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   מ ב ו א א.

בשלושה בתי ספר  החלה לפעול בשנה"ל תשע"ה" למידה מרחוק –בין שגרה לחרום " התכנית

. המענה כולל הכנת אזורהלמצבי החירום המאפיינים את לימודי לתת מענה  בכדיבעוטף עזה 

ת המאה יומיומנו הטמעתתוך אשר יהוו בסיס ללמידה במצבי חירום,  שגרהחומרי למידה במצבי 

 ולהכשרת המורים. הייתה אחראית להפעלתה , יוזמת התכנית,קדימה מדע .21-ה

הנוצרים על  ,מטרת התכנית לאפשר ולעודד יצירת פדגוגיה חדשנית באמצעות תכנים לימודיים

, שאותם ניתן ללמד הן שכבה ט' בשני בתי ספר ותלמידי שכבה ח' בבית הספר הנוסף ידי תלמידי

ההוראה והלמידה של הפדגוגיה החדשנית נעשית בעיקר בתיווך של  במצבי חירום והן בשגרה.

 אייפדים.

   שגרהמידת השימוש באייפד כמנוף ליישום התכנית בין . ב
 לחירום ומגוון אפשרויות השימוש בו    

 של הטמעת האייפד בהוראה ובלמידה. תהליך התקייםבשלושת בתי הספר 

 באייפד:  המוריםשימוש של ה

 לתלמידים משלוח משימות למטרת השימוש של המורים באייפד נעשה (N=308  ) לפי התלמידים

שימוש לצורך כניסה לאתרים ( ציינו בעיקר N=22המורים )(. 5-ל 1בסולם שבין  3)ממוצע מעל 

 (.3המחשות והקרנת מצגות )ממוצע מעל ולצורך לימודיים 

 באייפד:  התלמידיםהשימוש של 

באייפד נעשה למטרת גלישה באינטרנט למציאות חומרים השימוש שלהם לפי התלמידים 

 ות המורים דומה לזעמדגם  .(3למטלות ולעבודה בזוגות/בקבוצות במהלך השיעור )ממוצע מעל 

גלישה באינטרנט למציאת חומרים למטלות, עבודה עצמית במהלך השיעור,  –של התלמידים 

 .(3)ממוצע מעל  הכנת מצגות ויצירת ידע חדש

(, 2.93)ממוצע  יותר מאשר המורים( 3.59התלמידים מיומנים בהפעלת האייפד )ממוצע כי א מצנ

וכן במשלוח עבודות למורים ובהורדת אפליקציות, אך חלקם מעדיפים לכתוב במחברת ולא 

 (.3.12באייפד )ממוצע 

לחירום מאפשרת לתלמידים לרכוש  שגרהמעל למחצית מהמורים סבורים שהלמידה בתכנית בין 

(, 57%במידה בינונית עד בינונית גבוהה, ובעיקר למידה עצמית ) 21-את מיומנויות המאה ה

 (.48%(, יצירתיות וחדשנות )52%(, אוריינות מידע )52%אוריינות טכנולוגית )
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 יצירת סביבות למידה לשגרה ולחירום

כי התלמידים מכינים תוכן במידה רבה ( ציינו 55%( ורוב המורים )36%כשליש מבין התלמידים )

( אינם יודעים לאיזו מטרה 51%לימודי וחומרי למידה עבור תלמידים אחרים. רוב התלמידים )

 הוכנו החומרים.

תלמידים בכל שלושת בתי הספר התלמידים הכינו תוכן לימודי לשימושם של מהראיונות עולה כי 

המורים הנחו את  –אחרים, ונראה שעל אף שהמשימה הייתה אתגרית הם צלחו אותה 

התלמידים והתלמידים הכינו תוצרים מגוונים בכלים שונים ובאפליקציות שונות. התלמידים 

ציינו כי הם נהנו מדרכי הלמידה החדשנית והם אף מוצאים יתרון בהכנת החומרים על ידי 

 התלמידים.

 וקשייםאתגרים 

עיקר האתגרים שעמם התמודדו המורים הם הסחות הדעת של התלמידים מהנלמד בשיעור 

כי האייפד יוצר יותר מדי במידה רבה ( ציינו 50%כמחצית מהמורים ) :ותלות בתמיכה טכנית

כי התלמידים גולשים בזמן השיעור )במידה רבה( מהם ציינו  45%-הסחות דעת בזמן השיעור ו

כי הם )במידה רבה( ( ציינו 24%מכלל התלמידים ) רבעכקשורים לשיעור. בנושאים שאינם 

כי קיימים במידה רבה ( ציינו 64%רוב התלמידים ) לשיעור. לאתרים שאינם קשורים נכנסים

שתיקון האייפד במקרה במידה רבה ( טענו 63%קשיים במהירות הגלישה והחיבור לרשת, ורובם )

 –אתה מתמודדים המורים שבעיה נוספת ומשמעותית לתה מהראיונות ע .של תקלה אינו מהיר

 .חוסר הבאת האייפדים על ידי התלמידים

 השפעת הלמידה עם אייפדים על ההוראה ועל הלמידה  .ג

 – הנעה להוראהל( ניתן ללמוד כי שילוב האייפד בשיעור תורם הן 3)ממוצע מעל המורים מעמדות 

 – ללמידה התלמידים תהנע; הן לונגישות לחומרי למידהאה, גיוון בהוראה עניין והנהגברת 

 אינטראקציה בינם לבין התלמידיםה הגברתלוכך גם  והלמידה מוטיבציה, עניין והנאההגברת 

 בשיעור. 

( נמוכים יותר מאלו של המורים והגבוה מביניהם 3-)ממוצע מתחת ל התלמידיםממוצעי עמדות 

אינם חשים יותר  התלמידיםבשיעור לעבודה עם תלמידים אחרים. הוא בתרומת שילוב האייפד  
 הנעה ללמידה בשיעור עם אייפד  מאשר בשיעור בלי אייפד.

במידה רוב המורים ציינו  – השיעורים להכנת הנדרשים והזמן העבודה כמותמבחינת יש לציין כי 

ציינו כי הם ( 50%), וכמחציתם (73%) כי בשיעור עם אייפד נדרשת השקעה רבה יותררבה 

 מתמודדים עם בעיות משמעת יותר מאשר בשיעור ללא אייפד.
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  השתלמויות והדרכת מורים .ד

במסגרת התכנית המורים השתתפו בהשתלמויות ואף קיבלו הדרכה פרטנית מטעם קדימה מדע. 

( העדיפו 59%מההדרכה הפרטנית, ורובם ) ן במידה רבה( הביעו שביעות רצו79%רוב המורים )

( מבין המורים מוכנים להקדיש זמן נוסף להשתלמות ומחציתם 32%השתלמות פרטנית. שליש )

 ם בכך.אינם בטוחי –( 50%)

: רכישת מיומנויות בשימוש באייפד, הסבר המורים נתרמו מההשתלמות בעיקר בתחומים הבאים

, שיתוף בקבוצה וליווי, ימי הצפייה, ההדרכה showbie-על אפליקציות והשימוש בהן ובעיקר ה

 לקראתם ולמידת עמיתים. 

ייעודיות שימוש באפליקציות  ,פדגוגית ופחות כליםיותר הדרכה בהמשך המורים מעוניינים לקבל 

 .שיתופיות בין המוריםכן יותר תחומי הדעת שהם מלמדים ול

 . סיכום ה

בבית ספר  – טרם הסתיים הטמעת התכנית בשלושת בתי הספרתהליך לאור הממצאים נראה כי 

אינם מוכנים לוותר על השימוש למרות הקשיים חשים שהם עדיין בתהליך ההטמעה ו המורים  1

 ו.מעוניינים להמשיך ולהשתמש בהתלמידים מכירים ביתרונות שבשימוש באייפד וגם .  באייפד

כי המורים ציינו  מעוניין להמשיך לשלב את האייפד בהוראה ובלמידה.המנהל  2בבית ספר 

תהליך ההטמעה מאתגר ועדיין לא נראות ההצלחות, והדבר נובע מבעיות תשתית טכנולוגיות 

 .ועל כך יש עוד לעבוד למידיםומחוסר המוטיבציה של הת

עבר תהליך הטמעה מאתגר בשנה"ל תשע"ו, החל מהתנגדות מצד המורים וכלה  3בית ספר 

נשארים  בקשיים מול התלמידים ולכן ההטמעה בתשע"ז החלה מחדש בשכבה ח'. האייפדים

בבית הספר ולא נלקחים על ידי התלמידים לביתם. אך, למרות כל הקשיים והאתגרים, מנהל בית 

 הספר מודע לכך שאי אפשר לוותר על האייפד ושואף להמשכיות.

מכלי שרק נוכח לכלי  –שינוי קל בעמדות הצוות כלפי הטמעת השימוש באייפד  בבית הספר ניכר

ם והן המורים מיומנים יותר ומשתמשים בו יותר, ותהליך הן התלמידי –שנעשה בו שימוש 

 .ההטמעה יצלח אם הוא ישולב בפדגוגיה חדשנית
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  1מ ב ו א

לתת מענה  בכדי החלה לפעול בשנה"ל תשע"ה" למידה מרחוק –בין שגרה לחרום " התכנית

. המענה כולל הכנת חומרי למידה במצבי עוטף עזה למצבי החירום המאפיינים את אזורלימודי 

  .21-ת המאה היומיומנו הטמעתתוך אשר יהוו בסיס ללמידה במצבי חירום,  שגרה

בתי ספר,  בשני' טשכבה  תלמידיכאשר שימוש באייפדים באמצעות מבוססת על למידה התכנית 

 לימודי במקצועות שונים.התוכן היוצרים את ה הם אלוותלמידי שכבה ח' בבית הספר השלישי 

בית , המממנים את התכניתהיוזמים, המובילים ו "World Ort שותפים: "קדימה מדעלתכנית 

הממוקמים  נופי הבשורבית חינוך ו שקמהבית ספר אזורי שש שנתי שער הנגב,  חינוך משותף

 הדרכה.בליווי ובמך בייעוץ, ובעוטף עזה, הרשויות המקומיות, ומשרד החינוך אשר ת

 תכנית מטרות ה

מתן מענה ללמידה בשעת חירום על ידי יצירת סביבות למידה שניתן להפעילן הן בשגרה והן  .1

 בחירום.

עבודה בצוות, )בהן, פיתוח אוריינות תקשוב, פיתוח יכולת  21-פיתוח מיומנויות המאה ה .2

 עבודה שיתופית, למידה מרחוק(.

הרחבת תפקיד המורים כמנחי למידה המניעים את יצירת התכנים הלימודיים בידי  .3

 התלמידים, בהנהגתו של מורה מוביל מכל בית ספר ובהנחיה פדגוגית של צוות קדימה מדע.

 ת ההערכהומטר

המורים לעבור לאור יצירת  שעלי ציג תמונה באשר לשינוי הפדגוגההיא ל הערכת התכניתמטרת 

הן על ידי המורים והן  ,נעשה למטרה זו באייפדיםשתוכן לימודי על ידי התלמידים, וכן השימוש 

ההערכה מיועדת לבחון את דרכי יישום התכנית הלכה למעשה, ולבדוק עד  התלמידים.על ידי 

 כמה התכנית עומדת ביעדיה בהיבטים שונים. 

  הערכה שאלות

 מהן?  –האם התלמידים רכשו מיומנויות למידה כתוצאה מהלמידה בתכנית, ואם כן  .1

 האם יש הבדל בין בתי הספר השונים?

 מהו תפקיד המורה בתכנית והאם חל בו שינוי בעקבות ההתנסות בתכנית?  .2

 האם ההכשרות שקיבל מתאימות? האם יש הבדל בין בתי הספר השונים?

 ה בתכנית? האם יש הבדל בין בתי הספר השונים?מה מאפיין הוראה ולמידה בכית .3

                                                                 
1
 הרקע נכתב על בסיס מסמכי התכנית שנמסרו למכון סאלד 
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 כלי המחקר

כלפיהן, למשל  מאפייני ההוראה והלמידה בתכנית ועמדות התלמידיםשאלון לתלמידים:  •

ואם ם התלמידים רכשו מיומנויות חדשות? בנושאי מוטיבציה, עניין, סקרנות, רלוונטיות. הא

 מהן? –כן 

בתכנית ועמדות המורים כלפיהן. שימור ושיפור  ההוראה והלמידהמאפייני  שאלון למורים: •

 ההשתלמויות וההדרכה למורים.

יתרונות  –שימוש באייפדים  בלמידה.בירור עניין ומעורבות קבוצות מיקוד לתלמידים:  •

 וחסרונות, הצעות לשיפור. 

יפיותיהם מהתלמידים ומעצמם. צמהות התכנית בעיני המורים וקבוצת מיקוד למורים:  •

 מידת התממשות ציפיות אלו במהלך השנה. עמדות לגבי ההכשרות ומידת יעילותן. 

בזמן הפעילות נערכו תצפיות בכיתה במטרה לאפיין את הפעילות  תצפיות התרשמותיות: •

 סיכומי התצפיות הועברו במהלך השנההמתקיימת בתכנית ואת עבודת המורים והתלמידים. 

 .הערכה מעצבתלמטרת 

   ווסייתכלאווהמחקר מערך 

בית חינוך שער  –שלושת בתי הספר כל אחד מב יםביקור כו שנינערתשע"ז  במהלך שנת הלימודים

 : ושכלל – הנגב, תיכון אזורי שקמה ובית חינוך נופי הבשור

 3ספר בית  2ספר בית  1ספר בית  

 ביקור ראשון

 שיעורים 3 שיעורים 3 שיעורים 3 תצפיות

 רכזת תקשוב ריאיון מנהל/רכז 

 מורים 3

 שיחה עם המנהל שיחה עם המנהל

 ריאיון ומליאת סיכום מליאת סיכום מליאת סיכום קבוצת מיקוד מורים

 V V V קבוצת מיקוד תלמידים

 ביקור שני

 שיעורים 2 - שיעורים 2 תצפיות

ריאיון טלפוני עם  ריאיון מנהל/רכז 

 המנהלת

 ריאיון עם המנהל ריאיון עם המנהל

 V V V קבוצת מיקוד מורים

 V V V קבוצת מיקוד תלמידים
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 נתוני רקע א.

 מורים

 4 ;1מבית ספר  15 –מורים  22והשיבו עליו שאלון למורים הועבר תשע"ז בסוף שנת הלימודים 

 81%שנים.  32-. מספר שנות הוותק של המורים נע בין שנתיים ל3מבית ספר  3-ו 2מבית ספר 

 בשכבה ח. 24%-מהם מלמדים בשכבה ט ו

 לפני שנתיים. - 38%-בתשע"ו ו - 19%מהמורים הצטרפו לתכנית בשנת הלימודים הנוכחית,  43%

שלהם נע בין  ניסיוןה שנות מספרוהתכנית י כל המורים השתמשו בכלים טכנולוגיים להוראה לפנ

 שנים. 25-שנה אחת ל

( ציינו כי 55%כמחציתם ) – הוראהה עלהמורים נחלקו בדעתם לגבי השפעת השימוש באייפד 

 ( השיבו בשלילה.45%הייתה לכך השפעה ופחות ממחציתם )

 –( 24%וכרבע מהם ) ( ציינו כי פחות ממחצית המורים משתמשים באייפד61%רוב התלמידים )

יותר  - 8%-ציינו שאף אחד מהמורים אינו משתמש באייפד ו מהתלמידים 8% כמחצית מהמורים.

 .ממחצית המורים

 תלמידים

 – תכניתתלמידים המשתתפים ב 308והשיבו עליו שאלון לתלמידים בסוף שנת הלימודים הועבר 

תלמידים החלו בלימוד  203בנים(.  144-בנות ו 164תלמידי כיתות ח ) 94-תלמידי כיתות ט ו 214

 תלמידים בשנת הלימודים תשע"ז. 102-בשנת הלימודים תשע"ו ו בתכנית בין שגרה לחירום

בין בתכנית מהם החלו ללמוד  96%(. בנים 75-בנות ו 69) 1מבית ספר כיתות ט תלמידי  144 

 בתשע"ז. 4%-בשנת הלימודים תשע"ו ו שגרה לחירום

בתכנית בין שגרה החלו ללמוד  94%. בנים( 32-בנות ו 36) 2מבית ספר  כיתות ט תלמידי 68 

 בתשע"ז. 6%-בשנת הלימודים תשע"ו ו לחירום

החלו  97% בנים(. 43-בנות ו 53) כיתות ט – 2-תלמידי כיתות ח ו 94 – 3מבית ספר תלמידים  96 

 בתשע"ו. 3%-תשע"ז ו –בשנת הלימודים הנוכחית  בתכנית בין שגרה לחירוםללמוד 
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 תמונת מצב  –הטמעת התכנית  .ב

השתלמות ב ה ולוותהשנה"ל תשע" סוףבכל אחד משלושת בתי הספר בהחלה הטמעת התכנית 

השתלמויות המשיך תהליך ההטמעה בליווי  תשע"ז-ובתשע". למורים ובהטמעה הדרגתית

 .למורים והדרכה פרטנית

בין קדימה מדע , 2016בחודש יולי , שהתקיים סיכום תשע"ו וההיערכות לקראת תשע"ז מפגשב

מובילי התכנית, הועלו הנקודות העיקריות והאתגרים אתם התמודדו ללמנהלי בתי הספר ו

המורים בהטמעת התכנית בשנה"ל תשע"ו, החל משימוש מועט באייפד, דרך חוסר מוטיבציה הן 

מצד התלמידים והן מצד המורים ועד הפסקת השימוש באייפד בחלק מבתי הספר לקראת סוף 

בתי הספר ביקור הראשון שהתקיים בשנערכו ב עלו גם בראיונותבחלקם תשע"ו. דברים דומים 

 שנת הלימודים תשע"ז.ב

, הן מחוסר , הפסיקו רוב המורים להשתמש באייפדיםבסוף שנה"ל תשע"ו ,1בבית ספר 

מוטיבציה והן בגלל התחושה שהכלי אינו נותן מענה לצרכיהם והשימוש בו מאולץ. גם אצל 

 התלמידים הייתה ירידה במוטיבציה והם לא הביאו את האייפדים לבית הספר:

מורים ותלמידים ]תשע"ו[ התחושה שלא הצלחנו להעביר את המהלך כמו שצריך, לקראת סוף השנה 

והמורים לא תמיד הרגישו שהכלי  ...באייפדים. מורים בודדים עושים בהם שימושכבר לא משתמשים 

  )מהמפגש(. זה היה מאולץ –נותן להם מענה לצורך... ואם כבר עשו שימוש 

אני לא תמימה ואני לא חושבת שזה עבד טוב כי עובדה שהתלמידים לא דיווחו דברים טובים. אבל גם 

ים, הם אמרו לי: תני לנו את הניידים ונעשה מה שאת רוצה באתר בקורס שלי שהם היו צריכים אייפד

 .שלך בשוובי )מנהלת(

מבחינת התלמידים, אין להם שום עניין לעבוד עם אייפדים, ... בשביל מה אנחנו משתמשים באייפד?

מסכים שבורים ומנופצים,  ..הם לא תמיד מביאים אותם ואם הם מביאים אותם הם לא טעונים.

אין להם שום מוטיבציה לעשות את השינוי. הם גם לא רואים את  –... מבחינת המורים הרבה תקלות

 )רכזת המחשוב(. הצורך האמיתי... המורים מרגישים שמאלצים אותם

שתפו כי רוב המורים השתמשו באייפדים והתלמידים  נראה, בסוף שנה"ל תשע"ו, 2בבית ספר 

 וחלקם פחות: ים עבדו עם האייפדיםפעולה. חלק מהמור

היסטוריה,  –. אשכול של למידה בין תחומית הומניסטיקה ]תשע"ו[ באנגלית למדו לאורך כל השנה

בסה"כ התלמידים התמידו להביא את האייפדים .. ג"ג, תנ"ך וספרות הכינו תוצר סופי לטיול השנתי.

פחות חששו מלטעות ויש מורים שעבדו יותר בצמוד עם האייפדים  ..תות ושתפו פעולה בשיעורים.כיל

מבחינת ראיית ... לא היו מורים שלא רצו בכלל אייפדים ...ולנסות. יש מורים שלקחו זאת פחות טוב

גם  ..זה הרלוונטיות עבור התלמידים. הערך המוסף שמקבל התלמיד הוא מאוד גדול. – פרהסת בי

צריך וין את התועלת המורים מגלים את היתרונות. הילדים שהתנסו לא חוו את זה מספיק כדי להב

 . )מהמפגש( להמשיך איתם עוד שנה
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זה קם ונופל בסופו של דבר על המורה, עד כמה המורה מחויב לזה ועד כמה הוא לא פוחד מזה. יש 

מורים שפוחדים ואז גם כשהם לימדו אנסנו אותם לתת עשרה שיעורים אבל ראינו שהשיעורים היו 

 ק לעומק )מנהל(.לא משמעותיים מספיק... זה לא היה מספי

לוותה בקשיים בגלל מאפייני תלמידי השכבה ובגלל חוסר שיתוף ההטמעה בתשע"ו  3בבית ספר 

 פעולה מלא מצד המורים שלא היו חשופים לתהליך מתחילתו וחשו שהשימוש נכפה עליהם:

 ד לא פשוטה וההטמעה בקרב תלמידי שכבה ח' בשנת הלימודים הזו הייתה לאומא]בתשע"ו[ שכבה ה

התייחסות לא נאותה של התלמידים לציוד ובעיות משמעת רבות, הקשו מאד על המורים  – פשוטה

למעשה תחושתם הייתה כי הנושא נכפה עליהם, איש לא .. לנהל את השיעורים בשילוב האייפדים.

 .)מהמפגש( הכין או דיבר איתם לקראת המהלך הזה

תנגדות מצד המורים ומצד התלמידים... ההייתה .. זה הלך ממש לא טוב.]בתשע"ו[ שנה שעברה 

 .)מנהל( השכבה הייתה שכבה קשה שהיה קשה מאוד להעביר בה דברים אחרים

קיבלו אייפדים אשר ח' שכבה תלמידי  האחרים, בשונה מבתי הספר, 3יש לציין כי בבית ספר 

 .הבייתהו בבית הספר ולא נלקחו על ידם נשאר

לאור הממצאים בשנה"ל תשע"ו והמסקנות אליהן הגיעו מנהלי בתי הספר, בשיתוף עם קדימה 

 מעת התכנית בשנה"ל תשע"ז. מדע, הוחלט על כמה שינויים באופן הט

בין קדימה מדע למנהלי בתי הספר ולמובילי התכנית, צויינו  2016שהתקיים ביולי  מפגשב

השינויים שיחולו בכל אחד מבתי הספר לקראת המשך הפעלתה בתשע"ז. בראיונות, שהתקיימו 

 בביקור הראשון בבתי הספר, דווח על עיקר השינויים שיושמו:

 :לחירום שגרהשינוי במקצועות הלימוד שבהם לומדים בתכנית מחל  1בבית ספר 

 בשנה האחרונה שינינו את המקצועות שהיו אמורים לעבוד עם האייפדים, להבדיל מהשנה הקודמת

שעבד צוות הומניסטיקה ואנגלית, החלטנו שהומניסטיקה בגלל שהם לא ממש צוות, היו בודדים, כל 

המשימה של הכנסת האייפד, והם לא ראו בזה הרבה תועלת  אחד בנה קורס ואז הוא נשאר לבד עם

. וגם לא הייתה להם מחויבות, החלטנו להעביר את זה לצוות מדעים ולהמשיך עם צוות אנגלית

התפיסה הייתה שזה שני צוותים שגם עובדים יחסית ביחד, גם יש הובלה, גם יש יחסית מחויבות 

 )מנהלת(.

... במקצועות הלימוד: אנגלית, מדעים ו"השכלה" )מקצוע ממשיכים בשנה הבאה עם אותה שכבה

שילמדו המחנכים(... מתמקדים במספר כלים מצומצם שיהיו רלבנטיים ללמידה מבוססת פרויקטים. 

אחד השינויים שעשינו זה שהוצאנו מחייבים שימוש בכלים הללו את כל המורים )מהמפגש(; 

 זת המחשוב(. מהומניסטיקה את האייפדים והכנסנו למדעים )רכ
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 יעשו כן: להשתתף בתכניתחל שינוי בתפיסה והוחלט שרק המורים המעוניינים  2בבית ספר 

. ..חלק לא קטן מהמורים לא ילמדו בכיתה ט'.. ט'.-ממשיכים בשנה הבאה עם אותה שכבה שעולה ל

אנחנו לא הולכים  –)מהמפגש(; הקונספט השנה שונה  צוות אנגלית שנשארים ועולים לשכבה ט' ילמדו

על אשכול עם מקצועות מוגדרים אלא יותר מורים... במספר מקצועות, שמורים יגידו "רוצה אני, אני 

מבין את החשיבות של זה והולך על זה"... לא חתרנו על דגלינו לקחת את כל השיעורים או את רובם 

בהם הרבה יותר בטיול וללמד עם האייפדים... נתנו להם מקום של כבוד. שנה שעברה השתמשנו 

השנתי שלמדנו את המקצוע הרב תחומי... השנה, באופן מוצהר, פתחנו בפני כל המורים שרוצים ולא 

יש מורים שלקחו את זה מאוד מאוד קדימה, יש מורים  –נתנו מכסת שיעורים שהם צריכים לעשות 

 . (בכלל )מנהלשקיימו בין חמישה לשמונה שיעורים עם האייפדים ויש מורים שלא השתמשו 

מסיבות שונות, והאייפדים חולקו  תכניתתשע"ו לא המשיכו ב-תלמידי שכבה ח' 3בבית ספר 

תשע"ז. למרות המוטיבציה הירודה מצד המורים, הנהלת בית הספר לקחה לתלמידי שכבה ח' ב

 , ולדברי המנהל חל שינוי לטובה בהתגייסות המורים: התכניתאת האחריות להטמעת 

בהם יש עבודת חקר, שישולבו במקצועות ו ..בשנת הלימודים תשע"ז האייפדים "ירדו" לשכבה ח'.

.. וחלק ממטלות התלמידים לסיום החקר יכלול גם חיבור מטלה לימודית דיגיטלית עבור חבריהם.

גם השנה המורים לא כל כך )מהמפגש(;  תוך דגש על "תלמידים יוצרים חומר לימודי דיגיטלי"

עדיין היו התנגדויות מאוד גדולות והם לא ראו שום תועלת ושום ם לעבוד עם האייפדים... מתלהבי

יתרון בשימוש באייפד... עדיין לא הבינו למה הם צריכים את זה בכלל... הם עדיין לא חושבים שזה 

.. הדבר הכי נפלא בעולם, אבל הם מדברים אחרת... בצורה הרבה יותר חיובית, הרבה יותר חווייתית.

 )מנהל(.התלמידים מיומנים עכשיו עם הכלי אז יותר קל להם. 

  .בתרשים הבא מוצגים השינויים שחלו בין השנים תשע"ו לתשע"ז בבתי הספר במקצועות הלימוד

 

 

 

 

 ז"תשע ו"תשע בית הספר

,  הומניסטיקה
 מחנכים, אנגלית

 ,  מדעים

 מחנכים  , אנגלית

רב תחומי  , אנגלית 
 (טיול שנתי)

מורים  , אנגלית
 המביעים רצון

מקרא  , אנגלית מדעים 
 מדעים, גיאוגרפיה
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כמנוף ליישום התכנית בין שגרה השימוש באייפד  מידתג. 
  ומגוון אפשרויות השימוש בולחירום 

מידת השימוש באייפדים להוראה בפרק שלהלן מובאות עמדות התלמידים והמורים לגבי 

ם.המגוון אפשרויות השימוש בולחירום גרה שין בוללמידה 

עולה כי המנהלים  ראיונות עםהעם המורים ועם התלמידים ומקבוצות המיקוד שהתקיימו מ

 על ידיהמורים והן על ידי באייפדים, הן יחסית שימוש מועט נעשה בשלושת בתי הספר 

היו אף שציינו כי עיקר השימוש באייפד היה  .וחלקם ציינו אף את הסיבות לכך התלמידים,

  לקראת ימי התצפית.

  

  

 3בית ספר 
 
 רוצה שהייתי במקום לא עדיין אנחנו•

 תלמידים יותר אבל ,בו שנהיה
 אני ...מורים ויותר בו משתמשים

 לוותר אפשר ואי תהליך שזה מאמין
 לעומק שייטמע עד ...האייפד על
 עשינו שאנחנו מה הכול בסך ;(מנהל)

  של חודשיים היה זה האייפדים עם
 .(מורים) בכיתה עבודה

 
 פרק מסיימים .הרבה משתמשים•

 שיעורים שני כל קורה שזה ,במקרא
 כל כמעט .באייפד משתמשים ואנחנו
  גדולה עבודה יש שבועיים-שבוע

  ;באייפד משתמשים ואנחנו בכיתה
 שאוהבים מורים יש .במורים תלוי
 .(תלמידים) שלא ומורים זה את

 

 2בית ספר 
 
 מייצג דווקא לאו זה שלושתנו אנחנו•

 משתמשים יותר אנחנו ,המורים את
 וזה בכלל משתמשים שלא מורים ויש
 לשלב התחלתי השנה ;משפיע כן גם
 אני ...השנה באמצע רק האייפד את

 .(מורים) משתמשת תמיד אישית
 
 כל לא זה האייפדים עם לומדים אם•

 מורים שלושה ...ב פעם אלא הזמן
 מקצועות יש ;האייפדים עם מלמדים
 אזרחות – שפחות ומקצועות שיותר

 באנגלית ;שיעור כל וגיאוגרפיה
 שיעור – השתמשנו בקושי ובמדעים

 .(תלמידים) שניים או אחד
 

 1בית ספר 

 
  ;מנוצל פחות כאייפד האייפד •

 כיתה על מסתכלת כשאני כ"בסה
 .בזה משתמשים – קצה כלי זה ככלל
 תקופות יש ,בזה משתמשת אני

 .(מורים) שפחות ותקופות שיותר
 
 הרבה משתמשים לא אנחנו•

  שיעורי כשיש בעיקר זה ,באייפדים
 עד מדצמבר .הצגה די זה – צפייה
 ,פעמים שלוש שימוש היה עכשיו
 פחות אנחנו ;בהגזמה פעמים חמש

 יש אבל באייפדים משתמשים
 אנחנו ...אצל לדוגמה ,שכן שיעורים

 ואנחנו שיעור בכל כמעט משתמשים
  את להביא צריכים שאנחנו יודעים
 (תלמידים) האייפד
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 מוריםיש  –המורים והתלמידים ציינו שנעשה שימוש באייפד אך לא במידה הראויה  1בית ספר ב

 ויש שפחות.  שמשתמשים בו יותר

מעט מורים משתמשים בו  –בתהליך הטמעה אייפד בהוראה ובלמידה נמצא השילוב  2בית ספר ב

 להוראה חדשנית ומידת השימוש של רובם היא מעטה, ונעשה בשני דגמים: 

בי, רושם לנו עמודים בספר או איפה -ות אנחנו מקבלים משימה באפליקציה שנקראת שובשיעור אזרח

בשיעור  ; יכים לענות ואנחנו מגישים עבודותצריך לקרוא, נותן לנו קישורים למאמרים ומה אנחנו צר

על נושא  אנגלית אנחנו לומדים פרק על משהו ובשיעור אחר כך עם אייפד עושים עבודה באייפד

 השיעור; באנגלית זה לא כל שיעור... עושים לפעמים, זה לא הכלי היחיד שעובדים אתו )תלמידים(.

והדבר לא התקבל בברכה, הן על ידי  אחד המורים עשה שימוש באייפדים בכל השיעורים

 :התלמידים והן על ידי צוות בית הספר

א סבלו את זה וקיבלתי גם הערות אני השתמשתי כל הזמן באייפדים, ברוב השיעורים. הם ל

מההנהלה, מהרכזת ומהמחנכת שהתלמידים כבר לא רוצים אייפדים וצריך לגוון את ההוראה. 

 .)מורים( מבחינתי האייפד זה לא כלי הוראה אלא כלי עבודה... התלמידים לא אהבו את זה

המורים והתלמידים , ומספר בתהליך הטמעהאייפד בהוראה ובלמידה נמצא השילוב  3בית ספר ב

 .שמשתמשים בו גדל

דברי המורים והתלמידים נראה כי אמנם מתקיים תהליך של הטמעת האייפד מ לסיכום,

הן מצד  ,לווה באתגריםבהוראה ובלמידה בגוון של הוראה חדשנית, אך השימוש במהלך תשע"ז 

 אחרים.ים טכנולוגהתלמידים העדיפו לעיתים להשתמש בכלים  המורים והן מצד התלמידים.

 בפרקים הבאים. יבואו לידי ביטויהסיבות לשימוש המועט באייפד 
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בכלל לא  – 1בפני התלמידים הוצגו היגדים המתארים שימושים שונים באייפדים )בסולם הנע בין 

 גות בלוח שלהלן: במידה רבה מאוד(. תשובותיהם מוצ – 5-ל

 על פי התלמידים: אופן השימוש באייפדים, 1לוח 

 

 N=308 

במידה  אייפד עם השיעור בזמן
מעטה 

(2-1) 

במידה 
 בינונית

(3) 

במידה 
רבה 

(5-4) 

סטיית  ממוצע
 תקן

 1.28 3.06 35% 30% 36% האייפד באמצעות לביצוע משימות שולח המורה

 חומר למצוא כדי האייפד באמצעות באינטרנט גולשים התלמידים

 שקיבלו למטלה
35% 32% 33% 

3.04 1.23 

 1.27 3.02 35% 28% 37% השיעור במהלך בזוגות או בקבוצות עובדים התלמידים

 1.21 2.75 25% 28% 47% לימודיים לאתרים נכנס המורה

 או עצמאי באופן שהכינו תוצרים בכיתה מציגים התלמידים

 בקבוצה
47% 27% 25% 

2.70 1.20 

 ,שיתופית מצגת :למשל) שיתופיים במסמכים עובדים התלמידים

 )שיתופי טופס
48% 27% 25% 

2.65 1.26 

 1.32 2.64 24% 24% 52% לשיעור קשורים שאינם לאתרים/לפייסבוק נכנסים התלמידים

 1.16 2.57 20% 28% 51% (מדבר המורה בעיקר) הרצאה של בדרך השיעור את מלמד המורה

 1.23 2.49 20% 26% 54% (ואנימציות סרטונים מקרין למשל) בהמחשות משתמש המורה

 לצרכיהם הלמידה את להתאים כדי באייפד משתמשים התלמידים

 '(וכו טקסט הקראת לשמוע ,הכתב את להקטין או להגדיל ,למשל)
58% 25% 17% 

2.36 1.21 

 1.28 2.23 16% 18% 65% האייפד באמצעות מצגת מקרין המורה

 1.24 2.23 18% 18% 64% טובים הם בכיתה לרשת והחיבור הגלישה מהירות

 1.23 2.20 16% 22% 63% מהיר הוא תקלה של במקרה האייפד תיקון

 1.12 2.14 11% 20% 68% באייפד מקוונת לימודית פעילות יוזמים התלמידים

 1.12 2.13 12% 22% 66% אחרים תלמידים עבור למידה חומרי יוצרים התלמידים

 שניתן חומר) באינטרנט אמין מידע למצוא כיצד מלמד המורה

 (עליו להסתמך
69% 18% 13% 

2.08 1.18 

 1.10 1.96 11% 14% 75% באינטרנט שונים ממקורות חומר לסכם מלמד המורה

 שנתקע כפתור ,שנשבר מסך :למשל טכניות בעיות יש שלי לאייפד

 'וכו
71% 16% 13% 

1.92 1.30 

 90. 1.49 5% 7% 88% באייפד ובחנים מבחנים נותן המורה

 

  

                                                                 
2
 45-44 ר' בנספח עמ' –בכל אחד משלושת בתי הספר  אופני השימוש באייפד 
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בכלל  – 1גם בפני המורים הוצגו היגדים המתארים שימושים שונים באייפדים )בסולם הנע בין 

 במידה רבה מאוד(. תשובותיהם מוצגות בלוח שלהלן:  – 5-לא ל

 על פי המורים: אופן השימוש באייפדים, 2לוח 

 

 N=22 

במידה  אייפד עם השיעור בזמן
מעטה 

(2-1) 

במידה 
 בינונית

(3) 

במידה 
רבה 

(5-4) 

סטיית  ממוצע
 תקן

 השיעור בזמן האייפד באמצעות באינטרנט גולשים התלמידים

 שקיבלו למטלה חומר למצוא כדי
9% 27% 64% 3.95 1.05 

 87. 3.91 77% 14% 9% השיעור במהלך עצמאית בעבודה עובדים התלמידים

 1.26 3.36 45% 32% 23% האייפד באמצעות מידע במאגרי חיפוש הכוללות מטלות נותן

 1.26 3.36 59% 18% 23% מצגות מכינים התלמידים

 הלמידה את להתאים כדי באייפד משתמשים התלמידים

 '(וכו הקראה ,הכתב של הקטנה או הגדלה למשל) לצרכיהם
18% 32% 50% 3.32 1.09 

 השיעור בזמן האייפד באמצעות באינטרנט גולשים התלמידים

 לשיעור קשורים שאינם בנושאים
32% 23% 45% 3.32 1.36 

 1.28 3.27 55% 18% 27% שונים ספקים של תוכן לאתרי נכנס

 1.27 3.23 50% 23% 27% '(וכו מצגות ,אנימציות ,סרטונים) בהמחשות משתמש

 ליצירת ובאפליקציות דיגיטליים בכלים משתמשים התלמידים

 חדש ידע
36% 32% 32% 3.00 1.20 

 קצב לפי לתלמידים שונות משימות לתת כדי באייפד משתמש

 התקדמותם
36% 23% 41% 2.95 1.17 

 1.23 2.91 36% 23% 41% שונים ספקים של תוכן מאתרי משימות לתלמידים נותן

 1.13 2.86 32% 32% 36% באייפד למידה חומרי יוצרים התלמידים

 1.30 2.82 23% 32% 45% עצמאי באופן הוראה יחידות מפתח

 1.33 2.81 33% 29% 38% למשימות תשובות מהתלמידים מקבל

 1.03 2.73 18% 45% 36% באינטרנט אמין חומר למצוא כיצד מלמד

 1.34 2.50 27% 27% 45% שהכנתי מצגת מקרין

 התכנים את לכבד כיצד עבודה כללי התלמידים עם מגבש

 שיתופיות בעבודות הנכתבים
50% 27% 23% 2.45 1.26 

 1.09 2.32 14% 23% 64% שיתופיים מסמכים על עובדים התלמידים

 1.29 2.19 24% 19% 57% באינטרנט שונים ממקורות חומר לסכם כיצד מלמד

 1.09 1.95 9% 27% 64% באייפד להשתמש ניתן בהם בית שיעורי נותן

 80. 1.82 0% 23% 77% אחרים מורים עם שיתופי באופן הוראה יחידות מפתח
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 ממוצע מורים ותלמידיםהשוואת : אופן השימוש באייפדים, 3לוח 

 

 תלמידים מורים 

סטיית  ממוצע אייפד עם השיעור בזמן
 תקן

סטיית  ממוצע
 תקן

 1.23 3.04 1.05 3.95 שקיבלו למטלה למציאת חומר באינטרנט התלמידיםגלישת 

 1.27 3.02 87. 3.91 השיעור במהלך בזוגות או בקבוצות עבודת התלמידים

 1.32 2.64 1.36 3.32 לשיעור קשורים שאינם לאתרים/לפייסבוקכניסה 

 1.21 2.36 1.09 3.32 שימוש באייפד בהתאמה לצרכי התלמידים

 1.21 2.75 1.28 3.27 על ידי המורה לימודיים לאתרים כניסה

 1.23 2.49 1.27 3.23 שימוש בהמחשות על ידי המורה

 1.28 2.23 1.27 3.23 על ידי המורה האייפד באמצעות מצגת הקרנת

 1.12 2.14 1.20 3.00 יזומה באייפד על ידי התלמידים  מקוונת לימודית פעילות

 1.28 3.06 1.23 2.91 האייפד באמצעות לביצועעל ידי המורה  משימות שליחת

 1.12 2.13 1.13 2.86 אחרים תלמידים עבורעל ידי התלמידים  למידה חומרי יצירת

 1.18 2.08 1.03 2.73 הנחייה על ידי המורה למציאת מידע מהימן באינטרנט

 1.26 2.65 1.09 2.32  שיתופיים במסמכיםעבודה 

 1.10 1.96 1.29 2.19 באינטרנט שונים ממקורות חומר םוכילס הנחיות המורה

 

יותר  גבוהעמדות המורים  ממוצע כינראה מדות התלמידים לבין עמדות המורים, בהשוואה בין ע

תחומים שונים הקשורים ביצירת תוכן בבכל הנוגע למידת השימוש באייפד מזה של התלמידים 

רב יותר שימוש מגוון אפשרויות  ציינוהמורים  ,ת. ככללוקבוצבזוגות או בעל ידי התלמידים 

כניסה לאתרים  –)אך גם הסחות דעת בתדירות גבוהה יותר מהתלמידים  התלמידיםאשר מ

 שאינם קשורים לשיעור(.

 באייפד:  המוריםעיקר השימוש של 

 משלוח משימות: לפי התלמידים. 

 שימוש בהמחשות ,מתן מטלות חיפוש במאגרי מידע, כניסה לאתרי תוכן: לפי המורים 

 .והקרנת מצגות

 באייפד:  התלמידיםהשימוש של עיקר 

 חומרים למטלות ולעבודה בזוגות/בקבוצות גלישה באינטרנט למציאות : לפי התלמידים

 במהלך השיעור.

 יעור, גלישה באינטרנט למציאת חומרים למטלות, עבודה עצמית במהלך הש: לפי המורים

 ויצירת ידע חדש. הכנת מצגות
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 מדברי המורים והתלמידים –אופני השימוש באייפד 

 מצגות, סרטונים ועוד –יצירת תוכן לימודי  

 

  חיפוש ואיתור מידע באינטרנט

 

  

   2בית ספר  3בית ספר 
 להקרנת זה אם...משתמשת...אני

 לימדתי ;סרטונים זה אם ...מצגות
 ,כתבות שמונה והבאתי דמוגרפיה

 .(מורים) עדכניים הכי דברים

  ...אחר משהו קצת זה באייפדים
  כיפיים דברים מיני וכל סרטונים

 (תלמידים)

 1בית ספר 
 ...מצגת בונה האייפד באמצעות
  והכינו המצגת את הורידו התלמידים
  וכתבו טקסטים ערכו ,סרטונים
 .(מורים) פוסטים

 3בית ספר 

 מיני לכל הגענו ,באינטרנט חיפשנו
 קצת לקחנו אתר ומכל אתרים
  ברגע כי אישית לי תרם ;חומר

 אז דברים באינטרנט שחיפשתי
 לא שאולי אחרים לדברים נפתחתי
 .(תלמידים) בכיתה עליהם דיברנו

  2בית ספר 

 הקישורים את להם מביא אני
 על מחליט אני אבל באינטרנט
 (מורים) הקישורים

  מקור יש ...האייפד את אוהבת כן אני
 (תלמידים) כיף וזה חיפוש

 1בית ספר 

 להשתמש צריכים התלמידים
  להם אומרת אני ,קצה במכשיר
  ולחפש האייפדים את להוציא

 .(מורים)

  לחפש של עבודות עושים היינו בעיקר
 ;שאלות על ולענות באינטרנט מידע
 מה כל את למצוא יכולים אנחנו

 .(תלמידים) צריכים שאנחנו

 3בית ספר 

 לבנות הייתה התלמידים של המשימה
 את להציג הטלגמי .וקהוט טלגמי

 את עשינו .משחק זה והקהוט הדקדוק
  מאוד היה – בכיתה והצגנו ....בכיתה זה
 .(מורים) כיף

  שכולל בקהוט וחידון מצגת עשינו
 מעניין היה זה .שבמצגת מה על שאלות
  לא אנחנו כי קצת מהשגרה לצאת
 כלל בדרך כאלה דברים עושים

 .(תלמידים)

  2בית ספר 

 ,שקפים שלושה של מצגת עשו הם
 .(מורים) ותמונות שקף בכל משפט

 – טכני יותר זה באייפד כשנותנים
 לפעמים .מצגת זה על ותעשו תקראו

 מה מובן לא להיות יכול זה
 מצגת עושים ...מבלבל זה .שקוראים

 החומר את לכתוב כמו לא זה אבל
 .(תלמידים) לומדים שאנחנו

 1בית ספר 

  והכינו המצגת את הורידו התלמידים
  פוסטים וכתבו טקסטים ערכו ,סרטונים

 .(מורים)

  להכין כמו יצירתי משהו יש לפעמים
 משאלות מעניין יותר זה ...מצגת

  לחקור החופש את ויש ותשובות
  יצירתיות יותר שהן העבודות  ...בעצמך

 מה בוחרת אני ...לעשות כיף יותר זה
  יותר ואז אותי שמעניין משהו ,ללמוד

    .(תלמידים) לי כיף
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 עצמאית של התלמידים ביחידים או בקבוצותעבודה 

 

 פעילות חוץ כיתתית

אה כי כל אחד מהמורים בשלושת בתי הספר משתמש באייפד ככלי קצה למטרות , נרלסיכום

התלמידים. התלמידים ידי על חומרים לעבודה עצמית ויצירת שונות, ובעיקר להטלת מטלות 

 נהנים בעיקר מנגישות המידע ומהפעילות החוץ כיתתית.

 3בית ספר 

  של קבוצות חמש .בכיתה זה את עשינו
  והצגנו עשתה קבוצה וכל תלמידים

 .(מורים) כיף מאוד היה – בכיתה

 בחר אחד וכל בכיתה נושאים לנו נתנו
 את להכין איך הוראות לנו נתנו ...נושא

 שם להיות צריך ומה הרקע ,המשימות
   .(תלמידים)

  2בית ספר 

  עבודה של יתרונות כמה יש לאייפד
  האחריות את מעביר זה ,עצמית
 .(מורים) להגיש לתלמיד

  שצריך עבודה נותן הוא השיעורים בכל
  מפנה הוא ...לבד אותה לעשות

 הרבה עם האלה והאתרים לאתרים
  בעצמנו לתמצת צריכים ואנחנו מלל

 .(תלמידים)

 1בית ספר 

 יצאו שהם מרגע בקבוצות עובדים הם
 הם ,שלהם העצמאי החקר לתהליך
 ...חוקרים הם ,נושא לעצמם מחפשים

 יושבים הם – הנושא על חקר בונים
 אייפדים יש לכולם ,חבורה ,בקבוצה

 הפלאפונים עם כולם אבל בתיק
 .(מורים)

 ,עצמאית בצורה לעבוד מעדיפה אני
 את ולבחור אותי שמעניין מה את למקד
  מאשר אוהבת יותר שאני בנושא החומר
 אני ואז החומר את לי נותן הוא שאם

 שאני מה ולא מחליט שהוא מה לומדת

   .(תלמידים) .מחליטה

 3בית ספר 

 ...באייפד משתמשים הם במדעים
  בכיתה פותחים ,צמחים מצלמים
  כל או ,ניסוי מצלמים או ,חקר ועושים
 בהיסטוריה ;בחממות החקר פרויקט

  אנשים ומראיינים יוצאים ואזרחות
 הם ;ומציגים לכיתה שולחים ,בשטח
  עץ צילמו ,הספר בית בשטח בחוץ הלכו
 את וראו עצמם את הקליטו והם 'וכו

 .(מורים) הספר בית של התמונות

  2בית ספר 

  לעשות צריכים היו הם בגיאוגרפיה
 מובי-באיי שלהם היישוב על סרטון
  ...גיאוגרפית מבחינה אותו ולהציג
 טובה מאוד שהיא למטלה דוגמה
  אותה שעשו כאלה יש ,לאייפד

  בבית אותה שעשו מטלה זו ...בפלאפון
 .(מורים) בחוץ להיות חייבת היא כי

  היה ,היישוב על מסכמת עבודה עשינו
  נכנסנו ...זה את להכין נהניתי וממש כיף

  עבודה הייתה לא זו ,מאורגן טופס והיה
 לצלם בעיקר אלא ולכתוב לשבת של
 .(תלמידים)

 1בית ספר 

  מחוץ ...באייפד משתמש שאני הרוב
 יוצאים והם ...קצה כמכשיר לכיתה

  ...כמצגות בזה משתמשים ,ומצלמים
 .(מורים) סרטונים לעשות
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בפני התלמידים הוצגו היגדים המתארים עמדות לגבי מיומנויות תקשוב בכלל ומיומנויות שימוש 

במידה רבה מאוד(. תשובותיהם מוצגות  – 5-בכלל לא ל – 1באייפדים בפרט )בסולם הנע בין 

 בלוח שלהלן: 

 באייפדשימוש הלגבי מיומנויות  התלמידים: עמדות 4לוח 

 

  (N=308) 

במידה  
מעטה 

(2-1) 

במידה 
 בינונית

(3) 

במידה 
 רבה

 (5-4) 

סטיית  ממוצע
 תקן

 1.46 3.59 50% 26% 24% האייפד את להפעיל איך יודע אני

 1.47 3.24 42% 25% 33% למורים עבודות לשלוח יודע אני

 1.51 3.12 40% 24% 36% באייפד ולא במחברת לכתוב מעדיף אני

 1.39 3.06 37% 26% 37% לאייפד לימודיות אפליקציות מוריד אני

 1.28 2.93 31% 30% 39% האייפד את להפעיל איך יודעים המורים

 להסתמך שאפשר חומר) אמין מידע למצוא כיצד יודע אני

 (באינטרנט עליו
41% 26% 33% 2.93 1.38 

 1.49 2.85 33% 22% 45% באייפד ולא נייד במחשב להשתמש מעדיף אני

 1.44 2.78 33% 19% 49% באינטרנט שונים ממקורות חומר לסכם יודע אני

 1.48 2.77 29% 23% 48% באייפד ולא נייד בטלפון להשתמש מעדיף אני

 1.55 2.74 31% 22% 47% האייפד ממסך ולא מספר לקרוא מעדיף אני

 1.28 2.66 26% 24% 50% שונות באפליקציות להשתמש איך אותנו מלמדים המורים

 1.26 2.23 16% 20% 64% האייפד באמצעות מצגות מכין אני

 

 יותר מאשר המורים (3.59)ממוצע  האייפד מיומנים בהפעלתכי הם מתשובות התלמידים נראה 

ם מעדיפים לכתוב אפליקציות, אך חלק בהורדתעבודות למורים ובמשלוח וכן , (2.93)ממוצע 

 .(3.12)ממוצע  במחברת ולא באייפד

תלמידים בשלושת בתי הספר, נראה שהן מקבוצות המיקוד שהתקיימו עם המורים ועם ה

ליהם להקנות לתלמידים המורים והן התלמידים אינם שולטים דיים באייפד. המורים ציינו כי ע

 גוזל זמן רב מהשיעור. בשימוש באייפד לצרכים לימודיים והדברמיומנויות 
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 מדברי המורים והתלמידים –מיומנויות התלמידים והמורים בשימוש באייפד 

 מיומנויות המורים

 

 מיומנויות התלמידים

 3בית ספר 

  האייפדים של המיומנות את לי אין
  היה זה כדי תוך ללמד וגם ללמוד וגם

 ,שאני ייתכן לא ...קשה למורים
  אותם ללמד צריכה ,לאנגלית כמורה

 .(מורים) אין בעצמי שלי מיומנות

  אוהבים לא חלק ;למורים קשה עדיין
  רוצות שלא מורות יש ;האייפדים את

 כך כל לא גם הן כי באייפד להשתמש
  נוח ויותר בזה להשתמש איך מבינות

 .(תלמידים) בדפים להשתמש להן

  2בית ספר 

 לא מאוד [המורה] מדעים בשיעור
  ילדים יש .לה קשה ,באייפד שולטת

 את תוקע זה לפעמים ,לה שעוזרים
 מתבלגנים כולם ואז השיעור

 .(תלמידים) ומתפזרים

 1בית ספר 
  למיומנויות כמורה כמוני אדם בן לשים

  רקע לי שאין בגלל גם אבסורד קצת זה
 ,זה את ללמוד גם צריכה שאני בגלל וגם
  שאני בלחץ אני ...לזה מומחית לא אני
  נתתי ...המענה את להם לתת יודעת לא

 לא שאני משהו עם להתמודד להם
 .(מורים) מענה לתת יודעת

 תדרוך שהוא איזה עברו המורים
  ,מעמיק מספיק היה לא שהוא וכנראה

  נכנס שמורה במצב עומדים אנחנו כי
  יודע לא הוא ,ללמד מה ויודע לשיעור

  שיסבירו מהתלמידים מצפה והוא איך
  היה המורה אם ...האפליקציות את

 הרבה היה האפליקציות את טוב מבין
   .(תלמידים) קל יותר

 3בית ספר 

 את יש שלילדים חושבת לא אני
  כמו הכלי עם להשתמש המיומנות

  אותו לוקחים לא הם כי שצריך
  הבעיה ;הספר בבית נשאר זה ,הביתה

 לא הם – טכנית היא הילדים של
  שהם זה ...באייפד להשתמש יודעים

  יודעים לא הם ,במשחקים משחקים
 מתסכל וזה זמן לקח ...להשתמש

 לא אני ...להמשיך רצו שלא וילדים
 לא אני ...שלי המנדט שזה חושבת
   .(מורים) בזה מיומנת

  מזה קיצוני מעבר שזה חושב עדיין אני
 במחברת כותבים שנים שבע שאנחנו

  לא אנחנו .באייפד לנו נותנים ישר ואז
 .(תלמידים) זה עם לעבוד יודעים

  2בית ספר 

 אחר למידה סגנון שזה חושבת אני
  כשעשו  ...לזה מורגלים לא והתלמידים

 גילו הם מרחוק ללמידה העבודה את
 וכל באינטרנט להתעסק שבעצם
  לחפש וצריך קשה ,האלה הדברים
  מסוימות לרמות שמתאימים דברים

 .(מורים)

 עם ללמוד איך אותנו להרגיל מנסה הוא
 וצריך למבחן וכשמגיעים האייפדים

 לעשות איך מושג לנו אין ,משהו לכתוב
 .(תלמידים) זה את

 1בית ספר 

 של בקטע מוגבלים מאוד ..הילדים 
  שאפילו כזאת ברמה ,האפליקציות

  .גרפים לעשות ,יודעים לא הם אקסל
 ,וזהו יודעים הם משחק של אפליקציה

  זה ,ראשונית מאוד המאוד ברמה זה
 כלים מספיק להם אין ;לעומק לא

 הם ,הזה המכשיר עם להתמודד
  כדי תוך אותו להכיר לומדים

 מהם דורש זה ;המקצועיים השיעורים
  אנחנו ואז האפליקציה של לימוד

  של הטכני בלימוד הרבה מתעסקים
 בנושא להתעסק במקום האפליקציה

 .(מורים) עצמו

  של חדשה אפליקציה לנו מכיר המורה
  די שאנחנו חושבת ואני לימודים
   .(תלמידים) מהר קולטים
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חומרי  – ידי יצירת סביבות למידהחירום על שגרה ומתן מענה ללמידה בשעת אחת ממטרות התכנית היא 

  .על ידי התלמידים – למידה ומטלות

( ציינו כי התלמידים מכינים תוכן לימודי וחומרי 55%( ורוב המורים )36%התלמידים ) כשליש מבין

 ( אינם יודעים לאיזו מטרה הוכנו החומרים.51%רוב התלמידים ) למידה עבור תלמידים אחרים.

 מורים ותלמידים – ידה עבור תלמידים אחרים: יצירת חומרי למ5 לוח

 (N=22)מורים  (N=308) תלמידים  

 55% 36% כן

 20% 14% האייפד באמצעות לא אך כן

 25% 22% לא

 28% יודע לא
 

 מורים ותלמידים –למידה החומרי המטרה שלשמה נועדו : 6 לוח

 (N=22)מורים  (N=308) תלמידים  

 25% 19% חירום בשעת אחרים תלמידים של ללמידה

 19% 21% שגרה בשעת אחרים תלמידים של ללמידה

 חירום בשעת אחרים תלמידים של ללמידה
 שגרהו

14% 56% 

 13% 51% לא יודע

  השימוש בחומרי הלמידהלגבי  התלמידיםעמדות : 7 לוח

 תלמידים  

(N=308) 

סטיית  ממוצע
 תקן

 1.12 2.96 7% שגרהב אשתמש

 1.14 2.87 20% חירום בשעת אשתמש

 1.22 2.84 36% איני יודע

 1.16 2.79 10% ובחירום שגרהב אשתמש

 1.07 2.67 27% בכלל אשתמש לא
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 מדברי המורים והתלמידים –יצירת חומרי למידה 

 

תוכן לימודי לשימושם של תלמידים אחרים, ונראה בכל שלושת בתי הספר התלמידים הכינו , לסיכום

המורים הנחו את התלמידים והתלמידים הכינו  –שעל אף שהמשימה הייתה אתגרית הם צלחו אותה 

תוצרים מגוונים בכלים שונים ובאפליקציות שונות. התלמידים ציינו כי הם נהנו מדרכי הלמידה 

 .ולא על ידי המורים החדשנית והם אף מוצאים יתרון בהכנת חומרים על ידי תלמידים

 3בית ספר 

  ובשביל בשבילי אתגר היה זה•
  אני זה את כשעשינו ...שלי התלמידים

  נותנים ;מאוד חיובי דבר שזה חושבת
 יודע הילד מאיפה ...שיעור לבנות לילד

  קשה המצאה הייתה זו ?שיעור לבנות
 יודעים המורים ;אחראית ולא ביותר
  ;לא התלמידים ...המטרה הייתה שזו
  רצינו לא ;במכוון להם אמרנו לא

   .(מורים) אותם להלחיץ
 
  כיף ;המורה את מחליפים כאילו זה•

  לעבודה בנוסף החברים כל להיפגש
 ,הזמן כל במחברת מלכתוב עדיף וזה
 בפני הצגנו ...משעמם פחות זה

  שדי ונראה חידון להם עשינו ,הכיתה
  שהיה ואמרו משוב קיבלנו .נהנו
 כי מזה ילמד שייכנס תלמיד ...טוב
 על וללמוד בכיתה לשבת מאשר עדיף
 .(תלמידים) הלוח

 

 2בית ספר 

 
 אמרתי ...הוראות עם דף להם סגננתי•

 למען מאגר ליצור שלנו המשימה ...להם
  הזה המאגר את תעשו ואתם הילדים
 לילדים משימה יוצרים שאתם ותחשבו

  הם ...שלמדנו מה על ,בבית שנמצאים
  אבל ,נושא על חשבו הם ...בקבוצות עבדו

  התלמידים ...לתחום אותם מיקדתי
 .(מורים) יפה פעולה שיתפו

 
 ללמוד שצריך אחר שתלמיד חושבת אני•

  מצליח היה הוא ,העבודה את פותח היה
 טקסטים שלקחנו עבודה זו .ומבין

 יודעים אנחנו וכך הבנו שאנחנו
  איזה לא ,יבינו אחרים שתלמידים

  אוניברסיטה או מכללה של טקסט
 .(תלמידים)

 1בית ספר 

 
 השיעורים על מסתכלת אני אם•

  חומרי – והמשימות יצרו שהילדים
  חושבת אני – לחירום משגרה הלמידה

 ומאוד יפות מאוד משימות שהיו
 בשנה מאשר תוצרים יותר והיו ברמה

  הבהרנו השנה מתחילת כי שעברה
  מתכוונת אני .המטרה שזאת למורים

 שהתלמידים במשימות להשתמש
  בקורסים לתלמידים כמשימות הכינו
 הם אז מגיעה לא אני אם – השנה שלי

 אני ...המשימה את ומוצאים נכנסים
  ישתמשו אחרים מורים שגם חושבת

   .(מנהלת) הכינו שהתלמידים במה
 
 משימה דף להכין צריכים היו הם•

  של המטרה בעצם שזו – לתלמידים
 יכלו והם ...באייפדים השימוש
 כולם .שהיא אפליקציה בכל להשתמש

  הם .בוורד שלהם הדף את להציג בחרו
  הנייח או הנייד במחשב בבית עבדו

 .(מורים)
 
  עשינו ;ובאנגלית במדעים עשינו•

 שאלות של בוחן הרכבנו ,בחנים
  ושולחים כותבים ...אחרים לילדים
 .(תלמידים) במשוב
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למטרות  showbi -משתמשים ב – 46% –אחוז זהה מביניהם  עולה כיוהמורים משאלון התלמידים  

 .שונות

 התלמידיםעל פי  showbie-: מטרות השימוש ב8 לוח

  (N=308) 

במידה  

מעטה 

(2-1) 

במידה 

 בינונית

(3) 

במידה 

 רבה

 (5-4) 

 18% 17% 65% החומר את לארגן לי עוזר בשוובי השימוש

 14% 17% 69% המורה עם שלי הקשר על לחיוב משפיע בשוובי השימוש

 18% 16% 66% יעיל באופן ללמוד לי עוזר בשוובי השימוש

 14% 18% 67% בשוובי מטלות ישלחו שהמורים מעדיף אני
 

 המוריםעל פי  showbie-ב: מטרות השימוש 9 לוח

  (N=22) 

במידה  

מעטה 

(2-1) 

במידה 

 בינונית

(3) 

במידה 

 רבה

 (5-4) 

 70% 20% 10% מטלות לתלמידים לשלוח כדי בשוובי משתמש אני

 50% 20% 30% השוובי באמצעות מתלמידים מטלות מקבל אני

 40% 10% 50% החומר את לארגן לי עוזר בשוובי השימוש

 30% 30% 40% לתלמידים שיתופיות מטלות לתת כדי בשוובי משתמש אני

 20% 40% 40% התלמידים התקדמות אחר במעקב לי מסייע בשוובי השימוש

 0% 22% 78% השוובי באמצעות אחרים מורים עם חומר משתף אני

 0% 0% 100% השוובי באמצעות התלמידים עם משותף פורום לי יש

 

 קבלתן מהם ואף בארגון החומר. לתורם בעיקר למורים לשליחת מטלות לתלמידים ו showbie-בהשימוש 

                                                                 
5
 50-49 ר' בנספח עמ' –בכל אחד משלושת בתי הספר  showbie-בהשימוש  
 



 

25  

 

 המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות –מכון הנרייטה סאלד 
 

נושא השימוש באפליקציות עלה בקבוצות המיקוד. הן המורים והן התלמידים ציינו כי לעיתים נדרש 

 שימוש מאולץ באפליקציה שאינו מתאים לתחום הדעת או למערך השיעור:

  

 3בית ספר 

 כל אבל אפליקציות שיש נכון
 בדברים בשיעור מתעסקים הזמן

 האפליקציה איך – טכניים
 .(מורים) לוחץ אתה איפה ,עובדת

  2בית ספר 

 שמביאים אפליקציות של מגוון 
 דברים לעשות דברים מיני כל

 את אהבו מאוד הם ...יפים
 עם בעיה קצת יש .האפליקציות
 לשימוש זה לפעמים ,האפליקציות

 סקיטש כמו ,דקות כמה של
 .(מורים)

  באפליקציה משהו לעשות
  עדיין ,דמות שהיא איזו שמדובבים

 זה את מעדיפה אני ,מחקר עושים
 הרבה זה כי הדמות את שמדובבים

 לכתוב ,לשבת לא זה ,כיף יותר
 להיכנס גם זה ,השיעור כל ולשתוק
 יותר זה ,בעצמך ולראות לטקסט
 .(תלמידים) מלמד

 1בית ספר 

  לא אני ...מאולצות קצת כרגע האפליקציות
 שלא באופן בהן להשתמש להשכיל הצלחתי

  עובדת לא אני שאם או ,בלעדיהן לעבוד אוכל
  ;שיש היתרון את – 'הפנץ את איבדתי בלעדיהן

 להשתמש מאמץ עושה שאני אפליקציות מיני כל
  ולא אותי שחייבו ,צריכה שאני בגלל זה בזה

  שלי אהבה או שלי בחירה שהיא איזו מתוך
  שהיא איזו למצוא הצלחתי לא ;הזה לנושא
  התוכנות כל כי האייפד בתוך משמעותית למידה

 (מורים) בתשלום הן משהו שוות שהן

  אותן דוחפים אייפדים יש שאם משימות יש
 מתאימות לא ממש שהן למרות האייפדים לתוך
 האפליקציה את יש .מצגת לבנות ,לדוגמה .להם
  ;טובות ולא תקועות לרוב אבל המצגות של

  לא כבר זה אבל 'ח בכיתה בקומיקס השתמשנו
  ואנחנו החומר את למדנו...לגיל מתאים

   .(תלמידים) יעיל לא וזה לקומיקס מעבירים
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 על ההוראה ועל הלמידה  אייפדים ה שילובהשפעת  ד.

 בתכנית בין שגרה לחירום    

הלמידה  השפעת השימוש באייפד על ההוראה ועלבפני התלמידים הוצגו היגדים המתארים עמדות לגבי 

 במידה רבה מאוד(. תשובותיהם מוצגות בלוח שלהלן:  – 5-בכלל לא ל – 1)בסולם הנע בין 

 אייפד על ההוראה ועל הלמידה השימוש בלגבי השפעת  התלמידים: עמדות 10לוח 

 (N=308) 

 ...אייפד עם לומד כשאני
בשיעור 

עם 
אייפד 
 פחות

בשיעור עם 
אייפד כמו 

בשיעור בלי 
 אייפד

בשיעור 
עם 

אייפד 
 יותר

סטיית  ממוצע
 תקן

 פעולה בשיתוף אחרים תלמידים עם עובד אני

 צוות ועבודת
33% 29% 38% 3.07 1.34 

 או שאלות לשאול כדי למורה לפנות נוח מרגיש אני

 עזרה לקבלת
32% 41% 27% 2.92 1.26 

 בכלים רושמים שלי שחברים מה את מכבד אני

 שיתופיים
32% 40% 28% 2.91 1.30 

 1.38 2.86 33% 27% 40% לי זמין הלימוד חומר

 1.34 2.86 29% 32% 38% בשיעור מהנלמד בקלות מוסחת דעתי

 1.29 2.82 27% 36% 37% לי מתאימה השיעור של הרמה

 1.32 2.82 29% 32% 39% ללמידה שמפריעים דברים בשיעור יש

 1.28 2.79 26% 37% 38% לי מתאים השיעור קצב

 1.36 2.74 31% 25% 44% ללמוד נהנה אני

 1.28 2.73 26% 34% 40% אותי מעניינים הלימודים

 1.34 2.72 30% 26% 44% ללמוד וחשק רצון לי יש

 1.29 2.72 26% 31% 42% המורה עזרת ללא ,עצמאי באופן עובד אני

 1.34 2.69 26% 30% 45% לבד ללמוד יודע שאני מרגיש אני

 1.24 2.66 23% 33% 44% לי מובן הלימוד חומר

 1.25 2.65 23% 32% 45% בשיעור משתתף אני

 1.40 2.62 29% 22% 49% שהחסרתי שיעור להשלים לי קל

 1.17 2.57 18% 38% 44% בשיעור קשר איתי יוצר המורה

 1.28 2.43 19% 26% 54% בשיעור מרוכז אני

 1.15 2.34 13% 35% 52% שלי לחיים קשור הלימוד חומר

                                                                 
6
 52-51 ר' בנספח עמ' –בכל אחד משלושת בתי הספר  השפעת האייפד על ההוראה ועל הלמידה 
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גם בפני המורים הוצגו היגדים המתארים עמדות לגבי תרומת ההוראה והלמידה באייפדים )בסולם הנע 

 במידה רבה מאוד(. תשובותיהם מוצגות בלוח שלהלן:  – 5-בכלל לא ל – 1בין 

 אייפד על ההוראה ועל הלמידההשימוש בלגבי השפעת  המורים: עמדות 11לוח 

 

 (N=22) 

בשיעור  
עם 

אייפד 
 פחות

בשיעור עם 
אייפד כמו 
בשיעור בלי 

 אייפד

בשיעור 
עם 

אייפד 
 יותר

סטיית  ממוצע
 תקן

 להכנת הנדרשים והזמן העבודה כמות

 השיעורים
9% 18% 73% 4.05 1.00 

 79. 4.05 82% 14% 5% בהוראה גיוון

 94. 3.73 73% 18% 9% עדכני לימודים לחומר נגישות

 91. 3.50 50% 36% 14% משמעת בעיות עם התמודדות

 96. 3.41 50% 36% 14% תלמידים להערכת בשיטות גיוון

 95. 3.36 55% 27% 18% בהוראה והנאה עניין

 תלמידים לצרכי בהתאם הטרוגנית הוראה

 שונים
23% 14% 64% 3.36 1.09 

 72. 3.32 36% 55% 9% בשיעור מתעניינים התלמידים

 89. 3.32 45% 41% 14% מהשיעור נהנים התלמידים

 1.03 3.27 45% 32% 23% ופדגוגיה בהוראה מקצועיות של תחושה

 85. 3.18 41% 41% 18% להוראה מוטיבציה

 83. 3.14 27% 59% 14% המורה מעמד

 1.08 3.14 41% 41% 18% בשיעור תלמידים עם אישית אינטראקציה

 לבית הכיתה בין למידה רצף יצירת

 התלמיד
23% 41% 36% 3.14 .94 

 95. 3.05 32% 41% 27% בשיעור התלמידים של פעילה השתתפות

 79. 3.05 27% 55% 18% ללמידה מוטיבציה לתלמידים יש

 המשתתפים המורים בין צוות עבודת

 תכניתב
27% 41% 32% 2.95 1.21 

 75. 2.91 18% 59% 23% התלמידים בידי הלימוד חומר הבנת

 56. 2.86 9% 68% 23% התלמידים של הישגים

 לאחר התלמידים עם אישית אינטראקציה

 השיעור
19% 76% 5% 2.71 .78 

 1.14 2.64 23% 32% 45% בשיעור החומר והספק ההוראה קצב

 1.01 2.59 18% 41% 41% בשיעור דיונים עריכת
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 אייפד השימוש בלגבי השפעת המורים והתלמידים עמדות השוואה בין : 12לוח 

 על ההוראה ועל הלמידה

 תלמידים מורים 

סטיית  ממוצע 
 תקן

סטיית  ממוצע
 תקן

 התלמידים נהנים בשיעור
3.32 .89 2.74 1.36 

 לתלמידים יש עניין בשיעור
3.32 .72 2.73 1.28 

 המורה לתלמיד בשיעוראינטראקציה בין 
3.14 1.08 2.57 1.17 

 לתלמידים יש מוטיבציה ללמוד, רצון וחשק
3.05 .79 2.72 1.34 

 התלמידים משתתפים בשיעור
3.05 .95 2.65 1.25 

 התלמידים מבינים את חומר הלימוד
2.91 .75 2.66 1.24 

עניין והנאה, גיוון  – להוראההנעה להן תורם בשיעור האייפד שילוב ניתן ללמוד כי  המוריםעמדות מ

מוטיבציה, עניין והנאה וכך גם  – ללמידה התלמידים תהנעל הן ;ונגישות לחומרים בהוראה

  שיעור.ב אינטראקציה בינם לבין התלמידיםה

רוב המורים ציינו כי בשיעור עם  – השיעורים להכנת הנדרשים והזמן העבודה כמותמבחינת יש לציין כי 

כי הם מתמודדים עם בעיות משמעת יותר מאשר כמחציתם ציינו ו ,נדרשת השקעה רבה יותר אייפד

 בשיעור ללא אייפד.

שילוב האייפד ביניהם הוא בתרומת מוהגבוה יותר מאלו של המורים  יםנמוכ התלמידיםעמדות ממוצעי 

  הנעה ללמידה בשיעור עם אייפד אינם חשים יותר  התלמידיםתלמידים אחרים.בשיעור לעבודה עם 
 מאשר בשיעור בלי אייפד.

 מדברי המורים והתלמידים – השפעת השימוש באייפד על ההוראה ועל הלמידה

 מוטיבציה של התלמידים

 3בית ספר 

  בעיניים ברק להם שיש רואה אני
  את עשו והם ...אייפדים עם שהשיעור

  .האייפד עם ללמוד שימשיכו כדי הכול
  גם מוטיבציה של סוג שזה חושבת אני
 .(מורים) הילדים אצל

  2בית ספר 

  שנה אייפד להם שיש 'ט כיתות תלמידי 
 נסיגה יש ,מתלהבים לא שנייה

  שלא ברגע ,מביאים ולא במוטיבציה
 בשיעור הלמידה יכולת אייפד מביאים

  המטלות מבחינת ;נמוכה מאוד היא
  מתנגדים הם – חשיבה של עצמן

  אוהבים ולא מוטיבציה בלי ,לחשוב
 את שונאים שהם אומרים הם ...ללמוד
 .(מורים) האייפד

 1בית ספר 

 לאט תלמידים וגם כמורים אנחנו גם
  של בעיה יש כל שקודם ...קולטים לאט

  שהטכנולוגיה חשבנו אם .מוטיבציה
 אנחנו ,לכיתה המוטיבציה את תביא
 המורה של החלום .לא שהיא מגלים
  האפליקציה עם נבוא אם וואוו שאולי

 בשיעור אותם "יעיף" וזה האייפד ועם
 לא זה שגם מגלים פתאום אנחנו –

 מוטיבציה שום להם אין ;המפתח
  רואים לא גם הם .השינוי את לעשות

 ...?בכלל למה – האמיתי הצורך את
 (מורים)  התנגדות מאוד הרבה יש עדיין
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 הנאה

 

 ידע בפני הכיתה ודיבור מול קהל תהצג

 

 3בית ספר 

  אוהבים שהם הילדים על רואה אני
  אותם מלמדים שאנחנו ,זה את

 צריך ולא חשוב זה ושמבחינתם
 .(מורים) לוותר

  מוציא זה ,באייפד להשתמש נהנים
 עצמית עבודה יותר יש ;מהשגרה
 .(תלמידים) יותר ונהנים

  2בית ספר 

 :אומרים הם .זה את אוהבים לא הם
 תלמדו ,האייפדים את שונאים אנחנו
  משתמשת אני ;לנו תכתיבו ,אותנו

  ההקבצה את לי ויש ...באייפדים
 עם לעבוד נהנו כן הם אז ...הגבוהה
   .(מורים) האייפד

 לצאת קצת זה .שונה הזו בדרך למידה
 קצת זה .והלוח המחברת של מהמסגרת

  משהו לעשות ,מהשגרה לצאת ,כיף יותר
  ,באייפד להשתמש אוהב לא אני ;שונה
 ...כלום מבין לא אני ,מזה לומד לא אני
  המורה בגלל זה .החומר את מבין לא אני

 .(תלמידים) והאייפד

 1בית ספר 

  הם ,לדוגמה .זה את אוהבים לא הילדים
  אני ,קצה במכשיר להשתמש צריכים
  האייפדים את להוציא להם אומרת
  ללכת מבקשים התלמידים .ולחפש
  לא התלמידים ;המחשבים לחדר

 (מורים) זה על "מתים"

 האייפד עם לעבוד כיף שכן שיעורים יש
 משהו עשה זה ;יותר לך נותן וזה

  שאני מקצועות יותר שיש שלי בלמידה
  אני כי ,לעבוד לי כיף יותר כי משקיע

  כל לא לפעמים דברים יותר להבין יכול

   .(תלמידים) בו להשתמש כיף כך

 3בית ספר 

 ,שקפים שלושה של מצגת עשו הם
 וככה ,ותמונות שקף בכל משפט

 וזו באייפד גם זה – שיציגו ביקשתי
 .(מורים) הצגה של מיומנות גם

 זה כי הכיתה בפני להציג לא העדפתי
 כי מהתלמידים ביקורת לקבל מלחיץ
 חסר – יגידו הם מה יודע לא אתה
  תוקפים גם הם לפעמים ...משהו

 .(תלמידים)

  2בית ספר 

  וזו באייפד גם זה – שיציגו ביקשתי
   .(מורים) הצגה של מיומנות גם

  ,אותה מכינים אנחנו ,עבודה יש 
 לא זה :אומר הוא ואז אותה מציגים

 .(תלמידים) שהתכוונתי מה

 1בית ספר 

 ...מדבר עצמו את מקליט שתלמיד הקלטה
 אמרנו אז ,לדבר שמתקשה ביישן תלמיד
 את להקליט יכול שהוא אפליקציות שיש
 (מורים) עצמו

  זה ...הכיתה מול להציג נהנית ממש אני
  שתעזור הזאת היכולת את שמפתח משהו

  להקריא ...לנו מאפשרים האייפדים .לנו
 האייפד עם עומדים ,השקופית את

 המסך על שיש השורה את ומקריאים
  בעצם וזה פה בעל להרחיב וממשיכים

 מול דיבור של היכולות את מרחיב באמת

   .(תלמידים) קהל
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 :התלמידים בקרב 21-המאה ה מיומנויות לרכישת באייפד השימוש המורים נשאלו על תרומת

 

 בתכנית בין שגרה לחירום  21-מידת רכישת מיומנויות המאה הלגבי  המורים: עמדות 13לוח 

 

  (N=22) 

במידה  
מעטה 

(2-1) 

במידה 
 בינונית

(3) 

במידה 
 רבה

 (5-4) 

סטיית  ממוצע
 תקן

 97. 3.67 57% 38% 5% ומד אוטונומיל  –למידה עצמית 

 1.08 3.52 52% 33% 14% שימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת ICT אוריינות

ניתוח, מחקר והערכה של אוריינות מידע )כגון: איתור, 

 מידע(
24% 24% 52% 3.33 1.20 

מיומנויות של יצירתיות וחדשנות )כגון: יצירת רעיון 

 חדש, הערכת רעיונות ומקוריות(
24% 29% 48% 3.24 1.00 

 1.18 3.00 38% 24% 38% מיומנויות תקשורת ושיתופיות

מיומנויות של חשיבה ביקורתית ופתרון בעיות )כגון: 

 שאלות וקבלת החלטות(שאילת 
43% 38% 19% 2.67 .91 

מיומנויות דרכי חשיבה )כגון: למידה כיצד ללמוד, 

 מטה קוגניציה(
43% 38% 19% 2.62 .97 

 
 
 

לחירום מאפשרת לתלמידים לרכוש את  שגרההמורים סבורים שהלמידה בתכנית בין  מהלוח עולה כי

 ,אוריינות טכנולוגית ,ובעיקר למידה עצמית ה,גבוהבמידה בינונית עד בינונית  21-מיומנויות המאה ה

 ידע, יצירתיות וחדשנות.מאוריינות 
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( חשים כי מעמדם בשיעור עם אייפד זהה לזה שבשיעור בלי 59%המורים עולה כי רובם )משאלון 

מהם ציינו כי תחושת המקצועיות שלהם בהוראה ובפדגוגיה גבוהה יותר בשיעור עם  45%אייפד. 

 אייפד.

 מדברי המורים והתלמידים –תפקיד המורה 

תשע"ו. בשנה"ל  במסגרת התכנית המורים השתתפו בהשתלמויות החל מסוף שנה"ל תשע"ה ובמהלך

 תשע"ז הוכנסו שינויים במאפייני ההשתלמות והמורים קיבלו גם הדרכה פרטנית מטעם קדימה מדע. 

, בין קדימה 2016, שהתקיים, בחודש יולי סיכום תשע"ו וההיערכות לקראת תשע"ז מפגשהנושא נדון ב

 המנהלים., ומצא את ביטויו גם בראיונות עם מדע למנהלי בתי הספר ולמובילי התכנית

אני חושבת שהמורים לא ראו הרבה תועלת בהשתלמות. ראיתי לפי ההתנהלות שלהם. היו כאלה שמאוד והיו 

כל פעם שאני מכריחה מורים לבוא להשתלמות, יש כאלה שזה  –כאלה שלא. אני לומדת את זה שנה אחרי שנה 

זה לא מעניין אותנו, אנחנו  –מצוין להם והם רצו ויש כאלה שאם הייתי נותנת להם את האופציה היו אומרים 

 (.1)מנהלת, בית ספר  ובאו כמי שקפאם שד... לא רוצים
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 3בית ספר 

 וברגע ,מסוים לכלי מתחבר אחד כל•
  מענים נותן והוא אליו מתרגל שאתה

 מרגישה לא אני ,טובים טכנולוגיים
  שאני שמה אומרת ואני ,להצטדק צורך

 לתלמידים עובר גם טוב בו מרגישה
 לא ואני שצריך כמו מתנהל והשיעור
 .(מורים) בלחץ לעבוד צריכה

 
 אותנו להנחות הוא המורה של התפקיד•

  שינוי שיש נראה לא ;לעבודה
 .(תלמידים)

 

 2בית ספר 
 עדיין הם ,השתנה לא המורים תפקיד•

  מקום את תופס לא האייפד ;המורים
 .(תלמידים) המורה

 
 לבין מסביר שהמורה זה בין הבדל יש•

  עומד כשהמורה .ממצגת שקוראים זה
 אלא החומר את קורא לא הוא בכיתה

  כשנותנים ...שלו במילים מסביר גם
  ותעשו תקראו – טכני יותר זה באייפד

  מדרך נהנים לא ...מצגת זה על
 .(תלמידים) מבינים לא וגם ההוראה

 
 

 1בית ספר 

 נותן זה כי הסמכות כן הוא המורה•
  עם באה כשאני .ביטחון לתלמידים
 אחר שתלמיד בעיה לי ואין ,טכנולוגיה

  אגו של עניין לא זה ,ממני יותר יודע
  כשהם .הביטחון את להם לתת אלא

 שהמורה משהו איזה שאין מרגישים
  מרגישים הם ,להם ונותן עבורם מרכז
 שתלמידים נכון ;ביטחון חוסר זה עם

 שובר זה אבל לנו ולעזור לבוא יכולים
 עומדת אני אם .הלמידה של הרצף את

  ובאמצע ...נושא שהוא איזה להסביר
  גם בעיה וזו למידה רצף אין ...נחתך זה
 חלקם .לא אם וגם עוזר התלמיד אם

  מרגישים גם והם לעזור אוהבים מאוד
  את שובר עדיין זה אבל טוב מאוד
 .(מורים) הרצף
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 מדברי המורים –בתשע"ז ההשתלמות  שינויים במאפייני

 לגבי שביעות רצונם מההשתלמויות המורים: עמדות 14לוח 

  (N=22) 

במידה  
מעטה 

(2-1) 

במידה 
 בינונית

(3) 

במידה 
 רבה

 (5-4) 

סטיית  ממוצע
 תקן

 הפרטנית מההדרכה שלך הרצון שביעות מידת
 תכניתב שקיבלת

5% 16% 79% 4.16 .90 

 הקבוצתית מההשתלמות שלך הרצון שביעות מידת
 תכניתב שקיבלת

23% 59% 18% 3.05 .84 

 שקיבלת מההכשרה שלך הרצון שביעות מידת
 תכניתל

27% 55% 18% 2.95 .79 

 

העדיפו ( 59%ורובם ) ,הביעו את שביעות רצונם מההדרכה הפרטנית (79%) המוריםרוב מהשאלון עולה כי 

 – (50%מחציתם )מורים מוכנים להקדיש זמן נוסף להשתלמות וה ( מבין32%שליש )השתלמות פרטנית. 

 .ים בכךבטוח םאינ

בשאלות הפתוחות ציינו המורים את הדברים שתרמו להם בהשתלמויות: רכישת מיומנויות בשימוש 

, רכישת ידע חדש, יחס אישי, שיתוף showbie-באייפד, הסבר על אפליקציות והשימוש בהן ובעיקר ה

 ימי הצפייה, ההדרכה לקראתם ולמידת עמיתים.  בקבוצה וליווי,

המורים מעוניינים לקבל יותר הדרכה פדגוגית ופחות כלים, שימוש באפליקציות לפי צרכי המורים 

 ותחומי הדעת שהם מלמדים ושיתופיות בין המורים.

 3בית ספר 
 
 מאוד הייתה השנה ...ההשתלמות•

  ובהחלט למורים ומעניינת רלבנטית
 .(מהמפגש) שלהם הציפיות על ענתה

 
  השתלמות ...הייתה שעברה בשנה•

 של התנגדות והייתה מליאה של כוללת
  שזו להם הפריע מאוד כי המורים

 תחומי של ולא מליאה של השתלמות
 כיסי את להוריד החלטנו ...תוכן

 היה זה כי .א :סיבות משתי ההתנגדות
  היה זה .וב שלהם העבודה בשעות
  הרגישו המורים .שלהם התוכן בתחום

 דברים על עבדו הם כי ביטחון יותר גם
 הם וגם ,יום-ביום בהם עוסקים שהם
 על שהן בשעות להגיע צריכים היו לא

 את צריכים לא הם כי חשבונם
 .(מנהל) בכלל הגמולים

 2בית ספר 
 
  הייתה הראשון בחלק ההשתלמות•

  לצרכים מענה ניתן לא .טובה פחות
 מכן לאחר ...העכשוויים הנקודתיים

 היו והמורים בהשתלמות שיפור חל
 עוד לפתוח צריך ...ושותפים מרוצים

  וכן .החדשים המורים עבור השתלמות
 למורים ההשתלמות את ברמה להעלות
 .(מהמפגש) השנה שנכחו

 
  את עוברים הנהלה כולל מורים 17•

  פעילים שהם מורים 13 .ההשתלמות
  כשהם האייפדים של בהשתלמות מאוד
 שלו במינון אחד כל זה את עושים

 .(מנהל)
 

 1בית ספר 
 
 זה רחוקים היו ההשתלמות מפגשי•

  הרגישו תמיד לא והמורים ,מזה
 או ,לצורך מענה להם נותן שהכלי

  נתנו תמיד לא שנלמדו האפליקציות
 .(מהמפגש) שלהם לצורך מענה

  ,הראשונה מהשנה מסקנות לאור•
  ..ההשתלמות דפוס את קצת שינינו
  .אינטרנטיים כלים על עבדנו יותר
 על המון עבדנו הראשונה בשנה

  שלכם המסקנות ולאור אפליקציות
  מזה ירדנו המורים של והתגובות

 .(מנהלת)
  מקדמים יותר האישיים המפגשים•

 לעשות לא החלטנו ...המליאה מאשר
 על יותר לעבוד אלא מליאות הרבה
 לשחרר בעיה גם שזה אישית הנחיה

 היא השנה ההשתלמות ...המורים את
  בצורה ומלווה אינטנסיבית יותר הרבה
  מגיעה המדריכה ...לגמרי אחרת
 .(תקשוב רכזת) המורים עם ויושבת
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 מדברי המורים  –השתלמויות והדרכת מורים 

 

 המלצות המורים לשיפור ההדרכהתגרים וא

 

 

 

 

 3בית ספר 

 
  הייתה שעברה בשנה ההשתלמות•

  שיש הרגשה הייתה לא אבל נחמדה
  והיו להסביר ידעו הם ...מדריכות
 [המדריכה] כמו לא זה אבל ,פתוחות
  ,זמינה ...משלנו והיא השנה פה שהיא
 את מכירה ...מהשטח באה היא

  לדבר ויודעת המורים של הקשיים
  שלה הנינוחות ...העיניים בגובה

  ...שלנו המורים את להכיל והיכולת
 שמונים במאה הראש את להם לסובב
 .(מנהל) פשוט לא זה מעלות

 
  לא אני אתנו הייתה לא [המדריכה] אם•

 [המדריכה] ,מצליחה שהייתי חושבת
  צריכה כשאני ...פרטני גם אותי פוגשת
 .(מורים) ...זמינה היא אותה

 2בית ספר 

 
 לא אבל למורים תרמה ההשתלמות•

 את הסיר לא וזה רוצים שהיינו כמו
  עם שילכו הזה המפחיד החסם

 ...[המדריכה]ש למרות ,האייפדים
  עם וקבעה ...וממרצה מזמנה נתנה

 היא ...לשבת פרטני באופן מורים
 החשש את להוריד מיינדד הייתה

  בסדר שהכול להם להגיד ,והתסכול
 .(מנהל) מותר ולטעות

 
  ...בינונית עצמה ההשתלמות•

-אפליקציה עוברת הייתה ...המדריכה
 מליאה הייתה .ללמוד ,מהר אפליקציה

  שיעורים הרבה ...פרטניות שעות וכמה
 על ,הבעיות על ,התשתית על בוזבזו

  ;כיתה והחלפנו ,המקרן ,האינטרנט
  הזמן רוב ;שרוצים מתי ,הייתה תמיכה

 .אפליקציות על הייתה ההשתלמות
 הלימוד יחידת על איתה עבדתי בפרטני

 .(מורים) הבנתי שלא דברים ,שלי
 

 1בית ספר 

  הייתה הכלליים למפגשים בנוסף•
 ולמורים שרצו למורים אישית הנחיה

 לימדו הראשונה בשנה ...שהכרחנו
  יצאו המורים ,אפליקציות המון

  הרוויחו מה הבינו ולא מבולבלים
 .(מנהלת) בשיעור מהאייפד

 
  ולהפוך ההשתלמויות את לשמר צריך•

  לקיים ...שבשגרה קבוע לדבר זה את
  פדגוגיה בין חיבור שיעשו חשיבה צוותי
 שהדרכה ספק אין ;טכנולוגים לכלים
 היא המדריכה מול ועבודה אישית
  לפני שהיה מה מאשר טובה יותר הרבה
 .(מורים) הכלליות ההשתלמויות – שנה

 
 ...באייפדים ידע הרבה אין למורים•

 של ההכשרה – העיקרית הבעיה
  איך יותר ידעו המורים אם ;המורים

  ,מעמיק יותר משהו יעברו ,להשתמש
 ואיך אפליקציות על עוד ילמדו

 שתפתור אחת בעיה זו ,בהן להשתמש
 (תלמידים) דברים הרבה
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 9קשיים ואתגרים בשימוש באייפד .ה

 . העיקריים שעלו משאלוני המורים ומהראיונות עמם ועם התלמידים אתגריםהו קשייםה יוצגו זה בחלק

 

 המוריםקשיים ואתגרים על פי : 15לוח 

  (N=22) 

במידה  
מעטה 

(2-1) 

במידה 
 בינונית

(3) 

במידה 
 רבה

 (5-4) 

סטיית  ממוצע
 תקן

 במהלך לתלמידים דעת הסחות מידי יותר יוצר האייפד

 השיעור
27% 23% 50% 3.50 1.30 

 כדי יומית ויום זמינה טכנית בתמיכה תלוי אני

 כמתוכנן יתנהלו שהשיעורים
36% 18% 45% 3.00 1.51 

 1.33 2.95 32% 27% 41% מספקת אינה שקיבלתי הטכנולוגית ההכשרה

 לצרכים האייפד את להפעיל כיצד יודעים אינם התלמידים

 לימודיים
41% 27% 32% 2.95 1.43 

 1.57 2.50 32% 5% 64% הציוד של והרס מוונדליזם פחד

 אני כאשר להתייעץ מי עם לי אין - טכנולוגי ליווי חסר

 טכנולוגיים בקשיים נתקל
57% 14% 29% 2.43 1.54 

 1.11 1.91 9% 14% 77% האייפד את להפעיל יודעים אינם התלמידים

 נתקל אני כאשר להתייעץ מי עם לי אין - פדגוגי ליווי חסר

 פדגוגיים בקשיים
77% 14% 9% 1.82 1.01 

 ולחשיבותו תכניתה למשמעות בהנהלה מודעות מספיק אין

 הספר לבית
77% 18% 5% 1.82 .91 

 

עיקר האתגרים שעמם התמודדו המורים הם הסחות הדעת של התלמידים מהנלמד בשיעור ותלות 

  :בתמיכה טכנית

מהם ציינו כי  45%-( ציינו כי האייפד יוצר יותר מדי הסחות דעת בזמן השיעור ו50%כמחצית מהמורים )

( 52%התלמידים גולשים בזמן השיעור בנושאים שאינם קשורים לשיעור. כמחצית מכלל התלמידים )

 ציינו )בשאלונים( כי הם ממעטים להיכנס לאתרים שאינם קשורים לשיעור.

( ציינו )בשאלונים( כי קיימים קשיים במהירות הגלישה והחיבור לרשת, ורובם 64%רוב התלמידים )

 .( טענו שתיקון האייפד במקרה של תקלה אינו מהיר63%)
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 מדברי המורים והתלמידים –אתגרים וקשיים 

 התלמידים לא מביאים את האייפדים לבית הספר
 

 

 הסחות דעת

 

 

 3בית ספר 

  בבית נשארים האייפדים
  ידי על נלקחים ולא הספר

 לביתם התלמידים

  2בית ספר 

 יביאו כול שקודם אותי עצבן הכי
 לא רובם – האייפדים את

 לרדוף צריך היה פעם כל ...מביאים
  – להם שתזכיר מהמחנכת ולבקש

 כועסת כשאני ...בולט הכי היה זה
 את מביאים לא הם למה ושואלת

 גם :אומרים הם אז ,האייפדים
  האייפדים את שונאים אנחנו ככה
  של הנושא ;בפלאפון נעשה

 שיעור כל שיביאו להרגיל ,האכיפה
 .(מורים) האייפד את

 1בית ספר 

  עבדו ולא התגייסו לא והמורים מהם דרשו שלא במקומות
  נשאר וזה לזה התחברו לא ,הביאו לא הילדים אז ,זה עם

 את מביאים לא הם ;(מנהלת) בבית הופכין לה שאין כאבן
 המשך מאפשרים ואנחנו ,קבוע באופן הספר לבית זה

 .(מורים).אייפד ללא גם למידה

  לא ...התלמידים ,מעט כך כל בזה שמשתמשים בגלל
 אותו מביאה הייתי השנה בתחילת .הרבה זה את מביאים

 הפסקתי אז בהם משתמשים שפחות לב שמתי ,יום כל
  לא כבר זה כי האייפד את מביאים לא התלמידים ;להביא
 להביא שצריכים ברור לא זה ,להביא שלנו המחדל ברירת

   .(תלמידים)

 3בית ספר 

 של גלישות יש בטכנולוגיה כשמשתמשים
 אי – למשחקים ,אחרים לדברים הילדים
  ...הרבה מסתובב אני ;זה את למנוע אפשר
  טוב גם זה ...כולם את לתפוס יכול לא ואני
 לא התלמידים לפעמים...רע וגם

  עכשיו ,המפריעים הילדים אלה ,מתפקדים
  במקום והילד בכיתה שקט יותר לי יש

  ...משחק הוא שלו החבר על משהו לזרוק
 זמן לי נתן דווקא המשחק עם השקט
 .(מורים) אחרים לתלמידים לעזור

  אולי ;האייפד עם משחקים לא בשיעור
  כשאומרים ;בעייתיים שהם שניים או ילד
  כולנו אז במתקן האייפד את לשים לנו

  .למשחק  משתמשים ולא שמים
 .(תלמידים)

  2בית ספר 

 מתעסקים שכן להגיד יכולה אני
 גם זה ;במשחקים בשיעורים

 לא באייפד ;מריכוז מוציא
 הסחות ;כן בפלאפון משחקים

 לא אם היה גם וזה קיימות דעת
 קשור לא זה .האייפד את היה

 קל יותר באייפד ;לאייפד
 .(תלמידים)

 1בית ספר 

 העבודה את לעשות כשאומרים
 למקומות גולש אחד כל באייפד
  לנושא קשורים שלא אחרים

   .(תלמידים)
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  קשיים טכניים

 

  ככלי טכנולוגי אייפדשימוש בבשי וק
 

  

 3בית ספר 

  יש ,מתוקשב ספר בית שאנחנו למרות
  הקשיים אחד ...טכניים קשיים מעט לא
 היינו אם - שלנו המדיניות בגלל הוא

 עם ללכת לתלמידים מאפשרים
  הורדות הרבה אז הבייתה האייפדים

 בבית עושים היו הם אפליקציות של
 העבודה זמן על מעמיס היה לא וזה

 עומדת לא שהרשת לא זה – בכיתה
  של כשכיתה בזה עומדת לא היא ,בזה
 ,כבד משהו להוריד רוצה תלמידים 30
 .(מנהל)  הרשת על מעמיס זה אז

 לחבר שוכחים ,נטען לא לפעמים
 .(תלמידים) לחשמל

  2בית ספר 

 איש וגם פתרונות שייתן מישהו היה לא
 איש צריך ...ידע באמת לא המחשבים

  אני המקרן עם בעיה כשיש ...זמין טכני
 זה ,בא שהוא ועד אליו להתקשר צריכה
 .(מורים) מעצבן באמת

 הכול ,נשבר אייפד ,טכניים קשיים בעיקר
  טובה לא התשתית ;עצמו באייפד קשיים

 עם ללמוד צריכים התלמידים וכל
 על עומס יש וכשנכנסים האייפדים

 ;להיכנס יכול לא אחד ואף .פיי.הוויי
 להוריד צריכים היינו השנה בתחילת

 שישבנו שיעורים והיו אפליקציות הרבה
 .(תלמידים) תרד שהאפליקציה וחיכינו

 1בית ספר 

  מבחינה דברים עם נתקעת תמיד אני 
  לעזור כמובן יודעת לא ואני טכנית
 או בכיתה אמת לזמן כשהגענו... ;להם
  שהאפל או ,שנחסם או ,עבד לא שזה
 (מורים)  קרס .וי.טי

  אז גלישה חבילת ואין אייפד שזה בגלל
  כיתה וכשגולשת האינטרנט על גולשים
 מאוד וזה איטי והוא נתקע הוא שלמה
 אייפד לנו הביאו ;העבודה על מקשה
 אז ,מקום הרבה בו ואין חלש די שהוא
  האפליקציות עם נתקעים אנחנו

 מפרכס ,נתקע הזמן כל הוא ,הבסיסיות
 מהר הסוללה לו נגמרת ,לפעמים

   .(תלמידים)

 3בית ספר 

 לא הוא הקטן שהאייפד חושב אני
 ...יעיל כלא עצמו את הוכיח הוא ,יעיל

  ,בו רואים ולא צפוף – נוח לא מאוד
  חצי יש המקלדת את שמעלים וברגע
 המורים – כולם את מטריף וזה מסך

  יושבים היו שעברה שנה ...והתלמידים
  היה ,אותם משגע היה וזה בכיתה
 לתלמידים ...העיניים את להם מוציא
 הקטנים האייפדים עם קשה היה

  הקטן שהאייפד לזה מעבר .בשיעור
 .(מנהל)  מהגדול חזק פחות

  2בית ספר 

 קשה ממש וזה באייפד זיכרון הרבה אין
 והרבה בייט יגה'ג מלא זה בי-השוו כי

 אין ,להוריד לנו שאומרים אפליקציות
  אפליקציה למחוק וצריך באייפד מקום
  כשעושים .עבודות לי מוחק זה ואז

  באייפד מקום הרבה לוקח זה סרטונים
 .(תלמידים)

 1בית ספר 

  ולא אייפדים שבחרו בעיה יש 
  ,קטן היה המסך וגם טאבלטים
 שבהרבה האייפד ...מצומצם והזיכרון
  ,האופיס כלי עם טוב עבד לא דברים

 מצגות לעשות כולם את ללמד ולהתחיל
   .(מנהלת) אפל של בכלים

  בו ואין חלש די שהוא אייפד לנו הביאו
  עם נתקעים אנחנו אז ,מקום הרבה

  הזמן כל הוא ,הבסיסיות האפליקציות
 לו נגמרת ,לפעמים מפרכס ,נתקע

   .(תלמידים) מהר הסוללה
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 השקעת זמן

נדרש זמן רב יותר וכמות עבודה רבה יותר להכנת שיעור בשילוב כי )בשאלונים( ( ציינו 73%) מוריםרוב ה

 האייפד.

  

 3בית ספר 

 .יותר הרבה הוא – לזה שצריך הזמן
 שלושה-בשניים פרק מלמדת אני

 לי לוקח תמיד באייפד ,שיעורים
 .(מורים) זמן יותר

  2בית ספר 

 זו לפעמים שלם שיעור בונים אם
 של מטלה בשביל .התעסקות פשוט
 מאוד היא ההתעסקות ,דקות כמה

  שהם ,האייפדים את שיביאו – גדולה
  בהכנה ההשקעה – זה את יפתחו
 שרוצים דקות כמה ,מסביב לשיעור

 .(מורים) .באייפד שישתמשו

 1בית ספר 

 את להכין זמן יותר שלוקח ברור
  חדשה האפליקציה כל כי השיעור

 ;אותה ללמוד צריכים ואנחנו לנו
  למורים כרגע חשוב הכי המשאב
 על יושב כשאני ...זמן זה – ולכולם

 ולומד אותה וטוחן אפליקציה
 או היא דבר של ובסופו בבית

 אתה שקורה או ...אותי שמגבילה
  ,זה על ישבתי שעתיים ...משהו

  ופתאום האפליקציה את הורדתי
  ?שלי הזמן איפה ...לי נסגרת היא

  אני ...זה את קולט גם התלמיד
  – ושם פה אלמד אני ,שעתיים אשב
 את זונח הוא ולכן ?שלי הזמן איפה

 .(מורים) זה
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 10. בין תשע"ו לתשע"זו

ולמידת  התבקשו להביע את עמדתם )בשאלון( בנוגע לשליטה המורים בשימוש באייפדהתלמידים 

 השימוש של התלמידים בו בהשוואה בין השנים תשע"ו לתשע"ז, וכן לפן הטכנולוגי.

 עמדות התלמידים בהשוואה בין תשע"ו לתשע"ז: 16 לוח

  (N=308) 

 השנה 
  פחות

 משנה
 שעברה

 אותו השנה
 כמו דבר

 בשנה
 שעברה

 השנה
  יותר

 משנה
 שעברה

סטיית  ממוצע
 תקן

 1.28 2.54 20% 31% 49% באייפד בשימוש שולטים המורים

 1.30 2.53 21% 28% 51% להוראה באייפד משתמשים המורים

 1.38 2.44 20% 25% 55% בבית באייפד משתמש אני

 1.28 2.43 18% 27% 55% בכיתה באייפד משתמש אני

 1.32 2.39 15% 33% 51% טובים הם בכיתה לרשת והחיבור הגלישה מהירות

 
קיימת ירידה בשליטה בשימוש באייפד מצד המורים וכן במידת השימוש של התלמידים באייפד נראה כי 

 בהשוואה בין השנים תשע"ו לתשע"ז. 
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      כן/לא – תכנית בין שגרה לחירוםבהשימוש באייפד לסיכום,  . ז
 המלצות לייעולו 

  1בית ספר 

למרות האתגרים שעמדו בפני המורים, הם חשים שהם עדיין בתהליך ההטמעה ואינם מוכנים לוותר על 

 השימוש באייפד:

של התהליך, אני חושבת שהייתה התקדמות, אני חושבת שמורים למדו להכיר בערך  השנתייםאם נסכם את 

של האייפד, כנראה לא מספיק עם כל העומסים פה, יכול להיות שאם זה היה המיזם היחיד בבית הספר אז 

דווקא השנה הייתה לי תחושה בניגוד לשנה הקודמת או בתוספת .. היינו מצליחים אולי לעשות עם זה יותר.

 ים, גם אם זה לא נכנס ככלי מרכזי )מנהלת(.לשנה הקודמת שיש יותר מורים שמעז

אולי לא גדולה כפי ... , אני חושבת שביחס לשנה הקודמת הייתה פה התקדמותהשנהאם אנחנו מסכמים את 

נכנסו מורים חדשים שרצו לעבוד עם זה. הגעתי למצב שאנשים שאפשר היה לקוות מבחינת ההשקעה... 

את הקורסים לשנה הבאה שואלים אם יש להם אייפדים. גם את עבודת השורשים בכיתות ז' רצו  שבונים

אנחנו .. גם שני ימי הצפייה וגם אירוע הסיום שהיה פה. –התהליכים היו מאוד נכונים ... לעשות עם האייפדים

 .יודעים ששינויים כאלה לוקחים זמן וגם השתדלנו להשאיר אוטונומיה למורים )מנהלת(

האייפד לא קיבל את המקום שייחלתם לו או שאנחנו כיוונו בהתחלה... אנחנו בדרך, יכול להיות שאני לא 

עומדת בציפיות שאני התחייבתי לעצמי כפי שנתבקשתי ולכן התסכול, אבל אנחנו בדרך... אנחנו כן עושים 

וף, ולא לכישלון הטכנולוגיה שינויים, מנסים ובודקים דברים, לא נכנעים לכישלון, לא לעייפות הנפש והג

אתה מתקדם צעד וחוזר אחורה... אנחנו מדי פעם חוזרים כי אנחנו מגלים שחייב  –ששורה פה. זה מתסכל 

 .להיות שיח וחייבת להיות כתיבה )מורים( 

כמו " לדעתם בדרך שונה מדברי התלמידים ניתן ללמוד כי הם מעוניינים להמשיך ולהשתמש באייפד, אך 

  ".אין מה להשאיר את זה –שזה עכשיו 

; האייפד הוא כלי נחוץ אבל צריך למצוא איך לשפר את השימוש בו, איך לגרום לתלמידים רצון להשתמש בו

אם יהיה אינטרנט יותר טוב... אם האייפד היה יותר חזק... זה היה ... כדאי להמשיך רק אם ישפרו את הכלים

 פשוט מדהים )תלמידים(.

, כדי להטמיע את השימוש באייפד, יש להקנות מיומנויות הן למורים והן לתלמידים ואף להרחיב בנוסף

 את השימוש בו:

אם נדע ; ואם המורים היו מעבירים את זה בצורה טובה יותר... המורים ידעו יותר... כדאי להמשיך רק אם

יותר להשתמש בזה, זה יהיה הרבה יותר קל. כמו עם המחשב, בגלל שאנחנו מכירים את זה, עם השנים 

צוברים יותר ידע, יותר קל להשתמש בו; אני לא אומרת שהאייפד לא טוב אלא שהמורים לא נותנים לנו 

 )תלמידים( שניים עם האייפד. מה זה נותן לי?-שימוש באייפד. יש שיעור
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 :היתרונות ואת החשיבות שבשימוש באייפדחלק מהתלמידים אף ציינו את 

זה יותר מעניין, זה יותר כיף, זה מקל בקטע של הכתיבה, לא לסחוב הרבה דברים, זה עושה לנו חיים קלים... 

אפשר לראות עבודות בכיתה, אפשר לראות הרבה יותר דברים מהאינטרנט, אתה יכול ללמוד הרבה יותר. 

נים יש הסחות דעת. אם לאייפד היו את כל הכלים היו משתמשים רק באייפד )ולא בפלאפונים( בפלאפו

 )תלמידים(.

 למרות הרצון להמשיך בתכנית, ציינה המנהלת:

פניתי לקדימה מדע וביקשתי למצוא תקציב נוסף, כי בדרך כלל לא מפסיקים פרויקט אחרי שנתיים, הכשרתי 

 אמרו שכרגע אין תקציב וכנראה אזרוק את זה לפח )מנהלת(.צוות ועכשיו נזרוק את זה לפח. 

  2בית ספר 

בית הספר והתלמידים מעוניינים להמשיך ולשלב את האייפד בהוראה ובלמידה, וממליצים על  צוות

הייתי רוצה ; )מנהל( "ה אנחנו לא נוותר על הדבר הזהכל עוד אני פ" – דרכים שונות כדי לשפר את התהליך

 .מאוד בעד וזה מגוון ועוזר ושווה" )מורים(להמשיך ואני 

נראות ההצלחות. הדבר נובע מבעיות תשתית  לאכי תהליך ההטמעה מאתגר ועדיין המורים ציינו 

 טכנולוגיות ומחוסר המוטיבציה של התלמידים.

 התלמידים לא מביאים כי זה לא מספיק .. בית הספר כן אומר שהוא רוצהד חלקית..ההנחלה היא מאוד מאו

שנתיים... אני מסתכל על מוצלח בפרספקטיבה ם חבלי לידה. זה שזה כבר גורף וזו עבודה יותר קשה ע

מעניין את אף והטמעה, וכרגע במבחן התוצאה זה לא מוצלח. תשתית התקשורת פה היא על הפנים וזה לא 

 . ים()מור כשנותנים להם משימה לא כולם מצליחים להיכנס לאינטרנט.. .אחד. זה חוסר הבנה

לדעת המורים כדי שתהיה המשכיות לתכנית יש לשאוף לכך, להתארגן לקראת זה ולדאוג לתשתיות 

 ולהשתלמויות למורים:

הדבר הזה, כמו הרבה  – הדבר המשמעותי לראות אין עושים המשכיות כי אם בשנה הבאה לא יהיה כלום

תכניות, ייעלם למקום הנשייה. אם לא עושים תכנית אסטרטגית לא שווה שום דבר, חבל על הזמן; זה דורש 

התארגנות... לבית ספר יש עוד הרבה מה לעשות, מתשתית, עוד חדרי מחשבים, טכנאי, תכניות למורים, 

ש הרבה דברים שצריכים לעשות וקודם כל הטמעה, השתלמויות. אם רוצים לעשות משהו שיהיה מתוקשב, י

 צריכים לרצות )מורים(. 

 הספר יש להמשיך בהשתלמויות למורים ולדאוג לשיתוף פעולה בין בתי הספר:בית  לדעת מנהלגם 

בשנה הבאה ללוות  ...שנה שעברה זה הלך ממש לא טוב. השנה הקושי היה רק המורים ואז אפשר להתמודד

עדיין את בתי הספר שעשו את השנתיים האלה, לראות איך עושים איגום משאבים עם בתי הספר באזור כדי 

לשמור על הגחלת הזו. אנחנו יודעים שמי שעבר השתלמות השנה ובטח מי שעבר גם שנה שעברה, כמה שהוא 

אפילו  –וינחה. זו צריכה להיות תכנית חומש  יחזור על החומר זה עדיין לא יהיה טוב כמו שיגיע מדריך מקצועי

 שבתי ספר שנכנסו לתכנית הזו ימשיכו אותה )מנהל(.  –חמש שנים 

התנהלות המורים. חלק ממורי בית הספר ל ם הטמעת השימוש באייפד תצלח בהתאםלדעת התלמידי

במסגרת השיעורים בד בבד עם הסברים והנחיות מצדם. אך היו גם מורים  שילבו את השימוש באייפד
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מבלי להקדים בהסברים, דבר שגרם טילו מטלות על התלמידים והשהשתמשו באייפד במהלך כל השיעור 

 לשימוש באייפד:אצל התלמידים לירידה במוטיבציה 

רי אנגלית... צריך מינון וגישה; שנה שעברה ממש אהבנו את האייפד, היינו משתמשים בו די הרבה בשיעו

בכיתה ח' הייתה חוויה ממש טובה עם האייפד. עשו רשימות של האפליקציות ואז הגענו כבר מוכנים 

 )תלמידים(

לדעתי זה יכול לעבוד בגישה של המורה. למשל המורה ל... מסבירה לנו משהו ואז אנחנו צריכים לעשות עבודה 

זה רק משהו שיכול לעזור  –אם אין אייפד זה סוף העולם   –כדבר היחיד ואז זה ברור. היא לא משתמשת בזה 

אין לך אייפד, אין לך מה לעשות פה, לך  –לך. אצל ... אם אין אייפד אז אין שיעור וזה מה שהוא אומר 

הייתי מעדיפה  – ...אם היו אומרים לי או שייקחו את האייפד או שימשיכו ללמד כך לספרייה תעשה במחשב; 

  יקחו את האייפד כי אם תשאלי אותי עכשיו שאלות אני לא אדע כי זה לא בראש שלי )תלמידים(.שי

 3בית ספר 

בית הספר עבר תהליך הטמעה מאתגר בשנה"ל תשע"ו, החל מהתנגדות מצד המורים וכלה בקשיים מול 

נשארים בבית הספר ולא נלקחים  בשכבה ח'. האייפדיםמחדש התלמידים ולכן ההטמעה בתשע"ז החלה 

על ידי התלמידים לביתם. למרות כל הקשיים והאתגרים, מנהל בית הספר מודע לכך שאי אפשר לוותר על 

 האייפד ושואף להמשכיות:

מן הסתם אנחנו ממשיכים. איך אני לא יודע... אני מאוד רוצה ... זה תהליך ואי אפשר לוותר על האייפד

של זמן עד שייטמע לעומק זה תהליך ... ות תקשוב ונחליט באיזו מסגרת וכמה ולמהלהמשיך, אנחנו נשב בצו

 )מנהל(. וזה לא נורא אם זה ייקח זמן, אבל צריך שזה יהיה יותר מהר

מכלי שרק נוכח לכלי שנעשה  –שינוי קל בעמדות הצוות כלפי הטמעת השימוש באייפד  בבית הספר ניכר

 ים מיומנים יותר ומשתמשים בו יותר. מנהל בית הספר ציין כי:הן התלמידים והן המור –בו שימוש 

פעם שעברה הרגשתי שהתלמידים הרבה פחות מיומנים והאייפד הוא רק נמצא בכיתה, אני יוצא בתחושה 

התלמידים מיומנים עכשיו עם  ...לאחרונה, עוד לפני המפגש, שהרבה מאוד תלמידים מכירים את הכלי הזה

אנחנו עדיין לא במקום שהייתי רוצה שנהיה בו, אבל יותר תלמידים משתמשים בו ... הכלי אז יותר קל להם. 

 )מנהל(ויותר מורים, אמנם לא רק המורים שבהשתלמות 

 לדעתו ולדעת המורים תהליך ההטמעה יצלח אם הוא ישולב בפדגוגיה חדשנית:

יה אחרת למעשה. זה לא עובד עם הפדגוגיה הקיימת. צריך לעשות התאמה וזו התאמה צריך לעבוד עם פדגוג

 –שנה הבאה אנחנו מתכוונים לשנות את הפדגוגיה... רוצים לעשות תכנית של למידה בינתחומית ... מהותית

ה יש דברים הרבה יותר מורכבים שמצריכים פדגוגי)מנהל(;  נושא מרכזי ושכולם יעבדו סביב אותו נושא

 יד של המורה ואנחנו עוד לא שם )מורים(.אחרת, צורת הערכה אחרת, מחשבה מה התפק

 ובנוסף, הצורך בליווי ובהדרכה:

הדבר הבסיסי שצריך... מדריכה או אחת לשבוע או כמה שעות בשבוע עם זמינות, זה יכול לעזור לנו מאוד... 

 צריך שיהיה פה מישהו שיוכל לתת מענה )מנהל(

 )תלמידים(. "רוצים להמשיך וללמוד עם אייפדים" ציינו כי הםגם התלמידים 
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 שילוב האייפד בכיתה ז' והקניית מיומנויות לתלמידים 

נגלית בוודאי נשארים בחטיבה ולכן ז', ומורי המדעים וא-הצוות שסיים את ט', המחנכים ברובם חוזרים ל

י' כי לא הכשרנו צוות, והילדים... לא פיתחו תלות -לא היה טעם להעלות את האייפדים עם התלמידים ל

, ז', לשכבה חדשה לשלוש שנים ולהמשיך לעבוד אתם )מנהלת-במכשיר ולכן חשבנו שהכי נכון להעביר ל

 (.1בית ספר 

', אז קודם כל גם המורים כמחנכים שיש להם שש שעות, היו אני חושב שאם היו מתחילים מכיתה ז

יכולים לקחת שעה ולעבוד על מיומנויות האייפד ולהטמיע את זה, וגם התלמיד נכנס לבית הספר ויודע 

פה מתמודדים עם האייפדים וזה לא פתאום נוחת עליו בכיתה ח' וגם המורים צריכים  –שזה הלך הרוח 

 (.1)מורים, בית ספר  להתמודד עם זה וגם התלמיד

שלושה מרוכזים, או בתחילת ח' מאנשים -יומיים –הם צריכים לקבל פלטפורמה של מחשבים בסוף ז' 

ז', קובעים שבבית הספר חמישה שיעורים יוקדשו לאיך -אם עושים להם למשל ב; שמיומנים בזה

 (.3)מורים, בית ספר  עברנו  משתמשים באייפד, בדיוק כמו שאנחנו

 ת הלימודיםמתחילת שנובלמידה בהוראה כחלק אינטגראלי אייפד ה לובשי 

השנה התחלתי לשלב את האייפד רק באמצע השנה. אם שנה הבאה נשריש את זה מהתחלה ונרגיל אותם 

ט' ואני רוצה להשריש את זה מהתחלה, -. שנה הבאה אני מלמדת ח' ו.שכמו מחברת צריך להביא אייפד.

להרגיל אותם. אני חושבת שזה גם הרגל שלנו. התחלנו באמצע השנה ולא הרגלנו אותם להביא. גם אנחנו 

לא היינו רגילים לזה. אבל אם מרגילים אותם מתחילת השנה כמו שמביאים מחברת וכלי כתיבה, הם 

 (.2)מורים, בית ספר  שווה מביאים גם אייפד, זה

האייפד זה כאילו בנוסף, היה יכול להיות מאוד נחמד אם הוא היה המחברת. גם מחברת וגם אייפד זה 

מאוד מבלבל כי חלק כתוב באייפד וחלק במחברת, אם הכול היה כתב במחברת זה היה הרבה יותר טוב, 

אם היה זה הרבה יותר נוח במקום להיסחב וגם ספרי הלימוד להוריד אותם לאייפד. יש את ספרי כותר. 

אין אחד ... עם הספרים. צריך שבכל השיעורים האייפד יהיה חובה ומי שלא יביא לא יוכל ללמוד. אצל

 .(1)תלמידים, בית ספר  שלא מביא אייפד

 דרכים להגברת המוטיבציה ללמידה 

ה יכול להביא בהקשר של מ –אחרי המחצית השנייה אמרתי לעצמי שאם זה לא מביא את המוטיבציה 

התחלתי לפתוח קבוצות ווטסאפ, כי אמרתי שאם מה שמעניין אותם זה הפלאפון שלהם כי  ...הטכנולוגיה?

הוא נמצא אתם בכל מקום, ואם המוטיבציה אנחנו לוקחים אותה מההקשר החיובי, שהם רואים שהם 

לח להם איזו שאלת בונוס לפני שואני  שאפתח קבוצת ווטסאפ... מקבלים ליטופים חינוכיים, אמרתי

. זה לא קשור לאייפד, אבל זה כן טכנולוגי ומה ..תחילת השיעור בהקשר לשיעור, זה פותח דיון בהפסקה

שאני אומר שזה לא הכלי, זה איך ניגשים אל התלמידים. הווטסאפ מחר לא ייסגר. אני משקיע ארבע 

ואם אתחזק אותה ואני אעשה את זה מעניין שעות כדי לפתוח את הקבוצה אבל יש לי אותה לחצי שנה 

. זה לא משנה מה הכלי קצה זה התוכנה. הם נולדים עם המכשיר הזה ..ושווה להשתתף בדיון, אז זה יגבר

זה בא מהצורך שלהם, והם יודעים שזה משהו  ...היום והוא יותר קל להתמודדות כי הם מכירים אותו

 .(1)מורים, בית ספר  וב מאודשהם צריכים לחיות אתו והם מכירים אותו ט
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 התלמידיםעל פי : אופן השימוש באייפדים, 1לוח 

 

 ((N=96 3בית ספר  (N=68) 2בית ספר  (N=144) 1בית ספר  

במידה  אייפד עם השיעור בזמן
מעטה 

(2-1) 

במידה 
 בינונית

(3) 

במידה 
רבה 

(5-4) 

במידה 
מעטה 

(2-1) 

במידה 
 בינונית

(3) 

במידה 
רבה 

(5-4) 

במידה 
מעטה 

(2-1) 

במידה 
 בינונית

(3) 

במידה 
רבה 

(5-4) 

 24% 33% 43% 32% 16% 51% 22% 31% 48% לימודיים לאתרים נכנס המורה

 11% 18% 72% 9% 12% 79% 17% 20% 63% (עליו להסתמך שניתן חומר) באינטרנט אמין מידע למצוא כיצד מלמד המורה

 10% 18% 72% 38% 26% 35% 11% 15% 75% האייפד באמצעות מצגת מקרין המורה

 12% 12% 77% 7% 12% 81% 12% 17% 71% באינטרנט שונים ממקורות חומר לסכם מלמד המורה

 24% 26% 50% 28% 29% 43% 24% 26% 50% )שיתופי טופס ,שיתופית מצגת :למשל) שיתופיים במסמכים עובדים התלמידים

 למטלה חומר למצוא כדי האייפד באמצעות באינטרנט גולשים התלמידים
 שקיבלו

38% 30% 32% 43% 24% 34% 26% 40% 34% 

 23% 17% 60% 32% 24% 44% 21% 28% 51% לשיעור קשורים שאינם לאתרים/לפייסבוק נכנסים התלמידים

 34% 28% 38% 49% 31% 19% 28% 31% 41% האייפד באמצעות לביצוע משימות שולח המורה

 5% 6% 88% 3% 6% 91% 5% 8% 87% באייפד ובחנים מבחנים נותן המורה

 13% 26% 61% 28% 30% 42% 20% 25% 56% (ואנימציות סרטונים מקרין למשל) בהמחשות משתמש המורה

 33% 23% 44% 46% 31% 22% 31% 29% 40% השיעור במהלך בזוגות או בקבוצות עובדים התלמידים

 22% 31% 47% 30% 25% 45% 26% 26% 48% בקבוצה או עצמאי באופן שהכינו תוצרים בכיתה מציגים התלמידים

 17% 31% 52% 19% 30% 51% 23% 26% 51% (מדבר המורה בעיקר) הרצאה של בדרך השיעור את מלמד המורה

 ,למשל) לצרכיהם הלמידה את להתאים כדי באייפד משתמשים התלמידים
 17% 25% 58% 15% 18% 67% 17% 29% 54% '(וכו טקסט הקראת לשמוע ,הכתב את להקטין או להגדיל

 6% 22% 71% 11% 14% 76% 16% 26% 59% אחרים תלמידים עבור למידה חומרי יוצרים התלמידים

 13% 21% 66% 11% 14% 75% 10% 23% 67% באייפד מקוונת לימודית פעילות יוזמים התלמידים

 30% 27% 44% 8% 12% 80% 14% 16% 70% טובים הם בכיתה לרשת והחיבור הגלישה מהירות

 6% 16% 78% 21% 18% 61% 13% 15% 72% 'וכו שנתקע כפתור ,שנשבר מסך :למשל טכניות בעיות יש שלי לאייפד

 16% 24% 60% 19% 15% 66% 13% 24% 63% מהיר הוא תקלה של במקרה האייפד תיקון

 
  



 

45  

 

 המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות –מכון הנרייטה סאלד 
 

 )במספרים( על פי המורים: אופן השימוש באייפדים, 2לוח 

 

 ((N=3 3בית ספר  (N=4) 2בית ספר  (N=15) 1בית ספר  

במידה  אייפד עם השיעור בזמן
מעטה 

(2-1) 

במידה 
 בינונית

(3) 

במידה 
רבה 

(5-4) 

במידה 
מעטה 

(2-1) 

במידה 
 בינונית

(3) 

במידה 
רבה 

(5-4) 

במידה 
מעטה 

(2-1) 

במידה 
 בינונית

(3) 

במידה 
רבה 

(5-4) 

 1 1 1 2 0 2 8 4 3 '(וכו מצגות ,אנימציות ,סרטונים) בהמחשות משתמש

 0 0 3 1 1 2 5 5 5 שהכנתי מצגת מקרין

 1 0 2 1 0 3 10 4 1 שונים ספקים של תוכן לאתרי נכנס

 1 0 2 2 0 1 4 6 5 למשימות תשובות מהתלמידים מקבל

 1 0 2 1 1 2 6 4 5 שונים ספקים של תוכן מאתרי משימות לתלמידים נותן

 0 0 3 1 0 3 1 6 8 באייפד להשתמש ניתן בהם בית שיעורי נותן

 0 1 2 1 1 1 4 2 9 באינטרנט שונים ממקורות חומר לסכם כיצד מלמד

 1 2 0 1 1 2 8 4 3 האייפד באמצעות מידע במאגרי חיפוש הכוללות מטלות נותן

 0 2 1 1 1 3 4 7 4 באינטרנט אמין חומר למצוא כיצד מלמד

 1 0 2 1 0 3 7 5 3 התקדמותם קצב לפי לתלמידים שונות משימות לתת כדי באייפד משתמש

 1 1 1 1 2 1 3 4 8 עצמאי באופן הוראה יחידות מפתח

 0 0 3 0 0 4 0 5 10 אחרים מורים עם שיתופי באופן הוראה יחידות מפתח

 0 1 2 1 1 2 2 3 10 שיתופיים מסמכים על עובדים התלמידים

 3 0 0 1 1 2 13 2 0 השיעור במהלך עצמאית בעבודה עובדים התלמידים

 1 1 1 2 0 2 10 3 2 מצגות מכינים התלמידים

 1 1 1 1 2 1 5 4 6 חדש ידע ליצירת ובאפליקציות דיגיטליים בכלים משתמשים התלמידים

 למשל) לצרכיהם הלמידה את להתאים כדי באייפד משתמשים התלמידים
 '(וכו הקראה ,הכתב של הקטנה או הגדלה

2 6 7 1 1 2 1 0 2 

 חומר למצוא כדי השיעור בזמן האייפד באמצעות באינטרנט גולשים התלמידים
 שקיבלו למטלה

0 3 12 1 2 1 1 1 1 

 שאינם בנושאים השיעור בזמן האייפד באמצעות באינטרנט גולשים התלמידים
 לשיעור קשורים

4 3 8 2 1 1 1 1 1 
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 בכל אחד מבתי הספר לגבי מיומנויות שימוש באייפד התלמידיםעמדות : 3לוח 

 

 ((N=96 3בית ספר  (N=68) 2בית ספר  (N=144) 1בית ספר  

במידה  

מעטה 

(2-1) 

במידה 

 בינונית

(3) 

במידה 

רבה 

(5-4) 

במידה 

מעטה 

(2-1) 

במידה 

 בינונית

(3) 

במידה 

רבה 

(5-4) 

במידה 

מעטה 

(2-1) 

במידה 

 בינונית

(3) 

במידה 

רבה 

(5-4) 

 29% 26% 46% 34% 16% 50% 34% 16% 50% באינטרנט שונים ממקורות חומר לסכם יודע אני

 12% 18% 70% 24% 13% 63% 16% 24% 61% האייפד באמצעות מצגות מכין אני

 41% 23% 37% 53% 23% 23% 33% 24% 42% באייפד ולא במחברת לכתוב מעדיף אני

 28% 24% 48% 48% 22% 30% 25% 21% 54% האייפד ממסך ולא מספר לקרוא מעדיף אני

 54% 24% 22% 53% 23% 24% 46% 28% 26% האייפד את להפעיל איך יודע אני

 36% 32% 33% 38% 27% 35% 38% 21% 41% לאייפד לימודיות אפליקציות מוריד אני

 39% 32% 29% 47% 18% 35% 43% 23% 34% למורים עבודות לשלוח יודע אני

 29% 31% 40% 37% 39% 24% 29% 26% 45% האייפד את להפעיל איך יודעים המורים

 29% 22% 49% 17% 33% 49% 28% 21% 51% שונות באפליקציות להשתמש איך אותנו מלמדים המורים

 33% 32% 34% 33% 16% 51% 34% 26% 40% (באינטרנט עליו להסתמך שאפשר חומר) אמין מידע למצוא כיצד יודע אני

 15% 28% 57% 54% 21% 25% 36% 19% 45% באייפד ולא נייד במחשב להשתמש מעדיף אני

 23% 23% 54% 37% 26% 37% 29% 22% 49% באייפד ולא נייד בטלפון להשתמש מעדיף אני
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 מורים ותלמידים – : יצירת חומרי למידה עבור תלמידים אחרים4 לוח

 
  3בית ספר   2בית ספר   1בית ספר 

 
 תלמידים

(N=144) 
 מורים

(N=15) 
 תלמידים

(N=68) 
 מורים

(N=4) 
 תלמידים

N=96)) 
 מורים

(N=3) 
 כן

38% 8 20% 1 44% 2 
 האייפד באמצעות לא אך כן

21% 3 8% 1 8%  
 לא

14% 2 44% 2 19% 1 

 יודע לא
27%  29%    

 מורים ותלמידים –למידה החומרי המטרה שלשמה נועדו : 5 לוח

 
  3בית ספר   2בית ספר   1בית ספר 

 
 תלמידים

(N=144) 
 מורים

(N=15) 
 תלמידים

(N=68) 
 מורים

(N=4) 
 תלמידים

N=96)) 
 מורים

(N=3) 
 אחרים תלמידים של ללמידה
 חירום בשעת

23% 2 28% 1 9% 1 

 אחרים תלמידים של ללמידה
 שגרה בשעת

21% 2 10%  27% 1 

 אחרים תלמידים של ללמידה
 שגרהו חירום בשעת

23% 8 12% 1 27%  

 יוצרים אינם התלמידים
 אחרים לתלמידים חומרים

 1  1   

 יודע לא
41% 1 56%  63%  
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 על פי התלמידים ,השימוש בחומרי הלמידה: 6 לוח

 

 
 1בית ספר 

(N=144) 

 2בית ספר 

(N=68) 

 3בית ספר 

N=96)) 

 25% 20% 17% חירום בשעת אשתמש

 9% 6% 7% שגרהב אשתמש

 4% 12% 12% ובחירום שגרהב אשתמש

 2% 39% 25% בכלל אשתמש לא

 40% 23% 40% איני יודע
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 המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות –מכון הנרייטה סאלד 
 

  

 מוריםהתלמידים ועל פי ה, showbie-בהשימוש מידת : 7 לוח

 
  3בית ספר   2בית ספר   1ספר בית 

 
 תלמידים

(N=144) 
 מורים

(N=15) 
 תלמידים

(N=68) 
 מורים

(N=4) 
 תלמידים

N=96)) 
 מורים

(N=3) 
   3 68% 7 67% כן

 3 54% 1 27% 7 23%  לא

     1  בקרוב להתחיל מתכנן. משתמש לא עדיין

  46%  5%  10% לא יודע

 

 תלמידיםפי ה על, showbie-ב: מטרות השימוש 8 לוח

 ((N=96 3בית ספר  (N=68) 2בית ספר  (N=144) 1בית ספר  

במידה  

מעטה 

(2-1) 

במידה 

 בינונית

(3) 

במידה 

רבה 

(5-4) 

במידה 

מעטה 

(2-1) 

במידה 

 בינונית

(3) 

במידה 

רבה 

(5-4) 

במידה 

מעטה 

(2-1) 

במידה 

 בינונית

(3) 

במידה 

רבה 

(5-4) 

 7% 2% 90% 13% 13% 75% 23% 24% 52% החומר את לארגן לי עוזר בשוובי השימוש

 5% 18% 78% 13% 7% 80% 18% 22% 61% המורה עם שלי הקשר על לחיוב משפיע בשוובי השימוש

 8% 5% 88% 13% 11% 76% 23% 23% 54% יעיל באופן ללמוד לי עוזר בשוובי השימוש

 8% 10% 82% 15% 9% 75% 16% 26% 58% בשוובי מטלות ישלחו שהמורים מעדיף אני
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 מוריםעל פי ה, showbie-ב: מטרות השימוש 9 לוח

 

 ((N=3 3בית ספר  (N=4) 2בית ספר  (N=15) 1בית ספר  

במידה  

מעטה 

(2-1) 

במידה 

 בינונית

(3) 

במידה 

רבה 

(5-4) 

במידה 

מעטה 

(2-1) 

במידה 

 בינונית

(3) 

במידה 

רבה 

(5-4) 

במידה 

מעטה 

(2-1) 

במידה 

 בינונית

(3) 

במידה 

רבה 

(5-4) 

 החומר את לארגן לי עוזר בשוובי השימוש
3 1 3 2 0 1 

 showbie-ב אין שימוש

 לתלמידים שיתופיות מטלות לתת כדי בשוובי משתמש אני
4 2 1 0 1 2 

 מטלות לתלמידים לשלוח כדי בשוובי משתמש אני
1 2 4 0 0 3 

 השוובי באמצעות מתלמידים מטלות מקבל אני
3 2 2 0 0 3 

 התלמידים התקדמות אחר במעקב לי מסייע בשוובי השימוש
3 3 1 1 1 1 

 השוובי באמצעות אחרים מורים עם חומר משתף אני
6 1 0 1 1 0 

 השוובי באמצעות התלמידים עם משותף פורום לי יש
7 0 0 3 0 0 
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 המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות –מכון הנרייטה סאלד 
 

  

 

 אייפד על ההוראה ועל הלמידההשימוש בלגבי השפעת  התלמידיםעמדות : 10לוח 

 

 ((N=96 3בית ספר  (N=68) 2בית ספר  (N=144) 1בית ספר  

 ...אייפד עם בשיעור
בשיעור 

עם אייפד 
 פחות 

(2-1) 

בשיעור עם 
אייפד כמו 
בשיעור בלי 

 (3אייפד )

בשיעור 
עם אייפד 

 יותר
 (5-4) 

בשיעור 
עם אייפד 

 פחות 
(2-1) 

בשיעור עם 
אייפד כמו 
בשיעור בלי 

 (3אייפד )

בשיעור 
עם אייפד 

 יותר
 (5-4) 

בשיעור 
עם אייפד 

 פחות 
(2-1) 

בשיעור עם 
אייפד כמו 
בשיעור בלי 

 (3אייפד )

בשיעור 
עם אייפד 

 יותר
 (5-4) 

 40% 29% 31% 21% 19% 60% 34% 16% 50% ללמוד נהנה אני

 45% 24% 31% 19% 19% 62% 16% 24% 61% ללמוד וחשק רצון לי יש

 38% 33% 29% 16% 22% 62% 33% 24% 42% אותי מעניינים הלימודים

 24% 30% 46% 15% 18% 68% 25% 21% 54% בשיעור מרוכז אני

 28% 39% 33% 16% 21% 63% 46% 28% 26% בשיעור משתתף אני

 27% 34% 39% 17% 21% 62% 38% 21% 41% לי מובן הלימוד חומר

 15% 41% 44% 11% 26% 63% 43% 23% 34% שלי לחיים קשור הלימוד חומר

 30% 35% 35% 17% 24% 59% 29% 26% 45% לבד ללמוד יודע שאני מרגיש אני

 31% 36% 33% 24% 23% 53% 28% 21% 51% המורה עזרת ללא ,עצמאי באופן עובד אני

 28% 43% 30% 22% 27% 51% 34% 26% 40% לי מתאים השיעור קצב

 35% 32% 32% 25% 21% 54% 36% 19% 45% לי זמין הלימוד חומר

 32% 27% 41% 23% 15% 63% 29% 22% 49% שהחסרתי שיעור להשלים לי קל

 31% 42% 27% 21% 31% 48% 34% 16% 50% לי מתאימה השיעור של הרמה

 44% 37% 19% 42% 24% 34% 16% 24% 61% צוות ועבודת פעולה בשיתוף אחרים תלמידים עם עובד אני

 30% 46% 24% 30% 30% 41% 33% 24% 42% שיתופיים בכלים רושמים שלי שחברים מה את מכבד אני

 28% 52% 20% 21% 37% 42% 25% 21% 54% עזרה לקבלת או שאלות לשאול כדי למורה לפנות נוח מרגיש אני

 14% 54% 32% 19% 27% 53% 46% 28% 26% בשיעור קשר איתי יוצר המורה

 27% 40% 33% 39% 26% 35% 38% 21% 41% ללמידה שמפריעים דברים בשיעור יש

 28% 37% 35% 37% 29% 34%    בשיעור מהנלמד בקלות מוסחת דעתי
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 לגבי השפעת השימוש באייפד על ההוראה ועל הלמידה המוריםעמדות : 11לוח 

 

 ((N=3 3בית ספר  (N=4) 2בית ספר  (N=15) 1בית ספר  

 ...אייפד עם בשיעור
בשיעור 

עם אייפד 
 פחות 

(2-1) 

בשיעור עם 
כמו  אייפד

בשיעור בלי 
 (3אייפד )

בשיעור 
עם אייפד 

 יותר
 (5-4) 

בשיעור 
עם אייפד 

 פחות 
(2-1) 

בשיעור עם 
אייפד כמו 
בשיעור בלי 

 (3אייפד )

בשיעור 
עם אייפד 

 יותר
 (5-4) 

בשיעור 
עם אייפד 

 פחות 
(2-1) 

בשיעור עם 
אייפד כמו 
בשיעור בלי 

 (3אייפד )

בשיעור 
עם אייפד 

 יותר
 (5-4) 

 1 1 1 3 1 0 5 7 3 להוראה מוטיבציה
 2 0 1 2 2 0 8 4 3 בהוראה והנאה עניין

 1 1 1 2 1 1 7 5 3 ופדגוגיה בהוראה מקצועיות של תחושה
 1 1 1 1 3 0 4 9 2 המורה מעמד
 1 1 1 1 2 1 14 1 0 השיעורים להכנת הנדרשים והזמן העבודה כמות
 1 1 1 0 2 2 4 4 7 בשיעור החומר והספק ההוראה קצב

 0 1 2 1 1 2 6 7 2 תכניתב המשתתפים המורים בין צוות עבודת
 0 0 3 2 1 1 2 8 5 בשיעור דיונים עריכת

 0 1 2 2 2 0 7 6 2 בשיעור תלמידים עם אישית אינטראקציה
 2 1 0 3 1 0 13 1 1 בהוראה גיוון
 0 1 2 2 2 0 9 5 1 תלמידים להערכת בשיטות גיוון

 1 1 1 3 0 1 10 2 3 שונים תלמידים לצרכי בהתאם הטרוגנית הוראה
 2 1 0 3 1 0 11 2 2 עדכני לימודים לחומר נגישות
 0 0 3 2 1 1 6 8 1 התלמיד לבית הכיתה בין למידה רצף יצירת

 2 0 1 1 2 1 8 6 1 משמעת בעיות עם התמודדות
 0 2 1 1 2 1 1 11 3 התלמידים של הישגים
 0 2 1 1 3 0 3 8 4 התלמידים בידי הלימוד חומר הבנת

 0 1 2 2 2 0 5 6 4 בשיעור התלמידים של פעילה השתתפות
 0 1 2 0 4 0 1 12 2 השיעור לאחר התלמידים עם אישית אינטראקציה

 1 2 0 2 2 0 5 8 2 בשיעור מתעניינים התלמידים
 2 1 0 2 2 0 6 6 3 מהשיעור נהנים התלמידים

 2 0 1 2 1 1 2 11 2 ללמידה מוטיבציה לתלמידים יש
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 תקשוב ושימוש באייפד לגבי מיומנויות המורים: עמדות 12לוח 

 

 ((N=3 3בית ספר  (N=4) 2בית ספר  (N=15) 1בית ספר  

במידה  

מעטה 

(2-1) 

במידה 

 בינונית

(3) 

במידה 

 רבה

 (5-4) 

במידה 

מעטה 

(2-1) 

במידה 

 בינונית

(3) 

במידה 

 רבה

 (5-4) 

במידה 

מעטה 

(2-1) 

במידה 

 בינונית

(3) 

במידה 

 רבה

 (5-4) 

וחדשנות )כגון: יצירת רעיון חדש, הערכת מיומנויות של יצירתיות 

 רעיונות ומקוריות(
4 4 6 0 1 3 1 1 1 

מיומנויות של חשיבה ביקורתית ופתרון בעיות )כגון: שאילת שאלות 

 וקבלת החלטות(
7 5 2 0 3 1 2 0 1 

 מיומנויות דרכי חשיבה )כגון: למידה כיצד ללמוד, מטה קוגניציה(
6 4 4 1 3 0 2 1 0 

 תקשורת ושיתופיות מיומנויות
7 3 4 0 0 4 1 2 0 

 אוריינות מידע )כגון: איתור, ניתוח, מחקר והערכה של מידע(
4 3 7 0 1 3 1 1 1 

 1 2 0 2 2 0 8 3 3 שימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת ICT אוריינות

 2 1 0 2 2 0 8 5 1 ומד אוטונומיל  –למידה עצמית 
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 לגבי שביעות רצונם מההשתלמויות המוריםעמדות : 13לוח 

 ((N=3 3בית ספר  (N=4) 2בית ספר  (N=15) 1בית ספר  
במידה  

מעטה 
(2-1) 

במידה 
 בינונית

(3) 

במידה 
 רבה

 (5-4) 

במידה 
מעטה 

(2-1) 

במידה 
 בינונית

(3) 

במידה 
 רבה

 (5-4) 

במידה 
מעטה 

(2-1) 

במידה 
 בינונית

(3) 

במידה 
 רבה

 (5-4) 
 1 2 0 1 3 0 2 7 6 תכניתל שקיבלת מההכשרה שלך הרצון שביעות מידת

 שקיבלת הקבוצתית מההשתלמות שלך הרצון שביעות מידת
 תכניתב

4 9 2 1 3 0 0 1 2 

 3 0 0 4 0 0 9 3 1 תכניתב שקיבלת הפרטנית מההדרכה שלך הרצון שביעות מידת

 לגבי דרך ההכשרה המוריםעמדות : 14לוח 

 1בית ספר  

(N=15) 

 2בית ספר 

(N=4) 

 3בית ספר 

N=3)) 
   1 קבוצתית בהשתלמות הכשרה

 2 2 9 פרטנית בהשתלמות הכשרה
 1 2 5 העדפה לי אין

 לגבי השקעת זמן בהשתלמויות נוספות המוריםעמדות : 15לוח 

 1בית ספר  

(N=15) 

 2בית ספר 

(N=4) 

 3בית ספר 

N=3)) 
 1  6 כן
  1 3 לא

 2 3 6 בטוח לא
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המוריםקשיים ואתגרים על פי : 16לוח 

 ((N=3 3בית ספר  (N=4) 2בית ספר  (N=15) 1בית ספר  

במידה  

מעטה 

(2-1) 

במידה 

 בינונית

(3) 

במידה 

 רבה

 (5-4) 

במידה 

מעטה 

(2-1) 

במידה 

 בינונית

(3) 

במידה 

 רבה

 (5-4) 

במידה 

מעטה 

(2-1) 

במידה 

 בינונית

(3) 

במידה 

 רבה

 (5-4) 

 בקשיים נתקל אני כאשר להתייעץ מי עם לי אין - פדגוגי ליווי חסר

 פדגוגיים

12 3 0 2 0 2 3 0 0 

 לבית ולחשיבותו תכניתה למשמעות בהנהלה מודעות מספיק אין

 הספר

12 3 0 2 1 1 3 0 0 

 נתקל אני כאשר להתייעץ מי עם לי אין - טכנולוגי ליווי חסר

 טכנולוגיים בקשיים

9 3 2 1 0 3 2 0 1 

 יתנהלו שהשיעורים כדי יומית ויום זמינה טכנית בתמיכה תלוי אני

 כמתוכנן

6 4 5 0 0 4 2 0 1 

 1 0 2 1 1 2 5 0 9 הציוד של והרס מוונדליזם פחד

 1 1 1 2 0 2 4 5 6 מספקת אינה שקיבלתי הטכנולוגית ההכשרה

 לצרכים האייפד את להפעיל כיצד יודעים אינם התלמידים

 לימודיים

5 4 6 2 1 1 2 1 0 

 0 0 3 0 0 4 2 3 10 האייפד את להפעיל יודעים אינם התלמידים

 1 0 2 1 2 1 9 3 3 השיעור במהלך לתלמידים דעת הסחות מידי יותר יוצר האייפד
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 עמדות התלמידים בהשוואה בין תשע"ו לתשע"ז: 17 לוח

 ((N=96 3בית ספר  (N=68) 2בית ספר  (N=144) 1בית ספר  

 ...אייפד עם בשיעור
 השנה
  פחות

 מבשנה
 שעברה

 אותו השנה
 כמו דבר

 בשנה
 שעברה

 השנה
 יותר

 מבשנה
 שעברה

 השנה
  פחות

 מבשנה
 שעברה

 השנה
 דבר אותו

 כמו
 בשנה

 שעברה

 השנה
 יותר

 מבשנה
 שעברה

 השנה
 פחות

 מבשנה
 שעברה

 השנה
 אותו

 כמו דבר
 בשנה

 שעברה

 השנה
  יותר

 מבשנה
 שעברה

 15% 28% 56% 17% 33% 50% 15% 35% 50% טובים הם בכיתה לרשת והחיבור הגלישה מהירות

 16% 29% 55% 23% 35% 42% 21% 30% 50% באייפד בשימוש שולטים המורים

 20% 18% 62% 28% 30% 42% 18% 31% 51% להוראה באייפד משתמשים המורים

 19% 36% 44% 12% 32% 56% 21% 22% 57% בכיתה באייפד משתמש אני

 15% 15% 71% 18% 24% 57% 22% 28% 50% בבית באייפד משתמש אני
 


