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 השכלה גבוהה  -מעבר ללמידה מרחוקסיכום וובינר בנושא: 
  רקע

 טכני: יובב צור | סיכום: נועה ברק מנחה: זיו הראל |  |  19:30-20:30|  22.3.2020

 :מומחים בהשתתפות 

 יפו  א " ת  האקדמית  המכללה  כ"למנ,  אלון בני 

 באקדמית ת"א יפו ראש הרשות ללמידה חדשנית משה לייבה, 

 .  א''ת ' אוני של  בלמידה  לחדשנות   מרכז TAO Online ל" מנכ,  שרייבמן יובל 

 . דיגיטלית   ישראל -  IL קמפוס  ל" מנכ,  רביב  ערן 

 :הקלטה של הוובינר בקישור

https://vimeo.com/user109934719/review/399800410/ca5513d42a   

?  לביצוע החיוניים הצעדים  מהם ? סטודנטים של  מרחוק ללמידה  במעבר  ההוראה  סגל את  וללוות  להכשיר  כיצד 

  האתגרים  ועולים  צפים , מרחוק סטודנטים למידת  של  השני לשבוע סההכני עם  ?אליהם   לגשת  נכון  איך

 .למציאות  הסגל  של  המורכבת  בהסתגלות  הקשורים האתגרים ולצידם  הטכנולוגים

 .שאלות  על  וענו , מרחוק למידה בניהול אותם שמנחים העקרונות  את   הציגו בני, יובל וערן 

הוראת סטודנטים. הפער המרכזי שעלה זה איך לאפשר  במעוז קלטנו הרבה צרכים מחברי רשת בתחום של 

לסגלי ההוראה במכללות, ביס לאחיות לעבור ללמידה מרחוק. לוא דווקא מהאספקטים הטכנים אלא אתגרים  

 הסתגלותיים.

 מבנה הוובינר 

 יתמקד בהוראת סטודנטים ולמידת מבוגרים הוובינר  -

 שלהם מפרונטלית למקוונת איך מנחים את סגלי ההוראה ומלווים את ההוראה  -

 אתגרי קהל היעד )הסטודנטים(  -

ן  שיתוף מניסיו

 יפו א"ת האקדמית המכללה כ"למנ בני אלון )מקום א'( 

על איך עושים למידה מקוונת בצורה  ו  אסטרטגיים על איך עברנו להוראה מקוונת\על היבטים ניהוליים

 יעילה.  

 אבני יסוד )היבטים מרכזיים בהוראה מקוונת(:

כדי שיהיה אפשר להנות  צוות מאנשים טכניים ואנשים מהעולם הפדגוגיות גדולה לבנות חשיב .1

 , לקחת בחשבון גם את ההיבט הלוגיסטי.  ימכל ההיבטים. חשוב שהצוות יהיה הטרוגנ

 גיה פדגוגית נוקטים: ט נדרשת בחירה שאיזו אסטר  .2

o  צריך ללמד בזמן  ללמד באונליין בזמן אמת באותו זמן שהמרצה   -למידה סינכרונית

 הלימודים 

o להקליט מראש ולשחרר לסטודנטים בזמן של השיעור או בזמן אחר  - סינכרונית-א 

o משלבת בין שתי האסטרטגיות הקודמות  - בלנדד 

https://vimeo.com/user109934719/review/399800410/ca5513d42a
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של המרצים ושל הסטודנטים למהלך הזה. יש הרבה פחדים וחששות סביב זה. יש כל   איך יוצרים מחוייבות. 3

לזה ולתמוך בזה.   וצריך להיות קשובים רים יותר לטכנולוגיה וחלק פחות מיני סוגים של מרצים חלקם מתחב

 לדחוף אותם לתוך הבריכה ולתת להם לשחות.  דריך אותם באופן וירטואלי ו הכל הזמן להיות שם ול

נוחה לתפעול, אינטואיטית שיש אפשרות  -למידה סינכרונית ר: שיעו סוג ה. בחירת הטכנולוגיה המתאימה ל4

לשיתוף. זום למשל עונה על כל הצרכים האלה. אחד השיקולים בבחירת הזום זה שיש מערכת תמיכה של  

 שמירת הידע בענן וזה חשוב.  

אפשר   והחלו בהיערכות שקטה ובחרו בלמידה סינכרונית. הבינו שאי ייעודי צוות משימה הקימו בארגון אצלו 

נוח למרצים   - יהיה להקליט את כל השיעורים. הצמידו את הלמידה למערכות הלימודים של הסטודנטים

במידה   . צריך להחליט גם על אופציה ב'מובילה ופלטפורמת גיבוי הגדירו פלטפורמה בנוסף  . ולסטודנטים

קיים מערכת שמאפשרת  . חשוב גם לגיבוי ב' לאחסוןויהיו קשיים בפלטפורמה הראשונה. חשוב לבחור גם 

כדי לוודא אפקטיביות. בניית  לייצר משובים סטטיסטיים יכולת אנליזה של נתונים כדי לראות שהמהלך עובד. 

תכנית הדרכה וכלי הדרכה. השיקו סדרה של מפגשים אונליין כשהדגש היה הדרכה טכנולוגית. בהתחלה איך  

 משתמשים ואז עובדים לפדגוגי.  

 .גם עם הסטודנטים וגם עם המרצים בפתרון בעיות מנהלים תקשורת ישירה 

 , ראש הרשות ללמידה חדשנית באקדמית ת"א יפומשה לייבה

  0הרבה לא מכירים מערכות פדגוגיות חדשניות. מפתחים מודלים חדשים ובהיבט הזה עברנו מ, ברמה הפדגוגית 

 אחוז מרצים שמלמדים אונליין.    100ל

המקוונת ברמה של  בצורה  לא לנסות לחקות את הכיתהת שאומרת סדנאות שמדברות ברמה פדגוגי ו פתחנ

 איך לבנות יחידות הוראה בגישה של למידה סנכרונית. צריך להבין  לומר מהו מעגל ההוראה בצורה פשוטה. 

של  בכלל בלי המצלמות השיעורים היו  תחילת הדרך איך לבנות התערבות עם הסטודנטים במהלך השיעור. ב

 ועכשיו זה עבר להנחיה להדליק מצלמות.  הסטודנטים 

אפשר להיכנס לעשות הערכת עמיתים כדי לתת להם    עוברים לאחד על אחד מול המרצים.מעבר להדרכה  

יש לשים לב שחלק מהמרצים מפחדים מהתערבות בצורה הזו וצריך לעשות את זה  טיפים מה עובד ומה פחות. 

 בשיחה שקופה ביחד איתם.  

 טיקות לעלות מהשטח.  קמקום לפר  במתן לתת זמן לתהליך הזה  חשוב

 ישראל דיגיטלית – ILקמפוס  מנכ"ל ,ערן רביב

 יש לעזור למרצה להבין את נקודת המבט של הלומד ומתוך זה להתאים את מערך ההוראה 

,  דשהמוצא את עצמו בסיטואציה ח ש ,הזווית של הלומד מרחוק דרך הסתכלות עלהסיפור פה הוא המרצים. 

 . מתוך זה אפשר ללמוד על האדפטציה שהמרצה צריך לעשות 

 מה חווה הלומד מרחוק:  

: המרצה מתחרה בהרבה מאוד הסחות דעת והם מאוד משמעותיים ולכן בין השאר יש לדאוג  הסחות דעת

 לעשות אינטראקציה תכופה של לשאול שאלה ולעודד את הקהל להיות פעיל.  

: אתגר שהמרצה צריך להתמודד איתו. למשל אפשר להגיד לקהל להתכתב כל אחד שיבחר בן זוג ולתת  בדידות

 השני. )יש אפשרות כזאת בתוך הזום(  פעילות שמתכתבים אחד עם 

 רמת המחויבות נמוכה וגם זה אתגר כמרצה  חוסר מחויבות:
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גם בזום אפשר להצביע ונדרשת מידה מסוימת של ביטחון וידע כדי להצליח   :להבעה עצמיתחוסר יכולת 

 לעודד את זה.  

בצ'אט מעלים את רמת   : היכולת של המרצה לתת פידבק מאוד נמוכה. להקריא את השמות שכותביםפידבק

 המחויבות את המשתתפים. זה דברים שצריך לחשוב עליהם עוד לפני ההרצאה איך עושים את זה.  

5kyWTThttps://drive.google.com/open?id=1iOZYkuAP0L4PPHJ-לינק למצגת ערן רביב: 

2bOxQ5AcEp 

 

 טיפים ללומדים מרחוק: 

 

  אוניברסיטת ת"א מרכז לחדשנות בלמידה,  TAU ONLINEל "יובל שרייבמן, מנכ

   life long learningלמקום של  האוניברסיטההתפקיד של המרכז זה להפוך את 

י העולם במגוון  מה שקורה עם הקהל הרחב ובוגרי התכניות של המרכז זה שיש מעל מיליון משתתפים ברחב

 (  https://tauonline.tau.ac.il/node/1450)ניתן לראות בקישור: קורסים.  

 באופן כללי:

 הקורונה עשתה קיצור דרך מטורף ללמידה מקוונת.   -

 המרצים שהיו מאוד שמרניים והתנגדו באופן פלאי תוך שבוע תפסו את הנשוא באופן מהיר.   -

. אם המרצה אומר שהוא מתרגש  ההמלצה המרכזית היא לעשות תיאום ציפיות עם התלמידים -

עושה   דיבור שקוף ם אז ביחד לומדים את הבסט פרקטיס של אותו קורס. hויש כל מיני כשלים טכני

 ובה של הדברים.  טהרבה מהעבודה ה

פשוט לצאת לדרך. למידה אונליין עושה את העבודה בסדר גמור. תתחילו מזה   -מומלצת  אסטרטגיה  -

 ולאט לאט אפשר לבחון אסטרטגיות למידה אחרות.  

 כמה שיותר להרגיע ולתת מסרים בורים ומוגדרים ובסה"כ נותן להם מסגרת ועוגן להיאחז בה.   -

ה כמו שבני ציין. למי שאין לו זה הזדמנות מצוינת למצוא את  ממליץ להקים מערכת תמיכה והדרכ -

 המשאבים ללמידה מקוונת ועזרים טכניים. המנכלים יותר קשובים לזה בתקופה הזאת.  

https://drive.google.com/open?id=1iOZYkuAP0L4PPHJ5kyWTT-2bOxQ5AcEp
https://drive.google.com/open?id=1iOZYkuAP0L4PPHJ5kyWTT-2bOxQ5AcEp
https://tauonline.tau.ac.il/node/1450
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בקישור הזה יש טיפים ללמידה מרחוק למרצים:   -

-https://tauonline.tau.ac.il/sites/tauonline.tau.ac.il/files/media_server/all

ts/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%94%D7%95%D7uni

%A8%D7%90%D7%94%20%D7%9E%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D

7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%20%D7%97%D7%99.pdf 

-    

 נקודות חשובות:  2

 השיעור הפרונטלי לא נועד לעבור כשיעור מקוון

איך לעשות את הלמידה מרחוק  גבי טיפים ל  5טים נאי לתת גם לסטודכד  - מאוד חשוב הצד של הסטודנטים

לאפקטיבית. להרבה מהם יש נטייה לזלוג במסגרות זמן וצריך ממש להלחיץ אותם שהם צריכים לשמור על  

 מסגרת הזמן של השיעורים.  

 שאלות ותשובות

 מה אורך השיעור המומלץ? איך לחלק את הלמידה בשיעור? -מבנה השיעור

דקות. דיברת יותר מהזמן הזה ואיבדתי את תשומת ליבם. צריך למצוא מתודות שישמרו   5-7זמן קשב הוא בערך  

עליהם עירניים. המרצה ממש יכול לעבור מקבוצה לקבוצה וחוזרים לדיון קבוצתי וסיכום. אין זמן מוגדר, אם  

 הכרח צריך לקצר. לא בשיעור טוב אפשר גם שעה וחצי, צריך למצוא את המתודות הנכונות. 

אנחנו יודעים שיש אוכ' לא מעטה שלמידה פרונטלית גם ככה קשה להם, מה  -לקויות למידה

 האסטרטגיה הטובה ביותר לכדי לשלב אותם בשיעור בצורה הטובה ביותר?

 מהלכים מומלצים:  2

 . . גיוס של מערך הפסיכולוגים כדי לתת להם סיוע רגשי ולהפחית את החרדה שלהם1

 . ו מדריך עם דגשים וטיפים ושם יש טיפים למרצים להתמודד עם תלמידים עם ליקויי למידה. יצרנ2

 מה עושים עם שיעורים כמו אמנות ופיסול וקורסים התנסותיים ופרקטיים?

ייעודית שמצלמת  אפשר לעשות עם מצלמה ים. למשל יסינכרונ-ם ואיאפשר וניתן באמצעים סינכרוני

ם בכל קורס ואפשר  יידיים של המרצה. זה תלוי מה הדגשים ההתנסותיכך שניתן לראות את ה מלמעלה

 .להנחייה הזו  פלטפורמה/להתאים את המצלמה

 איך עושים את המשוב והסטטיסטיקות?

ואז המערכת שולחת הודעה שמופיעה במסך של   יש אפשרות לשלב סקרים לרוב בתוך מערכות הלמידה 

פקטיביות ובשלבים מאוחרים יותר לבחור שאלות סביב איכות  המשתמש והוא עונה על שאלות. ממליץ לבדוק א

 ההוראה. אפשר לעשות קבוצות מיקוד פר נושא.

 ?איך עושים בחינה בסוף הסמסטר

 חלופות: 2

טאות המובילות בעולם משתמשות במערכות שמאפשרות למידה מרחוק. המערכות האלה עובדות  י. האוניברס1

 לינק שמסביר איך משתמשים במערכות האלה.הרבה שנים. יובל יכול לשלוח 

. משימות חקר וחשיבה מסדר גבוה. האתגר המרכזי הוא הבדיקה של המבחן. מרצים נוטים לתת ציון גבוה  2

 יותר בעבודות מתוך הערכה למאמץ.  

https://tauonline.tau.ac.il/sites/tauonline.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94%20%D7%9E%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%20%D7%97%D7%99.pdf
https://tauonline.tau.ac.il/sites/tauonline.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94%20%D7%9E%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%20%D7%97%D7%99.pdf
https://tauonline.tau.ac.il/sites/tauonline.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94%20%D7%9E%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%20%D7%97%D7%99.pdf
https://tauonline.tau.ac.il/sites/tauonline.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94%20%D7%9E%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%20%D7%97%D7%99.pdf
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 שאלה לדוגמה שבודקת אפקטיביות: "האם המפגש היה אפקטיבי בדומה למפגש בכיתה" 

.  תוצאות , התנהגות , למידה, תגובה: רמות  4 על  מדבר , מקוונת  למידה  של אפקטיביות  לבחינת  שפותח מודל יש

 :מהרמות  אחת  בכל  הסטודנטים את  לשאול  שאפשר  לשאלות   הצעה עם קישור   מצרף

 

-article-learning/pedagogy/?open-https://www.elearninglearning.com/online  

-effectiveness&blog-course-online-measure-to-title=how-id=6437862&article

title=coursearc-n=coursearc.com&blogomaid     

plan-https://en.unesco.org/news/how-: מקוונת  ללמידה  פלטפורמה לבחירת  טיפים : קישור  עוד

closures-schools-temporary-during-solutions-learning-distance   

 איך החדשנות מתכתבת עם המל"ג

כמה היא   דילים את זה. הוציאו תכנית של הקמפוס החדש ולא הרבה מכירים את זה וע במל"ג אוהבים ומוב

תארים שבהן לא צריך להיות בשיעורים בכלל. המלג נותנת רוח גבית  -הולכת רחוק. מדברים שם על נאנו 

 להרבה מאוד דברים.  

 יש מסלול של כניסה לאוניברסיטה ללא פסיכומטרי באמצעות עבודה מקוונת.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elearninglearning.com/online-learning/pedagogy/?open-article-id=6437862&article-title=how-to-measure-online-course-effectiveness&blog-domain=coursearc.com&blog-title=coursearc%20%20
https://www.elearninglearning.com/online-learning/pedagogy/?open-article-id=6437862&article-title=how-to-measure-online-course-effectiveness&blog-domain=coursearc.com&blog-title=coursearc%20%20
https://www.elearninglearning.com/online-learning/pedagogy/?open-article-id=6437862&article-title=how-to-measure-online-course-effectiveness&blog-domain=coursearc.com&blog-title=coursearc%20%20
https://www.elearninglearning.com/online-learning/pedagogy/?open-article-id=6437862&article-title=how-to-measure-online-course-effectiveness&blog-domain=coursearc.com&blog-title=coursearc%20%20
https://www.elearninglearning.com/online-learning/pedagogy/?open-article-id=6437862&article-title=how-to-measure-online-course-effectiveness&blog-domain=coursearc.com&blog-title=coursearc%20%20
https://en.unesco.org/news/how-plan-distance-learning-solutions-during-temporary-schools-closures
https://en.unesco.org/news/how-plan-distance-learning-solutions-during-temporary-schools-closures
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 מיפוי כלים מקוונים לניהול ועבודה מרחוק

 

 לינק  תכונות  גרסה בתשלום )חודשי(  גרסת חינם  שם  סוג

שיחות 
 וידאו

 

Zoom   מוגבלת ל
דקות  40

 100ועד 
 משתתפים 

תלוי   20$ל  15$בין 
בתוכנית ובהתאם מספר  

 משתתפים 

• Video conference  

• Chat 
• Screen sharing 

• Webinar 

• Recording 

• Whiteboard 

• polls 

https://zoom.us/ 

שיחות 
 וידאו

 

Google 
Hangout 

עד ראשון  
 ביולי

   G Suiteחלק מ 

 תלוי בתוכנית  25$ל  6$בין 

 ובהתאם מספר משתתפים 

• Video conference  

• Chat 

• Screen sharing 

 

https://gsuite.google.com
/ 

שיחות 
 וידאו

 

Webex  100עד 
 משתתפים 

תלוי בתוכנית   27$-13$
 ובהתאם מספר משתתפים 

• Video conference  

• Chat 

• Screen sharing 

• Recording 

• Whiteboard 

 

https://www.webex.com/ 

שיחות 
 וידאו

 

MS teams מצריך רישיון  איןOffice 365 
E1 

• Video conference  
• Chat 

• Screen sharing 

• Recording 

• Whiteboard 
 

https://teams.microsoft.co
m/start 

 , פחות מתאים לקהל גדול  skypeודרך  whatsappניתן גם לעשות שיחות וידאו דרך  

שיתוף  
 לוח

Google 
Jamoard 

 לוח שיתופי כללי  •  כן 

 מספר לוחות לא מוגבל  •

•  

https://gsuite.google.com
/products/jamboard/ 

שיתוף  
 לוח

padlet  כן, מוגבל ל
 לוחות 3

, מספר לא מוגבל של  10$
 לוחות, 

 לוח שיתופי כללי  •
לוחות ייעודיים ולוחות  •

 לצוותים 

 הטמעת מדיה   •

 לפוסטים מאפשר תגובות  •

https://he.padlet.com/das
hboard 

מערכות  
 למידה 

Moodle  בניית מערכי לימוד  •  כן 

 שיתוף מדיה  •

 מעקב ביצוע ע"י תלמידים  •

 דוחות  •

 רף כניסה גבוה  •

https://moodle.org/ 

מערכות  
 למידה 

Google 
classroom 

   G Suiteחלק מ  לא

 תלוי בתוכנית  25$ל  6$בין 

 ובהתאם מספר משתתפים 

 בניית מערכי לימוד  •
 שיתוף מדיה  •

 מעקב ביצוע ע"י תלמידים  •

 דוחות  •

 רף כניסה נמוך  •
 

 

מערכות  
 למידה 

Newrow   כן, מוגבל
למספר  

 תלמידים 

במספר תלוי  50$-30$
 התלמידים בכיתה 

 בניית מערכי לימוד  •

 כיתות וירטואליות  •

 מעקב ביצוע ע"י תלמידים  •

 שיחות וידאו •
 רף כניסה בינוני  •

 

https://www.newrow.com/ 

https://zoom.us/
https://gsuite.google.com/
https://gsuite.google.com/
https://www.webex.com/
https://teams.microsoft.com/start
https://teams.microsoft.com/start
https://gsuite.google.com/products/jamboard/
https://gsuite.google.com/products/jamboard/
https://he.padlet.com/dashboard
https://he.padlet.com/dashboard
https://moodle.org/
https://www.newrow.com/

