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  צוות המחקר:

 ד״ר עדנה פשר, לי שריר ועומר פוליצר מן המכון הישראלי לערים חכמות.



 

 

 דברי פתיחה ותודות:

  

 ד"ר עדנה פשר

 מורות ומורים יקרים,

 שנת לימודים טובה!

כבר אתכם לשמש שיוכל כדי אלה, בימים שהושלם מחקר, סיכום לכם מגישים אנו רבה                בהתרגשות

 עם תחילת שנת  הלימודים הבעל״ט.

בעולם רבה בהצלחה ידינו על כבר יושמה החדשנית APD - Adapted Positive Deviance               שיטת

הקורונה משבר (!) ובזכות שבגלל מרחוק, ההוראה בנושא והפעם - והחינוך טק ההיי               הבריאות,

  עשתה קפיצת מדרגה ענקית במהירות אדירה!

שבחרנו הדרך כולכם. את בו לשתף וחשוב שלכם, בעשייה רב וידע ניסיון נצבר האחרונים                בחודשים

וללמוד להוקיר אותם, להכיר - החיוביים״ ״החריגים המצטיינים, את שלכם המלצות בעזרת לאתר -              

שכבר ממה ללמוד מהר: שינוי לחולל ביותר הטובה הדרך שזו שלנו, התובנה את מיישמת                מהם,

  עובד אצלנו!

למקצועות מורים וגברים, נשים וחילונים, דתיים - שלנו המצטיינים בין אנשים של גדול מגוון                ישנו

  שונים, במסגרות שונות, כאלה שלימדו תלמידים וכאלה שהדריכו מורים.

  אבל לכולם משותף הרצון לקדם ולתרום לאחרים ולמערכת בה הם עובדים.



 

 

המצויינות מרכז ומובילת המקוון החינוך בנושא שלי השותפה - הנפלאה גרשון לשי              תודה

הצוות פוליצר, ולעומר שריר ללי תודה המידע. טכנולוגיות בלשכת בלמידה חדשניות             לטכנולוגיות

 המדהים שלי, שביצעו את המחקר הלכה למעשה.

 תודה לאבי קמינסקי, יו״ר איגוד מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות, שתמך במהלך.

חסותם נתנו הם שגם המידע, טכנולוגיות מלשכת המנכ״ל אלדר וליורם היו״ר פרנק לאלי               תודה

 למבצע המאתגר.

 ביחד הצלחנו וביחד נמשיך להצליח!

 שנה טובה, שנת בריאות ושמחה,

 שלכם,ד״ר עדנה פשר

 יו״ר המכון הישראלי לערים חכמות

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 אבי קמינסקי

למרות ומוצלחת טובה לימודים לשנת חמות ברכות החינוך של הקודש במלאכת העושים              לכל

 האתגרים, שלא היו כאלה מעולם בשנות חיינו!

ראויים לאתר - הזה המרגש המהלך את שיזמו גרשון, ולשי פשר עדנה לד״ר להודות רוצה                 אני

תגובה במהירות איתו והתמודדנו עלינו שנכפה בתחום, וטיפים תובנות ולהוציא מהם ללמוד              לצל״ש,

  שאין כמוה - הוראה מרחוק!

המסירות הרצון! בפני העומד דבר שאין שהוכחתם יקרים, ומורות מורים לכולכם להודות רוצה               אני

מרגשת והמשפחתית, האישית ברמה גם הקורונה, אתגרי עם התמודדות כדי תוך לתלמידים              שלכם

לכם יסייע - שלכם ההמלצות פי על שאותרו שבכם הטובים בעזרת שנוצר שהכלי מאוד, שמח                 ממש.

  להמשיך להצליח גם בשנת הלימודים המאתגרת הבעל״ט.

  ברכת בריאות טובה לכם ולמשפחותיכם!

  שלכם,

 אבי קמינסקי

 יו״ר איגוד מנהלי אגפי החינוך ברשויות המקומיות

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אלי פרנק

  מורים ומורות יקרים,שנה טובה!

 כיו״ר הלשכה לטכנולוגיות המידע, אני שמח על ההצלחה המרשימה שלכם במשבר הקורונה לעבור

 מיד עם פרוץ המגפה להוראה מרחוק בעזרת טכנולוגיות המידע המתקדמות.

 בשנה האחרונה הקמנו בלשכה ביחד עם הגב' שי גרשון את מרכז המצויינות לטכנולוגיות חדשניות

 בלמידה,  אשר מהווה בית לקהילת עושים חי"ל - חדשנות|יזמות|למידה.

 שי, בעזרת נבחרת מומחי הידע של המרכז, מובילים את התחום במקצועיות רבה, ויוזמה ברוכה זו

 הינה חלק מפעילות ענפה של המרכז, ששם לו למטרה להפיץ ידע ולבצע תהליכים של ממש בשינוי

 בדרכי הלמידה המושתתות על פדגוגיה חדשנית וטכנולוגיות חדשניות.

 אנחנו מאמינים בשותפויות.

 שמחנו לקחת חלק ולסייע ליוזמי הרעיון - המכון הישראלי לערים חכמות בראשות ד"ר עדנה פשר

 ולסייע  בפרוייקט המלהיב הזה.

 תודה רבה על ההזדמנות!

 תודה על השותפות גם לאיגוד מחלקות החינוך בראשותו של אבי קמינסקי .

 משבר הקורונה האיץ את הטרנספורמציה הדיגיטלית בכל התחומים, ובעיקר בבתי הספר.

 אתם, מורות ומורים יקרים, עשיתם זאת! מאחל לכם הצלחה גם בשנת הלימודים הקרובה, שנראה,

 שנזדקק בה להמשך הפעילות המקוונת במערכת החינוך.

 שנה טובה ובריאה,

 אלי פרנק,יו״ר לשכת טכנולוגיות המידע



 

 

 

 

 

 

 

 שי גרשון

  שנה טובה לכל המורים והמורות,

 כיו״ר מרכז המצויינות לטכנולוגיות חדשניות בלמידה בלשכת טכנולוגיות המידע , נעניתי בשמחה

 להצעת השותפה שלי בתחום החדשנות בחינוך, ד״ר עדנה פשר, שיזמה את המחקר החדשני שאת

 סיכומו אתם מקבלים לקראת שנת הלימודים תשפ״א.

 אני עוסקת שנים רבות בתחום הלמידה הטכנו-פדגוגית ובימים אלה מלווה רבים מכם בהיערכות

 לשנה הבאה.

 שיטת המחקר החדשנית שיושמה כאן, מוכיחה שאפשר לעשות דברים מהר ולהפיק מהם תועלת

 בזמן אמת.

 השלב הבא, שכבר קורה ,הוא פרויקט ייחודי חוצה יבשות ותרבויות "העולם ככיתה" -  שד"ר עדנה

 פשר ואני מקדמות ביחד. התלמידים בארץ ובחו״ל ביחד מובילים ,מעצבים את הלמידה, ומגשרים על

 פערי זמן ומקום באמצעות טכנולוגיות חדשניות. התלמידים והמורים לומדים להיות שותפים אמיתיים

 בתהליך הלמידה .מסגלים לעצמם מיומנויות של לומדים עצמאיים, יזמים, משתפים ומשתפים כחלק

 מקהילת הלמידה הגלובלית.

 מבקשת לאחל ברכות חמות לשנה טובה,

 שנת בריאות וחדשנות,

 שי גרשון

 
 



 

 
 

 הרקע לדו"ח:
אתגר הוא שבהם והמשמעותי החינוך מערכת עבור רבים אתגרים עימה הביאה הקורונה              תקופת

מקוונת. במתכונת ללמד לעבור נאלצו בארץ החינוך אנשי כל קצרה זמן בתקופת מרחוק.               ההוראה

האישי לקשר ,עד הלוגיסטיים הטכנולוגיים, מהקשיים החל רבים הינם המקוונת ההוראה             אתגרי

  ותוכן ההוראה.

רבה בהצלחה ולהתמודד יצירתיים פתרונות למצוא שהצליחו מורים ישנם והקשיים האתגרים             למרות

ע"י שהתבצע ייחודי בתהליך ורואיינו אותרו החיוביים" "החריגים אותם אלה, מורים הסיטואציה.              עם

החינוך מחלקות מנהלי ואיגוד המידע לטכנולוגיות הלשכה בתמיכת חכמות לערים הישראלי             המכון

 ברשויות המקומיות על מנת להכיר, להוקיר וללמוד מן הטובים ביותר.

 

 מי אנחנו - המכון הישראלי לערים חכמות

מודלים בקידום לעיריות לסייע במטרה 2015 בשנת כעמותה נרשם חכמות לערים הישראלי              המכון

ביותר העדכנית והטכנולוגיה התרבות ניצול תוך לחכמים האזורים כלל להפיכת חדשניים             אסטרטגיים

לאטרקטיבית העיר את ולהפוך התושבים של החיים לאיכות להועיל כדי והתושבים הקהילה              ועירוב

מהם אחד כל אשר ומחו"ל מהארץ מומחים 20 של קבוצה כולל המכון הגילאים. שכבות                לכלל

מתודולוגיה של התפיסה ידי על בולט המכון בנוסף החכמה. העיר של אחר בתחום               מתמחה

ופיתוח קיימות השגת העירונית, האקולוגית המערכת של ההיבטים בכלל לטיפול שלמה             הוליסטית

סביבה טכנולוגיה, בריאות, חינוך, כלכלה, חדשנות, עיר, תכנון של שילוב באמצעות קיימא              בר

הדרכה יישום, אסטרטגיה, פריסת תכנון, אסטרטגיה, מחקר, צרכים, הערכת באמצעות            וקהילה

  והטמעה.

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 מתודולוגיה:
מותאמת. חיובית חריגות -"Adaptive Positive Deviance" נקראת פעלנו פיה על המחקר             שיטת

לאחר פעולה. ומחקר נתונים על ומבוססת המורכבות מתיאוריית השראתה את שואבת זו              שיטה

בפתרון לסייע מנת על האו"ם מטעם נשלחו אשר אמריקאיים חוקרים זוג לשם הגיעו ויאטנם                מלחמת

לקויות, מתשתיות סבלו אלה כפרים העניים. בכפרים תזונה מתת ילדים תמותת של חמורה               לבעיה

לבעיות ייעודיים תקציבים לספק יכלו לא ובוייטנאם נמוכה לוגיסטית שינוע ויכולת דלים תקציבים               עוני,

הנתונים,תצפיות את באמצעות לאתר והחליט האתגר על ועובדות נתונים אסף החוקרים זוג              אלה.

התנאים באותם מצליחות-בדיוק אשר המשפחות אותן החיוביים"- "החריגים קבוצת את            וריאיונות

ראיונות החריגים,קיום איתור עבודת לאחר ילדיהם. של בריאותם את ולשמר האתגר עם              להתמודד

חילקו המשפחות שאותן היו התובנות דרך. פורצות תובנות למספר החוקרים הגיעו ותצפיות,              עימם

שבעים והיו המזון את עיכלו שילדיהם כך לשלוש במקום ביום מנות לחמש האורז כמות אותה                 את

שמדובר הגורסת לאמונה בניגוד למזון- צדפות המשפחות אותן הוסיפו כן כמו יותר, רב זמן                לאורך

וניזונו זרקו השאר שכל עלים השאירו הם האורז גידול בעת ובנוסף חלבון קיבלו שילדיהם כך                 בזבל,

"החריגים עם "הרגילות" המשפחות את החוקרים הפגישו ממושכת זמן תקופת במשך מהם.              גם

החיוביים החריגים השניים. של ההרגלים את לאמץ תמריצים היו בהן משותפות לארוחות              החיוביים"

שיפור חל כאשר וידע. ייעוץ ולמוקד שינוי סוכני לקהילת התנהגותם,הפכו על חיובית הכרה               קיבלו

את העלו ובכך בכפרים הקטנות ההצלחות את "חגגו" התזונה ובתת הילדים תמותת              באחוזי

שנתיים תוך נוספות. משפחות ידי על לאימוצם והובילו החדשין ההרגלים אימוץ להצלחת              המודעות

דומה. מבעיה שסבלו מדינות ב265 אזרחים מיליון ל2.2 הגיעה התכנית ולבסוף 20% של שיפור                חל

ה- מודל את אימצו חולים ובתי נוספות עמותות "Help The Children" עמותת ההצלחה              בעקבות

פשר עדנה ד"ר חברת האחרונות בשנים העולם. ברחבי מדינות 20 במעל כבר אותו והחילו APD               

 ושות' עבדה עם המודל במספר גופים ברחבי הארץ.

המורכבים האתגרים לכלל הפתרונות כי ההנחה על המבוסס עוצמה רב זרז היא APD               שיטת

או בפרקטיקות מחזיקים אשר אנשים ישנם כך, והקהילה. מהארגון האנשים אצל כבר              מצויים

  אסטרטגיות שונות המניבות תוצאות טובות יותר מהנורמה הקיימת. השימוש בשיטה מסייע לסוכני

 

 

 



 

 

 

ובקהילות בארגונים התנהגויות ולשכפל שלהם החדשניים הרעיונות את ולהטמיע לטפח            השינוי

גדולים שיפורים לביצוע עוצמה רבת שיטה זוהי קיימים. שכבר פתרונות חשיפת ידי על               שלהם

הפעילויות את ולטפח לאתר מסייעת זו שיטה מהצלחות. למידה ידי על קטנים, שינויים               באמצעות

ידי על ושהומצאו קיימים שכבר טובים פתרונות ולשכפל לחשוף - הספר בבתי לטובה״               ״החריגות

חותרת הנוצרת הקהילה .(Positive Deviants) חיוביים" "חריגים - הספר בבתי העובדים             סגל

עצמית, הגשמה של תחושה למשתתפים נותן זה תהליך בארגון. ומתפשט היוצא בר-קיימא              לפתרון

 כבוד, שייכות ומביא לפתרון אופטימלי של בעיה ארגונית.

התרבות על משפיעה שלהם, הרעיונות והפצת החיובית בפעילותם הכרה לטובה״, ״החריגים             איתור

 הארגונית כולה ומייצרת הצלחות רבות נוספות.

 

 מי הם החריגים החיוביים שלנו?

כמי עליהם הצביעו עמיתיהם אשר הספר מבתי צוות אנשי הם שלנו החיוביים"              "החריגים

משלהם ושיטות פרקטיקות פיתחו אלה צוות אנשי טובה. בצורה מרחוק הלמידה עם              שמתמודדים

 לסייע לתלמידים בלמידה מרחוק ועשו זאת בהצלחה מרובה על פי דיווחים והמלצות של עמיתיהם.

 התהליך:

מנת על רלוונטיות וואטסאפ וקבוצות חברתיות ברשתות א') כנספח (מצורף קורא" "קול              פרסום

נותחו אשר המלצות 138 הכל בסך התקבלו חיוביים". "חריגים שיותר כמה אובייקטיבי באופן               לאתר,

גובשה ולבסוף הממליץ) וקירבת מורה על המלצות כמות ההמלצה, תוכן בסיס (על ידינו על                וסוננו

בסיס על מותאם בשאלון טלפונית רואיינו החיוביים החריגים חיוביים. חריגים 12 של סופית               רשימת

 השיטה ותוכן הריאיונות אוגד לדו"ח המסקנות המובא להלן.

עובד באמת מה למדנו שמהם החיוביים״, ל״חריגים רבה ותודה הממליצים לכל רבה              תודה

  בהוראה מרחוק אצלנו בארץ בתקופה מאתגרת זו!

וביחד הבעל״ט הלימודים בשנת גם שינוי״ ״סוכני של קהילה בכם רואים אנחנו יקרים,               מצטיינים

ב״ערים חכם״ ״חינוך ליצור גדולה להזדמנות הקורונה משבר את להפוך להמשיך             נצליח

  חכמות״!

 

 

 

 

 



 

 

 רשימת ״החריגים החיוביים״:

 

 

  ד"ר רותי רייז- מובילה ומדריכה קהילות של מורים במסגרות שונות .

 

 

 

 

 

 עבדאללה חלאילה-מוביל דיגיטלי, מרצה של מורים במסגרות שונות.

 

 

 

 

לימודי להנגשת "הורייזן" וארגון אי.אל" "ספייס בעמותת ברנד-מתנדבת          קרן

  החלל .

 

 

 

כיתת .מחנכת בהרצליה זאב בחטיבת ומורה מנהלת סגנית רחמים- שרון            ד"ר

 מופ"ת ומלווה השתלמויות מורים.

 

 

 

 



 

 

 

 

הצוות חברת לביולוגיה, ומורה נחשון עמית בישיבת מדעים ביסמוט-רכזת           סטפני

 המוביל של קהילות מקצועיות לומדות, מכון ויצמן.

 

מורה לשם" זהב, עלי אורים "חמ"ד ספר בבית לאנגלית ברוידא,מורה            אריאלה

 לכיתות ה-ו'

 

 

 

 

רמות יער מופת ספר בית פדגוגית ורכזת תקשורת כיתת אזואלוס,מחנכת            רבקה

 אלון (חינוך מיוחד)

 

 

 

 

 

 דינה הנדלר , רכזת טכנו-פדגוגית, באמי"ת אורי, מעלה אדומים

 

 

 

 

 

 מעיין משה,מורה בצוות עוצמה- עתיד זוקו,קריית ביאליק



 

 

 

 

 

מטה אמי"ת-נחשון, ישיבת והומניסטיקה, לשון,תקשוב רכז נויפלד,         שלומי

 יהודה

 

 

 

 

 יעל מוסטובוי,אמי"ת אורי, מעלה אדומים

 

 

 

 

 

 

 

 תודה רבה לכל הממליצים והמצטיינים!!!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 הממצאים:
מבוססים ואינם בלבד החיוביים״ ״החריגים קבוצת של ומסקנות אימרות ציטוטים, כוללים             *הממצאים

 על דעה אישית של צוות המראיינים.

הדו"ח את שקורא חינוך איש כל אך בסיסיים ומאוד מאליהם מובנים יראו מהממצאים חלק כי                 ייתכן

לסייע או לשפר יכול הוא מהממצאים אילו סביבתו- ועל עצמו על עצמו, עם בחשיבה להעמיק                 צריך

של הנ"ל במקרה כמו אמיתי לשינוי להוביל מנת על שנדרש מה כל לעיתים בהם. להשתפר                 לאחרים

לשינוי להוביל בשביל שגרתית מאוד להראות שיכולה בהתנהגות קטן שיפור אחוז הוא              וייטנאם

 משמעותי וגדול.

 

 עבודת צוות ולמידה מאחרים

אחד כל השני, הצד מן אך, אחד מצד עצמאית בצורה ולימדו פעלו המורים כלל כי עולה                  מהראיונות

עצמאיים מחיפושים והן הספר בית ממסגרת הן נוספים ומרצים במורים,מדריכים נעזרו מהם              ואחת

 בכדי:

  - לתכנן את תכנית הלמידה

 -לעשות שימוש נכון יותר בכלים הטכנולוגיים והאופציות העומדות לרשותם

 -לשפר את כישורי ההוראה האישיים שלהם

 -לקבל עזרה ברמה הטכנית ליצירת חווית למידה מיטבית

 

לחבור בכדי "וואטספ" המסרים ובאפליקציית פייסבוק כגון החברתיות ברשתות שימוש עשו             המורים

  למורים נוספים,מומחים ומדריכים על מנת לשמוע דעות נוספות ולהשתפר.

 

שלחתי משהו לעשות ידעתי לא אם הווירטואלית- הקהילה בעיקר אלא מסוימים אנשים לא               "זה

 שאילתא, אם חיפשתי כלי שלחתי שאילתא, וזה נותן כוחות הרבה מעבר לבית הספר ."

אנחנו "מה בצוות שיח שעשינו לי עזר מאוד הספר. בבית והצוות ההורים עם הפעולה                "שיתוף

הצוות .עבודת ומהצוות עם ללמוד וביחד שיש בתסכולים גם , לשתף יכולות גם היינו כך                 מרגישות"

 הייתה מעולה , כל אחד עזר ותרם מיכולותיו מבחינת הצוות המלווה"

סביר לא מאמץ היה וזה הקיימים החומרים בסיס על עבודה המון דורש מרחוק ללמידה                "המעבר

מערך נבנה וביחד אחרת משימה יעשה אחד שכל ,לדוגמא, והצלחנו צוות עבודת עשינו . אחת                 בבת

 שלם . "

 



 

 

אנגלית וצוות המקצועיים המורים ועד מהמנהלת החל שלנו, ספר הבית מההתחלה. בצוות              "עבדנו

 וכל שאר הצוות עבדנו יחד וזה היה מורגש. "

 

 למידה מתמדת

סקרנים הם וכי חדשים בכלים שימוש וליזום להתנסות מפחדים אינם שהם עצמם על העידו                המורים

להם עזרו שלהם האישיות הלמידה יכולות כאחד. וטכנולוגים עיוניים כלים בעוד וניסיון ידע               לרכוש

 בתקופה זו כאשר בבת אחת הם היו צריכים לסגל לעצמם כלים חדשים.

בכלים ולהתנסות עצמאי באופן וללמוד להתקדם שלי היכולת זה הרבה הכי לי שעזר               "מה

  חדשים"

מתאימים האלה השינויים אז בנושא המון קורא אני , פדגוגית חדשנות של בעניין מאוד                "אני

 לי כמו כפפה ליד"

ידע ממש הצוות ששאר לפני עוד בהתחלה מאוד. לי עזרה לבד ולהתנסות ללמוד שלי היכולת "                

 להשתמש הייתי סוג של חלוצה בתוכנה והייתי צריכה ללמוד להתנהל ."

שלי? לתחום חדשנות להכניס יכול אני איך רלוונטי? להיות יכול אני איך שאלות- עצמך את                 "לשאול

לנסות כדאי אז תחליף ולא עזר כלי היא שטכנולוגיה להבין שלי. היכולות את ולשדרג הזמן כל                  ללמוד

 אותה."

מאוד החומר את יודע אתה פעמים הרבה ולהשתפר. להתנסות ולתרגל, מטכנולוגיה לפחד לא               "צריך

 טוב אבל אם אתה לא בטוח בכלי הטכנולוגי זה יכול להיות מאוד קשה."

 סדר וארגון:

של החשיבות את המורים הדגישו , הכר ללא השתנו הלימודים כאשר , ומבולבלת מבלבלת                בתקופה

 סדר,ארגון ובהירות גם לטובת המורה עצמו וגם לטובת התלמידים.

 "לא מספיק לקבוע יעדים אלא צריך להיות יצירתי ולהבין איך אני הולך לעשות את זה"

גם אלא הלמידה על רק עובדים לא אנחנו סדר. שעושים דברים ואלה ושיטתית מובנית                "אני

 על איך ללמוד "

הדברים את וראו עובדים שכך שהבינו מרגע אך בחופש שמדובר חשבו מהילדים              "חלק

 בסדר מסוים זה עזר להם."



 

 

 

מה לו וברור מדויק שהוא מורה רוצה. אתה מה בדיוק להסביר לדייק, חשוב ולזקק-                "לדייק

 המטרה אז גם לילדים ברור מה המטרה של הלמידה."

 

 מחויבות ומסירות:

כי הבינו הם שלהן. לתלמידים מסורים היו , מורים בעצמם שהדריכו אלה גם המורים,                כלל

ערך לתת הרצון הוא אותם שמניע הכוח כי נראה ואמפתיה. זמינות רבה, השקעה               נדרשת

 מוסף ולהוות כתובת עבור התלמידים שלהם להם בכדי שיצליחו גם בתקופה מאתגרת זו.

 "תלמידים צריכים לדעת שאכפת לנו ואז הם ילכו אחרינו, עלינו לתת כבוד ולקבל כבוד"

זה ובגלל לי ושאכפת אמיתית שאני הרגישו האם שלהם. העתיד שזה אנגלית, ידעו שהם לי                 "אכפת

בכלים אשתמש שאני עושה, אני מה יודעת שאני הזמנים, על אקפיד שאני : בי אמון להם                  היה

 הנכונים."

דורשת מאוד- דורשת אחד שמצד מורה ושאני באמת מהם לי שאכפת ידעו התלמידים האישי                "בפן

כי יודעים שהם מרגישה אני אבל יכול שהוא מה כל את מעצמו יוציא אחד שכל והתמדה                  השקעה,מסירות

 אני עושה את זה כי אכפת לי מהם"

 משוב:

את וגם ההוראה איכות את גם להבין בכדי מהתלמידים משוב של החשיבות את ציינו                המורים

התלמידים של נכון מיפוי מאפשר גם המשוב . ההוראה לחומרי ביחס התלמידים של               מצבם

 בכדי להבין את רמת הלמידה ולעשות התאמות בזמן אמת.

פעמים הרבה תיקון. דורש מה עובד, לא מה עובד, מה בשבילכם? עובד מה - התלמידים את                  "שאלו

איך מסודר בסיס על ולשאול חשוב יותר עוד ולכן מצפה לא אתה מפתיעים, שלהם                הטיפים

 התלמידים רואים את הדברים . "

גם תגובות המון קיבלנו לשמחתנו. גדולה הצלחה הייתה וזאת משובים- קיבלנו הפעילות              "לאחר

 מהורים וגם מתלמידים ."

 



 

 

 גיוון:

משגרה להימנע מנת על הבית ומטלות הלימוד שיטות הלימוד, בחומרי בגיוון דוגלים              המורים

  מונוטונית ומשעממת שתגרום לתלמידים להפסיק את רצף הלמידה.

 

שלי לילדים שיתייחסו מצפה שהייתי "כמו אישית לב תשומת לתת לי חשוב לגוון. שיותר כמה מנסה                  "אני

 ככה אני מתייחסת לתלמידים שלי"

יכול וזה מחשב מול הרבה התלמידים . יעזור זה להם נותנים שאנחנו במשימות לגוון שנצליח ככל                  "גיוון.

 להיות משעמם ומתיש . גיוון יכול להקל עליהם."

לצבוע מאפשר שזה חושבת אני חשוב מאוד הוא שלי דבר זה בהוראה גיוון מחפשת גם                 "אני

 את החיים בצבעים שונים."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 רעיונות פרקטיים ליישום:

חשוב האפשר. ככל והמשימות הלמידה מערך את לתלמידים, וגם לכם גם וסדרו,              1.ארגנו

כל למדו עצמאית. בצורה אותם לבצע יוכלו שהתלמידים כך ובהירות ברורות יהיו              שהמשימות

זה אם בין כך- פי על התאמות ובצעו לא ומה שלכם התלמידים עבור עובד מה                 הזמן

 במערכת השעות, בדרך העברת החומר ובמטלות.

סרטונים עם וירטואלי" ספר "בית ולייצר וא-סינכרונית סינכרונית למידה לשלב            2.חשוב

במידה להשלים או להשתפר מנת על הצורך בעת התלמידים לחזור יוכלו אליהם              מוקלטים

 ופספסו. אפשר להלקיט את השיעורים בזום או לעשות הקלטות ייעודיות.

הסגל בסביבתכם, היעזרו חשובות- הן עמיתים" ו"למידת פעולה שיתופי צוות,            3.עבודת

זאת לעשות ניתן בהצלחות. ושתפו אחרים של מטעויות למדו , אחרים ומומחים              החינוכי

וואטס החברתיות, הרשתות דרך לאחרים לחבור או הספר בית מסגרת תחת "רישמי"              באופן

  אפ ועמודי פייסבוק של מומחים ומדריכים אשר נותנים טיפים יישומיים.

מהתובנות תופתעו לעיתים לומר. שלהם ולהורים לתלמידים שיש במה היעזרו            4.משובים-

הצורך ובמידת הדברים את רואים הם כיצד להבין תוכלו מקרה ובכל ההוראה אודות               שלהם

סקרים או אישיות שיחות ע"י בקלות זאת לעשות אפשר ההוראה. באופן שינויים              לעשות

 בתפוצה רחבה יותר.

חייבים , אינטנסיבי שינוי כדי ותוך בהתחלה במיוחד להצליח, כדי מטעויות! לפחד              5.לא

בשיעור הפגיעה מידת את לצמצם נסו אבל טעויות לעשות תפחדו אל לטעות. וגם               להתנסות

  על ידי כך שקודם כל תעשו הכנה מקדימה טובה עם הכלי בו אתם משתמשים.

כדי קטנים בצוותים או לבד ללמוד תלמידים עודדו קשרים! וחיזוק עצמאית למידה עודדו .6              

וכלים מטלות שילוב ע"י זאת לעשות ניתן משלימות. יכולות ולספק בשני אחד לתמוך               שיוכלו

 מודרניים כמו סרטונים,משחקים ומשימות צוותיות.

בהם לעשות שניתן דיגיטליים כלים המון יש הלמידה- לניהול שונות בפלטפורמות             7.שימוש

שהם מרגישים שאתם כלים מספר לכם אספו שימוש. לכל מתאים כלי כל לא אבל                שימוש.

אפ וואטס למשל שונות. מטרות עבור שימוש בהם ועשו היטב אותם למדו , לכם                מתאימים

אחרת פלטפורמה ולכן המטלות כל לניהול מתאים לא לעיתים אך מיידיות לתזכורות              טוב

 יכולה לשמש את התלמידים עבור ריכוז כל המטלות ומעקב אחרי מה הם עשו ומה עוד לא.



 

 

 

לפן מעבר מרחוק. הלמידה בתקופת להצלחה המפתח הן אישי ויחס קשר על              8.שמירה

ישנם לעיתים תלמיד. בכל ולתמוך להבין מנת על ומוכוון אישי ריגשי, שיח לייצר יש                הלימודי

(מורה אחר צוות ואיש במידה אבל חזק פחות הוא אליהם האישי והחיבור שהקשר               תלמידים

 מקצועי,יועצת וכו'..) יפנה אליהם ייתכן שיוכלו למצוא איתו שפה משותפת.

 

 נספח א'- קול קורא:

APD הוראה מרחוק - מוקירים ולומדים מן הטובים ביותר בשיטת 

 קול קורא

 

הלשכה של בלמידה חדשניות לטכנולוגיות המרכז עם בשת״פ חכמות לערים הישראלי             המכון

לצל״ש מבקשים המקומיות ברשויות החינוך מחלקות מנהלי ואיגוד בישראל המידע            לטכנולוגיות

מגפת התפרצות עם מיידי בטווח עליהם שנכפתה מרחוק, בהוראה שהצטיינו המורים, מן              וללמוד

  הקורונה כבר בתש״פ.

פשר עדנה ד״ר קבוצת ידי על בארץ בהצלחה יושמה כבר - Adaptive Positive Deviance                שיטת

אתגרים עם להתמודד וזריזה אפקטיבית כדרך החינוך ובמערכת טק בהיי הבריאות, במערכת              ושות׳

 קשים במיוחד.

 אנחנו רוצים להכיר, להוקיר וללמוד מן הטובים ביותר וליישם כבר בשנת הלימודים הבעל״ט

 מבקשים אתכם, קהילת עושים חי"ל, להמליץ לנו על מורים מצטיינים שראויים לצל"ש

להעמיד מוזמנים הנכם , בה גאים שאתם מרחוק הוראה עשיתם אם יקרים, מורים – אתם                 וגם

 עצמכם לצל"ש.

 הפנייה מופנית למורים בכיתות א-י״ב בכל הארץ

 מצורף קישור לטופס ההמלצה לצל"ש

 

https://forms.gle/rFYSkjww1KogRYkf6 

 

 המלצות יתקבלו  עד ליום ג 18.8.2020 בחצות

 

 

 הוראה מרחוק - מוקירים ולומדים מן הטובים ביותר


