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רקע לתכנית. 1פרק   

תאור האתגר  1.1

לאחר שהתגבשה , 20 -של המאה ה  70 -שנות ה ראשית שולבו ממחשבים לבתי הספר בישראל  

מידע הטכנולוגית  הכולל אתשיש וניתן לעשות שינוי בחינוך לחינוך עדכני , הנכונה גם כיום, התפיסה

ICTE (– Information and Communication Technology in Education .) -לצורכי חינוך תקשורת הו

. 21 -מאה הוגר להתמודד עם אתגרי ההכנת הבמתבטא ב, חינוך עדכני זה

שינוי . הבשילו התנאים לשינוי משמעותי בבתי הספרהמראה שבמהלך השנים נצבר ניסיון מעשי ותיאורטי 

הנדרשות  טכנולוגיות -תובנות פדגוגיותותשתיות טכנולוגיות , מורכב זה כרוך  במשמעויות פדגוגיות

. להטמעה ויישום במערכת החינוך

לא ניתן כיום מצביע על כך כי קבלת תיקוף הולך וגובר בשנים האחרונות ברחבי העולם שמ, הנחת יסוד

ללא שילוב תרבות דיגיטאלית , בחברה איכותית, בעל מודעות אזרחית מפותחת, יוזם ויוצר, לעצב אזרח

שיה בתע, המוסכם כיום על ידי הגורמים המקצועיים באקדמיה, הנחת היסוד מצביעה על צורך חיוני. ובחיי

. למידה-לעדכן את מטרות החינוך ולשנות את פרדיגמת החינוך בבית הספר ואת אופני ההוראה, ובחינוך

וכגורם , אנו רואים בטכנולוגיות מידע והתקשורת חלק בלתי נפרד מאורח החיים של הלומדים, החזון

ת  טכנולוגיתה בתי הספר בכל מערכת החינוך צריכים לשלב א, לשם כך. משפיע על עיצוב דמות הבוגר

, תוך מיקוד בהעצמת מיומנויות מקצועיות, בתהליכי ההוראה ולמידה, מידע והתקשורת בכל תכני הלמידה

.  21-החיוניות ללומד במאה ה, אישיות וחברתיות

בבית , בלמידה ובאורח החיים, אימננטי בהוראהת המידע והתקשורת הופכת למרכיב טכנולוגי, היישום

העומדת לרשות המורה , כמעטפת חינוכית שלמה ומלאהויש צורך לספקה , ה לוומחוצ, בכתות, הספר

המורה , באמצעות מעטפת זו  .בכל ימות השנה, שעות ביממה 24והלומד 

וויה חנחשפים ל, יזמות ויצירה במרחב מקוון, והתלמיד מתנהלים בשיתופיות

ותיות של תרב-בכל מקצועות הלימוד וכן בפעילויות החברתיות, נוספת לימודית

בכך יתחזקו משמעותית קשרי הגומלין בין בתי הספר ומערכת החינוך . הספר-בתי

.  התעשייה והכלכלה הישראלית, האקדמיה, לבין מעגלי החברה, בכלל

שילוב כיתה חכמה ביוזמות חינוכיות קיימות  2.1

קציבי משרד בעיקרה באמצעות משאבי הרשויות המקומיות המוזנות בתהצטיידות בתי הספר נעשית כיום 

לשינוי החינוך והמגזר השלישי זמות מבורכות של המגזר העסקי וי ןישנ, במקביל .מפעל הפיסהחינוך ו

: בין היוזמות נכללות התוכניות הבאות.  ICTEבאמצעות שילוב טכנולוגיות 

 " לכל מורהנייד מחשב " המקדמת את המיזם , עמותת אתנה .1

 " לכל תלמיד סיסמה"מים את המיזם מקד"  האחים עופר"ביוזמת " מתן"עמותת   .2

 " כיתה חכמה"מקדמת את המיזם  עולמיהאורט ביוזמת " קדימה מדע"עמותת  .3

באמצעות חברת " שותפים בלמידה"תוכנית , באמצעות חברת אינטל " אינטל חינוך"תוכנית  .4

"    עת הדעת"ותוכנית  , באמצעות חברת סיסקו וחברת סאן" נטע"תוכנית , מיקרוסופט
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  מטרות והיעדים לביצוע . 2ק פר

 מטרות 1.2

, פיתוח סביבות למידה, שילוב טכנולוגיות בבתי הספר, לומד מיטבי: מטרות מובילות 6בתכנית המוצעת 

.  ופיתוח מקצועי של מורים

 .תוך העצמה אישית וחברתית 21 -פיתוח והעצמת כישורי הלומד במאה ה -לומד מיטבי . 1מטרה 

. יזמות ומודעות מוסרית ואזרחית, יצירה, חשיבה: 21 -ה לאתגרי המאה הפיתוח לומד מיומן בהלימ

.  מטרה זו תושג באמצעות יצירת אקלים חינוכי מיטבי של למידה נתמכת טכנולוגית המידע והתקשורת

פיתוח ושילוב טכנולוגיות מידע ותקשורת   -שילוב תשתית טכנולוגית במוסדות החינוך. 2מטרה 

 נית בבתי הספר ברמה לאומיתארגו-כתשתית חינוכית

לצרכי ( תוכנות וכלים מקוונים, התקנים, ברמת חומרה)כל בתי הספר ישלבו טכנולוגית מידע ותקשורת 

קהל היעד של שירותי תקשוב אלה הם מערכות החינוך ברמה . לימוד והתנהלות ארגונית, הוראה

 .הורים וגורמים נוספים בקהילהתלמידים , סגל הנהלה והוראה בכל בית ספר, לאומית ומוניציפלית

 ICTEהתאמת תהליכי הוראה למידה ליישום באמצעות טכנולוגיות . 3מטרה 

. 21-ומודלים לימודיים לעיצוב לומד של המאה ה, יישום והתאמה של תהליכי הוראה למידה, פיתוח

ברמה פיתוח ויישום סביבות למידה וחומרי הוראה ולמידה מקוונים   -סביבות למידה. 4מטרה 

 לאומית 

ברוח , פיתוח ייעודי של סביבות למידה ותכנים מקוונים של מקצעות הלימוד בכל שכבות הגיל

. מעבר מהספר למידע דיגיטאלי עדכני ונגיש. 21 -מיומנויות הלומד במאה ה

פיתוח ויישום תרבות ארגונית בהתנהלות כל מערכת החינוך   -תרבות ארגונית מקוונת. 5מטרה 

. תלמיד והורה, מורה, רמה לאומית לרמת בית ספרמ, ומרכיביה

. שתקיף את על מערכת החינוך על מרכיביה ושלוחותיה, פתוח ייעודי של סביבה ארגונית מקוונת אחידה

 "   מורה מקוון"פיתוח מקצועי  של מורי מערכת החינוך ל  -מורה מקוון. 6מטרה 

למידה דיגיטליים בשגרת  -נת ובאמצעי הוראהמורי מערכת הלימוד יוכשרו ויישמו הוראה בסביבה מקוו

. עבודתם האישית והמקצועית

פרדיגמת הוראה בסביבה מקוונת   2.2

, המקדמת ומעודדת  תהליכי חקר, מעבר מהוראה מסורתית להוראה מבוססת טכנולוגיות מידע .א

 . תהליכים מידעניים וכישורי חשיבה מסדר גבוה

  .ביסוס תהליכי קריאה כתיבה בסביבה מתוקשבת .ב

 : ניהול שגרת העבודה  באמצעות מערכות מתוקשבות הכוללות .ג

 התאמת דרכי ההוראה לסביבה המקוונת  .ד

 המשלבות סביבה המקוונת, שימוש באסטרטגיות הוראה עדכניות .

 הרחבת ההוראה והלמידה לכל זמן ומקום  . 

 הלמיד-שימוש מושכל בסטנדרטים של למידה בסביבה מתוקשבת ובמידענות בתהליכי הוראה-

 .הערכה

 וקניין רוחני, האתיקה, פיתוח מודעות לסוגיות הסכנות ברשת. 

הנחלת השימוש הדיגיטאלי באינטראקציה בין הלומדים והמלמדים  .ה
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  פיתוח יכולת המורים לנהל הוראה בסביבה הדיגיטאלית כשהאינטראקציה בין קהילת הלומדים

 .היא הציר המוביל בה

 למידים בחיי היום יום אל אורח חייהם כלומדיםהבאת התרבות הדיגיטאלית בה מתנהלים ת. 

 תלמידים והקהילה, המורים, ההנהלה: תקשורת בתוך ציבור בית הספר 

 באמצעות סביבה מקוונת( פדגוגית וארגונית)ניהול שיגרת עבודה אישית ומקצועית  .ו

 מבוססת ניהול ידע ושיתופיות מקוונים, פיתוח תרבות ארגונית חדשה. 

 שבידי המורה לכלי עבודה כחלק מסביבת ההוראה הפיכת המחשב הנייד. 

 בחומרי לימוד, באתרי תוכניות לימוד, שימוש באתרי תוכן בתחום המקצועי של המורה ,

 .'ר וכד"בהודעות מפמ, בסילבוסים

 שימוש בכלים להערכת הלמידה בסביבה המקוונת 

 ניהול מידע אישי ומקצועי בסביבה מקוונת. 

דגמי הפעלה  3.2

 הזדמנויות ההוראה ואמצעים ליישום פדגוגי  נולוגיתתכולה טכ הדגם 

עמדת : 'דגם א
 מורה מקוון בסיסית

  מחשב מורה ומקרן

  קישוריות לאינטרנט

 מרחב מקוון 
 

  הצגת חומרי לימוד מקוון

  שיפור זמן הוראה

  שיפור אינטראקציות

  גיוון באמצעי ההמחשה 

 

 שום פדגוגי הזדמנויות ההוראה ואמצעים ליי תכולה טכנולוגית הדגם 

  
עמדת  :'דגם ב
לוח + מקוון  -מורה

 אינטראקטיבי

  מחשב מורה ומקרן

  לוח מתוקשב

  קישוריות לאינטרנט

  מרחב מקוון
 

  הצגת חומרי לימוד מקוון

  שיפור זמן הוראה

  שיפור אינטראקציות

  גיוון באמצעי ההמחשה 

 ויצירת דפי לוח תוך , ניהול דפי לוח מוכנים מראש
ם  כדי ההוראה ושמירת

  הקלטת מהלך השיעור כפי שמתועד על גבי
הלוח  

  שימוש בתבניות מותאמות תחומי תוכן מוכנות
 מראש השמורות בתוכנת הלוח

 

 הזדמנויות ההוראה ואמצעים ליישום פדגוגי  תכולה טכנולוגית הדגם 

תכולת   :'דגם ג
' או ב' דגם א

בשילוב מחשב נייד 
לכל קבוצת 

תלמידים 

  מחשב מורה ומקרן

 לוח מתוקשב  -פציה או

  קישוריות לאינטרנט

 מרחב מקוון 

  מספר מחשבים ניידים

 או דגם ב' הזדמנויות הלמידה של דגם א' 

  עבודה בקבוצות והבניית ידע שיתופי

 

 הזדמנויות ההוראה ואמצעים ליישום פדגוגי  תכולה טכנולוגית הדגם 

תכולת דגם  :'דגם ד
בשילוב ' או ב' א

מחשב נייד לכל 
תלמיד 

 חשב מורה ומקרן מ

  לוח מתוקשב  -אופציה

  קישוריות לאינטרנט

 מרחב מקוון 

  מחשב נייד לכל תלמיד

 או דגם ב' הזדמנויות הלמידה של דגם א' 

  עבודת חקר אישית וקבוצתית
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 מאפייני העבודה בסביבת הוראה משלבת תקשוב 4.2

 

מטלות ביצוע של מורה בסביבת למידה מקוונת תחום 

מטלות לימוד 

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

   .בהקשרי למידה שונים
מקורות מידע רלוונטיים , מחוון הערכה, שימוש במטלות לימודיות פוריות 

. בסביבה מתוקשבת וכלי עיבוד מתוקשבים

תקשורת 

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

. הפנמה ושימוש בכללי ההתנהגות האתית בסביבה מתוקשבת 
גיליון ציונים להערכת , פורטפוליו דיגיטאלי, מחוונים: שימוש בכלי הערכה שונים 

 .'רכי בחינה וכדוטפסים מקוונים רלוונטיים לצו, התלמידים
העלאת , השתתפות בפורום, שימוש באתרי תוכן מקצועיים לצורך התעדכנות 

. סקרים ומטפל ביצירת טפסי דיווח מקוונים, מבצע הצבעה, חומרים

טיפול במידע  

. היקפה ועומקה, ניסוח שאלות להגדרת המידע הנדרש למטלה 
. אחזור וארגון מידע דיגיטאלי 
תוך ניצול מושכל של אתרי תוכן בתחומי , ו ומהימנותודיוק, היקפו, הערכת מידע 

 (.'ר וכד"סילבוסים מפמ, אתרי תוכניות לימודים)הדעת הרלוונטיים 
, ארגון, שימוש בכלים ואסטרטגיות למיזוג ושילוב מידע חדש עם ידע קודם 

 .הצגה ופרסום המידע
.  התאמתו ואחזרו לצרכי השיעור, אפיונו, הערכת מידע 
מבניות למידה , עצם למידה)ידע הדרושים לתכנון ההוראה הגדרת צרכי מ 

(. קורס, יחידת לימוד, שיעור, קצרות
הכרה והשתתפות בפרויקטים מתוקשבים ופעילויות למידה מקוונות לצורכי  

 .הוראה ולמידה
ספריה )שימוש בטכנולוגיות ותשתיות לניהול מאגרי תוכן דיגיטאליים  

(. דיגיטאלית ואתרי לימוד

קוונים כלים מ

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

. הכרת כלים מקוונים להפעלת קורס ללמידה מרחוק 
, ויקי, שיתופון)הכרת כלים מקוונים  לניהול דיון במערכת ללמידה שיתופית  

(. 'דיונס וכד

פרדיגמת 
הוראה  

ול למידה מתוקשבת עקרונות לניה 
טיפוח יכולות של למידה עצמית ושיתופית המבוססת על טכנולוגיות מידע  

 .ותקשורת
 . מושכלות שילוב טכנולוגיה בתחומי התוכן 
למידה המקדמת יכולות חשיבה מסדר גבוה וגמישות מחשבתית / הוראה  

.  הנחוצות להתנהלות בסביבה משתנה

סטנדרטים 

המותאמים ללמידה בסביבה , ומידענותהכרת הסטנדרטים באוריינות  
 .מתוקשבת ואת הסטנדרטים לשימוש במחשב בתהליכי קריאה וכתיבה

שילוב בין הסטנדרטים השונים בסביבה המתוקשבת לבין סטנדרטים בתחומי  
. התוכן

קניין , אתיקה
רוחני וערכים 

ברשת 

, ש בואתיים וחברתיים הנוגעים לנגישות למידע ולשימו, הבנת היבטים חוקיים 
. ויישום המשתמע מהיבטים אלה
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מורים הת יוהשתלמותוכנית הדרכה ו. 3פרק   

התמיכה של מרמת , ס מעטפת סיוע וליווי למורים"תוכנית ההדרכה וההשתלמויות  נועדה לספק לביה

. כל ציבור המורים שלווס "ספרית הכוללת את מנהל ביה-ועד רמת ההשתלמות הביתמדריך במורה 

וחצי יום לימודים תי שנות ש במהלך  תתבצעש' ש 120השתלמות בהיקף של  ת זו כוללת מסגרת תוכני

. לכל בית ספרהטמעה שנתי /הדרכה

 תוכנית ההדרכה 1.3

תוכנית ההדרכה וההטמעה תעשה בקרב צוותי הניהול וההוראה לצורך הכנתם ליישום  תהליכי הוראה 

תלמידים בכתה ובמרחב מקוון בהתאם ולמידה המשלבים בצורה מושכלת את התקשוב בעבודה עם ה

  .לצורכי תחומי הדעת ושכבת הגיל הרלוונטית

: את המרכיבים הבאים ותפעולות ההדרכה כולל

  הנחלת תרבות התקשוב כאורח חיים ו הבהובל, בבית הספרסיוע ויעוץ למנהל ולצוות הניהול

 .  החינוכי במוסד

  המשלבת סביבות למידה ( או רכש/גית ופדגו)סיוע בבניית תוכנית עבודה בית ספרית שנתית

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

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

 .כולל חומרי למידה מהרשת בתהליך ההוראה השוטף שלהם

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

 . ושילובן במגוון הפעילויות החינוכיות

  הנחייה וסיוע למורים ולבעלי התפקידים האחרים בבית הספר בבחירה והפעלה של הפעילויות

 . בהכרת דרכי השימוש בהן וביישום בתחומי ההוראה השונים, בהתאמתם, המקוונות

    תלמותההשתוכנית  2.3

 מתוקשבת כדרך הוראה ובכללם בסביבה הבנה והקניית כלים ליישום הלמידה , טיפוח מודעות

. שילוב מידענות וטיפוח תהליכי הבנה וחשיבה מסדר גבוה

  הכרות עם סביבות למידה המשלבות כלים דיגיטאליים  ומידע מתוקשב בתהליכי ההוראה

 והלמידה

 פעלתה בכתההערכה של פעילות לימודית מתוקשבת וה. 

 פיתוח פעילויות לימודיות הנעזרות בתקשוב לקידום תהליכי הבניית ידע וחשיבה מסדר גבוה .

 הנחייה לשימוש מושכל בטכנולוגיות ידע לצורכי הוראה ולמידה . 
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  :שלבי ההשתלמות 3.3

רענון והשלמת ידע בסיסי  , תקשורת
תקשורת ל ,למורים 'ש 28בהיקף  21 -אוריינות נמאה קורס 

 ממצאי שאלון מיומנויותהמותאם לרענון והשלמת ידע בסיסי ו
.  שממלאים המורים לפני ההשתלמות

שילוב תקשוב במודלי הוראה שונים 
בהלימה לתחומי הדעתת 

בדגש ', ש 84קורס מתקדם בשילוב התקשוב בהוראה בהיקף 
 :על

  טכנולוגיות הידע לשרות המורה המקוון 

 בתחום דעת , וע תקשובהבניית ידע וחשיבה בסי

   מוריםוהדרכת הליווי 
.  סיוע אישי לכל המורים המשלבים בפועל את המחשב בהוראה

מתחילת יישום התוכנית בבית הספר פעילות זו מתקיימת  
. ההשתלמות תלאורך כל שנו

 
: י ההשתלמותמפגשהפעילות ב מבנה  4.3

 שבתלהוראה מתוק מתודולוגיות וגישות ,חשיפה והקניית עקרונות. 

 יישום ותרגול המיומנויות הנרכשות, התנסות. 

 באמצעות כלים מתוקשבים פעילויות הערכה ומשוב. 

 דיון עמיתים  . 

ראשי פרקים מרכזיים בהשתלמות   5.3

 ('ש 28)רענון והשלמת ידע  -מיומנויות תקשוב : יחידה ראשונה 

 ניהול העבודה והידע האישי באמצעותו, הכרת המחשב  .1

 צירת אינטראקציה בינאישית באמצעות מחשבתקשורת וי .2

 מידע  דיגיטאלי ברשתב מושהנחלת מיומנויות בסיס של שי .3

 מידע  דיגיטאלי  ואיחזור הנחלת מיומנות בסיס לחיפוש   .4

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

מיומנויות המחשב משימת סיום להערכת השימוש האישי ב 6
 

 ('ש 28)להיות 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   .10

 פה לאסטרטגיות פדגוגיות בהוראה מקוונתחשי 11

 המותאמים ללמידה בסביבה מתוקשבת, הכרת הסטנדרטים באוריינות ומידענות .12

אתיים וחברתיים הנוגעים לנגישות למידע ולשימוש בו , הבנת היבטים חוקיים .13

 ס ומחוונים ייעודיים  "הכרות מערכת מנב: הערכה .14

יעור בכיתה בעזרת המחשב להמחשת הנלמד ביחידה זו משימת הדגמה ליישום ש .15
 

 (שעות 28)שילוב תהליכי הבניית ידע וחשיבה מסדר גבוה : יחידה שלישית 

 לימוד המרכיבים של פעילויות לימודיות מתוקשבות המשלבות כישורי חשיבה .16

 היכרות עם מארגני מידע וחשיבה 17

 רכישת מיומנויות טכנולוגיות נדרשות .18

 פיגומי למידה כתומכי למידה .19

 ניסוח משימות לתלמיד המעודדות הבניית ידע וחשיבה .20

וניסוח התהליך של פעילות למידה מקוונת , פיתוח .21

 משימות  ופעילויות מקוונות, הערכת תוצרי למידה .22
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 28)ל למידה  פיתוח תוצר למידה והפעלת מיני קורס במערכת לניהו–יחידה רביעית 

 ('ש

23 .
בפיתוח חומרי למידה וקורס מקוון והפעלתו , הכרת מיומנויות דידקטיות נדרשות

 סינכרונית-באמצעות מערכת לניהול למידה סינכרונית וא

24 
שילובם במערכת מתוקשבת לניהול , פיתוח תוצר למידה בעזרת כלים מתוקשבים

 הדגמה והתנסות בהפעלת תוצרי הלומדים,  למידה

25 
סינכרונית , התנסות בפיתוח והפעלת מיני קורס מקוון באמצעות מערכת לניהול למידה

סינכרונית -וא

26 
כתיבת תכנית עבודה / דיון על תכנית עבודה בית ספרית והתווית דרך קונקרטית לעדכון 

. ל הקרובה"של תקשוב בית הספר לשנה

27 
אופן הפעלת , מספר שעורים, ארמת נוש: ח"קביעת מחויבות כל מורה לתפוקות תשס

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

. לקחים והגדרת צרכים לאורך השנה -סיכום ההשתלמות  28

 

 "כיתות חכמות" –בתוכנית שתלמות הדרכה וההה תהליך 6.3

            שלבי ההטמעה תאור  

 4  –למורים מהטמעה 
שנת לאורך , תחומי דעת

  הלימודים

, 21אוריינות המאה
הטמעה בתחומי 

 'ש 84  -דעת 

 
, 21אוריינות המאה

 'ש 28  -ידע אישי 

 
 הערכות  –0שלב 

  

            ציר ההשתלמות  

     
 עיבוד מידע 

  בתחום דעת
 באמצעים  תקשורת

      מתוקשבים

     
  הבניית ידע

           וחשיבה

     
  התאמת יחידות

           לימוד

             ציר ההדרכה  

   הנחייה וליווי אישי לצוות בית הספר לאורך שלבי ההטמעה  

            ציר מדידה והערכה  

  
 2מחוון מורה מקוון 

  (מורים)
 הגשת פרויקט גמר 

 

 (מורים)מיפוי מיומנויות   

  

  
 שאלון עמדות מנהל 

 
  השתלמותלמשוב 

 
 ביצוע מטלה מקוונת 

 
ון מורה מקוון מחו

   (מורים)

   שאלון עמדות מורה           
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  העבודה הבית ספריתתוכנית . 4פרק 

 תוכנית העבודה 1.4

: והיא כוללת, ספרהבית של על ידי צוות המורים  תבוצעתכנית עבודה בית ספרית 

 תוכנית פדגוגית בית ספרית 

 הכנסת שינוי וחדשנות במשולב עם , וההשתלמות לצורך השלמת ידע תאור אמצעי ההדרכה
 . כלים מתוקשבים

 אתר בית הספר/תאור האמצעים המתוקשבים המיועדים לבניית תכנית פדגוגית בפורטל . 

 הפרדיגמה המתוקשבות במקצועות הלימוד םתוכנית הביצוע ליישו 

 מדדים להערכת התהליך והלומדים 
 

 תהליך העבודה   2.4

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

.  התוכנית כמופרט בדפי המבוא ובנהלים שבחוברת זו

 :לוח הזמנים לביצוע ההטמעה מתייחס לפרטים הבאים

 מועדי פגישות של צוות הפעלת התוכנית בבתי הספר לאורך כל שלבי ההטמעה. 

 התקשורתו המחשבים התקנת תשתיות 

  תחילת עבודת המטמיע  

 תחילת ההשתלמות וסיומה 

 הגשת תוצרי ההשתלמות 

  הערכה"העברת שאלונים וביצוע הערכה כמפורט בפרק." 

 לכל מורה תכתב תכנית עבודה מחייבת הכוללת: 

o השעורים והכתות בהם ישולב התקשוב בהוראה, נושא הלימוד 

o ם מתוקשבים בכתהמועדים קבועים לאורך השנה בכתיבה והעברת שעורי . 

o סוגים ומספר המטלות המקוונות ודרכי הערכתם  . 

 הספר והמורים -מחויבות בית 3.4

 נוטלים חלק בהשתלמות הבית ספרית, כולל מנהל, כל חדר המורים. 

 המורים מפעילים את המחשבים והלוח החכם בכל שעות ההוראה. 

  שון אופק ובהמשך שילוב בשלב רא)המורים יפעילו את הלמידה באמצעות אתר לימודי ברשת

 (.סביבות נוספות

  הרשות המקומית תעמיד לרשות המורים רשת אלחוטית לאינטרנט ושימוש במחשבים

 :ייעזרו המורים במחשבים אלה לשימושים הבאים, לצורך כך". יש לי עמדה"במסגרת התוכנית 

o הכנת חומרי ההוראה על ידי המורה 

o הוראה מקוונת מול התלמידים 

o  הוראה מקווןניהול מרחב 

o ניהול מידע אישי של המורה לצרכיו המקצועיים והאישיים 

o ס"ניהול דרכי הערכה ודיווחים למנב 
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o עמיתים לעבודה והורי התלמידים, ניהול תקשורת על הלומדים 

o  מהציון במקצועות בהם נדרש  30%בתעודת הציונים של התלמידים יכלל מרכיב של

ובחירה מתוך ,  מדעים ומתמטיקה, לשון: אופק)התלמיד ללמוד דרך מערכת ניהול למידה 

(.    ח"או אחר על פי אישור משה/אנגלית ו: ברינפופ של/גלים/לנט

 

  כל מורה מתכנן ומלמד בכיתתו לפחות שיעור אחד בשבוע , חודשים מהתחלת הפרויקט 3 -לאחר

 .באמצעות המחשב והלוח החכם

  או אחר /באמצעות סביבת אופק והמורים המלמדים , חודשים מהתחלת הפרויקט 3 -לאחר

 .יעשו שימוש קבוע במחשב ובלוח החכם( שתירכש בהמשך)

  מספר השעורים . לפחות ביום לימודים' ש 4כיתה המכילה מחשב ולוח חכם תופעל על ידי המורים

 .בממוצע שבועי 150שיעשה בהם שימוש בכיתה החכמה בבית הספר יהיה 

 

  הערכת התוכנית. 5פרק 

כה תוכנית הער 1.5

:  בתכנית נבדקים, התכנית תחל בשנת ההטמעה הראשונה

 מטרות התכנית והקשר בינן לבין רציונאל התכנית ודרכי הביצוע שלה. 

o לרעיונות ולמטרות המקוריות של התכנית, באיזו מידה ביצוע התכנית נאמן לכוונות  ?

o כניתלמידה זו תעשה באמצעות ראיונות של אנשי מטה ואנשי מחוז המובילים את הת. 

 מרצים ומדריכים , יעילות דרכי הביצוע של התכנית תוערך על ידי שאלונים שיוגשו למורים

 סיכום ביניים של הערכות לתכנית : ח"תוצר ההערכה לתשס 

 
 נוהל הערכה ומדידה 2.5

 הערכת הפרויקט ומבצעיה נקבעים על ידי מטה משרד החינוך . 

 ההיגוי של הפרויקט יאושרו בוועדת, שאלוני הערכה ומבדקי הערכה אחרים . 

 במקביל מועברים . בתחילת הפרויקט ימלאו המורים את שאלון המיומנויות ומחוון המורה המקוון

ושאלון בית ספרי להערכת רמת התקשוב והמוכנות של בית , גם שאלונים לאחראי הפרויקט בישוב

 .הספר

 לבדיקת ההתקדמות של  מועברים שאלוני שדה, שיקבע על ידי צוות ההערכה, במועד מאוחר יותר

 .בית הספר ותפיסת הישוב את השימוש במחשבים בהוראה ובלמידה בבתי הספר, המורה

  במהלך הפרויקט מועברים שאלונים למקבלי ההחלטות בתחילת התהליך ובמועד מאוחר לבדיקת

 .השינויים שחלו

 במהלך ההשתלמות עונים המורים לשאלון הערכת אפקטיביות ההשתלמות. 

 מנהל בית הספר, לצד שאלונים ייעודיים לפיקוח, נה צוות הערכה עורך ראיונות עומקבמהלך הש ,

 .המורים והתלמידים, מובילי הפרויקט בביתה ספר

  צוות הערכה אחראי לדווח באופן שוטף לוועדת ההיגוי של הפרויקט על המתרחש בבית הספר

 .ת לעדכון המצב בכל עתלנקודות חולשה ולהציע מסקנו, להפנות להצלחות. ובקרב המורים
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 ימלאו מנהל בית הספר , או במועד אחר שיוחלט על ידי וועדת ההיגוי של הפרויקט, בסוף השנה

 .ח משוב על ההשתלמות ושאלון התנהלות כמורה מקוון"דו, והמורים שאלון עמדות

  לת תוצאות השאלונים שהועברו למורים לפני תחי, למשל)דוחות הערכה הכוללים תוצאות חלקיות

 .יועברו באופן שוטף לוועדת ההיגוי של הפרויקט( ואלה בסיומם, ההכשרה

 בדוחות יוצגו התנהלות המורים . ח הערכה מסכם בסוף כל שנת פעילות של הפרויקט"יוכן דו

ובמועד כתיבת , במהלכו, והמיומנויות שלהם בהוראה בסביבה מקוונת לפני השקת הפרויקט

 ם יוצג בפני ועדת ההיגוי של הפרויקט ומפקחת המחוזח ההערכה המסכ"תוצאות דו. ח"הדו

 

 



 12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספחים 

 

  של מורים במיומנויות תקשובהשליטה מיפוי מידת . 1

  מחוון מורה מקוון . 2

" כיתות חכמות"הספר להערכת פרויקט -שאלון למנהל בית. 3

" כיתות חכמות"שאלון למורה להערכת פרויקט . 4

מות טופס משוב להשתל. 5

דרכי פעולה מרכזיים ברמת מחוז ייעודי  . א .6

( מדריכים ומרצים/ועדת היגוי ישובית/מחוז/מטה)תפקידים  יבעל.  ב. 6

מועדי ביצוע ההשתלמויות  . ג. 6

  ברמת מחוז  בתי ספר המשתתפים בתוכנית. ד. 6

מתווה תכנית עבודה בית ספרית . 7

 
מחוז דרום  מרכז הדרכה מחוזי לתקשוב

משרד החינוך  
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מיומנויות תקשוב  מיפוי מידת השליטה של מורים ב: 1נספח 

 
 

 שליטה בסיסית בשימוש במחשב  :הגד א

 הכלי
  :מיומנות בכלי באופן סביר בפעולות הבאות

. במידה וההיגד מתקיים במלואו או כמעט במלואו" 1"יש לסמן 
 .או לא לסמן כלל" 0"אחרת לסמן 

 סמן 

עיבוד תמלילים ( 1)
הכוונה לוורד ותחליפיו 

בקוד הפתוח ואחר מכל 
 קורסוג ומ

שמירה ואיתור מסמך , פתיחה (: –קובץ תמלילן) טיפול במסמך
 קיים

  

   ועיצוב גופן ( מעבר בין שפות)הקלדה : טיפול בטכסט

   שוליים, מרווח שורות, יישור: עיצוב טכסט

סוג , פריסת דף, מרחק מתצוגה: וסימונים מיוחדים תצוגת מסמך
 דמספר עמו, גבולות, מספור, תבליט, תצוגה 

  

   ובסגנונות שונים ברמותכתיבה : כותרות וסגנונות

כותרות מעוצבות , צורות אוטומטיות, תיבת טכסט: סרגל ציור
 מיזוג צורות לצורה אחת, ('וורדארט')

  

 , מיזוג, מחיקת תאים, הוספה, צירת טבלה ועיצובה: טבלה
 .תאים

  

/ לבן-רשחו/ צבע, איכות הדפסה, בחירת מדפסת: הדפסת מסמך
 .הדפסת קטע נבחר מתוך המסמך, מספר עותקים, אפור

  

      

עיבוד נתונים בסיסי  ( 2)
מכל סוג " גליון אלקטרוני"

ומקור 

  

שילוב , נתונים כטקסט, סוגי נתונים: בגיליון טיפול בטכסט
  ...טקסט

  

   שינוי שם, הוספת גיליון, מחיקה, יצירה  :טיפול בגיליון

   עמודה, שורה, גודל תא, עימוד, עיצוב כותרות :עיצוב גיליון

מותאם לידע )שימוש בפונקציות : נוסחאות וחישובים בסיסיים
 counta,מקסימום ומינימום, ממוצע, סכום -המתמטי של הלומד

,count.. ) ,העתקת ערך, יחסית ומוחלטת -העתקת תאים ,
 .עיצוב

  

גרפים . יסיתהצגת נתונים בגרפים ברמה בס: אשף תרשימים
 שינוי גרף קיים, קו, עוגה, מסוג עמודות

  

הדפסת , (מצגת, תמלילן)שיבוץ גרף במסמכים  :שימוש בגרף
 גרף

  

הצג "שימוש ב , בחירת אזור הדפסה, הדפסת גיליון :הדפסה
 . כולל עימוד הנתונים לשם הדפסה" טרם הדפסה

  

      

 הפקת מצגת בסיסית( 3)

 רמצגת מכל סוג ומקו

שימוש . קריאה ואחזור, שמירה, פתיחה: מצגת טיפול במסמך
 .בסוגי קבצי מצגת לשם הצגה

  

עימוד הצגת המסר כמידע , צבע, פונט, גודל: טיפול בטכסט
 טקסטואלי וגרפי  

  

/ הופעה, שינוי עיצוב טכסט במהלך ההצגה: הנפשה בסיסית
  . שילוב תמונות במהלך ההצגה, היעלמות טכסט

  

   ,  תבנית שקופיות, גרפיקה בסיסית :צוב שקופיתעי

שילוב סרטוני אנימציה , אובייקטי הנפשה ייחודיים: שילוב רכיבים
 קריינות מלווה, שילוב וקול, וסרטי ווידאו

  

אתרים מחוץ / הפניות לאוביקטים, ניווט בתוך המצגת :ניווט
 למצגת  
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 הכלי
  :לות הבאותמיומנות בכלי באופן סביר בפעו

. במידה וההיגד מתקיים במלואו או כמעט במלואו" 1"יש לסמן 
 .או לא לסמן כלל" 0"אחרת לסמן 

 סמן 

גרפיקה ממוחשבת ( 4)
/ ציור/ טיפול בתמונה

 שרטוט 

שינוי : ציור קיימים באמצעות תכנה גרפית מצויה/טיפול בתמונה 
שמירת , לבן/ולשחור/ שינוי צבעים, הקטנת מספר צבעים, גודל

, הבלטה, השמטה כללית וחלקית, הוספת פרטים . חלק מתמונה
 הוספת טקסט

  

המרת פורמט של תמונה ; סוגי פורמטים של תמונות משמעות 
 בהתאם ולצורך

  

, מילוי, צבע, צורות מוכנות, חופשי: שרטוט ממוחשב בסיסי/ ציור
 . רקע

  

ליון גי, שילוב תמונות קיימות והתאמתן למסמך תמלילן
 ומצגת   ,אלקטרוני

  

שימוש ( 5)
ותקשורת  באינטרנט  

 מקוונת

הכרת מבנה , הכרת דפדפן, בדפדפן שימוש : גלישה ברשת
 שמירת כתובות כמועדפים, כתובות

  

   (פ הסטנדרטים במידענות"ע)יסודות אחזור מידע באינטרנט 

, העתקה, שמירה, הורדה: טיפול בקבצים ותמונות באינטרנט
הכרת קידוד , הדבק/דת חלק מדף אינטרנט באמצעות העתקהור

 .טכסט ומשמעותו

  

   הדפסה מאתר ברשת

   ל"הוספת קובץ לדוא, ל"קבלה שליחה והעברת הודעת דוא

   עיצוב טכסט , חתימה, תבנית –ל "עיצוב הודעות דוא

רשימות , תוויות טיפול בדואר זבל/תיקיות: ל"ניהול הודעות דוא
 (אנשי קשר)תפוצה 

  

, צרוף קובץ, שרשור, תגובה, הודעה -השתתפות בדיון מקוון
 איתור הודעה 

  

   , טוק-גוגל ICQ, MSN –שימוש במסרים מיידיים כמו 

  ניהול מידע אישי באמצעות סביבה מקוונת:  היגד ב 

ניהול מידע אישי ( 5)
באמצעות סביבות 

 מקוונת

: אני שולט בפעולות הבאות
או לא  0במידה ולא  .ההיגד מקוים במלואו וכלבמידה  1סמן 

 לסמן

סמן 
1  

 

סמלילים , ארגון וניהול תיקיות :ניהול וארגון שולחן עבודה( 1)
 ארגון קבצים בתיקיות במחשב, וקיצורי דרך ניהול תיקיות

 

איתור באמצעות דפדוף התיקיות : איתור קבצים במחשב( 2)
חיפוש ברשת , יפוש במחשב שליח)ובאמצעות כלי חיפוש מובנים 

 ( באמצעות חפשן

 

, אאוטלוק, למשל)ניהול יומן ממוחשב מכל סוג  :יומן ממוחשב( 3)
 (יומן מקוון ואחר, בפאלם

  

ל וניהול רשימות "ניהול ספר כתובות בדוא: ניהול כתובות (  4)
 דיוור

 

, שמירה ברשת, על גבי התקן נייד: שמירת קבצים ברשת ( 5)
 .    ל"יחת קובץ לעצמי בדואובשל

 

-שומר כתובות אתרים שחשובים  :מועדפים שלי (  6)
-אי, דלישס)או בכלי מקוון ברשת /במחשב ו"  מועדפים שלי"ב

 ( גוגול

 



 15 

מחוון מורה מקוון    -2נספח 

 

  

! למורים שלום
ימוש שלכם ואת מידת הש, לפניכם שאלון המבקש לבחון את מידת הכרותכם עם הסביבה המתוקשבת

. השאלון ינתן לכם הן בתחילת המהלך והן בסופו. באופן אישי ובעבודתכם כמורים -בכלי הסביבה הזאת 
מומלץ , על מנת שנוכל לשקף לכל אחד ואחת מכם את מיקומו בתחילת הדרך ואת קצב התקדמותו

.  לרשום את שמכם במקום המיועד
 .עבורכםבתא שליד כל אחד מההיגדים הנכונים  Xסמנו , אנא

   

 ניהול מידע אישי בסביבה המתוקשבת   

 :את ההיגדים המתאימים לך X –י ב /סמן  

    

 ת במחשב תיקיות של מידע אישי או מקצועי/אני מנהל   1

 ה לאתר בקלות מידע השמור במחשב שלי/אני מצליח   2

 ת ספר כתובות בדואר האלקטרוני/אני מנהל   3

4   
מסמכים של "כגון )ים מתוקשבים לצורך שמירה ואחזור קבצים ומידע מן האינטרנט  ת בכל/אני משתמש

 (ועוד, "של יאהו Briefcase", "גוגל

 (ועוד, Google History, מועדפים)ת כתובות אתרים החשובים לי באמצעות כלים מתוקשבים  /אני מנהל   5

   

   

 דרכי הוראה בסביבה המתוקשבת  

 :ת דרכי ההוראה המתאימים לךא X –י ב /סמן  
    

1 

  
לצורך הצגת , או במחשבים הנמצאים בכיתתי/ מקרן ו + ת במהלך השיעור בכיתה במחשב /אני משתמש

 . הסבר או הדגמה, מידע

 או תכנים להרחבת הידע של תלמידי/אני מעלה לאתר הבית ספרי משימות לימודיות ו   2

 ת המיועדות בעיקר לתרגול ושינוןת לתת לתלמידי משימו/אני נוהג   3

 ת לתת לתלמידי משימות המיועדות לקדם תהליכים של פתרון בעיות/אני נוהג   4

5   
ת לתת לתלמידי משימות לימודיות שאיתרתי באינטרנט הדורשות שימוש במקורות מידע מן /אני נוהג

 האינטרנט 

 ( משימות בשנה לפחות 2)ים ת בעצמי משימות מתוקשבות בתחומי דעת שונ/אני מפתח   6

 השתתפתי ביום מקוון שהתקיים בית הספר   7

8   
ת באפשרויות של הסביבה המתוקשבת על מנת לזמן לתלמידי משימות המתחשבות בשונות /אני משתמש

 שביניהם

9   
ם פעילות ע, הפניה למקור  מידע: אני מקצה זמן הוראה בכיתה בסביבה המתוקשבת על פי סוג הפעילות

 .דיון ברשת ועוד, משימות מוכנות של חברות שונות

 .ת את הסביבה המתוקשבת כאמצעי לגיוון דרכי ההוראה שלי/אני מנצל   10
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 שימוש בסביבה המתוקשבת בתהליכי כתיבה  

 :את תהליכי הכתיבה המתאימים לך X –י ב /סמן  

    

 מבחנים ועוד, עבודות, דפי פעילות, לכתיבת מסמכים( ד תמליליםמעב)ת בכלים ממוחשבים /אני משתמש   1

2   
קבוצות , בלוג, מצגת, מעבד תמלילים: ת עבור תלמידי משימות כתיבה בכלים מתוקשבים מגוונים/אני יוצר

 דיון

3   
בת כתי, תיקון שגיאות כתיב)ת בפונקציות דיגיטליות שונות לצורך קידום הכתיבה של תלמידי /אני משתמש

 (מילון ועוד, שמירת טיוטות, הערות

 ת את תלמידי לנהל פורטפוליו דיגיטאלי של עבודותיהם /אני מכוון   4

 קבוצות דיון: ת לתלמידי משימות כתיבה שיתופיות בכלים המאפשרים כתיבה שיתופית כמו/אני מזמן   5

 , בלוג, wiki: יבה שיתופית כמות לתלמידי משימות כתיבה שיתופיות בכלים המאפשרים כת/אני מזמן   5

 ...( תבליטים ומספור, פיסקה, עימוד)ת את תלמידי מיומנויות לשכתוב ועריכת טקסט /אני מלמד   6

   

 שילוב מידענות מתוקשבת בתהליכי הוראה   

 :את תהליכי הכתיבה המתאימים לך X –י ב /סמן  

    

 יםת ברשת האינטרנט לצרכים אישי/אני משתמש   1

 : ת במקורות מידע מן האינטרנט לצרכים מקצועיים כמו/אני משתמש    

 התעדכנות בנעשה בעולם החינוך    2

 קריאת מידע אודות תחום ההוראה שלי   3

 ת בקהילה מקצועית/אני משתתף   4

 :ת בכיתה פעילויות לימודיות הכוללות תהליכי למידה מידעניים כמו/אני משלב    

 שאלות חקר                ניסוח   5

 איסוף ואיתור מידע   6

 שיטות לארגון מידע   7

 הערכת מידע ובחינתו    8

 הסקת מסקנות ויצירת תוצר        , עיבוד מידע   9

 ת פעילויות לימודיות המשלבות את הסטנדרטים במידענות/אני מפתח   10

 .ת לסכנות אפשריות ברשת/אני מודע   11

 .ה דרכים להישמר מפני הסכנות ברשת/ני מכירא   12

 ת לפיהם/ה את חוקי זכויות היוצרים וקניין רוחני ברשת ופועל/אני מכיר   13

14   
פגיעה : אני מנחה את תלמידי להישמר מפני סכנות אפשריות הקשורות לשימוש ברשת האינטרנט כגון

 דיבה וכדומה הוצאת, פגיעה בזכויות יוצרים, התמכרות לרשת, בפרטיותם
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 שימוש באמצעי תקשורת בסביבה המתוקשבת  

 :את השימוש באמצעי תקשורת המתאימים לך X –י ב /סמן  

    

 בתחומי עניין אישיים( פורום)ה בקבוצת דיון /ה פעיל/אני שותף   1

 ת בדואר אלקטרוני עם משפחה וחברים/אני מתכתב   2

 (בתוך ומחוץ לבית הספר)אר אלקטרוני עם עמיתי לעבודה ת בדו/אני מתכתב   3

 ת בדואר אלקטרוני עם תלמידי/אני מתכתב   4

 (בתוך ומחוץ לבית הספר)ה בקבוצת דיון בתחומי ההוראה /ה פעיל/אני שותף   5

 ת באתרים מקצועיים באופן קבוע /אני גולש   6

 מצריכות התדיינות בקבוצות דיוןה את תלמידי בפעילויות לימודיות ה/אני מפעיל   7

 ת באמצעי תקשורת שונים ליצירת קשר עם ההורים בכיתתי/אני משתמש   8

 פעילויות לימודיות, אירועים בכיתה, ה אתר כיתתי ובו פרטים על תוכניות הלימוד/אני מפעיל   9

   

   

 שימוש בסביבה המתוקשבת להערכת לומדים  

 :המתאימים לךאת היגדים  X –י ב /סמן  

    

 או מבחנים ממוחשבים לצורכי הערכת תלמידי שהכנתי בעצמי/ת במשימות ו/אני משתמש   1

 או מבחנים ממוחשבים לצורכי הערכת תלמידי שקיבלתי מן המוכן/ת במשימות ו/אני משתמש   2

 ה את תלמידי באמצעות פורטפוליו דיגיטלי/אני מעריך   3

 ממוחשבים לאיסוף נתוני הערכה ומעקב אחר התקדמות תלמידית בכלים /אני משתמש   4

 פורומים, ל"דוא: ת משוב לתלמידי בכלים מתוקשבים כמו/אני נותן   5

 wiki, בלוג: ת משוב לתלמידי בכלים מתוקשביםכמו/אני נותן   6

 ת בכלים ממוחשבים לניתוח ועיבוד ממצאים לצורך הסקת מסקנות/אני משתמש   7

 ת ברשת את תוצרי הלומדים לצורך הערכת עמיתים/מפרסםאני    8

  
 

 :אנא שלחו אותו לדואר האלקטרוני הבא. שמרו את הקובץ בשם אחר, עם סיום השאלון

  shelonyesodi@gmail.com 

   

mailto:shelonyesodi@gmail.com
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 "כיתות חכמות" התוכנית ת  בית ספר  להערכת /שאלון למנהל   –3 ספחנ

 

מדינת  ישראל 
משרד החינוך 

המינהל למדע ולטכנולוגיה 
 
ת  בית ספר /שאלון למנהל

 "כיתות חכמות" התוכניתלהערכת 
 
 
_________________________ :  יישוב. 2____________________________:  ס"שם ביה. 1

__________________ ס בכלל  "ול ביוותק בניה. 4_____________ ס הנוכחי "וותק בניהול ביה. 3

 
 

סמן בטבלה הבאה עיגול סביב הספרה במשבצת המציגה את הערכתך לגבי השינוי שחל בבית הספר 

 ":כיתות חכמות" התוכנית בעקבות 

 

במידה  ...באיזו מידה  
 רבה

במידה 
 בנונית

במידה 
 מעטה

בכלל 
 לא

 0 1 2 3 ?אההגבירו המורים את השימוש במחשב בתהליך ההור...  .5

 0 1 2 3 ?גיוונו המורים את דרכי הוראתם בדרכים חדשות...  .6

 0 1 2 3 ?שיפרו המורים את מעמדם בכיתה...  .7

8. 
חיזקו המורים  את שליטתם במחשב  ובתוכנות ... 

 ?שימושיות
3 2 1 0 

 0 1 2 3 ?העצימו המורים את התפתחותם המקצועית והאישית...  .9

10 .
כיתות "תוכנית ההשתלמות את יישום הפרויקט  קידמה... 

? בבית הספר" חכמות
3 2 1 0 

 0 1 2 3? גילו התלמידים יותר עניין בלימודים... . 11

12 .
עם מורים ובעלי תפקידים נעשה , כמנהל, הקשר שלך... 

מיידי 
? ורציף יותר באמצעות המחשב     

3 2 1 0 

 0 1 2 3? ההוריםעם , כמנהל, שופרה התקשורת שלך... . 13

14 .
ס "השתפרו תהליכי  העברת הנתונים והדיווחים בביה... 
? (לוחות זמנים, ציונים, הודעות, חוזרים)    

3 2 1 0 

 0 1 2 3?  ס"גבר השימוש של המורים באתר ביה... .  15

 0 1 2 3?  ס"גבר השימוש של התלמידים באתר ביה... . 16

17 .
ת שקיפות המידע וחשיפתו אתר בית הספר הגביר א... 

? לקהילה
3 2 1 0 

 

? _________________ ולשפר את תוצאותיו" כיתות חכמות"  תוכניתכיצד ניתן לייעל את . 18

_____________________________________________________________________
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 _

______________________________________________________________ _______

_____________________________________________________________________

 _

?  ___________________ "כיתות חכמות" תוכניתכיצד ניתן לשפר את תוכנית ההדרכה של . 19

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 __

_____________________________________________________________________

 _

ולאילו כיוונים רצוי לפתחו כדי שבעתיד תהה בו " כיתות חכמות" בתוכניתאילו היבטים רצוי להדגיש . 20

______________________________ ?  ________________תועלת רבה למורים ולתלמידים

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 ___

 

 

תודה 
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 "כיתות חכמות" התוכניתשאלון למורה  להערכת    –4נספח 
מדינת  ישראל 
משרד החינוך 

המינהל למדע ולטכנולוגיה 
 

שאלון למורה 
 "כיתות חכמות" התוכניתלהערכת 

 
 
_____________________________ :  יישוב. 2_______________________ :  ס"שם ביה. 1

:  ס "ת בביה/ה מלמד/ועות שאתהמקצ. 4______   :  וותק בהוראה. 3

 __________________________

לא  / כן ?      ""כיתות חכמות"שנכנסה התוכנית האם היה לך מחשב בבית לפני . 5

לא  / כן ?      ""כיתות חכמות"לפני שנכנסה התוכנית  מחשב ניידהאם היה לך . 6

________ ?  _בבית הספר בפועלת /ה מלמד/מהו מספר השיעורים שאת. 7

, בהם השתמשת במחשב בזמן השיעור( בממוצע)י את מספר השיעורים בשבוע /ציין. 8

___________   בתוכניתאחרי שהשתלבת ________;     " שדרות שלנו" התוכניתלפני תחילת 

בהם הטלת על תלמידיך משימה שהצריכה שימוש ( בממוצע)י את מספר השיעורים בשבוע /ציין. 9

, במחשב

___________   בתוכניתאחרי שהשתלבת ________;     " כיתות חכמות" התוכניתחילת לפני ת

 

: בטבלה הבאה עיגול סביב הספרה במשבצת המציגה את הערכתך לגבי כל שאלה, י/סמן

  
במידה 

 רבה
במידה 
בנונית 

במידה 
מעטה 

בכלל 
לא 

10. 
לשפר את תהליכי  המחשב והלוח החכםבאיזו מידה מאפשר לך 

 ?ההוראה
3 2 1 0 

11 .
בכתה תרם לניצול  והלוח החכםבאיזו מידה השימוש במחשב 

? יעיל יותר של זמן הלימוד בכתה
3 2 1 0 

12. 
בעקבות , באיזו מידה גדל העניין של התלמידים בנושאי השיעור

? והלוח החכםהשימוש במחשב 
3 2 1 0 

13. 
 לעקוב אחר תהליכיוהלוח החכם באיזו מידה מאפשר לך המחשב 

 ?הלמידה של התלמידים ולהעריך את התקדמותם ואת הישגיהם
3 2 1 0 

14 .
באיזו מידה פחתו בעיות המשמעת בכתה בעקבות שילוב 

? בשיעוריםוהלוח החכם המחשב 
3 2 1 0 

15 .
לעדכן את הידע שלך והלוח החכם באיזו מידה מסייע לך המחשב 

 ?בתחומים הנוגעים לעבודתך
3 2 1 0 

16 .
נתנה לך בטחון " כיתות חכמות"השתתפותך בפרויקט  באיזו מידה

 ?רב יותר בשימושי המחשב בכתה
3 2 1 0 

17 .
מסייעת לך  " כיתות חכמות"באיזו מידה השתתפותך בפרויקט 
 ?ליישם דרכי הוראה חדשות בכתה

3 2 1 0 

18 .
, "כיתות חכמות"באיזו מידה סייעה לך ההשתלמות במסגרת 

? שי מחשב מועיליםלשלוט במחשב ולהכיר שימו
3 2 1 0 
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 לפניי בטבלה הבאה עיגול סביב הספרה במשבצת המציגה את התשובה המתאימה לך בעת ש/סמן

סביב הספרה המציגה את התשובה , באותה שורה, עיגול נוסף, "כיתות חכמות"שהשתלבת בפרויקט 

. והשתתפת בהשתלמות בתוכניתשהשתלבת  לאחרהמתאימה לך 

  לפני ואחרי, ימוש במחשבבאיזו מידה עשית ש
, "כיתות חכמות"  בתוכניתשהשתלבת 

 ....כדי  

אחרי לפני 

במיד
ה 
 רבה

במיד
ה 

בנוני
ת 

במיד
ה 

מעט
ה 

בכלל 
לא 

במיד
ה 
 רבה

במיד
ה 

בנוני
ת 

במיד
ה 

מעט
ה 

בכלל 
לא 

19. 
המחשות ומצגות בזמן , להציג דוגמאות

 ?השיעור
3 2 1 0 3 2 1 0 

20. 
בעלי להתאים את ההוראה לתלמידים 

 יכולות והתעניינויות שונות
3 2 1 0 3 2 1 0 

 0 1 2 3 0 1 2 3 ?לטפח יכולת של למידה עצמית .21

 0 1 2 3 0 1 2 3 ?לעודד למידה שיתופית .22

23. 
לפתח  אצל התלמידים יכולת חשיבה 

? מסדר גבוה
3 2 1 0 3 2 1 0 

 0 1 2 3 0 1 2 3 ?לנהל תקשורת בינך לבין התלמידים. 24

 0 1 2 3 0 1 2 3 ?להעריך את הלמידה של התלמידים . 25

26 .
לאתר מידע בתחום המקצועי שלך 

, מצגות, חומרי לימוד, כמו מאמרים) 
? (תרגילים

3 2 1 0 3 2 1 0 

27 .
, לאתר מידע מנהלי

? (ל"חוזרי מנכ, ר"הודעות מפמ: כמו)
3 2 1 0 3 2 1 0 

28 .
, ידע, להשתתף בפורומים ולהחליף דעות

? סיון וחומרים עם עמיתיםני
3 2 1 0 3 2 1 0 

29 .
, להכין חומרים לשיעור

? (דפי עבודה, המחשות, מצגות: כמו)
3 2 1 0 3 2 1 0 

30 .
,    לעבד ולנצל מידע ארגוני, לסדר

לוחות , ציונים, רשימות תלמידים:  כמו)
? (זמנים

3 2 1 0 3 2 1 0 

31 .
ללמוד בעצמך שימוש במחשב ובתוכנות 

? תשונו
3 2 1 0 3 2 1 0 

 0 1 2 3 0 1 2 3? לנצל את המחשב לצרכיך האישיים. 32
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? מסייעת לך בעבודתך כמורה"  כיתות חכמות" בתוכניתבאיזו מידה השתתפותך . 33

בכלל לא / מעטה / בינונית / רבה : במידה   ____________________________  

? באיזה אופן בא סיוע זה לידי ביטוי, אם כן

_____________________________________________________________________

 _

_____________________________________________________________________

 _

"  כיתות חכמות" בתוכניתבאיזו מידה השתתפותך . 34

? ____________________________   שיפרה את מעמדך בכתה
בכלל לא / מעטה / בינונית / רבה : במידה                                                       

? באיזה אופן בא שיפור זה לידי ביטוי, אם כן

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 __

 

"  כיתות חכמות" בתוכניתבאיזו מידה השתתפותך . 35

? ____________________________   בין חברים, במשפחה, שיפרה את מעמדך בין עמיתים
/ רבה : במידה                                                                                                                 

בכלל לא / מעטה / בינונית 

? באיזה אופן בא שיפור זה לידי ביטוי, אם כן

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 __

( ציין נקודות עיקריות)? לשפר את תוצאותיוו" כיתות חכמות" התוכניתכיצד ניתן לייעל את . 36

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 __
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(  עיקריות ציין נקודות)?  "כיתות חכמות" התוכניתכיצד ניתן לשפר את תוכנית ההדרכה של . 37

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 __

תודה 
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טופס משוב להשתלמות     -5נספח 

ח "ל תשס"שנה
  2007-2008 

"  כיתות חכמות"טופס משוב להשתלמות 
 

_______ :סמל ההשתלמות____________________________________  :ותשם ההשתלמ
_____ :היקף שעות______          :מועד תחילת ההשתלמות    _________________ : שם המוסד

 
, ת שלום/למשתלם

אנו מבקשים לקבל את הערכתך האישית לגבי , ה"על מנת לאפשר לנו לשפר איכות ההשתלמויות לעו
. אנא הקף בעיגול את הספרה המתאימה בכל סעיף. ים הקשורים להשתלמותתחומים שונ

 

 
: באיזה מידה

רבה 
מאוד 

מעטה בינונית רבה 
מעטה 
מאוד 

לא 
רלוונטי 

 0 1 2 3 4 5. הובהרו לך מטרות ההשתלמות  1

הלימה בין מטרות ההשתלמות ותכניה כפי , הייתה לדעתך 2
. שפורסמו לבין מה שהתקיים בפועל

5 4 3 2 1 0 

סרטי )שימוש באמצעי הוראה מגוונים , לדעתך, נעשה 3
(. 'מצגות וכד, המחשה

5 4 3 2 1 0 

ההשתלמות תרמה להעמקת הידע המקצועי שלך בתחום  4
. הדעת

5 4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 5. משך ההשתלמות באופן אפקטיבי, להערכתך, נוצל 5

 0 1 2 3 4 5. ניתנה מסגרת זמן ללמידת עמיתים ושיתוף במידע 6

 0 1 2 3 4 5. עוררה בך ההשתלמות עניין 7

, תאורה)התנאים הפיזיים בהשתלמות היו נוחים לך  8
(. 'כיתות לימוד וכד, מקומות ישיבה

5 4 3 2 1 0 

הערות וביקורת של , המרצים התייחסו לשאלות 9
. המשתלמים

5 4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 5. ניתנה אפשרות למשוב על יישום הנלמד בהשתלמות 10

 0 1 2 3 4 5. סייעה לך הביבליוגרפיה במהלך הלמידה 11

ההשתלמות תרמה להעמקת הידע המקצועי שלך בתחום  12
. הדידקטי

5 4 3 2 1 0 

, עבודה בקבוצות)נעשה שימוש בדרכי הוראה מגוונות  13
( 'משחק תפקידים וכד

5 4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 5. ים בהשתלמותניתן מענה הולם להטרוגניות של המשתתפ 14

במהלך ההשתלמות נותחו התנסויות הוראה ולמידה לצורך  15
שיפור 

5 4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 5. מגוון דרכי ההוראה מותאמות לנושא הנלמד 16

 0 1 2 3 4 5. ליישם את שלמדת בעבודתך החינוכית, להערכתך, תוכל 17

 0 1 2 3 4 5. ת קונקרטיתקיים קשר בין ידע אקדמי תיאורטי להתנסו 18

 0 1 2 3 4 5. בעבודת ההוראה/ ניתנו מטלות להתנסות בכיתה 19

 0 1 2 3 4 5. ההשתלמות ענתה על ציפיותיך 20

 0 1 2 3 4 5. תמליץ להשאיר את ההשתלמות באותה מתכונת 21

: אם ברצונך לפרט את דעתך בכל נושא שהוא אנא כתוב בצורה ברורה ובתמציתיות

_____ __________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________

תודה על שיתוף הפעולה ___________________                              (לא חובה לציין)שם המשתלם 
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  ה  מרכזיים ברמת מחוז ייעודידרכי פעול ' -א 6נספח 

 

:  השלבים המרכזיים

 

   הקמת וועדת היגוי

  בחירת הישובים ובתי הספר בישובים

 התחיבות הישוב לשותפות . אגום משאבים ברמה ישובית

  גיבוש תכנית התערבות לישוב

 ת כתיבת תכני, מיפוי מיומנויות המורים, מיפוי התערבויות הפדגוגיות המתוקשבות: לכל בית ספר

בית ספרית לשימוש בסביבת הוראה ולמידה מקוונת 

 בחינת התכנית הישובית בוועדת ההיגוי בהתאם למה שנקבע 

 תכנון מערך השתלמויות לכל בית ספר 

 הפעלת מערך הערכה 

 הפעלת מערך תמיכה וליווי המורים לאורך ההתערבות הפדגוגית שתיקבע .

 

ס "בי/יישוב י כל "דף פעולה אשר ימולא ע* 

 



 

  
( מדריכים ומרצים/ ועדת היגוי יישובית/מחוז/מטה)בעלי תפקידים   ' -ב 6נספח  

בעלי תפקידים מטה 

ל "דואטלפון נייד טלפון תפקיד שם 

מנהל המנהל למדע עופר רימון ר "ד
ולטכנולוגיה 

02-5604039   

מנהלת המנהל / סורדה זמיר 
למדע ולטכנולוגיה 

   

מנהל גף יישומי רוני דיין 
בחינוך מחשב 

03-6896173 0506282076 ronida@education.gov.il 

  0506282248 02-5603811מנהל גף מחשבים סמי קפלן 

 

____________________ במחוז  מטה –וועדת ההיגוי 

ל "דואטלפון נייד טלפון תפקיד שם 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

____________ וב בייש וועדת היגוי יישובית

ל "דואטלפון נייד טלפון תפקיד שם 

   מחלקת החינוך  מנהל 

   בתי הספר  פיקוח על 

   פיקוח על התקשוב  

     

   מנהלת בית הספר  

   מנהל בית הספר  

      

      

 

 ______________ ביישוב מדריכים ומרצים

ל "דואטלפון נייד  טלפוןשם 
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__ _______ביישוב " כיתות חכמות"בתוכנית  מועדי ההשתלמויות ' -ג 6נספח 

השתלמות בית ספר 
שעת התחלה 

וסיום 
מדריך הדרכה מרצה 

שם יישוב 

      

      

      

      

      

שם יישוב 

      

      

      

      

      

שם יישוב 

      

      

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

מתווה תכנית עבודה בית ספרית  7נספח 

 

בשילוב סביבת למידה מקוונת בהוראה ובלמידה  XXXל "תאור הפעילויות המתוכננות לשנה
  

תכנון הפעילויות של שילוב למידה בתחומי הדעת ובתכניות המערכתיות  באמצעות סביבת למידה מקוונת 

דרכי הערכה 
תוצרים מדידים  

צפויים 

עדים באוריינות י
שימוש בסביבה 

מקוונת 
ז "לו מודל הוראה מוביל 

תחומי דעת 
נושאים רב גם )

אשכולות של , תחומיים
( מקצועות

המורים 
שמובילים את 

הפעילות 

שכבת גיל  
( כיתה)
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