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להצגתביותרהנפוץהכליהן PowerPointמצגות

אתלהמחישהיכולתאתמגוונותהןהרצאה.מערן

מהותילשיפורתורמותהןהאםאןהשיעור,נושאי

הפוטנציאלעלעומדזהמאמרההוראה?תהליןשל

הבעיותאתומציגבשיעוריםמצגותבשילובהגלום

בשיעורים.בהןובשימושהמצגותבהכנתהנפוצות
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בשניםמאודשהתפתחווההנפשההמולטימדיהטכנולוגיות

מערךלהכנתכיוםביותרהנפוץהכליהן ,האחרונות

משלביםהאקדמיהטגלמאנשירביםוהצגתו.הרצאה

ממוחשבות,מצגותבכנטיםבהופעותיהםאובהרצאותיהם

כדי , PowerPoiח tה-בתוכנתשימושתוךכללבדרך

שלהענייןמידתאתולהגבירההוראהתהליךאתלשפר

באופןלהעבירמאפשרתהמצגותתוכנת .המשתתפים

וכןומרשימהחווייתיתבצורהשוניםומטריםמידעויזואלי

זאת, .ותהליכיםמוצריםמדויקתבצורהולתארלהמחיש

 .ווידאואנימציותקולות,גרפיקה,טקטטים,באמצעות

ופרקיהפרקיםהצגתבטדרשליטהמאפשרתהתוכנה

היאהיעד.קהללפיהתוכןשלוהטתרההצגהוגם ,המשנה

קלה ,התוכןשלופשוטמהירלעדכוןידידותיממשקבעלת

 .הפעלתהלצורךרבטכנולוגיידעדורשתואינהלשימוש

לנוהמוכרותלהוראההטכנולוגיותכלגםלמצגת,בדומה

ומטוליהשקפים,מטול,הרשמקולוהווידיאוהטלוויזיה-

ההוראהטגלשלהיכולתאתגיוונו-למיניהםהתמונות

החשובההשאלהואולם .השיעורנושאיאתלהמחיש

ההוראהתהליךאתבטיטיבאופןשיפרוהןהאם-היא

שהפכההראינועמכונתממציא ,אדיטוןתומטוהלמידה?

 1913בשנתכתבהקולנוע,למקרןהשניםבמרוצת

באמצעיםהלמידהתהליךכלייעשהשנים 10ש"בעוד

,בכלעצמועלהחוזררעיוןמבטאתזואמירהויזואליים".

והוא,המונילשימושנכנטתחדשהשטכנולוגיהפעם

 .יותרטובהלהוראהמקפצההיאהחדשהשהטכנולוגיה-

החיובלצדהנוגעותאחדותשאלותלדיוןמעלהזהמאמר

הבעיותהכרת . PowerPoiח tבתוכנתשבשימושוהשלילה

ולצמצםיותריעילותמצגותלערוךלמרציםתאפשר

במצגותהמובניםכשליםשלהשליליותההשלכותאת

הממוחשבות.

 .הוראההםלקידודהיחיהאשר ,רבטיוי 'דר . 1

בהוראה?מצגותינוב eנ eהיתרונותמהט
מקדמת:המצגת .יתרונותהשלרשימהלהלן

מאלצתממוחשבותמצגותהכנתבהרצאה..בהירןת

עםובהיר,שיטתיבאופןהמידעאתלארגןהמשתמשאת

ניתןשבהןמצגותישזאת,אףעל .ותת-כותרותכותרות

קשרובחוטרמחשבתיות'ב'קפיצותברורבאופןלהבחין

חשיבתושדרךמרצהכ,ךעקבלשקופית.שקופיתביןלוגי

ואולם .בהירותתהיינהלאשלוהמצגותגםבהירה,איננה

פרקיםוראשיכותרותבהכנתכרוכההמצגתשהכנתהיות

זהמאמץשקופיות,למטפרמורכביםרעיונותובתמצות

שמוצגממהיותרבהירהתמונהלהציגהמרצהאתמביא

עשויקצרותכותרותניטוחלדוגמה, .פרונטליתבהרצאה

 .המרכזיהרעיוןשללהבהרהלתרום

בניהולזמןחוטךבמצגותהשימושבזמן.חיטכןן •

 .ותצלומיםטבלאותתרשימים,שלהצגהומאפשרהשיעור

 ;השיעורמרקםאתמשנותהמצגות .ןטקרנןתעניין •

עלאוהלוחעלכתובלטקטטרקמוגבלאינוהשיעור

 ,תרשימים ,ציוריםשלשילובמאפשרתוהמצגת ,שקף

זהשילובקצרצרים.וטרטוניםוצליליםמוזיקה ,אפקטים

העברתאתלגווןהמאפשרתטימניםשלעשירהשפהיוצר

המטרים.

מגובשיםיונותלרענחשפיםהטטודנטים .המידעעיבןד •

מערךכלאתלהעתיקיכוליםהם .ירותבבהומנוטחים

ממושךלריכוזנדרשיםואינםלמחברותיהםהשיעור

אתהופךלטטודנטיםהמצגותעותקימתן .המידעבעיבוד

 .פחותלבעייתיתהשיעורמןהטטודנטשלההיעדרות

מטייעתהמצגתהמרצה.שלהדרכים''מפת.הצגת

עליהםומקלההשיעורשלדרכיםמפתלהכיןלמרצים

מעיןמהווההמצגת .בהולשלוטההרצאהמבנהאתלזכור

,ולכןבשיעורדרכואתלנווטלמרצההמטייעדיגיטלילוח

 .מצגתללאשיעורמאשריותרמאורגןהשיעור

נוהגיםמהמרציםחלקהשיעןר.בניהןליעילןת •

הרצאתם.במהלךמרכזייםרעיונותאוהגדרותלהכתיב

הצורךאתמצמצמתשהיאכיווןהמרצים,עלמקלההמצגת

השיעור.תוכניאתלהכתיבשלהם

בהוראה?מצגותינוב eבהבעיותמהו
 :אפשריותבעיותשלרשימהלהלן

להתמקדעלולהמרצהבשיעןר.הריכןזביכןלתפגיעה •

לגווןאובשיעורשינוייםלהכניטמבליהממוחשבתבמצגת

מתרכזיםשאנשיםמראההמחקר .ההוראהשיטותאת

 .קבועיםבתנאיםמאשרמשתניםבתנאיםקלותביתר

הצגתשלדקות 20-15לאחרמתפוגגהמאזיניםשלהריכוז

לאורךבמצגתממושךשימושכלומר,. 2שינו'ללאדברים



הריכוזביכולתפוגםהיטב,ערוכההיאאםגםהשיעור,כל

בכלהמצגותשלהרבההתדירותכן,כמוהמאזינים,של

שעמוםתחושתטטודנטיםבקרבלעוררעלולההשיעורים

ומיאוט,

מראששהוכנההמצגתהשיעןר,מבנהשל.הכתבה

בהתאםהשיעורשלדינמיתהתפתחותלמנועעלולה

מרחביאתמגבילההיאוכךהטטודנטים,לתגובות

בשיעור,המשתתפיםשלהחשיבה

מעטיםלאמרצים ,הלימןדחןמרשלרןפפת.הפנמה

אתמקריאיםהם-שגויבאופןבמצגותמשתמשים

שקפיםומציגיםהטבריםהוטפתללאבמצגתהכתוב

הטטודנטיםהלימוד,חומרשלבהבנההפוגמיםעמוטים

בלשונםהדבריםבארגוןכלשהולמאמ')נדרשיםאינם

הםממוחשבתמצגתללאבשיעוריםזאת,לעומתהם,

ולעתיםבשפתםדבריואתולטכםלמרצהלהקשיבנדרשים

 ,ברוריםבלתירעיונותעלהבהרותמהמרצהמבקשים

מתרחשההרצאה,במהלךהערותרושמיםכשטטודנטים

שלחשיבהלרמתנדרשיםהם ,המידעעיבודשלתהליךגם

הרעיונותאתמנטחיםהם ,זכירהאוידעשלרקולאהבנה

מצטמצמתהמצגתשלהשקפיםבהעתקת ,שלהםבשפה

וצמצוםהמידע,בעיבודהטטודנטיםשלהמעורבותמאוד

שלהם,וההפנמההעיבודביכולתלפגועעלולזה

במצגותמובנהכשלקיים ,חלקיתתמןנה.הצגת

אוהקצרהמטרהואשלהןהאילוציםאחדהממוחשבות;

רעיונות,שלוהרחבההעמקהחשבוןעלהדברים""עיקרי

המצגת ,שטחיותשלרושםלעתיםשמתעוררכךכדיעד

 ) bullets (נקודותעללהטתמךהמשתמשיםאתמאלצת
רעיונותמתמצתיםהמשתמשיםוכךהתכנים,בהצגת

במקריםמכ,ךכתוצאהמשנה,וכותרותלכותרותמורכבים

עקב ,ומעוותתחלקיתלתמונהנחשפיםהטטודנטיםרבים

לטטודנטיםהמרצהביןמעמיקיםמחשבתייםתהליכיםכ,ך

ומחקרים,מאמריםשללתקציריםמקומםאתמפנים

מרציםישזאת,עם , PowerPoiח tבאמצעותשמוצגים

 ,ממושךזמןבמשךעליוומדבריםיחידשקףהמציגים

 ,בהםמדוברואין ,המצגתמכבליעצמםאתשחררואלומרצים

ועדתשלממצאיםדוחעללהטתמךניתןזוטענהלחיזוק

אטוןאתלחקור , 2003באוגוטטשמונתה ,החקירה

הצפויה,המטקנההוצגהזהבדוח ,"קולומביה"המעבורת

הוא"קולומביה"המעבורתשלהבידודבקצףהליקויכי

הצביעהחקירהועדתדוחואולםלאטון,העיקריהגורם

תוכנת-כללצפויהיה,שלאלאטוןנוטףגורםעל

PowerPoint , שאנשיטענהנאט"אשלהחקירהועדת

הצגתולצורך PowerPointעלמדייותרמטתמכיםנאט"א

שלהמטורתייםבכליםלהשתמשבמקוםמורכבמידעשל

,במהלךהבחינונאט"אכשמהנדטי ,כתוביםטכנייםדוחות

המעבורת,בכנףאפשריבליקויהמעבורת,שלהטיטה

המטפרהמצגת,באמצעותשלהםהאבחנהאתהציגוהם

 ,קצריםמפתחממשפטיהמורכביםהשקפיםשלהרב

המצגתאתהפך ,מונחיםובקיצוריבנקודותעמוטיםשהיו

והמידעלהבינה,אפשריבלתיכמעטשהיהעדלמבולבלת,

 , 3וחלק'כשטחיהתגלהבהשהוצג

הצגתנושאשלזעםונביאתיאורטיקן , 4טאפטאדוארד

מאלצתהמצגותשתוכנתטועןהדיגיטלי,בעידןהמידע

 ,הבנהחוטרכדיעדהנתוניםאתלעוותהמשתמשיםאת

בולכלולמאפשרתהשקףשלהנמוכההרזולוציה ,לדוגמה

בלבד,שניותכשמונהשלקריאהמשךאומילים, 40עד

רשימתעללהטתמךהמשתמשיםאתמעודדתגםהמצגת

מאחריותוהדובראתבזאתומשחררת ) bullets (נקודות

יחד,המידעפיטותכלאתלצרף

 ,הנתוניםהצגתאתמוגזםבאופןגםמצמצמתהמצגת

בממוצע,מידעפריטי-120כמכילותיומיבעיתוןטבלאות

מגוונים,מידעקובציביןלהשוותיכוליםהקוראיםוכך

כללבדרךמכילות PowerPoint-בטבלאותזאת,לעומת

במצגתמציגיםוהתרשימיםהגרפים ,מידעפריטי-12כ

המשמעותאתהמעוותיםחלקייםטטטיטטייםנתונים

 ,המקורית

והאם ,הממוחשבותבמצגותהמובנההכשלמתעצבכיצד

כופהשהואהשטחיותועםהרדידותעםלהתמודדניתן

כרוךמורכביםרעיונותלהציגניטיוןהמשתמשים?על

שלויטודיתמקיפהמלאה,תמונהשלבהצגהבהכרח

מחייבתמקיפהלתמונההנאמנות ,הלימודיתהטוגיה

יכולהמרצהפרונטליתובהרצאהרבים,פרטיםשלהצגה

כלהצגתזאת,לעומת ,בעל-פההפרטיםכלאתלהציג

שקופיתבכלמידעעומטיוצרתממוחשבתבמצגתהפרטים

עלתכבידעמוטהמצגת ,כולהבמצגתהשקופיותובמטפר

במהלךבעיבודווהןהחומרבהעתקתהןהטטודנטיםקהל

אותנומאל')ובהירהכלליתתמונהלהציגהרצון ,השיעור

 ,הפרטיםעללוותר

לביןוקליטיםבהיריםמטריםשלעריכהשביןהזהבמתח

ישבעיבודם,מתקשיםשהטטודנטיםמורכבים,מטרים

אפשריתדרך ,יותרהקלהבאופציהלבחורנטייהלמורים

מצגתהכנתהיאהאופציותשתיביןהמתחאתלצמצם

בהטברים,שקופיתכלוליווילעיבוד)(קלהוקליטהבהירה

 ,הלימודיתהטוגיהבנושאהמלאההתמונהשתוצגכך

 ,במצגתהמובניםהכשליםעםלהתמודדקושיקייםאמנם

שילובעל-ידיהנפוצותהשגיאותאתלצמצםניתןאך

 ,מצגות
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e ימוe e במצגותגוי

 : PowerPointב-בשימושהנפוצותמהשגיאותאחדותלהלן
קשרהיוצריםמרציםיש ,הסטןדנטיםעםקשרחןסרא.

עםהקשרביצירתופוגמיםהמחשבמטךעםממושךעין

במקוםהמצגתאתהמדקלמיםמרציםישהטטודנטים,

 ,הקהלאלמופניםכשפניהםושוטפים,נינוחיםלהיות

להציגהמעונייניםמרצים ,מראשכןלןהמידעגילןי .ב

בהירותאתלהגבירכדיהרצאתםשלהדרכים''מפתאת

פוגמיםבהתחלה,השיעורמערךכלאתומציגיםההרצאה

הכותרותאתלהציגרצוי ,בשיעורוהענייןהטקרנותברמת

באמצעותולעתיםכלליבניטוחההרצאהמבנהשל

ובאישיותבכריזמהשעוטקתבהרצאהלדוגמה, ,שאלות

מומל')לא ,הכריזמהבמרכיבילעטוקואמורההדובר

להטתפקאלאוכו,' ..ב, ..א,הםהכריזמהמרכיבי :לכתוב

הכריזמתי",הצופן"פענוח :כגון,ומטקרןכלליבכותר

אחת,שקופיתחושפיםמרציםכאשרמתעצמת,הבעיה

מהמגליםוהטטודנטיםאחת,בבתנחשףהחומרכלאבל

להתייחטמצליחשהמרצהלפניהבאים,השלביםיהיו

מהעליודעיםכברהשומעיםכזהבמקרה ,אליהם

ב'פיגור'עצמואתמוצאהוא,ולכןלדברעומדהמרצה

הזההפער ,השומעיםשלהעכשוויהידעאחרימתמיד

,ואולילמיותרהמרצהאתוהופךההוראהביעילותפוגם
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זובעיהעםלהתמודדכמובןאפשרקמעה.לטרחןאף

צעדבויופיעשהמידעכךשקף,כלתכנוןבאמצעות

וטקרנותענייןיעוררושרקשקפיםלהציגרצוי .צעדאחר

ראושכברמהבטיטעלושונים,חדשיםרעיונותלשמוע

 .קודמיםבשקפיםהלומדים

המעמיטיםמרציםישןפעלןלים.אפקטיםעןמסג.

שימושעושיםאובהרצאהחזותייםופעלוליםאפקטים

כיאףשונים,ובגופניםעזיםבצבעים Word Artב-מוגזם

דעתםאתומטיחיםההרצאהתוכןאתמשרתיםאינםאלה

מתוכנה.הטטודנטיםשל

ובימיבכנטיםבמצגותהשימושעלביקורתגםנשמעת

מציגיםהמרצים :ושגוימופרזהואהשימושכאשרעיון,

אתבקולומקריאיםבכתבהמנוטחמידעעמוטותשקופיות

אינוהקריאהקצבהמקריםברובשבשקופיות.הטקטטים

הדקלום .המאזיניםקהלשלהמידעעיבודקצבאתהולם

הזרימה,תרשימיואתהטבלאותאתהמלווההמשמים

ברקעהנשמעיםהקולייםוהאפקטיםהמייגעיםהטקטטים

להיצמדמבליבעל-פהשמדבריםלמרציםגעגועמעוררים

אתמעשיריםלקהל,מבטםאתמיישיריםשלפניהם,לדף

מאפשריםובעיקרמהנושאקלותטטיותעל-ידיהופעתם

 .דבריהםאתלקלוטלמאזינים
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תמונהעללשמורניתןכיצד .מןרכבמידעהצגת • 1

המצגתאתלהכיןניתןמידע?מעומטולהימנעבהירה

המטגרתובואחד,בצבעהראשוןהקול-קולות"שני"ב

קישורהואשונה,בצבע,שיוצגהשניוהקולכולה,לתמונה

התמונה,אתהמשלימיםמידעלדפיהמצגתמןפשוט

ביןלגשרהדרךאתלמצואצריכיםמרציםהאפשר.ככל

הצורךלביןמורכביםומטריםמידעעומטעםההתמודדות

 .וקליטפשוט,קלילבאופןמידעבהצגת

צפויהכולאמנם .נתןנהןהרשןתצפןי,הכןל • 2

אבלהמתוכנן,השיעורלקראתמצגתעורכיםהמרצים-

השיעור.מהלךאתלשנותהמרצהבידינתונההרשות

המובנהמהשיעור,לחרוגהכרחיאף,ולעתיםמאודכדאי

אתולכבותבשיעורלהתפתחויותלהטתגלוהמתוכנן,

המובנית.התכניתלמרותהמצגתעל!לוותרהמחשב!

מקפצהלהיותיכולהמצגת .מקצןעיתעריכה • 3

מאמץהרצאה.אושיעורשלצורבלכישלוןאולהצלחה

אחרילטמיוןלרדתיכולהמצגתבהכנתוממושךארוך

מחייבההוראהתהליךלכן, .טעויותשלאחדותדקות

בשיעוריםממוחשבותמצגותשילובשלמתמדתבחינה

היעד,לקהלהשימושדרךאתלהתאיםצריך .עיוןובימי

למטרותהנלמד,לחומרהטטודנטים,שלהלמידהלטגנון

שלהפרזנטציהלכישוריוגםהפדגוגיתלשיטהההרצאה,

המצנתאםשיעורכלבתוםלבחוןהמרציםעל .המרצה

 .הטטודנטיםושלשלהםהרלוונטייםהצרכיםעלענתה

ולאורהקודםהניטיוןלאורהמצנתאתמחדשלערוךחשוב

 .בשיעוריםשנאטףוהמידעהחדשיםהצרכים

מתלבטיםשמרציםשאלות .לסטןדנטיםנגישןת • 4

הקורטבאתרהמצגותאתלהציגהאם :אלההןרבותבהן

המצגתתדפיטיאתהשיעורלפנילחלקהאםבאינטרנט?

לפטורוכךהשקפיםאחרלעקובלטטודנטיםולאפשר

המצגותתדפיטיחלוקתבשיעור?להעתיקםמהצורךאותם

עשויהאחרים)כלליםחליםשעליוההרצאה,תקציר(ולא

דבריאתלרשוםיידרשושלאהטטודנטים,עללהקל

במצב .בשיעורפעילחלקליטוללהםולאפשרהמרצה,

דיוקליתראובלבדלהקשבהנדרשיםהטטודנטיםכזה

עוגןמהווהלפניהםשמונחתהמצגת .טבילהלהאזנה

 .השיעורבמהלךרופפתשהקשבתםלאלהגםלטטודנטים,

אותםתיאלץלטטודנטיםהמצגותאי-מטירת ,זאתלעומת

ולתוכןלמבנההנושאאתולעבדהמרצהדבריאתלרשום

כ,ךאם .עבורםמשמעותינעשההחומרוכך ,הםבשפתם

מראשלטפקהיאביותרהיעילההדרךלנהוג?ראויכיצד

העיקרייםהרעיונותמופיעיםשבהםתקציריםלטטודנטים

יבינובשיעור,שנכחוהטטודנטיםרקוכךדרכים:'מפתאו

השיעורבתוםומקיפותמלאותמצגותחלוקת .התקציראת

היודעיםהטטודנטיםהלמידה;בתהליךפוגמתהיאאף

נוטיםהשיעור,בתוםהמצגותאתלהםימטורשהמרצה

 .השיעורבמהלךדבריואתלטכםאולהעתיקשלא

 .למדיההמטראתלהתאיםנאלציםהמשתמשים ,לטיכום

באמצעישינוייםבעקבותמתרחשיםבהרצאההשינויים

הואהמדיוםבשיעור.משתמשיםשבהםההמחשה

 .המטרולאההרצאהאופיאתשקובעזההואהדומיננטי;

ממוחשבותבמצגותהשימושעלהביקורתלמרות

שלוברורהקלהלהצגהמתרומתןלהתעלםאי-אפשר

שהמצגתההאשמות,את .להבנהוקשיםמורכביםמטרים

הוראהבאמצעותלמזערניתןושטחיות,רדידותמגלמת

אמנם .הממוחשבתבמצגתהמשולבתקולות"ב"שני

דרכיםיש .המטרכללאהואאבלהמטר,הואהמדיום

מורכבדברהואהאדםמוח .המטראתלהעביררבות

 .מגוונותבדרכיםמטריםהמעבד

הבנייתבראשהמעמידבמצגתהשימושביןמתחקיים

הדורשתהאקדמיתהאידאהלביןופשוטיםקליםמטרים

הזההמתחמורכבים.מטריםעםלהתמודדמהטטודנטים

מחייבתאינהההתלבטות .יצירתיתלהוראהאתגרמהווה

משאמזמינהאלאהאופציות,אחתשלבחירהבהכרח

באקדמיה.ההוראהדרכיועלהשיעורעיצובעלומתן

הוראהקיוםהואהמולטימדיהטכנולוגיותבשילובהאתגר
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