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 ?וחברהטכנולוגיה איך מחברים יחד מדע 
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 :  הגדולה  היאהשאלה 

 זה עובד איך :  ולא?  כיצד עובדים יחד
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   themarker/  26.10.2018. ט"ז בחשון תשע"יום שישי י  

 מדע טכנולוגיה וחברה

 ידע  מיומנויות מקצועיות  כישורי חשיבה  

 :  כישורים רכים -ו 

 , עבודת צוות, סבלנות, מכבדתקשורת עם הסביבה שיח 

 שליטה עצמית  , תחושות מסוגלות, גמישות

 ,  ובטחון ושייכות המאפשרות לתלמידים להיכשל

 ויכולת להנעה עצמית

 



 משרד החינוך 
 מנהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

 טק  אם'ג
ת י מ ו ח ת ן  י ב ו ב  ר ה  ד י מ    ל

4.11.2018 
 פגישת  היכרות

 היזמה למחקר יישומי בחינוך
 אינטרדספלינאריהועדה ללמידה 



 :במפגש אציג

 ?טק בחינוך הטכנולוגי - אם'גמדוע עלה צורך במיזם 

 ?מהן אבני היסוד של המיזם

 ?כיצד אנו מתמודדים עם יישום המיזם

 ?בספור האמיתימי הגיבור 

 ?מה למדנו

 



 ?מה 



 תכנון של מטריה חכמה: האתגר

 2016יוני  –ז "תשע

 המגמות הטכנולוגיותשל ' תלמידי כיתה י

 טבעון –ש גרינברג "אורט ע

 חיפה מדעטק  -  מייקרימרחב 

 

  



 
 D.N.A –   חינוך טכנולוגי 

 למידה סביב תוצר / למידה פעילה 
 כישורים+ מיומנויות +  ידע 

 
 ומטרההגדרת צורך , שאלת שאלות

 חזון בעזרת דמיוןבנית 

 תובנות  -סינרגיה    -עיבוד מידע   , איסוף מידע

 התלבטות התייעצות, שיח

 ייצוג רעיונות, העלאת רעיונות:  יצירתית. ח

 בחירת רעיון מוביל

 ומיומנויותיישום של ידע  –תכנון וביצוע מודל עובד 

 הצגת הרעיון וקבלת משוב

 התנסות בשיח מכבד ועבודת צוות 

 ?חדש מה   



 לעבודת צוות רב תחומימעבודת צוות  

 מגמת עיצוב –באמדוקס  האקטון: צוות מגמת הנדסת מכונות  –תחרות רובוטיקה : צוות 

  



 ניסוי חלוץ בתחום הפדגוגי  "  טק – אם'ג"

   :החזון

 שלוש   מגמות טכנולוגיות שונות/ צוות של  תלמידים משתיים 

 .מוצרב המתמקדת בתכנון "יגישו  עבודת גמר משותפת בכיתה י

 יביא אל שולחן התכנון את הידע והמיומנויות הייחודיות למקצוע שלותלמיד כל 

 :כל אחד משלושת התלמיד  ייבחן על ידי בוחן מתחום הדעת בהתאם למגמה אליה הוא שייך

 
 מדעית הנדסיתמחשבים       . ה       מכונות   . ה     עיצוב המוצר       אלקטרוניקה  . ה

 

 ר דורון זוהר"ד דופלטר ירון "ד מן'עינת קריצ אחניןשלומי 
 ר אבי כהן"ד

 אחניןשלומי 



 =  עיצוב + הנדסה 

 מדע טכנולוגיה וחברה

מיומנויות  

 מקצועיות

 דיספלינותמפגש 

 ידע
 כישורים

 רב תחומיות



מיומנויות  
 מקצועיות

 למידהמניעי  \מנועי 

 עבודת צוות

 ידע

 כישורים



 ?מדוע 



 אין לנו ברירה



 תשתית•

 עבוד מידע• אלקטרוניקה•

 מחשבים•

 אינפוגרפיקה  -נראות •
•UX – UI 

 הנדסת אנוש –שימוש •

 נווט 
 בזמן אמת

 גיאוגרפיה –ניווט •

 גאוגרפיה -אינפו •

 תדמית•

 שיווק•



 מחשבים   אנרגיה
 עיבוד מידע

 בטיחות

 איכות 
 הסביבה 

 מערכת הנעה 

 מערכת היגוי

UX / UI 

 הנדסת חומרים

 אופטיקה תדמית



“Houston we  hed  a problem”  

   13.4.1970-    17.4.1970 



Apollo. 13 April 1970 

 מכונה

 אדם
 עבודה



 הנדסת אלקטרוניקה:    הרב תחומי

 עיצוב מוצר                  חדרה 

 הנדסת מחשבים                           

 הנדסת אלקטרוניקה:     אליאס -מאר

 עיצוב מוצר                     עיבלין

 הנדסת מחשבים                              

 הנדסת אלקטרוניקה:    הרב תחומי

 עיצוב מוצר  באר שבע        

 הנדסת מחשבים                           

 מכטרוניקה:                כדורי

 עיצוב מוצר                                
 הנדסת מחשבים                             

 הנדסת אלקטרוניקה:   אורט מוצקין

 עיצוב מוצר                               
 הנדסת מחשבים                             

 תקשורת:   אורט גרינברג

 עיצוב מוצר                    טבעון 

 הנדסת מחשבים                              
 מדעית הנדסית                              

 
 הנדסת אלקטרוניקה: אורט שפירא

 כפר סבא        עיצוב מוצר  
 הנדסת מחשבים                          

 צוותים  7בתי ספר ו  7קול קורא אפשר הצטרפות  של 



 צוות אורט מוצקין

 צוות כדורי

 צוות רב תחומי חדרה

 צוות מר אליאס 

 צוות רב תחומי באר שבע

 צוות אורט שפירא

 אורט גרינברג טבעון



 שלוש שנים    -ימים או יותר שהם  1095יצאנו לדרך חדשה של 
 אתם מכירים  ים"המפמראת דרישות  –תוכניות לימוד קיימות  :  המצפן 

  
 אתם תמצאו את הדרך איך להגיע לשם 

 :אנחנו לא יודעים את התשובה אבל מציעים לכם תמיכה

 תקציב לשעות ישיבות צוות 

סביבות טכנולוגיות דיגיטאליות חללים המאפשרים דיאלוג ושיח :  ו"סטודיתקציב להקמת 

 תכנון ומידול מהיר  

 תלמידים -המוריםלמידה פעילה של המורים  : מערך השתלמויות שבמרכזן 

 ליווי ברמת הצטיידות/ קשר רצוף / ליווי פדגוגי  : מטה

 לקח על עצמו להיות בית הספר השמיני ולצעוד לפני המחנה: מטה

   טרזיחגי קרפ ופרופסור , עדו בן טוב , מן'עינת קריצ: ארבעה          

 היימן רויטלר "מחקר משתף בהובלת ד:   מטה



 :מנועי שינוי    
 ?אילו כוחות מניעים את התהליך בפועל   

  

 פתוח איכות קבוצתית / בניית יכולת 

 פדגוגיה

  שינוי מערכתי

 שינוי 

 מערכתי

 פדגוגיה

בנית  
 יכולת



 :איכות קבוצתית / בניית יכולת  
 הפרויקט הוא זכות ולא חובה 

 

 צוותים נבחרו על פי קול קורא –בתי ספר 

 תקציב ייחודי–ישיבות צוות קבועה 

 דרישה להצגת  תוכניות עבודה+ גיבוי  של המטה 

 ליווי ודיאלוג עם השטח לאורך כל הדרך

 שנים  4או  3: זמן 



 :איכות קבוצתית / בניית יכולת   
 וורטואלייםדרך מפגשים פיזיים   קהילה לומדת ומשתפת  

 DESIGN THINKINGז מתודת עבודה המבוססת על D    פנזהוקבוצת  טרזיפרופסור   :ח"תשע

 חמשת הממדים של עבודת צוות  Y5   טרזיפרופסור   :ט"תשע

 WIX/ אירוח בקהילה בתי ספר / סטרטסיס/ גוגל : מלווים במשימות ומקום לשיח מפגשים

  CASE STUDYתיעוד ואסוף 



 מארחים  בגוגל ושומעים על תהליכי עבודת צוות 2016אוגוסט : ז"תשע



 מתארחים במוזיאון המדע ושומעים על מחקר המשלב מדע טכנולוגיה ועיצוב תערוכה 2017אפריל  



 מוצר נחשק= ערכים + אדם :  מתודת  עבודה  ז D –השתלמות מורים 
   עיצוב -הנדסה : דיאלוג   

 מורים מתנסים ומשתפים  –מורים כתלמידים 
 בטחון של צוות/ מוטיבציה /   מחוייבותיצירת 

   MOOCכתיבה והקמת  



 :  ארגז כלים עבור המורה המנחה קבוצות שונות

 המבוסס על סדרת שאלות מנחות לכל שלב פתוח



 CASE STUDY תיעוד   

 שתוף וירטואלי: פורטל מורים 

 מחוון , תוכניות, קובע  מדיניות : מטה

 היישום בבתי הספר יוצר את החדש



 למיני פרויקטים של חדרה -דוגמא א 



 
 :  איכות קבוצתית / בניית יכולת :  תלמידים 

 
 יסודות של כל מגמהלמידת + היכרות  –כיתה י : ז "תשע 

 עבודות גמר של צוותים רב תחומיים    -ב "כיתה י: ט "תשע

 משותףהתנסות במיני פרויקט  –א "כיתה י: ח "תשע

 "   סקיילינג+   "   2ב מחזור  "כיתה י: פ "תש



 .ומיומנויותמוקדשת להקניית ידע ' כיתה י
 

 הכרות עם עולמה של כל מגמה: מפגשים
 

ימי שיא שנועדו לאפשר לתלמידים 
 להתנסות בעבודת צוות

 ?איזו תבנית נוצרה עבור כיתה י 



 'כיתות י –אורט שפירא כפר סבא  -מתוך האקתון 



 
 האתגר התנסות בצוות רב תחומי  

 דספלינארילצד המשך למידה של תוכן 

 
 נוצרו שתי חולפות

 לתוכנית הלמודפרויקטים קטנים שהותאמו מיני  -א 
 שנבחרו כבסיס לעבודת גמרבתי ספר שעסקו בנושאים  –ב 

 ?איזו תבנית נוצרה עבור כיתה יא



 ב"בחירת נושא אשר ישמש בסיס לעבודת גמר בכיתה י: מוצקיןאורט 



 אילו אתגרים  התלמידים בוחרים  
 ?ב"כפרויקט גמר בכיתה י

 
 הקניה  כח

 או כיצד להגביל את הקניה שלנו בסופר מרקט



 :  הרב תחומי באר שבע
 השקיה חכמה עבור משרדים  



 .הקמת הסביבה לרבות אפיון ובחירת הציוד בהתאם לצרכי בית הספר -משימת צוות לצד פדגוגיה 

  
 ש"ב -עמל רב תחומי 

 מקיף אורט מוצקין ס"כפ -אורט שפירא  כדורי -חקלאי ניסויי 

 טבעון -אורט גרינברג  חדרה -עמל רב תחומי 

 אעבלין -מר אליאס 

 דיגיטאליות יוצרות   טכנלוגיותסביבות : ו"סטודי

 : יו"סטודמרחבי  7
טכנולוגית  סביבה 

, ודיגיטלית יוצרת
 מתועדים למען בעלי עניין

 

http://edu.gov.il/tech/Jamtech/makerspace/studio/Pages/studioSites.aspx


 סביבה טכנולוגיות דיגיטאלית יוצרת: ו"סטודי    

 

 תפיסת סטודיו מבוססת פתוח קונספט לחלל  

 עבור בתי הספר המדגימים של אגף טכנולוגיה

 ראלי חיפה ועוד  / הרצליהגימנסיה 

 (כנס מועצה להשכלה גבוהה2016)   טרזיופרופסור 

 סביבות למידה פעילות המבוססות על שיח והתנסות

 שנקר/בצלאל / הבהאוסמודל 

המורה הוא מנחה התלמיד מהיום הראשון מוזמן  

 ללמוד להתנסות להיכשל להתייעץ

 שיח

 תכנון

 חשיבה דיאלוג 
 תהליך
 נראות

 תכנון



 אורט גרינברג טבעון



 רב תחומי חדרה



 רב תחומי באר שבע



המרחבים מהווים מקור משיכה גם למורים ותלמידים שאינם חלק  
 .מוקד רב גילאי. ד"י-ג "ותלמידי י' ט' ח' לתלמידי ז. מהניסוי

המרחב משמש כגשר לקהילה שמגיעה להתנסות ליצור בו וכן  
 .לקבוצות ומשלחות רחוקות שמתעניינות בנעשה

 .המקום יצר גאוות יחידה לתלמידים למורים ולבית הספר

   

 ההשפעות של ממרחבי הלמידה



 גישה מקפת לאורך כל התהליך: מערכתיות 
   

 טק-אם'ג 

   

 : מטה
 בוחנים יתודרכו-גיבוי 
 במחוונים המפמריםדיון 

 קשר לשטח ודווח שטח
 תקציב  

   MOOCאתר מודל : בנית תשתיות
 (היימן רויטלר "ד) ביקורת  

 : בית ספר
 חזון  המנהל משפיע על יישום הפרויקט

 מקצועי מפרה ותמיכת הנהלה  לדאלוגזמן 
 לא פשוט -תאום של מערכת שעות בית ספרית

 : מורים
 רוצים ומבינים את חשיבות התהליך

 זמן
 בטחון מקצועי –יכולת לניהול עצמי 

 
 מורים מבקשים גיבוי –קשר למטה ולפקוח 

 לא מצאנו קשר בין ותק והצלחה 
 

 : תלמידים
 נבחרו אלו הרוצים להשתתף
 זמן הכשרה ותהליך הדרגתי

 אפשרות לבחור נושא
 יכולת לניהול עצמי  

 מקבלים גיבוי מהמורה
 



 ?למדנומה 

 :למידה בין תחומית אפשרית 

 מחויבות והנאה  , מוטיבציהומעורר של צוותים שונים הוא מפגש מפרה המפגש  

 :תנאים להצלחה 

 התלמידים רוצים

 התלמידיםהיישומי לרמת הידע של רמת הפרויקט חייבת להיות התאמה בין 

 הנושא מעניין את התלמידים

 רוצים  המורים 

 התלמידיםעם המורים ועם  הדרגתימתקיים תהליך  –מוכנים המורים מגיעים 

 : כשלון התרחש

 ייחודי של תלמידים/מהר מידי או ראו במיזם פתרון לקושי חברתי" רצו"כאשר המורים 



 

   

 
 !  תומכים בלבד –הציוד והמרחב . השינוי מקורו בשינוי הרגלי עבודה אצל מורים

 ל מידה רב תחומית דורשת זמן וכלים לארגון הלמידה –צוות קבועה במערכת ישיבת 

 חובה להכשיר את המורים בעבודת צוות

 המורה חייב לרכוש כישורים לניהול עצמי וכתיבת תוכנית עבודה

 היא הבסיס לשינוי "רוח המפקד" –המערכת הבית ספרית תמיכת 

 ארגון מחדש של מערכת השעות  

 כישורי ניהול עצמי וכישורי ליווי צוותים: צוות  המורים עליהם לרכוש/ ליווי המורה

 חללים שעות ישיבות, מרכז , ציוד: תקציב

 

 ?מה למדנו
 "פרויקט בוטיק בקנה מידה קטן"אם טק הוא 'ג

 דורשת תקצוב ולווי דומים לתוכנית זו כדי לקבל תוצר דומה –תוכנית חדשה בהיקף רחב      
 ותוכניות הלמוד של כל מגמה ה"הלפדגוגיה רב תחומית דורשת בדיקה ושינוי במטה בהגדרת      



 

 .לתהליך שעובר התלמיד בניגוד לידע  ה"בהלהעברת הדגש  :מנוע השינוי בהיקף רחב

(  ה"המפמריגם על  ופקוח)ט הציון הסופי הוא כלי משמעותי להשוואה ופקוח "נכון לתשע
 .בתי ספר מתפקדים כמסדרון לאקדמיה. ומרכיב משמעותי במיון לאקדמיה

 :הדלק של מנוע השינוי -גורמים אשר אפשרו  את יישום המיזם

 מורה/ זכות בחירה למנהל  -קול קורא

 : תקצוב

 היימן רויטלר "ד –ביקורת , טרזיעזרי  " פרו-פתוח תוכן , מטה,  הצטיידות,  כיתה/ למורה  ש"ש

 :הקמת מטה אשר עוסק ב

 העברת מידע מצוות לצוות, הצטיידות, חברתי, תמיכה ולווי שוטף בהיבט פדגוגי

  MOOCיצירת תוכן כמו , תיעוד , תומךאתר בניית ותחזוק 

 ומוטיבציה התהלבותתחרויות אשר יוצרות 

 

 ?מה למדנו בשנתיים הראשונות של הניסוי



 

 : קשיים

 מערכת החינוך נותנת מענה לכל ובתקציב אדיר ולכן מבקרת את עצמה

 .נועד לאפשר השוואה . מנגנון הקיים  נותן מענה למתן ציון בגרות סופיה: האחדה

 .  מדידת תהליך הכולל  כישורים רכים תוביל לשינוי באופן מתן ציון

 ?שאלה איך מודדים כישורים רכים

 :  זאת אומרת שיעורים בפועל -מדידת עבודת המורה בתפוקות

 .אופק חדש אמורים לאפשר תגמול על שעות עבודה לקראת ועבור ההוראה/עוז לתמורה 

 ....  פדגוגיה, מדידה והערכה, דספלינארימתמקדת באופן העברת ידע : הכשרת המורה

 הובלת עבודת צוות, יכולת לכתוב תוכניות עבודה, ניהול עצמי: יש צורך בהכשרה ל

 ?מה למדנו בשנתיים הראשונות של הניסוי



 .לאורך הדרך היא צופנת לעליות ומורדות. עבודת הצוות של המורים אינה מובנת מאליה ולא פשוטה

 נדרש עזרה בניווט התהליך -שונותרמות , שונותמגמות -צוות התלמידים לרוב הטרוגני

בין תחומית מצריכה זמן נוסף של לימוד מיומנויות וכישורים נוספים השונים מהקניית הידע עשייה 
 .מנגד קשה לתאם את מערכות בבית הספר . בתחום הדעת של המגמה

כדי להגדיל את . מאוד שונים  -תכניות הלימוד והגדרת מחווני הערכה ולוח זמנים של כל מגמה
 תהליך רב שנתי –הפרויקט נדרשת עבודה של התאמת תוכניות הלימוד ומחווני הערכה 

 .  שנייםשל עבודה עם שלושה תחומי דעת מורכבת בהרבה משלוב 

 ט נדע למדוד את ערכו של התהליך בהשוואה לשנים קודמות"רק אחרי בחינות הבגרות שע

 .הידע הן של המורים והן של התלמידיםדורשת מומחה מפעיל והרחבת  מייקריתסביבה :  ו"סטודי

 

 

 

 הספר בבבתיהקשיים שחווינו 



 !תודה רבה

 טק  אם'ג
ת   י מ ו ח ת ן  י ב ו ב  ר ה  ד י  למ
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