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והחלטותמרכזייםשיקוליםמתארהמאמר

תהליךשלהראשוניםבשלביםשהתקבלואסטרטגיות

בקורסים.לתמיכהמחשובמערכתשלההטמעה

ואתהבעיותאתהקשיים,אתמציגהמאמר
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 HighLearחמערכתאתאימצההאקדמיהמטלולהנהלת
ההוראהאיכותאתלשפרבמטרהלימודיםכפורטל

שלהננישותואתלטטודנטיםהשירותאתלשפרובנוטף

למרצים.הטטודנטים

מערכתשלהטמעההמלוויםוהטיכוייםהטיכונים

בטפרותבהרחבהכברנידונוגבוההבהשכלהטכנולונית

בהםבדיוןנרחיבלאכןועל , 4והאקדמיתהמקצועית

אילוציםבחובוטומןטכנולוגיתמערכתאימו')זה.במאמר

ארנוניות.במערכותשינויכלשללהטמעההקשוריםרבים

להשכלהבמוטדותהטכנולוניההטמעתאתהמלוויםדוחות

אתריבאמצעותההוראהמיושמתכיצדמתאריםנבוהה

המרציםשלמבטםמנקודתנתפטתהיאוכיצדקורטים,

שלמנווןבהםלמצוא,ניתןכן.כמו 5הטטודנטיםושל

באמצעותהטטודנטיםשללהפעלהוהמלצותהצעות

 • 6האתר

הפורטלהטמעתתהליך

נישהעלהתבטטהאקדמי,במטלולשיושםההטמעהמודל

מטר . 7חידושיםבהתפשטותהמתמקדתהתקשורתבחקר

למרצהמטייעתלתפעול,קלהשהמערכתהיהשלהמרכזי

אלאמחליפהואינההטטודנטיםעםובתקשורתבהוראה

 .פניםאלפניםההוראהאתמשלימה

והמחקר.ההוראהרשותראשנוטק,הלל 'פרופ . 1

לתקשורת.הטפרבבית 'פרופ

לכלכלה.החוגלתקשורת,הטפרביתשבתאי,איתמרמר . 2

המכללההאקדמיהמטלוללתקשוב,פדגוגיתיועצתרימור,ריקידר' . 3

ת"א.טכנולוגיה,להוראתהמכללהפתו"ח,מרכזראשלמינהל.

שכבחרהןהתככ'תהטמעהתהל'ךבתככןוד'למןת

הוטלההמערכתשלוההטמעההקליטהתהליךהובלת

המחשוביחידתעםבשיתוףוהמחקר,ההוראהרשותעל

האקדמי.המטלולשלהמחשובוועדת

דילמות:בשתילווההפורטלשלההטמעהתכנון

הכנטתשלההדרגתיותבמידתקשורההראשונההדילמה

על-ידימיידיבאופןהפורטלאתלהפעילהאםהשינוי:

אתלבצעאוקורט,לכלאתרשלאוטומטיתפתיחה

בחלופהלבחורהחלטנומלאה.ובבקרהבהדרנההתהליך

יתרעומטמנרימתלהימנעכדימבוקר,מדורנתהליךשל

הלאהמרציםאצלותטכולמיומנותחוטרשלוהרנשה

להימנעבעתובהמחשוב,מערכותבהפעלתמיומנים

עברו,בטרםהללוהמרציםעלהטטודנטיםמצדמלח')

המערכתאתלהתקיןהוחלטכךעקבמתאימה.הכשרה

הלימודיםשנתבתחילתדרישה,לפיבהפעלתה,ולהתחיל

אתרלפתיחתעדהראשוניהתהליךאתולהשליםתשט"ה

תשט"ו.הלימודיםשנתבתחילתקורט,לכל

אתלהציעמהמרציםלמי-הייתההשנייההדילמה

שלושהונדרוההטמעהלמודלבהתאםקודם?השימוש

תקשובמערכתמשתמשימרצים:שלמיקודקבוצות

נישהלהםשישמרציםועלפורומיםעלשהתבטטהקודמת

מיומנויותעםמרציםברשת;ולנלישהלמחשבחיובית

כאלהאךברשת,ובנלישההמחשבבהפעלתבטיטיות

והמרציםלימודים;בפורטלקודםשימושעשושלא

שלהםהמחשבומיומנויותקודם,וניטיוןידעלהםשאין

מוגבלות.

שכללמקדיםקורטהוצעקודםוניטיוןידעללאלמרצים

הפורטל.בנושאהקורטלפניוברשתבמחשבשימוש

פדנונייםבנושאיםאישיוטיועהדרכההוצעוכךעלנוטף

הטפרמבתיאחדבכלשמונומדריכיםעל-ידיוטכנולוניים

במטלול.והחונים

והתמוכהההדרכהמערכוההטמעה,תהליך

ואפיוןהנדרהשלבתהליךהוחלהמערכתהתקנתעם

התוכן,הנדרת-האקדמילמטלולוהתאמתוהפורטל

בהקמתהוחלבמקבילוהעיצוב.,הפונקציונליותהמינוח

תמיכה.ומערךהדרכהמערך

 )-700כ(מבין-300כבהדרכותהשתתפוהראשונהבשנה



טכנולוגיתבמערכתבשימושהתנטו,שטרםטגלחברי

הדרכותגםהוצעוהשנייהבשנה .ההוראהבשילוב

במערכתשימושלעשותשהחלוטגלחברי-למתקדמים

האפשרויותאתלהכירמעונייניםוהיוהבטיטייםבמרכיבים

רבפוטנציאללמצותובכךיותרוהמתקדמותהמורכבות

מהמערכת.יותר

מישורים:בשלושהפועללטגלהתמיכהמערך

בפורטלהשימושבדברמודעותיצירתהפדגןגי:המישןר

שעולותפדגוגיותבטוגיותוטיפולההוראהלשיפורככלי

בהוראה.מתוקשביםבאמצעיםהשימושובמהלךלפני

הקשורותבפעולותותמיכהטיועהטכנןלןגי:המישןר

 .קורטיםאתרישלנכוןותפעוללבנייה

הקשוריםהטכנייםבהיבטיםטיפולהטכני:המישןר

בהםטכניותתקלותופתרוןהפורטלשלהשוטףלתפעול

והטטודנטים.הטגלחבריפוגשים

הפורטינבהטסעתוסו eוייהפדגוגיהסודינ

כיהייתההמערכתהטמעתלגביהמרכזיתהתפיטה

הפדגוגיהשינוי .ההטמעהתהליךאתתובילהפדגוגיה

שלבצידהההטמעהתהליךלהצלחתכמרכזינתפט

שלשנתיתמערכתנבנתהלפיכך .החדשההטכנולוגיה

ההשתלמויות .המינהליולטגלהמרציםלטגלהשתלמויות

 .בפורטלהשימוששלובפדגוגיהבטכנולוגיההתמקדו

התפיטההוצגההפדגוגיותבהשתלמויות

למידההמעודדת ,בהוראההקונטטרוקטיביטטית-הבנייתית

מהמורהבלמידההשליטהמוקדאתומעבירהפעילה

שבהןלמידהטביבותלפתחמציעהזותפיטה .לתלמיד

פעיל,באופןבעצמםהידעאתלהבנותהתלמידיםיוכלו

 .חברתייםובמשאביםידעבמשאבילהיעזרכךובתוך

אתמדגישהקונטטרוקטיביזםשלהטוציו-תרבותיהזרם

ובנייתלמידהבתהליכיהבין-אישיותהאינטראקציות

כפעילותהידעבנייתפעולתאתלתאר,ניתןככלל .ידע

עםשלוהקוגניטיבייםהתהליכיםאתמבזרהפרטשבה

הפיזיתבטביבתו ,וטכנולוגייםאנושייםנוטפים,שותפים

אמוריםקורטהמלוויםלמידהאתריוהחברתית-תרבותית.

זה.מטוגידעבנייתהמאפשרתלמידהטביבתלשמש

לימודיתטביבהכבונההוגדרהמרצהשלהחדשתפקידו

ואתהקורטשלהמידעמשאביאתומעדכנתהמכילה

הטטודנטיםעםמתקשרהמרצה .שביניהםהקישורים

מטלותהודעות,הקורט,שלהמידעמאגרבאמצעות

טטודנטיםשיחהמרצהמעודדהפורוםבאמצעות .והפורום

וביזוררפלקציהשלגבוהיםחשיבהתהליכישלובנייה

ובקרההטטודנטיםהערכת ,התדיינות,הכוללים 8ידע

אלהתהליכיםשלחשיבותם .הקורטמטלותביצועשל

מחקריםבעזרתונתמכההודגשהידעלהבנייתותרומתם

 • 9ברשתלמידהעל

לשאלותהמרציםנחשפובמטלולההשתלמויותבמהלך

שלפעילהמעורבותמגביריםכיצד :כמופדגוגיות,

בלמידה?ואתגרענייןמגביריםכיצדבלמידה?הטטודנטים

מטלהמהיהקורט?שלהידעמאגראתמתכנניםכיצד

כיצדברשת?שיתופיתלמידהמהיאינטראקטיבית?

ואתהקורטלחומריהטטודנטיםנגישותאתמגבירים

משובשלתהליכיםמגביריםכיצדביניהם?האינטראקציה

ברשת?למידהמעריכיםכיצדלטטודנטים?מרצהבין

פדגוגיתתמיכהמטפקהפורטלאלולשאלותכתשובה

חומריהקורט,טילבוט :האתרמרכיביבאמצעותללומד

פרויקטיםטטודנטים,מצגותהשיעורים,מצגותהקורט,

אלקטרוני,דוארמטלות,הודעות,קישורים,משותפים,

משובומיזם,חקירהקבוצות(פורומים),למידהקבוצות

עדכניים.ומקורות-מידעמרצהוהערכות

מתוקשבתהוראהבבטיטהעומדיםפדגוגיםיתרונות

,נגישותהלימודלחומרי,נגישותאישימשובהם:באתר

שלשקיפותוגמיש,מהירידעעדכוןולמרצה,לטטודנטים

 .ההערכהושלהמטלותהמטרות,המשאבים,המקורות,

היאהקורטבאתרהלומדשלהתקדמותוכינראה

תוךמקבלשהואובמשובבתוצאותותלויהאינטראקטיבית

חדשותלמידהטביבותעיצובהטביבה.עםהעבודהכדי

 ,פעולהלשיתוףלמשוב,הקורט,לתכנוןלבתשומתתובע

 • 10הלמידהולהערכתלתיעוד

הוראהשללשילוברעיונותמטפרעלוההשתלמותבמהלך

חלק .הקורטאתהמלווההאתרעםבכיתהפניםאלפנים

 :,כלהלןיושמואכןאלהמרעיונות

כל :הווירטואליתלכיתההפיזיתהכיתהביןחיבור . 1

הווירטואליתלטביבהבכניטהמתחילבכיתהשיעור

האחרון.בשבועשנוטפוובפעילויותבחידושיםובצפייה

ובטופו ,שניתןככלבאתרשימושנעשההשיעורבהמשך

הפעילויותהגדרתלצורךהווירטואליתלטביבהכניטהשוב

 .הקרובלשבוע

הנלמדהחומרשלאינטגרציהלצורךהדיוןקבוצותניצול • 2

מבחןשאלותפתרוןדרךלדוגמה,למבחן,והתכוננות

הואהרעיוןידע.הפגנתרקולאוניתוחדיוןנדרשיםשבהן

לענותצריכהקבוצהכל .קבוצותלשלושהכיתהאתלחלק

הטמטטרתוםלפנישבועותכשלושהמבחן.שאלתעל

שלהודעהנרשמתובהדיון,קבוצתקבוצהלכלנפתחת

שלרצףמתחילואז ,מבחןשאלתמצורפתואליההמרצה

שלבים:שלושה

צריכיםמכןשלאחרבשבועלשיעורעד-תשובותמתן .א

ולשלוחלשאלהתשובההקבוצהמחברישלישלענות

שלאחרבשבוע .דיוןקבוצתבאותהלהודעהמצורפתאותה

חלקונידונותהפורומיםשלושתבכיתהנפתחיםמכן

 .שניתנומהתשובות

שלישצריכיםמכןשלאחרלשבוע-ביקורתכתיבתב.

אחדכל .שניתנולתשובותביקורתלתתמהטטודנטים

שלאחרבשיעורשניתנו.התשובותלאחתבפורוםמגיב

שניתנו.בביקורותענייניתבצורהבכיתהדניםשובמכן

הטטודנטיםשארצריכיםהאחרוןלשבוע-טיכוםג.

כל .בכיתהוהדיוןהביקורותהתשובות,אתלטכםבקבוצה

שקיימותההודעות/ביקורותמשרשרותלאחתמגיבאחד

 .הדיוןמקבוצותאחתבכל

קבוצותשלושהטטודנטיםלרשותעומדותהתהליךבטוף

שאלהכלועבורלדוגמהמבחןשאלתאחתובכלדיון

ונדונוהטטודנטיםעל-ידישניתנותשובות/ביקורות/טיכום

בכיתה.המרצהעל-ידי
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המטלולשלהפדגוגיתההטמעהבבטיטהקיימתההנחה

להוראהתחליףלשמשיכולהאינהשהטכנולוגיההיא

ובאתרבכיתהטובמרצהשלהפדגוגייםהעקרונות .טובה

קשובהלהיותצריכהככללההוראהדומים.הםהמקוון

הכ Jכמיהמכככההאקדמיהמסכוכ 5הגובהעכ



החומר,ובעדכון,באתגרבענייןהטטודנטיםלצורכי

מאידךהתקדמותם,עלובמשובובתמיכהגיטא,מחד

הוראהטגנונותביןהבדליםקיימיםזאת,עםיחד . 11גיטא

בהעדפותיהםלביטויגםבאיםשהםכפימרצים,של

טכנולוגיה.עתירותבטביבותובתפקודם

שלפנימיתמוטיבציההיעדרעלמצביעיםמחקרים

אתריבבנייתהשקעתםעלהולםתיגמולבהיעדרמרצים

ההשקעהעלבמרציםלתמוךכדי . 12ובניהולםקורטים

האתרבנייתבמהלךמהםהנדרשתמתוגמלתוהלאהרבה

אפשרויותבהשתלמויותהעלינובפורום,פעילותםובמהלך

העבודה,חלוקתלמשלכמושונות,ומערכתיותפדגוגיות

פורוםשלניהולופורום,בניהולהוראהלעוזריהמרציםבין

לתת-פורומיםהפורוםחלוקתבלבד,טטודנטיםעל-ידי

כיהעובדהבולטתלקבוצות-משימה.בהתאםמקבילים

תשתיתבבנייתחשובנדבךמהווהקורטאתרשלבנייתו

הטטודנטים.שלהידעובבנייתהמרציםשלההוראה

מידעשלגמישעדכוןלוומאפשרלמרצהנגישהאתר

שלהחשובהלמטרהתורםכךומתוךלשנה,משנה

שלמימושםכינראהזאת,עםלטטודנט.ההוראהשיפור

מוטיבציהמהמרציםתובעיםבפורטלהפדגוגייםהיתרונות

עצמהשהמערכתלפניעודההוראה,לשיפוררבהפנימית

הדרושיםהחיצונייםהמוטדייםהפתרונותכלאתתגייט

ההוראה.בטגלולתמיכהלתגמול
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ביעות eובפורטנתתפות eההדמות (jהת
המרציסנ eהרצון

הפעילותהיקףהגיעלהפעלתוהראשונההשנהבטוףכבר

 400מעל :הבאהפירוטלפיויותר,-60%להפורטלעם

אתרי 1,100מעלהפעילו )-700כ(מתוךטגלחברי

במשךהנלמדותלימודקבוצות-1,500כ(מתוךקורטים

למדו )-9,000כ(מתוךטטודנטים 5,000ומעלהשנה),

בפורטל.אתרלהםשישבקורטים

משימושהנובעתהתרומהאתשבחןמקווןטקרערכנו

על-פיהאקדמיתההוראהלתהליךהתקשובבטכנולוגיות

השאלוןעלבמערכת.שימוששעושיםהטגלחבריתפיטת

בפורטלשהשתמשו ]-400כ[מביןטגלחברי 112השיבו

אלהשלאחוזיםנתונילהלן .הראשונההפעלתובשנת

ביותרהגבוהותהדרגותבשתיהשאלוןפריטיעלשהשיבו

מאוד"):רבהו"במידהרבה"("במידהחמש:מביןשבחרו

קורטיםאתרילהפעיללהמשיךמתכווניםמהמרצים 95%

אתרילהפעילאחריםלמרציםימליצו-87%ובפורטל

הנגישותאתמגבירשהפורטלמשוםבעיקרזאת, .קורטים

שהפורטלמאמינים 44% .) 65% (לטטודנטיםשלהם

המרציםתפיטת .הטטודנטיםרצוןשביעותאתמשפר

נמוכההייתהההוראהאיכותלשיפורהפורטלתרומתאת

ההוראהארגוןאתמשפרשהפורטלחשבו 42%יותר:

למידהאינטראקציותמאפשרשהוא- 36%שלהם,

איכותאתמשפרשהפורטל--30%ויותראיכותיות

 .ההוראה

ההטמעהבתהניךענו eייס (ejובעיות
להשכלהבמוטדותהתקשובהטמעתעלרביםדוחות

כימצייניםובעולםבארץלאחרונההמתפרטמיםגבוהה

נתקלהקורטיםבאתרי(פורומים)למידהקבוצותשלניהול

ומשאביהקורט(היקףארגוניתובבעיהפדגוגיתבבעיה

גםלהתמודדצריכהלמרציםפדגוגיתהשתלמותהזמן).

שלהישגיםמעריכיםכיצדכמו:מעשיות,שאלותעם

לומדתקהילהיוצריםכיצדמתוקשב?בקורטתלמידים

בפורום?המרצהמעורבותמהיהקורט?בפורום

שלההכרהמחוטרהנובעיםקשיים,עוליםבמקביל

וקביעותקידוםלצורכיהמוטדשלהאקדמיהניהולמערכת

מאובדןמהחששהתקשוב,שתובעבמאמץהמרציםשל

מהחששחיצוניים,תמריציםמהיעדריוצרים,זכויות

ועוד.מקרובבמורההנחיצותאתתחליףמרחוקשההוראה

והמנצותות Jj)oמחיס, (jנ
כללממגמהחלקמהווהזהבמאמרהמתוארהתהליך

לחוללהמאפשרככלימידעטכנולוגיותאימוץשלעולמית

אנושבוהאופןשלמחדשהגדרהולעתים,שיפורשינוי

ביטוילידיבאהזומגמההחיים.תחומיבכלפועלים

חברתיותבמטגרותהכלכלי,ובעולםהעטקיםבעולם

שמתבצעשתהליךכשםהיומיום.בחייואףותרבותיות

חוטרכךמשמעותי,ולשיפורלתועלתלהביאיכולנכון,

יכולהנכונותבפעולותדגשואי-שימתלבתשומת

 .לנזקלהביא

זהבמאמרהמתוארהמוצלחהתהליךמןהעיקריהלקח

הולמתהתייחטותהואלהצלחההמרכזישהקריטריוןהוא

בראש .השינוילתהליךהארגוןהנהלתושלהארגוןשל

בביצועלצורךההנהלהשלהבנהדרושהובראשונה

צריכהההנהלהממנו.לנבועשיכולהולתועלתהשינוי

לו,לתתלומחויבתולהיותאורכולכלבתהליךלתמוך

הדרושים.המשאביםאתולהקצותהראויההעדיפותאת

ואתמשמעותאתהבינהההנהלההמתוארבתהליך

השלבים.בכלמעורבתוהייתההענייןחשיבות

משמעותיגוףעל-ידילהתבצעצריכההתהליךהובלת

מההנהלה,תמיכהשמקבלבכירמעמדבעלבארגון,

תהליכיבהתמדהומקייםהמרציםעםרצוףבקשרעומד

אמוןאקדמית,ולמידהלהוראההנוגעותבטוגיותחשיבה

שלהמאפייניםאתומכירההוראהאיכותשיפורעל

התהליךשללהצלחההמרכזיהגורםהוראה.טכנולוגיות

קייםגוףשהיאההוראה,רשותעלהמשימההטלתהיה

מהמוטדותבחלק .לעילשפורטוהתנאיםעלשעונה

והמשכיות.רצףבחוטרשלקהאד-הוקגוףהוקםהאחרים

 .לתהליךשמקניםהמרכזיותהואלהצלחהנוטףגורם

טכנולוגיתמערכתשהכניטובכךטעורביםמוטדות

במקרה .נוטףמודרניהוראהעזרהמהווהמלווהכמערכת

בתפיטהלשינוישיביאכתהליךהוגדרהתהליךהנדון

ברורהיההמעשיתברמההאקדמי.במטלולהפדגוגית

אלפניםבהוראהותומכתמלווהבמערכתמדוברשלא

פניםההוראהעםבבדבדהמשתלבתבמערכתאלאפנים,

 .פניםאל

מטפרלהטיקמאפשרהתהליך,מןשהצטברהניטיון

הן:ואלהעיקריותוהמלצותמטקנות

לכיתההפיזיתהכיתהביןולחברלשלברצוי-

לחברהיאהכוונה .אחתטביבהוליצורהווירטואלית

הטביבות.בשתישיתבצעוולמידההוראהפעילויות

עבורבמערכתלשימושתמריציםוליצורלעודדחשוב-

שימושהעושיםטגללחבריתגמולמנגנוניליצורהמרצים.



ההוראה·איכותלשיפורהווירטואליתבטביבה

בפורומיםבאתר,למעורבותטטודנטיםלעודדחשוב-

שבו.הפעילויותובשאר

הרחבהשלפעולותלעודדממליציםאנוכך,עלנוטף

הבא:באופןבפורטלהשימוששלוהעמקה

בפורטלקורטיםאתרילהפעילנוטפיםטגלחבריעידודא.

מעברהשימושהרחבתכן,כמוההוראה.איכותלשיפור

לקבוצותלמידהטביבותלפתיחתגםקורטיםלהוראת

המלמדיםאוקבוצותמרוביקורטיםהמלמדיםמרציםשל

טפר/חוג.ביתבאותואוהתמחותבאותה

במרכיביםהשימושבאמצעותההעמקהעידודב.

הטגלחבריושמרביתבפורטלשקיימיםיותר,מתקדמים

ברמהאישיתתמיכהובליווישימוש,בהםעשולאעדיין

והטכנולוגית.הפדגוגית

הפורטל,שלהמערכתייםבמרכיביםהשימושהרחבתב.

למשל:כמו

שיתופית,ללמידהמטלות,להגשת-בפורומים.שימוש

ידע.והחלפתלתמיכה

המטלות.להגשתבמנגנוןהשימוש.הרחבת

שונות.מדיטציפלינותקורטיםשלדמוקורטי.יצירת

וחבריטטודנטיםשישמשמרכזילכליהפורטל.הפיכת

אקדמיות,נוטפותלפעילויותכניטהכשערטגל

למאמרים,לטפריות,גישהכמו:ומנהליות,חצי-אקדמיות

וכדומה.אדמיניטטרטיבימידעמידע,למאגרי

טובים.אקדמייםלאתריםקריטריונים.פרטום

ותגמוללעידודמצטייניםקורטיםעלנתוניםפרטום •

טובים.אתריםשפתחוהמרצים

קורטיםלמאגרנבחריםמרציםאתרישל.פתיחה

מהלךבמטגרת(באישור),ברשתוירטואלייםאקדמיים

ידעשלמתקדמותתפיטותועל-פיחופשיידעהפצתשל
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