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 שגרה בימי גם –ההוראה לטובת הדיגיטל

 נעה בן חמו :  

.  2020שלום לכולם וברוכים הבאים לכנס היוזמה, מרכז הידע ולמחקר בחינוך, בשיתוף עם קהילת חינוך 

אנחנו כאן במושב בנושא למידה דיגיטלית, הדיגיטל לטובת ההוראה, גם בימי השגרה, במהלכו נקיים שיח  

התלמיד האידיאלי בעידן הדיגיטלי.  משותף ונדון בשאלות, מיהו המורה האידיאלי בעידן הדיגיטלי ומיהו

נמצאות איתנו כאן, דוקטור ליאת אייל חוקרת ומרצה במכללת לוינסקי, ראש התמחות עיצוב למידה בעידן  

המידע במכון מופת, לימור, ליאת, תעשי שלום, מעולה. ודוקטור לימור ליבוביץ מדריכה ומרכזת ארצית  

במשרד החינוך. לימור, תעשי לנו שלום, ככה שנראה, בחטיבת ההטמעה, מינהל תקשוב ומערכות מידע 

עסיס מורה לאוריינות דיגיטלית ומדריכת תקשוב במחוז תל אביב  -תודה. ונמצאות איתנו אביבית אדלר

גליק מורה לאנגלית ומקדת יוזמות בחינוך. שתיהן מקימות קבוצת הפייסבוק שיגעון  - ורקפת קונוואי

ח פתוח ונתחיל בשאלה, מהי בעצם למידה דיגיטלית, מהי בעצם למידה  הביטמוג'י בחינוך. אנחנו נקיים שי

מיטבית ומהי בעצם למידה דיגיטלית מיטבית. ליאת, נתחיל איתך והיתר כמובן מוזמנות ככה להצטרף לשיח  

 הזה. 

 :   ד"ר ליאת אייל

 טוב. אז אני רק רוצה להזכיר, שאנחנו כאן תכננו שיח פתוח, נכון? ושאלות רוחביות,

 בן חמו :  כן.   נעה

גם אמרנו שאין מצגות, אז כדי לא להבהיל את שאר עמיתותיי, רק לומר שיש לי   ד"ר ליאת אייל : ואנחנו

באמת רק שקופית אחת, כמענה לשאלה הזו ואני אשתף אותה כאן. אז אנחנו יכולים בעצם לומר, שלמידה  

ות המחקרית, אבל אם ננסה למצות ככה  דיגיטלית מיטבית, שיש לה המון הגדרות והמון התייחסויות בספר

את הדברים המרכזיים, אז אפשר לומר שלמידה דיגיטלית מיטבית קודם כל, היא כזו, אם היא כוללת עיצוב  

של חומרי למידה, שמגבירים את חוויית המשתמש, בהתאם לצרכים שלו. אנחנו מדברים כאן על 

אנחנו מתאימים בעצם את הלמידה ללומד. אם היא  פרסונליזציה, זה הדבר הזה שכולם מדברים עליו, איך  

כוללת כמובן למידה פעילה, מרכיב מאוד קריטי של למידה קונסטרוקטיביסטית, אם היא מתקדמת על ידי  

משוב שמעודד למידה, מה שנקרא, פידפורוורד, לא פידבק, אלא פידפורוורד. אם יש בה הזדמנויות ללמידת  

, שיחלקו את הרעיונות שלהם זה עם זה ואם היא תומכת בתהליכי עמיתים, שיציגו את התוצרים שלהם

חשיבה גבוהים ומורכבים, כאשר המורה בעצם יכול לתת הזדמנויות לתלמידים שלו, לשחק מה שנקרא עם  

הידע. וכל זה, תראו, רק במקום האחרון, אם היא כוללת שימוש בכלים דיגיטליים יעילים וזה אלמנט של  

הפרדה בין למידה ללמידה דיגיטלית, משום שהיום,  -י רוצה בעצם לעשות כאן את האידיגיטלית, משום שאנ

אם נסכם את ה... את ששת הסעיפים האלה, אני לא חושבת שיש דבר כזה, למידה שהיא לא דיגיטלית,  

אנחנו כמעט לא יכולים לעשות היום שום דבר בלי הכלים הטכנולוגיים, או שום דבר שהוא בעל ערך, בלי 

לנו איזושהי תמיכה של כלים טכנולוגיים. אז לכן, המונח דיגיטלית לא בטוח שצריך אותו. כל למידה,   שיש

 טובה, איכותית, תכלול את המאפיינים האלה כאן. 

   רקפת קונוואי גליק :

היי. אז אנחנו מאוד שמחות להתחבר לנקודה הזאת ודווקא השקופית הזאת ממש מובילה היישר אלינו. אז 

נו סוג של מייצגות כאן את הקול של המורים, של המורות, כי בעצם אנחנו במהלך הלמידה  בעצם אנח 

מרחוק פתחנו קבוצה שנקראת שיגעון הביטמוג'י בחינוך. היא קבוצת פייסבוק פעילה, שמכילה מעל חמשת  

דה  אלפים מורות ובעצם מה שאנחנו עושות שם, זה יוצרות ביחד מרחבי למידה דיגיטליים. ובעצם הלמי

שאנחנו רוצות לזמן, זה בדיוק סוג הלמידה שאת דיברת עליה, שזה למידה פעילה ושבראש ובראשונה אנחנו  
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פעילות בה, זאת אומרת, אם בעבר היינו בעיקר מסתמכות על ספרי הלימוד, אז השינוי העיקרי שאנחנו  

רות מתוך השפע של  מרגישות וחוות אותו ואנחנו רואות אותו בתוך הקבוצה, זה שפתאום המורות בוח 

האינטרנט את הפעילויות עבור התלמידים, הם הבוחרות, הן המעצבות, הן אלה שמעצבות את חוויית  

הלמידה שאנחנו רוצות עבור התלמידים שלנו. אז בעצם אנחנו מאוד מתחברות לנקודה הזאת, של מורות  

 נושא... -פעילות, שהן בעצם יוזמות. הן מעצבות את כל החוויה שהן מתאימות בפר

 עסיס : כן ...  -אביבית אדלר

 רקפת קונוואי גליק : כן, לרוב התלמידים.  

   עסיס :-אביבית אדלר

שזה בדיוק, כן, לימור, אם תוכלי שוב להראות את השקף שלך. ליאת, סליחה, ליאת, אם תוכלי שוב  

בעצם מאמינות   להראות את השקף שלך? ודיברת באמת על כל ה... עברת על רוב העקרונות שלנו שאנחנו

בהם, שפתחנו את הקבוצה הזאתי, שזה באמת השיתופיות והמשחק והפרסונליזציה שמאוד מאוד חשובה,  

היום, כשאני נותנת משימה, הילדים יודעים מאיפה מגיעה ... הם יודעים שזו אני זאת שעיצבתי את המשימה,  

הילדים גם להיות קשובים ולהיות   ממש עיצבתי אותה והכנתי אותה במיוחד בשבילם. זה מעודד מאוד את

 פעילים בשיעור, הלמידה פעילה, העידוד למידה. כן.  

 רקפת קונוואי גליק : 

ובעצם זה כל ה... זה השינוי העיקרי שאנחנו מרגישות בחוויה הזאת, שיש איזה שינוי בלמידה הדיגיטלית,   

מידה דיגיטלית אלא זה יהיה  שעכשיו את צודקת כשאת אומרת שכבר לא יהיה רק למידה רגילה או רק ל

 משולב, אבל יש כאן איזה שינוי שאנחנו בעצם מעצבות איזושהי חוויה ואנחנו מכוונות. 

   נעה בן חמו :

אביבית ורקפת, התייחסתן ככה לחוויה של המורות בתוך תהליך הלמידה הדיגיטלית ואני שואלת בעצם, איך  

נה נכנסה לחיינו והאיצה את כל התהליך של למידה  התלמידים חווים את השינוי הזה? זאת אומרת הקורו

דיגיטלית די במפתיע, התלמידים היו צריכים להתמודד עם המעבר הזה, המורים היו צריכים להתמודד עם  

המעבר הזה. איך התלמידים מגיבים ללמידה שהיא יותר דיגיטלית ואולי קצת פחות אישית ופחות פנים מול 

 פנים? איך זה משפיע עליהם? 

   רקפת קונוואי גליק :

אז שוב פעם, כאילו, בגלל שאנחנו מייצגות איזושהי, צד, איזשהו צד של המורות, אנחנו, אני חושבת  

שבעצם אנחנו מרגישות שמה שקרה זה שחוויית הלמידה של מורות השתנתה, זאת אומרת, בתוך קבוצת  

תוך רצון, איך להגיש חומרי למידה  הפייסבוק הזאת, יש איזה חוויית למידה שמורות עוברות של למידה מ

לתלמידים ואיך לעבוד בלמידה ההיברידית ובגלל שהחוויית למידה שלנו התרחשה ברשת, תוך שיתופיות,  

לא שזה בא מלמעלה, לא שזה בא מאיזושהי השתלמות או ספר, אלא מתוך איזשהו רצון וסקרנות שלנו,  

 לבוא לקראת התלמידים,  

  עסיס : לשתף.-אביבית אדלר

רקפת קונוואי גליק : ולהגיש להם את חומרי הלמידה בצורה שתותאם להם. אז החוויה שלנו היא כל כך 

טובה וייחודית שאנחנו רוצות להעביר לתלמידים שלנו, את אותה חוויית למידה. אז אני חושבת שחוויית  

אין מורה שעוברת  הלמידה שלנו ישירות משפיעה על חוויית הלמידה של התלמידים שלנו. זאת אומרת, 
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תהליך כזה שהוא כה מסעיר ומרגש והרבה מורות מדברות אצלנו במונחים של התמכרות והנאה וחדוות  

 למידה ופתאום, היא לא תעשה משהו שלא יהיה, ימשיך את התהליך הזה שהיא עברה. 

   עסיס :-אביבית אדלר

בר על הצד השני, שזה התלמידים,  אנחנו גם מעלות, אני הרבה פעמים מעלה בקבוצה כי חשוב לי באמת לד

אז אני מעלה תוצרים של התלמידים שלי, שאגב, לאו דווקא, לא הכל לימדתי אותם. יש לי ערוץ יוטיוב אז  

הילדים מצאו את הערוץ יוטיוב שלי, התחילו לעקוב אחריי, הם פשוט שולחים לי את ה... בעקבות הצפייה  

ם מדהימים. אפשר לראות את זה בקבוצה, מרחבים, הם  בסרטון, הם שולחים לי את התוצרים שלהם וה

מכינים מרחבים וירטואליים, חדרי בריחה, הם כולם שם בכלל, באטרף של הביטמוג'י. מאוד נהנים  

בשיעורים, המון, בדיוק דיברנו על זה, שאנחנו לא חוות את הנושא הזה של, אין לנו בעיות משמעת בכיתה,  

ות, הילדים כל כך עסוקים, כל כך פעילים שאין, אין זמן ל... זה לא בכלל בשיעורים שלנו, אנחנו לא מגיע

 עובר להם בראש, הם נהנים והם יצירתיים ובאמת, כיף לראות את זה וכיף לחוות את זה יחד איתם.  

ד"ר ליאת אייל : אולי אתם יכולות קצת לספר, סליחה שאני מסיטה רגע, כמה מילים מה זה הביטמוג'י? בטח  

 אנשים כאן לא יודעים. אני למדתי ועקבתי אבל הרבה אנשים בטח לא יודעים על מה אתן מדברות.  הרבה 

   רקפת קונוואי גליק :

 כן, בשבילנו זה כבר,  

 עסיס : וואי, זה חמור שלא יודעים.  -אביבית אדלר

שהיא לא קשורה   רקפת קונוואי גליק : הפך להיות מונח, אז. אוקיי, בעיקרון ביטמוג'י זה איזושהי אפליקציה

לתחום החינוך, היא אפליקציה שבעצם כל אחד יכול ליצור לעצמו סוג של אוואטר שלו וברגע שיוצרים  

דמות מצוירת בדמותי, אני יכולה לקבל מהאפליקציה אלפי מדבקות שונות, עם כל מיני כיתובים ודברים  

 חמודים. אז בעצם איך אנחנו רותמים את זה ללמידה?  

 עסיס : הנה.  -אביבית אדלר

רקפת קונוואי גליק : אנחנו, כל תוצר לימודי שאני מייצרת, אני שמה את התמונה שלי שם. עכשיו, עבור 

 התלמידים זה מייצר,  

 עסיס : אני ממתגת את עצמי,  -אביבית אדלר

 רקפת קונוואי גליק : כן. 

 עסיס : אני גם ממתגת את עצמי בעצם. -אביבית אדלר

נוואי גליק : כן. זה סוג של דרך שלי להראות להם, הנה, אני יצרתי משהו עבורכם, זה לא איזה  רקפת קו

ספר עלום שם, אלא תוצר שאני הכנתי עבורכם וככה אנחנו, בתקופה של הלמידה מרחוק, מנסות לחבר את  

אנחנו מנסות  התלמידים אלינו שוב וכאילו אנחנו יודעות שבעצם הקשר האישי הוא זה שמייצר למידה. אז 

 לשעתק את היחסים, לשחזר אותם דרך התמונות המחויכות, המצוירות והמלאות הומור שלנו. 

 נעה בן חמו : מקסים. לימור. 

   ד"ר לימור ליבוביץ :

אני רוצה להתחבר גם לליאת וגם לאביבית ורקפת. קודם כל, זה מה שהרגשנו מהרגע שנכנס הקורונה  

רה של המורים וזה הדביק אותנו, כצוות אוריינות דיגיטלית בתוך הטמעת  לחיינו, הרגשנו המון שמחה ביצי
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וניל והתחלנו ככה  -טכנולוגיות ויצרנו גלידות, כי גלידות זה טעים וגלידות זה כיף ויש בהם שני טעמים, שוקו

  ומתוך ההתלהבות של השטח, גם קיבלנו המון תוצרים. המון מורות שתכננו שיעורים ופשוט התחלנו לזרום

עם זה, בד בבד, הכנסנו גם את הפדגוגיה, כמו שליאת אמרת, הפדגוגיה איכותית, הפדגוגיה בה הלומד פעיל 

ומודע ללמידתו ומסוגל לעשות רפלקציה, מסוגל להניע את עצמו, יודע לעשות תהליכים ארוכים גם, של 

היא מתלהבת והיא  חקר, בהנחיה של המורה ופה יש את התפקיד של המורה והמורה צריכה, חוץ מזה ש 

עושה את הכל בכיף גדול ומדביקה את הילדים, יש לה את כל התהליכים הפדגוגיים שלה שהיא מחויבת  

אליהם. ואז זה הזמן, הרבה זמן ניסינו להכניס את התהליכים של הערכה חלופית וסביבות למידה שמלוות  

פות ופעם אחת ביטמוג'י ופעם אחת  את הלומד והמורה יוצרת עם הלומד הרבה טיוטות ויוצרים פעם אחת מ

איזשהו אובייקט, או פסל או כל מיני דברים שיוצרים ואז התפקיד שלנו, ראינו את התפקיד שלנו כמישהו  

שמחבר את הטכנולוגיה עם הפדגוגיה, החדשני ובעצם נותן כל מיני דוגמאות למורים. שיתוף הפעולה  

גרם לעוד ועוד ועוד תוצרים וסחף גם את המפמ"רים,  שקרה, זה הכיף שהיה. שיתוף הפעולה מהשטח בעצם 

יש לנו מספר מפמ"רים שככה נכנסו לעניין והם מייצרים ועובדים עם השטח ועם המדריכים שלהם וזה לא 

יוצא מהטכנולוגיה, זה יוצא מהתהליכים העמוקים של הלמידה, שהם גם רגשיים, גם חברתיים, גם  

ת מאוד גדולה. אבל הייתי רוצה לשאול את אביבית ורקפת, אתן מורות  קוגניטיביים וגם יש פה איזה הזדמנו

חוד החנית, בסדר? זה ממש חוד החנית, מה קורה למורות שמרגישות עכשיו, שפתאום התחילו לדבר סינית  

אליהם והם רואות אתכן אפילו ויוצר עוד יותר תסכול אצלם, מה, איך אתן בעצם מפצחות את חדר המורים  

 ות בהתלהבות ומסירות את החששות ממורות? זה מאוד מעניין אותי לשמוע.  שלכן ומדביק

   רקפת קונוואי גליק :

אז קודם כל, אמרת איזה משהו בדברים שלך שמאוד התחברנו אליו ככה, כתבנו אחת לשנייה פה שדיברת  

משהו   על שיתוף פעולה. בעצם הרשת מאפשרת לנו כמורות לשתף פעולה, לא רק בחדר מורים שלנו וזה

שהוא חדש, אוקיי? כי למשל, אני מורה לאנגלית, הרבה פעמים מורות לאנגלית ביסודי למשל, הן בודדות  

בתוך החדר מורים, יש מורה אחת או שתיים ואז קשה מאוד להעשיר אחת את השנייה. ובעצם מה שקורה  

פדגוגיה, אבל הדיגיטלי,  כאן, יש שיתוף פעולה, זאת אומרת, הדיגיטלי הוא לא המטרה, כמו שאמרת, זה ה

הרשת, היא מאפשרת לנו שיתוף פעולה שהוא ייחודי והוא מעשיר והוא מעורר השראה, שזה בעצם לא עוד  

לחלוק דף עבודה, אלא לעורר השראה. עכשיו, מה שמיוחד בקבוצה, זה שבאמת יש מורות מכל שכבות הגיל 

 ומכל ה...  

 עסיס : תחומי דעת.  -אביבית אדלר

אי גליק : מכל תחומי הדעת. אז בעצם, עכשיו אני מתחילה לענות למה שאמרת, שבעצם, מורות  רקפת קונוו

יכולות לראות תוצרים של כל תחומי הדעת וכל הגילאים ולקבל השראה. זאת אומרת, המטרה היא לא רק  

ורות  לתת דף עבודה, אני מגזימה את זה בכוונה, אלא לעורר השראה במורות וזה קורה ואנחנו רואות מ

 שמדברות במונחים של הנאה והיסחפות והתמכרתי, אני לא יכולה לעזוב את המחשב, שזה מדהים.  

   עסיס :-אביבית אדלר

ו... באמת התרומה שלנו, זה המקום הזה, הקבוצה הזו שהיא באמת מנוהלת באופן פרטי, זאת אומרת, אף  

לן הפכו למומחיות ונותנות עצות, אז  אחד לא ביקש מאיתנו לפתוח והמורות שהן משתפות פעולה וכבר כו

אם בהתחלה רקפת ואני היינו עונות על השאלות הטכניות, אז היוםם כבר כולן עונות אחת לשנייה והן  

רוצות לענות והן משתפות, שזה, שזה מדהים, שבעצם נוצרה קהילה תומכת של מורות, אבל אני רק רוצה  

כזו שאני באמת אוכל לתת את העצות האלה, אז באמת   להתייחס ל... כדי שאני באמת אוכל להגיע לרמה

הייתי צריכה בתור מורה, לקחת קצת פסק זמן ובאמת ללמוד הרבה ולקחת המון השתלמויות וקורסים  

חיצוניים, אז נכון שאנחנו, אני לא בדיוק מייצגת את המורה האידיאלית עם הילדים הקטנים בבית, שצריכה, 
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אז נכון, הייתי צריכה לעשות איזשהו פסק זמן ולהעשיר את עצמי וצריך   יש לה עוד חינוך והמון המון,

באמת לחשוב איך אפשר לעשות את זה, בלי שאני אפגע לעצמי בהיקף משרה, ואני אוכל כן להתפתח 

 בצורה שמבחינתי, היא מאוד מאוד משמעותית. זה דבר שבהחלט צריך לחשוב עליו. 

   רקפת קונוואי גליק :

שזה נולד בקיץ כבר אומר דרשני, זאת אומרת, הקבוצה נפתחה בקיץ, בחופשת הקיץ שהיינו  אולי, אולי זה 

שתינו ככה פנויות והכל סגור מסביב, אז לא באמת יש מה לעשות, אז זה היה סוג של בריחה והתמודדות  

 ויצירה מתוך תקופה קשה.  

   ד"ר ליאת אייל :

זה מקום, שאתן מתארות את המצב שאתן משקיעות  יש איזה ביטוי כזה, יש איזה משהו שקראתי פעם באי

פאסט  -גוד שזה האיכות של החומרים שמפותחים, יש את ה- המון המון זמן בעצם בדבר הזה, אז יש את ה

צ'יפ שזה העלות הנמוכה של פיתוח הדברים. ומה  -שזה המהירות שבה הדברים מפותחים ויש את ה

ים שלא תבחר, תמיד השלישי ייפגע. זאת אומרת, אם  שאומרים על המשפט הזה הרבה פעמים, שאיזה שני

אתה רוצה חומרים שהם איכותיים וגם יפותחו באופן מהיר, אז זה תמיד יהיה יקר. אם אתה רוצה חומרים  

שהם זולים ויפותחו מהר, אז זה יהיה לא איכותי, זאת אומרת, מה שלא תעשה, תמיד הצד השלישי ייצא לא 

נו מייצרים כמו שאתן אומרות, משוואה כזאת, שלפיה כל מורה, כל מורה,  טוב. והשאלה, באמת איך אנח 

יוכלו להגשים את ה... או להיות, או לפתח חומרים בצורה גם יעילה וגם מיטבית, עם חדוות יצירה, מי צריך  

להכשיר אותם לזה? מי צריך לסייע להם בהתפתחות המקצועית, האם זה צריך להיעשות, היה לנו את זה גם  

יחה, האם זה צריך להיעשות למשל, רק במעגל ההכשרה האקדמי, בתוך מסגרת אקדמית, נגיד תואר שני  בש

שלומדות מורות ולומדים טכנולוגיות או שילובים וכאלה ואחרים, או שכמו שאתן מציגות, יש גם מעגלי 

גשים, לא למקום  התפתחות אחרים, שבאופן בלתי פורמלי, מורים באים ולומדים. ומה קורה עם אלה שלא ני

הזה ולא למקום הזה? אנחנו כאילו יש כאן איזה אוטופיה, שכאילו כולם יש להם פתאום חדוות יצירה ויש  

להם מלא מלא זמן, אבל אני מרגישה שיש עוד קבוצת מורים שאנחנו לא מדברים עליה, שהם מאוד  

את התפיסה הפדגוגית שהיינו   מתוסכלים, שקשה להם מאוד עם האוריינות הדיגיטלית וגם שאולי אין להם

רוצים, במקרה שהם נתקלים באיזה קליפ פדגוגי והם לא בדיוק יודעים מה לעשות איתו. אז מה עם המורים 

 האלה? מה עם הקבוצה הזאת? מה, מה אנחנו עושים איתם? אולי זו שאלה ללימור.  

   ד"ר לימור ליבוביץ :

 על זה? אני אשמח לענות. הכנתי מצגת, אני צריכה להתנצל

 ד"ר ליאת אייל : כן, אבל לא נורא. תתחילי.  

ד"ר לימור ליבוביץ : לכל מי שרצה להשתתף בדיון, אנחנו נשאיר זמן לדיון, אנחנו תכף מסיימות... ואז  

אתם, בסדר? אני אראה, אני אראה רגע את המצגת הזו, רק את השיקופית. רואים אותה? בעצם מה שאני  

מספק גם לפני הקורונה, אבל בעיקר בתקופה של הקורונה הייתה העצמה והמון    רוצה לומר, שמשרד החינוך

פריחה, יושבות פה בתוך הקבוצה שלנו שלוש מפקחות שלנו על התקשוב ובעצם הפריחה והעצמה, סיפרתי  

לכם על הפרקטיקות, דגמי גלידות, אתם תרצו אני אראה לכם בסוף גם איפה זה נמצא וגם הרבה סביבות  

ת ייעודיות לתהליכי הערכה חלופית, שמבטאים את התפיסות שליאת, את סיפרת עליהן. בנוסף,  דיגיטליו

משרד החינוך נתן לכל בית ספר מספר דברים כמו, רכז תקשוב שהוא צריך למנות, פיתוח מקצועי, כל בתי  

ים פתוחים,  פדגוגי ומגוון קורסים ללמידה עצמית, יש כעשרה קורס-הספר קיבלו השנה פיתוח מקצועי טכנו

אל. בנוסף הציוד והתשתית, ציידנו כיתות ותלמידים באמצעי  -איי-שאפשר לגשת וללמוד אותם בקמפוס

קצה, אינטרנט אלחוטי לבתי הספר, תוכנות ניהול פדגוגי שהם מאוד חשובות כדי לעזור לבית ספר להתנהל 
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יש לו איזה שהם אמצעים כמו   כשאין בעצם קירות, זה בית ספר בלי קירות היום וזה מאוד מקל עליו אם

תוכנות ניהול, כדי לנהל נוכחות, ציונים ודברים מהסוג הזה. וסביבות ענן, אנחנו מאפשרים לכל בית ספר 

לבחור איזה סביבת ענן שהוא רוצה וכמובן יש מודל של משרד החינוך בנוסף לכך. וגם המון תוכן דיגיטלי,  

מדיה, סביבות עשירות מאוד, צילומים, הקלטות,  -ת, תוכן רבתוכן דיגיטלי עשיר, מגוון, מכל תחומי הדע

באמת, עושר אדיר של חומרים דיגיטליים. וכמו שציינתם, כל מורה יכולה לעשות עם זה מה שהיא מחליטה,  

מה שהיא רוצה ולפתח משהו שמותאם אליה. עכשיו אנחנו יודעים שההוראה האיכותית, היא כזאת ששמה  

וד קשובה לצרכים ולדיוק, למה שהוא צריך. אני חושבת שרק מורה שמכירה את  את הילד במרכז והיא מא 

התלמידים, יכולה לעשות את זה וכנ"ל כמובן בגן, והידע הזה נדרש, הידע שמחבר בין הפדגוגיה האיכותית,  

הידע על הלומד, על ההקשר שלו, על התרבות שלו, על האופן שבו הוא לומד באופן חברתי, על ההיבטים  

שיים וגם כמובן, הידע על האפשרויות הרבות שיש בטכנולוגיה, אבל כמובן שזה הכל ביחד, זה משהו  הרג

שהוא הוליסטי וזה לא משהו שלומדים ביום אחד, צריך פה המון סבלנות ואני חושבת שאם משהו צריך עוד,  

צב שלהם ומי  זה שהסביבה תהיה מאוד תומכת, לכל מורה ללמוד בקצב שלו כמו שהתלמידים לומדים בק

שיודע יותר בתוך הקבוצה, דיברתם על קהילה, הוא בעצם נתפס כמישהו שהתנסה כבר והוא זה שצריך  

לפעמים לספק גם את התמיכה, גם מבחינה רגשית אולי, חברתית וגם את התמיכה של הידע והניסיון. אני  

ורה וזה שינוי מאוד גדול  מסכימה אתכם שהקהילות שצצו וממשיכות לפעול הם ברכה והם באמת יישאו בש

ממה שהיה לפני קורונה. אז זה התרומה שלנו מבחינת משרד החינוך. אני אשמח להראות לכם בסוף המפגש  

 את הגלידות, פרקטיקות ודברים שעשינו, בהחלט הרבה עשייה. 

   רקפת קונוואי גליק :

מעלה אל המורים ואנחנו  בעצם מה שהצגת מתחבר אלינו, כי בעצם, את כאילו מייצגת את מה שמגיע מל 

כאילו מין איזה יוזמה שהיא מגיעה מלמטה. אני חושבת שבעצם המפגש הוא באמצע, זאת אומרת, יש דברים  

שהם מצליחים דווקא כשהם באים מלמטה, יוזמות של מורים והם סוחפות אחריהם וצריך גם את היוזמות  

 כזה.   two way streetזה בעצם שמגיעות מלמעלה, את התמיכה שמגיעה מלמטה ובסוף נפגשים, 

 עסיס : נכון. לימור, הייתי בכל ההדרכות שלך כל הקיץ, בכל ההדרכות שהיו, הייתי.  -אביבית אדלר

 ד"ר לימור ליבוביץ : תודה. איזה כיף. 

   עסיס :-אביבית אדלר

אני אומרת כאילו זה באמת קיים, אני רק אחזק את מה שאמרת, זה קיים. נתתם המון המון הדרכות, המון  

המון משאבים. אני מודה שאין כמעט, אני לא חושבת שיש משהו אחד שפספסתי בקיץ הזה ואני אומרת  

אילו השאלה, זה ה... זו הבאמת ה...  באמת, איך אנחנו מכניסים את זה לסדר היום של המורה. זה, זו כ

 דילמה כאילו, איך להכניס את זה. 

   רקפת קונוואי גליק :

אני חושבת שהתשובה, סוג של נמצאת בהשראה שלנו. אנחנו בעצם נתקלנו בקבוצה הזאת בארצות הברית.  

רואות,  , היא הקבוצה שהיא ההשראה ושם אנחנו mother shipיש קבוצה אמריקאית שאנחנו קוראים לה 

שלמורות יש יותר זמן ליצור. זאת אומרת, מה שאביבית אומרת זה שכאילו, כמעט יש הכל, אבל יש משהו  

אחד שסוג של חסר למורים ומורות והוא המשאב הזה של זמן, זאת אומרת, הזמן תכנון שלהם הוא קצת  

ייק. זה, זה משהו שבאמת  יותר גדול והוא מאפשר להם את הזמן הזה של לעצור, לחשוב, לתכנן, להכין, לד

 אחד המשאבים שחסרים ומאוד משפיעים. 
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   ד"ר ליאת אייל :

אני חושבת, אני רוצה להגיד שיש גם הרבה אנחנו לא יודעים, ממה שמורים עושים, בפרט אולי היום, אולי  

ין  ההורים יודעים, אבל המנהלים או משרד החינוך לא יודעים מה המורים עושים בשנה האחרונה כמעט, א

להם כמעט גישה כדי לדעת איזה פעולות הם מבצעים, ואחת הבעיות זה שאנחנו לא יודעים איך הם  

משתמשים למשל, ביישומים הטכנולוגיים ואחת הדוגמאות שעולות תמיד ודיברנו עליהן גם בשיחה  

עם  המוקדמת, זה שמורה שיש לה תפיסה חדשנית או עדכנית, מתקדמת, היא תדע לעשות דברים נהדרים 

הילדים ותנו לה טכנולוגיה או כלי כלשהו והיא תדע מקסים מה לעשות איתו. אבל מורה אחרת, יכול להיות  

שהיא תיתקל פתאום בכלי של פדלט, סתם כולם מכירים, אז אני נותנת אותו כדוגמה והיא תגיד, אוי, איזה  

ש מהם להעלות כל מיני פוסטים  יופי של כלי, כאן התלמידים יכולים להעלות את התגובות שלהם. והיא תבק

בתוך הפדלט, אבל אז, אין לה כל כך ידע לגבי דגמים שונים של למידה שיתופית ואולי הידע שלה מוגבל  

בתחום הזה, היא לא תדע מה לעשות עם כל התגובות שנאספו בפדלט, זאת אומרת, מה עם הקומה השנייה  

, צריך איזושהי, צריך איזשהו שינוי בתפיסה, זה  שצריך לבנות על כל הפוסטים שנאספו ובשביל זה באמת 

לא תמיד קשור לטכנולוגיה. כן, אנחנו יודעים שאפשר להשתמש בטכנולוגיה גם באופן פחות מיטבי ויש  

 ,content maybe the king-איזה משפט שאני מאוד אוהבת לומר, הוא מתקשר מאוד למה שאתן אמרתן, ש

but context is the queen הוא באמת, בדיוק כמו שאתן אמרתן וגם בדיוק מה שלימור אמרה, זה   והרעיון

שההקשר, כן? של מי התלמידים שלי ואיפה אני נמצא ומה אני עושה עם הכלי הזה ומה הם זקוקים לו, יש  

איזושהי תחושה, או חשיבה רומנטית, שאנחנו יכולים להעתיק את מה שאנחנו עושים בכיתה, אל תוך הזום  

מידה דיגיטלית, אבל בסופו של דבר, זה לא נכון ואנחנו גם יודעים ממחקרים וגם בתגובה למה  או אל תוך ל

שלימור אמרה גם קודם, שיש אוכלוסיות שזה פשוט לא מתאים להן, אוכלוסיות מוחלשות, אוכלוסיות  

א רק  שההורים שלהם מאותגרים מקצועית, שלמידה מקוונת היא לא מתאימה להם והיא לא מסייעת להם, הי

משאירה אותם מאחור. אז איך באמת אנחנו מגיעים לאותם מקומות שאנחנו לא יודעים מה קורה? שאנחנו  

חברתית? זאת אומרת הטכנולוגיה  - לא יודעים מה המורים עושים, לא מבחינה פדגוגית, לא מבחינה רגשית

רר לעצמנו רגע, את כל כאן באיזשהו מקום היא איזשהו גורם, גורם זר במשוואה הזו ואנחנו צריכים לב

הדברים האחרים, הכנס התחיל למשל היום, בשיח על ערכים, כן? אני, אני לא חושבת שהיום, או אני לא  

רואה כמעט מישהו שם את זה בראש סדר העדיפויות שלו, כן? אז גם כשאנחנו מדברים על כלים 

קפת לא מייצגות, כן? אני חושבת, את  טכנולוגיים, איך ואיפה זה נכנס לתוך העשייה ושוב, אתן, אביבית ור

מרבית המורים, אתן מיוחדות, אתן עושות דברים אחרים. איך אנחנו מביאים את האוכלוסייה ה... של מורים  

שנמצאים בפריפריות, של מורים שצריכים עוד הכשרה פדגוגית לגבי איך להשתמש בכלים האלה, איך 

של חדוות היצירה. אז למשל, אחד הדברים שדיברתם על   אנחנו מוצאים אותם ומביאים אותם למקום הזה,

מלמעלה למטה, אני זוכרת שנתתי איזשהו ייעוץ לאיזה בית ספר, ששם המנהלת החליטה שהיא, ביסודי  

דווקא זה היה, שאין ספרי לימוד בבית הספר, היא החליטה שהיא לא רוכשת שום ספר לימוד, לא דיגיטלי  

ו שמטה מתחת לרגליהן את השטיח ואמרה להן, זהו, אין לכם ספרים ולילדים  דיגיטלי, המורות כאיל-ולא לא

אין ספרים, עכשיו בואו נראה מה נעשה. והמקום הזה שאתן מתארות, של חדוות היצירה והפיתוח והתכנון,  

בא מהמקום הזה של חוסר באיזשהו כלי טכני, או איזשהו אמצעי עזר שהוא נורא נפוץ ושכיח, שלפעמים עד  

כך מורים משתמשים בו כמערך השיעור שלהם, כאיזשהו תחליף לעצמם, בואו נמלא את החוברות   כדי

מעמוד זה ועד זה, אין את זה יותר. אז עכשיו אין להן ברירה, הן צריכות להתחיל להביא חומרים אותנטיים,  

י וללמד אותם  חומרים גולמיים לתלמידים שלהם, פתאום כל מיני כתבות מעיתונות שסותרים אחד את השנ

חשיבה ביקורתית, פתאום לפתח בעצמם כל מיני רעיונות ופעילויות ושאלות. פתאום לחשוב רגע, מה  

התלמידים שלי בכלל צריכים? איך אני מתאימה להם את החומר? זאת אומרת מהמקום הזה של החוסר, באה  

את המורים למקום הזה של אין   היצירה. ואני חושבת איזה עוד טכניקות ניתן לבצע בצורה כזו, כדי להביא

אין ברירה בתחום הדיגיטלי, איך אפשר לעשות את זה גם בתחומים  -ברירה, כמו שהקורונה הביאה לנו את ה

פדגוגיים אחרים, שיהיו עוד איזשהו רובד על הדבר הזה, הטכנולוגי שאנחנו קוראים לו קהות, או לא יודעת  



 

8

 

נמאס מקהות? כי כל המורים כל הזמן, קהות קהות קהות ונכון,   מה, שגם כן נתנו את הדוגמה הזאת ש... למה 

בהוראה חשוב לנו לגוון. אז מורים מאוד אוהבים לעשות קהות, אבל קהות בסיכומו של דבר הוא סוג של  

פרס, נכון? אם אנחנו נלמד יפה כל השיעור, אז אנחנו בסוף השיעור אנחנו נשחק. אז המורה בונה את  

דים לשחק ופאן פאן פאן, אבל בסוף מה שאנחנו עושים, זה שהנה, הגענו, הגענו  המשחק, נותנת לתלמי

למקום הזה, איזה יופי, המורה פיתחה, זה מה שרצינו, נכון? היא תפתח להם, היא תשתמש גם בכלים 

דיגיטליים, אבל אנחנו מעודדים תחרות שהיא לא תמיד בריאה, אנחנו מעודדים שינון ידע באמצעות שאלות  

ראקטיביות של ידע וחשיבה מסדר נמוך, אנחנו מעודדים את התלמידים לבחור רק תשובה אחת  אינט

ומדגישים את התוצאה במקום תהליך מחקרי שלם. עכשיו, מורה שיודעת ויש לה תפיסה פדגוגית שהיא לא  

דברים  מסורתית, תציג בפני התלמידים מגוון של פלטפורמות של משחקים, לא רק קהות, יהיו שם כל מיני 

אחרים. ולא חסר פלטפורמות ומחוללי משחקים והיא תבקש מהם, בואו נעבוד בקבוצות, עכשיו כל קבוצה  

הנה לכם עשרה מחוללים, בואו תקבלו החלטה, תהליך של קבלת החלטות, איזה יתרונות וחסרונות יש לכל  

את המשחק והכל   אחד מהמחוללים האלה, תפעילו שיקול דעת, תצקו לתוכו תכנים, תתכננו, תפתחו

בצוותים, כן? ואז אחר כך כולנו נשחק. אז יש כאן יצירתיות, יש כאן קבלת החלטות, יש כאן חשיבה מסדר  

גבוה, יש למידה שיתופית, יש יצירתיות ובעיקר יש אוטונומיה והרבה כבוד לתלמידים בתהליך הלמידה. אז  

ושל ערכים  SELאת האתגר החדש הזה של  כל פעם יש לנו איזשהו אתגר חדש לפצח והנה עכשיו, יש לנו

 ושל פדגוגיה. אז האישיו אולי הוא כבר לא בדיוק רק הכלי הדיגיטלי.  

   נעה בן חמו :

אני חושבת, אני מתחברת שנייה למה שליאת אמרה, שעוד אתגר שיש לנו בתוך העידן הדיגיטלי זה בעצם  

נחנו שומעים על כלי חדש ויש הדרכות  השפע. גם האתגר של השפע מסביב, שיש הרבה כלים וכל פעם א

ודווקא הכל נגיש, יש ביוטיוב הדרכות, יש מורים שיודעים, רוצים ככה להנגיש את הכלי ויש גם ריבוי של 

תכנים, ואני אומרת את זה דווקא מהכובע של ... שמובילת קהילת שנקראת לשון מחוץ לקופסה, ששם אני 

ים קורה, שמורה לוקחת תוכן כפי שהוא, מבלי לחשוב שנייה  מפרסמת תכנים למורות לעברית והרבה פעמ

איך זה מתאים לתהליך הלמידה מול התלמידים שלה בכיתה, אם זה מתאים לרמה שלהם מבחינה לימודית,  

אם זה מתאים מבחינת התוכן, מבחינת הנושא, מבחינת המון דברים שצריך לחשוב עליהם, ואני מוצאת את  

ל אנשים שפונים אליי ואומרים לי, רגע, היחידה הזו והזו היא מותאמת לכיתה  עצמי לפעמים גם עומדת מו

ה', התלמידה שלי במקרה קיבלה את הדף הזה בכיתה ה', זה בכלל דף שאני, מבחינת התוכן, חושבת שהוא  

בכלל מתאים לחטיבת הביניים, או בכלל לסגנון אחר של למידה וזה פספוס, כאילו זה משהו שתופס אותי  

דת זמן כזאת וגורם לי להרגיש שעם כל הרצון שלי לשתף ולסייע בתוך הדבר הזה, למורים או מורות  בנקו

אחרים, אני מרגישה שלפעמים אני קצת יורה לעצמי ברגליים, כי אם מורה לוקח את הדבר הזה שהוא מוכן  

הוא רגיש בשיח  ומגיש אותו ככה לכיתה, בלי לחשוב רגע אם זה מתאים, אם זה לא מתאים, אולי הנושא 

הכיתתי, אולי בתהליך הלמידה הוא כרגע לא, לא בדיוק בשלב המתאים, וזה גורם לי הרבה לחשוב, גם על  

העניין הזה של שיתוף עמיתים בתוך הרשת החברתית ובכלל, בתוך המדיה הדיגיטלית וגם עם השפע הזה  

רם למורים אחרים לקנאת סופרים, ומורים שיוצרים כמו, אביבית ורקפת והמון מורים אחרים, האם זה גו

לרצות ליצור מעצמם עוד ולתת וללמוד גם הם לעשות את הדברים, או שהם מרגישים שהכל מוגש על מגש  

של כסף ואין צורך להתאמץ, כי יש כל כך הרבה מערכים שמשותפים בחינם ובקלות באתרי האינטרנט  

אשמח אם תתייחסו לדברים שאמרתי ותגידו  וברשתות החברתיות, שבעצם לא צריך ככה להתאמץ. אז אני 

 כל אחת מה היא חושבת על הנקודות האלו.  

 אני רוצה להתייחס, אפשר?  

 נעה בן חמו : כן.  
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 ד"ר ליאת אייל : יש פה אנשים גם שמצביעים אני רואה, מאוד יפה, כבר הרבה זמן.  

 ד"ר לימור ליבוביץ : נעה, אני ממש אשמח שהאנשים פה ישתתפו.  

 נעה בן חמו : כן, אנחנו אפשרנו את ה...  

 ד"ר לימור ליבוביץ : הם רוצים ונראה לי מקסים.  

נעה בן חמו : נכון. הדיון הוא מאוד חשוב... הוא ככה במסגרת המפגש, אבל תכננו לשמור אותו קצת ... אבל 

 ל... מדי, את יכולה ככה להתייחס.  אפשר בהחלט להתחי

 מדי : אז רגע, אני יכולה לדבר? 

 ד"ר ליאת אייל : אז תעשי סדר, אולי תעשי סדר. יש פה אתי, חגית.  

 נעה בן חמו : אז אנחנו נתחיל מאתי. אתי, את רוצה ל... 

  אתי :

והכריחו את המורים  אני אשמח להתייחס, כן, תודה. ליאת אמרה, דיברה על החוסר הזה שלקחו את הספר  

ליצור, זה מה שעושה את החדוות יצירה. רציתי להגיד שבאמת בזמן הקורונה, אני לא הייתי מדברת על חסר  

אלא, או על חוסר, אלא דווקא על הצורך. המורים רוצים להיות רלוונטיים, רוצים שהילדים ייכנסו לזום או  

ואנחנו, אני ממונה על התקשורת במחוז מנח"י  לשיעורים, לסביבות וילמדו ושיהיה להם גם קשר אישי 

פדגוגית  -מטעם חטיבת הטמעת טכנולוגיות משרד החינוך ובאמת, עשינו השתלמות למורים, השתלמות לטכנו 

שעות, יש לנו הדרכה בבית הספר וגם נתנו עוגן לבית הספר, שזה סביבות הענן. אני חייבת   30עד  18של 

וד גדול, באמת המורים מרגישים את הצורך הגדול וברגע שנתנו להם  להגיד שאני אישית מרגישה מהפך מא

את הכלים, הם קפצו למים. יש לי מורים, דווקא מגזר דתי, נקרא לזה קצת כמעט חרדי, מורות שאפילו בלי  

סמארטפונים שפתאום עכשיו מנהלות קלאסרומים, עם המון גיוון של פעילויות, תלמידים פעילים, ממש לא  

דקות ונדבקו בחיידק הזה, באמת מרגישים את החדוות יצירה. אז אם שאלתם על   45מדברות  רק זום שהם

איך לעשות, אז אני אומרת, זה צורך ולתת באמת את הכלים, הביטחון שיש להם למי לפנות ובמי להיעזר.  

 זהו, תודה.  

 נעה בן חמו : תודה, אתי. חגית, נעבור אלייך. לא שומעים אותך, חגית.  

  חגית :

לב בכפר סבא. אני  -זהו. ערב טוב לכולם, קוראים לי חגית גולדשטיין, אני רכזת אנגלית בחטיבת הביניים בר

גם מדריכת תקשוב במחוז מרכז, אני עובדת עם אורית טאטי ובשבילי, כלים דיגיטליים זה כמו שילד קטן  

כשיו, נאמרו פה כמה דברים  נכנס לחנות ממתקים. אני כל פעם מחפשת כלי חדש ואני פשוט עפה על זה. ע

והייתי רוצה להתייחס אליהם. אחד, יש פה שפע באמת שאפו, שאפו, שאפו לכל העוסקים במלאכה, באמת.  

השאלה היא כמו שציינתם מקודם, איך אנחנו מנגישים את כל השפע האדיר הזה למורים. איך אנחנו יוצרים  

קטיקות ההוראה והכלים הדיגיטליים לכלל המורים. את החיבורים בין השפע, גם מבחינה פדגוגית של כל פר

 וכמו שציינת פה, אתי מקודם, אתי? כן? 

 נעה בן חמו : כן, כן.  

חגית : שהמורים הם לא הלכו מחוף הים לשחות בים, אלא פשוט זרקו אותם לתוך האוקיינוס והם נאלצו 

ציב בפנינו המורים בעיות, של איך  בלית ברירה, בלי מצופים להתחיל לשחות ובאמת, כלי דיגיטלי יכול לה

עושים את זה וזה לא מסתדר לי וזה, אז אני יכולה לעזוב את זה. מאידך גיסא, אני למשל, כשאני מעבירה  
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שיעורים בחטיבת הביניים, אני תמיד תמיד תמיד, מסיימת כל שיעור במשוב. אני רוצה לדעת איך היה  

לבת כלים דיגיטליים. אממה? הכלי הדיגיטלי הוא לא צריך השיעור שלי, חשוב לי, זה בקרה שלי. ואני מש

לעמוד בפני עצמו, הוא לא אישיו בפני עצמו. הוא צריך לשרת את המטרה הפדגוגית, את התוכן הפדגוגית,  

את המטרות גם המטרות של התוכן וגם את המטרות של השפה, כל אחת בתחום הידע שלה. הכלי הדיגיטלי  

ו לוח, זה כמו גיר ואם אנחנו משתמשים בו, אבל אנחנו עושים להם קהות, אז זה  אמור לשרת אותנו, זה כמ

מה שהילדים יודעים. אני למשל, היום עשיתי שיעור לתלמידים ואני הרגשתי דרך המסכים השחורים, שהם  

ממש  נדלקים, נדלקים כי הם אומרים, וואי, מה חגית מכינה לנו היום, שהיה להם כיף והם כתבו לי, היה לנו 

כיף, כי אני יכולה לשאול שאלה, בפתיחת שיעור ושכל ילד יענה, אבל אני יכולה לשים לו את, להשתמש  

למשל, בסוקרטיב, או להשתמש במנטימטר ושכל הילדים יראו מה, מה כולם כתבו ולהתייחס לזה וגם אפילו 

ם את זה וגם, אני באמת,  להתייחס למבנה משפט אנגלית. אז הכלי הזה משרת את המטרה שלי והילדים רואי

אלים ואני כבר עפתי, יצאתי מהחלון, אני עושה שיתופי פעולה, יש לי כיתה מטורקיה שאני  -בי-אני בונה פי

קונפרנס ואני ואני  -עובדת איתה וכיתה מקליפורניה וכיתה מפורטוגל שכולם עושים ביחד ואני עושה סקייפ

נלמד כלי חדש, תראו, והם כבר מחכים, אני רואה, אין כזה כל פעם אני באה לילדים ואני אומרת להם, היום 

דבר שאצלי מכבים מצלמות, הם מדליקים, הם רוצים לראות כבר מה אני עושה להם. יש לי רעיון, אני 

אומרת, הייתי מציעה גם לעשות את ההשתלמויות האלה שעושים למורים, גם לתלמידים. למה שהם לא  

והם יודעים פדלט, למה שלא ניקח קבוצת ילדים, אוקיי? בגילאים מסוימים  יידעו? הם יודעים קהות, יופי 

איז? ואיך  -ונעשה להם השתלמויות שהם יידעו, איך משתמשים בסוקרטיב ואיך משתמשים בקוויז

לט? ואני יכולה למנות לכם עכשיו שלוש שעות כלים, זאת לא המטרה, אבל כמו שאנחנו  -משתמשים בקוויז

שנה, כן, לעשות השתלמויות לילדים. אני   80הקיץ, כן? שעשינו, זה נראה כאילו לפני עושים את קייטנות 

לב,  -בטוחה שהם מאוד ישתפו פעולה והם ירצו. אני למשל, משתמשת בפלטפורמה, אצלנו בבית הספר בבר

 קלאסרום, אני ישנה שם, אני בונה להם מצגות שהם אומרים, איזה יופי, -משתמשים בגוגל

 : מעולה.  נעה בן חמו 

 חגית : לא רק סתם עיגולים וריבועים. 

 נעה בן חמו : מעולה. 

 חגית : אז אני אומרת, אפשר להנגיש גם להם את החומר הזה. 

 נעה בן חמו : העלית נקודה, 

 חגית : שהם יידעו.  

 נעה בן חמו : העלית נקודה מאוד יפה וחשובה, תודה לאתי, תודה לחגית.  

   רקפת קונוואי גליק :

אפשר שנתייחס? אני חייבת להתייחס לדברים. קודם כל, מה שחגית אומרת זה זה, אנחנו מרגישות את  נעה, 

זה ויש עשרות, אם, על... מה, זה מאות מורות ככה במצב הזה של התרגשות, התלהבות וחנות ממתקים,  

בעצם,  אנחנו שם וזה מה שצריך שיקרה למורות וזה קורה. ואנחנו שמענו גם בדברים שלך את זה ש

הטכנולוגיה היא לא המטרה שלנו, היא האמצעי ואחד הדברים שקורים בתוך התהליך הזה, זה א' כל, העלאת  

מעמד המורה, כי ברגע שמורים נמצאים במקום הזה, מדברים ככה והם רלוונטיים, זה סיפור אחר לגמרי. 

- ם טכנולוגיה והם נמצאים איהרי פעם דיברו עלינו במונחים שהמורים הם רק יודעים ללמד, הם לא יודעי

שם בשנות האבן. אנחנו לא שם יותר וזה נקודה מאוד חשובה שהטכנולוגיה עוזרת לנו לחזק את המעמד  

שלנו ועוד נקודה, שעצם השימוש, נכון שכל כלי חייב להיות מדויק, אבל עצם השימוש בטכנולוגיה, הוא  

הם. ברגע שהם רואים מולם מורה שמתמודדת  כבר מחבר את הילדים למשהו אותנטי שרלוונטי לחיים של
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עם טכנולוגיה, מציגה להם כל פעם משהו חדש, גם אצלי התלמידים במצב שאת מתארת, שהם מתרגשים  

והם יודעים שעם רקפת הולך להיות איזה שיגעון חדש, אז זה כבר רלוונטי, כבר הם מרגישים חיבור, הם  

וא מהעולם שלהם ולא איזה תקופת האבן שהגענו אליה. אז  יודעים שהם  נמצאים במקום הנכון, במקום שה

יש משהו בשימוש בטכנולוגיה עצמה, שכבר מקרב את הילדים אלינו, מחזק את המעמד שלנו, נותן לנו כיף.  

 יש כאן, יש כאן המון.  

   עסיס :-אביבית אדלר

הוסיף שמאוד מאוד חשוב  אני גם הייתי רוצה להוסיף, אני יודעת שיש מישהו שמבקש לדבר, אני רק רוצה ל

 לתת למורה את ההרגשה שהיא יכולה לטעות, היא יכולה ללמוד תוך כדי, לא צריך לדעת מאה אחוז,  

 רקפת קונוואי גליק : נכון.  

עסיס : כי מחר במילא הכל ישתנה מחר, בואו, הזום מתחדש לנו כל יומיים יש איזשהו עדכון.  -אביבית אדלר

ך להיות מאה אחוז וזה גם, אני מרגישה, אני אומרת למודרכות שלי, זה בסדר  לא צריך להיות ספץ, לא צרי

לטעות, מה יקרה. אז שלחתם את הילדים לחדרים והם נאבדו איפשהו, הם הלכו לאיבוד, משהו קרה, לא  

 קרה שום דבר, נחזיר אותם חזרה ותתנסו.  

   רקפת קונוואי גליק :

בלמידה, גם אנחנו טועות ואנחנו ניצבות מולם, לא כגוף הידע,    זה בדיוק מודלניג שאנחנו עושות, שגם אנחנו

, זה המטרה והטכנולוגיה מביאה את כל זה לכיתה, life long learnerאלא כבן אדם לומד. כמו שהמטרה שלנו 

 זה מדהים.  

 עסיס : אני רואה ששמואל כבר מרים יד הרבה זמן ורוצה לדבר.  -אביבית אדלר

 ...   רקפת קונוואי גליק : זה

 עסיס : לא, שמואל.  -אביבית אדלר

 וגם זאב.   -

 עסיס : וגם זאב. -אביבית אדלר

   שמואל :

שלום. כן, שלום. אז קודם אני, טוב אני שמואל ירושלמי, אני פעיל חברתי הרבה מאוד שנים ומה שרציתי 

לומר, שכאשר אנחנו מדברים על למידה מרחוק שכפי שאני מבין, היא תימשך עוד הרבה מאוד זמן, כאילו  

שבון את זה. האם לכולם יש אותה  יומיים, אז אנחנו צריכים קודם כל, לקחת בח -קורונה לא תיגמר תוך יום

מידה של נגישות? כאילו לכל התלמידים אותה מידה של נגישות לטכנולוגיות והאם כל בתי הספר, יש בהם  

אותן אפשרויות טכנולוגיות כפי שתוארו בין היתר בהרצאות היום, ואם אין נגישות שווה, אז אנחנו צריכים 

ה, כי למידה מרחוק אפקטיבית ויעילה ביותר, זה בעצם המפתח  לחשוב איך אנחנו יוצרים את הנגישות השוו

לכך שהלמידה מרחוק בבתי הספר תוביל לתוצאות רצויות ותהיה לא פחות טובה ולא פחות אפקטיבית ממה  

שהלמידה הפרונטלית בתוך הכיתה, שזה נוגע גם לבתי הספר וליתר מוסדות החינוך, גם גני ילדים, גם  

וכולי ובהקשר הזה, אני חושב שאנחנו צריכים לעבוד על זה שהמדינה פשוט תיקח   אוניברסיטאות... וכולי

על עצמה, הנגשת הטכנולוגיות האלה לכולם באופן שווה, וכמובן על שיפור ושכלול הטכנולוגיות הקיימות,  

שבאמת כשאתה יושב בבית, אתה תוכל לראות בזה חלופה לזה שאתה יושב בכיתה ולא להרגיש את ההבדל.  

 ה מה שרציתי להגיד.  ז
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   ד"ר לימור ליבוביץ :

בתי ספר בתוכנית התקשוב,    1,900שמואל, תודה רבה. אני רוצה לסבר את האוזן, לפני קורונה היה לנו 

שזה אומר שלכל בתי הספר הללו יש כיתה מתוקשבת, שזה אומר מקרן, מחשב וחיבור לאינטרנט לבית  

בתי ספר נוספים לתוכנית התקשוב ונתנו   1,600נו, הכנסנו הספר. ובפרוץ הקורונה, בסגר הראשון התארג

את התנאים האופטימליים ללמידה מתוקשבת, כמובן ציידנו גם תלמידים. בסגר השלישי כבר אני יכולה 

להגיד שאנחנו בתהליך מאוד מאוד, כבר כמעט לקראת הסוף של חלוקת המחשבים לכל בתי הספר, כדי  

מאוד חשוב למשרד החינוך, אנחנו עושים את זה דרך ספריות השאלה, בית  באמת לדאוג להוגנות, זה מאוד 

ספר מקבל מספר מחשבים לפי צרכיו ומחלק את זה למשפחות, לתלמידים, מסייע להם כמובן בהיבטים  

 הטכנולוגיים, להפעיל את המכשיר בהתאם לצורך הלמידה, כמובן מתייחסים לזה.  

 ביקשת לדבר.  נעה בן חמו : טוב. זאב, נעבור אליך, 

  זאב :

 ממדי, בראייתי לפחות, -טוב, ראשית אני רוצה להעיר שרוב השיח היה מאוד מאוד חד

 נעה בן חמו : רגע, אנחנו לא שומעים אותך, כן.  

ממדי כי הוא התנהל בעיקר בקבוצה של מורים ומשרד החינוך ולא שמעו קולות  - זאב : רוב השיח היה חד

סיסית שאני הבנתי כשראיתי את הנושא של הדיון היה, מה ה... זאת  אחרים מהשטח. עכשיו השאלה הב

אומרת אני רוצה, שואל את השאלה, מה המטרה? האם למידה בעזרת הדיגיטל על מנת מה? ואני לפחות  

. זאת אומרת אנחנו צריכים להבין שהילד, 21-עניתי לעצמי, שזה לימוד איך ללמוד בהתאם לאתגרי המאה ה

, שהם לרכוש ידע בעזרת עצמו קודם כל,  21-, צריך להכשיר את עצמו לאתגרי המאה האו הנער או העולל

בהדרכה, בחניכה, אבל שילמד ללמוד לבד ואת התחומים שמעניינים אותו, ולזה, לכיוון הזה, המורים לא  

הוכשרו, לא יעזור כלום. עכשיו אם אני מסתכל, על כמה כסף משרד החינוך, לימור, כמה כסף משרד  

נוך השקיע בנושא של התקשוב בעשור האחרון, מדובר שם בלמעלה מחצי מיליארד שקל. אז אי אפשר  החי

בתי ספר שיהיה להם מחשב, אבל לא הכשירו את המורים   1,900-להגיד שחצי מיליארד שקל האלה הלכו ל

דים באותם בתי ספר לפעול כל אחד מביתו וללמד את התלמידים ולא עשו אפילו הכנה בסיסית לתלמי 

ולהורים שלהם, איך ללוות את הלימוד הזה. ולכן, כרגע, כמו שאנחנו חווים את זה, אני מדבר על הורי  

ישראל, חווים את זה כמערכת שבעצם מרחיבה את הפערים בחברה הישראלית, מרחיבים את הפערים 

. עכשיו, נכון בחינוך והפערים בחינוך אחרי זה יקרינו על כל העתיד של אותם ילדים וחבל. פשוט חבל

להיום, המערכת, בגלל שלא הכשירה את עצמה לזה ולא הכשירה את כל הסובבים אותה, התוצאה של זה  

כרגע היא, שההורים, בעיקר בתלמידים הצעירים יותר, זאת אומרת נאלצת, מה שקרה, ההורים מרותקים  

ם? מה לעשות כשחלק גדול  ביחד עם התלמידים למחשבים. עכשיו מה לעשות שיש יותר מילד אחד או שניי

מבתי האב, כמות המחשבים קטנה מכמות הילדים, או שאין בכלל מחשבים בבית? אנחנו כאן יוצרים פערים 

נוראיים וחבל וכאן אני, בפירוש, עכשיו אני מזכיר, שהמערכת של הלימוד מהבית, קודם כל קוראים לזה  

וק, זה לא מהעמק, אני לומד מהבית. והמערכת  לימוד מרחוק, למרות שזה בעצם לימוד מהבית, זה לא מרח 

בעצם, כשהיא בנתה את כל הדבר הזה כדי להיערך למצבי חירום כשיורים טילים על כל אזור המגורים, זה  

בעצם הייעוד המקורי של המערכת. ואנחנו משתמשים באותה מערכת שנועדה לתקופות קצרות, לתקופה  

הם, שאנחנו יוצרים הם פשוט בלתי נסבלים. עכשיו, נכון שיש   ארוכה של כמעט שנה עוד מעט. הפערים כאן

כאן קבוצה של מורות מדהימות, בפירוש קבוצה של מורות מדהימות, אבל אתן היוצאות דופן, אתן ממש  

היוצאות דופן. רק אתמול ראיתם בחדשות בטלוויזיה, כמה ילדים לא רוצים בכלל להיכנס לזום, כי הם 

ין, לגמרי מנותקים, כי רוב המורות לא יודעות ליצור את האידיאל ואת ההתלהבות  מרגישים מנותקים לחלוט

כפי שאביבית ורקפת מצליחות ליצור בתלמידים שלהן. אתן בפירוש יוצאות דופן ושאפו ענק לכן, באמת  
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שאפו. הלוואי וכל המורים בישראל היו כמותכן. ולכן השאלה הראשונה שרציתי לשאול אתכן, אביבית  

, זה כמה מורים עמיתים, יש באותה קבוצה שאתן יצרתן, שבהן אתן מחליפות ידע? עכשיו לגבי מה  ורקפת

 בתי ספר מחוברים,  1,900- שאמרה קודם לימור, ש

 נעה בן חמו : אני רוצה באמת גם לתת הזדמנות ללימור להגיב כאן. 

רבעת אלפים, כך שבמקרה  זאב : אני רוצה להזכיר רק, שבכמות בתי הספר שיש בישראל, זה למעלה מא

 הטוב אנחנו מגיעים לקצת יותר מחצי כרגע, אנחנו שנה אחרי פרוץ המגיפה. ובזה אני מסיים.  

   ד"ר לימור ליבוביץ :

לאומיים  -, זה נכון. חלקם באמת היו קודם ויש הבדל מאוד גדול, גם בנתונים ממחקרים בין3,500יש לנו 

ל ביכולת של המורים, ליישם למידה וכלים דיגיטליים, לתת שנעשו בישראל, אפשר לראות פער מאוד גדו

כל מיני משימות ללמידה עצמית לתלמידים, באמצעות הכלים הללו, רואים פער מאוד גדול בין בתי הספר  

שהיו בתוכנית התקשוב לאלה שלא בתוכנית התקשוב, לכן הכניסה של בתי ספר חדשים, היא מאוד מאוד  

תוכנית התקשוב מקבלים הכשרה, יש להם רכז שהוא מומחה בתוך הבית,  חשובה. בתי ספר שנכנסים ל

שיכול לסייע. אנחנו ראינו גם התמודדות מאוד יפה, גם אפילו בימים הראשונים, של בתי ספר שמתורגלים  

בכך. כפי שציינת, המצב הזה של עשרה חודשים למידה מהבית הוא דבר בקנה מידה עולמי חדש ומה  

רוכים אליו, זה כמו שאתה אומר הפגזות של טילים, אז בעיקר מחוז דרום לצערנו הרב  שאנחנו כן היינו ע

מאוד מתורגלים, הילדים יודעים מיד מה לעשות, המורים מיד, הם יכולים לעבור כמו מכפתור של און ואוף  

בתוכנית   ללמידה מהבית, בלי שום בעיה וזה עניין של תרגול לאורך זמן. אני רוצה להגיד לך בתור מדריכה

התקשוב, שגם כשהייתה מדריכה צמודה לבית ספר, היו מורים רבים שהתנגדו ללמידה של הכלים 

הדיגיטליים מפני שלא היה צורך בכך, היה להם את הכיתה, הם יכלו להמשיך בפדגוגיה הרגילה ולא היה 

 צורך לעשות שינוי. ופתאום, 

 זאב : הם לא צפו פני עתיד.  

והם צריכות להתאים את עצמם   2020-ופתאום הם גילו בקורונה, שהם נמצאים בד"ר לימור ליבוביץ : 

לתקופה וזה גרם להרבה דברים שזזו, אני מקווה שאצל יותר מאשר של פחות. משרד החינוך לא יכל לקדם  

עוד בתי ספר בתוכנית התקשוב בגלל תקציב, זאת אומרת, יש לנו את הידע ואת היכולת, אבל פשוט לא היה  

ב והמדינה שמה סדרי עדיפויות אחרים, אבל כרגע, כפי שהמדינה רואה, זה חשוב לשים גם סדרי תקצי

עדיפויות בכלים הדיגיטליים וגם להבין, שהם כאן כדי להישאר, זה לא שהקורונה תיגמר בשעה טובה וכולנו  

כבר מבינים שזה  נחזור למה שהיה קודם. אי אפשר לחזור לאחור, הילדים יש להם ציפיות אחרות, המורים 

לא כזה מפחיד חלקם, המנהלים מבינים את היתרונות וכמו שאתם ציינתם, הפרסטיז', היוקרה של המורה  

עולה, כאשר היא מסוגלת לנתח את הנתונים בצורה טובה, לתת ... יש פה המון יתרונות ומתגלים תוך כדי.  

יותר ידע, על איך אנחנו יכולים לעזור  מה שאני חושבת שאנחנו צריכים לעשות זה להמשיך ולצבור יותר ו

לכולם ובאמת לעשות את זה, כי כרגע אנחנו יכולים, יש לנו סוף סוף את המשאבים לעשות את זה. אז אנחנו  

 איתך, אנחנו רוצים מה שאתה רוצה. 

 רקפת קונוואי גליק : רק נגיד מהכיוון שלנו שבעצם,  

את זה אבל אי אפשר לעשות את זה בדקה וכנראה שגם לא  ד"ר לימור ליבוביץ : ... בעצמם, אנחנו רוצים 

 בחודשיים.  

 זה תהליך.  -
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ד"ר לימור ליבוביץ : זה תהליך, יושב פה גם קובי רפאלי, הוא מנהל החטיבה, הוא יכול גם כן לענות 

 ולהתייחס, אבל אנחנו מברכים שנכנסת, זאב, זה נורא חשוב, זה נהדר.  

   רקפת קונוואי גליק :

מהכיוון שלנו, שבעצם בעינינו, כאילו כל העניין של הרשת ולמידה בפייסבוק היא חינם. יש כאן  רק נגיד 

משהו מדהים שמבחינת, אתה יודע, גם מורות שלא יכולות, אני מגזימה, לא יכולות להשתלם, לא יכולות 

וק, שהוא כלי להירשם לאיזה תואר שני בטכנולוגיות למידה, יכולות לעבור תהליך לימודי מופלא בפייסב

 חינמי ויש שם את כל הידע, את כל התמיכה וכל העזרה, זה היתרון אצלנו ואנחנו רואות פיקים בתקופות...  

   עסיס :-אביבית אדלר

בתקופות הסגר יש פיקים בקבוצה, גם בקבוצות, בקבוצה של נועה, אנחנו רואים שאנחנו נכנסים עוד פעם  

איך אנחנו משמרים את ה... איך אנחנו משמרים את זה, כי זה לא  ל... אז אנחנו בעצם, אני חושבת על זה,

יכול להגיע רק בפיקים, זה חייב להיות משהו היברידי בשגרה. הלמידה צריכה לפי דעתי, להימשך ולהיות  

 למידה היברידית והמחשבה באמת באמת איך לשמר את זה, את ההתלהבות הזאת ו... 

   נעה בן חמו :

תהליך מאוד מעניין, אני מתחברת למה שזאב אמר לגבי תלמידים שהם לומדים   אני חושבת גם שיש פה

עצמאיים, אני חושבת שהמורים פה לומדים להיות, לומדים עצמאיים, זאת אומרת, יש פה איזשהו יישום של  

הצורך הזה, קודם כל אצל המורים. המורה לא יודע איזשהו כלי מסוים, הוא נמצא באיזשהו מצב שהוא  

בצע משימה מסוימת והוא לומד ללא השתלמות וללא הכשרה הרבה פעמים, פשוט לומד בעצמו  צריך ל

ומבין, איך לתפעל את כל הדברים האלה ואיך להשתמש בצורה מושכלת בכלים ואני מאמינה שכשהמורה  

  יבין שהוא יכול ללמוד את זה לבד ויעשה את זה לבד, בעזרת למידת עמיתים ברשת החברתית כמו פייסבוק

ויוטיוב וכל מיני דברים אחרים, אז זה גם כמובן יחלחל למטה ואת אותה למידה שהוא חווה בעצמו, מכורח  

הנסיבות, הוא גם יביא איתו לשטח, לכיתה, לתלמידים שלו כמו שאביבית ורקפת נתנו לנו פה לדוגמה לגבי  

 לק מהמצב הזה.  הביטמוג'י ואנחנו נראה את התלמידים גם באמת הופכים ללומדים עצמאיים כח 

   עסיס :-אביבית אדלר

נכון, זה גם תהליך באמת, המורה כלומד עצמאי ואז הוא באמת נותן את המודלינג לתלמיד, למרות שהיום  

אני יכולה להגיד שהתלמיד יכול לעשות את המודלינג הזה למורה, כי התלמידים לומדים באופן עצמאי  

ציפיות, הם מסוגלים לעשות את זה, הם מסוגלים להתמודד.   מצוין, צריך להאמין בהם, לא להוריד, להעלות

 באמת נקודה מאוד חשובה, הנושא של הלומד העצמאי לשני הכיוונים. 

 ד"ר ליאת אייל : ... שלושתכם. 

  חגית :

אני רוצה להגיד שני משפטים לגבי מה שאמר מקודם זאב קוראים לו. יש את השבוע הלאומי לגלישה  

ות במחוז מרכז ואני יודעת שעושים את זה גם בעוד מחוזות. יש שבוע שלם שמוקדש  בטוחה, אז אצלנו לפח

אך ורק ללמידה מרחוק וכל בתי הספר במגוון דרכים, אם זה מתוך פורטל ... הפורטל ואם זה מתוך אקדמיה  

הופ,  ברשת ואם זה פעילויות שמורים מכינים. אנחנו, היינו על זה, אני לא חושבת שזה בעקבות הקורונה, 

לב, היינו מקיימים אחת  -נזרקנו לאוקיינוס, ממש לא. יש גם הרבה בתי ספר, גם אצלי בבית הספר בבר

לתקופה, ימים מקוונים שלמים, ששכבות היו לומדות מהבית, זאת אומרת, היינו בתוך העניינים, זה לא 

 משהו חדש. אז מפה אני חולקת עליו.  
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 נעה בן חמו : 

ה שכל אחת מהמשתתפות שככה לקחה חלק בפאנל, תסכם באיזשהו משפט  ממש לקראת סיום, אני רוצ 

משהו שככה, נצא איתו לשטח, להמשיך את התקופה הזו. אז ליאת, את רוצה להתחיל, משהו ככה לסיום,  

 משפט לסיום, נקודה לסיום? 

 ד"ר ליאת אייל : 

אותך נעה, ואת אביבית ואת  לא. אני חושבת שאמרתי את מה שרציתי להגיד. אני הייתי מאוד רוצה לשבט  

רקפת, לעשות מכן הרבה הרבה הרבה הרבה כמוכן, כי באמת, יש את כל המרכיבים כאן של פדגוגיה  

איכותית, מודלינג, יצירת מוטיבציה, שימוש בכלים, למידה עצמאית, יש בכן את כל מה שצריך ואני חושבת  

והשאלה איך אפשר באמת, אני רוצה לסיים   שהיופי הוא כאן לשמוע ולראות שאתן מעבירות את זה הלאה.

בשאלה, איך אפשר ליצור עוד הרבה עותקים מכן? זאת השאלה שאני רוצה לסיים איתה, גם לכל מי שנמצא  

 כאן.

 זאב : קוראים לזה שיבוט.  

 ד"ר ליאת אייל : כן, אמרתי קודם, איך אפשר לשבט. כן. 

 נעה בן חמו : תודה, ליאת. לימור.  

   ד"ר לימור ליבוביץ :

תודה קודם כל, על ההזדמנות, להציג את הדברים ואני למדתי, אני אקח מפה משהו אחד. אני למדתי, הנושא  

 life long-הזה של הלומד העצמאי הוא מאוד מעסיק, בכל הדרגים של משרד החינוך, מפני שאנחנו יודעים ש

learningבר שאליו אנחנו צריכים לכוון ואני מאוד אהבתי שציינתן שצריך להאמין בילד וצריך  , זה הד

לתמוך בו וצריך לאתגר אותו ולא לפחד. ממה שאני למדתי, זה באמת אחד הסימנים להצלחה, כשהילד 

באמת מרגיש שהוא יכול, הוא עושה אבל הוא צריך הרבה מאוד תמיכה, התמיכה יכולה להיות רגשית,  

, קוגניטיבית, המשובים של המורה חשובים, אבל אני חושבת שאם אנחנו רוצים לשמר את השילוב  חברתית

של הטכנולוגיה במערכת החינוך, אנחנו צריכים לשאוף לשם ואני חושבת שאנחנו גם יודעים איך לעשות את  

 זה, אני יודעת שאתן תהיו איתנו.  

 נעה בן חמו : תודה. אביבית ורקפת. 

   גליק :רקפת קונוואי 

וואו, קודם כל, מאוד קשה לסכם. מבחינתנו, שייתנו לנו כל היום רק לדבר על הדבר הזה שאנחנו חיות אותו  

זה. אבל בגדול, כאילו מה שהכי אנחנו רוצות שאולי אתם תקחו, או  -ועל חינוך ועל ילדים, זה כאילו זה

אומרת בעיניי, השראה היא המפתח,  נקודה שאצלנו התחדדה, או אצלי לפחות, זה העניין של השראה. זאת 

המורות הן המפתח ואני חושבת שברגע שהם יקבלו השראה ויראו, לאן אפשר להגיע, מה אפשר לעשות,  

שזה תלוי בהם, שהכל נמצא אצלם בידיים. לדעתי, ברגע שמורה מרגישה שהיא יכולה לעשות, שיש לה את  

ו, אני לוקחת אותו לעצמי, אבל ברגע שאני מבינה  אוקיי, אפילו אני לא מחפשת אות-הכלים, שיש לה את ה

שהכל בידיים שלי, מעמד המורה בידיים שלי, הכל בידיים שלי, זה בעיניי הדבר. ומה שאנחנו רוצות לעשות  

 בקבוצה, זה לעורר השראה, להעצים ומשם זה יגיע לתלמידים, אז זה מעגל ההשפעה לדעתי הכי חשוב.  

 מכן? מה שלום כולכם?  קובי : אביבית, רקפת, מה שלו

 רקפת קונוואי גליק : אושר.  
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  קובי :

יופי. אני קודם כל שמח על המפגש הזה ובכלל על המפגשים, אבל אני רוצה לשאול שאלה ממקום אחר,  

בסדר? עם סוגיות, תראו, דיברתם על הרבה דברים אבל כרגע אני רוצה להיות ממוקד, בנושא ספציפי 

י רוצה לקבל איזושהי חוות דעת. המורים בתקופה הזאת מאוד מועמסים, הם  שכרגע אני מתמודד איתו ואנ

בחזית, מתחת לאלונקה, מעל האלונקה, לא משנה. אז ברמת העיקרון הם עברו תקופה והם עוברים תקופה 

מאוד מאתגרת, נחשפו להמון כלים, להמון שיטות, נחשפו להמון הנחיות, פעם סותרות, פעם ... בקיצור, מה  

, קורה מצב שהמורים עמוסים ובאיזושהי צורה גם לפעמים צריכים עזרה. עכשיו השאלה שלי היא  שקורה

כזאת, מה לדעתכם, האם לדעתם המורים מקבלים תמיכה הולמת כיום, במסגרת המעטפת שקיימת, גם ברמה  

גיים וגם  פדגו -בית ספרית וגם ברמה של מערכת החינוך, מעטפת תמיכה הולמת גם בהיבטים הטכניים, טכנו

בהיבטים פדגוגיים? האם לדעתכם המורה יש לו כתובת לפעול, לפנות, כאשר יש לו שאלה? יש לו איזשהו  

מישהו שיכול לתת לו ליווי והנחיה? זאת אומרת, מבחינתי, זאת אחת הסוגיות הגדולות היום, שאנחנו  

רה מיטבית ואני לא מדבר  צריכים, אחרי כל האושר וכל מה שקרה, לאפשר למורים לבצע את עבודתם בצו

עכשיו על השתלמויות והכשרות ודברים כאלה, עזבו את זה, עשינו הרבה ועושים הרבה ומפתחים הרבה  

 תכנים, זה לא זה. יש למורה עכשיו בעיה, מה הוא עושה? 

   עסיס :-אביבית אדלר

ותנת מענה להרבה  אז השאלה מצוינת, כי בתור מדריכה במחוז תל אביב, מדריכת תקשוב, אז אני באמת נ

מורים ומורות מהמחוז, אני נותנת מענה. הגיעו אליי פעם תוך כדי איזושהי השתלמות או שעכשיו צוותנו  

לעוד בתי ספר באמת לתת תמיכה נרחבת לבתי ספר שלא מקבלים מענה, אז לתת את המענה האישי הזה,  

ומקבל את המענה שם. אם הוא לא   אבל היום, המורה פשוט הולך לקבוצה בפייסבוק, הולך לאחת הקבוצות

אבל המענה הטכני  6552מקבל, אין איזשהו קו חם שעכשיו אני ארים אליו טלפון, יש את הכוכבית 

שהמורה צריך אותו, לא תמיד נמצא בכוכבית הזאת, אז הוא הולך ואני רואה את זה, כי אני חברה בכל  

להם בקבוצות הפייסבוק ושם הם מקבלים את  הקבוצות האלה, אני רואה את המורים מעלים את השאלות ש

המענה. זאת אומרת, כרגע המענה ניתן, אני עובדת משרד החינוך אבל זה לא ממשרד החינוך, הוא ניתן 

 מאביבית, מהקבוצה של רקפת ואביבית, צריך אולי לחשוב...  

   ד"ר ליאת אייל :

ן מה שאתן אומרות, שגם אתה צריך  אני רוצה להוסיף על זה עוד איזשהו פן, בתשובה לשאלתך. זה נכו

להיות מסוגל לדעת למצוא את התשובה במקומות גם במקום הבלתי פורמלי, אבל באזור הפורמלי, גם צריך 

להיות איזשהו מענה וממחקרים אנחנו יודעים ורואים, שמורים היום מתפתחים באופן מקצועי ככל שהגישה  

ה שקושרת חזק בין תיאוריה לפרקטיקה. ומתי זה קורה, או  היא גישה קלינית. מה זה גישה קלינית? זה גיש

קורה באופן מיטבי? מתי שיש זיקה מאוד חזקה של מוסדות אקדמיים, לצורך העניין להכשרת מורים, עם  

בית הספר עצמו, למשל מורים שמלמדים בבית הספר וגם נמצאים במוסדות האקדמיים ומרצים שמלמדים  

רים, זאת אומרת, נוצרים איזה שהם שילובים ומעגלים, שהם כולם מעגלי  בבית הספר, כן? בחזרה את המו

תמיכה שכל מורה יודעת לאיזה מומחה היא יכולה לפנות כשהיא צריכה משהו ולהפך, גם מרצים, למשל  

שאני מלמדת בהכשרת מורים, אני רוצה לשמוע איזשהו קול מהשטח אז אני יודעת, או להביא את רקפת  

שמתקשרים להוראה, אז אני יודעת שאני יכולה לקחת אותה ולהביא אותה ולהביא  אליי, לסטודנטים 

מהניסיון שלה ואת הקול שלה מהשדה. וזה גם מייצר שביעות רצון גבוהה, גם מההכשרה וגם בשדה עצמו.  

 אני חושבת באופן הדדי, יחסי הגומלין האלה וזה פן שעדיין לדעתי בישראל, צריך לטפח אותו.  
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  קובי :

ו, קודם כל קיבלתי איזושהי תשובה שדווקא לא הפתיעה אותי כל כך, שבעצם אין משהו מסודר,  תרא

מאורגן, שהמורה באיזושהי צורה יכול להישען עליה באופן כזה תמידי, אבל מה שבעצם אמרתם שזה סוג  

שאיתו,   של החלטה אישית של אותו מורה, ספציפית בפן האינדיווידואלי למצוא בעצם את המשענת הטכנית

 או המקצועית שעליה הוא נשען. 

 נעה בן חמו : אני יכולה לומר שזה... 

קובי : אז רגע, רק משפט אחד ואני אתן לך לדבר, נעה, בבקשה. אז בעצם מה שאתן אומרות, שימוש  

בקהילות, שימוש בכל מיני ערוצים, להגדיל אותם, להרחיב אותם, להנגיש אותם כמה שיותר ולתת למורה  

ליין, כי אנחנו  -ליין, בייס-את הדרך הכי מתאימה לו, אבל השאלה שלי היא כזאת, אם אני אצור בייס לבחור

  60-בעידן שאין איזשהו בייס שאומר, זה המקום, זאת השיטה שבו אתה מתקשר ואתה מקבל מענה לפחות ל

תוב קל ומהר אתה  , שאתה מתקשר וני 6552ליין כזה, כמו כוכבית -אחוז מהפניות. אם אנחנו ניצור בייס

אחוז מהנושאים שהמורה מתמודד   60-מקבל את המענה. לדעתכם זה יכול להיות טוב, איכותי ורלוונטי, ל

 איתם? אפשר לתת מענה באמצעות מוקד?  

   עסיס :-אביבית אדלר

זה יכול לעבוד, זה יכול לעבוד אבל, צריך ל... לא, אי אפשר לשים שם, לקחת את המורות עוד פעם שיענו  

... זאת אומרת, אם לוקחים את המורות, אז המורות צריכות לעבור באמת הכשרה אמיתית כזאת ומסודרת,  ב

 שיוכלו לתת באמת את התשובות, אם זה להתקין אופיס, או אני לא יודעת, אני מנסה לחשוב על...  

 קובי :  גם שימוש ב... גם.  

ל למה? כי כרגע מה שנוצר ברשת שאני רואה, זה  רקפת קונוואי גליק : דרך אגב, אני רוצה לשאול אותך אב

 דרך של מורים להעצים את עצמם. הם עושים ...  

  קובי :

אני אסביר לך למה, אביבית, אביבית, שאלת שאלה וחשוב לי לענות, אני אסביר לך למה. זה לא מסיבה של  

אטה בייס או מידע על בית  לתת את המסוגלות למורים, זה גם, אבל הסיבה העיקרית מבחינתי, זה שאין לי ד

ספר, על מורים, על שאלות שנשאלות חזור ושנית כדי באיזושהי צורה לזהות את המקומות שבהם אני ...  

 אחוז מהבעיות. זאת אומרת היום כרגע... לא יודע איפה הבעיות.   80נותן איזשהו פתרון, פתרתי 

   רקפת קונוואי גליק :

טרנדס ולראות מילות חיפוש. בתקופה שלנו למשל,  -ול להיכנס לגוגל קודם כל אני יכולה להגיד לך שאתה יכ

ביטמוג'י הייתה בין המילות מפתח שהכי נשאלות. אבל אני חושבת שלא צריך את זה, זאת אומרת, יש משהו  

מאוד בודד בעבודת המורה ופתאום הרשת נותנת לנו איזושהי דלת אל העולם. אני יכולה לקבל השראה  

רית, אני יכולה לשתף איתה פעולה ואני יכולה לתת השראה למורה מחולון או בת ים, זה  ממורה מארצות הב

מדהים. למה לסגור את הדלת הזאת? זאת דלת מדהימה שנותנת לנו כמורים, עוד דרך להראות את העשייה  

רות  שנה, לא היה למורה דרך להראות את העשייה שלה, דרך לשתף פעולה עם מו 20שלנו, הרי כאילו לפני 

אחרות, דרך לפתוח את דלתות הכיתה ולעורר השראה ופתאום, הרשת מאפשרת לנו משהו שהוא בעיניי  

 נפלא, לא הייתי מחפשת ...  

 זאב : אבל כמה מורים משתמשים בדלת הזאת?  
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 חגית : אני יכולה להגיד משפט אחד? לתת איזושהי ...  

 קובי : רגע, רגע, אבל נעה רצתה לומר, נעה רצתה לומר משהו ואחרי זה את.  

 חגית : טוב.  

   נעה בן חמו :

אני חושבת שאין פה איזושהי סתירה, זאת אומרת, גם יכול להתקיים איזשהו מוקד ובמקביל, תהיה גם את  

מה שקורה גם אני חושבת  הרשת החברתית שתיתן את המענה הזה. אני יכולה להגיד שאצלי בבית הספר וזה 

בהרבה בתי ספר אחרים, לא רק שנעזרים במדיה, אלא גם נעזרים בעמיתים מחדר המורים. אני בהכשרתי  

מורה לעברית, אני לא רכזת תקשוב, יש לנו רכזת תקשוב נפלאה בבית הספר, אני בכפר הנוער ויצ"ו ניר 

מבוגרות שאולי הפן הטכנולוגי קצת יותר  העמק ועדיין, יש הרבה מורים שנמצאים איתי בצוות, מורות 

מורכב להן, שמרגישות בנוח לבוא ולפנות אליי, כי הן יודעות שאני טובה בזה. זאת אומרת, זה לא הכובע  

שלי בבית הספר, אני עושה דברים אחרים ועדיין באות ושואלות ונעזרות, כי בפן האישי א' הן מכירות אותי  

ה וגם הן מרגישות בנוח לפנות אליי, כי זאת אני, אני נעה והן מכירות  ויודעות שאני אוהבת את זה וטוב

אותי. ואני חושבת שיש גם משהו בקשר האישי הזה שהוא טוב ויש שם מי שמוצא באמת את ה... את הצורך  

 לפנות, את היכולת לפנות למישהו שאיתו בצוות ויש כאלה... 

  קובי :

אומרת משהו נוסף, שמישהו גם כתב, חגית כתבה פה, רכזי  אז בעצם, אז בעצם נעה את אומרת, נעה את 

תקשוב. רכזי תקשוב זה בעצם הכוח שאנחנו מפעילים ומכשירים ובונים אותו ומעצימים אותו, אבל עדיין  

 הכוח שלהם הוא מוגבל, אין להם הרבה... 

   נעה בן חמו : נכון ואני יכולה להגיד, ייאמר לזכותה של רכזת תקשוב בבית ספרי...

 קובי : אבל אבל, אם אני באיזושהי צורה, 

 נעה בן חמו : היא ... מורים בצוות...  

קובי : שנייה, שנייה, נעה נעה, אני רוצה להרחיב את מה שאמרת. אם באיזושהי צורה, אני אגדיל את הסל  

תעסק  של רכז התקשוב ואתן לו יותר זמן, יותר פנאי. נגיד ברמת היקף של חצי משרה, סתם דוגמה, לה

 בנושאים כאלה שסובבים את המורים. לדעתכם זה יכול להיות פתרון עדיף מכל הנושאים האחרים?  

 עסיס : זה לא עדיף, זה הולך ביחד.  -אביבית אדלר

 נעה בן חמו : ... לדעתי.  

 קובי : אה?  

 עסיס : ביחד, זאת אומרת, זה לא...  -אביבית אדלר

 לא, זה ברור שביחד, אבל ...  -

   ד"ר ליאת אייל :

השאלה, קובי, אני רוצה להגיד לך משהו. השאלה מה רכז התקשוב עושה, מה רכז התקשוב עושה, זו  

 התשובה לשאלה שלך.  

 קובי : רכז התקשוב מבחינתי... 
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רום, בואי תבני  -י תקשוב שהמורים אומרים להם, בואי תבני לי את הקלאסד"ר ליאת אייל : אני מכירה רכז

 לי, בואי תעשי לי והן יושבות וזה מה שהן עושות. לעומת זאת, יש רכזות תקשוב אחרות.... 

 קובי : לרכז התקשוב יש לי הגדרה, ליאת.  

 ד"ר ליאת אייל : שנותנות סיוע ליווי והדרכה.  

  קובי :

ים איתך, כי ההגדרה של רכז התקשוב זה לא עכשיו כלבויניק, בוא תעשה את הכל.  ליאת, אני כל כך מסכ

למה? כי אתה איש המחשבים, לא. מבחינתי, רכז התקשוב, זה הדמות הפדגוגית שמביאה חדשנות, מביאה  

רעננות, מכניסה ומצעידה את המורים לחזית השימוש בהיבטים הטכנולוגיים. זה המקום, לא להתעסק עכשיו  

 ססמאות ולא להתעסק עכשיו עם חיבור המקרן, זה לא התפקיד.   עם

 ד"ר ליאת אייל : בדיוק.  

 קובי : וזה המקום שאני בעצם רוצה, 

 ד"ר ליאת אייל : אז הנה, ענית. 

קובי : לנתב אותו... עניתי אבל אני שואל את השאלה הבאה, רכז התקשוב היום מקבל גמול מסוים של  

השעות שלו מוגבל והוא גם, או היא, גם מלמדת בכיתה והמורה עכשיו בכיתה   שישה עד שמונה אחוז וסך

 השנייה מלמדת ויש לה בעיה, למי פונים. אז קיצור, זאת אומרת, יש פה איזשהו...  

עסיס : סליחה, איזה שעות יש לרכז? אני פשוט לא מכירה את זה שלרכז יש שעות, אולי  -אביבית אדלר

 אני לא, אין כזה.   בחטיבה או בתיכון, ביסודי

 קובי : רכז, רכז מקבל גמול. 

 עסיס : אוקיי. -אביבית אדלר

 קובי : תוספת לשכר.  

 רקפת קונוואי גליק : ללא שעות תפקיד.  

 עסיס : ללא שעות תפקיד, הכוונה, כאילו. -אביבית אדלר

רכז חברתי שיש,  קובי : ללא שעות תפקיד, תוספת לשכר. עכשיו, תוספת השכר היא משמעותית, זה כמו 

 כמו כל רכזים אחרים שבעצם מקבלים תוספת, אבל אני אומר שמבחינתי התוספת לשכר, זה חסר משמעות.  

 עסיס : נכון.  -אביבית אדלר

 קובי : כי צריך לתת זמן.  

ד"ר ליאת אייל : אני הייתי מציעה לך את אותן שעות שאתה רוצה לתת לרכז תקשוב, לתת אותם לפיתוח  

 י, שיושב בבית הספר, יושבים ביחד המורים, כן? ועל חשבון שעות הוראה, צוות מקצוע

 קובי : נתתי, עכשיו נתתי לכל ... 

 ד"ר ליאת אייל : כן, כל צוות יש להם שעות פיתוח, זה מה שהם יושבים ועושים.  
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  18קובי : העברתי... עכשיו לכל בתי הספר שנותנים שעות, כל, ארבעת אלפים בתי ספר עברו השתלמות, 

 רגשיים ושש שעות לבחירת...  -פדגוגיים, שש שעות בהיבטים חברתיים-שעות בהיבטים טכנו

מורים,  לא, אני לא מדברת על זה, אני לא מדברת על הכשרות כאלה. אני מדברת על זה ש ד"ר ליאת אייל :

תחומיים, יישבו בבית  -במקום שעת הוראה, יישבו עכשיו צוות מורות למתמטיקה למשל, או צוותים בין

הספר, בתוך השעות שלהם, נקבעות שעות שבהם הם יושבים צוותי פיתוח כמו מו"פים קטנים, מו"פים 

 קטנים שיושבים ומפתחים ביחד, כן? ובתוכם גם יכול להיות איתם רכז תקשוב,  

 י : אתי, את שומעת, אתי? פשוט אתי...  קוב

 ד"ר ליאת אייל : זה המודל הפיני, זה המודל ה...  

אני פשוט מתחבר לזה ליאת ופה בעצם, מה שקורה, אני אולי אספר לכם כהרחבה, כי זה לא מסתכם   קובי :

היא עושה  ברכז תקשוב, כי יש רשת פריסה מלאה. אתי רוזן, היא ממונת תקשוב על מחוז מנח"י אצלי ו

עבודה מדהימה שם ובעצם לאתי יש גם מדריכי תקשוב. היום כל מדריך תקשוב שיש אצלה, הוא ביחס של  

בתי ספר. אז בעצם מה שאת אומרת לי, ליאת, לחשוב גם מעבר לפעילות שהמדריך הזה   10-ל 1, 9-ל 1

של כל רכזי התקשוב  עושה ברמה פרטנית מול כל רכז תקשוב ורכז תקשוב, ליצור את הקהילה המשותפת  

 וליצור איתם סוג של תהליך בנייה, שיחלחל כלפי מטה?  

ד"ר ליאת אייל : לא, שהמטה יחלחל כלפי בית הספר, בתוך בית הספר עצמו. זה מה שאנחנו רוצים לראות,  

 אנחנו רוצים...  

 קובי : אבל מישהו צריך להוביל את המהלך הזה.  

 ות רכז תקשוב שהוא יהיה המוביל בצוות הזה.  ד"ר ליאת אייל : בסדר גמור. יכול להי

קובי : אז אם אני אכשיר את הרכזי תקשוב במסגרת ההנחיה של מדריך תקשוב, שיוצר את הקהילה הזאת  

של עשרה רכזי תקשוב, עושה איתם סוג של סדנה, נותן להם את הכלים ואז הרכז תקשוב מתחיל לעשות  

 פעילות יחד עם המורים, כדי לחלחל את הפעילות הזאת שאת מדברת עליה.  

: נכון ומשם להתחיל לחשוב איזה כלים, איזה כלים צריך להכשיר אותם. למשל, כלים איך ד"ר ליאת אייל 

לעשות תכנון מוטיבציוני, כן? תכנון מוטיבציוני הכוונה, איך לעורר מוטיבציה אצל תלמידים. היום אם  

כי זה הפאן  תשאל את המורים מה הם, מה מטריד אותם, כן? הם לא יגידו לך הכלי הטכנולוגי הזה או האחר, 

של הזה, בשבילם. אבל איך לעורר מוטיבציה אצל תלמידים ללמוד היום, אני חושבת שאין סטודנט שלי,  

כמעט בכל הסמינריונים שואלים שאלה שקשורה למוטיבציה וזה מראה על הקושי שלהם בשדה. אני מדברת  

ים זה יכול לבוא דרך הכלים על מורים בתואר שני, הם פשוט לא יודעים איך לעורר מוטיבציה, הם, לפעמ

הטכנולוגיים, אבל מה לגבי למשל, איך לקבוע מטרות רלוונטיות ומאתגרות לתלמידים, איך לתת להם 

אוטונומיה, איך לתת בחירה. ללמד אותם קואוצ'ינג, מורים היום צריכים להיות קואוצ'רים, כל התחום הזה  

פדגוגים, אני לא אוהבת את המונח הזה  -א להם טכנוהוא תחום, אז אלו דברים שגם רכזי תקשוב, שאתה קור 

 בכלל, 

 קובי : מובילים דיגיטלים. 

ד"ר ליאת אייל : וואלה, לא אוהבת. אני אגיד לך, אני מסתכלת על המילה מובילים, מבחינתי כולם היום  

יברידי, גם  צריכים להיות דיגיטלים, גם רופאים הם דיגיטלים, כולם דיגיטלים, הכל דיגיטלי. כמו שהכל ה

 הכל היברידי. 

 קובי : ליאת, אני פתוח להצעות, ליאת, אני פתוח להצעות, יש לך שם?  
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 ד"ר ליאת אייל : מה? שם של מה?  

 קובי : מחליף לרכז תקשוב.  

ד"ר ליאת אייל : אה, בסדר, בוא נעבוד ביחד, אני אחשוב על זה, אני מציעה לך לחשוב לא על השמות אלא,  

, מציעה לך לחשוב באמת מה הם יובילו ומה הם ילמדו ומה המורים יעשו ביחד איתם  ולא על התפקידים

 בבית הספר.  

קובי : ליאת, אני אמרתי וגם אענה פה לגל שכתבה, חבר'ה, זה שפשוט זה, המיתוג של זה השתנה, תיכנסו  

שבבתי הספר לאתר, תחפשו רכז תקשוב הגדרת תפקיד אתם תראו מה כתוב שם. זה שבסופו של דבר בגלל 

 יסודי יש טכנאי, אנחנו מתקצבים טכנאי אגב, אתם יודעים את זה?  -יסודיים אין טכנאי, אין, בעל

 נעה בן חמו : כן, כן.  

  קובי :

כיתות   20מתקצבים תקן של טכנאי ותקן של מתאם מחשוב, שני תקנים... קולי... שהם ביחס, שאם יש לך 

כיתות בבית ספר, משרה אחת והרשות מקבלת תקציב   20 בבית ספר, אתה מקבל משרה אחת של טכנאי,

לזה. אגב, קחו את זה בחשבון, לא כולם יודעים. ובאיזושהי צורה, יש פה איזשהו גורם שצריך פה טכני, 

שבעצם איש הברזלים נקרא לזה בשפה הנכונה. אז אם אני אומר את זה ואני יודע שבבתי ספר יסודיים אין  

הסתם מפילים את זה על רכז תקשוב מחוסר ברירה, אבל המיתוג שלי לא השתנה.  את הבן אדם הזה, אז מן 

זה שהשטח מכתיב אחרת לצערי, זאת הבעיה, אבל אני פה צריך לחשוב איך להעצים את הרכזי תקשוב, איך  

למתג אותם נכון ומה שאמרתי פה, זאת האמירה. רכז התקשוב הוא לא איש הברזלים, הוא איש שמביא  

ביא חדשנות, מצעיד את המורים קדימה, באיזושהי צורה נותן להם את הכלים הנכונים כדי לקדם  רעננות, מ

גם את התלמידים, גם בהיבט של חשיבה, גם בהיבט של למידה נכונה, גם בהיבט של הנחיה, בכל ההיבטים  

נמצא עכשיו   הללו, זה המקום. ויש פה תהליך אבל הדיון הזה היה פורה מבחינתי ועזר לי, כי בדיוק אני

 בתהליך של חשיבה בנושאים הללו ותודה לכם, אני מודה לכם ולימור, סליחה אם גזלתי את הזמן.  

 נעה בן חמו : תודה.  

 ד"ר לימור ליבוביץ : אני חושבת שבשבע וחצי נגמר המפגש ומי שנשאר, נשאר כי מעניין לו. 

 קובי : מעניין אותו.  

   נעה בן חמו :

ד בהקשר הזה וככה גם לסיום, אצלנו בבית הספר, רכזת תקשוב היא מאוד  לגמרי. אני יכולה להגי

משמעותית ויחד עם זאת, היא גם מצמיחה את המורים. זאת אומרת, במסגרת השתלמות תקשוב בית ספרית, 

השנה אני העברתי שלושה מפגשים, אני לא רכזת תקשוב. היא נתנה לי את הזכות להיות חלק מזה וגם  

יש להם ידע בכלי כזה או כלי אחר, ואני חושבת שמה שהיא בעצם גם מראה פה, שהיא לא  למורים אחרים ש

הכתובת היחידה, זאת אומרת, כל אחד בצוות יכול להיות סוג של רכז תקשוב, כל אחד יכול לקבל את  

  ההכשרה ואם יהיה באמת איזשהו סוג של צוות כזה שיסייע בכל בית ספר, רכז תקשוב, שזה ... עבודה של

 בן אדם אחד, אלא זה יהיה משהו ש...  
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  קובי :

אגב, יש איזשהו רעיון, נעה, יש איזשהו רעיון שאני דווקא אוהב אותו ואני צריך לראות איך אני מעמיק  

אותו. לחבר את התלמידים בתהליכים הללו, זאת אומרת, ליצור סוג של נאמני מחשוב, להפוך את התלמידים  

 ודה נוספת, שהיא גם מעניינת אותם.  לזרוע שהיא מעבר, סוג של עב

 נעה בן חמו : אביבית ורקפת דיברו על זה בתחילת ה... כן. 

קובי : למשל, אם עכשיו אני נותן, נכנס לכיתה ואני אומר עכשיו, יוסי, היום אתה זה שבאיזושהי צורה דואג  

מידים, נותן להם תפקיד  שיהיה לנו אינטרנט וכולם ייכנסו והכל יעבוד וססמאות, זה גם מעצים את התל

נוסף, אפשר ליצור קהילה של נאמני מחשוב ברמה בית ספרית, ליצור איתם חיבורים, ורכז תקשוב יכול  

להוביל מהלכים כאלה, כי זה בעצם מכפיל כוח. כמו שיש תלמידים שעוזרים בבגרויות ומזינים ועושים כל 

אז גם בנושא הזה, אני חושב שזה יכול להיות רעיון   מיני דברים ובכל מיני פעילויות נוספות, בפן של חברתי, 

 וזה כבר לדיון אחר, איך לעשות את זה, אבל תודה לכם, אני חייב לסיים. תודה לכם. 

 נעה בן חמו : תודה לכם ותודה לכל המשתתפים.  

 קובי : להתראות. 

 


