجِ
يمكنك االستعانة بالخيارات  (5

الموجودة أسفل الصفحة 

بحيث تكون لها عالقة 

 .بالموضوع

 دقيقة 25 

https://drive.google.com/file/d/1l5NA-4emflXvS9HECNpqvcwXhhau_tAv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l5NA-4emflXvS9HECNpqvcwXhhau_tAv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l5NA-4emflXvS9HECNpqvcwXhhau_tAv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l5NA-4emflXvS9HECNpqvcwXhhau_tAv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l5NA-4emflXvS9HECNpqvcwXhhau_tAv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l5NA-4emflXvS9HECNpqvcwXhhau_tAv/view?usp=sharing
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قم باختيار موقع معتمد  (6

للبحث بحيث ينتهي عنوان 

: البحث بالنّهايات التّالية
gov.il 

Gov 
Wiki 

Ac 
وال يمكن اعتماد المنتديات 

أو ،والمواقع الشخصية 

المواقع التّجارية، بحيث 

 :يمكن أن ينتهي العنوان ب
Com 
Co.il 
Net 

Facebook 
دائما وخالل البحث قم  (7

: بطرح االسئله على نفسك
هل  الموقع الذي اخترته، 

يطابق شروط البحث في 

مواقع معتمدة؟ هل قمت 

باستخراج المعلومات 

المطلوبة؟هل المواقع التي 

 دخلتها هي مواقع معتمده؟
تدوين المعلومات التي قم ب (8

توّصلت إليها في دفترك 

 .باختصار
 

 تلخيص 
 

تطلب المعلّمة من كل مجموعة اختيار 

مندوب عنها لتلخيص موضوع النّعت 

 .باختصار

 دقائق 5 

توجيه التاّلميذ لموقع المدرسة كي  وظيفة بيتيّة 

 .يقوموا بحفظ األغنية غيب ا
لالنتقال لرابط 

 األغنية 
 هنا اضغط

  

 

 تقويم وتقييم 
تقوم المعلّمة بتوزيع أوراق عمل على 

التاّلميذ، ثّم تقوم بتقسيم الّصف لخمس 

لمجموعات غير متَجانسة، وتطلب من 

كل مجموعة حل التّمارين بطريقة 

 .جماعية
 

 لالنتقال لورقة العمل 
 هنا اضغط

   10 
    دقائق

 
توجيه التالميذ لعرض شرائح قامت  إثراء معلوماتي 

إلثراء " مها بدر"بتحضيره المعلّمة 

معلوماتهم حوَل موضوع النّعت 

 .والمنعوت

 لالنتقال للعاِرضة
 هنا اضغط

 

 

 :مالحظات إضافية

 3' תרגום מערך מיומנות מידע מס

https://drive.google.com/file/d/1l5NA-4emflXvS9HECNpqvcwXhhau_tAv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l5NA-4emflXvS9HECNpqvcwXhhau_tAv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l5NA-4emflXvS9HECNpqvcwXhhau_tAv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l5NA-4emflXvS9HECNpqvcwXhhau_tAv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l5NA-4emflXvS9HECNpqvcwXhhau_tAv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q15XTZiI6CiHA1hALZ9WhMlfhUb9UhU7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q15XTZiI6CiHA1hALZ9WhMlfhUb9UhU7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q15XTZiI6CiHA1hALZ9WhMlfhUb9UhU7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q15XTZiI6CiHA1hALZ9WhMlfhUb9UhU7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q15XTZiI6CiHA1hALZ9WhMlfhUb9UhU7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gh2vy3bZ0Qca1C_lIn-iPYc1uQD1mteq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gh2vy3bZ0Qca1C_lIn-iPYc1uQD1mteq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gh2vy3bZ0Qca1C_lIn-iPYc1uQD1mteq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gh2vy3bZ0Qca1C_lIn-iPYc1uQD1mteq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gh2vy3bZ0Qca1C_lIn-iPYc1uQD1mteq/view?usp=sharing
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 מ .מערך שיעור מתוקשב שפה ערבית בנושא שם התואר על ידי המורה מ

 .  כלים דיגיטליים לשירות השפה הערבית: בקורס ●

 16:00:  שעת ההנחיה ●

 

 

 מ. מ מתכנן המערך \שם המורה

 שפה ערבית תחום הדעת 

 
 "ה"שם התואר לכיתה  שם הנושא בתוכנית הלימודים

  
 שם התואר -שפה ערבית  נושא השיעור

 
 " ה"כיתה  כיתה -טווח גילאים

 דקות  50 משך זמן השיעור 

תיאור מקוצר )תיאור השיעור 

 ( לנושאי השיעור
 

 מטרות התוכן 
 

 מטרות לימודיות
 .גדרתושהתלמיד יכיר את שם התואר וה  -
 .שם עצםעל התלמיד לדעת לזהות את שם התואר ולשייכו ל   -
, מין דקדוקי)על התלמיד לדעת כי עליו להתאים את שם התואר לצורתו   -

 . רביםיחיד או , נקבה, באם הוא זכר שם העצםשל ( וביידוע מספר דקדוקי
 : וןכג, החומר שנלמד קודםעל התלמיד לחזור על   -
 . נקבה, זכר, רבים, יחיד, המתואר, שם התואר -
 .  על התלמיד לזהות את שם התואר ואת שם העצם -
 . על התלמיד לזהות מה זהה בין שם התואר ושם העצם -
 . על התלמיד להרכיב משפטים אשר כוללים שם תואר ושם עצם -
על התלמיד לעבוד ביחד עם התלמידים בכיתתו בכדי לפתור יחד את  -

   .המשימות
 : מטרות חינוכיות

 . על התלמיד לדעת להקשיב בשקט ולהשתתף בזמן -
 . על התלמיד להתרגל לעבודה קבוצתית ולשיתוף פעולה -
 . על התלמיד לפתח את המיומנויות החברתיות אצלו בעזרת דיון פעיל ופורה -
 . על התלמיד לפתח את מיומנויות התקשוב השונות -
השיעורים ולבטא זאת דרך הליך העבודה על התלמיד להתלהב לעבוד על נושאי  -

 . על המשימות
 

 . שם עצם -שם תואר מושגים בסיסיים 

  ידע קודם של התלמיד 
 . נקבה, זכר, רבים, יחיד, שם תואר, שם עצם

המטרה מהשימוש בתקשוב  

 ( הערך המוסף)
המחשב נחשב לכלי עזר אשר יכול להסוות את תשומת לבם של כמה שיותר  .1

 . תלמידים

הוא , המחשב הוא כלי שעוזר להבהיר את הנושא דרך הצגה מהירה ושיטתית .2

, אז משקיעים אותו בהסברים, מקצר זמנים שיכולים להתבזבז על כתיבה 
 . ויישום, דיונים
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 .המחשב מוסיף הנאה בתהליך הלמידה .3
 

 

 : 21 -מיומנויות המאה ה
 

 חיפוש מידע והערכת אמינות המידע: מיומנות מידע
להעריך , לסווג אותם, היכולת למצוא חומרים דיגיטליים, מיומנויות המידע ●

 . אותם ולהשתמש בהם באפקטיביות
להתאים שם . להבחין בין שם התואר לשם העצם: אסטרטגיות חשיבה גבוהות ●

 . ולחבר משפטים שכוללים שם תואר ושם עצם, עצם לשם תואר
 . תוף פעולהללמוד לעבוד בקבוצה ובשי: מיומנויות חברתיות ●
 . היכולת להשתמש באסטרטגיות הלמידה: לימוד עצמי ●
●  

 : תיאור הסביבה המתוקשבת 
 

 1:1מעבדת מחשבים 

מתוקשבים או לא )המקורות  

 ( :מתוקשבים
 

 לימודי בית ספר יסודי : אתר אינטרנט'( ית'אלע" "ה"ספר הלימוד של כיתה 

היכולת להתמודד עם ההבדלים  

 : האישיים
 היכולת לעבוד בקבוצות הומוגניות 

המצגת מותאמת וגם דף )השאלות ניתנות בשלבים וישנה הבנה להבדלים האישיים 

 ( העבודה
וניתן גם להיעזר בחברים , המורה עוזרת לתלמידים בזמן העבודה האישית -

 . המצטיינים בכיתה אשר מסיימים את העבודה על המשימות לפני סיום הזמן 

 
פיתוח +אסטרטגיית ניטור מטא קוגניטיבי תרגול , פיתוח מיומנויות המידע המתוקשב הלמידהתוצאות ا

 תובנות בנושא השיעור 
 

 הפעילות \מערך השיעור

 
תיאור מפורט לתהליך העבודה  תהליך הלמידה 

בתוספת קישורים מתאימים במהלך 

 ההסבר

אסטרטיגיות הוראה 

 למידה
 זמנים

 

  מבוא, הפתיחה 

מתחילה לחזור על החומר שם המורה 

היא , התואר ושם העצם על התלמידים

 : רושמת משפטים על הלוח והם

 . בולבול הוא ציפור שיר

 . המנהיגים ההוגנים אהובים

אחר כך היא מבקשת מהתלמידים לציין 

את שם התואר ואת שם העצם בכל 

ואחר כך היא מבקשת מהם . משפט

ישנה )לשמוע את שיר שם התואר 

לשמוע את השיר דרך המחשב  אפשרות

 (. או דרך הרמקול

 

 

לחצו , למעבר לשיר

 על הקישור
لالنتقال لرابط األغنية 

 هنا اضغط

 דקות 10

https://drive.google.com/file/d/1l5NA-4emflXvS9HECNpqvcwXhhau_tAv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l5NA-4emflXvS9HECNpqvcwXhhau_tAv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l5NA-4emflXvS9HECNpqvcwXhhau_tAv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l5NA-4emflXvS9HECNpqvcwXhhau_tAv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l5NA-4emflXvS9HECNpqvcwXhhau_tAv/view?usp=sharing


 
 35/12.15אלקלעי               מענק המדען הראשי של משרד החינוך, קול קורא מספר -יהודה ועשת-בלאו, בן

277 
 

, התוכן, הדרך: מהות השיעור  
, הפעילות, היישום, השלבים
 (.קבוצתית ואחרים -עצמאית

המורה מבקשת מהתלמידים להיכנס _ 

לאתר גוגל ולחפש חומרים הקשורים 

 . בשם התואר

המורה מנחה את התלמידים ונותנת 

להם הדרכות כיצד לבצע חיפוש תקין 

 : ונכון

עליך להכניס מילים  (1

הקשורות לנושא באופן 

עליהן להיות ברורות , ישיר

 . ומדויקות
" הגדרות"תלחץ על המילים  (2

ותבחר את האפשרות לבצע 

חיפוש מתקדם ותרשום יותר 

מילות חיפוש מדויקות יותר 

כדי להבטיח תוצאה חיפוש 

", ה"כיתה : מדויקת כמו 
 . שפה עריבת

אם תלחץ על המילים  (3

באפשרותך להגביר " הוספה"

את מדויוקת החיפוש ולחפש 

בספרים אתה יכול גם לבחור 

ת הספרים של השנים א

 . האחרונות 
אתה יכול להשתמש בסרגל  (4

הכלים הנמצא מתחת לריבוע 

החיפוש להגדרת יעדי חיפוש 

 . מכוונים חדשים
אתה יכול להיעזר  (5

באפשרויות הנמצאות 

בתחתית העמוד אשר 

 . קשורות לנושא
תבחר אתר מהימן ואמין  (6

אשר מסתיים בסיומת 

 gov.il: כדוגמת
Gov 
Wiki 

Ac 
יכול לבסס את החיפוש אינך 

על תוצאות של אתרי 

, אתרים אישיים, פורומים
אתרים מסחריים או אתרים 

 : שמסתיימים בסיומת כדוגמת
Com 
Co.il 
Net 

Facebook 
תמיד ובמהלך החיפוש תשאל  (7

: את עצמך את השאלות הללו

 דקות 25 
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האם האתרים שנעזרתי בו 

בחיפוש הוא אתר אמין אשר 

מתאים להכוונה שהמורה 

ר חיפוש טוב ואמין נתנה עבו

האם קיבלתי את התוצאות ? 

האם האתרים ? שרציתי 

אשר השתמשתי בהם הם 

 ? אתרים אמינים
עליך לרשום במחברת שלך  (8

את החומרים שמצאת דרך 

החיפוש אבל בצורה מקוצרת 

 . ועם סיכומך האישי
 

 סיכום 
 

המורה מבקשת מכל קבוצה לבחור נציג 

התואר כדי לסכם את נושא שם 

 . בקצרה

 דקות 5 

המורה מכוונת את התלמידים לאתר  שיעורי בית  

בית הספר כדי ללמוד בעל פה את 

 . השיר שלמדו קודם

למעבר לשיור לחצו 

لالنتقال על הקישור 

 لرابط األغنية 
 هنا اضغط

  

 

 הערכה  
המורה מחלקת דפי עבודה על 

אחר כך היא מחלקת את , התלמידים 

כיתה ה לקבוצות לא הומוגניות 

ומבקשת מכל קבוצה לפתור את 

 . התרגילים דרך עבודה קבוצתית 
 

למעבר לדף העבודה 

אנא לחצו על הקישור 

 لالنتقال لورقة العمل 
 هنا اضغط

   10 
   דקות

 
המורה מכוונת את התלמידים למצגת  העשרת הידע 

בנושא שם " מהא בדר"שהכינה המורה 

התואר להעשרת הידע שלהם על 

 . הנושא

למעבר למצגת לחצו 

لالنتقال על הקישור 

 للعاِرضة
 هنا اضغط

 

 

 

 מיומנות שעתוק ב. 

1מערך מיומנות שעתוק מס'   

 מ.של המורה ר, מפות נושאיות, מפת הים התיכון, מערך שיעור מתוקשב בנושא גיאוגרפיה

 نموذج تحضير درس محوسب  

פיתוח אוריינות דיגיטלית של תלמידים )تطوير مهارات التنور الرقمي للطالب في موضوع اللغة العربية : __اسم المساق ●

 ( במקצוע שפה ערבית 

 (10:30مثال الساعة : )مواعيد المساق  ●

 

 

 م.ر مصمم الدرس /اسم المعلم

https://drive.google.com/file/d/1l5NA-4emflXvS9HECNpqvcwXhhau_tAv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l5NA-4emflXvS9HECNpqvcwXhhau_tAv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l5NA-4emflXvS9HECNpqvcwXhhau_tAv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l5NA-4emflXvS9HECNpqvcwXhhau_tAv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l5NA-4emflXvS9HECNpqvcwXhhau_tAv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q15XTZiI6CiHA1hALZ9WhMlfhUb9UhU7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q15XTZiI6CiHA1hALZ9WhMlfhUb9UhU7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q15XTZiI6CiHA1hALZ9WhMlfhUb9UhU7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q15XTZiI6CiHA1hALZ9WhMlfhUb9UhU7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q15XTZiI6CiHA1hALZ9WhMlfhUb9UhU7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gh2vy3bZ0Qca1C_lIn-iPYc1uQD1mteq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gh2vy3bZ0Qca1C_lIn-iPYc1uQD1mteq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gh2vy3bZ0Qca1C_lIn-iPYc1uQD1mteq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gh2vy3bZ0Qca1C_lIn-iPYc1uQD1mteq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gh2vy3bZ0Qca1C_lIn-iPYc1uQD1mteq/view?usp=sharing
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 جغرافيا תחום הדעת/مجال المعرفة 

 
 خرائط موضوعية  اسم الموضوع في المنهاج

  
 خريطة الشرق األوسط  موضوع الدّرس 

 
 الصف الخامس  الصف \الفئة العمريّة 

 دقيقة 45 مدّة الدّرس 

وصف موجز )موجز الدرس  

 (لمضامين ومحتوى الدرس

سيتم التركيز في هذه الحصة على مهارة االستنساخ، المقارنة،مهارة المعرفة الرقمية، وتحديد 

حيث سيتم  عرض . تذكير الطالب بما كان في الحصة المحوسبةالمعلومات، وذلك من خالل 

خارطة الشرق االوسط بحيث تكون صماء نعرضها على المسالط ومن ثم نسجل اسم كل 

أي مراجعة للدرس السابق  ثم التطرق  وتعريف مهارة االستنساخ من ( نحدد المواقع )دولة 

) ارونها من دول الشرق االوسط خالل توجيه الطالب للبحث وجمع معلومات عن دولة يخت
وااالستعانة  بالخارطة التي ( PowerPoint)و برنامج ال( googleمن خالل محرك البحث 

هل ,أي الدول جاراتها , عرضناها مثال مساحة الدولة مقارنة بدول الشرق االوسط االخرى 

 تطل على بحار او هي جزيرة في أي قارة هي والخ 

 أهداف مضمونيه 
 

 أن يتمكن الطالب من  معرفة دول الشرق االوسط  -
 أن يحدد الطالب دول الشرق االوسط على الخارطة ومعرفة موقع كل منها -
صور الماكن اثرية )أن يجمع الطالب معلومات عن دولة يختارها من دول الشرق االوسط-

من خالل محرك البحث وما تعلمناه عن ... (السياحة فيها , مناخها , مساحتها , وتاريخية فيها 

مع األخذ بعين االعتبار مهارة المعرفة ... مميزات دول الشرق االوسط مثال وفرة النفط 

 . الرقمية، التي تم تمريرها في حصة سابقة
أن يعدد الطالب بعض المعلومات التي جمعها عن دولة اختارها من دول الشرق االوسط من -

 (. google)خالل محرك البحث 
أن يقوم  كل طالب  بكتابة اعالن بحيث يقدم في هذه االعالن مميزات الدولة التي اختارها -

من دول الشرق االوسط وعليه بهذا االعالن ان يقدم معلومات تشجع  على زيارة هذه االدولة  

 وذلك باالعتماد على  المعلومات التي استنسخها من عدة مواقع في الشبكة العنكبوتية مثال

 ... استقرار وامن وهكذا , مناخ معتدل , سياحية , يعرض مواقع اثرية 
 

 خريطة موضوعية \خريطة سياسية  \شرق اوسط  مصطلحات أساسية 

 تذكير الطالب بمهارة المعرفة الرقمية والطريقة الناجعة في البحث عن معلومات  معرفة مسبقة للطالب 

من ( القيمة المضافة)الهدف  

 استعمال الحوسبة
  –למידה לקראת בניית תוצר التمرن على استراتيجية+ تطوير مهارة االستنساخ 

 

 :21مهارات القرن الـ 
 

 تطوير التفكير التحليلي ●

 :البيئة المحوسبةوصف  
 

 1:1مختبر حاسوب 

محوسبة وغير )قائمة المصادر  

 (: محوسبة
 

 كتاب التدريس للصف الخامس الخرائط تكشف لك العالم 
 عرض خارطة صماء لدول الشرق االوسط 

 ...........طرح اسئله بمستويات تفكير مختلفه التعامل مع الفروقات الفردية 

פיתוח + –למידה לקראת בניית תוצרالتمرن على استراتيجية + تطوير مهارة االستنساخ  التعليمي( المخرج)الناتج  

 תובנות בנושא השיעור 
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 النشاط /مجرى الدّرس

 
وصف  مفصل للسيرورة مع  سير التعليم 

االرتباطات الالزمة مباشرة من خالل 

 الشرح

אסטרטיגיות הוראה 

 למידה
 الّزمن

 

يقوم المعلم بمساعدة الطالب بتحديد - اِفتتاحيّة؛ تمهيد 

مواقع دول الشرق االوسط على 

الخريطة الصماء التي يعرضها امامهم 

 على المسالط 

  -:نسأل اسئلة مثل 

أي دول الشرق االوسط هي االكبر 

 مساحة ؟

أي دول الشرق االوسط تقع في قارة 

 افريقيا ؟

أي دول الشرق االوسط تطل على 

 البحر المتوسط ؟ 

 

 

 8-5 الوجاهية 

 

  

 :صلب الدرس
الطريقة، المحتوى، المراحل، 

جماعي  /التطبيق، النشاط، فردي

 (وغيره

ومن ثم  يطلب المعلم من كل طالب 

اختيار دولة من هذه الدول وبعد ذلك 

يحدد المعلم المعلومات التي يريد 

 : التركيز عليها لهذه الدولة وهي
, مناخ , مناطق اثرية وتاريخية مهمة )

, موقعها مثال تطل على بحار ام ال 
 (تضاريسها البارزة 

يطلب المعلم من الطالب تجميع  

المعلومات من خالل محرك البحث 

وباالعتماد على ما تم شرحه وتوضيحه 

 لهم في الدرس السابق 

ومن المهم تذكيرهم باستخراج 

 . المعلومات من أكثر من موقع 

م بعد أن يجمع الطالب المعلومات يقو-

: المعلم بشرح مهارة االستنساخ للطالب
فهي عبارة عن جمع معلومات من أكثر 

من موقع ومن ثم غربلة أو دمج هذه 

المعلومات وإنتاج منتوج معلوماتي 

جديد من قبل الطالب باالعتماد على 

بحيث يكون هذا . المعلومات السابقة

 . المنتج من إبداع الطالب نفسه
أن يقوم  يطلب المعلم من كل طالب  -

ببناء اعالن يعرفنا من خالله على اهم 

ما يميز الدولة التي اختارها من مواقع 

اثرية مبان تاريخية او التضاريس او 

أي المميزات التي تدعم .. مناخها  

 . الوجاهية-
 .التفّكر-
 .التذكر-
 .المقارنة-
 . الدمج-
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, وتشجع السياح للقدوم لهذه الدولة 
معتمدا على مهارة االستنساخ في 

تصميم  االعالن حيث يمكن لطالب 

ميزة ويظهرها  معين أن يختار

 باالعالن 

 

 تلخيص 
 

يقوم المعلم في هذه المرحلة بتلخيص 

مهارة االستنساخ مرة أخرى مع سماع 

أفكار الطالب التي يمكن طرها قبل 

 تنفيذ المهمة 

 5- 7 

إكمال ما بدأه الطالب في بناء االعالن  - وظيفة بيتيّة 

صمم اعالن تُظهر فيه . كوظيفة بيتية 

جانب من الجوانب التالية لدولة 

مثال )تختارها من دول الشرق االوسط 

الموقع , تضاريس , مناخ , مواقع اثرية 

  (واهميته 

 3 

  تقويم وتقييم 
حل الوظيفة بالطريقة الصحيحة -

نسخة وتقديم عرض معلومات مست

 ودقيقة عن دولة شرق اوسطية 

       

 
    إثراء معلوماتي 

 

 '1' תרגום מערך מיומנות שעתוק מס

 מ.מפות נושאיות של המורה ר -מפת הים התיכון, מערך שיעור מתוקשב בנושא גיאוגרפיה

 ( פיתוח אוריינות דיגיטלית של תלמידים במקצוע שפה ערבית : )בקורס ●

 . 10:30לדוגמה מ : זמני הקורס  ●

 

 

 מ.ר מתכנן המערך \שם המורה

 גיאוגרפיה  תחום הדעת 

 
שם נושא הלימוד בתוכנית 

 הלימודים
 מפות נושאיות 

  
 מפת הים התיכון נושא השיעור

 
 כיתה ה  הכיתה -טווח גילאים

 דקות  45 משך זמן השיעור 

תיאור מקוצר )תיאור השיעור 

 (לנושאי השיעור
, מיומנות אוריינות דיגיטלית, ההשוואה, הדגש יושם על מיומנות השעתוק, הזה בשיעור

אני , אני אזכיר לתלמידים בנושאים שלמדנו בשיעור הקודם . ומיומנות חיפוש מידע

אקרין להם את המפה הבסיסית של אזור הים התיכון ויהיה עליהם בשיתוף פעולה יחד 

כלומר השיעור הזה יהווה חזרה על . נכוןאתי לרשום את השמות של המדינות במקום ה

אני אנחה את התלמידים , השיעור הקודם ואז נדבר על ההגדרה של מיומנות השעתוק 

הם . לחפש חומרים באתרי האינטרנט חומר על מדינה שהם יבחרו מאזור הים התיכון

  יעשו זאת בעזרת מנוע החיפוש גוגל ואז יסדרו את הכל בשקופיות של
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הם יכולים להיעזר במפה שיצרנו גם כדי להשוות למשל את השטח ( . PowerPoint)ا

הם צריכים לדעת את המדינות ., של המדינה שבחרו למדינות אחרות באזור הים התיכון

 . ולדעת את מאפייניה הכוללים,השכנות של המדינה שבחרו 

 מטרות התוכן 
 

 .על התלמיד להכיר את מדינות אזור הים התיכון -
והיכן . יד לדעת היכן ממוקמת המדינה שבחר באזור הים התיכון במפה בדיוקעל התלמ-

 . ממוקמות שאר המדינות באזור
הוא צריך , על התלמיד למצוא מידע רלוונטי על המדינה שבחר באזור הים התיכון

הוא צריך להכיר את הנתונים , למצוא תמונות למקומות ארכיאולוגיים והיסטוריים שלה

 .מאפייני מזג האוויר  ומאפייני ענף התיירות במדינה , שלה כמו השטח
התלמידים צריכים להשתמש במנוע החיפוש כדי למצוא מידע רלוונטי על המדינות 

מיומנויות ' שלמדנו הנמצאות באזור הים התיכון למשל כמה נפט יש במדינה וכו

 . האוריינות הדיגיטלית צריכות לבוא לידי ביטוי אלו שלמדנו בשיעור הקודם
על התלמיד להציג חלק מהמידע שהוא איתר לגבי המדינה שבחר הנמצאת באזור הים -

 (. google)התיכון בעזרת מנוע החיפוש 
, על התלמיד להכין כרזה אשר תציג את מאפייני המדינה שבחר מאזור הים התיכון-

עליו להציג מידע אשר דרכו הוא יעודד ביקור למדינה הזו כל זאת בעזרת המידע 

אתרי , עליו להציג אתרי תיירות, המשולב שהוא איתר מכמה אתרים במרשתת 

 ' את מזג האוויר שמאפיין את המדינה וכו, היסטוריה
 

 מפת נושא  \מפה מדינית \מזרח תיכון  מושגים בסיסיים 

להזכיר לתלמידים את מיומנויות האוריינות הדיגיטלית ואת הדרכים הנכונות לבצע   של התלמיד ידע קודם  נדרש 

 חיפוש במרשתת 

המטרה מהשימוש בתקשוב ا 

 ( הערך המוסף)
  –תרגול אסטרטגיית למידה לקראת בניית תוצר, פיתוח מיומנות שעתוק

 

 : 21 -מיומנויות המאה ה
 

 פיתוח החשיבה האנליטית  ●

 : תיאור הסביבה המתוקשבת 
 

 1:1מעבדת מחשבים 

מתוקשבים או )רשימת מקורות  

 ( :לא מתוקשבים
 

 מפות של העולם , ספר הלימוד של כיתה ה
 הצגת מפה בסיסית לאזור הים התיכון 

היכולת להתמודד עם ההבדלים  

 : האישיים
 לשאול שאלות ברמות חשיבה שונות 

 
 –תרגול אסטרטגיית למידה לקראת בניית תוצר_ פיתוח מיומנות שעתוק טקסטואלי  תוצאות ותוצרי הלמידה

 פיתוח תובנות בנושא השיעור +
 

 הפעילות \מערך השיעור

 
תיאור מפורט לתהליך העבודה  תהליך הלמידה 

בתוספת קישורים מתאימים במהלך 

 ההסבר

אסטרטיגיות הוראה 

 למידה
 משך זמן

 

המורה  מכוון ומנחה את התלמידים ي- מבוא, הפתיחה ● 

לקבוע את מקומם של מדינות אזור הים 

מולם התיכון במפה  הבסיסית המוקרנת 

 . בכיתה 

 5-8 הוראה פרונטלית
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 : אני שואלת אותם שאלות כמו

איזו מדינה באזור הים התיכון היא הכי 

 ? גדולה בשטחה

איזו מדינה באזור הים התיכון נמצאת 

 ? ביבשת אפריקה

משקיפה על איזו מדינה ים תיכונית 

 ? הים התיכון

 

 

 

  

, התוכן, הדרך: מהות השיעור
, הפעילות, היישום, השלבים
 (.קבוצתית ואחרים -עצמאית

 
 

לאחר מכן המורה מבקש מכל תלמיד 

לאחר , לבחור מדינה מאזור הים התיכון

מכן על התלמידים לאתר את המידע 

הרלוונטי מהמרשתת המורה מדגיש 

מידע הוא הכי רלוונטי למשל איזה 

מזג , חשובים , אתרים היסטוריים: כמו

האם המדינה , אוויר שמאפיין את האזור

ואיזה ? משקיפה על הים או לא 

תבליטים טובוגרפיים מאפיינים 

 ...אותה

המורה מבקש מהתלמידים לאסוף את  

המידע ולרכז אותו  לאחר שמצאו אותו 

ממנוע החיפוש ובהתאם להנחיות של 

 . המורה ובדומה לשיעור הקודם

חשוב לציין כי עליהם לאסוף חומר 

 . רלוונטי מכמה אתרים מהמרשתת

לאחר שהתלמידים מסיימים את השלב -

הזה על המורה להסביר לתלמידים מהי 

שעתוק טקסטואלי שהיא  מיומנות

מיומנות של איסוף מידע ממספר 

מקורות ובחירת המידע הכי רלוונטי 

מביניהם או שילובם כדי ליצור תוצר 

חודש בהתבסס על החומר הקודם 

התוצר הוא תפוקה אישית של . שמצאו

 . התלמיד עצמו

 
מכן המורה מבקש מהתלמידים לאחר   -

להכין כרזה שתכיר לנו את המאפיינים 

חשובים של המדינה שבחר של אזור ה

עליו לכול את המאפיינים , הים התיכון

מזג , של התבליטים הטובוגרפיים

… בניינים היסטוריים ואחרים, האוויר
כלומר להכיר לכולם את המאפיינים 

אשר מושכים את התיירים לבוא 

על התלמיד בשלב הזה . למדינה הזו

 פרונטליות -
 .חשיבה-
 .זכירה -
 .השוואה-
 . שילוב -
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להפגין בקיאות במיומנות השעתוק 

אשר תבוא לידי ביטוי  הטקסטואלי

 . בכרזה שיכין

 

 סיכום 
 

המורה מסכם את מיומנות השעתוק 

הטקסטואלי עוד פעם ומבקש את 

ומה , חוויתם ודעתם של התלמידים 

אפשר לעשות לפני ביצוע המשימה 

 . הבאה

 5- 7 

התלמידים להמשיך את הכנת על - שיעורי בית  

תעצב כרזה . . הכרזה כשיעורי בית

ה אשר בה יופיע מאפיין ייחודי של מדינ

אתה יכול )שתבחר מאזור הים התיכון 

, מזג אוויר, לציין תבליטים טובוגרפיים
 ( תיירותיים וכאלה, מבנים היסטוריים

 3 

  הערכה  
הכנת העבודה בצורה הנכונה והצגת -

בצורה נכונה המידע המשועתק 

קת על המדינה באזור הים התיכון ומדוי

 .שנבחרה 

       

 
    העשרת ידע  

 

 2מערך מיומנות שעתוק מס' 

 ו.של המורה מ, טקסט מידע -מערך שיעור מתוקשב בנושא השפה הערבית

 نموذج تحضير درس محوسب  

פיתוח אוריינות דיגיטלית של תלמידים )تطوير مهارات التنور الرقمي للطالب في موضوع اللغة العربية :  اسم المساق ●

 ( במקצוע שפה ערבית 

●  

 16:00الساعة : مواعيد المساق  ●

 

 

 و.م مصمم الدرس /اسم المعلم

 لغة عربية תחום הדעת/مجال المعرفة 

 
 فهم مقروء اسم الموضوع في المنهاج

  
 "أطعمة من البحر"نص معلوماتي بعنوان  موضوع الدّرس 

 
 الصف الخامس الصف \الفئة العمريّة 

 د45 مدّة الدّرس 
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وصف موجز )موجز الدرس  

 (لمضامين ومحتوى الدرس
 .مع الطالب" أطعمة من البحر"سأقوم بمراجعة نص 

 .قراءة النص ومراجعة بعض المعلومات المهمة المذكورة به
ذلك اطلب من الطالب العودة للمعلومات التي استخرجوها عن بعض األطعمة البحرية بعد 

 .في الدرس السابق وبأن يقوموا بصياغتها من جديد
الصياغة ستكون عن طريق تمثيل الشخصية، أي على الطالب أن يكتب المعلومات التي 

 ........اع البحار يسمونني المحار أعيش في ق -:استخرجها وكأنه يكتبها عن نفسه مثال 

 أهداف مضمونيه 
 

 .أن يراجع الطالب المعلومات المهمة التي استخرجها  -1
 .أن يقرأ الطالب النص قراءة سليمة -2
 .أن يمثل الطالب شخصية كائن بحري -3
 .أن يطور الطالب مهارة االستنساخ لديه -4
 .أن يذوت الطالب معلومات مهمة وجديدة عن األطعمة البحرية -5

 كائنات بحرية –جراد البحر  –محار  أساسيةمصطلحات  

 معرفة بانواع اطعمة بحرية مختلفة معرفة مسبقة للطالب 

من ( القيمة المضافة)الهدف  

 استعمال الحوسبة
 –למידה לקראת בניית תוצרالتمرن على استراتيجية +  تطوير مهارة االستنساخ

 

 :21مهارات القرن الـ 
 

 تطوير التفكير التحليلي ●

 :البيئة المحوسبةوصف  
 

 1:1مختبر حاسوب 

محوسبة وغير )قائمة المصادر  

 (: محوسبة
 

 نص خارجي

أسئلة المناقشة ستكون بمستويات تفكير مختلفة وخالل الحل سأقدم بعض التسهيالت للطالب  التعامل مع الفروقات الفردية 

 .المستصعبينالمستصعبين أطلب من الطالب المتفوقين مساعدة الطالب 

פיתוח + –למידה לקראת בניית תוצרالتمرن على استراتيجية + تطوير مهارة االستنساخ  التعليمي( المخرج)الناتج  

 תובנות בנושא השיעור 
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 النشاط /مجرى الدّرس

 
وصف  مفصل للسيرورة مع االرتباطات  سير التعليم 

 الالزمة مباشرة من خالل الشرح
אסטרטיגיות 

 למידה הוראה
 الّزمن

 

االفتتاحية ستكون عبارة عن مراجعة لما  اِفتتاحيّة؛ تمهيد 

تعلموه بالدرس السابق وللمعلومات التي 

 .حصلوا عليها

 

 

 

 

 

 د 5-7 

 :صلب الدرس  
الطريقة، المحتوى، المراحل، 

جماعي  /التطبيق، النشاط، فردي

 (وغيره

أقوم بعرض النص على اللوح وتوزيعه 

 .الطالب أيضاعلى 

أطلب من بعض الطالب قراءة النص 

واقوم بشرح النص ومراجعته مع الطالب 

من خالل المناقشة والتركيز على 

 .المعلومات المهمة التي ذكرت به

بعد ذلك اطلب من الطالب أن يراجعوا 

المعلومات التي استخرجوها بالحصة 

 .السابقة

اطلب منهم ان يتخيلوا انفسهم  -

هذا الطعام البحري ويعيدوا 

صياغة المعلومات بشكل جديد، 

وبناء شريحة  بوربوينت 

واضافة صور توضيحية 

يتحدثوا فيها  عن انفسهم كانهم 

 .هذا الطعام البحري 

أقوم بعرض شريحة قمت  -

 . بتحضيرها كمثال

اذا احتاج االمر الن أقوم  -

بمراجعة كيفية استخراج 

المعلومات بشكل دقيق 

وصحيح كما تعلموا بالدرس 

 .السابق سأقوم بالمراجعة

بعد انتهاءهم اطلب من بعضهم  -

 .قراءة ما قام بتحضيره 

 د30-32 

 تلخيص 
 

 
 اسأل الطالب ماذا تعلمتم اليوم؟

 استمع لبعض االجابات

 د 2-3 

 د 3-2  ال يوجد وظيفة بيتيّة 

الطالب التي قاموا فحص إجابات  تقويم وتقييم 

 .باستخراجها
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المعلومات التي حصلوا عليها بما يتعلق  إثراء معلوماتي 

 .باالطعمة البحرية بشكل دقيق وجديد
  

 

 2' תרגום מערך מיומנות שעתוק מס

 מערך שיעור מתוקשב  

 ( פיתוח אוריינות דיגיטלית של תלמידים במקצוע שפה ערבית : )בקורס

 . 16:00בשעה : זמני הקורס

 

 

 ו.מ מתכנן המערך \שם המורה

 שפה ערבית  תחום הדעת 

 
שם נושא הלימוד בתוכנית 

 הלימודים
 הבנת הנקרא

  
 " מאכלים מהים"טקסט מידע שהכותרת שלו היא  נושא השיעור

 
 כיתה ה  הכיתה -טווח גילאים

 דקות 45 משך זמן השיעור 

תיאור מקוצר )תיאור השיעור 

 (לנושאי השיעור

 . שלמדנו קודם עם התלמידים" מאכלים מהים"אני אחזור שוב לדבר על הטקסט 

 . ביחד נקרא את הטקסט ונדגיש את פיסות המידע החשובות שנזכרו בו

אחר כך אני אבקש מהתלמידים לחזור לחומרים שקיבלו בעקבות החיפוש שערכו 

יהיה עליהם לשכתב אותו בשיעור הקודם בנושא מאכלים מהים בשיעור הקודם ו

 . מחדש

כלומר עליו לתאר את מאכלי הים , עליהם לשכתב את הטקסט כמציג של אותו הטקסט

 ...וכך הלאה. אני הקלמרי ואני חי במצולות הים: לדוגמה. כאילו הוא היה אחד מהם

 מטרות התוכן 
 

בעקבות שהתלמיד יחזור לקרוא ויבין את המידע הרלוונטי עבור המשימה שהשיג 

 .החיפוש

 . שהתלמיד יקרא את הטקסט בצורה נכונה ומדויקת

 . שהתלמיד יינכס לדמותה של חיית ים ויציג את עצמו כאילו היה היא

 .שהתלמיד יפתח את מיומנות השעתוק הטקסטואלי אצלו

 . שהתלמיד יקנה חומרים ומידע רלוונטיים וחדשים לגבי מאכלי

 רות ויצורי ים פי -שרימפס -קלמרי מטרות התוכן 
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 להכיר את סוגי מאכלי הים השונים  מושגים בסיסיים 

המטרה מהשימוש בתקשוב  

 ( הערך המוסף)
לתרגל את אסטרטגיית למידה לקראת בניית _ לפתח את מיומנות השעתוק הטקסטואלי 

 –תוצר

 

 : 21 -מיומנויות המאה ה

 

 פיתוח החשיבה האנליטית 

 : תיאור הסביבה המתוקשבת 

 

  1:1מעבדת מחשבים 

מתוקשבים או )רשימת מקורות  

 ( :לא מתוקשבים

 

 טקסט ממקור חיצוני 

היכולת להתמודד עם ההבדלים  

 : האישיים
ובמהלך פיתרתן אני אציג לתלמידים המתקשים , שאלות לדיון ברמות חשיבה שונות

 .המתקשים לענות הקלות מסוימות ואבקש מהתלמידים המצטיינים לעזור לתלמידים

 
למידה לקראת בניית + תרגול אסטרטגיית + פיתוח מיומנות השעתוק הטקסטואלי תוצאות ותוצרי הלמידה

 פיתוח תובנות בנושא השיעור + –תוצר

 

 

 

 הפעילות \מערך השיעור

 
תיאור מפורט לתהליך העבודה בתוספת  תהליך הלמידה 

 קישורים מתאימים במהלך ההסבר

אסטרטיגיות הוראה 

 למידה
 משך זמן

 

 
בפתיחה אנחנו נחזור על החומר שלמדנו  מבוא, הפתיחה

בשיעור הקודם והתלמידים יאספו 

ויחזרו על החומרים שהשיגו בעקבות 

 . החיפוש הקודם

 

 

 

 

 

 ד 5-7 
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, התוכן, הדרך: מהות השיעור  

, הפעילות, היישום, השלבים

 (.קבוצתית ואחרים -עצמאית

על הלוח וגם אני מקרינה את הטקסט 

 . מגישה אותו על דף לכל תלמיד

אני מבקשת מחלק מהתלמידים לקרוא 

את הטקסט ואני מסבירה אותו ומדגישה 

נקודות מסוימות ממנו במהלך דיון עם 

התלמידים כדי לזכור את המידע 

 . הרלוונטי והחשוב עבורנו

לאחר מכן אני מבקשת מהתלמידים 

להעלות את החומרים שאספו בעקבות 

 .פוש שנעשה בשיעור הקודםהחי

אני מבקשת מהתלמידים שדיימנו את 

עליהם , עצמם כאילו היו יצור ים

לשכתב את המידע שמצאו ולהתאימו 

עליהם לסדר את , להצגת גוף ראשון

החומר בשקופיות מצגת פאורפוינט 

 . ולהוסיף תמונות תומכות בנושא 

אני מציגה להם מצגת שקופיות שהכנתי 

 . כדוגמה עבורם

אם אני מקבלת את הרשום שאני צריכה 

לחזור ולהסביר להם כיצד לבצע חיפוש 

מידע בצורה מיומנת ונכונה אני עושה 

את זה ואני מבקשת מהם לחפש כמו 

שעשינו בשיעור הקודם ובהתאם 

 . להנחיות שנתתי גם בשיעור הזה

כאשר הם מסיימים את המשימה שלהם 

אני מבקשת מחלקם להציג לנו בכיתה 

 . שהכינו את מה

 د30-32 

 סיכום  

 

 

מה למדתם , אני שואלת את התלמידים

 ? היום בשיעור

ואנחנו שומעים ביחד את התשובות 

 . שלהם

 ד 2-3 

 ד 2-3  אין שיעורי בית  

אני בודקת את התשובות של התלמידים  הערכה 

 . ואת התוצרים הסופיים שעשו
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, לגבי מאכלי היםהמידע שהם קיבלו  העשרת ידע  

 . מידע שהוא נכון ומדיוק

  

 

 3' מערך מיומנות שעתוק מס

 ש.של המורה ע, צמחי מרפא –מערך שיעור תקשוב בנושא שפה 

 نموذج تحضير درس محوسب  

   פיתוח אוריינות דיגיטלית במקצוע השפה הערבית : اسم المساق

 (4:00مثال الساعة : )مواعيد المساق 

 

 

 ش.ع مصمم الدرس /اسم المعلم

 (األعشاب الطبية)النباتات الطبية  –المجال المعرفي  תחום הדעת/مجال المعرفة 

 
تطبيق رؤيا منهج التربية اللغويةّ للمرحلة االبتدائيّة، الذي يؤّكد ضرورة تفعيل نشاطات     اسم الموضوع في المنهاج

مرتبطة بالمجتمع القريب واستخدام مجاالت االستماع، التكلّم، القراءة والكتابة من أجل  إقامة 

 .( من المنهج 17للتوّسع، ص )العالقات بين المدرسة والمجتمع بصفتها احدى مؤّسساته 

  
 . تترّكز هذه الوحدة على تنظيم ودمج المعلومات موضوع الدّرس 

ظهرت األعشاب الطبّيّة منذ العصور القديمة، الّتي اكتشفت اهّميّة األعشاب لجسم ال أنسان 

 -ولغاية اليوم ال تزال األعشاب تستخدم كقيمة عالجيّة. ومقدرة عالجاتها للعديد من األمراض

كذلك ف انها تستخدم . المميزة في الطعام والمشروبات المختلفة صّحيّة اضافة الى نكهتها

كمكّم الت غذائيّة صّحيّة في الطّب البديل لمختلف ال أ مراض، حيث تعمل على تعزيز 

وتستخدم ايضا في مستحضرات التجميل، واألصباغ . الصحة والوقاية من األمراض

 .  والروائح

 

 
 (الخامسالصف ) الصف \الفئة العمريّة 

 دقيقة 45 مدّة الدّرس 

وصف موجز )موجز الدرس  

 (لمضامين ومحتوى الدرس

 :  تتناَوُل هذه الوحدة إجراءات البحث التّي تشَملُ 

 .إيجاد المعلومات

 .تقييم المعلومات

 .تنظيم ودَمج المعلومات 

 . يتّم التَّركيز في هذه الدرس على مهارة تنظيم ودمج المعلومات االستنساخ

يُكلفُّ التاّلميذ في هذه الدرس بالعُثور، بشكٍل ذّكّي وماهر، على معلومات من الّشبكة تتعلّق 

 . التي تعلمها" األعشاب الطبية" بالنباتات الطبية بحيث تالئم هذه النباتات مع موضوع 
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َف على عدّة اقتراحات للبحث الذّكّي عن المعلومات في الّشبكة، بواس طة يتيُح النص التّعرُّ

 . صور توضيّحيّة وافالم قصير

باإلضافة للصور وافالم يتلقّى األوالدُ اقتراحاٍت أخرى التي تعرُض عليهم ُمقتَرحاٍت أخرى 

 .  للبحث الذّكي

يُطلَُب من التَّالميذ، بعد إيجاد المعلومات، أن يفحصوا إذا كانت النّتائج مناسبة بالفعل ألهداف 

 .  البحث

  

 أهداف مضمونيه 

 

كتابة تلِخيِص عِن طريِق ِربط األفكِاِر المركزيةّ بأدوات الربط المناسبة، واستْعمال  .9

 . ادواِت الترقيِم الالزمِة للحفاِظ على ُوضوحِ معاني الجمِل 

 . مقارنة ومقابلة معِلومات .10

ْيِن ُمختلفَْيِن، وصوال الى نص واحٍد ُمَركٍَّز  .11 اِلتعامل مع مهارة دمجِ المعلومات مْن نصَّ

 . يدَمُج بينَهما

ف على عدد من ُمقتَرحات البحث الذّكّي الدّقيق في الّشبكة .12  . التَّعرُّ

اختيار وتقييم -اختيار مدروس للمعلومات المطلوبة من نتائج َصفحة البحث .13

 . المعلومات

تطوير قدُرات الُمتعلِّمين في العُثور واسترجاع المعلومات الُمتعلِّقة بالموضوع بشكٍل  .14

 . وناجعمدروس 
تطوير قدُرات الُمتعلِّمين في عرض المعلومات بشكٍل واضحٍ ُمقنعِ، ونشرها بواسطة  .15

 .األدوات التّقنِيَّة الُمتاحة لُهم بصيغة المتكلم
ف إلى عدد من الطُُّرق للبحث الذَّكي في الّشبكة .16  . التّعرُّ
 . اختيار مدروس لطريقة البحث بما يتالءم مع الهدف من البحث .17
 التِفكير المنطقّي   .18

 
 

 

استراتيجيّات وطرائق للتدّرب على مهارة التلخيص من خالل التمييز بين  • مصطلحات أساسية 

 .جمل مركزيةّ وجمل ثانوية

 . دمج المعلومات المتشابهة إلنتاج نص جديد •

 .الحوار بالتحدث والتكلم عن أنواع النباتات التي سمعها الطالب -4 معرفة مسبقة للطالب 
 .سرد موجز من بعض الطالب لهذه النباتات -5
 .كتابة أسماء نباتات التي ذكرها الطالب -6

من ( القيمة المضافة)الهدف  

 استعمال الحوسبة
 –למידה לקראת בניית תוצרالتمرن على استراتيجية + تطوير مهارة االستنساخ 

 

 :21مهارات القرن الـ 

 

פיתוח + –למידה לקראת בניית תוצרالتمرن على استراتيجية + تطوير مهارة االستنساخ 

 תובנות בנושא השיעור 
●  

 :البيئة المحوسبةوصف  

 

 1:1مختبر حاسوب 

محوسبة وغير )قائمة المصادر  

 (: محوسبة

 وحدة تعليمية رقمية للصف الخامس
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 : إطار التَّعلمُّ  التعامل مع الفروقات الفردية 

 . الّصّف بأكمله، فردّّي 

 
 ...........طرح اسئله بمستويات تفكير مختلفه

פיתוח + –למידה לקראת בניית תוצרالتمرن على استراتيجية +  تطوير مهارة االستنساخ التعليمي( المخرج)الناتج  

 תובנות בנושא השיעור 
 

 

 النشاط /مجرى الدّرس

 
االرتباطات الالزمة وصف  مفصل للسيرورة مع  سير التعليم 

 مباشرة من خالل الشرح

אסטרטיגיות הוראה 

 למידה
 الّزمن

 

 
 اِفتتاحيّة؛ تمهيد

 ...يتوّزع التالميذ لمجموعات تعلّم حسب

 طالبا 25مجموعة الصف مكونة من 

يتوزع التالميذ بصورة فردية كل مالزم لحاسوبه، 

ويبدأ توجيههم حول العالقة برصيدهم الّّسابق من 

والشرح : المعلومات حول البحث الذَّكي في الّشبكة

حول إيجاد موضوعين متشابهين في المعلومات 

ودمجها لتكون واحدة في بناء موضوع جديد يوحد 

المعلومات بنمط جديد ليتم عرضه بصيغة المتحدث 

 .عن نفسه كتعريف

نضع نموذجا أمام الطالب من معلومات حول نبتتين 

زية بكل نص لنقوم على ونشير إلى الجمل المرك

ونقوم على بناء نص بصيغة . توحيدها بمعنى جديد

المتكلم يحوي معلومات عن نبتتين مختلفتين بالشكل 

 .ولكن تعطي نفس الفوائد

 

 :مهارة البحث

إيجاد  -5

 .المعلومات

 .تقييم المعلومات -6

تنظيم ودَمج  -7

 .المعلومات

َعرض  -8

 . المعلومات

 

 د 5

 :صلب الدرس  

المحتوى، الطريقة، 

المراحل، التطبيق، 

جماعي  /النشاط، فردي

 (وغيره

 تفصيل مراحل التمهيد في البناء لتوجيه الطالب 

مجّمع المعلومات، ويشمل نصوص معلوماتيّة -1

حول األعشاب الطبّيّة، يهدف الى البحث في 

موسوعة المعلومات وتجميع المعلومات من خالل 

حول عشبة  األنفوجرافيكا وتصميم بطاقة معلومات

 .  ما

تصميم هويةّ لعشبة معيّنة من خالل المعلومات -2

 . الّتي جمعها التالميذ ووفق معايير محدّدة

تعلّم وتدريب على مهارة التلخيص من خالل -3

تحديد واختيار العناوين الفرعيّة للفقرات المالئمة 

 .  وتقييم ذاتّي بعد التدريب

يةّ وترتيب تمييز بين الجمل المركزيةّ والثانو-4

 . الجمل المركزيةّ بتسلسل منطقيّ 

 د 28 .إيجاد المعلومات
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التدّرب على دمج معلومات بين نّصين لكتابة -5

 . فقرة تحتوي على معلومات عن نبتة ما

مواقِفي وتجاِربي ِمْن "اِستِبانةُ رقميّة بعنوان -6

 ".تنَاُوِل األعشاِب الطبِّيّةِ 

بحث، تجميع معلومات حول نبتة ما وتنظيمها -7

وفق الطريقة الّتي يختارها التلميذ ليعرضها بطريقة 

المتحدث عن نفسه عن طريق فيلم مصور او 

 شريحة بوربوينت 

 

 تلخيص 

 

ومراجعة ) باستخدام العاكس أمام الّصّف بأكمله 

بما تعلّموه في  يُُمكن االستعانة. مبنى صفحة النتّائج

 .وحدات سابقة
 
 

 د 5 عرض المعلومات

بناء نص معلوماتي عن عشبة طبية من نصين  وظيفة بيتيّة 

متشابهين في الوظائف وكتابته في موقع المدرسة 

 . على صفحة الصف

 د 2 .َعرض المعلومات

نستطيع تقييم الدرس من خالل عرض النتائج في  تقويم وتقييم 

جديد يدمج نصين متشابهين وتمثيل الوصول الى نص 

األدوار في عرض المعلومات وتحديد الوظائف 

 .الكاملة لهذه النبتة
 

      .تقييم المعلومات
 د 5

 
تعريف الطالب بطرق بحث الكترونية عن طريق  إثراء معلوماتي 

الشبكة العنكبوتية للوصول إلى المعرفة للنباتات 

 .الطبية

  

 

 :مالحظات إضافية
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 '3' תרגום מיומנות שעתוק מס

 מערך שיעור מתוקשב 

   פיתוח אוריינות דיגיטלית במקצוע השפה הערבית :: בקורס ●

 . 16:00לדוגמה משעה : זמני הקורס  ●

 

 

 ש.ע מתכנן המערך \שם המורה

 צמחי מרפא  תחום הדעת 

 
שם נושא הלימוד בתוכנית 

 הלימודים
.  כיישום החזון הכללי של תכנית הלימודים לבתי הספר היסודיים לחינוך שפה 

המדגיש את חשיבות הפעלת פעילויות הקשורות לקהילה הסמוכה ושימוש בתחומי 

הקריאה והכתיבה על מנת ליצור קשרים בין בית הספר לחברה כאחד , הדיבור, ההאזנה

 (.מודיםלתכנית הלי 17' אנא ראו עמ, להרחבה)ממוסדותיה 

  
 . יחידה זו מדגישה את פיתוח מיומנויות סידור ושילוב חומרי המידע נושא השיעור

כבר אז גילו את חשיבותם של צמחי מרפא לגוף , צמחי מרפא הופיעו עוד מימי קדם

עד היום משתמשים בצמחי מרפא כערך . האדם ואת הפוטנציאל הטיפולי במחלות רבות

צמחי מרפא . המובהק במזונות ומשקאות שונים בריאותי בנוסף לטעמם-טיפולי

שכן , משמשים גם כתוספי תזונה בריאים בעיקר  ברפואה אלטרנטיבית למחלות שונות

, ומשמשים גם את תחומי  הקוסמטיקה. הם פועלים לקידום בריאות ומניעת מחלות

 . הצבעים והבשמים

 

 
 כיתה ה  הכיתה -טווח גילאים

 דקות 45 משך זמן השיעור 

תיאור מקוצר )תיאור השיעור 

 (לנושאי השיעור
 : כוללים הגדרות חיפוש כמו, לימודי יחידה לימודית זו

 . חיפוש מידע  ●

 .הערכת המידע ●

 . ידור ושילוב המידעס  ●

בשיעור הזה ההדגשה היא על פיתוח מיומנויות חשיבת המידע ופיתוח מיומנויות 

 . השעתוק

חומרים , מידע בצורה חכמה ובאופן מיומןעל התלמידים בשיעור הזה לחפש 

על החומר שנמצא להתאים לאופי המידע שנלמד , הקשורים לצמחי המרפא

 . בשיעורים קודמים באותו נושא

להכיל מספר אופציות כהוכחה לחיפוש שנעשה בצורה חכמה , על הטקסט הסופי

 . קצריםכלומר עליו להכיל גם תמונות וסרטונים , ומיומונת הנעשה דרך המרשתת
בנוסף לסרטונים ולתמונות על התלמידים להציג את האופציות האחרות שקיבלו 

 .  כתוצאה מהחיפוש נעשה
אם התוצאות , על התלמידים לבדוק לאחר מציאת החומרים הרלוונטיים שנבחרו

 . אכן תואמות את נושא החיפוש שהוגדר 
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 מטרות התוכן 
 

דרך כלי הקישור , המרכזיים של הנושאלכתוב סיכום המקשר את הרעיונות  .1

ולהשתמש בעיצורים ובכלי הפיסוק המתאימים בכדי לשמר את , הנכונים

 . משמעות המשפטים 

להשתמש במיומנות שילוב הטקסטים לשני טקסטים שונים כדי להגיע אל  .2

 .טקסט חדש הנוצר על סמך אותם שני טקסטים קודמים שנמצאו

המוצעות לאחר ביצוע חיפוש טוב ומדויק להכיר את האופציות הרבות  .3

 . במרשתת

, לבחון בצורה טובה ונכונה את החומרים הרצויים מאתרי החיפוש שהתקבלו .4

 . לבחור ולהעריך את המידע בצורה נכונה

לפתח את מיומנות התלמידים בחיפוש ושחזור חומרי מידע הקשורים לנושא  .5

 . הלימודים בצורה נכונה ואפקטיבית
ברורה , מיומנות התלמידים בהצגת חומרי המידע בצורה נכונהלפתח את  .6

 . והצגתם בעזרת הכלים הדיגיטליים האפשריים, ומשכנעת
 . להכיר מספר דרכים לביצוע חיפוש מיומן ומדיוק במרשתת .7
ה נכונה ורלוונטית בדרכי החיפוש אשר מתאימה למחקר הנעשה ובהתאם בחירا .8

 . למטרות שלו
 . חשיבה היגיונית ונכונה .9

 
 

 

אסטרטגיות ודרכים לתרגול מיומנות הסיכום דרך ההבחנה בין  • מושגים בסיסיים 

 . משפטים עיקריים לתתי משפטים

 . שילוב חומרי המידע הדומים למען יצירת טקסט חדש •

היכולת לקיים דיאלוג ולדבר על סוגי צמחי המרפא שהתלמיד מכיר או שמע  -1 ידע קודם  נדרש של התלמיד 

 . מקודםעליהם 
 . יכולת להציג הצגה קצרה מצד התלמידים לגבי סוג צמחים אלה -2
 . ניסיון בכתיבת  שמות של צמחי מרפא שתלמידים אחרים הזכירו -3

המטרה מהשימוש בתקשוב  

 ( הערך המוסף)
 –תרגול אסטרטגיית למידה לקראת בניית תוצר+ פיתוח מיומנות השעתוק הטקסטואלי

 

 : 21 -מיומנויות המאה ה
 

למידה לקראת בניית + תרגול אסטרטגיית + פיתוח מיומנות השעתוק הטקסטואלי

 פיתוח תובנות בנושא השיעור + –תוצר
●  

 : תיאור הסביבה המתוקשבת 
 

 1:1מעבדת מחשבים 

מתוקשבים או )רשימת מקורות  

 ( :לא מתוקשבים
 

 יחידת לימוד מתוקשבת עבור כיתה ה 
 

ההבדלים היכולת להתמודד עם  

 : האישיים
 . מסגרת הלימודים

 . ا. באופן עצמאי, הכיתה בשלמותה

 
 . לשאול שאלות בשלבי חשיבה שונים

 
למידה לקראת בניית + תרגול אסטרטגיית + פיתוח מיומנות השעתוק הטקסטואלי תוצאות ותוצרי הלמידה

 פיתוח תובנות בנושא השיעור + –תוצר
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 הפעילות \מערך השיעור

 
 תהליך הלמידה

תיאור מפורט לתהליך העבודה בתוספת קישורים 

 מתאימים במהלך ההסבר

אסטרטיגיות הוראה 

 למידה
משך 

 הזמן

 

 …. התלמידים מתחלקים לקבוצות לפי מבוא, הפתיחה ● 

 .תלמידים 25בכיתה יש 

כל אחד יושב לבדו מול , התלמידים מתחלקים לבד

ואז המורה מתחילה להנחות אותם לגבי , מחשב

עליהם , העבודות הקודמות שעשו בשיעורים קודמים 

לזכור את השיטות שהשתמשו בהן קודם בעת ביצוע 

המורה מסביר כיצד למצוא . חיפוש מיומן במרשתת

פיסות מידע דומות לאותו נושא וכיצד לשלב את 

, שניהם בכדי ליצור טקסט מידע חדש המובסס עליהם
תלמיד לרשום את המידע בגוף ראשון כדי לדעת על ה

 . להציג אותו אחר כך

המורה שם דוגמה מול התלמידים של טקסטים לגבי  

צמחי מרפא ועלינו לסמן ביחד איפה נמאצאים 

המשפטים העיקריים בכל טקסט כדי לשלב את 

נתרגל את כתיבת ,  המשפטים לתוצר סופי משולב

, טקסט אחר כך החומר בגוף ראשון כדי להציג את ה
על הטקסט להכיל מידע לגבי שני סוגים של צמחי 

 . מרפא אשר לשניהם יש את אותה הפעולה

 

 : מיומנויות החיפוש

למצוא מידע  -1

 . רלוונטי

להעריך את  -2

 .המידע

לסדר ולשלב את  -3

 . המידע

להציג את  -4

 . המידע

 

 ד 5

, הדרך: מהות השיעור  
, השלבים, התוכן
, הפעילות, היישום
קבוצתית  -עצמאית

 (.ואחרים

לפרט את השלבים של בציוע החיפוש כדי להנחות 

 . את התלמידים לעבודה

לאתר חומרי מידע המכילים טקסטים של הסבר  -1

במטרה לרכז עוד מידע ולאסוף , על צמחי המרפא

אותו כדי ליצור פתקיות כמעין תעודת זהות לכל 

 .  צמח מרפא

המרפא דרך לעצב את תעודות הזהות עבור צמחי -2

בחירת המידע הרלוונטי לכך לאחר מציאתו 

במרשתת על ידי התלמידים ולפי קריטריונים 

 . ספיציפיים שהוגדרו מראש

על ידי , ללמוד לתרגל את מיומנות סיכום המידע-3

ובחירת הכותרות , ההבנחה בין עיקר לטפל

לאחר העבודה . המשניות המתאימות לכל פסקה

 .להם באופן עצמאיעליהם להעריך את העבודה ש

להבחין בין משפטים עיקריים למשניים ולסדר -4

 . את המשפטים העיקריים בצורה הגיונית ומובנת

לתרגל את היכולת לשלב שני טקסטים ליצירת -5

 . טקסט חדש המכיל מידע לגבי סוג של צמחי מרפא

 ד 28 . מציאת חומר רלוונטי
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למלא שאלון מתוקשב אישי בנושא החוויה -6

 . לת צמחי מרפאוהניסיון האישי לגבי השימוש ונטי

לחפש ולאסוף מידע רלוונטי לגבי צמח מרפא -7

ולסדר אותו בצורה שמעדיף אותה התלמיד על מנת 

להציג אותה בפני הכיתה דרך סרטון מוקלט או 

 . הצגת שקופיות

 

 סיכום  
 

ולחזור על ההסבר לגבי ) דרך המקרן ומול כל כיתה 

ניתן להיעזר ( רשימת התוצאותבנייה נכונה של 

 . בחומרי לימוד שנלמדו ביחידות קודמות
 
 

 ד 5 הצגת המידע

בניית טקסט אינפורמטיבי על סוג מסוים של צמחי  שיעורי בית  

מרפא הנוצר משני טקסטים דומים והעלאתו באתר 

 . הקורס בפורום של הכיתה

 ד 2 הצגת המידע

השיעור על ידי הצגת אפשר להעריך את תוצרי  הערכה 

התוצאות של הטקסטים המשעותקים שהביאו ליצירת 

טקסט חדש ולהציג את החומר הרלוונטי לגבי 

 . הסגולות הרבות של אותו צמח מרפא שנבחר
 

      הערכת המידע
 ד 5

 
להכיר לתלמיד דרכים לביצוע חיפוש נכון במרשתת  העשרת ידע 

 . צמחי המרפאכדי להגיע אל המידע הרלוונטי לגבי 
  

 

 

 

 מיומנות חברתית רגשיתג. 

 1מערך מיומנות חברתית רגשית מס' 

 ח.של המורה א, לימוד מרחוק –מערך שיעור מתוקשב בנושא חינוך 

 

 نموذج تحضير درس محوسب  

 : ________________  اسم المساق ●

 (10:30مثال الساعة : )مواعيد المساق  ●

 

 

 خ.أ مصمم الدرس /اسم المعلم

 مهارة التفكير العاطفي תחום הדעת/مجال المعرفة 

 
 تربية اسم الموضوع في المنهاج

  
 التعلم عن بعد  موضوع الدّرس 

 
 الصف السابع الصف \الفئة العمريّة 
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 دقيقة  45 مدّة الدّرس 

وصف موجز )موجز الدرس  

 (لمضامين ومحتوى الدرس
 .طرح موضوع التعلم عن بعد 

 .ما هي إيجابياته وسلبياته حسب وجهة نظر الطالب 

 أهداف مضمونيه 
 

 .أن بتعرف الطالب على التعلم الوجاهي وأهميته  -
 .أن يتعرف الطالب على التعلم عن بعد وأهميته  -
أن يسترجع الطالب مهارتي البحث واالستنساخ من خالل عرضهما داخل برنامج  -

powerpoint     
 أن يتعلم الطالب أهمية التعبير عن الرأي فيما يتعلق بمصلحته  -

 .تعلم عن بعد  - مصطلحات أساسية 
 . تعلم وجاهي  -
 .وجهة نظر  -
 .تعبير   -
 

 .التواصل عبر الشبكات االجتماعية  معرفة مسبقة للطالب 

من ( القيمة المضافة)الهدف  

 استعمال الحوسبة
חשיבה חברתית التمرن على استراتيجية +  االجتماعي العاطفيتطوير مهارة التفكير 

 . רגשית 

 

 :21مهارات القرن الـ 
 

 تطوير التفكير التحليلي ●

 :البيئة المحوسبةوصف  
 

 1:1مختبر حاسوب 

محوسبة وغير )قائمة المصادر  

 (: محوسبة
 

 .واتس أب 
 .موقع المدرسة 

 .كل طالب أمام حاسوب  التعامل مع الفروقات الفردية 
 .توجيه الطالب وقت الحاجة خالل العمل بالحاسوب  –نقاش  –طرح األسئلة  –محادثة 

חשיבה חברתית التمرن على استراتيجية + تطوير مهارة التفكير االجتماعي العاطفي  التعليمي( المخرج)الناتج  

 .רגשית 

 

 

 

 

 

 النشاط /مجرى الدّرس

 
مفصل للسيرورة مع وصف   سير التعليم 

االرتباطات الالزمة مباشرة من 

 خالل الشرح

אסטרטיגיות הוראה 

 למידה
 الّزمن

 

 :طرح سؤال  اِفتتاحيّة؛ تمهيد 

 ماذا يعني لك التعلم عن بعد ؟
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بعد تلقي اإلجابات من الطالب أبدأ 

بالمحادثة عن الوضع الحالي وأهمية 

التعلم عن بعد كوسيلة بديلة إلكمال 

 .المسيرة التعليمية بأقل أضرار 

 

 

 :صلب الدرس  
الطريقة، المحتوى، المراحل، 

جماعي  /التطبيق، النشاط، فردي

 (وغيره

بعد االفتتاحية وطرح الموضوع 

 :المركزي أنتقل للسؤال التالي 

ما هو األنسب واألنجع في سير 

المسار التعليمي التعلم الوجاهي أم 

 التعلم عن بعد ؟

من هنا أستغل الفرصة لمنح الطالب 

حق التعبير عن الرأي وتفريغ 

الطاقات المشحونة داخلهم بسبب 

الوضع الراهن مع احترام طرق 

التفكير ودمج أسلوب الفكاهة ومنحهم 

 ..الشعور باألمل والتفاؤل 

ذكر إيجابيات وسلبيات كل من التعلم 

 الوجاهي والتعلم عن بعد 

ة طرق ليستطيع الطالب فهم أهمي

 .التدريس في كلتا الحالتين 

أستند في عرض معلومات من الشبكة 

 . العنكبوتية 

 

  

 تلخيص 
 

 
دمج البنود األساسية التي قام الطالب 

بعرضها خالل الدرس والتشديد عليها 

 .كنقاط أساسية هامة لدرس اليوم 
 

  

  وظيفة بيتيّة 
 

  

  تقويم وتقييم 
 

       

 
    إثراء معلوماتي 

 1' רגשית מס-תרגום מערך יומנות חברתית

 מערך שיעור מתוקשב   

 : ________________  בקורס ●

 (10:30לדוגמה בשעה : )זמני הקורס ●

 

 

 ח.א מתכנן המערך \שם המורה
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 מיומנויות חשיבה חברתית רגשית  תחום הדעת 

 
שם נושא הלימוד בתוכנית 

 הלימודים
 חינוך 

  
 לימוד מרחוק  נושא השיעור

 
 כיתה ז  הכיתה -טווח גילאים

 ד 45 משך זמן השיעור 

תיאור מקוצר )תיאור השיעור 

 (לנושאי השיעור
 . להציג את נושא הלימוד מרחוק

 . לדבר על היתרונות והחסרונות מנקודת מבטם של התלמידים

 מטרות התוכן 
 

  . הפרונטליתהלמידה שהתלמיד יכיר את החשיבות של -
 . רחוק ומה החשיבות של אופציה לימוד זושהתלמיד יבין מה זה ללמוד מ -
ומנויות החיפוש והשעתוק הטקסטואלי ולהציג את שהתלמיד יחזור לתרגל את מי -

     powerpoint הדברים בשקופיות מצגת 
 . מעת דעתו בצורה שתביא לו תועלת אישיתשהתלמיד ילמד את חשיבות הש -

 . לימוד מרחוק- מושגים בסיסיים  
 . ולמידה פרונטליתהוראה  -
 . דעה אישית -
 . הבעה -
 

 .לדעת ליצור קשרים דרך כלי המדיה החברתית معرفة مسبقة للطالب 

من ( القيمة المضافة)الهدف  

 استعمال الحوسبة
חשיבה חברתית  תרגול אסטרטגיית+ רגשית  \לפתח את מיומנות החשיבה החברתית

 . רגשית 

 

 :21مهارات القرن الـ 
 

 .לפתח את החשיבה האנליטית ●

 :البيئة المحوسبةوصف  
 

 1:1מעבדת מחשבים 

محوسبة وغير )قائمة المصادر  

 (: محوسبة
 

 . וואטסאפ
 . אתר בית הספר

 . כל תלמיד עובד מול המחשב שלו التعامل مع الفروقات الفردية 
להנחות את התלמידים בעת הצורך במהלך  -קיום שיח -שאלת שאלות -קיום דיון

 . העבודה עם המחשבים

חשיבה חברתית תרגול אסטרטגיית + רגשית  \פיתוח מיומנות החשיבה החברתית التعليمي( المخرج)الناتج  

 .רגשית 
 הפעילות \מערך השיעור

 
תיאור מפורט לתהליך העבודה  תהליך הלמידה 

קישורים מתאימים במהלך בתוספת 

 ההסבר

אסטרטיגיות הוראה 

 למידה
 משך זמן

 

להציג את נושא הדיון ולשאול את  מבוא, הפתיחה ● 

 : השאלה העיקרית

 ? מה דעתך על הלימוד מרחוק
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, לאחר שהתלמידים מביעים את דעתם
אני מתחילה בשיח לגבי המצב 

העכשווי שלנו ומדגישה את החשיבות 

ככלי אלטרנטיבי של הלמידה מרחוק 

שיאפשר המשכת הלימודים עם הכי 

 . פחות נזקים

 

, התוכן, הדרך: מהות השיעור  
, הפעילות, היישום, השלבים
 (.קבוצתית ואחרים -עצמאית

לאחר שלב הפתיחה והצגת הנושא 

 : המרכזי אני עוברת לשאלה השנייה

לפי דעתם איזו דרך לימוד היא הכי 

פרונטלית  למידה, מתאימה והכי נכונה

 ? או למידה מרחוק

אני נותנת לתלמידים את הזכות 

המלאה שלהם להביע את דעתם 

ולפרוק אנרגיות ולחץ מתוכם שנוצרו 

אני אכבד את , בעקבות המצב הנוכחי

הצורה בה הם חושבים ואשלב גם 

חוש הומור כדי לתת להם תחושה 

 . טובה עם מוטיבציה ותקווה

 אנחנו נדבר גם על היתרונות ועל

החסרונות של הלמידה הפרונטלית 

 . ושל הלמידה מרחוק

כדי שהתלמידים יבינו בדיוק איך כל 

 . אחת משתי השיטות עובדת

אני תומכת את הדברים שלי בחומרים 

 . ומידע שאציג מהמרשתת

 

 

  

 סיכום  
 

 
אני אשלב את כל הסעיפים המרכזיים 

ואציג אותם במהלך השיעור כנקודות 

 . שיעור היוםחשובות לנושא של 
 

  

  שיעורי בית  
 

  

  הערכה 
 

       

 
    העשרת ידע  
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2רגשית מס'  מערך מיומנות חברתית  

 ג.של המורה נ, מיומנות חברתית רגשית -מערך שיעור מתוקשב בנושא שפה

 نموذج تحضير درس محوسب  

פיתוח אוריינות דיגיטלית של תלמידים )تطوير مهارات التنور الرقمي للطالب في موضوع اللغة العربية : __اسم المساق ●

 ( במקצוע שפה ערבית 

 (10:30مثال الساعة : )مواعيد المساق  ●

 

 

 غ .ن مصمم الدرس /اسم المعلم

 لغة عربية  תחום הדעת/مجال المعرفة 

 
 االجتماعي العاطفي مهارة التفكير اسم الموضوع في المنهاج

  
 تطوير مهارة التفكير االجتماعي العاطفي  موضوع الدّرس 

 
 الصف الثامن  الصف \الفئة العمريّة 

 دقيقة 45 مدّة الدّرس 

وصف موجز )موجز الدرس  

 (لمضامين ومحتوى الدرس

سيتم التركيز في هذه الحصة على تطوير مهارة التفكير االجتماعي العاطفي، وتذكير الطالب 

، (PowerPoint)بالمهارات السابقة التي قمنا بدراستها في حصص سابقة من خالل شرائح  
حيث سيتم عرض الشرائح وتلخيص ما جاء فيها ومن ثم االنتقال إلى مهارة التفكير العاطفي 

مجموعة لك من خالل  طرح  معضلة  وموقف حدث بين طالبات الصف على االجتماعي وذ

أمام الصف والطلب منهم بالتعليق على ما يذكره زمالؤهم وابداء آرائهم في الواتس اب 

الموقف، من هنا سندخل إلى مهارة التفكير االجتماعي والعاطفي، حيث سيقوم المعلم بشرح 

مل مع مثل هذه المواقف وتوجيههم لتطوير مهارة المهارة والتوضيح للطالب كيفية التعا

 ....  التفكير االجتماعي

 أهداف مضمونيه 
 

 . أن يتذكر الطالب مهارة المعرفة اللغوية ومهارة االستنساخ من خالل الشرائح-
 . أن يعدد الطالب بعضا من وسائل التواصل االجتماعي االلكتروني-
والمعضلة المطروحة، ويعقب على ما ذكره أن يظهر الطالب موقفه على الموقف -

 . زمالؤه سابقا
أن يتقن الطالب ويذوت الطريقة السليمة للكالم، االستماع واالصغاء لآلخرين سواء أكان  -

 .  مباشرة أو على مواقع التواصل  االلكتروني والشبكة العنكبوتية
سواء أكان مباشرة أو على . بأن يظهر الطالب القدرة على النقاش والنقد البناء والرد المؤد-

 ( אתיקה. )مواقع التواصل االلكترونية والشبكة العنكبوتية
سواء أكان مباشرة أو على مواقع التواصل . ان يذوت الطالب  قيمة احترام الرأي االخر -

 .  والشبكة العنكبوتية
سواء . أن يذوت الطالب قيمة الخصوصية سواء أكانت في أمور تخصه هو أو تخص غيره -

 .  أكان مباشرة أو على مواقع التواصل والشبكة العنكبوتية
أن يستطيع الطالب وضع الحدود الالزمة عند استخدامه لوسائل التواصل االجتماعي  -

 (. أن يكون حذرا)االلكتروني، 
  
أن يتمكن الطالب من استخدام الواتس اب ووسائل التواصل االجتماعي االلكترونية  بالطريقة -

 . يمة والصحيحة واالمنةالسل
 

 .مهارة المعرفة الرقمية، االستنساخ، التفكير االجتماعي العاطفي- مصطلحات أساسية 
 . الخصوصية-
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 ......النقاش البناء، النقد البناء، معضلة، احترام الرأي االخر -

االلكترونية االجتماعية واستخدام وسائل التواصل االلكترونية، استخدام وسائل االتصال  معرفة مسبقة للطالب 

 .  الشبكة العنكبوتية للتواصل مع االخرين

من ( القيمة المضافة)الهدف  

 استعمال الحوسبة
 ניהול דיון מקוון כתובالتمرن على استراتيجية +تطوير مهارة التفكير االجتماعي العاطفي  

 

 :21مهارات القرن الـ 
 

 تطوير التفكير التحليلي ●

 :البيئة المحوسبةوصف  
 

 1:1مختبر حاسوب 

محوسبة وغير )قائمة المصادر  

 (: محوسبة
 

 واتس اب ويب+  برنامج الواتس اب: الهاتف 
 حاسوب 

 العمل بشكل فردي  التعامل مع الفروقات الفردية 
 ...........طرح اسئله بمستويات تفكير مختلفه

 ניהול דיון מקוון כתובالتمرن على استراتيجية +تطوير مهارة التفكير االجتماعي العاطفي   التعليمي( المخرج)الناتج  

 النشاط /مجرى الدّرس

 
وصف  مفصل للسيرورة مع  سير التعليم 

االرتباطات الالزمة مباشرة من خالل 

 الشرح

אסטרטיגיות הוראה 

 למידה
 الّزمن

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اِفتتاحيّة؛ تمهيد  ●

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بمهارات رقميةيذكر المعلم الطالب -
سابقة وعلى أن هذه المهارات تعتمد 

. على الحاسوب والشبكة االلكترونية
التعامل معها في حصص سابقة  وقد تم

  :من خالل هذه الشرائح

 

  

 : يقوم المعلم بطرح السؤال التالي-

ما هي وسائل االتصال االلكترونية  *

سواء أكانت عن طريق الحاسوب أو )

عن طريق أجهزة الكترونية 

 التي تعرفونها وتتعاملون معها؟ (أخرى

سيقوم الطالب بذكر الكثير من الوسائل 

الواتس الميل، االنستغرام، : ) منها

  ....(اب

عندها سأتطرق بالذات الى الواتس اب -

وذلك ألصل الى طرح معضلة بسيطة 

حدثت في الواتس اب كمقدمة لما 

 .سيكون 

قمت بإرسال رسالة على مجموعة 

بنات الصف جاء فيها بأن في الهاتف 

 .... : النقال فيروس يقتل صاحبه

عرض + الوجاهية  

 شرائح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-10  
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 :صلب الدرس

الطريقة، المحتوى، المراحل، 

جماعي  /التطبيق، النشاط، فردي

 (وغيره

ود الفعل وعليه فقد وجدت الكثير من رد

 : منها

للهاتف النقال الكثير من الفوائد : االء-

وعلينا أن ننظر دائما الى الكأس 

 . ..... الممتلئ

استخدام الهاتف النقال : أحالم -

بالطريقة الغير صحيحة هو الذي يعتبر 

 .....  الفايروس وليس الهاتف نفسه

االن أطلب منكم التعليق على ما جاء  -

ذه المعضلة من من ردود سابقة حول ه

 . أحالم واالء وغيرهن

 

 

 

 

يستمع المعلم للنقاش الذي سيدور في -

الصف وللردود والتعليقات على ما 

ذكرته االء واحالم وغيرهم من طالب 

 . الصف

هنا يتدخل المعلم ليشرح مهارة التفكير -

 . االجتماعي العاطفي

من خالل التعليق على ما دار في -

دة الصف، حيث سيتطرق على ع

 : جوانب تطوير هذه المهارة منها

أن يعطي مالحظات على التعامل # 

 . وطريقة النقاش والرد فيما بين الطالب

أن يذكر المعلم أنه علينا أخذ الحذر # 

في المعلومات التي نشاركها مع 

 .  االخرين

أن ينبه المعلم الطالب لشريحة # 

فلكل . )األشخاص الذين نتعامل معهم

 ....(ختلفة عن األخرىشريحة طريقة م

أن ينبه المعلم على أن يكون التعليق # 

 . التحليل والنقد بناء

يتدخل المعلم في بعض المرات ليكون #

 .... . موجها ومحفزا في النقاش

بعد االنتهاء من النقاش يقوم المعلم -

بتلخيص مهارة التفكير االجتماعي 

العاطفي ويطرح معضلة جديدة أمام 

الواتس اب ، ويطلب  الطالب من خالل

منهم أن يقوموا بالتعليق عليها وكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . الوجاهية
 .التفّكر-
 .التذكر-
 .المقارنة-
 . الدمج-
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طالب يعلق على ما ذكره زمالؤه مع 

 : ذكر االسم  ويعطيهم مثاال على ذلك 

 

 

 : مثال

بالنسبة لما ذكرته أالء في : أحمد

معضلة الهاتف فهو منطقي جدا، وذلك 

ألننا نحن الطالب وأنتم المعلمون دائما 

الممتلئ للكأس، ننادي بالنظر الى القسم 

أما ما قالته أحالم بالنسبة للموضوع 

. فهو ال يتماشى كثيرا مع ما نحن عليه
ومع ذلك فأنا أرى أننا لو حاولنا 

التركيز في إيجابيات الهاتف أكثر من 

سلبياتها الستطعنا الحد من السلبيات 

 ... . ونشر االيجابيات

ما ذكرته أحالم ليس دقيقا بالفعل : سبأ

ا نرى أن الكثير منا ال يأخذ وذلك ألنن

لذا فانني . حذره في  استخدام الهاتف

أرى أن ما قالته أالء هو صلب 

الموضوع ، وعليه أنا أطلب من الجميع 

أن يأخذ دورات في االستخدام االمن 

للوسائل االلكترونية وليس الهاتف 

 .... فقط

معضلة  )يطرح المعلم المعضلة، -

امج من خالل برن( نواجهها اليوم

التواصل االجتماعي االلكتروني واتس 

 : وهي) اب وواتس اب ويب

فيروس كورونا مؤامرة أم حرٌب تواجه 

 اإلنسانية؟ 

يعلق المعلم على هذه المعضلة بأسماء -

 . وهمية 

يعتبر فيروس كورونا من : محمود

أخطر الفيروسات التي تواجه البشرية 

 . وهذا ما أثبته األطباء حتى هذه الساعة

بالنسبة لما قاله محمود فهو غير : اءند

مؤكد علميا وخاصة بعد أن ظهرت 

الكثير من الفيديوهات على مواقع 

التواصل االجتماعي والتي تدحض ما 

ان الفيروس هو ]قاله محمود وتؤكد 

اختراع بدأ في الصين ولم تستطع 

السيطرة عليه وهذا بالفعل ما نراه اليوم 

 بأن هذا الفيروس خرج عن سيطرة

 ..... الجميع
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وبعد ذلك يطلب من الطالب بأن -

يقوموا بالتعليق على ما ذكره محمود 

ونداء  وزمالء آخرين وذكر رأيهم في 

 . الموضوع

وخالل النقاش يقوم المعلم بتوجيه 

الطالب وتحفيزهم من خالل وضع 

 . تعليق هو أيضا

يقوم المعلم بالتشديد على نقاط تطور -

ي العاطفي مهارة التفكير االجتماع

 : ومنها

أن ينتبه الطالب آلداب التعامل النقاش *

 . والرد

أن ينتبه الطالب للمعلومات التي يريد *

 . مشاركتها مع االخرين

أن ينتبه الطالب للريحة التي يتواصل *

 .... . معها

 

 تلخيص 
 

يقوم المعلم في هذه المرحلة بتلخيص 

مهارة التفكير االجتماعي العاطفي كما 

ذكر سابقا، ويستمع إلى األمور التي 

 ذوتها الطالب من هذه المهارة

 5 

يقوم كل طالب بتدوين معضلة أن - وظيفة بيتيّة 

جديدة في دفاترهم لمناقشتها والتعليق 

 . عليها في الحصة التالية

 1 

أن نصل إلى كون الطالب  ذوتوا - تقويم وتقييم 

مهارة التفكير االجتماعي العاطفي من 

خالل تعليقهم على المعضالت التي 

 حضرها زمالؤهم في البيت 

       

 
    إثراء معلوماتي 

 

 2' רגשית מס-תרגום מערך מיומנות חברתית

 

 מערך שיעור מתוקשב 

 ( פיתוח אוריינות דיגיטלית של תלמידים במקצוע שפה ערבית :  )בקורס ●

 (10:30לדוגמה בשעה : )זמני הקורס  ●

 

 

 ג .נ מתכנן המערך \שם המורה

 שפה ערבית תחום הדעת 

 
 רגשית \החברתיתמיומנויות החשיבה  שם הנושא בתוכנית הלימודים
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 רגשית \פיתוח מיומנות החשיבה החברתית נושא השיעור

 
 " ח"כיתה  הכיתה -טווח גילאים

 דקות  45 משך זמן השיעור 

תיאור מקוצר )תיאור השיעור 

 ( לנושאי השיעור
המורה תזכיר . רגשית  \הדגש יושם על פיתוח המיומנות החברתית , בשיעור הזה

לתלמידים את המשימות הקודמות שעשו בשיעורים קודמים בעזרת מצגת 

(PowerPoint) ،לאחר מכן . המורה תציג את המצגת ותסכם את הדברים הנזכרים בה

מקרה שקרה , רגשית דרך הצגת דילמה  \המורה תעבור לפיתוח המיומנות החברתית 

על התלמידים להביע . בפני הכיתה, בין תלמידות הכיתה  בקבוצת הווטאסאפ הכיתתית

 \כך נתחיל לעבוד על המיומנות החברתית. את דעתם בנושא ולהשתתף ביון פעיל 
רגשית והמורה תסביר בדיוק מה זו המיומנות הזו ותסביר להם כיצד להתמודד עם 

רגישת  \היא תכוון אותם ותנחה אותם לפיתוח המיומנות החברתית, מצבים כאלה 

 .  אצלם

 רות התוכןמט 
 

 . על התלמיד לזכור את מיומנות השליטה בשפה ומיומנות בניית  שקופיות במצגת
 . על התלמיד לדעת כמה כלים חברתיים מתוקשבים
 .ולהגיב לחברים שלו לכיתה, על התלמיד להביע את דעתו על הדילמה שהוצגה

, נכונהלדעת לנסח את דבריו בצורה , על התלמיד להפגין בקיאות בהבעה בעל פה
 .להקשיב בשקט לאחרים גם פנים אל מול פנים וגם בצורה מתוקשבת 

לדעת לתת ביקורת בונה , על התלמיד להפגין יכולת בהשתתפות בדיון פעיל ומכבד

 . גם פנים אל מול פנים וגם בצורה מתוקשבת, ומכבדת
על התלמיד להפנים כי יש ערך לדעתם של אחרים וצריך לכבד אותם גם פנים   

 . מול פנים וגם בצורה מתוקשבתאל 
, על התלמיד להפנים כי ישנה פרטיות שעליו לכבד גם את שלו וגם של אחרים

 . פנים אל מול פנים וגם בצורה מתוקשבת
על התלמידים לדעת להציב גבולות חיוניים בעת השימוש בתקשוב למטרת תקשורת 

 (. עליו להיות זהיר)חברתית 
 . אפ ובכלי המדיה החברתית בצורה נכונה וזהירהעל התלמיד לדעת להשתמש בווטס

 
 

 . רגשית \חשיבה חברתית, מיומנות השעתוק, מיומנות אוריינית - מושגים בסיסיים 
 . כיבוד דעת האחרים, דילמה, ביקורת בונה, דיון פורה -

החברתית שליטה בשימוש במדיה , יכולת להשתמש בכלי דיגיטליים לתקשורת חברתית ידע קודם של התלמיד 

 . ובאתרי האינטרנט למען התקשרות עם אחרים

המטרה מהשימוש בתקשוב  

 ( הערך המוסף)
 ניהול דיון מקוון כתובתרגול אסטרטגית + רגשית \פיתוח מיומנות חשיבה חברתית

 

 : 21 -מיומנויות המאה ה
 

 פיתוח חשיבה אנליטית  ●

 : תיאור הסביבה המתוקשבת 
 

  1:1מעבדת מחשבים 

מתוקשבים או )רשימת מקורות  

 ( :לא מתוקשבים
 

 קבוצת וואטספ + אפליקציית וואטסאפ: טלפון סלולרי
 מחשב 

היכולת להתמודד עם ההבדלים  

 : האישיים
 לעבוד באופן עצמי 

 לשאול שאלות ברמות חשיבה שונות 
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 ניהול דיון מקוון כתובתרגול אסטרטגית + רגישת  \פיתוח מיומנות החשיבה החברתית תוצאות ותוצרי הלמידה

 

 הפעילות \מערך השיעור

 
תיאור מפורט לתהליך העבודה  תהליך הלמידה 

בתוספת קישורים מתאימים במהלך 

 ההסבר

אסטרטיגיות הוראה 

 למידה
 משך זמן

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מבוא, הפתיחה ●

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המורה מזכיר את התלמידים במיומנות -

אוריינות דיגיטלית קודמות שנלמדו 

בזמנים קודמים ומקשר אותם ליכולת 

שלהם לעבוד בעזרת המחשב 

הוא מציג להם את הנושא . והאינטרנט

 .דרך שקופויות של מצגת שהכין

 

  

 : המורה שואל את השאלה כדלהלן

איזו כלי מדיה חברתית ותקשרות אתם 

של מחשב או של כלים , מכירים

האם . דיגיטליים אחרים שאתם מכירים

 ? אתם עובדים אתם

 -איי: התלמידים יזכירו המון כלים כגון
 ' ווטאספ וכו, אינסטגראם, מייל

על אפליקציית אז אני אדבר במיוחד 

הווטסאפ כדי להגיד אל הדילמה 

 . שברצוני להציג כפתיחה לשאר הדיון

שלחתי הודעה בקבוצת הווטסאפ של 

בנות הכיתה שאומרת כי בטלפון 

הסלולרי ישנה מגפה שהורגת את בעל 

 ….:  הטלפון 

 : ואז מצאתי המון תגובות ומהן

לטלפון הסלולרי המון יתרונות : אלאא

להתסכל על הצד המלא ועלינו תמיד 

 . של הכוס

השימוש בטלפון הסלולרי : אחלאם

בצורה לא נכונה הוא זה שנחשב 

 ….למגפה ולא הטלפון הסלולרי עצמו 

עכשיו אני מבקשת מכם להגיב על אחת 

, התגובות הללו שדנות בדילמה שלנו
 . יש של אחלאם ושל אלאא ואחרים

 

 

+ הוראה פרונטלית
 . הצגת מצגת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-10  
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, התוכן, הדרך: מהות השיעור

, הפעילות, היישום, השלבים
 (.קבוצתית ואחרים -עצמאית

 

 

, המורה מקשיב לדיון שמתפתח בכיתה
ות של התלמידים בעבור ולתגוב

תגובתיהן של אלאא ואחלאם ואחרים 

 . מהכיתה

המורה אז נכנס לתמונה ומסביר לגבי 

 .רגשית  -המיומנות החברתית

 

בזמן הבעת דעתם על מה שקורה 

על המורה לפתח כמה צדדים , בכיתה

 : של אותה מיומנות והם

על המורה לתת הערות כיצד # 

 להתמודד עם דיון כזה ומה הצורה

 . האידיאלית של דיון זה בין התלמידים

על המורה להזיכר לתלמידים # 

שעליהם להיזהיר במידע אשר הם 

 . משתפים עם אחרים

על המורה לכוון את התלמידים לסוג # 

האנשים שאתם הם יוצרים קשר 

משום שלכל אוכלוסייה יש דרך פנייה )

 ( אחרת

על המורה לכוון את התלמידים למתן # 

 . ביקורתית ובונהתגובה 

על המורה להשתתף לפעמים בדיון # 

 . כדי להנחות אותם בדיון ולעורר אותם

על המורה , לאחר סיום הדיון -

לסכם את המיומנות 

רגשית  ולהציג  \החברתית

דילמה חדשה לתלמידים 

 . בעזרת הווטאסאפ
על המורה לבקש מהתלמידים  -

להביע את דעתם על מה 

שנשלח אליהם ועל 

של חבריהם  תגובותיהם

עם ציון השם שלהם  .לכיתה

 : ולתת להם דוגמה על כך

 : לדוגמה

לגבי מה שכתבה אלאא לגבי : אחמד

דילמת הטלפון הסלולרי אני מוצא כי 

וזאת כי , הדברים הם היגיוניים מאוד

אנחנו התלמידים ואתם המורים תמיד 

 
 
 
 
 
 

, הוראה פרונטלית
, זכירה, חשיבה
 . שילוב, השוואה

 
 
 

 
35-45 
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. מסתכלים על החלק המלא של הכוס
אבל מה שאמרה אחלאם לגבי הנושא 

אז זה לא ממש הולך עם מה שקורה 

אבל בכל זאת אני רואה כי אם . באמת

ננסה להתרכז ביתרונות הטלפון 

הסלולרי נמצא כי הן עולות במספרן על 

ועלינו להגביל את , החסרונות 

 . החסרונות ולהפיץ את היתרונות

מה שאמרה אחלאם אינו : סאבאא

מדיוק באמת כי אנחנו רואים המון 

הרים בעת השימוש אנשים שאינם נז

משום כך אני מסכים . בטלפון הסלולרי

במאה אחוז עם אללא כי זה עיקר 

ואני מבקשת מכולם להשתתף , הנושא

בקורסים כיצד להשתמש נכון בכלי 

המדיה החברתית ולא רק הטלפון 

 . הסלולרי

 

המורה מציג דילמה שמתמודדים איתה -

 : היום דרך הווטסאפ  והיא 

הוא קונספירציה  האם ווירום הקורנה 

 ?עולמית או מלחמה נגד האנושות

המורה מגיב על הדילמה הזו בעזרת -

 . שמות פיקטיביים

ווירוס הקורונה נחשב לאחד : מחמוד

הווירוסים החמורים שהאנושות 

מתמודדת אתם וזה מה שהרופאים 

 . הוכיחו עד השעה הזו

לגבי מה שאמר מחמוד אז אני : נידאא

ממש מדויק וזאת חייבת להגיד שזה לא 

בעקבות הוידאוים שהופצו ברשת 

המדיה החברתית אשר מוכיחות את 

ההפך והם  טוענים כי הווירוס הוא 

המצאת סין והיא לא יכלה לתחם אותו 

או לשלוט עליו וזה מה שאנחנו רואים 

היום כאשר הווירוס יצא מכלל שליטה 

 . של כולם

אחר כך התלמידים מתבקשים להגיב 

מחמוד ונידאא ועליהם על מה שאמרו 

 . להביע את דעתם בנושא

 

במהלך הדיון על המורה לכוון -

ולהנחות את התלמידים לדיון פורה 
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ולעורר אותם בהשתתפותו הפעילה גם 

 . הוא

המורה מדגיש את הנקודות החשובות  -

רגשית  \לפיתוח המיומנות החברתית

 : וחלק מהן הוא

על תלמיד לשים לב  ●

 . תגובהלנימוסים של הדיון וה
על התלמידים לשים לב  ●

למידע אשר הוא רוצה לשתף 

 . עם אחרים
על התלמידים להכיר את  ●

אלה שהוא באינטראקציה 

 עצם

 

 

 

 

 סיכום 
 

המורה מסכם את מה שנלמד לגבי 

רגשית ושומע  \מיומנות חברתית

מהתלמידים מהם הם למדו בעקבות 

 .התהליך 

 5 

על התלמידים להציג דילמה  - שיעורי בית  

חדשה ולכתוב אותה 

במחברת שלהם כדי לדון בה 

  .בשיעורים הבאים

 1 

להגיע למצב בו עלינו  - הערכה  

לתלמידים יש מיומנות 

רגשית  \חשיבה חברתית

אשר מתבטאת בתגובות 

שלהם לדילמות המוצגות 

בכיתה שהכינו חברים שלהם 

 . 

       

 
    העשרת ידע 

 

 3' רגשית מס-מערך מיומנות חברתית

 ד.מיומנויות חשיבה חברתית רגשית של המורה ז–מערך שיעור מתוקשב בנושא שפה 

 نموذج تحضير درس محوسب  

 تطوير مهارات التنور الرقمي للطالب في موضوع اللغة العربية : __اسم المساق ●

 (10:45 -10:00مثال الساعة : )مواعيد المساق  ●

 

 

 د.ز مصمم الدرس /اسم المعلم
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 اللغة العربية  תחום הדעת/مجال المعرفة 

 
 االجتماعي العاطفيمهارة التفكير  اسم الموضوع في المنهاج

  
 تطوير مهارة التفكير االجتماعي العاطفي  موضوع الدّرس 

 
 الصف الثامن  الصف \الفئة العمريّة 

 دقيقة 45 مدّة الدّرس 

وصف موجز )موجز الدرس  

 (لمضامين ومحتوى الدرس
في هذه الحصة نركز على تطوير مهارة التفكير االجتماعي العاطفي، ونناقش  موضوع  -

التعليم المنزلي عن بعد بين مؤيد ومعارض، ) وهو  -عن طريق منظومة اليف توب -الساعة 

خاصة ونحن نمر بأزمة كورونا التي جعلتنا حبيسي البيوت ، وأذكرهم ...( فوائده، نواقصه

 : درس السابقبما أوضحته لهم في ال
 .على كل طالب أن يقرأ ما كتب زمالُؤهُ ويحترم اراءهم، ويذكر رأيه دون تجريح

دوري هنا توجيه الحوار، والتدخل عند الحاجة حتى ال يخرج النقاش عن الموضوع -

 .المطروح
 

 أهداف مضمونيه 
 

زمالؤه أن يظهر الطالب موقفه من قضية النقاش المطروحة، ويعقب على ما ذكره -

 . سابقا
 أن يتقبّل الطالب وجهات النظر الموافقة له وكذلك المخالفة لرأيه -
 . والتقيد آداب الحوار. أن يظهر الطالب القدرة على النقاش والنقد البناء والرد المؤدب-
 .من خالل رده وتعليقه. ان يذوت الطالب قيمة احترام الرأي االخر -
ائل التواصل االجتماعي االلكترونية بالطريقة السليمة أن يتمكن الطالب من استخدام وس-

 . والصحيحة واآلمنة
 

 .مهارة المعرفة الرقمية، التفكير االجتماعي العاطفي- مصطلحات أساسية 
 .النقاش البناء، النقد البناء، احترام الرأي االخر -

االتصال االلكترونية االجتماعية واستخدام وسائل التواصل االلكترونية، استخدام وسائل  معرفة مسبقة للطالب 

 .  الشبكة العنكبوتية للتواصل مع االخرين

من ( القيمة المضافة)الهدف  

 استعمال الحوسبة
 .דיון מקוון כתובالتمرن على استراتيجية + تطوير مهارة التفكير االجتماعي العاطفي  

 

 :21مهارات القرن الـ 
 

 تطوير التفكير التحليلي ●

 :البيئة المحوسبةوصف  
 

 1:1مختبر حاسوب 

محوسبة وغير )قائمة المصادر  

 (: محوسبة
 

 تطبيق اليف توب /موقع

 .العمل بشكل فردي في منظومة اليف توب عبر موقعها في النت أو التطبيق في الهواتف التعامل مع الفروقات الفردية 

 דיון מקוון כתובالتمرن على استراتيجية +تطوير مهارة التفكير االجتماعي العاطفي   التعليمي( المخرج)الناتج  

 

 النشاط /مجرى الدّرس

 
وصف  مفصل للسيرورة مع  سير التعليم 

االرتباطات الالزمة مباشرة من خالل 

 الشرح

אסטרטיגיות הוראה 

 למידה
 الّزمن
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 اِفتتاحيّة؛ تمهيد  ●

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :صلب الدرس

الطريقة، المحتوى، المراحل، 

جماعي  /التطبيق، النشاط، فردي

 (وغيره

 عبر منظومة اليفأرسل للطالب * 

توب ملفا يجدونه في        

،وهم (الوظائف البيتية/الواجبات)

 .معتادون على هذا

في الملف أعرض القضية التالية  

وأطلب مناقشتها بواسطة رسائل 

-18:00) المنظومة، وأحدد لهم وقتا 
18:45.) 

 :القضية

في األسابيع الماضية عشنا أوقاتا * 

. جعلتنا نعيد ترتيب أوراقنا من جديد
فكان أن أكملنا تعليمنا في بيوتنا عبر 

 . وسائل متنوعة

لتعليم ا" قضيتنا التي نناقشها اليوم

المنزلي عن بعد بين مؤيد ومعارض، 

 ...(.فوائده، نواقصه

 

 .السالم عليكم

أعزائي سنبدأ درسنا بعد دقائق، -

 .فاستعدوا

 :يبدأ الطالب كما تعودنا من قبل بــــــ-

 –..... مستعد.... جاهز استاد... تفضل-
 :لنبدأ

 :أذكركم طالبي

احترم رأي زميلك وال  ✔

تسخر منه مهما كان، وإن 

 .خالف رأيك

اقرأ ما كتبه زمالؤك أوال  ثم  ✔

 .أبِد رأيك

كيف ترون التعليم عن بُعد : السؤال

وأنتم في بيوتكم، هل تجري األمور كما 

 كانت في المدرسة؟

أذكر لهم ان أحد الطالب أرسل لي )

عبر الواتس رسالة يتذمر فيها من 

طريقة التعليم هذه وانه ال يجد المتعة 

 .يجدها في الصفوالفائدة كما كان 

 .ثم أطلب منهم التعليق على ما قاله

 (ما رأيكم بقوله؟

يكون دوري توجيه الحوار،  -

إذا خرج أحدهم عن 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الكتابة بلغة الطالب 

الفصحى الميسرة 

عبر رسائل 

 .المنظومة
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الموضوع، أو لم يتقيد بما 

 .كتب زميله قبله
يوسف، هل قرأت ما : مثال -

كتب عبد الرحمن؟ ان كانت 

لم أقرأ، لن يقبل رأيه : اجابته

ويلزم بالتعليق فقط على ما 

 .من سبقهكتبه 
 
أوجه لهم خالل الحوار -

فإذا . أسئلة متعلقة بما يكتبونه

التعليم في : كتب أحدهم

المدرسة أفضل ألننا نرى 

المعلم واقفا امامنا ونرى 

وهل : زمالءنا؟ هنا أسأله

وجود شخص المعلم أمامك 

وجها لوجه له فائدة؟ انت قد 

تراه عبر جوجل ميت؟ ما 

رأيكم طالبي بما قاله 

  زميلكم؟

 

  

 

.  

 

 

 

 

 

 
.  
 

 تلخيص 
 

يلخص المعلم مهارة التفكير االجتماعي 

العاطفي ويستمع إلى اراء الطالب في 

ماذا تعلموا عن الحوار . هذه المهارة

وقوانينه ووجوب احترام وجهات النظر 

 .المختلفة

 7 

كتابة رأي مخالف لرأي الطالب من  وظيفة بيتيّة 

خالل الحوار السابق، هل أقنعه، لماذا؟ 

 أسطر5في حدود 

 3 

         تقويم وتقييم 

 
    إثراء معلوماتي 
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 3' מסרגשית -תרגום מערך מיומנות חברתית

 

 מערך שיעור מתוקשב 

 ( פיתוח אוריינות דיגיטלית של תלמידים במקצוע שפה ערבית :  )בקורס ●

 10:45 -10:00: זמני הקורס ●

 
 

 

 ד .ז מתכנן המערך \שם המורה

 שפה ערבית  תחום הדעת 

 
שם נושא הלימוד בתוכנית 

 הלימודים
 רגשית  \מיומנות חשיבה חברתית 

  
 רגשית  \המיומנות החברתית פיתוח נושא השיעור

 
 הכיתה -טווח גילאים

 

 כיתה ח 

 דקות  45 משך זמן השיעור 

תיאור מקוצר )תיאור השיעור 

 ( לנושאי השיעור
אנו נדון בנושא חשוב . רגשית  \בשיעור הזה נתרכז בפיתוח המיומנות החברתית   -

את הדיון נקיים בתוכנת , בעד ונגד מה היתרונות ומה החסרונות , לימוד מרחוק : והוא 

נושא זה רלוונטי מתמיד משום שהיום אנו עוברים את משבר הקורונה . לייף טופ 

אני גם אזכיר אותם במה שעברנו בשיעור . והפכנו להיות כאסירים בבתים שלנו

עליו להביע את , על כל תלמיד לקרוא מה שחבריו רשמו ולכבד את דברים: הקורסם 

 . דעתו מבלי להציק להם
ולהתערב בעת שצריך כדי שהדיון לא יצא מכלל , התפקיד שלי הוא להנחות את הדיון -

 . שליטה או יתפזר למקומות אחרים
 
 

 מטרות התוכן 
 

ולהגיב על , אני מצפה שהתלמיד יביע את דעתו בנושא הדיון שהוצג -

 . דבריהם של חבריו לכיתה
שהתלמיד יקבל את נקודות המבט של חבריו לכיתה וגם את אני מצפה  - -

 . אלו שמנוגדות לו
, מתן ביקורת בונה ומשוב מנומס, אני מצפה שהתלמיד יפגין יכולת דיון -

 . לדעת את נימוסי הדיון
דרך , אני מצפה שהתלמיד יבין את חשיבות כיבוד הדעה של האחרים  -

 . התגובה שלו
בכלי המדיה החברתית המקוונים אני מצפה שהתלמיד יוכל להשתמש  -

 . הזהירה והבטוחה, בצורה הנכונה
 

 

 . רגשית \חשיבה חברתית, מיומנות אוריינות דיגיטלית - מושגים בסיסיים 
 . כיבוד דעת האחרים, דיון פורה, ביקורת בונה -
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ידע , חברתייםידע בשימוש כלי דיגיטליים , ידע בשימוש בכלי המדיה החברתית  ידע קודם של התלמיד 

 . בשימוש באינטרנט ויכולת התקשרות עם אחרים

המטרה מהשימוש בתקשוב  

 ( הערך המוסף)
 .תרגול אסטרטגיית דיון מקוון כתוב+ רגשית  \פיתוח מיומנות החשיבה החברתית

 

 : 21 -מיומנויות המאה ה
 

 פיתוח החשיבה האנליטית  ●

 : תיאור הסביבה המתוקשבת 
 

  1:1מעבדת מחשבים 

מתוקשבים או )רשימת מקורות  

 ( :לא מתוקשבים
 

 תוכנת לייף טופ  \אתר

היכולת להתמודד עם ההבדלים  

 : האישיים
היכולת לעבוד באופן עצמי בתוכנת לייף טופ דרך אתר האינטרנט או דרך האפליקציה 

 . בטלפון הנייד

 
 תרגול אסטרטגיית דיון מקוון כתוב_ רגשית , פיתוח מיומנות החשיבה החברתית  תוצאות ותוצרי הלמידה

 

 הפעילות \מערך השיעור

 
תיאור מפורט לתהליך העבודה  תהליך הלמידה 

בתוספת קישורים מתאימים במהלך 

 ההסבר

אסטרטיגיות הוראה 

 למידה
 משך זמן

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מבוא, הפתיחה ●

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ם להתחיל אני אנחה את התלמידי*

יחכה , לעבוד דרך תוכנת לייף טופ 

הם ( שיעורי בית)להם שם קובץ בשם 

 . רגילים להיכנס אליו 

ואז בקובץ אני אציג את הנושא שנדון 

השתתפות ואני אבקש את ,  בו כולנו 

אני אגביל . אט התוכנה'כולם דרך צ

להם זמנים ואקבע כי יעבדו מ 

(18:18:45 ) 

  

 : הדילמה שנדון בה

חיינו התהפכו בשבועות האחרונים *  

לאחרונה , ועלינו לחשב מסלול מחדש

עבדנו מהבית דרך התוכנות הדיגיטליות 

 . שברשותנו

למידה : הנושא שנדבר עליו היום הוא

יתרונות , נגד בעד או, מרחוק

 . וחסרונות

 

 , שלום רב

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לכתוב  על התלמידים

בשפה ספרותית 

שאינה מסובכת מדי 

 . אט התוכנה'דרך הצ
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, התוכן, הדרך: מהות השיעור

, הפעילות, היישום, השלבים
 (.קבוצתית ואחרים -עצמאית

השיעור שלנו יתחיל , תלמידים יקרים 

בעוד  מספר דקות אנא התכוננו 

 . בהתאם

התלמידים מתחילים כפי  -

בבקשה , שהתרגלו להגיד

 …. אני מוכן המורה, המורה
 : נתחיל -

 

 : אני מזכיר לכם, תלמידים שליأ

לכבד את דעתו של חברך  ✔

אל תתלוצץ בכל , לכיתה

גם אם הוא הביע דעה , מקרה

 . המנוגדת לדעתך

קראו את דבריהם של  ✔

חבריכם לכיתה והביעו את 

 .דעתכם 

, מה דעתם על למידה מרחוק: השאלה
האם היא מתנהלת כמו הלמידה 

 ? הפרונטלית בבית הספר

אני מזכיר להם כי אחד התלמידים )

בה הוא שלח לי הודעה בווטסאפ 

הוא , מתלונן על דרך ההוראה מרחוק

טוען כי הוא אינו נהנה כמו שהיה נהנה 

בכיתה וגם לא רואה את התפוקות של 

 (. למידה זו

האם , אני מבקש מהם להגיב על דבריו

 ?הם מסכימים או לא 

 

התפקיד שלי הוא להנחות את  -

אני אחזיר כול תלמיד , הדיון 

אשר מתפזר לנושאים אחרים 

או אם לא הגיב , מהדיון שלנו

 .שלפניוישירות לתלמיד 
האם קראת , יוסף: לדוגמה -

את התגובה של עבד אל 

אם התגובה שלו ? רחמאן

אני לא מקבל את , שלילית 

התגובה שלו ומבקש ממנו 

קודם להגיב על התגובה 

 . הקודמת
 

אני שואל אותם  -

במהלך הדיונים 

שאלות הקשורות 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
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אם מישהו . בנושא

ללמוד : מהם כותב

בבית הספר יותר 

טוב כי אנחנו 

את המורה  רואים

עומד מולנו ורואים 

את החברים שלנו 

. פנים אל מול פנים
אז אני אשאל אותו 

האם הימצאותו של 

המורה מול פנים 

אל מול פנים מהווה 

? יתרון בלמידה
אתה יכול לראות 

אותו דרך גוגל 

מה את , פגישות

אומרים על דבריו 

של חברכם 

 ? לכיתה

  

 סיכום 
 

 \המורה מסכם את המיומנות החברתית
רגשית ומקשיב לדעותיהם של תלמידי 

הם . הכיתה לגבי התרגול שעברו

מגיבים על מה שלמדו דרך הדיון 

והחוקים שלו ומתייחסים לחשיבות מתן 

 . כבוד לדעות של אחרים

 7 

עליהם לרשום תגובה הנוגדת לדעה   שיעורי בית  

של אחד התלמידים שהגיבו בדיון 

עליהם לציין אם שכנעו אותו . הקודם

ולמה ולרשום את זה ? בדעה שלהם

 . בחמש שורות

 3 

         הערכה  

 
    העשרת ידע 
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 ערבית - לאחר ההשתלמות מורים עם ראיוןלטופס . 17נספח 

 إرشادات إلجراء مقابلة

 (المرحلة الثالثة)في إطار بحث التنور الرقمي 

 الجامعة المفتوحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم

 

سلوكيات من المفضل ان يمتنع عنها  سلوكيات لمساعدتك الشخص الذي يُجري المقابلة

 الشخص الذي يُجري المقابلة 

 

 :أمثلة على أسئلة -التركيز على استراتيجيات التدريس التي تُشجع التنور 

 لماذا تعتقد ان هذا هو التعليم األمثل؟ ▪

 ؟...ماذا تفعل لتعليمهم كيفية االنتقال من موقع إلى موقع على اإلنترنت  ▪

كيف ...توجه \كيف تدّرس...كيف تُساعد الطالب...فكي -اطرح أسئلة مثل  ▪

 ؟ ما هي ارشاداتك؟...تُساهم

ماذا تقصد بذلك؟ على سبيل المثال عندما تقول  XXXXX...عندما تقول ▪

 صعوبات ماذا تقصد بذلك؟

 ...ال تُدخل كلمات في فم المستجوب

 ال تحاول إخراج الماء من الصخر

عليك اإلصغاء وتذكر بأن المقابلة ليست حوار بل عبارة عن مونولج للشخص الُمقابَْل 

 (المعلم)

 االصغاء واالستماع أكثر من التحدث

 ال تطرق إلى قضايا جانبية

 

 إبداء التعاطف مع الُمقابَل –التشجيع \اإلطراء

 

تقبل حقيقة عدم وجود أمثلة واالمتناع عن 

توجيه المعلم نحو االمتناع عن ...طرح مثال

 ...لو كنت تفعل ذلك: اإلجابة

وهذا من أجل الحصول ...فكر في االمور التي قالها المعلم، وأفسح للمعلم مجاال للتفكير

ا وغير ...على أفكار وإجابات أُخرى من المعلم أو الن هنالك شيئا ال زال مبهم 

 .أو لتشجيع المعلم على طرح نقطة أخرى أو تفسير آخر...مفهوم

 امتنع عن طرح عدة أسئلة في نفس الوقت

 

 

 

 افتتاحية للمقابلة
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ألسئلة يجب الشرح للُمقابَل بأن الُمقابلة سيتم تسجيلها فقط من أجل تفريغها ولن يتم حفظ التسجيل، وبأنه على الُمقابلَين بأن يُجيبوا عن ا -

من خالل االستكمال الّذي أُِعدَّ للمعلمين، ال توجد إجابة صحيحة وإجابة  بحرية وبتفصيل عن األسئلة وفق ا لتجاربهم المهنية والتي اكتسبوها

 .غير صحيحة

 .، من تجاربه في االستكمال وتدريسه في المدرسة(المعلم)الهدف من المقابلة هو التعلم من الُمقابل  -

قط، ولن يتم تمريرها إلى أي طرف آخر، كما ولن يجب ذكر بأن كل ما سيقال في إطار المقابلة سيتم استخدامه من أجل تحليل المعطيات ف -

ية يتم تمريرها لوزارة التعليم وال حتى إلدارة المدرسة، سيتم عرض النتائج في القسم المتعلق باستنتاجات البحث بطريقة ال تمكن تحديد هو

 .المعلم او المدرسة

 

الشخص الّذي يُجرب المقابلة وهي ايضا من أجل استخدامها كمثال كل ما هو مكتوب بين قوسين باللون االصفر هي الستخدام : ُمالحظة

 للمعلم اذا دعت الحاجة

 

 :من المهم التشديد على االفتتاحية التالية عند البدء بتسجيل المقابلة

ضع الستكمال المعلمين في والّذي خ( اسم المدرسة)االعدادية \من مدرسة االبتدائية( اسم المعلم) XXوانا اليوم موجود مع ( اُذكر اسمك...)أنا

 .ام الفحم\باقة

ماذا درست؟ كم عدد سنين أقدمية التدريس لديك؟ ما هو منصبك في المدرسة التي تعمل بها؟ : عن نفسك( ببضع جمل)حدّثني باختصار  -1

 وما هي المواضيع التي تُدرسها في المدرسة؟ وأي صفوف تُدّرس؟

اليوم؟ بماذا يختلف التنور قبل عصر الحاسوب والتكنولوجيا الرقمية عن التنور في  كيف تصف التنور في العصر الرقمي الّذي نعيشه -2

 يومنا هذا؟

 

 :استكمال المعلمين

 إلى أي مدى قمت بدمج األدوات التكنولوجية في التدريس في صفك قبل انضمامك لالستكمال؟  -1

إذا كانت إجابة المعلم غير واضحة او غير )امك لالستكمال؟ كيف كنت تدمج تدريس التنور الرقمي بموضوعك الّذي تدرسه قبل انضم -2

 هل يمكنك إعطاء مثال؟ ( مفصلة يمكن الطلب من المعلم إعطاء مثال

دعم المدرسة للحوسبة وضع البنى التحتية مثال عدد الحواسيب توفر شبكة انترنت، وجود )كيف تحدد وضع المدرسة التي تدرس فيها  -3

 ج االدوات الرقمية في التدريس والتعلم؟من حيث دم( مركز حوسبة

 كيف ساعدتك األدوات والمهارات التي درستها في االستكمال في تدريسك خالل هذه الفترة؟  -خالل ازمة الكورونا  -4
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 المهارات المركزية التي تم تمريرها خالل االستكمال

 التفكير الناقد\الوعي المعلوماتي

 (إذا دعت الحاجة( المعلم)التعريف التالي هو من أجل الشخص الّذي يُجري المقابلة ومن أجل الُمقابَل )

القدرة على تقييم جودة المعلومات وتصنيفها وتحليلها  –( Information thinking; critical thinking)التفكير الناقد \الوعي المعلوماتي

يتم اختبار هذه القدرة من خالل المهام التعلمية التي يفرضها المعلم على الطالب في الممارسة . جدوىبشكل نقدي واستخدامها بشكل مفيد وذو 

 .العملية، وكيفية تعاملهم مع مصادر المعلومات

حدثني عن خطة الدرس التي حضرتها من أجل تطوير مهارة الوعي  -عند التطرق إلى التخطيط الذي تم تحضيره خالل االستكمال  -1

ما هي المهمة التي خططت لها وكيف بحث الطالب عن المعلومات . المعلوماتي الذي قمت ببنائه في إطار دورة االستكماالت

 وكيف قاموا بتقييم جودة المعلومات التي تم العثور عليها؟

خططت له؟ على ما الذي نجح كما خططت له وما الذي تم تنفيذه بشكل مختلف عما . حدثني عن تمرير خطة الدرس في الصف -2

كيف قرروا اي المعلومات موثوقة وأيها ال؟ ماذا كانت  -سبيل المثال، في موقف وجد فيه الطالب مصادر متضاربة للمعلومات 

 إرشاداتك؟ ما األسئلة التي تطرحها عليهم؟ 

تقبل بالتركيز على مهارة إلى أي مدى، بعد بناء خطة الدرس، تشعر أنك ستتمكن من بناء المزيد من الخطط بشكل مستقل في المس -3

التفكير الناقد خارج المنهج التدريسي؟ إذا كنت ال تستطيع، فما الذي يمكنه أن سيساعدك في بناء هذه األنواع  \الوعي المعلوماتي

 من الخطط بشكل مستقل؟

 

 مهارة االستنساخ

 (إذا دعت الحاجة( معلمال)التعريف التالي هو من أجل الشخص الّذي يُجري المقابلة ومن أجل الُمقابَل )

هي القدرة على توليد معاني وتفسيرات جديدة من المحتوى الموجود في الكتابة والتمثيل ( reproduction thinking)مهارة االستنساخ 

وعمليات العمل سيتم اختبار هذه القدرة من خالل األسئلة حول كيفية إنشاء منتجات أصلية من المحتوى الرقمي الحالي . البياني وبطرق أخرى

 .والمنتجات نفسها وكيفية تقييمها

حدثني عن خطة الدرس التي حضرتها من أجل تطوير مهارة  -عند التطرق إلى التخطيط الذي تم تحضيره خالل االستكمال  -4

سخ ما هي المهمة التي خططت لها وكيف طبق الطالب مهارات الن. االستنساخ الذي قمت ببنائه في إطار دورة االستكماالت

 واللصق ودمج نص أصلي أو منتج مرئي مثل ملصق أو عرض تقديمي أو كوالج، وما إلى ذلك؟

ما الذي نجح كما خططت له وما الذي تم تنفيذه بشكل مختلف عما خططت له؟ على . حدثني عن تمرير خطة الدرس في الصف -5

ماذا كانت إرشاداتك؟ ما األسئلة التي تطرحها سبيل المثال، عندما ُطلب من الطالب مزج النصوص أو إلعداد منتجات مرئية؟ 

 عليهم؟ 

إلى أي مدى، بعد بناء خطة الدرس، تشعر أنك ستتمكن من بناء المزيد من الخطط بشكل مستقل في المستقبل بالتركيز على مهارة  -6

 نواع من الخطط بشكل مستقل؟االستنساخ خارج المنهج التدريسي؟ إذا كنت ال تستطيع، فما الذي يمكن أن سيساعدك في بناء هذه األ
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 التواصل والتعاون \االجتماعي  –مهارة التفكير العاطفي 

 (إذا دعت الحاجة( المعلم)التعريف التالي هو من أجل الشخص الّذي يُجري المقابلة ومن أجل الُمقابَل )

 بشكل تعاوني بشكل فعال في البيئات الرقمية القدرة على التواصل والتعلم -االتصال والتعاون  /مهارة التفكير االجتماعي والعاطفي 

حدثني عن خطة الدرس التي حضرتها من أجل تطوير مهارة  -عند التطرق إلى التخطيط الذي تم تحضيره خالل االستكمال  -7

ها تم ما هي المهمة التي خططت لها والتي من خالل. التفكير االجتماعي والعاطفي الذي قمت ببنائه في إطار دورة االستكماالت

 أداء مهمة تعاونية؟ /حث الطالب على ممارسة التفكير االجتماعي العاطفي مثل المناقشة عبر اإلنترنت 

ما الذي نجح كما خططت له وما الذي تم تنفيذه بشكل مختلف عما خططت له؟ على . حدثني عن تمرير خطة الدرس في الصف -8

لنقاش او العمل في ملف تعاوني، ماذا كانت ارشاداتك وتعليماتك؟ ما هي سبيل المثال عندما ُطلب من الطالب الكتابة في منتدى ل

 األسئلة التي تطرحها عليهم في هذه الحالة؟

إلى أي مدى، بعد بناء خطة الدرس، تشعر أنك ستتمكن من بناء المزيد من الخطط بشكل مستقل في المستقبل بالتركيز على مهارة  -9

نهج التدريسي؟ إذا كنت ال تستطيع، فما الذي يمكن أن سيساعدك في بناء هذه األنواع من التفكير االجتماعي والعاطفي خارج الم

 الخطط بشكل مستقل؟

 هل ترغب في إضافة شيء آخر لم يتم سؤالك عنه؟ -فيما يتعلق بجميع المهارات بشكل عام  -10
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 המוריםלאחר השתלמות עם ראיון הטופס  -לעברית תרגום . 18נספח 

 

 לאחר השתלמותקווים מנחים לראיון 

 

 '(שלב ג)במסגרת מחקר אוריינות דיגיטלית 

 

 האוניברסיטה הפתוחה בשיתוף עם משרד החינוך

 

 פ"תש

 

 כמראיינת/לך כמראיין שיסייעוהתנהגויות 

 

 כמראיינת/מהן כמראיין שכדאי להימנעהתנהגויות 

 

 :דוגמאות לשאלות –למקד באסטרטגיות ההוראה שמעודדות אורינויות  

 ?למה זו למידה מיטבית בעיניך ▪

מה אתה עושה כדי ללמד אותם לקפוץ מאתר לאתר  ▪

 ...?באינטרנט

.. איך את מסייע לתלמיד -...איך –כפשוטו  -לשאול שאלות של  ▪

 ?מה ההנחיות שלך...? איך אתה תורם...מנחה/איך אתה מלמד

אומר למשל אתה ? למה אתה מתכוון XXXXX....כשאתה אומר ▪

 ...?קשיים למה אתה מתכוון

 

 ...לפיו של המרואיין-לא להכניס מילים

 

 

 

 לא לנסות להוציא מים מסלע

 שיח אלא מונולוג של המרואיין-לזכור שראיון אינו דו. להקשיב

 .יותר לשמוע ממנו ופחות להשמיע

 להיגרר לסוגיות צדדיות/לא לגרור

לא ...העובדה שאין דוגמא ולא לבקש דוגמאלקבל את  להביע אמפתיות –לעודד  /לפרגן

 ..היית כן עושה אז...לו: להוביל את המורה לתשובה

, זאת... לשקף את הדברים של המורה ולתת למורה להגיב לשיקוף

או לעודד עוד ...או כי חסר משהו להבנה.. במטרה להוציא עוד משהו

 .פרשנויות של המורה/נקודות מבט

 בו זמניתלהימנע מלשאול כמה שאלות 
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 פתיח לראיון

 יש להסביר למרואיין שהשיחה תוקלט לצורכי תמלול בלבד ולא תישמר  -

אין , ועל המרואיינים לענות בחופשיות ובפירוט על השאלות בהתאם לניסיונו המקצועי ולניסיון שצבר מתוך השתלמות המורים

 " .נכונה או לא נכונה"תשובה 

 .מניסיונו בהשתלמות ובהוראתו בבית הספר, ללמוד מהמרואיין מטרת הראיון היא -

לא למשרד החינוך או הנהלת , לא יעבור לגורם אחר כלשהו, יש ציין שכל מה שיאמר במסגרת הראיון ישמש לניתוח נתונים בלבד -

 .  והנתונים יוצגו במסקנות המחקר בדרך שלא תאפשר לזהות את המורה או את בית הספר, בית הספר

 

 כל הכתוב בסוגריים בצהוב לשימושו של המראיין ולדוגמאות למורה בעת הצורך: הערה

 : חשוב להקפיד על הפתיח הבא בתחילת ההקלטה של הריאיון

אשר עבר ( שם בית הספר)חטיבה /מבית ספר יסודי( שם פרטי של המורה) XXואני נמצאת כאן עם  (ךלציין את שמ...)אני

 . אום אל פחם /באקה -השתלמות מורים ב

 

? מהו תפקידך בבית הספר ? מהו ותק ההוראה שלך? מהי ההשכלה שלך: על עצמך( במספר משפטים)י לי בקצרה /ספר .1

 ?באילו כיתות? ת כיום /ה מלמד/איזה מקצועות את

במה היא שונה מהאוריינות שלפני עידן המחשבים ? איך היית מתארת את האוריינות בעידן הדיגיטלי של היום .2

 ?כנולוגיות הדיגיטליות שקיימות היוםוהט

 

 :השתלמות המורים

 ?טרום ההשתלמות באיזו מידה שילבת כלים טכנולוגים בהוראה בכיתתך  .1

אם התשובה לא מספיק ? )הוראת אוריינות דיגיטלית במקצוע אותו אתה מלמד  טרום ההשתלמותבאיזה אופן שילבת  .2

 ?תוכלי לתת דוגמא ( ברורה או מפורטת ניתן לבקש דוגמא 

( מחשבים וחיבור לאינטרנט' ומצב התשתיות כגון מס ס בתקשוב"ביתמיכה של )את מצב בית הספר  ה איך היית מגדיר  .3

 ? בו את מלמדת מבחינת שילוב כלים דיגיטלים בהוראה ובלמידה

 ? הכלים שנלמדו בהשתלמות תרמו לך ולהוראה שלך  כיצד -לאורך תקופת הקורונה .4

 

 מיומנויות מרכזיות שנלמדו בהשתלמות

 חשיבה ביקורתית/חשיבת מידע

 ובעת הצורך למרואיין עבור המראיין
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לנתחו , לסווגו, היכולת להעריך את טיב המידע -( Information thinking; critical thinking)חשיבה ביקורתית  /חשיבת מידע   

, ידי טיבן של משימות הלמידה שהמורה מטילה על התלמידים בפועל-נבחנת עליכולת זו . באופן ביקורתי ולעשות בו שימוש איכותי

 .והתמודדות שלהם עם מקורות מידע

מה היתה . ספרי לי על מערך השיעור לפיתוח מיומנות מידע שבנית במסגרת ההשתלמות -בהתייחסות לתכנון בהשתלמות  .1

 ? את איכות המידע שנמצאכיצד תלמידים חיפשו מידע וכיצד הם העריכו , המשימה שתכננת

בסיטואציה בה תלמידים מצאו , למשל? מה עבד כפי שתכננת ומה עבד שונה בכיתה. בכיתה ספר לי על הוראת המערך הזה .2

 ? אילו שאלות את שואלת אותם? מה היו ההנחיות שלך? איך הם החליטו איזה מידע אמין ואיזה לא -מקורות מידע סותרים 

עוד מערכים בדגש על מיומנות זו מחוץ באופן עצמאי  בעתיד את מרגישה שתוכלי לבנות, מערך שיעורלאחר שבנית  ,באיזו מידה .3

 ? מה היה עוזר לך לבנות מערכים מן הסוג הזה באופן עצמאי, תוכלי אם לא? למסגרת ההשתלמות

 חשיבת שעתוק

 ובעת הצורך למרואיין עבור המראיין    

בייצוג , בכתב, היא היכולת לייצר משמעויות ופרשנויות חדשות מתוך תכנים קיימים( reproduction thinking)חשיבת שעתוק 

תהליכי העבודה , יכולת זו תיבדק על ידי שאלות לגבי יצירת תוצרים מקוריים מתכנים דיגיטליים קיימים. גרפי ובדרכים אחרות

 .ואופן הערכתם, והתוצרים עצמם

מה . לי על מערך השיעור לפיתוח מיומנות שעתוק שבנית במסגרת ההשתלמותספרי  -בהתייחסות למערך שנבנה בהשתלמות  .4

כיצד התלמידים הפעילו מיומנויות של העתק הדבק ויצרו של מיזוג טקסט מקורי או תוצר חזותי כגון , היתה המשימה שתכננת

 '?וכד' קולאז, מצגת, כרזה

בסיטואציה בה התלמידים נדרשו למזג , עבד שונה בכיתהמה עבד כפי שתכננת ומה . בכיתהספר לי על הוראת המערך הזה  .5

 ? אילו שאלות את שואלת אותם? מה היו ההנחיות שלך? טקסטים או להכין תוצרים חזותיים

עוד מערכים בדגש על מיומנות זו מחוץ באופן עצמאי  בעתידאת מרגישה שתוכלי לבנות , לאחר שבנית מערך שיעור, באיזו מידה .6

 ? מה היה עוזר לך לבנות מערכים מן הסוג הזה באופן עצמאי, אם לא תוכלי? למסגרת ההשתלמות

 

 תקשורת ושיתוף פעולה  /חברתית -חשיבה רגשית

 ובעת הצורך למרואיין עבור המראיין  

תקשורת ולמידה היכולת לקיים   –תקשורת ושיתוף פעולה ( / socio-emotional thinking skill)חברתית -חשיבה רגשית

 . פ"יעילות בסביבות דיגיטליות שאינן פא שיתופית

רגשית שבנית במסגרת -ספרי לי על מערך השיעור לפיתוח מיומנות חברתית -בהתייחסות למערך שנבנה בהשתלמות  .7

ביצוע  /דיון מקוון אפקטיבי -רגשית כגון-מה היתה המשימה שתכננת במהלכה תלמידים הפעילו חשיבה חברתית. ההשתלמות

  ?משימה שיתופית 
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בסיטואציה בה תלמידים נדרשו , למשל? מה עבד כפי שתכננת ומה עבד שונה בכיתה. בכיתה ספר לי על הוראת המערך הזה .8

 ? אילו שאלות את שואלת אותם? מה היו ההנחיות שלך? ט או לעבוד בקובץ שיתופי'צ/לכתוב בפורום

עוד מערכים בדגש על מיומנות זו מחוץ באופן עצמאי  בעתידאת מרגישה שתוכלי לבנות , לאחר שבנית מערך שיעור, באיזו מידה .9

 ? מה היה עוזר לך לבנות מערכים מן הסוג הזה באופן עצמאי, אם לא תוכלי? למסגרת ההשתלמות

 ? האם תרצי להוסיף משהו נוסף שעליו לא נשאלת  -בהתייחס לכל המיומנויות ובאופן כללי  .10

 

 


