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 מדינת ישראל

 משרד החינוך

 המינהל הפדגוגי

 אגף א' לחינוך יסודי

 13ממ"מים גיליון מספר  4

 בעידן דיגיטלי ספרי הבית המינהל

מחולל  ]..[עולם הניהול והעולם הדיגיטלי  –ולמות העהמפגש בין שני 

)גיזה שביב, דוגמת אבן הנזרקת לאגם" כתהליך דינמי שעוצמתו מכה גלים 

6002.) 

 כדיתפקוד אפקטיבי של בית ספר מתבטא בעיצוב החינוך, ההוראה, הלמידה ושגרות החיים 

. תהיה גבוהה של צוותו וקהילתוהרצון מהמצופה ושביעות  גבוהיםיהיו שהישגי תלמידיו 

 של בית הספר.האפקטיבי תפקודו  בקידוםיכולה לסייע  הטכנולוגיה המתוקשבת

 מטרת הסקירה 

 תוך ציון מוקדי סכנה המתוקשבת לקידום הניהול הפדגוגי טכנולוגיההפוטנציאל של ההצגת 

 מה בגיליון?

 סביבת העבודה של בתי הספר

 ניצבים האתגרים שבפניהם מנהלי בתי הספר

 טכנולוגיה מתוקשבת בשירות המינהל הבית ספרי

 מהמנהלים כדי להפיק תועלת מהסביבה המתוקשבת? פיםמצמה 

 סביבת העבודה של בתי הספר

בין השאר מאופיינת הסביבה הזו . דרישות-ורבת , דינאמיתמורכבת בסביבה יםפועל בתי ספר

הצפת מידע, דפוסי עבודה , ם מהירים, פערים חברתיים, שינויים מבנייםבשינויים דמוגרפיי

 שינוי בהגדרות המשפחה, כלכלת שוק חופשי ותהליכי ביזור. משתנים, 

 : בינינו לבין עצמנו

העיקריות המופנות כלפי בית ספרכם מצד כל אחד מהגורמים הבאים: משרד מהן הדרישות 
 החינוך, הרשות המקומית, ההורים, התלמידים?

 דרישות? מהו?להאם יש מכנה משותף 

 

 זו: סביבההמאפיינים העיקריים של להלן פירוט 
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חלק של אוכלוסיות מגוונות, ריבוי טבעי מואץ בקרב  ריבוי: שינויים דמוגרפיים .א

כל אלה משפיעים על מבנה החברה הישראלית שהשונות בה הולכת  – מהאוכלוסייה, רב תרבותיות

 התרבותיות.-תרבותית מאחדת בתוך רב-תשתית חברתית נדרשתו וגדלה

פערים חברתיים הולכים וגוברים בשל הפערים במשאבים העומדים לרשותן של קבוצות      ב.   

בתחום ההישגים בלימודים ודורש מבתי הספר להשקיע : דבר זה משפיע גם על פערים שונות

ולניתוק הקשר בין הישגים בלימודים לבין הרקע  מאמצים בלתי פוסקים לצמצום הפערים

 .כלכלי של התלמידים-החברתי

 ,אובדן המכנה המשותף המלכד: , הקולקטיב"התפוררותה של "החברה הגדולה .ג

לות אינטרסים נבדלים והעמדת הערך של נטייה להסתגרות בקהילות קטנות בעהתפתחותה של 

 מימוש המאוויים של הפרט וזכויותיו כערך מרכזי ומועדף על פני ערכים משותפים. 

הספר חדלים להיות מקום בלעדי -בתי: ללא תלות בגוף מתווך, נגישות המידע לכל .ד

יתן למידה אינה מוגבלת עוד לזמן ולמקום ונהלרכישת מידע. הודות לתקשורת ולטכנולוגיה 

 (. 3991הספר )ענבר ד', -לצמצם את הקשר הפיסי עם בית

 מבנה ארגונים ודפוסי עבודה של רבים מבעלי המקצועות החופשיים :מהפכת התקשוב .ה

הולך ומתפשט הדפוס של עבודה מרחוק, בדרך כלל מהבית, ובשעות גמישות. כך לדוגמה . משתנה

הורים הרואים  ויש ,יכביד על עבודתם מאפשר להורים רבים להיות עם ילדיהם בלי שהדבר הדבר

 עצמם מסוגלים להעניק לילדיהם את החינוך וההשכלה הרצויים בעיניהם. 

 .נוצרים דגמי משפחה מגווניםבמבנה המשפחה: שינויים מהירים ותכופים  .ו

יש לצמצם את  לפיהן השוק החופשי שלהפרדיגמות  תהתחזקוכלכלת השוק החופשי:   .ז

וקריאה לחיסכון בהוצאות וליתר תקציבים ההידוק בצד  ,המעורבות של המדינה בהכוונת הכלכלה

 . למערכת החינוךמגיעים גם  ,יעילות במגזר הציבורי

: ישנו תהליך מכוון מצד ממשלות לצמצם את מעורבותן בניהול החיים של הליכי ביזורת .ח

משרד החינוך כגוף מטה אחראי  ביניהם גם ,ם להםהאזרחים במדינה ובאספקת שירותים ישירי

להתוויית מדיניות החינוך וכגוף מבקר ומפקח על מימושה. ואילו הגורמים המקומיים כמו 

 הספר אחראים על הביצוע של המדיניות ועל השגת מטרותיה. -המחוזות, הרשויות המקומיות ובתי

  בינינו לבין עצמנו:
ועד לחשוב פחות( את המאפיינים המשפיעים על בית ספרכם? דרגו בסדר יורד )מהחשוב ביותר 

 מדוע?

 

 הבאים: האתגרים המרכזייםמנהלי בתי הספר בפני  ניצביםסביבת העבודה השינויים של על רקע 

שגרות העבודה בו כך שסביבת של  הבטחהכארגון ו תפקודו התקין של בית הספר הבטחת .א

ארגן את עבודתו שם כך על בית הספר לל: ומאורגנת היטבהעבודה והלמידה תהיה בטוחה, מוגנת 

הספר כמסגרת -לראות את ביתמציעים  1(3991)שרן, שחר ולוין  :ולפעול במבנה ארגוני מורכב

                                                           
1
 אביב, רמות-, ארגון והוראה, תלהספר החדשני-בית(, 3991שרן ש., שחר ח., לוין ת., ) 
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טי, אמוסדות: הביורוקר המאפיינים דגמים מרכזיים  זמנית רכיבים משלושה-שפועלים בה בו

 המערכתי והקהילתי. 

קשר לכספים, הניהול לטיפול בתשתיות, לניהולו, לתפעול המוסד ולמתייחס  טיאהבירוקר הרכיב

 דיווח על הישגים. לתיעוד הפעולות והאירועים ולרשויות, העם 

הספר: המטרות, התשומות, -מספק את התשתית המקצועית לפעולות בית הרכיב המערכתי

 . 2התהליכים והתפוקות

יים שצריכים להיות בארגון זה. מארג היחסים האנושלמספק את התשתית  הרכיב הקהילתי

זה מאופיין בערכים של מחויבות לפרט, דאגה לו וקשר אליו בלא כל התניות של  מארג יחסים

הבדלים של גיל למעמד או הישגים, שותפות ושיתופיות בין חבריו, נגישות ביניהם מעבר  ,דרגה

 . הספר-מסד של ביתכותפקיד ובקבלה מוצהרת ומעשית של קהילתיות כמצע ו

לאור הצרכים  הנחלתו ועדכונוחינוכי מוסכם על מורים, תלמידים והורים,  חזון עיצוב .ב

היסוד הוא ו בבית הספרהתהליכים את המצפן המכוון את הפעולות ו הואחזון בהיר : המשתנים

הספר לגבי תפקידו, מטרותיו ושליחותו היא מרכיב חיוני -המאחד שלו. הבנה ברורה של בית 

פעמי של ניסוח מסמך כוללני. זהו תהליך הדורש רפלקציה -להצלחתו. חזון אינו אירוע חד

עם התלמידים ועם הקהילה, עם המורים, עם  שיתוףבמתמדת, פעולה והערכה. על החזון להיבנות 

  הוריהם.

מענה לשונות  מתןלשל בית הספר ו יכולת ההכלההרחבת באופן שיטתי ועקבי ל פעולה .ג

 ותהבסיסיהמיומנויות את ו ההשכלהשלכל פרט תינתן הזכות לרכוש את  כךהגדולה בין הילדים 

  .להשתלבות בחברה ולניידות בה ותהחיוני

בניית מערך  .תרבותית לילדים-המבטיח השתייכות חברתית מערך תמיכהבבניית  סיוע .ד

לילדים ולמשפחותיהם רשת תמיכה על ידי יצירת רשת תמיכה בין הילדים ו תמיכה מתבצעת

 ועבודה שיטתית עמם.  , גיוסםבאמצעות זיהוי המקורות והמשאבים בתוך הקהילה

דגמי  והעצמת מקצועיותם טיפוח, וצוות המנהלה והשירותים עבודת המוריםהובלת  .ה

בין לליצור את התשתית המוסרית המקשרת בין חברי הארגון המנהלים  עלשונים:  מנהיגות

הספר לנהל את עצמו )לקבוע -סביבתם, להפעיל מנגנונים ותהליכים שיפתחו את היכולות של בית

הפרטים בו כמנהיגים וכאנשי מקצוע  אתאת מטרותיו, את הדרכים להשגתן ולפעול למימושן(, ו

 מיומנים. 

, פדגוגיות מבוססות נתוניםלתכניות  ותרגומםתקציביים  משאביםות ותשתי ניהול .ו

  .ומונחות ערכים מכוונות יעדים

גורמי תמיכה צריכה מושכלת של כדי התנגדויות תוך  ניהולו תהליכי שינוי הובלת .ז

 .ומומחים

                                                           
2
 :פעולת גומלין ביניהם ובינם לבין סביבתם. מערכות מקיימות יחסים של חליפין עם הסביבהמערכת היא שורה של יסודות בעלי זיקה זה לזה עם  

היא מבצעת תהליכי ויסות עצמי והסתגלות  ,הן מקבלות תשומות, מבצעות תהליכי עיבוד ומחזירות תפוקות. כדי שמערכת תתפקד לאורך זמן
 שלה ועל צורכי הסביבה. התפוקותעל לאור משובים מתמידים שעליה לאסוף על התהליכים ו
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הפעולה ולדרכי  משאביםשימוש בל, עמידה בהישגיםל בהתייחס שקיפותבביצוע פעולות  .ח

3של בית הספר
 

תכניות לימודים הנותנות מענה לצרכים הייחודיים של ו בית ספריתייחודיות  פיתוח .ט

תוך עמידה בתכנית הלימודים המשותפת כל זאת  - וביטוי למרכיביה השונים ם קהילת תלמידי

 ידי משרד החינוך מעת לעת. -כפי שנקבעים על בהישגים הנדרשים)ליבה( ו

ך לחיים בחברה וניח משימה שלב שילובןוהקיימות והאפשריות  סביבות הלמידההרחבת  .י

 פרט עם עניין וצרכים נבדלים. לשתנאים ללמידה  ליצירת וכאמצעי ולאזרחות

האינטרסים של בעלי העניין  הכולל זיהוי של מורים, הורים ותלמידים ניהול משתף הפעלת .יא

קשרים עם  לנהל קונפליקטים ולטפחיכולת רגישות לצורכי הקהילה והפרטים בה,  גילויהשונים, 

 . בעלי העניין השונים

 : מהם שלושת האתגרים העיקריים, לדעתכם, העומדים בפני בית ספרכם? בינינו לבין עצמנו
בדקו, האם יש הסכמה ביניכם לבין צוות המורים לגבי שלושת האתגרים העיקריים העומדים 

 בפני בית הספר?

 

 המינהל הבית ספריטכנולוגיה מתוקשבת בשירות 

 : לבין עצמנובינינו 

מהם הכלים  עמידה באתגרים שצוינו?במהם, לדעתכם, הכלים המרכזיים שיכולים לסייע לכם 
 המתוקשבים שאתם נעזרים בהם בנושא זה?

 

מענה שיכולים לתת אלו הם לסייע למנהלים באתגרים שבפניהם שעשויים הכלים המרכזיים 

הכלים שיכולים על הצרכים המרכזיים ונעמוד על  בסעיף זהבמילוי תפקידם.  המנהלים רכיולצ

 לתת מענה לצרכים אלה.

 תדיר בנושאי פדגוגיה  מתעדכןמקצועי  ידע: הצורך .א

  למידה-ההוראה לקידום הידע  ניהול: הכלי       

 ותיעודו הספר-למנהלים תפקיד מרכזי ביצירת אקלים המטפח את הבניית הידע הפדגוגי בתוך בית

  .4עם גורמים בקהיליית המחקרלבתי ספר אחרים וספר -ובפיתוח קשרים ללמידה בין בתי

יומי בתוך שגרת עבודתם. כדי לערוך -ספר רבים הם מעבדה ליצירת ידע מקצועי מעשי יום -בתי

ולהפיץ ידע זה דרושה סביבת עבודה המעודדת שיח מקצועי  ושיתוף  עמיתים, מחויבות לחקירה 

 אין אולםו. 5 דרכים לשיפורם ושאיפה למצוינות מקצועיתשל למידה ו-יכי ההוראהעצמית של תהל

                                                           
 קבע בית המשפט בשבתו כבית דין גבוה לצדק כי על משרד החינוך לפרסם לציבור את תוצאות מבחני המיצ"ב. 6036באוגוסט  61 -ב 3
. 36פר הממ"מים גיליון מס 1מ', וידיסלבסקי, ד', שמש, ל', יגור. )תשס"ו (. ניהול הידע בבית הספר או ניהול בית הספר כארגון לומד.  4

E63A88728FE4/31140/yarkhon12.pdf-B5F0-4467-3CDB-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425 
 

5
 Hargreaves, D.H. (1999)  The Knowledge-Creating School. British Journal of Educational Studies. 47(2) 122–144 

 

https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4/31140/yarkhon12.pdf
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4/31140/yarkhon12.pdf
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די במערך הלמידה התוך מוסדי. יש חשיבות לשיתוף בין מוסדות בידע המתפתח בהם. העברה של 

ידע ויישומו בהקשרים שונים ובדיקת תקפותו ומהימנותו עשויים לתרום להעצמת המקצועיות של 

 אנשי החינוך. 

התקשורת  קדמיה תפקיד חשוב בסיוע בהמשגת הידע הנבנה בתוך הפרקטיקה בכיתה.לאגם 

מכל העולם גם בתוך חדר עם מומחים סינכרוניים -אוהמקוונת מאפשרת מפגשים סינכרוניים 

 המורים.

 יאוםת כמו גםעמיתים היא מהלך הדורש בניית אמון ופתיחות  ה שללצפיידלתות הכיתות  תפתיח

ללמידה ורפלקציה משותפת היא מהלך  קוליים-אורלוחות זמנים. לעומת זאת צפייה בקטעים 

-תהליכי הוראהבכוחות עצמם לתעד מורים יכולים הפשוט יותר. באמצעות כלים מתוקשבים 

להגיע לתיעוד  ,כמובן ,ניתן גםבאמצעות הרשת ולהפיצם.  הםלמידה  ומפגשי עבודה ולמידה של

 בכל רחבי הגלובוס כמעט. שים הנעכאלה תהליכים 

 : בינינו לבין עצמנו

מה צריך להכיל, לדעתכם, מרכז מידע בית ספרי מקוון? . ובבית הספר מידע מקצועי רב יש ברשת
  ומה נדרש, לדעתכם, כדי לבנות מעבדה כזאת?

 

אשר בית ספרי מקוון  מאגר מידעבבית הספר מומלץ להקים המידע הרב המצטבר  ניהול  לצורך

כיל י מידעהמאגר מומלץ כי  והפדגוגיים של ביה"ס. המנהלתייםישרת את הצרכים הארגוניים, 

 סוגי פריטים אלה:

למידה, כלי הערכה, כלים דידקטיים, ספרות מחקר ועיון -תכניות לימודים ויחידות הוראה

-גמאות אורבסוגיות פדגוגיות, ספרות עיון ומחקר וכלים יישומיים בתחום הניהול הפדגוגי, דו

למידה ופעילות חינוך וחברה, תוצרי למידה, דוחות מחקר וסקרים, -קוליות של יחידות הוראה

, מקצועיות בהרכבים שוניםתיעוד תצפיות וישיבות , דיווחי מורים מקורסים שבהם הם משתתפים

 .חוקי חינוך וחברה, חוזרי המנהל הכללי וכד'

 להיזהר? צריךממה 

לרכז את המידע לשם כך יש ראה היער". ימרוב עצים לא י"להיזהר מהצפה בחומרים כך ש צריך

ולתרגם אותם לידע,   לסנן את מרכיביו האיכותייםו"להוציא את המוץ מן התבן", דהיינו: הזה 

 שוטף, המאפשר התחדשות ושיפור מתמידים של הארגון. למשאב מקצועי ולמקור הזנה

של החומרים בתיקיות או בתיוג במערכת המקוונת יתרום לשימוש קל  סידור וקטלוג יעיל וברור

כפי שנהוג לעשות גם  ונוח בחומרים. יש לדאוג לארגון מחודש תקופתי של הפריטים במאגר המידע

 בחומרים מודפסים.

 

 הצורך: קבלת החלטות 
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תכניות , ושירותיםנתונים מגוונים על תלמידים, מורים, עובדי מינהלה איסוף מערך משוב והכלי:   

Poole (0202)-ו  Dawson, Heathcote 6.וניתוחם לצורך קבלת החלטות הנתונים עיבודוופעולות, 
7
 

כגון: איתור תלמידים בסיכון,  ,כאלהשימושים חשובים העשויים להיות למערכות  מציינים

התהליכים של קבוצות תלמידים והבנת הגמישות הנדרשת בעיצוב  םהכרת צרכים ייחודיי

השוטפת עם  הנוסף הוא הגברת האינטראקצימשמעותי  שימוש  ושיטות ההוראה המותאמות.

-ניהוליות החלטות קבלת של היעילות לשיפור הפדגוגי הניהול של האפקטיביות והגברתההורים 

 8.יעיל זמן וניהול סמכויות ביזור ,ושכבה יתהכ  תלמיד, מורה ברמת פדגוגיות

השימוש בנתונים לצורך טיפול בפרט לבין המידע הדרוש לצורך קבלת החלטות חשוב להבחין בין 

 בית הספר.וכיתה  ,ברמת קבוצה

"בטיפול באירועי משמעת באה לידי ביטוי ההבחנה אם ההתייחסות : (6002) כך מדווחת שביב

תהיה נקודתית או מערכתית. השימוש בכלי התקשוב מדגים את החשיבות של איסוף וארגון של 

המידע המצטבר, כדי לאחזר ולנתח לאחר מכן את המידע הרלוונטי הנדרש לצורך קבלת 

הספר מאפשר ראייה מקיפה של -החלטות לגבי הטיפול באירוע. שיתוף גורמים רבים מקרב בית

 הבעיה וכן

מגוון פתרונות. המנהלים המתוקשבים מרבים לתעד את כל אירועי המשמעת, מתוך ידיעה  

 בקלות לעדכן ולאחזר את המידע הרלוונטי." שבבוא העת יוכלו

 להיזהר? צריךממה 

ומהכבדת יתר בנושא, למטרה  במערכת המתוקשבת  הפיכת הזנת הנתוניםלהיזהר מ צריך
 במקום לראות בו אמצעי.

 מדיווח מכני שאינו בודק לעומק את הנסיבות.  רכמו כן צריך להיזה

                                                           
6
 ראו דוגמאות לכלים לאיסוף נתונים לצורכי משוב בנושאים שונים בעבודת בית הספר בפרסומים אלה: 

 .  69יליון מספר הממ"מים, ג 1מ', וידיסלבסקי, ר', זכאי וס', רם. )תשע"א(. ניהול צוות או ניהול צוותים? 
 . 61הממ"מים, גיליון מספר  1למידה בקבוצה הקטנה. -מ', וידיסלבסקי. )תשס"ט(. ניהול פדגוגי למימוש ההזדמנויות שבהוראה

 . 63הממ"מים גיליון מספר  1מ', וידיסלבסקי, י', ישר. )תשס"ח(. ניתוח עיסוקים בניהול משאבי האנוש בבית הספר ב"אופק חדש". 
 . 60הממ"מים גיליון מספר  1מ', וידיסלבסקי וד', שמש. )תשס"ח(. של מי העונש הזה? 

 . 31ממ"מים גיליון מספר  1מ', וידיסלבסקי. )תשס"ז(. גיבוש מדיניות בית ספרית בנושא שיעורי בית. 
הממ"מים גיליון  1ת לקדם הישגי תלמידים בסיכון. מ', וידיסלבסקי, ד', שמש ול', יגור. )תשס"ו(. הגישות, דרכי ההוראה ומסגרות הלימוד שיכולו

 . 31מספר 
 1. ניהול שונות, מתן מענה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ושוויון בבית ספר העובד על פי סטנדרטיםמ', וידיסלבסקי, ד', שמש ול', יגור )תשס"ו(. 

  .33הממ"מים גיליון מספר 

  ההתפתחות המקצועית של עובדי ההוראה בבית הספר. ירושלים: משרד החינוך.מ', וידיסלבסקי ומ', קרן. )תשס"ט(. ניהול 
 מ', וידיסלבסקי. )תשס"ט(. הזדמנויות בהוראה ובלמידה בקבוצה הקטנה. ירושלים: משרד החינוך.

 -ב מ', וידיסלבסקי וד', שמש. )תש"ע(. מדריך לניהול עבודת בית הספר וההורים.ירושלים: משרד החינוך
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Minhal// 

 
7
 Dawson, S., Heathcote, L., Poole, G. (2010) Harnessing ICT potential: The adoption and analysis of ICT systems for enhancing 

the student learning experience. International Journal of Educational Management, 24 (2), 116 – 128. 

 
8
 Blau, I., & Hameiri, M. (2012). Teachers-families online interactions and gender differences in parental involvement through 

school data system: Do mothers want to know more than fathers about their children? Computers & Education, 59, 

701-709. 

Blau, I., & Presser, O. (in press). E-leadership of high-school principals: Increasing school effectiveness by a school management 
system. British Journal of 

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Minhal/MadrichLenihul.htm
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ולעיוותים הטמונים בהזנת מידע אישי שאינו בדוק יש לפעול להרחבת מודעות המורים לסכנות 
 ו/או מדויק.

 

 

 

 ארגון וניהול שוטפיםהצורך: יעילות ב .ב

 מערכות ניהול: :הכלי

אף על משרד החינוך והרשויות המקומיות מעמידים לרשות בתי הספר כלים ממוחשבים לניהולם. 

ארגון לומדים ולניהול לארגון צוות ויישומים לארגון זמן, לויישומים לניהול שיש להבחין בין פי 

חלק מהמערכות מחוברות זו לזו  ה מלאכותית., ההפרדה הינכספים וציוד ולמעקב אחריהם

 להלן הפרטים שמערכות אלה כוללות: ושואבות נתונים באופן הדדי. 

טבלאות ודוחות , פרטי מורים ועובדים נוספיםים, רטי התלמיד, פוומאפייניפרטי המוסד  •

 כגון: אירועי משמעת, מקצועות, בנק היגדים  ,ספריותבית 

בניית מערכת שעות, דיווח מהלך שיעור, דיווח נוכחות והתנהגות תלמידים, וניהול  •

  גישה מכל עמדה המחוברת לאינטרנט מהירנה הערכת תלמידים

 ניהול מערכות, היעדרויות ומשכורות המורים  •

 שיבוץ מורים על בסיס תקנים  •

 דו"ח תקני בית הספר  •

 פיתוח מקצועיכלים לניהול תהליכים בית ספריים ל •

 הערכת מוריםכלים ל •

 דיווח נתוני שילוב  •

כל עובדי ההוראה אנשי קשר כלליים ושל אלפון כתובות ארגוני של  , תיבת דואר אישית •

, שיתוף אישיים וציבורייםיומני פגישות  ניהול, מסרים מידיים, רשימות תפוצה, בישראל

 אחסון, גיבוי ושיתוף קבצים    מסמכים, 

 תשלומי הורים  •

 ניהול כספים •

 תוכנות לבניית תכניות עבודה •

 כגון: במערכות אלה נאגרים נתונים רבים

 : מורים

  דואר אלקטרוניטוס, תקשורת אפרטי המורה, רקע מקצועי, ותק, דרגה, סט •

 מערכת שעות, מקצועות הוראה, תפקידים, נוכחות, משכורות  •

 התפתחות מקצועית, הדרכות, הערכת מורים •
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  תלמידים

 פרטים אישיים, פרטי ההורים, פרטי בריאות, תקשורת מיילים  •

 היבטים רגשיים, שעות פנאי. ציונים והישגים לימודיים, נוכחות, משמעת,  •

 -ספריה, ישיבות פדגוגיות, פרוטוקולים, לוח מבחנים, ציוניםניהול ההוראה, ספרי לימוד, ספרי  •

 תעודות

  בית הספר

 תקנים, תוכנית פעילות, לוח עבודה שנתי, חוזרי מנכ"ל, מאגרי מידע  •

אח"ם, סקרים, שאלונים, עיבוד נתונים, תוצאות שאלוני ב, "מיצנתוני מבחני נתונים: מיפויים,  •

 ניהול פרויקטים 

 ילת בית הספרהלמידה, הודעות ומידע לתלמידים ולק-חומרי הוראהאתר בית הספר:  •

 ניהול כספים  •

 בינינו לבין עצמנו:

 האם דרושים לכם  נתונים נוספים לניהול אפקטיבי של בית הספר? מהם?

 

ולבצע חיתוכים  כדי לקבל החלטות מושכלות אין די בשפע הנתונים. יש הכרח להצליב בין הנתונים

מה נדרש כדי לשפר את הישגי התלמידים דוגמה כדי להשיב על השאלה ". כך לשונים שלהם

?" יש צורך בריכוז הנתונים המתייחסים לרקע המקצועי של המורה 3במתמטיקה בכתה ד'

והכשרתו, ההיסטוריה של שעות הלימוד שהוקצו למקצוע, ההיסטוריה של הישגי התלמידים 

שיעורים שבוצעה, נתוני ההישגים של הכיתה  הערכתהפרופיל של מורי הכיתה במקצוע, במקצוע, 

 על רקע כיתות אחרות דומות לה בבית הספר/בבתי ספר אחרים וכד'.  

 בינינו לבין עצמנו:

 כדי להשיב על השאלה הנ"ל? ,נתונים נוספים דרושים, לדעתכםאילו 

 מהם השיפורים הדרושים במערכות המתוקשבות העומדות לרשותכם כדי להפיק מהן את מירב
 הפוטנציאל שיש בטכנולוגיה המתוקשבת?

 

 להיזהר? צריךממה 

 להיזהר מהשתעבדות לנתונים ולמדידת יתר.  צריך

חשוב להגדיר את הסוגיות המרכזיות שבהן רוצים לרכז נתונים, את המטרה של כל מהלך כזה, 
אופן  את השימוש שייעשה בנתונים, את הצרכנ/ים של הנתונים, את הכלים לאיסוף הנתונים, את

 הצגת הנתונים ואת הדרך שהמערכת המתוקשבת תסייע בכך.

 חשוב מאד לקיים משוב על תהליך איסוף הנתונים ועל תוצאותיו בבית הספר.
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לניתוח מושכל של  מספקות את התשתית איסוף וניתוח נתוני למידה והוראהלמערכות לסיכום, 

הנתונים, הבנה מעמיקה של תהליכים וקריאת "המפה" הארגונית, תוך בדיקה והערכה עצמית 

 ונקיטת פעולות מתאימות לשיפור התחומים הלוקים בחסר.

 הצורך: ניהול מערכתיד. 

כדי להבטיח את  : פנים בית ספרי וחוץ בית ספרי מערך תקשורת רשתי וליניאריהכלי:     

לפעול כארגון מערכתי. מערכת היא שורה של הספר כמסגרת חינוך ולמידה עליו -יתמטרות ב

מערכות מקבלות היסודות בעלי זיקה זה לזה עם פעולת גומלין ביניהם ובינם לבין סביבתם. 

היא מבצעת  ,תשומות, מבצעות תהליכי עיבוד ומחזירות תפוקות. כדי שמערכת תתפקד לאורך זמן

על תהליכי ויסות עצמי והסתגלות לאור משובים מתמידים שעליה לאסוף על התהליכים ו

 התפוקות שלה ועל צורכי הסביבה. 

בין קבוצות ובין מערכות משנה  "תקשורת בארגון היא "מערכת העצבים" המקשרת בין יחידים,

 :לת באמצעות תקשורת, דהיינוכמעט כל פעילותו של בית הספר מתנה .9ארגוניות", אומר בר חיים

 העברת מסרים או מידע וקבלתם בתוך הארגון ועם סביבתו.

, תפוקות 3מידע ופרסומים, נספח  – 63-התכנית להתאמת החינוך למאה ה"על פי מסמך 

 שירותאשר ישמש פורטל חינוכי בית ספרי של משרד החינוך, יש להקים בכל בית ספר  10ותוצאות"

התנהלות למרחב . מרחב זה אמור לכלול פדגוגית של בית הספר -מקוון להתנהלות הארגונית 

להתנהלות חברתית  מרחב חברתי, ניהול הלמידה של כל מורה מול כיתתולמרחב פדגוגי ת, ארגוני

וניהול המידע  מרחב ייעודי אישי לצורכי תקשורת, שיתוף ,מרחב שירותי רשת אישייםתרבותית, 

קישורים לחומרי לימוד ולמאגר תכנים בית ספרי למערכי שיעור, ו כיתותוהפדגוגי בקבוצות 

  11.למאגרים דומים נוספים

 בינינו לבין עצמנו:

 Redefinningשהופיע  תחת הכותרת  Katie Hafnerוך מאמר של  להלן מובאה מתורגמת מת

Medicine With Apps and i Pads    בכתב העתScience Times 6036באוקטובר  1 -ב: 

"כלים מקוונים מאפשרים לרופאים גישה מהירה למידע, היוועצות עם עמיתים מומחים וגם  

טיפול בהם. ואולם הדבר גם מעורר דאגה מצד רופאים ותיקים לדרכים חדשות לאבחון חולים ו

ומנוסים. הם חוששים מאובדן הקשר האנושי האישי שבבסיס יחסי רופא חולה. לדעתם הוספת 

טובים יותר. לא אחת לטכנולוגיה דיגיטלית כשלעצמה לא תעשה את הרופאים לאכפתיים או 

ומסתמך אך ורק על ממצאי  ,לחולה רופא עסוק בתפעול המערכת המתוקשבת במקום בהקשבה

מעבדה, צילומים וסריקות למיניהם במקום להתחיל בבדיקתו הפיסיולוגית והקשבה 

                                                           
9
 הפתוחה האוניברסיטה(. התנהגות ארגונית. תל אביב: 6006א', בר חיים. ) 
 
11

, תפוקות ותוצאות" 3מידע ופרסומים, נספח  – 63-התכנית להתאמת החינוך למאה ה 
C180303B36A6/132162/1924072011.pdf-B3A4-46A0-84DF-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/DC882D7F 

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/hatamat_marechet_21/meyda_vepirsumim/mismahim_leyunAtzibur.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/hatamat_marechet_21/meyda_vepirsumim/mismahim_leyunAtzibur.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/hatamat_marechet_21/meyda_vepirsumim/mismahim_leyunAtzibur.htm
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/DC882D7F-84DF-46A0-B3A4-C180303B36A6/132162/1924072011.pdf
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/DC882D7F-84DF-46A0-B3A4-C180303B36A6/132162/1924072011.pdf
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למצוקותיו, טוענים הם. האתגר הוא ללמוד להשתמש בטכנולוגיה כדי להיות אנשי מקצוע 

   טובים והומאניים יותר".

רפואית בהקשר לטכנולוגיה האם ניתן לראות הקבלה בין הסוגיות שבהן עוסקת הקהילה ה
 המתוקשבת לבין הסוגיות שבהן עוסקת הקהילה החינוכית? במה?

http://www.nytimes.com/2012/10/09/science/redefining-medicine-with-apps-and-ipads-the-digital-doctor.html?_r=1 

 
 

 ממה צריך להיזהר?

צריך להיזהר מאיבוד המגע האנושי והסתמכות על תקשורת מרחוק בלבד. תקשורת מרחוק 
 הראייה חוש באמצעות גם המתקבל המידע, התיווך . חסר בההקורא בפרשנותבלבד מותנית 

 . המישוש ואף והשמע

 טון, תנועה משולב מילולי מבע הכוללת עשירה אינטראקציה מאפשרת פנים אל פנים תקשורת
    .וצליל

 

העברת של ושיתופית עבודה של מאפשר לפרוץ את גבולות הזמן והמקום מקוון מערך תקשורת 

, אולם יש לזכור שעבודה שיתופית ותקשורת אינם תוצר של טכנולוגיה דיגיטלית ,מסרים וקבלתם

 יותר מאשר מערך כלים מתוקשבים כדי לפעול באופן אפקטיבי. נדרשו

 

12למידה עתירת אפשרויות עבור התלמידים והמורים-העמדת סביבת הוראההצורך:  .ג
 

 הכלי: מרחב למידה מתוקשב

  : עיקריות ארבע קטגוריותניתן לסווג את מרחב הלמידה המתוקשב ל

 הוראה ולמידהאיסוף וניתוח נתוני  ,מערכות לניהול פדגוגי( 3)

 ( LMS) ( מערכות מקוונות לניהול למידה6)

 ( אתרי תוכן מוכן מקוון 1)

 כלים המיועדים לניהול תכנים עצמאי ושיתופי על ידי הלומדים( 1)

  .בין לומדיםברמות שונות ואינטראקציה מובנית המערכות הנ"ל מאפשרות תקשורת       

"מערך משוב ונתונים בסעיף : הוראה ולמידהאיסוף וניתוח נתוני  ,פדגוגימערכות לניהול ( 1)

מגוונים על תלמידים, מורים, עובדי מינהלה ושירותים, תכניות ופעולות, ועיבוד הנתונים 

מערכתי. בסעיף -הארגוני בהיבטבעיקר  עסקנו 30 - 7ים בעמוד" וניתוחם לצורך קבלת החלטות

קבוצה או  אולמידה ברמה הפרטנית בהתייחס לכל לומד -הנוכחי הכוונה היא לניהול ההוראה

                                                           
12
 1 בעמודלמידה" -ידע מקצועי מתעדכן תדיר בנושאי פדגוגיה וניהולה לקידום ההוראה" ראו גם את הסעיף 

 

http://www.nytimes.com/2012/10/09/science/redefining-medicine-with-apps-and-ipads-the-digital-doctor.html?_r=1
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כיתה לצורך מתן משוב ללומד, קבלת החלטות והתערבות של המורה קרוב ככל הניתן לזמן 

 .הלמידה

 ( learning management systems - LMSמערכות מקוונות לניהול למידה )( 6)

ארגון גמיש של זמן, , מקוםלהרחבת הסביבה הלימודית מעבר לזמן ואת  מערכות אלה מאפשרות

 . בעיקר ארגון המרחב הדיגיטלי, כך שיהיה זמין ונגישו קבוצות לומדים, תכנים וחומרים

מערכות אלה מנהלות מעקב אחר ביצועי הלמידה של תלמידים במרחב הדיגיטלי ומשמשות 

זו למידה (. distance learning) למידה והערכה בלמידה מרחוק -הוראהלקידום תהליכי 

מערכות אלה עוסקות  .13מרחק פיזי מהמורה תוך שימוש בטכנולוגית האינטרנטבמתנהלת 

 זיהוי של  ךמנוהל על ידי מורה תו התוכן ההוראתי .של תהליך הלמידההשונים היבטים בלמעשה 

 מערכות יש . 14המטרה מימושההתקדמות לקראת  ומעקב אחריעדי למידה אישיים או ארגוניים 

המשמשות ללמידה מרחוק המתבצעת באופן סינכרוני )למידה המתבצעת בזמן  לניהול למידה

 סינכרוני, ללא הגבלת זמן. -אהמתנהלת באופן למידה ניהול ל ומערכותאמת( 

 להיזהר? צריךממה 

 :"מהגזמה" בלמידה המתוקשבת להיזהר צריך

הווירטואלי אינו תחליף לעולם הממשי. ילדים בגיל החינוך היסודי עדיין זקוקים העולם  .א
 אנשים כדי להבנות את המושגים שלהם.עם להתנסויות קונקרטיות עם חומרים ו

הלמידה המקוונת אינה תחליף למורה. בחינוך היסודי מונחות התשתיות ללמידה  .ב
ויסות רגשות, לומורה לחשיבה, ולתפקוד חברתי בהמשך. חשיבות רבה נודעת לתיווך ה

 .אינטראקציה עם עמיתים ותכנים לרפלקציה ול

 

על  נוסףערך  הן בעלות (LMS) ת מקוונת לניהול למידהוהוראה ולמידה באמצעות מערכ

אנשים ועולמות רחוקים על פני כדור לקרב השימוש בהן מאפשר . למידה בכיתההו הוראהה

ל"הזמין" מומחים בשעות מערכות אלה מאפשרות גם  .באמצעות סרטונים והקלטותהארץ 

וכלים גרפיים שונים להמחשה כשלב תיווך מונים ושיילשלב  הלימודים או בשעות אחר הצהריים,

למידה בכיתה לבין למידה עצמית מחוץ -בין הקונקרטי למופשט, לגוון בין תהליכי ההוראה

)כמו ילדים חולים, לבקר בבית הספר  תלמידים שמסיבה זו או אחרת אינם יכוליםלעדכן לכיתה, 

בחלק מהמערכות ניתן ליצור תקשורת של אחד מול אחד  וכד'.שעת חירום(, "לחזור על השיעור" 

או אחד מול רבים או רבים מול רבים לצורך שיתופי פעולה או למידה שיתופית בין כיתות בארץ 

 ובעולם.

                                                           
13

 Ally, M. (2008). Foundation of educational theory for online learning. In T. Anderson (Ed.) The theory and practice of online 

learning (2nd ed.). (pp. 14-44). Athabasca, AB: Athabasca University Press.  

 
14
 Szabo, M., & Flesher, K. (2002). CMI theory and practice: Historical roots of learning management systems. Paper 

presented at the E-Learn 2002 World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, & Higher 
Education, Montreal, Canada. 
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 : בינינו לבין עצמנו

למידה מרחוק שתוארו הציינו, מהם שני השימושים החשובים ביותר, לדעתכם, במערכות 
 למעלה? מדוע?

היא המערכת שבה  סינכרונית,-, ללמידה אזמן הגבלת ללא מרחוק ללמידה ותמערכלדוגמה 

בפיתוח המקצועי של עובדי  משתמשים המרצים במרכזי הפסג"ה )מרכזים לפיתוח סגלי הוראה(

 ההוראה.

המורה/המנחה הוא המנהל למעשה את תהליך הלמידה באמצעות המערכת  במערכות כאלה

את  תמרכז, למשתתפים בסביבההודעות  למדו. היא מאפשרת הזנתיומזין לתוכה את התכנים שי

את כל התכנים של  המכיל, סקרים שפורסמו בסביבההמודעות והלוחות את דיון והקבוצות 

את , את לוח הזמנים והאירועים של סביבת הלימוד המציג, סביבת הלימוד בחלוקה לנושאים

תאריך  :ניתן להגדיראשר להן מהמשתתפים בסביבה  /המורהדרישות של המנחהאת המטלות, ה

פריטים אותם יש לקרוא ולאשר את קריאת המסמך בחתימה קרא וחתום,  ,אחרון לביצוע

המאפשר למשתמש לעדכן פרטים  , תיק אישיחתימהבאמצעות לחיצה על הכפתור  אלקטרונית

מכיל רשימה של כל ה, אלפון, אישיים, לראות את פירוט ההישגים והערות שהוסיף המנחה

צ'אט ו למשתמש אחד או למספר משתמשים המשתתפים בסביבה ומאפשר שליחת הודעות דואר

לשוניות מותאמות  במערכת יש .אינטראקציה בזמן אמתהמאפשר לכל המשתתפים לקיים 

יכולות להוביל לאתרי אינטרנט שונים, ן והמנחה להוסיף לסרגל הכלים ן יכול השאות

 למסמכים/מצגות/אנימציות שיצר המנחה או ליישומים שונים.

בזמן  /מפגשיםסביבה ליצירת שיעוריםהן  )סינכרוניות( למידה מרחוק בזמן אמתניהול ל מערכות

  והקלטתם.באינטרנט  אמת

במסגרת . סרטוניםוקול, טקסט, תמונות,  – מגוון סוגי מדיהשימוש בת ומזמנ ות השונותהסביב

על המשטח הראשי של המסך, שהינו לוח לבן להקרין ניתן לעיתים  ותאו ההרצא יםהשיעור

להצביע, יכולים גם משתתפים . הלציירולכתוב סרטוני וידאו,  ם,מצגות ואתריאינטראקטיבי, 

 יישומים אין צורך להתקין את התוכנה במחשב. או להעביר קבצים.  פתקים, לשלוח שאלות

או לפי הצורך, תוך קיום דיאלוג סביב אפשרים קיום שיחות ועידה רבות משתתפים מ נוספים

 תוכן או נושא.

שניתן להשתמש בהם לצורך למידה מרחוק בזמן אמת, והבחירה בכל רבים ושונים יישומים  יש

אחד מהם תלויה במטרות ההוראה ובמרכיבים המסוימים הקיימים בכל יישום. ניתן לשלב 

 יישומים לפי הצורך. 

 תוכלו להציע תבחינים שיסייעו בבחירת סביבת הלמידה?אם : הבינינו לבין עצמנו

 ( אתרי תוכן מוכן מקוון1)
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עצמי מגוון, כגון: שימוש  לעשות בהםניתן  . מוכנים חומרי למידה מקווניםים המציעים יש אתר

פעילויות  ביצועלשם  אולבנות יחידות הוראה ולמידה  כדישאותם יכול המורה ללקט  15למידה

 למידה מרחוק ברמות תיווך שונות של המורה.

 . אתר זה מכיל16של משרד החינוך בפורטל התוכן החינוכי נמצא ריכוז של חומרים רבים

שפותחו במשרד החינוך ובגופים מקוונים ומגוונים הוראה והערכה  – קישורים לחומרי למידה

למידה, -אהכוללים: תכניות לימודים, חומרי הור בפורטל פרטי המידע נוספים.חינוכיים 

מצגות, מערכי שיעור, מבחנים סרטונים, פעילויות לימודיות, מאגרי מידע, כלי הערכה, מאמרים, 

תחומי הדעת, מקצועות לימוד, סוג חינוך, כל זאת, ניתן לחפש בחתכים לפי דפי עבודה ועוד. 

  .מגזר חינוכי ושלבי חינוך

  ידי הלומדיםכלים המיועדים לניהול תכנים עצמאי ושיתופיות על ( 1)

ללמידה שיתופית שבה יש אינטראקציה מגוונות טכנולוגיות עדכניות מאפשרות הזדמנויות 

. ובין לומדים לתוכן ללא גבולות זמן ומקום ,בין לומדים לבין עצמם, בין מורים ללומדים

השתתפות חברתית ומכונים "מדיה לבעלי אפשרויות לשיתוף והם בעיקרם, יישומים אלה 

 חברתית". 

 לטכנולוגיות הללו יתרונות רבים. הן מאפשרות:

 מידע זרימת ,ושיתופיות צוות עבודת ,מקורות ממספר המופק תוכן או עצמאי תוכן יצירת

 נושאים שלואותנטית  רלוונטית למידה,, אמת בזמן אותנטיים נתונים וקבלת עדכני

 .שונות מבט מזוויות ומקומיים גלובליים

במגוון נראה כי יישומים אלה הם בעלי פוטנציאל להגברת ההנעה ללמידה ולעבודת צוות 

 :בהם הטמונות הפדגוגיות לאפשרויות דוגמאותולהלן נסקור מספר יישומים  הרכבים.

פלטפורמה המאפשרת למידה תוך שיתופי פעולה בין היא רשת חינוכית  - רשת חינוכית ללמידה

אפשרות :כגון ,פלטפורמות אלה ברובן מכילות אמצעים ועזריםלומדים ולמידה שיתופית. 

בצי שמע, תמונות וטקסט(, מרחבים אישיים )בלוגים אישיים( ולשיתוף מולטימדיה )וידאו, ק

ומרחבים שיתופיים )קבוצות דיון סגורות ופתוחות, מיקרו בלוגים, הודעות( כמו גם קישור 

 ליישומים חיצוניים.

. לכל רשומה מתעדכנות בצורה כרונולוגיתהשמורכב מרשומות קצרות  אתרלוג הוא ב -בלוגים 

התגובה של קוראי הבלוג והכותב עצמו ואלו יוצרות את השיח את בבלוג ניתנת אפשרות לפרסם 

כולל את כותבי הבלוג, קוראיו ואלה המפרסמים תגובות. השיח בבלוג (. Downes, 2004) בבלוג

)הרשומה שפורסמה  כרונולוגית במבנה זמן נרטיבי הפוך הבלוגים מוצגים מבחינהבדרך כלל, 

. הבלוג השיתופי הינו בלוג שיתופי ובלוג אישיניתן לפתוח  .אחרונה מופיעה ראשונה ברשימה(

                                                           
מידה דיגיטלית, מובנית וסגורה, בסוגי מדיה שונים. ליחידה צריך להיות מבנה מוגדר ( הוא יחידת הוראה או לLearning objectעצם למידה ) 15

 ועליו להיות מלווה במידע אודות העצם )מטה דטה(. שימוש חוזר בהקשרים שונים של למידהבעצם למידה ניתן לעשות דקות.  60עד  1ואורכה 
 
16

 http://gadol.edu.gov.il/Pages/default.aspx -פורטל התוכן החינוכי 

http://gadol.edu.gov.il/Pages/default.aspx
http://gadol.edu.gov.il/Pages/default.aspx


14 

 

מרחב מקוון משותף של מספר כותבים המורשים לכתוב במרחב זה. בלוג אישי הינו מרחב אישי 

ב בו רשומות, אלא רק תגובות, במידה שמשמש רק כותב אחד ואחרים אינם מורשים לכתו

מאפשר אותם. יש מספר רב של רעיונות לשימוש בבלוג באופן לימודי: מרחב אישי שהכותב 

לכתיבה לכל לומד, קשר עם הורים ושיתוף במידע כיתתי, בלוג כ"פורום שיעורי בית", בלוג 

המכיל משאבי למידה כ"גלריה" לעבודות התלמידים ותיעוד מצולם של אירועי הכיתה, בלוג 

 וקישורים ללמידה לפי נושאים ועוד.

יקי בנויה מדפי אינטרנט בהם כל משתמש יכול לכתוב ולקרוא טקסט, וטכנולוגית הו -וויקי 

קיימים אמצעי בנוסף, לערוך דפים שלו ו/או של אחרים וליצור קישורים לדפי מידע אחרים. 

ים, לפי תאריך או לפי שם המשתמש, ואת בקרה המציגים את תרומתו של כל משתתף לפי מונח

שימושים שונים  ושחזור גרסאות קודמות. המעקב אחר השינויים בעריכ ,מספר הצפיות בכל דף

ללמידה: הנפוץ ביותר הוא איסוף וארגון תכנים: בניית אנציקלופדיה כללית כדוגמת  יבוויק

Wikipedia בניית מאגר מידע כחלק מפרויקט או למידה של נושא, פרויקטים שיתופיים בין בתי ,

 .ספר ועוד

בין שיתוף מסמכים, מאפשר גיבוי של של מסמכים ברשת ויצירה שיתוף  -מסמכים שיתופיים 

 אליהם מכל מחשב המחובר לרשתעורכים )תלמידים, מורים, מנהלים, מפקחים( ונגישות 

 לפאואר בדומה(מצגת  )לוורד בדומה(במעבד תמלילים  משותף מסמך לכתוב ניתן. האינטרנט

או  אלקטרוני )בדומה לאקסל(, משטח כלי ציור )בדומה לצייר( טופס איסוף נתונים וגיליון פוינט(

. שימושים לימודיים יכולים לכלול כתיבה או עריכה משותפת של גים גרפיים מגווניםבניית ייצו

מסמך בחדר מורים או בכיתה, מצגת בלמידה שיתופית מרחוק בין בתי ספר על פרויקט משותף, 

 או בניית טופס לאיסוף נתונים )מבחן למשל( על ידי מורה או תלמידים.

 :בינינו לבין עצמנו

 שימוש הנפוץ ביותר בבית ספרכם: באיזה מערכות נעשה

 איסוף וניתוח נתוני למידה והוראה ,מערכות לניהול פדגוגי( 3)

 ( LMS) ( מערכות מקוונות לניהול למידה6)

 ( אתרי תוכן מוכן מקוון 1)

 כלים המיועדים לניהול תכנים עצמאי ושיתופיות על ידי הלומדים( 1)

 מדוע?

במערכת המקוונת  הטמונות לממש את ההזדמנויותבמטרה  ממנהלי בתי הספרמצפים מה 

  ?לקידום ניהול אפקטיבי

 ממנהלי בתי הספר מצפים:

 מגבלותיו.על יתרונותיו ו להכיר את העולם הדיגיטלי ולהבין אותו .א

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
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להבין את ההבדלים בין הכלים הטכנולוגיים השונים ואת הנסיבות המתאימות לשימוש  .ב

17וניהולן ה ולמידה אפקטיביתאבכל אחד מהם להור
. 

להבין את העקרונות והפוטנציאל של היישומים המתוקשבים למתן מענה לצרכים  .ג

   .שתוארו

לדעת להשתמש במערכת המתוקשבת הלכה למעשה לקידום המענה לאתגרים העומדים  .ד

 ובפני צוותו. בפני המנהל

 להיזהר מקידוש השימוש בטכנולוגיה כמטרה. .ה

 לסיכום

 לתרום למינהל הבית ספרי בכך שהיא מאפשרת:עשויה הטכנולוגיה הדיגיטלית 

 מתעדכן תדיר בנושאי פדגוגיה וניהולה לקידום ההוראההידע מקצועי נגישות נוחה ומהירה ל-
 למידה

 עובדי מינהלה ושירותים, על מורים, על מערך משוב ואיסוף נתונים מגוונים על תלמידים,  ניהול
 תכניות ופעולותועל 

  לצורך קבלת החלטותעיבוד הנתונים וניתוחם 

 מערך תקשורת רשתי וליניארי פנים בית ספרי וחוץ בית ספרי קיום  

  עתירת אפשרויות עבור התלמידים והמורים הערכה-למידה-סביבת הוראההעמדת . 

-בלי לוותר על אינטראקציה ישירה עם אנשים ועל תהליכי חינוך -שימוש מושכל בטכנולוגיה זו 
עשוי לתרום רבות  –קיום בחירה מושכלת של הכלים המתוקשבים  וכן למידה איכותיים-הוראה

  .לניהול פדגוגי אפקטיבי

 

 קורותמ
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