
החטיבה לתקשוב והטמעת טכנולוגיות בחינוך
מובילה את התפישה הכוללת לשילוב בין

תקשוב וטכנולוגיה  , חינוך

רפאליקובי 
בחינוךמנהל חטיבת תקשוב וטכנולוגיות 

חינוך טכנולוגימינהל 



תפקידי החטיבה

זיהוי מגמות המשפיעות על החינוך ומתן מענה מערכתי בכלים דיגיטליים
פיתוח והטמעת תוכניות בנושא אוריינות דיגיטלית

פדגוגיה-פיתוח מקצועי גמיש ומתעדכן בטכנו
פדגוגיות והטמעתן-פיתוח תוכניות הדרכה טכנו

פיתוח והטמעה של מגוון פתרונות משלבי תקשוב וטכנולוגיות בחינוך



למידה משולבת דיגיטל על ציר הזמן
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קורונהטרום 
חלקי בתי הספר שילבו באופן 

,  למידה דיגיטליתומועט 
ושימוש במרחבים לימודיים  

הלימודשאינם כיתת 

הקורונהתחילת 

מתן מענים מיידים ללמידה  
מרחוק על רקע הסגרים  

ובידודים

ב "שנת הלימודים תשפ

המבססת  , תורת ניהול מותאמת
תוך מתן , למידה משולבת דיגיטל

מענים מידיים זמינים משתנים  
,  וגמישים כשגרת עבודה

שתוטמע כתרבות ארגונית ולא 
כמענהרק 
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בכל )רציפות למידה מאפשרת 
מתוך התכווננות  ( מקום ובכל זמן

למידה  , אישיתללמידה מותאמת 
מיומנויות  , חווייתית ופיתוח ידע

דמות  "וערכים בהתאמה לתפיסת 
החינוךשל משרד " הבוגר

למידה משולבת דיגיטל



תוכן1

1
תשתיות ללמידה 

מרחוק

כוח אדם מקצועי1

כיתות מתוקשבותתשתיות פיסיות1
אינטרנט מהיר

פס רחב

למורים אמצעי קצה 
ותלמידים

רכז תקשוב
בית ספרי

הדרכה
פיתוח מקצועי

לצוותי הוראה וניהול

תוכנות לניהול  
פדגוגי

תשתית ללמידה מרחוק סינכרונית ואסינכרונית  
(סביבות ענן)

תוכן דיגיטאלי  
ספקים

תוכן דיגיטלי נוסף  
מתוך הפורטל הפדגוגי

פיתוח לומד עצמאי

(טרום קורונה)כארגון מתוקשב בית ספר 



פעולות עיקריות בתקופת הקורונה

.בתי ספר לשדרוג תשתיות וציוד מחשוב4,300-מתן תקציב לכ–הצטיידות ושדרוג •

137,000, מחשבים למורים12,500חלוקת –שידם אינם משגת למורים ותלמידים אמצעי קצה •

. טלפונים סלולריים כשרים למגזר החרדי50,000-ולתלמידים הכוללים חבילות גלישה מחשבים 

(בתהליך)חיבור בתי הספר לאינטרנט בפס רחב •

משולבת/מרחוקללמידה דיגיטליים לעובדי הוראה כלים ומתן סביבות ענן לכלל בתי הספר פתיחת •

הכשרת צוותי ההוראה בדגש על כלים ופלטפורמות להוראה מרחוק–פיתוח מקצועי •

הספר והקמת מערכת שידורים לאומיתדיגיטלי מקיף לכל בתי תוכן •

צמצום פערים לימודים באמצעות תמיכה לימודית ברשת•

קורסים ללמידה עצמאית  •

יחידות הוראה מקוונות•

פרקטיקות ודגמים ללמידה משולבת•

ספריתלניהול בית הספר ומערכת שעות בית תוכנות •
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בתי ספר בתכנית בתי ספר חדשים

לנו להגשים חלומותאפשרה הקורונה 
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ארגוני חינוך
מסתגלים

ומתוקשבים
ארגוני חינוך
מסתגלים

ומתוקשבים

מציאות  
משתנה

מודל תפישת שילוב טכנולוגיות בחינוך



לומדים מהבית עם  
קבוצות בכיתה

למידה שיתופית  
במרחב דיגיטלי כיתתי

למידה בכיתה  
בקבוצות

הרצאה עם  
מצגת  

אינטראקטיבית 
באולם

עצמאיתלמידה 
בקורסים מקוונים

צפייה משותפת  
בהרצאת מומחים  

מקוונת

למידה  
באמצעות  

משחק דיגיטלי  
וסימולציות

מסיירים פיזית  
במוזיאוןווירטואלית 

דיגיטלפדגוגיה חדשנית משולבת –בית הספר העתידי 



אתגרים

הניהול של בית ספר מורכבות 

במציאות היברידית ולמידה  

משולבת דיגיטל

ניהולי

SEL-למידה ו, הוראהתהליכי 

במציאות של למידה מקרוב  

ומרחוק

פדגוגי

חוסרים

בתשתיות ובאמצעי קצה  

תשתיות



2021הוראה ולמידה מרחוק בתקופת הקורונה  אוגוסט -ה"ראמסקר 

:דיווחי מורים

:  תנאים וציוד לקיום הוראה מרחוק

לסקר טרום קורונהניכר בהשוואה שיפור 

האמצעים לקיום למידה מרחוקהמורים מציינים שיש בידיהם מרבית 

:מקצועיפיתוח 

מרחוקמהמורים דיווח שעברו פיתוח מקצועי בדגש על כלים ופלטפורמות להוראה 83%

ספריי רכז התקשוב הבית "תמיכה ע: שנתפס כמועיל ביותרהאמצעי 

:  כלים בידי המורים לקיום הוראה מרחוק

השוניםמורים חשים שיש בידי כלים לתת מענה במישורים כ "בסה
קישור לסקר

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/rama/haarachatprojectim/remote_learning_reports.htm
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