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נידונואקדמיתבהודאהזוטכנולוגיהיישוםשלהשונותהצודות

אלא ,כולןעלאחזודלאכאן.הנסקריםבמאמריםבהרחבה

יכולהשיעורבפתיחתלדוגמה,לדעתי.החשובות,אתאציין

אתהבודקתשאלהעללענותהתלמידיםמכללבקשהמורה

הקריאהלמטלותבהתאםהשיעור,לקראתשלהםההכנהמידת

לתלמידיםגורםהואראשית, :יתרונותכמהזהלשימושבבית.

שנית, .עצמהבהרצאהזמןהמורהחוסךוכךלשיעור,להתכונן

אתללמודמוכניםשהתלמידיםלוודאיכולהמורהזובשיטה

פעריםלזהותאובהרצאה,להעבירמתכווןהואשאותוהחומר

להמשיך.שיוכללפנילהשליםשעליובידע

במהלךשמוצגתשאלהאופתיחהשאלתהיאנוספתדוגמה

מאודחשוב .דיוןהמעוררכגורםלשמששיכולההשיעור,

ומובנותפשוטותתהיינהשלאשאלותלהציגכאלהבמקרים

יוכלולאמהתלמידיםחלקשלפחותכךלכווןורצוימאליהן,

נתונותלהןשהתשובותשאלותלהציגאפשרעליהן.לענות

נמצאנכונות.תשובותכמהלהןשישכאלואובמחלוקת,

תלמידלכלשמראהבכיתה,התשובותהתפלגותהצגתשעצם

בנושא.דיוןמעוררתחבריו,בקרבשונותדעותמספרשיש

שבהןגדולות,בכיתותדיוןלניהולהמקובלותבשיטותכמושלא

הטורחיםמעטיםבאותםנפשבשוויוןצופיםהתלמידיםרוב

התלמידיםכלאתמחייבבממ"תהשימוש ,בדיוןלהשתתף

מעודדתזהמסוגפעילהשלמידהנמצאולהצביע.להשתתף

עללשמורלהםומסייעתבשיעורהתלמידיםמעורבותאת

לאסוףמומל')כן,כמוההרצאה.במהלךלבתשומתועלקשב

התשובותאתהממ"תבאמצעות

התלמידים,מכלמסוימתלשאלה

כיתתיבדיוןשמתחיליםולפני

בזוגותבשאלהלדוןלהםלאפשר

ארבעהעדקטנות,בקבוצותאו

מעודדהקבוצתיהדיוןבקבוצה.

בספרותהנקראהתהליךאת

"למידתאועמיתים""הדרכת

 Peer Instruction ;(עמיתים"

Peer Learning (, זהאתזהמלמדיםהתלמידיםשבו

שעמיתיםההנחהעלמבוטטהתהליךשיתופית.בלמידה

יותרטובלתקןיכוליםהשכלתירקעואותוגילאותובני

אתהטבירשכברהמרצהמאשרחבריהם,שלטעויות

לכולם.אותולהבהירהצליחולאאחתפעםלפחותהחומר

התשובותלאיטוףאחדיםיתרונותמוניםהנטקריםהמאמרים

בפנישלהןההתפלגותולהצגתאנונימיבאופןהתלמידיםמכל

חבריובלעגלהסתכןמבליתשובתואתשולחתלמידכל .הכיתה

לחשושומבלידופן,יוצאתבקיאותהראהאםאוטעהאם

יותר.קולנייםתלמידיםשלנוכחותםבגללתישמעלאשדעתו

באופןהכיתהבנילשארביחטמצבומהולדעתיכולהתלמיד

שלו.הלמידהלמהלךבאשרמטקנותמכךולהטיקאובייקטיבי

תשובתועלההערכהאתמקבלתלמידשכלהינוגדוליתרון

השותפותתחושתאתמחזקתגםהמיידיתהתגובה .במקוםבו

30 U ) הנJi הI למהמכללההאקדמןהמסלול-ההוראהרשותI נהל

אתלהשיגומשתדליםיחדיוהעוניםהכיתה,תלמידיכלשל

המיידיתלתגובהרבהחשיבותישביותר.הגבוההממוצע

כידוע,שכתב.מהעלתלמידכלשמקבלוהאובייקטיבית

 . 8ביצועיואתומשפרתלתלמידתמיכהמהווהזהמטוגתגובה

בשיעורהתלמידיםהשתתפותאתמגבירההממ"תזהבאופן

בחירת-המקובלותהצורותכמולתלמידאיוםשתהווהמבלי

רם,בקולהניתנותבהצבעהתשובותהמורה,ידיעלהמשיב

הנפתאונגד,אובעדידייםהרמתעליו,כתובהשהתשובהלוח

תשובתובהן-וכדומהמתנגדאומטכים-שמטמןבצבעפתק

 .כולםבפניגלויהתלמידכלשל

 .בממ"תלשימושנוטפיםיתרונותמוניםהתחוםאתהחוקרים

הידערמתשלמהימנהתמונהלמורהמציגההמערכת

ההרצאהאתלנווטלומאפשרתכןועל ,כולההכיתהשל

מחקריםאכן .ביותרהיעילהבצורהיושגושמטרותיהבאופן

שלהתקןסטייתשלהקטנהועלבציוניםשיפורעלמצביעים

כךעלאךהזאת,בטכנולוגיההשימושבעקבותהכיתהציוני

 .בהמשךהערהראו

משובשלמהירהקבלההואבממ"תנוטףאפשרישימוש

ההוראהדרךהקורט,אודותהתלמידיםדעתאתהמשקף

ההוראהרמתאתלשפרלמורהמטייעהמיידיהמשובוכדומה.

 .התלמידיםרצוןשביעותאתומגבירהקורסבמהלךעודשלו

בשיעור,התלמידיםשלנוכחותמחייביםשבהםבמוטדות

 .הנוכחותשלומהירקללרישוםגםלשמשיכולהממ"ת

בממ"ת?משתמשמי

מדעי ,מדויקיםמדעים-התחומיםמכלמקצועותשלמורים

שימושעושים-הרוחומדעיהחברהמדעיוהרפואה,החיים

התוארתלמידישלגדולותבכיתותהםהשימושיםרובבממ"ת.

הזאתהטכניקהשליישומיםעלגםדיווחיםישאךהראשון,

ספרבבתיואפילויותרגבוהיםלתאריםמתקדמיםבקורטים

נוהגיםלשאלות,להשיבהטטודנטיםאתלעודדכדיתיכוניים.

משלוחטמךעלהקורטמציוןחלקלהםלהעניקכללבדרך

תשובהעבוריותרגבוהציוןהמעניקיםישלממ"ת.התשובות

הטקריםמהנקודות.בחלקמזכהשגויהתשובהגםאךנכונה,

הכללימהציון-5%מפחותמהווההממ"תציוןשאםמראים

 .לממ"תרבהלבתשומתמקדישיםאינםהטטודנטיםבקורט,

מהציון 15%או 10%המהווהציוןשלהענקהזאת,לעומת

רבהלבתשומתלממ"תלהקדישלטטודנטיםגורמתהכללי

יותר.

בממ"ת?השימוששלהאפקטמהו

להטביריכולההכללילציוןבממ"תההשתתפותשלהתרומה

שישהחיוביתההשפעהעלהמעידותהמחקרים,תוצאותאת

השימוששלאחרתלוואיתוצאתהתלמידים.ציוניעללממ"ת

 .בשיעוריםהתלמידיםשלהנוכחותעלייתהיאבממ"ת

ככלופוחתתהולכתהנוכחותכללשבדרךלכךבניגודזאת

 . 5הקורטלטוףשמתקרבים



הראשון,התוארלקראתהלומדיםאלהבעיקרטטודנטים,

בהרצאות,בממ"תמהשימושדצוןשביעותעלמדווחים

התלמידיםשליותררבהמעורבותעלמצביעיםהטקרים

שיפורועלמודכביםנושאיםשליותרטובההבנהעלבשיעוד,

ניכרתכן,כמו ,הטטודנטיםשלובהנאהההתעניינותבמידת

אתשלהםההבנהלמידתהטטודנטיםשלבמודעותעלייה

שאינםכאלהישתמיד ,חבריהםלשארבהשוואההחומר

ענייניותטיבות,מכמההתנגדותומביעיםמהחידושמרוצים

נמצא 5במחקר ,במיעוטכללבדרךהםאלהאךאחרות,או

יותרגבוהבממ"תלשימושהמתנגדיםהטטודנטיםששיעור

מועטיםמצביםגםנזכריםיותר,הנמוכיםהציוניםבעליבקרב

לגיטימיותבלתיתשובותשולחיםתלמידיםשבהםדופןויוצאי

השיעור ,השיעוראתלעכבבמטרההצבעתםאתמשהיםאו

שלהכלליתבתועלתפוגםאינוהאלההמקריםשלהנמוך

בכיתה,הידערמתשלמהימנהתמונהלקבלתת"בממהשימוש

מטרתשבהםבמקריםיותררבותהןהשליליותהתגובות

שהואלהםונראהלתלמידים,ברורהאינהבממ"תהשימוש

נתוניםלאיטוףאולכשעצמהבטכניקהשימושלשםרקנעשה

שלהמטרהאתםילתלמידלהטבירמומל')לכןחשובים,בלתי

מצב,בכלבטכנולוגיההשימוש

ת"בממהמשתמשיםהמוריםשגםכךעלמצביעיםטקרים

לקשיייותרמודעיםשהםמדווחיםהםמכך,מרוצים

לערבקלותביתרמצליחיםושהם ,החומרבהבנתהטטודנטים

לדיון,אותםולעוררבשיעורבנעשההתלמידיםאת

שבהןהרצאותלביןמטורתיתהרצאהביןשהשוומחקרים

שינתהבממ"תהשימוששהכנטתהראובממ"ת,שימושנעשה

החטרדיון,שלמימדלהוהוטיפהההרצאהשלאופייהאת

מהכנטתלבדהיווה,הנמדדשהשינויכךהרגילה,בהרצאה

 ,ההוראהבדרךשינויעצמו,בכליהשימוש

יקרזמןמבזבזש"הואבממ"תהשימושכנגדהטועניםמוריםיש

המורים ,מהחומר"חלקעודעללעבורהיהניתןשבוהשיעורשל

דרךבשיעורשרואההמטורתיתבדעהעדייןמחזיקיםהאלה

לקבלנוטיםאינםהם ,התלמידיםאלמהמורהחומרלהעברת

מייחטותאשרהחינוכית,המחקרבטפרותהמובאותהדעותאת

אתרואהאשרלימודולטביבתהפעילהללמידהרבהחשיבות

כבטיט , Learner-centered environment)9 (במרכזהלומד

מנהלייםטרבוליםאוטכניותתקלותפורייה,ללמידהחיוני

 ,ת"בממלשימושהמוריםהתנגדותאתהםגםמגבירים

בממ"ת?לשימושהרצויההתדירותמהי

מומל') ,בממ"תבשימושלהגזיםשאיןמראההמצטברהניטיון

בהרצאההיות,רלכלזה,מטוגשאלותחמשעדשתייםלכלול

במרכזעמדהבממ"תהשימושתדירותשאלתדקות, 50בת

קורטיםבשישה 5ניו-מכטיקובאוניברטיטתשנערךמחקד

במכווןהמוריםשינוהקורטיםבמהלךשונות,ברמותבביולוגיה

הציוניםבניתוחבהרצאותיהם,בממ"תהשימושתדירותאת

הטטודנטיםשלההצלחהמידתאתהשווהםהקורטלאחר

שבהןכאלו :ההרצאותיטוגלכלהנוגעותבשאלותבמבחן

לכליים(פעמההרצאהבמהלךת"במממועטשימושנעשה

רבשימושאופעמים)ארבעעדשלוש(בינוני,שימוש )היותר

חיוביקשרשישנמצאהקורטיםבכלפעמים),ששעדחמש(

הטטודנטיםשלההצלחהלביןת"בממהשימושתדירותבין

 ,במבחןהשאלותבפתרון

והכסףהתוכנהמאפייניהברזלים,

הציודטוגישלמפורטתיאורלמצואניתןמהטקירותבחלק

השוניםהציודטוגישלמאפיינים , 7,3ממ"תלמטרותהמשמש

הםגםנידונושלוההתקנהואופןהציודשלהמחירושאלת

שלמחידמציינת 7מבריטניההטקירה ,הכותביםידיעל

ובוהרצאותלאולםהדרושלציודליש"ט 100,000עד 60,000

הטטודנטיםהבריתבארצותבאוניברטיטאותתלמידים, 250

אתרוכשוהמוטדמכטפם,הידנייםהמכשיריםאתרוכשים

המתאיםהמקלטשלמחידולהתקנתו,ודואגלמורההציוד

בציודאחידותמחייבזה , 3לערךדולרים 500-200הואוהתוכנה

שלהשיווקשיטותבגללנשמרתתמידלאזואך ,המוטדבכל

השונים,היצרנים

העבדהאךלאולם,מאולםודיהצאתדילהעבניתןלכאורה

מאודומטרבלתמקצועיאדםכוחשלנוטפותבעלויותכרוכה

לכליאפשדואשרהמנהלתייםהטידודיםשני,מצד ,התהליךאת

שבואולםבאותוהשיעוריםאתלהעבירבכךהמעונייןמורה

הנמצאיםהמכשיריםלגבי ,פשוטיםאינםהםגםהציוד,מותקן
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סוללותהחלפת ,אחזקהשלשאלותעולותהתלמידיםבידי

יהיותמידהריבכיתה,קבועיםאינםהמכשיריםאםוכדומה.

עללהתגברכדי .המכשירללאלהרצאהיבואואשרתלמידים

לחלוקהמכשיריםמאגריהיההמורהשברשותמוצעזובעיה

המתחייביםוהטיפולהעלותאתמצייניםהכותביםכלבמקום.

 1הקודםבמאמרנו .עיקריכחיסרוןהקייםבמכשורמשימוש

בהשתתפות 2007ציייסכנסבמסגרתשנערךוןיובסימפוז

משתמשיםשבהשיטה,הצענו 10חטיבהנירהופרופ'המחבר

חלקנפתרותוכךהתלמידים,שלהניידיםבטלפוניםזולמטרה

 .לעילשציינווהכספיותהטכניותמהבעיותגדול

התוכנההפעלתשללקלותרבהבותיחשמייחסיםהמורים

לתוכנתשלהולקישורוהתשובותהשאלותלהצגת

PowerPoint , ואכןכלל.בדרךבהרצאותמשתמשיםהםשבה

שלהםהתוכנהאתהתאימוהבריתבארצותמהיצרניםחלק

 . PowerPointמתוךשתיעשהכךהתשובותהתפלגותלהצגת

נוספותנקודות

שיטהכאלולאטכניככליממ"תאלמתייחסיםהכותביםכל

שישפרכךטובה,בצורהבכלילהשתמשניתןחינוכית.

יסתמךבוהמושכלהשימושאםוהלמידה,ההוראהאת

גםבולעשותניתןכלי,ככלמתאימה.חינוכיתתיאוריהעל

להרתיעצריכיםאינםאלהאךראויים,ולאותריםימשימושים

להפקתהנכונותהדרכיםאתיתווהאשרהמחקרפיתוחאת

זה.מכליהמרביתהתועלת

שלוהשתתפותמעורבותלהבטיחיכולהאינהממ"תאמנם

מעודדתודאיהיאאךהכיתתיים,בדיוניםהתלמידיםכל

למהלךתתרומנהאשרהמתאימה,ברמהשאלותהכנתזאת.

המורהשליכולתוגםניסיון.דורשתדיון,ותעוררנההשיעור

מהלךאתולשנותבמקוםבוהמתקבלותלתוצאותלהגיב

שלגבוההרמהומחייבת ,מובטחתאינהלהןבהתאםההרצאה

תהליךהיאבממ"תהשימושהכנסתאלתור.ויכולתמודעות

לפיאך ,התלמידיםמצדוהןהמורהמצדהןהסתגלותהמחייב

נמסר,לאחרונההצדדים.לכלמרובהתועלתבוישהספרות

שבארצותדלווארבאוניברסיטתהמרציםלדרישותשבתגובה

 . 11הלימודכיתותבכלת"ממזהבמוסדהותקנוהברית

ושלוםחסאםחנינא:רי

הייתי ,בןישראלתורהתשתגח

לתורהאעשהואניחיא:רירןאבפלפולי.ןברהיחזןב

פשתן,ואזרעאלךאעשה?בןהבןישראל.תשגחשלא

הבשראתואאגילעבאים,ואעוד ,רשתותואסרוג

חבןישהואגתובלותימגאתקןהעורותומוליתובןים,

תינוקותבןלבןדיבהשאיןלעירואעלהתורה,שיןחוב

ואשנהחבןשין,חבןישהתינוקותישהןלחבואקריא

"עדלהם:רןואובבןשנה,סדרישישהתינוקותשהישל

אעשהוגך-לזה"זהוהשנוהקריאוואבואשאחזור

רןשאבוזהבןישראל.תורהגחשתלאש
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