
 

1 

 

 משרד החינוך

 

 הסתדרות המורים בישראל

 כל הזכויות שמורות למשרד החינוך, הסתדרות המורים בישראל, וקרן אתנה ©

 

 
 

 מחשב  נייד לכל מורה

 
 

 חוברת מידע והנחיות
 
 
 
 
 

 עורכים
 דיין רוני 

 רוזנבאום כנרת-שץ
 

 כותבים
 ד"ר אורטל דורית 

 אור מאיר ציפי
 הואש מלכי

 ד"ר מלמד עוזי
 קרופל רחל

 ד"ר רותם אברום
 

 קריאה והערות
 בכר דורית

 שטרן דפנה
 תמיר דפנה

 
 
 
 

 טתשס" אב
  9009י ליו



 

2 

 

 משרד החינוך

 

 הסתדרות המורים בישראל

 כל הזכויות שמורות למשרד החינוך, הסתדרות המורים בישראל, וקרן אתנה ©

 

 ונה לתוכניתועדת היגוי עלי

 מנהלת המנהל למדע ולטכנולוגיה, יו"ר –ד"ר חנה ויניק     

 יו"ר ומייסד קרן אתנה יו"ר משותף –מר אורי בן ארי   

 , הסתדרות המורים בישראלמנהל הקרן לקידום מקצועי –מר שלמה ישי    

 מנהלת האגף לחינוך יסודי –גב' שרה רויטר   

 אביב מנהלת מחוז תל –גב' אורלי  פרומן 

  

 

 חברי וועדת ההיגוי הפדגוגית לתוכנית:

 מנהל גף יישומי מחשב בחינוך, יו"ר  -רוני דיין 

  הקרן לקידום מקצועימשנה למנכ"ל,   -רוזנבאום -ץשכנרת 

 מפקחת ארצית מידענות, אתיקה ומדעי המידע  -דורית בכר 

 מנהלת המחלקה לסביבות למידה חדשניות   -מלכי הואש 

 מפקחת  תקשוב במחוז תל אביב -אתי יהלום 

 , הסתדרות המורים בישראלהקרן לקידום מקצועי -דפנה שטרן 

  P.I.Lמיקרוסופט ישראל, מנהלת תוכנית  -בר ישראלי 

 המרכז לטכנולוגיה חינוכית   -עדה חן 

 המרכז לטכנולוגיה חינוכית -גיא לוי 
 

 

 חברי וועדת הביצוע

 ינוך מנהל גף יישומי מחשב בח -רוני דיין 

 הסתדרות המורים בישראל - הקרן לקידום מקצועי  -רוזנבאום -ץשכנרת 

 מנהלת המחלקה לסביבות למידה חדשניות -מלכי הואש 

 קרן אתנה –דפנה תמיר 

 



 

 ת שמורות למשרד החינוך, הסתדרות המורים בישראל, וקרן אתנהכל הזכויו © 3 

 
 משרד החינוך 

 

 הסתדרות המורים בישראל

 

 :תוכן עניינים

 

 4 דבר השותפים לתוכנית

 7 על התוכנית "מחשב נייד לכל מורה" –פרק א' 

 7 מבוא .א

 8 מטרות ויעדים של התכנית .ב

 8 תוכנית הדרכה והשתלמויות המורים בתוכנית  .ג

 29 תוכנית הערכה .ד

 24 תהליך העבודה והמחויבות בתוכנית .ה

 25 הספר והמורים לתוכנית-מחויבות בית .ו

 27 נהלי עבודה   –פרק ב' 

 90 תוכנית עבודה בית ספרית  –פרק ג' 

 92 רקע תיאורטי  –פרק ד' 

 97 נספחים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ת שמורות למשרד החינוך, הסתדרות המורים בישראל, וקרן אתנהכל הזכויו © 4 

 
 משרד החינוך 

 

 הסתדרות המורים בישראל

 
 

 דבר יו"ר עמותת אתנה 
 

להעצים את המורים על מנת  2006)עמותה ללא כוונת רווח( הוקמה בשנת  אתנה  קרן
במערכת החינוך, כאשר קיים פער הבנה דיגיטאלי  יםהקיימ אתגריםלתת מענה לבישראל ו

ם לתלמידים ומעמד המורה דורש שיפור בעיקר לאור העובדה שהמורה כבר אינו וריבין המ
רק "מקור הידע" ותפקידו של המורה משתנה לתפקיד של מנטור ומנחה. לעמותה הצטרפו 
מספר אנשי עסקים ומנהלים מהמגזר הציבורי שהתנדבו לסייע ללא תמורה להצלחת 

 .התכנית
 

יהיה מחשב נייד עם הדרכה  ישראלמדינת ורה בלכל מ 2012 שנת עדש שלנו הוא  החזון
 מקצועית שתהפוך את המורה למורה מתוקשב.

 
בשנה"ל תשס"ח בשיתוף משרד החינוך והסתדרות המורים,  תחיל השלב ראשון, שה

, בתי ספר יסודייםאחד עשר מורים ב 310   -התקיים בערים: ערד, ירוחם ובאר שבע.  כ
כיום, עם סיום הפיילוט בהצלחה ניכרת, ערים  .ו לתוכנית, הצטרפחטיבת בינייםתיכון אחד ו

נוספות רבות ואלפי מורים עומדים להצטרף לתוכנית וברור לנו שמתחוללת מהפכה בתחום 
 החינוך.

 
והקרן לקידום  משרד החינוךבשותפות של  תמתבצעבחסות משרד ראש הממשלה ו התכנית

לפרויקט נמצאים גופים  והתורמים בין השותפים העסקיים .הסתדרות המוריםמקצועי של 
ביניהם: פוג'יסטו סימנס, אינטל, מיקרוסופט, סימנטק, מתן,  העסקי והמגזר השלישי מהמגזר

 ביחד עם תורמים רבים אחרים. האחים עופר, אורט העולמי וקרן מיראז'
  

אנו מקוים שתיהנו מההדרכה, תשתמשו בידע ובמחשבים הניידים לקידום התלמידים וקידום 
 עצמכם ובעיקר שתצליחו יותר. 

  
 בהצלחה לכולם!!

 
 בברכה, 

 
 אורי בן ארי 

 ת אתנהעמות יו"ר
www.athenafund.org  
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 הסתדרות המורים בישראל  "לדבר מזכ
 יו"ר הקרן לקידום מקצועי

 
  

"מחשב נייד לכל מורה" ,פרי יוזמת קרן "אתנה" בשיתוף הסתדרות המורים,  משרד  תוכנית 
ך ותורמים נוספים, מציב את המורים בחזית הקידמה הטכנולוגית ואת והעצמתם החינו

 המקצועית והאישית בסביבה מתוקשבת.
 

התברכנו להיות עדים לשינויים הרבים אותן עוברת החברה האנושית כולה ומערכת החינוך 
בה המחשב והתרבות התקשובית הופכים להיות חלק בלתי נפרד מתפיסת  –בתוכה 
 וניהול השגרה האישית של כל אחד ואחת מאיתנו:העבודה 

כל אלו  -זמינות המידע, יעילות וגמישות, תקשורת נוחה, גיוון בהצגת המידע, שותפות בידע, 
יעצימו את העבודה החינוכית של אלה שיקחו על עצמם את המשימה להתמודד אל מול 

 האתגר שמזמנת לנו המהפכה הטכנולוגית. 
 

ם ובקרן לקידום מקצועי מאמינים כי המורים , יכולים וצריכים להוביל אנו, בהסתדרות המורי
 את תהליך השינוי המתבקש להוראה בסביבה מתוקשבת.

לא בכדי נבחרו המורים לשמש חוד החנית בתכנית ארצית רחבת היקף . הסתדרות המורים 
 ם.   לקחה על עצמה להיות שותפה בהענקת המחשב ובתכניות ההדרכה והליווי של המורי

 
 

שפת העתיד טמונה, כאמור, בטכנולוגיות המתפתחות. המחשב הנייד הוא כלי עזר חיוני 
 והוא מאפשר למורה  להיות מקצועי יותר, מעודכן יותר, מחובר ומוערך יותר. 

 
עם הנעת התהליך, וההתקדמות בו  אין לנו שום ספק שהמורים יברכו על המיזם ושיזכו 

 להתברך בו. 
 

 לכל שותפנו בפרויקט הפועלים במשנה מרץ להצלחתו.תודה מיוחדת 
 
 
 

 באיחולי הצלחה 
 

 יוסי וסרמן
 מזכ"ל

 הסתדרות המורים
 יו"ר הקרן לקידום מקצועי

 
 שלמה ישי 

 מנכ"ל הקרן לקידום מקצועי
 

 רוזנבאום –ץ שכנרת 
 משנה למנכ"ל

 הקרן לקידום מקצועי
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  גף יישומי מחשב בחינוך דבר מנהל
 

 

רק עתה הצלחנו להגשים רעיון חשוב זה בעקבות אך איננו חדש, כל מורה למחשב אישי 

יוזמתה של "קרן אתנה" ששמה לה למטרה שלכל מורה בישראל יהיה מחשב נייד עד שנת 

2012 . 

תמיד הוביל את החדשנות הטכנולוגית בכל הקשור במשרד החינוך, מדע וטכנולוגיה מנהל 

על פני   פיעישמימוש התוכנית  ".לכל מורהנייד ב מחשכמו גם התוכנית " להוראה וללמידה

 דכניות ההוראה והלמידה.  יסייע בהחדרת חדשנות חינוכית ועהחינוך כולו, 

 מלמד בגישהההמורה יוכל , אלא כורח מציאות בה המחשב נייד לכל מורה איננו סיסמ

חוללו מורה אחר, מורה מקוון שנותן מענה לשינויים הכבירים שהתהפוך לל תמסורתיה

אורחות כל המשפיעה על בתרבות ובחברה כתוצאה משילוב טכנולוגיית המידע והתקשורת 

 חיינו.

מחשב נייד לכל מורה מעניק את ההזדמנות לשינוי של  ממש בפרדיגמת ההוראה בכתה, 

מקוון ידע. המורה ה מבנההמורה הופך ממורה מעביר ידע למורה המנהיג קהילה לומדת 

והופך את הלמידה לרלוונטית להם  תהמוכרבדרך המקוונת עירים הלומדים הצ עםקשר תמ

 הסינרגיה של שני אלה תוביל לשינוי משמעותי באיכות החינוך בכלל. .משמעותיתו

, שיבטיח שאכן וסיוע ארוךהטמעה מלווים תוכנית זו בתהליך טכנולוגיה אנו למדע ובמנהל ל

 עצמת המורים.השינוי המיוחל יתרחש בכל בית ספר ומוסד ויתרום לה

 

 
 

 בברכה, 
 ייןרוני ד

  מנהל גף יישומי מחשב בחינוך
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 על התוכנית "מחשב נייד לכל מורה" –פרק א' 

 

 מבוא  .א

משרד  בתמיכת” "אתנה קרןפרי יוזמה  של הנו מיזם חינוכי   מורה" "מחשב נייד לכלתוכנית 

ף לחינוך יסודי, האגמינהל למדע וטכנולוגיה, -משרד החינוך  ולה שותפים ראש הממשלה,

:  קרן מיראז', ארגון אורט ביניהם קרנות ותורמיםהקרן לקידום מקצועי הסתדרות המורים, 

 העולמי ואחרים. 

תחושת דחיפות שמקיפה היום את קברניטי המשק בתחומי השלטון, מתוך המיזם הוקם 

 2012 החברה והכלכלה להעלאת איכות החינוך ועתידו. מטרת התוכנית היא לצייד עד שנת

את כל ציבור המורים בישראל במחשב נייד אשר ישמש ככלי עבודה לשיפור תהליכי 

 למידה. -ההוראה

כמו גם שותפים מקרנות המגזר  לתוכניתראש הממשלה ושרת החינוך נתנו את חסותם 

   .תורמים פרטיים וגופים שונים שנרתמו למימוש החזון ,טק-חברות היי ,השלישי

ל מורה" במהותה, נועדה להעצים את מעמדו של המורה ולהגביר תוכנית "מחשב נייד לכ

 את נגישותו לסביבה הדיגיטאלית.

התוכנית מכשירה ומפתחת את יכולות המורה להשתמש במחשב למטרות שונות, תסייע  

בהכנסת חדשנות בדרכי ההוראה בכיתה, תעצים את השימוש בסביבה המקוונת לצרכי 

של  לאורח חייםוך עדכניות. הכוונה שבכך תהפוך סביבה זו הוראה ולמידה ותקדם שיטות חינ

ההוראה והלמידה הזמינה ומצויה בכל עת, בכל כתה ובכל בית, ותסייע בקידום הוראה 

ולמידה המכשירה לומד עצמאי ויוזם המשתמש בתקשוב במושכלות לצורך ביצוע תהליכים 

 המקדמים חקר הבנה וחשיבה.

שולבו בתוכנית מחשב נייד לכל מורה, אומנם יכולות לסייע טכנולוגיות המידע והתקשורת שי

בהקניית ידע ובשיפור תהליכי הוראה אך עיקר כוחן ביכולת להטות את מרכז הכובד מן 

המורה המלמד אל התלמיד הלומד בהנחיית המורה. באמצעות המחשב ניתן להציג לתלמיד 

הוראה המותאמות לקצב מידע בצורה בהירה, מעניינת ומושכת, לזמן ללומד יחידות 

התקדמות אישי בכל זמן ומקום, ולאפשר בדיקה עצמית בכל שלב לימוד. הטכנולוגיה זו 

מעניקה למערכת החינוך הזדמנות לפתח בתלמיד את היכולת ללמוד בעצמו ולהעשיר את 

 הקשר והאינטראקציות שבין המורה, לתלמיד ולחומר הנלמד.
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 הסתדרות המורים בישראל

 

פק עיקרי של מידע ללומד אומנם פוחת, אך כנגד זה תפקידו של מורה המשתלב בתוכנית כס

הוא נושא על עצמו תפקידים רבים, מורכבים יותר: עליו לגרות את סקרנותם של התלמידים 

ולעורר בהם את הרצון לחפש מידע וללמוד ממנו, עליו לארגן את תהליכי הלמידה ולהנחות 

ל איתם כצוות חשיבה, להעריך, את התלמידים לנווט את דרכם בתוך עולם המידע, עליו לפעו

 לעודד, לסייע, להתאים תהליכים לכל תלמיד ועוד.

מורה המצטרף לתוכנית מחשב נייד לכל מורה נדרש לשנות את פרדיגמת ההוראה שלו כך 

שתתאים להוראה בסביבה המתוקשבת. מורה זה ינהל את שגרת עבודתו הפדגוגית 

 ימוש מגוון בשיטות הוראה מתקדמות. והארגונית באמצעות מערכות התקשוב, ויעשה ש

 

 מטרות ויעדים של התכנית .ב

  במחשבים ניידים לצורך עבודתם.  בישראל מורים 60,000 -יצוידו כ 2012עד שנת 

 הלמידה המתוקשבת ו ההוראה המורה ירכוש מיומנויות וידע לעידוד שילוב סביבת

 מאורח חייו כעובד הוראה. חלק למחשב הנייד ה ויהפוך את 

 ך שנתיים מיום כניסת בית הספר לתהליך, כל מורי בית הספר ישלבו תהליכי בתו

 הוראה ולמידה מקוונת, כחלק בלתי נפרד מעבודתם בכיתה ובבית הספר.

  הכנסת חדשנות בחינוך, העצמת השימוש בסביבה המקוונת לצרכי הוראה למידה

   .יטאליתוהערכה, קידום שיטות הוראה עדכניות ואוריינות קריאה וכתיבה דיג

  קידום התנהלות ארגונית וניהול ידע המוסד החינוכי בסביבה מקוונת, כמו גם העצמת

 הקשר של בתי הספר עם הקהילה, המחוז ומטה משרד החינוך.

  .עידוד שיתופי פעולה בין מורים עמיתים 

 

 המורים  פתוח מקצועי של .ג

ספק לביה"ס מעטפת נועדה לשהשתלמות  ההדרכה והמרכיב זה בתוכנית מתייחס למסגרת 

 .ספרית-סיוע וליווי למורים, מרמת העזרה האישית ע"י מדריך ועד רמת ההשתלמות הבית

 המורים. כלללומנהל ביה"ס הסיוע יינתן ל

ת לימוד ושנשתי ש' שתתפרס על  120השתלמות בהיקף של מסגרת הסיוע והליווי כוללת: 

 חצי יום הדרכה/הטמעה שנתי לכל בית ספר .ו
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המורה  לקדם את  להוראה בסביבה מקוונת תסייע מקצועי של המורים הפיתוח ך התהלי

ותתמקד בהיבטים   הוראה המשלבת כלים מתוקשבים המטפחים הבנה וחשיבהל

  הבאים:

  טיפוח מודעות, הבנה והקניית כלים ליישום הלמידה בסביבה מתוקשבת כדרך

 שיבה מסדר גבוה.הוראה ובכללם שילוב מידענות וטיפוח תהליכי הבנה וח

  הכרות עם סביבות למידה המשלבות כלים דיגיטאליים  ומידע מתוקשב בתהליכי

 ההוראה והלמידה

 .הערכה של פעילות לימודית מתוקשבת והפעלתה בכתה 

  פיתוח פעילויות לימודיות הנעזרות בתקשוב לקידום תהליכי הבניית ידע וחשיבה

 .מסדר גבוה

 ות ידע לצורכי הוראה ולמידה. הנחייה לשימוש מושכל בטכנולוגי 

 : מרכיבי הפתוח המקצועי בתחום התקשוב
 

רענון והשלמת ידע 
 בסיסי

מיומנויות תקשוב למורים, לרענון והשלמת ידע יומיים מרוכזים ל

בסיסי המותאם לממצאי שאלון מיומנויות שממלאים המורים לפני 

 ההשתלמות.

ר שעל פי : הפעילות מיועדת למורים בודדים בבית הספהערה

  מיפוי מיומנויות התקשוב נמצאו חסרי ידע בסיסי.

 השתלמות בית ספרית

במהלך  ש' 120קורס מתקדם בשילוב התקשוב בהוראה בהיקף 
 , בדגש על:שנתיים

 ש' 30 מיומנויות תקשוב, רענון והשלמת ידע 

 ש' 30, להיות מורה מקוון 

  ש' 30שילוב תהליכי הבניית ידע וחשיבה מסדר גבוה 

 ש' 30וח תוצרי למידה בתחום דעת והפעלתם פית 

 ליווי והדרכת המורים

סיוע אישי לכל המורים המשלבים בפועל את המחשב בהוראה.  
פעילות זו מתקיימת  מתחילת יישום התוכנית בבית הספר ולאורך 

 כל שנת ההשתלמות.
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 בתוכנית "מחשב נייד לכל מורה"והערכה ההשתלמות  ,תהליך ההדרכה

            ההטמעהציר   

               

 

מפגש מנהלים 
 מקדים

 

יומיים מרוכזים 
להשלמת ידע 

בסיסי בתקשוב 
 על פי הצורך

 
שתבוצע במהלך שתי ' ש 021 בהיקף השתלמות בית ספרית

 שנות לימוד

 

               

  כיתות, לאורך שנת הלימודיםהדרכת מורים לכניסה ל 

  

 
 ציר מדידה והערכה

          

  סוף השתלמות  אמצע ההשתלמות  תחילת השתלמות טרום השתלמות 

  

 
 

  מיפוי
מיומנויות 

 עו"ה
 

 

  מילוי שאלון
 מקוון פדגוגי

 

 

 פתרון מטלת ביצוע 

 משוב אמצע 

  

  הגשת פרויקט גמר 

 להשתלמות משוב 

 מילוי שאלון פדגוגי מקוון 

  

 

                          

 

 דרכהתוכנית הה  .2

בתחומי הדעת ושכבת הגיל הרלוונטית הניהול וההוראה  יצוות מבוצעת עםתוכנית ההדרכה 

 בהוראה.הכנתם ליישום  תהליכי הוראה ולמידה המשלבים בצורה מושכלת את התקשוב ו

 פעולות ההדרכה כוללות את המרכיבים הבאים: 

 בות התקשוב כאורח סיוע ויעוץ למנהל ולצוות הניהול בבית הספר, בהובלה והנחלת תר

 חיים במוסד החינוכי.  

  סיוע בבניית תוכנית עבודה בית ספרית שנתית )פדגוגית ו/או רכש( המשלבת סביבות

 למידה מתוקשבות בתחומים השונים עם צוות ביה"ס ומעקב אחר הביצוע. 

  סיוע למורים באופן פרטני לשלב סביבות למידה וכלים מקוונים עם שיטות הוראה ולמידה

 למים, כולל חומרי למידה מהרשת בתהליך ההוראה השוטף שלהם.הו

  סיוע בהטמעת טכנולוגיות חדשות, תוך ניצול יעיל ומרבי של פוטנציאל הציוד הקיים בכל

 בית ספר ושילובן במגוון הפעילויות החינוכיות. 

  הנחייה וסיוע למורים ולבעלי תפקידים בבית הספר בבחירה והפעלה של הפעילויות

 נות, בהתאמתם, בהכרת דרכי השימוש בהן וביישום בתחומי ההוראה השונים. המקוו
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 )התוכנית מתעדכנת בהלימה ליעדים ולצרכים( השתלמותתוכנית ה .9

 ש'( 30רענון והשלמת ידע ) -מיומנויות תקשוב יחידה ראשונה:  

 הכרת המחשב , ניהול העבודה והידע האישי באמצעותו .2

 ראקציה בינאישית באמצעות מחשבתקשורת ויצירת אינט .9

 הנחלת מיומנויות בסיס של שימוש במידע  דיגיטאלי ברשת .3

 הנחלת מיומנות בסיס לחיפוש  ואיחזור מידע  דיגיטאלי   .4

 הנחלת מיומנויות בסיס לשימוש בכלים דיגיטאליים לצורך ייצוג והצגת מידע .5

 המחשב משימת סיום להערכת השימוש האישי במיומנויות 6

 ש'( 30להיות מורה מקוון )יחידה שנייה:  

 למידה מתוקשבת כדרך הוראה חדשה .7

 אפיון מטרות לימודיות בסביבה המתוקשבת  .8

 חשיפה והתנסות במודלים של הוראה מקוונת .9

 זיהוי צורך לימודי בהלימה לנושאי הלימוד בתחומי הדעת שהמורה מלמד בהם   .20

 יות פדגוגיות בהוראה מקוונתחשיפה לאסטרטג 22

 הכרת הסטנדרטים באוריינות ומידענות, המותאמים ללמידה בסביבה מתוקשבת .29

 הבנת היבטים חוקיים, אתיים וחברתיים הנוגעים לנגישות למידע ולשימוש בו .23

 הערכה: הכרות מערכת מנב"ס ומחוונים ייעודיים   .24

 בעזרת המחשב להמחשת הנלמד ביחידה זו משימת הדגמה ליישום שיעור בכיתה .25

 שעות( 30שילוב תהליכי הבניית ידע וחשיבה מסדר גבוה )יחידה שלישית:  

 לימוד המרכיבים של פעילויות לימודיות מתוקשבות המשלבות כישורי חשיבה .26

 היכרות עם מארגני מידע וחשיבה 27

 רכישת מיומנויות טכנולוגיות נדרשות .28

 י למידה כתומכי למידהפיגומ .29

 ניסוח משימות לתלמיד המעודדות הבניית ידע וחשיבה .90

 פיתוח, וניסוח התהליך של פעילות למידה מקוונת .92

 הערכת תוצרי למידה, משימות  ופעילויות מקוונות .99

 ש'( 30פיתוח תוצר למידה והפעלת מיני קורס במערכת לניהול למידה  )–יחידה רביעית  

93. 
הכרת מיומנויות דידקטיות נדרשות, בפיתוח חומרי למידה וקורס מקוון והפעלתו 

 סינכרונית-באמצעות מערכת לניהול למידה סינכרונית וא

94 
פיתוח תוצר למידה בעזרת כלים מתוקשבים, שילובם במערכת מתוקשבת לניהול 

 למידה,  הדגמה והתנסות בהפעלת תוצרי הלומדים

95 
עלת מיני קורס מקוון באמצעות מערכת לניהול למידה, סינכרונית התנסות בפיתוח והפ

 סינכרונית-וא

96 
דיון על תכנית עבודה בית ספרית והתווית דרך קונקרטית לעדכון / כתיבת תכנית עבודה 

 של תקשוב בית הספר לשנה"ל הקרובה.

97 
פעלת קביעת מחויבות כל מורה לתפוקות תשס"ח: רמת נושא, מספר שעורים, אופן ה

 הלומדים מחוץ לכתה )כשעורי בית / עבודות(, אופן הערכת הלומדים.

 לקחים והגדרת צרכים לאורך השנה. -סיכום ההשתלמות  98

 .  ברשת דיון עמיתים, התנסות ותרגול המיומנויות הנרכשותלימוד עיוני,  :כוללים מפגשי ההשתלמות
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 תהליך העבודה והמחויבות בתוכנית  .ד

להטמעה יקבע באופן פרטני לכל יישוב ובית ספר בנפרד בכפוף לשלבי תהליך העבודה 

 ביצוע התוכנית כמופרט בדפי המבוא ובנהלים שבחוברת זו. 

 תהליך העבודה יכלול: .2

 חלוקת המחשבים 

 הספר ביתשיבוץ מרצה ומדריך ל 

  ,הקמה והפעלה של צוות היגוי ישובי הכולל את נציגי הרשות, מנהלי בתי הספר

 ות המורים, נציג קרן אתנה ונציגי משרד החינוךנציג הסתדר

 וההדרכה וביצוע כל המטלות השתלמות השתתפות סדירה של צוות ביה"ס ב

 הנדרשות.

 בבית הספר לאורך כל שלבי ההטמעה. התכניתפגישות של צוות הפעלת  קיום 

  של צוות היגוי ישובי הכולל את נציגי הרשות, מנהלי בתי הספר, קיום פגישות

 )פעמיים בשנה( סתדרות המורים, נציג קרן אתנה ונציגי משרד החינוךנציג ה

 

 הספר והמורים לתוכנית -מחויבות בית .9

 ש' בשנה 60בהיקף  , כולל מנהל, נוטלים חלק בהשתלמות הבית ספריתצוות ביה"ס 

 חובת מילוי השאלונים על פי המתבקש בתכנית 

 וםהמורים מגיעים עם המחשבים הניידים לבית הספר מדי י 

  ברשתשל ביה"ס המורים יפעילו את הלמידה באמצעות אתר לימודי 

  הרשות העירונית תעמיד לרשות המורים רשת אלחוטית לאינטרנט ומקרני חד קרן

 לשימוש בכיתות )רצוי בשליש מכיתות ביה"ס לפחות(.

 בגמר ההשתלמות ישתמש המורה במחשב באופן שוטף לצורך: 

o  ניהול מידע אישי , התלמידים עםמקוונת  ביצוע הוראה ,הכנת חומרי ההוראה

 ניהול דרכי הערכה ודיווחים למנב"ס, של המורה לצרכיו המקצועיים והאישיים

o הלומדים, עמיתים לעבודה והורי התלמידים םניהול תקשורת ע 

 ללמד כל מורה ההשתלמות, יידרש  'ש 60המודולה הראשונה של לימוד  מהלךב

 שעורים באמצעות המחשב הנייד. 5השנה לפחות  במהלךולנהל בכיתתו 

   במספר שעורים של מורים המשתתפים בתוכנית.כל מנהל ייצפה בפועל  

 



 

 ת שמורות למשרד החינוך, הסתדרות המורים בישראל, וקרן אתנהכל הזכויו © 13 

 
 משרד החינוך 

 

 הסתדרות המורים בישראל

 

 

 

 התהליך ותחומי האחריות: .3

 באחריות התהליך

 קרן אתנה ריכוז פניות 

 קרן אתנה, הסתדרות המוריםמשרד החינוך,  אישור ישובים ובתי ספר על בסיס קריטריונים

 ומשרד החינוך הסתדרות המורים, קרן אתנה  תנעה לתהליך ביישוביםמפגשי ה

 קרן אתנה והסתדרות המורים חתימת המורים על הסכם השאלה

 קרן אתנה והרשות העירונית טקס חלוקת מחשבים

 מחוזעל התקשוב בהפיקוח  ביצוע מיפוי ידע המורים ומחוון מורה מקוון  

 והמפקח על השתלמויות גף יישומי מחשב בחינוך  על בבתי הספראישור תוכנית השתלמות והדרכה שתופ

 והפסגו"ת מחוזעל התקשוב בהפיקוח  ביצוע ההשתלמות וההדרכה

  הפיקוח על התקשוב וההשתלמויות במחוז  )במידת הצורך( השלמת ידע בסיסי 

 חוזהפיקוח על התקשוב וההשתלמויות במ ש' והגשת פרויקט גמר 120השתלמות בית ספרית, 

 הפיקוח על התקשוב מילוי שאלוני המדידה וההערכה בכל שלבי ההטמעה

שיתוף פעולה בתהליך ההערכה: שאלוני מטה, שאלוני 
במועדים שיקבעו על ידי  Post -ו Preמיון, שאלוני שדה 

 צוות ההערכה.

קרן אתנה, צוות הערכה בתאום עם משרד החינוך, 
 הסתדרות המוריםו

גוי היישובי עם מנהלת המחוז מפגשים של וועדת ההי
 וצוות ביה"ס באמצע, ובסוף השנה.

הפיקוח על התקשוב וההשתלמויות במחוז בשיתוף 
 הסתדרות המורים וקרן אתנה

 הפיקוח על התקשוב ליווי והנחיה פרטנית וקבוצתית בבית הספר לאורך השנה

 וביקרן אתנה, רכז התקשוב בביה"ס ורכז תקשוב ייש תמיכה טכנית במחשבים
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 נהלי עבודה   –פרק ב' 

 נוהל אישור וביצוע השתלמויות .2
 

  מנהל הכשרה תכנית ההשתלמות נקבעת על ידי גף יישומי מחשב בחינוך בשיתוף

 והסתדרות המורים. ופיתוח מקצועי של עובדי הוראה

   .אישור התכנית  ושריון תקציב יבוצע על ידי גף יישומי מחשב בחינוך 

  יומן השתלמות.הזמנת 

 לביה"ס. ומדריך  בחירה ושיבוץ מרצה 

  .ביצוע ההשתלמות 

 :מעקב אחר מהלך ההשתלמות נעשה במספר דרכים 

o .מדריך המלווה את ההטמעה ייפגש על בסיס קבוע עם המרצים בבית הספר 

o  הפיקוח המחוזי על ההשתלמויות יוזם מפגש מעקב עם המורים המשתלמים

 לפחות פעם אחת לאורך ההשתלמות. 

o אחראי על מילוי יומן הנוכחות תלמות בביה"סרכז ההש. 

o  המרצה אחראי על העברה ואיסוף שאלוני המשוב, המדידה והבקרה של

 ההשתלמות.

o  המרצה אחראי על ביצוע המטלה המקוונת ועבודת הגמר כולל הערכה

 שלהם ודיווח לגף יישומי מחשב בחינוך.

  שומי מחשב בחינוך.לגף יי דוח סיכום האחראי במחוזבסיום ההשתלמות, יעביר 

 
 נוהל ביצוע הדרכה .9

 

  הפיקוח על התקשוב ידי גף יישומי מחשב בחינוך בשיתוף עם על  מטמיעשיבוץ

 במחוז.

  ההדרכה בבית הספר על ידי גף יישומי מחשב בחינוך.   תכנית אישור 

 ותאום עם המרצה בקורס למורי ביה"ס ביצוע ההדרכה על פי התוכנית שאושרה. 

 מטמיע לפיקוח התקשוב המחוזי על המתרחש בתהליך ההדרכהדווח שוטף של ה.  

  דווח שוטף חודשי של המטמיע למעסיקו )משרד החינוך או זכיין הטמעה( על

 הפעילויות העיקריות שעשה מול שעות העבודה.
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  דוח סיכום לפיקוח על התקשוב במחוז.  דו"ח הסיכום  המטמיעבסוף שנה יעביר

מיוחדות והדגשים, תוצאות משוב, מסקנות יתאר את מהלך ההדרכה, בעיות 

ולקחים, את הפעילויות העיקריות שביצעו המורים עם המחשבים הניידים, היקף 

 ההנחיה שקיבל כל אחד מהם, תוצרים ברמת פעילויות מול מספר כתות/ תלמידים.

 

 הערכה מדידה ונוהל  .3
 

  ומבצעיה נקבעים על ידי מטה משרד החינוך.  התכניתהערכת 

 התכניתהערכה ומבדקי הערכה אחרים, יאושרו בוועדת ההיגוי של  שאלוני . 

  המקוון ושאלון פדגוגי.ימלאו המורים את שאלון המיומנויות  התכניתבתחילת 

  הערכת אפקטיביות ההשתלמות.משוב לבמהלך ההשתלמות עונים המורים לשאלון 

  המתרחש  על התכניתצוות הערכה אחראי לדווח באופן שוטף לוועדת ההיגוי של

בבית הספר ובקרב המורים. להפנות להצלחות, לנקודות חולשה ולהציע מסקנות 

 לעדכון המצב בכל עת.

  ימלאו המורים התכניתבסוף השנה, או במועד אחר שיוחלט על ידי וועדת ההיגוי של ,

 . השאלון הפדגוגיפעם נוספת את 

 ם שהועברו למורים דוחות הערכה הכוללים תוצאות חלקיות )למשל, תוצאות השאלוני

לפני תחילת ההכשרה, ואלה בסיומם( יועברו באופן שוטף לוועדת ההיגוי של 

 .התכנית

  לכל בית . בדוחות יוצגו התכניתיוכן דו"ח הערכה מסכם בסוף כל שנת פעילות של

התנהלות המורים והמיומנויות שלהם בהוראה בסביבה מקוונת לפני השקת ספר, 

תיבת הדו"ח. תוצאות דו"ח הערכה המסכם יוצג בפני , במהלכו, ובמועד כהתכנית

 המחוז.ומנהל/ת  התכניתועדת ההיגוי של 
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 תוכנית עבודה בית ספרית  –פרק ג' 

 תכנית עבודה בית ספרית תבוצע על ידי צוות המורים של בית הספר, והיא כוללת:

 תוכנית פדגוגית בית ספרית .1

  ידע, הכנסת שינוי וחדשנות תאור אמצעי ההדרכה וההשתלמות לצורך השלמת

 במשולב עם כלים מתוקשבים. 

  תאור האמצעים המתוקשבים המיועדים לבניית תכנית פדגוגית בפורטל/אתר

 בית הספר. 

 תוכנית הביצוע ליישוב הפרדיגמה המתוקשבות במקצועות הלימוד 

 מדדים להערכת התהליך והלומדים 
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 רקע תיאורטי  –פרק ד' 

 ל פרדיגמת הוראה בסביבה מקוונת בסיס רעיוני ש .2

מעבר מהוראה מסורתית להוראה מבוססת טכנולוגיות מידע, המקדמת  .א

 ומעודדת  תהליכי חקר, תהליכים מידעניים וכישורי חשיבה מסדר גבוה. 

 ביסוס תהליכי קריאה כתיבה בסביבה מתוקשבת.  .ב

 ניהול שגרת העבודה  באמצעות מערכות מתוקשבות הכוללות:  .ג

 כי ההוראה לסביבה המקוונת התאמת דר .ד

 .שימוש באסטרטגיות הוראה עדכניות, המשלבות סביבה המקוונת 

   .הרחבת ההוראה והלמידה לכל זמן ומקום 

  שימוש מושכל בסטנדרטים של למידה בסביבה מתוקשבת ובמידענות

 הערכה.-למידה-בתהליכי הוראה

 פיתוח מודעות לסוגיות הסכנות ברשת, האתיקה, וקניין רוחני. 

 הנחלת השימוש הדיגיטאלי באינטראקציה בין הלומדים והמלמדים .ה

  פיתוח יכולת המורים לנהל הוראה בסביבה הדיגיטאלית

 כשהאינטראקציה בין קהילת הלומדים היא הציר המוביל בה.

  הבאת התרבות הדיגיטאלית בה מתנהלים תלמידים בחיי היום יום אל

 אורח חייהם כלומדים.

 ית הספר: ההנהלה, המורים, תלמידים תקשורת בתוך ציבור ב

 והקהילה

ניהול שיגרת עבודה אישית ומקצועית )פדגוגית וארגונית(  .ו

 באמצעות סביבה מקוונת

 .פיתוח תרבות ארגונית חדשה, מבוססת ניהול ידע ושיתופיות מקוונים 

  הפיכת המחשב הנייד שבידי המורה לכלי עבודה כחלק מסביבת

 ההוראה.

 חום המקצועי של המורה, באתרי תוכניות שימוש באתרי תוכן בת

 לימוד, בחומרי לימוד, בסילבוסים, בהודעות מפמ"ר וכד'.

 שימוש בכלים להערכת הלמידה בסביבה המקוונת 

 .ניהול מידע אישי ומקצועי בסביבה מקוונת 
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 מאפייני העבודה בסביבת הוראה משלבת תקשוב .9
 

 מטלות ביצוע של מורה בסביבת למידה מקוונת תחום

מטלות 
 לימוד

  חיבור, התאמה, הערכה ושימוש במטלות לימודיות העושות שימוש
במקורות מידע מגוונים, כולל מקורות דיגיטאליים המפעילות חשיבה 

   ברמה גבוהה, בהקשרי למידה שונים.

  שימוש במטלות לימודיות פוריות, מחוון הערכה, מקורות מידע רלוונטיים
 קשבים.בסביבה מתוקשבת וכלי עיבוד מתו

 תקשורת

  ,שימוש בדוא"ל, פורום וצ'אט  כחלק מהתקשורת הקבועה בין תלמידים
 הורים, עמיתים ומומחים בתחום הדעת. 

 .הפנמה ושימוש בכללי ההתנהגות האתית בסביבה מתוקשבת 

  שימוש בכלי הערכה שונים: מחוונים, פורטפוליו דיגיטאלי, גיליון ציונים
 נים רלוונטיים לצורכי בחינה וכד'.להערכת התלמידים, וטפסים מקוו

  ,שימוש באתרי תוכן מקצועיים לצורך התעדכנות, השתתפות בפורום
העלאת חומרים, מבצע הצבעה, סקרים ומטפל ביצירת טפסי דיווח 

 מקוונים.

טיפול 
 במידע 

 .ניסוח שאלות להגדרת המידע הנדרש למטלה, היקפה ועומקה 

 .אחזור וארגון מידע דיגיטאלי 

  מידע, היקפו, דיוקו ומהימנותו, תוך ניצול מושכל של אתרי תוכן הערכת
בתחומי הדעת הרלוונטיים )אתרי תוכניות לימודים, סילבוסים מפמ"ר 

 וכד'(.

  ,שימוש בכלים ואסטרטגיות למיזוג ושילוב מידע חדש עם ידע קודם
 ארגון, הצגה ופרסום המידע.

 ור. הערכת מידע, אפיונו, התאמתו ואחזרו לצרכי השיע 

  הגדרת צרכי מידע הדרושים לתכנון ההוראה )עצם למידה, מבניות
 למידה קצרות, שיעור, יחידת לימוד, קורס(.

  הכרה והשתתפות בפרויקטים מתוקשבים ופעילויות למידה מקוונות
 לצורכי הוראה ולמידה.

  שימוש בטכנולוגיות ותשתיות לניהול מאגרי תוכן דיגיטאליים )ספריה
 י לימוד(.דיגיטאלית ואתר

כלים 
 מקוונים

  הכרת כלים מקוונים להפעלת למידה במסגרת אתר מלווה קורס, יום
 מקוון ופעילויות למידה מקוונות אחרות.

 .הכרת כלים מקוונים להפעלת קורס ללמידה מרחוק 

  ,הכרת כלים מקוונים  לניהול דיון במערכת ללמידה שיתופית )שיתופון
 ויקי, דיונס וכד'(.

פרדיגמת 
 ראה הו

 עקרונות לניהול למידה מתוקשבת 

  טיפוח יכולות של למידה עצמית ושיתופית המבוססת על טכנולוגיות
 מידע ותקשורת.

  .מושכלות שילוב טכנולוגיה בתחומי התוכן 

  הוראה / למידה המקדמת יכולות חשיבה מסדר גבוה וגמישות
 מחשבתית הנחוצות להתנהלות בסביבה משתנה. 
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 סטנדרטים

 רת הסטנדרטים באוריינות ומידענות, המותאמים ללמידה בסביבה הכ
 מתוקשבת ואת הסטנדרטים לשימוש במחשב בתהליכי קריאה וכתיבה.

  שילוב בין הסטנדרטים השונים בסביבה המתוקשבת לבין סטנדרטים
 בתחומי התוכן.

אתיקה, 
קניין רוחני 

וערכים 
 ברשת

 ים לנגישות למידע הבנת היבטים חוקיים, אתיים וחברתיים הנוגע
 ולשימוש בו, ויישום המשתמע מהיבטים אלה.
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 מודל "מורה מקוון בכתה" .3
 

 עיקרי פעילות של מורה מקוון: 

הוראה בכתה באמצעות לוח/ מסך/ לוח אינטראקטיבי המשלבת חומרי למידה מהסביבה 

המקוונת. הוראה כזו מעצימה את אפשרויות ההמחשה וגיוון דרכי ההוראה בהתאמה 

תלמידים, את הקשב בכתה, ולקדם את יכולת ההכללה וההבנה עקב המחשות פשוטות ל

 ומידיות, שבדרך אחרת קשה מאד ליישם זאת בהצלחה.

החומר מוגש בטקסט דיגיטאלי כך שניתן להשתמש גם במקורות וחומרים קיימים ברשת, 

 ולנצל את תכונות הטקסט הדיגיטאלי להעצמת ההוראה והלמידה.

ן מרחב ייעודי בו חומרי הלמידה זמינים הן למורה והן לתלמיד בכל מקום למורה המקוו

ובכל זמן. מרחב מקוון זה מאפשר קשר תמידי וישיר בין כל הנוכחים בסביבת הלמידה 

 לצורכי למידה שיתופית, הנחיה ותמיכה.

 דגמי הוראה של מורה מקוון  

המקוון נמצאת עמדה  ההנחה הבסיסית של הוראה מקוונת בכיתה היא שלרשות המורה

 "עמדת מורה מקוון בסיסית":  מחשב מחובר למקרן ולאינטרנט.

 
 

דגם סביבה 
 לימודית   

 תכולה טכנולוגית
 הזדמנויות ההוראה ואמצעים ליישום פדגוגי 

: עמדת דגם א'
מורה מקוון 

 בסיסית

 עמדת מורה מקוון:
 מחשב מורה     
 קישוריות לאינטרנט     
מסך/לוח מקרן על      

הנראה לכל הלומדים 
 בכתה.

 
ציוד נלווה  בנוסף לכך, מומלץ

כמו סורק, מדפסת, מצלמה 
 דיגיטלית, מערכות שמע ועוד.

 

בדגם זה הסביבה המקוונת ממוקדת מורה. המורה 
אקטיבי בשימוש בסביבה המקוונת ומשלב 

 בהוראתו:

  .נגישות למידע תוך התמצאות בו 

 ויים ברשת, הן שימוש בחומרים דיגיטאליים המצ
 תכנים והן אמצעי המחשה מולטימדיאליים 

  שימוש בחומרים שהמורה הכין בעצמו באמצעות
כלי הפקה דיגיטליים להעברה בשעור )מצגת, דף 

אתר, הקשר להמחשה ויזואלית כאנימציה, 
 סרטון וכדומה(. 

  שימוש בכלים דיגיטליים למניפולציות ועיבוד
טיקה, בתחום התוכן של השעור. למשל מתמ

פתרון גרפי של תרגילים, שימוש במחשבון...; 
 וכד'.    google map –גיאוגרפיה/ היסטוריה 

  :ניהול הלמידה במרחב של המורה המקוון כגון
 אתר המורה, אתר המקצוע, אתר הכיתה
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דגם סביבה 
 לימודית   

 תכולה טכנולוגית
 הזדמנויות ההוראה ואמצעים ליישום פדגוגי 

ת עמדדגם ב': 
לוח  מקוון + -מורה

 אינטראקטיבי

עמדת מורה מקוון בסיסית, 

 .ולוח אינטראקטיבי
מומלץ הציוד הנלווה 

 המצוין בדגם א'.

 גם בדגם זה הסביבה המקוונת ממוקדת מורה.
בנוסף לדגם א' נמצא שהמורה פועל באינטראקטיביות עם 

 הסביבה המקוונת:

 ה חומרי המחשה והדגמה מעל גבי הלוח על ידי המור
 ותלמידים במהלך השיעור.

  ניהול דפי לוח מוכנים מראש, ויצירת דפי לוח תוך כדי
 ההוראה ושמירתם 

  הקלטת מהלך השיעור כפי שמתועד על גבי הלוח 

  שימוש בתבניות מותאמות תחומי תוכן מוכנות מראש
 השמורות בתוכנת הלוח

עמדת דגם ג':  
מורה מקוון + 
מספר קטן של 
עמדות מחשב 

מספר יחסית ל
 הלומדים

מספר מחשבים לרשות 
הלומדים במהלך השיעור 

עם דגם א' או ב' )מקרן ו/או 
 תוכנת שליטה(

הסביבה המקוונת ממוקדת במורה ובתלמיד גם יחד, תוך 
ניצול הזדמנויות ההוראה שתוארו לעיל, כולל יכולת 

 תקשורת. 
 המורה פועל באינטראקטיביות עם הסביבה המקוונת:

 יבית ואינטראקטיבית של התלמידים מפעיל למידה אקט
באמצעות פעילות יזומה של הלומדים בסביבה מקוונת 

 כחלק ממהלך השיעור.

   המורה מפעיל פעילות יזומה בסביבה מקוונת במגוון
 אפשרויות של ארגון לומדים:

  ארגון הלומדים )יחידני, זוגי, קבוצתי..(  מתנהל
בהלימה לפריסת המחשבים ולמרחבי הלמידה 

 פים  מול מחשב, כמו גם ליד שולחן רגיל. הנוס
  רק לקבוצת תלמידים מסוימת אשר להם נגישות

למחשבים. כל היתר מתנהלים כמו בכיתה 
 "הרגילה".  

 ( דגם זה היה אופייני לנו"פ "התפתחות השפה
הכתובה בסביבה מתוקשבת" של האגף לחינוך 

 .(מחשבים 3-4כיתה רגילה שיש בה כ  -יסודי

ת עמדדגם ד': 
מורה מקוון + 

מחשבים לרשות 
כל הלומדים 

 במהלך השיעור

מחשבים לרשות הלומדים 
)ליחיד/ לזוגי( במהלך 

 עם דגם א' או ב' השיעור
 )מקרן ו/או תוכנת שליטה(

 

גם כאן הסביבה המקוונת ממוקדת במורה ובתלמיד גם 
יחד, תוך ניצול הזדמנויות ההוראה שתוארו לעיל, כולל 

דה אקטיבית ואינטראקטיבית עם יכולת תקשורת.  למי
הסביבה המקוונת באמצעות פעילות יזומה של הלומדים 
בסביבה מקוונת כחלק ממהלך השיעור, בארגון משתנה 

  של לומדים )יחידני, זוגי, קבוצתי(.
 כגון: 

 פעילות מקוונת 

  עבודה אישית / שיתופית על מסמכים 

    ניסויים / המחשות מקוונים 

   תוצרים אחרים 
אלה כתוצרים משותפים במגוון אפשרויות כל 

אינטראקטיביות בהם ניתן לראות את תהליך הלמידה 
של כל תלמידי הכיתה באמצעות ריכוז המידע במחשב 

 המורה. 
גם המורה וגם התלמידים מנהלים עבודתם במרחבי 

 הסביבה המקוונת.  
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 מודלי הוראה של מורה מקוון בכתה
 

למודל הוראה של מורה בכיתה, אך העיקרון הבולט הוא  קיימים מגוון תפיסות והגדרות

שמודל ההוראה נע על פני רצף מהוראה פרונטלית ממוקדת מורה  להוראה הבנייתית 

 ממוקדת לומד והבנייה משמעותית של ידע.   -)קונסטרוקטיביסטית(

 

 

 תאור המודל

( מודל פרונטאלי הוראה 1)
 פרונטלית ממוקדת מורה

 כלל לשם העברת ידע.  לימוד פסיבי, בדרך 

  .המורה עומד מול הכתה 

  הפעלת תלמידים באמצעות דיון כתתי בצורת דיאלוג
 בין מורה לתלמיד.  

( מודל תיווך והנחייה ללמידה 2)
אישית ממוקדת לומד בדרך 

הבנייתית  
 קונסטרוקטיביסטית( 

 .למידה פעילה, הבניית ידע אקטיבית 

 ודה אישית, הפעלת למידה אישית של הלומדים, בעב
 כחלק מהשעור. 

  לרוב באמצעות מחשבים העומדים לרשות הלומדים
 במהלך השעור.

( מודל תיווך והנחייה ללמידה 3)
הבנייתית שיתופית באמצעות 

 קבוצת לומדים

 למידה פעילה שיתופית 

  הבניית ידע אקטיבית הפעלת הלומדים בקבוצות
 עבודה שיתופית. 

 ת תוצר לימודי.בדרך כלל משימה קבוצתית או עשיי 

 
 

 הוראה והנחיה בסביבת למודים מקוונת  
 

התנהלות התלמידים בסביבה המקוונת תהיה בכתה ומחוצה לה. התנהלות זו, של מורה 

מקוון בכתה רגילה, גורמת לכך שעבודת המורה בסביבה המקוונת הופכת לאורח חיים 

וחשיבה מסדר גבוה.  המנצל את הסביבה לטיפוח תהליכי למידה המעודדים הבניית ידע

'מהפכה' זו בהוראה לא תתרחש רק כתוצאה של התנהלות בסביבה מקוונת, אלא אם 

באמצעות הכשרות  מקצועית של המורה-צמיחה אישיתבמקביל יתרחש תהליך של 

ומסגרות הצמחה מתאימות, ביוזמת משרד החינוך. נשים לב שכל ההתנהלות הזאת של 

ות במידת הנגישות האישית של כל לומד לעמדה ללא תלמורה מקוון בכתה מתרחשת 

בכתה, אלא מסתמך על נגישות לומד לסביבה מקוונת באמצעות כלי ממוחשב  ממוחשבת

 כמחשב, מסוף דל, חפיץ )גאדג'ט( אישי מקוון אחר גם מחוץ לגבולות הכתה.
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