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להבין את תנאי הלימוד ומאפייני הלמידה בשיעורים מקוונים▪

להכיר עקרונות מנחים לתכנון שיעורים מקוונים ולהבין את משמעותם המעשית בניהול השיעורים▪

לפתח מהלכים אפקטיביים של הוראה ולמידה בשיעורים מקוונים▪

להבין כיצד ניתן לגשר ביעילות על הפער בין תנאי הלמידה והמדיום המקוון▪



“less is more. No list needed. I just treat 

adults like adults and they respond by 

acting like adults.”

”honestly think we sometimes overdo it with these 

long lists of rules. Also, you'll get more buy in if you 

have students help co-create the list instead”



עודד קרני: צילום

כללים במשא ומתן עם ת/קובעהם אנשים מבוגרים, ת/קובעלאכלל שנראה לי חיונית כל/קובע
הסטודנטים



you are a guest in 

their home and 

cannot reasonably 

dictate how they 

position themselves



כללי  )פעולות במרחב הציבורי , השתתפות בדיון, לקיחת תור דיבור: כללי התנהגות בשיעור▪
(ט'שימוש בצ

,  הכנה לשיעורים, מעורבות בשיעור: ציפיות למידה▪
.  בין המרצה לסטודנטים ובין הסטודנטים. מחוץ ובתוך השיעור: כללי תקשורת▪
?כיצד הכללים מקדמים את הלמידה בקורס. להבהיר את הרציונל הפדגוגי: והכי חשוב▪





כלכלית וגם אקדמית-חברתית: תנאים של חוסר ודאות▪
פרטי למרחב הלמידה/עירוב בין המרחב המשפחתי: סביבת למידה שאינה סטרילית▪
(עבודה, סביבת עבודה, מחשב, נגישות לאינטרנט)אי שוויון באמצעים ▪
:  היעדר נורמות מבוססות של התנהגות▪

מוכרת  לא סיטואציה ▪
למידהשגרות מוכרות ומבוססות של אין ▪
ומתןלפרשנות ומשא מרחב ▪

:ערעור על רשת התמיכה החברתית▪
.עם סטודנטים אחריםולהתקשרויות ההזדמנות לבניית רשת חברתית תומכת צמצום ▪
עצמםההזדמנויות להנכיח את צמצום ▪



ירידה במוטיבציה▪
יותר  , (הקלטות)נגישות מוגברת של חומרים : של למידה והבנהאשליה ▪

הזדמנויות לפסיביות ודחיינות
:בריכוז והתמדהקושי ▪

צפייה מתמשכת ורצופה בשיעורים▪
ריבוי הסחות דעת▪
קשב מוגבל לזמן קצר  ▪

תלות מוגברת במשמעות עצמית▪
אפשר להפר את הכללים בלי להיתפס. מיעוט סנקציות▪
יש פחות אילוצים מבניים וחיצוניים▪

היעדר הרגלים, זרות: 'סטודנטים בשנה א▪



מתי הם  , קושי לחוש ולדעת האם הסטודנטים איתי•
.מבינים ומתי לא

מה עובד  –אין אינדיקציה ברורה לגבי מהלכי הוראה •
.ומה לא

.קושי ביצירת קשר עם הסטודנטים. תחושה של ניכור•
.מאתגר להרצות שיעור שלם מול חלונות שחורים•
.קשיים טכניים•
.צמצום שפת גוף•
,  מצגת)שיתוף מסך , הרמת יד, ט'צ-קושי בפיצול קשב•

(סרטונים, אתרים
מצד אחד רצון לגוון ולשבור מונוטוניות ומצד שני •

.מורכבות מבחינה טכנולוגית וניהול קשב





:  למידה כתהליך קוגניטיבי
יצירת ידע מקושר לתוך  

קיימותסכימות

למידה כתהליך חברתי
למידה כתהליך  : תרבותי

של הפנמה

אימון רציף במרווחי זמן•
חוזרת של המידעשליפת•
שימוש בדוגמאות קונקרטיות•
המחשות בערוצים שונים•
שאלה/בלבול סדר ההצגה•
הסברים מרחיבים•

פיגומים•
מודלינג•
העברת אחריות  •

הדרגתית





שיעורים סינכרוניים

שגרה ומסגרת
דיאלוג והנחייה•

התאמה ותגובה•

קשר ונוכחות•

סינכרונית-למידה א
זמינות ללא תלות  •

בזמן ומקום

יעילות ודיוק•

המשכיות•

למידה מדורגת•

היתרון של האחד הוא לעיתים החיסרון של האחר  : המודלים משלימים זה את זה

מורכבות  , השקעה, ריכוז ועניין, תקשורת, סטטיות, העדפות הלמידה, רציפות, האחריות על הלומד



נסו ליצור שיעורים משולבים: גיוון הזדמנויות הלמידה וצורות ההוראה

סינכרונית-למידה א
הגדרת תכנים שניתן 

מראש" למסור"

-הרצאה מוקלטת
אינטראקטיבית

חומרי קריאה

למידה סינכרונית
הגדרת ידע ומיומנויות  

משותפתלהבנייה

למידה /התנסויות
פעילה

תיקון טעויות ופיתוח 
הידע הקיים

-המירו חלק מהשיעור הסינכרוני בלמידה א: הצעה מעשית
(כדי להקל על עומס הלימוד ולהגביר אוטונומיה)סינכרונית 

צרו הזדמנויות מרובות ליישום  : הצעה מעשית
הידע וההבנה והשתמשו בזה כבסיס לפיתוח  

הנושאים של השיעור

צרפו  , (דקות6)צרו סרטוני הסבר קצרים : הצעה מעשית
חברו את הנושא  , צמצמו מסיחים כמו מוסיקה, שאלות מנחות

הציגו שאלות יישום בעקבות הצפייה, לרצף הלימוד



–למידה פעילה ולמידת עמיתים 

, אריק מזור' ראיון עם פרופ
אוניברסיטת הרווארד 

https://www.youtube.com/watch?v=Z9orbxoRofI&t=10s


ויישום( הבנה)עיבוד של מידע , קליטה של מידע:  חלקים מרכזיים בתהליך למידה ▪
(לפני השיעור/ במהלך שיעור )הרצאות , ספרים: מסירת המידע יכולה להיעשות בדרכים שונות▪
מידעצריך לכך זמן ופעולות שיעודדו עיבוד ...קשה מאוד לקלוט מידע ולעבד אותו בו זמנית▪
מפתח להוראה הוא הבנה של הקושי ללמידה מעיניו של הלומד▪
:מזור מציע את השיטה הבאה' פרופ▪

המידע  קליטת תהליך 
,  מתבצע לפני השיעור

למידה מהרצאות מוקלטות

פתרון בעיות ויישום נעשה  
במהלך השיעור בקמפוס  

באמצעות מענה על סקרים  
ולמידת עמיתים



להפעיל סקרים כדי לעורר  
טריגר , שיח ומחלוקות

ללמידת עמיתים ולדיונים

והזדמנויות  " הפוגות"לשלב 
ללמידה פעילה וללמידת  

, ט'צ: עמיתים בשיעור מקוון
חדרי דיונים

לארגן את השיעור סביב  
: התנסויות ופעולות מעשיות

,  חקרי מקרה, פתרון בעיות
דילמות , תרגילים

לתכנן את הקורס כך שחלקו 
סינכרוני  -יועבר באופן א

ולהקדיש  את השיעור 
.הסינכרוני להבניית הידע

לשלב משימות שונות לעיבוד  
–מידע במהלך שיעור מקוון 

, התנסות, תשובות/שאלות
מטלות כתיבה בלוחות  

למידה עצמאית, שיתופיים

חשבו האם הסקר  . סקרים דיגיטליים הם התחלה של מהלך ולא מטרה בפני עצמה: הצעה מעשית
מחייב נקיטת עמדה  , חושף הבדלים שמחייבים בחינה מחודשת, חושף דיסוננס בין ידע קודם לחדש



Lecture

Reading

Audio-visual

Demonstration

Discussion

Practice doing

Teach others

NLT Institute of Applied Behavioral Science



ניהול דיון: לחזק את האינטראקציה עם הסטודנטים

עמדת מוצא

תכלית הדיון לאפשר למידה  
ולא לקדם את השיעור

שואפים לריבוי משתתפים 
ונקודות מבט

פעולות

,  במקום לחכות לתשובה נכונה
נבקש : נעבוד עם הרעיונות שעולים
הבהרות והסברים

,  במקום להעריך ולהגיב בעצמי
,  אבקש מהמשתתפים להגיב

לתמוך, לערער, לפתח

, קל יותר להיות פסיביים
צריך להתאמן בדיונים, לשתוק

לא למלא מיד את , לאפשר לחשוב
,  להציב טענות נגד ולאתגר; השקט

לאפשר ריבוי ערוצים

להבליט , ליצור משמעות משותפתמתח בין הקשבה להשמעה
הבדלים ודמיון

–מצאו טריגר טוב לדיון : הצעה מעשית▪
, דעות מנוגדות לבחירה, סוגיה במחלוקת
אמצעי , זווית מפתיעה, מקרה רלוונטי

.המחשה ויזואלי
חשבו מה יעורר עניין ויגייס את ▪

איך מתחברים לעמדות ? המשתתפים
.מוקדמות ואיך מקדמים אותן קדימה



ולעיבוד ושליפה של מידע, ליצור הזדמנויות מרובות להתנסות: למידה פעילה

עיבוד ויצירת  שליפה
סכמה מקושרת

,  סיעור מוחות
,  בדיקת עמדות

, בדיקת ידע קודם
יצירת מפות  

חשיבה  

, עריכת סיכומים
,  תגובות לווידאו
,  משימות כתיבה

יישום התיאוריה  
על מקרים חדשים

התנסות הצפה-עירור

חזרה על החומר  
באמצעות בחנים  

סקרים  , מקוונים
דיגיטליים  

(Kahoot, 

MentiMeter  )

,  חקרי מקרה
משימות  

הכנת  , קבוצתיות
פתרון  , תוצרים
איתור  , בעיות

טעויות



▪https://www.mako.co.il/nexter-internet/viral/Article-724f4ec513d3c61026.htm

?איזה קריטריונים מפעיל משה לידיעה▪
?מה הוא מחיל על אחרים ומה על עצמו▪
?של אתר היסטורי? מה המשמעות של היסטוריה▪
?מה עמדתו ביחס לאמת▪

https://www.mako.co.il/nexter-internet/viral/Article-724f4ec513d3c61026.htm


קצבי ורלוונטי, יצירת מהלך דינמי: גיוון הזדמנויות הלמידה וצורות ההוראה

שנו את תפקיד  
הסטודנטים לאורך  

, הקשבה: השיעור
,  הערכה, יצירה

רפלקציה  

גוונו את צורות  
: הארגון של הלמידה

, זוגות, קבוצה, מליאה
אישי

הפוגות תכופות  
(ופעילות)

השתמשו במהלכים שמובילים ליצירת ידע  : הצעה מעשית▪
פיתוח  , הפרכות, דרשו הנמקות. ולא רק לשיתוף או השוואה

והתייחסות ביקורתית זה לזה

שלבו דוגמאות  
מעשיות עדכניות  

חברתית )ורלוונטיות 
(ומקצועית



הגדרת נורמות והתנהגויות מוערכות:תיאום ציפיות ובניית מסגרת ללמידה

כללי התנהגות בשיעורציפיות ללמידהכללי תקשורת



קשר ושייכותלבניית יצירת הזדמנויות : חברתיתנוכחות 

-למידה אבמהלך שיעור חיטרום שיעור
סינכרונית

אינטראקציה  
מתווכת מרצה

אינטראקציה  
ישירה בין 
הסטודנטים

,  הודעות אישיות
, בירור צרכים
,  הגשת חומרים

-פעילות כניסה
,  היכרות אישית
תמונת מצב 

בלמידה

,  שיחות פתוחות
טריגר לדיון

התכתבויות  
תגובות  , בפורום

סיכומי , משותפות
ביניים של המרצה  

להכוונה



יצירת הזדמנויות תכופות ורציפות לקבל משוב מהסטודנטים על : משוב
.  ההוראה ועל ההבנה שלהם

רפלקציה על הלמידהבדיקת הבנהמשוב על ההוראה

כדי לקבל משוב Google Form-השתמשו ב: הצעה מעשית▪
בדקו עם הסטודנטים מה עזר להם ללמידה ומה עיכב  . מהסטודנטים

?מה הם לא הבינו בשיעור? את הלמידה



?אז איך מתחילים בכלל



משובלמידה פעילהמהלכי הבנייההגדרת נורמות:עקרונות מנחים

מה : מטרות הלמידה•
הסטודנטים צריכים 

להבין ולעשות
ידע תיאורטי נדרש•

נושא השיעור
משימות  

-א)הכנה 
,  (סינכרוני
תיאום 
, ציפיות

ברוכים 
...הבאים

טרום שיעור
,  אין-ק'צ

,  מיפוי, חזרה
הצפת ידע 

הצגת , קודם
, מטרות

,  רלוונטיות
יצירת עניין

פתיח
, הרצאות קצרות

המחשה 
, בסרטונים

התנסות  , הפוגות
, קבוצתית/אישית

דיון , הבהרות
בתוצרים

גוף השיעור

,  בדיקת הבנה
, משוב

,  רפלקציה
חיבור 

לשיעור הבא

סיכום



משובלמידה פעילהמהלכי הבנייההגדרת נורמות:עקרונות מנחים

מה : מטרות הלמידה•
הסטודנטים צריכים 

להבין ולעשות
ידע תיאורטי נדרש•

משימות  נושא השיעור
-א)הכנה 

,  (סינכרוני
תיאום 
ציפיות

טרום שיעור

,  הגדרת בעיה
משימה  
.  לביצוע

הרצאת  
פתיחה קצרה  

כתשתית

פתיח

,  עבודה קבוצתית
-הנחייה מותאמת

עצירות  , פיגומים
ביניים לפתרון  

שיתוף , בעיות
במסקנות ביניים

גוף השיעור

הצגת 
, תוצרים
משוב 
,  עמיתים

הפקת לקחים

סיכום



נסו לפתח  . תנו להם להישמע והתייחסו לדברים ככל האפשר, בססו קשר אישי עם הסטודנטים
(  הפגינו רצון טוב)סביבה תומכת שתבטא את רצונכם בהצלחתם 

הגדירו נורמות של השתתפות  . הציגו ציפיות ותנאים ברורים להתנהגות ולהצלחה בקורס
(  מה הסטודנטים יתבקשו לעשות בשיעור, ט'איך תגיבו לצ, מתי תענו על שאלות)והתנהגות 

גוונו במשאבי הלימוד ובאופני הלמידה, שברו מונוטוניות, הקפידו על קצב

בין נושאיםלקישור , לשאלות ותשובות, לחזרה, הבנהלבדיקת , למנוחהבמהלך השיעור עצירות עשו 

אבל ראו שהם משתלבים זה בזה. ודאו שאתם מרגישים בנוח עם השינויים. התחילו בקטן

בדקו מה עזר להם  : בקשו משוב מהסטודנטים על אופני ההוראה ועל איכות הלמידה שלהם
(למשל באמצעות פתקי יציאה אליהם תגיבו בהמשך)ללמוד ומה פחות עזר 



!תודה רבה

Michaler@bgu.ac.ilר מיכל ארז "ד

Pollak@bgu.ac.ilר איתי פולק"ד
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