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פתח דבר

קוראים יקרים,

בחוברת שבידיכם ,אסטרטגיה ותכנית
עבודה לשנת  ,2014ניסינו להציג בקצרה
את הפעילות בשנת  2013ואת התכניות
שבפיתוח כעת ,ולהעלות מעט מהשאלות ומהמחשבות
המעסיקות אותנו בתקופה זו וההשלכות שלהן לכיווני
התפתחויות עתידיים.

ההוראה והלמידה של המורים .מה התובנות שלנו מכך?
מה הכיוון אליו צועד עולם החינוך בעקבות המהפכה
המתהווה? אנו נמצאים עם היד על הדופק ומנסים
לזהות את הערך המוסף בשילוב טכנולוגיה בשגרת
ההוראה והלמידה ,ולספק אותו למורים ולתלמידים
כחלק ממיומנויות המאה ה .21-למשל ,מרבים כיום
לעסוק ב ,BIG DATA-חשוב לנו להבין את הנושא הזה,
לנתח את הידע הרב הנצבר ,ולהפוך אותו למידע
משמעותי לטובת תהליכי הוראה ,למידה והערכה.

המגמות החדשות בשילוב חינוך וטכנולוגיה בארץ
ובעולם ,מעלות סוגיות פדגוגיות בנושאים רבים:
פיתוח וארגון תוכן דיגיטלי; משמעות תהליכי הוראה,
למידה והערכה; למידה אונליין ולמידה היברידית;
למידה מותאמת אישית ועוד .ההרגשה היא שלנגד
עינינו מתפתחת פרדיגמה חדשה ,ואנחנו שואלים את
עצמנו :מה נוכל ללמוד מהתנסויות של אחרים ושלנו
בשנים האחרונות? מה התחדש לנו ומה הבנו בעקבות
פרויקטים כגון החונכות הווירטואלית ,התיכון הווירטואלי
והילקוט הדיגיטלי? בשנים האחרונות צורת הלמידה
הולכת ומשתנה ,ובמיוחד צורת הלמידה בחינוך העל-
יסודי .האפשרות לזמן תחומי בחירה ,ללמוד למידה
עצמית משולבת בהוראה פרונטלית בכיתה ,ללמוד עם
מורה וירטואלי או עם מתרגל וירטואלי ,לימוד עמיתים,
ומדיה עשירה שמסייעת בהמחשה של תופעות ומושגים
מופשטים ,כל אלה מחזקים את מגמת הפיתוח של
מודלים חדשים המשלבים ישן וחדש.

אנחנו חיים בעולם משתנה ,עולם דינמי ,והמשמעויות
למערכת החינוך הן קריטיות .התלמידים של היום
שותפים מלאים ,בכל רגע נתון ,באפשרויות שמזמנת
להם הטכנולוגיה ,ותפקידנו הוא לזהות את המגמות
ולהשתמש בהן כמנועי צמיחה משמעותיים למערכת
החינוך .בחממת החדשנות של מטח ( )MindCetאנו
מעודדים יזמות ועורכים מחקרים שבכוחם להשפיע
על מערכת החינוך ולגרות לחשיבה חדשה ושונה.

נראה שלמידה מספר דיגיטלי באמצעות טקסט שמוצג
בדרכי ייצוג שונות ,בשילוב אודיו ,וידאו והיפרלינק ,היא
מהפכה של ממש לעומת הלמידה בעבר .השתלמויות
וירטואליות למורים ואמצעי הוראה דיגיטליים
ואינטראקטיביים (כגון הסטודיו שלי) משנים את דרכי

מטח מבקש להיות שותף לשינוי ולאתגר לצד משרד
החינוך.
בהצלחה לכולנו,
גילה בן הר
מנכ"לית

השילוב הייחודי במטח ,שבו אנשי תוכן דיסציפלינרי,
אנשי פדגוגיה ,אנשי הערכה ואנשי טכנולוגיה עוסקים
יחד בפיתוח ,מביא לערך מוסף משמעותי בעיצוב
כיוונים חדשים ובהעלאת אתגרים למערכת החינוך,
תוך כדי סיוע רב ערך למעצבי ומובילי מדיניות החינוך
בארץ.
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מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חזון

רציונל

> לסייע בקידום החינוך
במדינת ישראל ולהעניק לכל
תלמידיה הזדמנות ללמוד בסביבת
למידה עשירה בתוכן איכותי,
שתציב אותם בחזית הידע ותכין
אותם למאה ה 21-כאזרחים
תורמים מבחינה יצרנית ,ערכית
וחברתית.

ממוצע כניסות בחודש
לאתרי מטח

קהל היעד

> מטח פונה
לקהלי יעד רבים :תלמידים ,מורים
ומנהלים ,בכל מגזרי האוכלוסייה;
משרדי ממשלה ,רשויות מקומיות,
ארגוני מגזר שלישי ,קרנות וגופים
אקדמיים.
בשנה האחרונה החל מטח לפעול
גם בבתי ספר יהודיים בתפוצות,
וליצור שותפויות עם מערכות
חינוך בעולם.

> כדי לממש את
החזון ,מטח משלב פדגוגיה
מתקדמת עם טכנולוגיה עכשווית.
ליבת העשייה של מטח היא
פיתוח של:
> תכנים מודפסים ודיגיטליים
המותאמים לתכניות הלימודים
> מודלים פדגוגיים חדשניים
להוראה וללמידה ,בדגש על
למידה אונליין
> כלים מגוונים למדידה והערכה,
לרבות כלים מתוקשבים.

ממוצע כניסות בחודש
לכותר ספרי לימוד

ממוצע כניסות בחודש
לאופק

ממוצע כניסות בחודש
לכותר ספרי עיון

400,000
3.3
מיליון

3
מיליון

140,000
2.7
מיליון

1,100,000
800,000

103,000

2.2
מיליון

290,000

674,000
620,000

79,000
55,000

162,000
72,000
2013

2

2012

2011

2010

2013

2012

2011

2010

2013

2012

2011

2010

2013

2012

2011

2010

70%

מתלמידי ישראל
לומדים עם חומרי
לימוד של מטח

מספר שעות של השתלמויות
למורים אונליין

ממוצע כניסות בחודש
לאופק ערבית

תלמידי תכנית נחשון
במקצועות השונים – תשע"ד

כימיה
 430ביולוגיה
300

12,000

100,000
73,000

60,000
59,000
6,000
4,000

2013

2012

2011

2010

2013

2012

2011

3,000

מתמטיקה
2650

תלמידי התיכון הווירטואלי
במגזרים השונים – תשע"ד
ממלכתי ערבי
20%
28%

מתמטיקה

ממלכתי-דתי
52%

פיזיקה
620
פיזיקה

ממלכתי ערבי
23%
26%
ממלכתי-דתי
51%

2010

בשנת הלימודים תשע"ד לומדים בתכנית
נחשון  4,000תלמידים.

בשנת הלימודים תשע"ד לומדים בתיכון
הווירטואלי כ 300-תלמידים.
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מגמות ואתגרים
מובילים בחינוך
וטכנולוגיה בעולם
תפקיד מערכת החינוך היום הוא להכין את
התלמידים לאתגרי המחר ,לחיים בעולם גלובלי,
לכלכלת ידע ולשוק עבודה בינלאומי ,לחברה
פתוחה החוצה גבולות תרבותיים וגאוגרפיים,
למאה ה.21-
עלינו להכשיר את התלמידים לעולם שבו המקצועות שבהם
הם יעסקו בעתיד עדיין אינם קיימים ,עלינו להכינם למציאות
שבה הם יחליפו מקומות עבודה הרבה יותר פעמים מההורים
שלהם ,עלינו להביאם לסיום בית הספר התיכון כשהם מוכנים
ללימודים מתקדמים ,לאחר שרכשו את המיומנויות ואת הידע
הנדרשים.
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בשנה האחרונה אנו עדים לתחילתה של מהפכה בחינוך
הגבוה ,עם פריחתם של מיזמים חדשים כמו edX ,Coursera
ו ,Udacity-המתרחבים ויוצרים שיתופי פעולה עם מרבית
האוניברסיטאות המובילות בעולם .המיזמים האלה יוצרים
מציאות חדשה בעולם ההשכלה הגבוהה שנפתח לכל אחד,
בכל מקום ובכל זמן .המודלים הכלכליים כבר מתפתחים
ומתאימים את עצמם לשינויים העתידיים בעולם העבודה,
ובעיקר למחסור הצפוי במקצועות ההנדסה והמדעים
( .)STEMלא אחת נשמעת ביקורת על המודלים הכלכליים
של ה ,MOOCs-על מבנה הקורסים שלא מתאים לכל אחד
ועל אחוזי העזיבה הגבוהים .ייתכן שהביקורת הזאת נכונה
להווה ,אך היא אינה לוקחת בחשבון שמדובר במודלים

מתהווים ,פורצי דרך ,שמתפתחים ומשתנים כל הזמן ,מודלים
שכבר גורמים לכולנו להרהר ולערער על מבנה הלמידה ,הן
האקדמית והן זו הנהוגה בבית הספר התיכון.

במציאות הזאת בית הספר צריך לתת מענה
לאתגרים החדשים ולהשתלב בעולם החדש.
אנו צופים כי בית הספר התיכון יתקרב למבנה של העולם
האקדמי המשתנה ,וירחיב את היצע הלמידה ואת אפשרויות
הבחירה באמצעות מודלים מגוונים של למידה אונליין.
המודלים האלה ייצרו מרחבי למידה חדשים – פיזיים
ּווירטואליים ,ויצריכו מורים בעלי יכולות מגוונות יותר ,אך
הדבר החשוב ביותר יהיה הצורך בתוכן איכותי אינטראקטיבי,
המקדם יצירתיות וחדשנות ,חשיבה ביקורתית ופתרון בעיות,
למידה אישית ושיתופית ועבודת צוות – המיומנויות הדרושות
לחיים במאה ה.21-

המגמות והאתגרים הבולטים
מטח בחר להתמקד בכמה מגמות ואתגרים בולטים,
המשמעותיים ביותר עבורו מבחינה אסטרטגית:

1

למידה אונליין ולמידה היברידית

()Online and Blended Learning

במציאות החדשה ,שבה מקצועות הליבה הנלמדים בבית
הספר מכינים רק באופן חלקי את התלמידים לעתיד.

בית הספר חייב להרחיב את אפשרויות הבחירה
לתחומים חדשים כמו מּודעּות גלובלית ,יזמות
עסקית ,אוריינות פיננסית ,אוריינות בריאותית,
אוריינות אזרחית ,ביוטכנולוגיה ,ננוטכנולוגיה ,שפות
(כמו :סינית וספרדית) ,רב-תרבותיות וכדומה.
הלמידה אונליין והלמידה ההיברידית מאפשרות לתת
מענה לשּונּות ולצרכים האישיים של כל תלמיד באמצעים
הבאים :שילוב מומחים ומורים איכותיים שאינם זמינים בבית
הספר (בהרצאות וידאו); מגוון רחב של נושאים ותחומים;
פלטפורמות טכנולוגיות רבות משתמשים ( ;)MOOCsחונכות
וירטואלית ועוד.
במטח פועלת זה כעשור תכנית של חונכות וירטואלית -
נחשון ,לקידום מצוינות בפריפריה .לפני שנה הושק התיכון
הווירטואלי ,המציע לתלמידים שבבית ספרם לא מלמדים
פיזיקה ומתמטיקה ברמה של  5יח"ל להשיג תעודת בגרות
שתאפשר להם להגיע ללימודים גבוהים ,למשל בתחומי
המדעים וההנדסה .בשנה הקרובה יימשך פיתוח מודלים
חדשים של למידה אונליין כדי להגיע לעוד מחוזות ,בתי ספר,
תלמידים ומורים ,בתחומי דעת חדשים.
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מודלים חדשים של פיתוח מקצועי של
מורים

הפיתוח המקצועי של המורים במציאות החדשה
של למידה בכל מקום ובכל זמן ,ולאחרונה גם מכל
מכשיר קצה ,חייב להיות חלק אינטגרלי מתרבות
העבודה של המורים בבית הספר.
לכן הפיתוח המקצועי החדש של המורים צריך להתמקד
בהוראה אונליין ,בתהליכי התקשורת החדשים הנוצרים
בסביבה הווירטואלית ,בפיתוח של מודלים חדשים כמו
"הכיתה ההפוכה" ,במתן מענה לשּונּות התלמידים ,בקידום
למידה מבוססת בעיות ( )Problem Based Learningוכדומה.
בשנים האחרונות מפעיל מטח ,בשיתוף המזכירות הפדגוגית
של משרד החינוך ,מאות קורסים וירטואליים המיועדים
לפיתוח מקצועי של מורים בעשרות תחומי דעת .בשנה
האחרונה השתתפו בקורסים האלה יותר מ 10,000-מורים.
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3

למידה מותאמת אישית
()Personalization

סביבות הלמידה והכלים הדיגיטליים העומדים
לרשות המורים והתלמידים ,והפיתוח המואץ של
מערכות למידה אדפטיביות (,)Adaptive Learning
פותחים אפשרויות חדשות של למידה מותאמת
אישית ( ,)Personalized Learningהנותנת מענה
פדגוגי לחינוך המבוסס על היכולת האישית של כל
תלמיד (.)Competency Based Education

בדומה ל ,GPS-גם הלמידה האדפטיבית מציעה לכל תלמיד
מסלולי למידה שיביאו אותו אל היעד בדרך הנכונה ביותר
והטובה ביותר עבורו.
בשנת הלימודים הנוכחית ,שנת תשע"ד ,החל מטח בפיילוט
למידה אדפטיבית במתמטיקה ,בשיתוף חברת סטארט-אפ
המתמחה בפיתוח של אלגוריתמים ללמידה אדפטיבית.
במסגרת הפיילוט הותאם התוכן הלימודי של כמה נושאים
בתכנית הלימודים של כיתה ד' לתהליכי לימוד אדפטיביים.
הפיילוט מתקיים בבתי ספר אחדים ,והנתונים הנאספים
יאפשרו לנתח את מידת ההצלחה ואת יכולת ההתרחבות
של הפרויקט לתכנית הלימודים המלאה במתמטיקה לבית
הספר היסודי (כשלב ראשון).
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4

Big Data
וLearning Analytics-

השימוש ב Big data-מגיע מעולם השיווק ,שבו נדרש לעקוב
אחרי התנהגות המשתמשים ברשתות החברתיות ובאתרי
הקניות כדי לפענח דפוסים נפוצים של עניין ,רכישה וכדומה.

על פי מתודולוגיות אלה ,אפשר ללמוד על דפוסי
הלמידה של התלמידים באמצעות מעקב אחר
תהליך הלמידה שלהם (בדרך כלל אונליין).
בדיוק כמו שאמזון וגוגל ,לדוגמה ,מתאימים את המידע
לפרופיל של המשתמש ,כך גם אפשר לאסוף מידע רב ומגוון
מפעילויות למידה שונות ,לנתחו באופן קבוע ולבנות תהליכי
למידה אישיים .מערכות ניהול הלמידה ( )LMSהחדשות
חייבות להתממשק למערכות של  Learning analyticsכדי
להיות אפקטיביות ולספק לתלמידים תכנים המתאימים
להם ,ולמורים נתונים שיסייעו להם להתאים תכניות לימודים
טובות יותר.
בשנה הקרובה יתחיל מטח ,כגוף פיתוח תוכן ,לשלב
טכנולוגיות ושיטות של  Learning analyticsכדי לבחון את
אופני השימוש בתוכן הדיגיטלי ,את רמתו ואת איכותו ,וכן כדי
לאפשר ללקוחות לקבל מידע איכותי יותר על ניהול הלמידה,
לתת מענה אישי לתלמידים וכדומה.
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הלמידה כמשחק

()Game-like Learning

משחקים חינוכיים מבוססי טכנולוגיות מתקדמות
מעוררים עניין ומוטיבציה בלומדים בכל הגילאים
והופכים לחלק מסביבות הלמידה החדשות.
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שיטות וכלים חדשים
להערכה ומדידה

השימוש במדיה הדיגיטלית הולך וגדל
בסביבה החינוכית.

באמצעות סימולציות ומשחקים המדמים מצבי אמת,
הלומדים יכולים ליישם את הרעיונות הנלמדים ולקבל
משוב מיידי .הטכנולוגיות החדשות ,בעיקר אלה השיתופיות,
מסייעות לתלמידים ברכישת מיומנויות של פתרון בעיות,
עבודת צוות ,יצירתיות וחדשנות באמצעות משחקים חינוכיים.

אנו חווים פריחה מחודשת של למידה מבוססת פרויקטים,
של למידה שיתופית ושל תהליכי הערכת עמיתים
( ;)Peer-evaluationופיתוח מתקדם של סביבות למידה
אדפטיביות ( )Adaptive Learningהעוקבות אחר תהליך
הלמידה של הלומד ומתאימות לו מסלול למידה אישי בזמן
אמת.

בשנים האחרונות החל מטח לשלב בתכנים הדיגיטליים
משחקים ופעילויות מאתגרות ,כדי לאפשר למורים ליצור
לתלמידיהם סביבת למידה מאתגרת ומעניינת .התהליך הזה
יעמיק במהלך השנה הקרובה ,הן במסגרת פיתוח התכנים
וספרי הלימוד הדיגיטליים והן בפיתוח הקורסים הווירטואליים.

המגמות האלה מעלות מחדש את סוגיית ההתאמה
של כלי ההערכה המסורתיים לסביבת הלמידה
הקיימת ,ומחפשות דרכי הערכה חדשות שיציעו
מענה רלוונטי להערכה של חדשנות ויצירתיות,
פתרון בעיות ועבודת צוות.
בהמשך להשתתפותו של מטח בפיתוח מבחני פיז"ה ,2015
המתמקדים באוריינות מדעית ובפתרון בעיות שיתופי
ומצביעים על מודלים חדשים של הערכה המתאימים לילדים
של המאה ה ,21-ימשיך מטח לחפש דרכים למנף את תהליכי
המדידה והערכה להעלאת המוטיבציה והעניין בלמידה.
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סוגיות פדגוגיות בפיתוח תוכן דיגיטלי

מה בין ניסוי
מוחשי במעבדה
לניסוי וירטואלי?

כיצד להקנות
מיומנויות לאיתור
וארגון מידע ברשת,
ולעודד ביקורתיות
על מידע ברשת?

האם ניתן ליצור
למידה מטא-
קוגניטיבית
בעזרת טקסטים
דיגיטליים?

מהו המשוב הראוי
לאינטראקציות
אינטראקטיביות?
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מה בין תכנון מסלול
מוקפד של התקדמות
הלמידה לבין תכנון
מערכת אדפטיבית
שנבנית על פי ביצועי
התלמיד?

אילו פעילויות מתאימות
לעימות התלמיד עם גילוי
וחקירה ,טעויות תפיסה,
הסקה וביקורתיות בעולם
הדיגיטלי?

כיצד נרחיב את
הקשר בין הקורא
לבין הטקסט
באמצעות מניפולציות
של כלים דיגיטליים?

כיצד נמחיש
תופעות
מופשטות על ידי
התנסות פעילה
ואינטואיטיבית?

האם ניתן לפתח
אינפוגרפיקות ככלי
להבנת תופעות?

מהי המשמעות של
פרסונליזציה בתחומי
הדעת? איזה מידע
יאפשר הבנה של
מוקדי קושי ומוקדי
התקדמות?

מהם הייצוגים
השונים הניתנים
לכל נושא
והקשר ביניהם?

מה בין ידע
ההמונים לידע
מתוקף בעולם
הדיגיטלי?

הילקוט הדיגיטלי
הילקוט הדיגיטלי נותן מענה מקיף להתפתחות
המואצת של מודלים היברידיים המשלבים בין
סביבת הלמידה הבית ספרית לבין למידה אונליין.
המורה מלמד בכיתה באמצעות הכלים המתקדמים והתכנים
של הילקוט הדיגיטלי ,והתלמיד ממשיך את הלמידה בבית
באותה סביבה דיגיטלית ,שגם מאפשרת למורה לעקוב אחר
הלמידה ולנהל אותה.
הילקוט הדיגיטלי מאפשר להרחיב את הלמידה מעבר לבית
הספר והכיתה ,ולעודד חדשנות ויצירתיות ,פתרון בעיות
וקבלת החלטות ,עבודת צוות ושיתופיות – מיומנויות הדרושות
לחיים במאה ה.21-

המשימות שיצר .המורה גם יכול לבחור לשייך משימות
שונות לתלמידים שונים ,ובכך לתת מענה לשונות בין
התלמידים בכיתה.
בשנת  2014יתווספו למאגרים אופק וילקוט דיגיטלי חט"ב
עשרות פעילויות בכל תחומי הדעת.

הילקוט הדיגיטלי כולל:
• ספרים דיגיטליים – ספרים אינטראקטיביים המאפשרים
למידה פעילה וחווייתית.
• מאגר תוכן – מאגר דיגיטלי של יחידות לימוד ומשימות
הערכה אינטראקטיביות ,המבוסס על תכניות הלימודים
וכולל העשרה רבה.
• מערכת ניהול למידה ( – )LMSמערכת המאפשרת שיוך
משימות לקבוצות תלמידים ,מתן משוב לתלמיד והפקת
דוחות למורה .המערכת פועלת באינטגרציה מלאה עם
הספרים הדיגיטליים ועם מאגר התוכן.
• הסטודיו שלי – כלי חדש ומתקדם שמאפשר לכל מורה
ליצור בעצמו תוכן דיגיטלי איכותי המתאים לצרכיו .התוכן
שמכין המורה מחובר למערכת ניהול הלמידה של הילקוט
הדיגיטלי ,כך שהוא יכול לבצע מעקב ובקרה אחר ביצוע
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הילקוט הדיגיטלי מאפשר:

1
2
3
4
10

"להביא את העולם אל ספר הלימוד" – ספר הלימוד הדיגיטלי
פועל אונליין ,ולכן ניתן לעדכן אותו ולהוסיף לו מגוון עשיר של
מידע רלוונטי.
להפוך את הכיתה לשקופה – האינטראקציות שמתקיימות
אונליין מתועדות ונגישות למעקב וניתוח בכל עת .שקיפות
התהליכים הפדגוגיים מאפשרת ניהול והוראה יעילים יותר,
ומתקבלת תמונה מפורטת ודינמית לגבי כל תלמיד ,כך
שאפשר ליצור התאמה על פי קצב אישי.
לשפר ולקדם את הוראת המדעים ,הטכנולוגיה
עצמי
ֵ
והמתמטיקה ( - )STEMהילקוט הדיגיטלי כולל
עצמי
ֵ
למידה במדעים ,בטכנולוגיה ובמתמטיקה .בין
הלמידה :מעבדות וסימולציות וירטואליות ,כמו גם
יישומים טכנולוגיים שונים .עצמים אלו מאפשרים
למידה המשלבת חקר ,יצירתיות ופתרון בעיות.
 - Anytime, Anywhere, Any deviceהילקוט
הדיגיטלי מאפשר למידה בכל זמן ,מכל מקום
ובכל מכשיר.

פיתוח תוכן
מטח מפתח מגוון רחב של תוכן באריזות שונות:
ספרים מודפסים ודיגיטליים ,אפליקציות ,סרטוני
וידאו ועוד.

הספר הדיגיטלי
הספר הדיגיטלי מציע סביבת לימוד חדשנית ,המעשירה את
חוויית הלמידה ומתאימה אותה לתלמידי המאה ה.21-

הספר הדיגיטלי כולל ארגז כלים מתקדם,
שמאפשר למורה ולתלמיד ליצור "עותק" אישי של
הספר בהתאם לצרכיהם ולסגנון הלמידה שלהם.
בספר הדיגיטלי משולבת מערכת ניהול למידה ,המאפשרת
למורה לשייך משימות לקבוצות תלמידים ולבצע מעקב
ובקרה על ביצוע המשימות ועל התקדמות התלמידים.
היתרון הגדול ביותר של הספר הדיגיטלי הוא שניתן לשלב
בתוכו תוכן רלוונטי ואקטואלי ופעילויות עשירות מדיה:
סימולציות ,פעילויות אינטראקטיביות ,סרטונים ,קובצי קול,
מצגות ,קישורים למקורות נוספים באינטרנט ועוד.
בנוסף ,הספר הדיגיטלי מאפשר לשנות ,להוסיף או לגרוע
תוכן במקרה הצורך ,בהתאם לשינויים בתכניות הלימוד.

לקראת השלב הבא של פיתוח ספרי הלימוד הדיגיטליים,
מטח בוחן כמה אפשרויות חדשות לארגון ואריזת תוכני
הלימוד .למשל ,ספר שבו אוסף של פרקים בודדים שניתן
להרכיב בצורה מודולרית כדי לתת מענה לקבוצות ברמות
שונות .כמו כן ,מטח שוקל לאפשר בהמשך הדפסת פרקים
בודדים מהספרים ,על פי הצורך.
בכותר ספרי לימוד מוצגים כל הספרים הדיגיטליים של מטח
וספרים של מו"לים נוספים :הוצאת רמות של אוניברסיטת
תל אביב ,אריק כהן ,הרטמן ,מכון ויצמן ,קרן תל"י ועוד.
בכותר ספרי עיון אפשר למצוא ספרי עיון בנושאים נבחרים
במדעי הרוח והחברה ,ובהם :ארץ ישראל ,תרבות ישראל
ומקרא ,היסטוריה ,חינוך וסוציולוגיה .ספריית כותר עיון היא
שילוב של ספרייה מקוונת וסביבת עבודה אישית ,והיא פרי
שיתוף פעולה של מטח עם המו"לים המובילים בישראל.

בשנת  2014יותאמו הספרים הדיגיטליים לכל מכשיר קצה,
כך שניתן יהיה ללמוד אונליין עם תוכן אינטראקטיבי מכל
מקום ובכל זמן.
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ספרי לימוד שייצאו לאור
בשנת 2014
בשנת  2014ייצאו לאור ספרים חדשים במקצועות
לימוד שונים ,במהדורה מודפסת ובמהדורה
דיגיטלית.
מתמטיקה לכיתה א'
סדרת שבילים לבית הספר היסודי מתחדשת .לאחר 13
שנות הפצה של הסדרה הקודמת ,תצא לאור הסדרה
החדשה שנכתבה לפי התפיסות העדכניות הרווחות בעולם
בהוראת המתמטיקה ,ומתאימה לעולם הטכנולוגי הן בצורה
והן בפעילויות .הספר החדש מותאם לתצוגה המנצלת את
כל שטח המסך ואת הלוח האינטראקטיבי הנמצא בכיתה.
אמצעי ההמחשה הם גם וירטואליים (בנוסף על האביזרים
הקונקרטיים) ,והספר מציע מבחר פעילויות ובהן פעילויות
אינטראקטיביות ,הדגמות ,ומשוב על העבודה .הספרים ייצאו
לאור בעברית ובערבית.
מתמטיקה לכיתה ח'
ספרים הממשיכים את סדרת המתמטיקה לחטיבות הביניים.
הספרים נכתבו בהתאם לתכנית הלימודים העדכנית ,וכל
נושא מציע מבחר פעילויות ברמות חשיבה שונות ,כולל
פעילויות המקדמות חשיבה מסדר גבוה .המהדורה הדיגיטלית
של הספר מציעה מבחר גדול של פעילויות המקדמות
הדגמה והמחשה שאפשר להציג רק באמצעות המחשב ,כגון
פעילויות הכוללות התנסות עם משוב ויזואלי ומשימות חקר
אינטראקטיביות .הספרים ייצאו לאור גם במסגרת הסדרה
מסלולים ,המותאמת למגזר החרדי.
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מדעי החומר לכיתה ח' בערבית
ספר לימוד חדש ,בעקבות שינוי תכנית הלימודים .הספר
החדש מצטרף לספר שיָ ָצא לאור בשנת  ,2013מדעי החומר
לכיתה ז' בערבית .הספר הדיגיטלי כולל הדמיות ,אנימציות
ויחידות לימוד אינטראקטיביות.
כימיה ומדעי החיים לכיתה ט'
ספר לימוד חדש ,בעקבות עדכון תכנית הלימודים .הספר
החדש מצטרף לספר במדעי החיים לכיתה ח' .המהדורה
הדיגיטלית של הספר כוללת מגוון פעילויות ,הדמיות,
סרטונים וחומרי למידה מתוקשבים שפותחו בהלימה לתכנית
הלימודים .בהמשך ייצא לאור גם הספר בערבית.
חינוך לשוני לכיתות ב'-ג' לחינוך הממלכתי ולחינוך
הממלכתי-דתי (שתי גרסאות)
בעקבות עדכון תכנית הלימודים ,תצא סדרת ספרים חדשה
הכוללת את כל יצירות הספרות במעגל הליבה ויצירות ספרות
נבחרות ממעגלי הבחירה .המהדורות הדיגיטליות של הספרים
כוללות סרטונים ,תרגולים אינטראקטיביים ,קריינות של
טקסטים ואפשרויות הקלטה .פותחה גרסה מותאמת לחינוך
הממלכתי-דתי ,הכוללת טקסטים מתאימים ,הרחבה בתכנים
תורניים והתאמת האיורים לתלמידים בחינוך הממלכתי-דתי.
מתוך:
מתמטיקה
לכיתה א,
סדרת שבילים

בהמשך תפותח גם סדרת ספרים לחטיבת ביניים .לקראת
הפיתוח מבוצע מחקר שבוחן את אוצר המילים האקדמי
הנדרש מתלמידים דוברי ערבית בחטיבת ביניים בתחומי דעת
מרכזיים (מקצועות עתירי מלל ומדעים).

מתוך :בשביל העברית,
עברית לתפוצות

עברית לתפוצות
במסגרת אימוץ ועדכון תכנית "נטע" להוראת עברית בבתי
הספר העל-יסודיים בתפוצות ,יְ פתח מטח שני ספרים נוספים
(מתוך סדרה בת חמישה ספרים ,כאשר ספר אחד ,בשביל
העברית ,כבר פותח בשנה החולפת) .הפיתוח כולל שכתוב
החומר הקיים כיום בתכנית ,הוספת טקסטים עדכניים ,פיתוח
מדיה ואינטראקציות עבור המהדורה הדיגיטלית ועיצוב
חדשני .נוסף על כך ,בהזמנת הארגון הבריטי  ,JCPיחל פיתוח
של ספר שני במהדורה מודפסת ודיגיטלית (מתוך סדרה של
שלושה ספרים) להוראת עברית בחטיבות הביניים באנגליה.
גם הספר הזה יכלול שכבות מדיה ואינטראקציות במהדורה
הדיגיטלית של הספר.
ערבית לדוברי ערבית ,כיתה ו'
הספר יחתום את הסדרה אלע'רבייה לורתונא ,ערבית לדוברי
ערבית בישראל .עם סיום הפיתוח תושלם משימה גדולה של
פיתוח תוכן איכותי ,מודפס ודיגיטלי ,בתקן לשוני גבוה ,גיוון
טקסטואלי ,חדשנות דידקטית ועיצוב מותאם לגיל ולתקופה.
הסדרה מותאמת לתכנית הלימודים בשפה וספרות ערבית
(שפת אם) לכיתות א'-ו'.

"לומדים ערבית" לכיתה ט'
ספר ערבית חדש לדוברי עברית ,המצטרף לספרים לכיתות
ז'-ח' שיָ צאו לאור בשנים  .2013-2012הספר מותאם לתכנית
הלימודים שעודכנה בשנת  .2009רמת הערבית בספר החדש
גבוהה ,והמהדורה הדיגיטלית שלו כוללת שיחות וסרטונים
המציגים נערים ונערות דוברי השפה בסיטואציות שונות.
גאוגרפיה לכיתה ו'
ספר גאוגרפיה חדש שנכתב לפי תכנית הלימודים החדשה
ויחליף את הספר מישור החוף התיכון והדרומי וצפון הארץ.
ספר הלימוד מתמקד בגאוגרפיה של ארץ ישראל לאזוריה
השונים ובירושלים בירת ישראל .הספר שם את הדגש על
קשרי הגומלין בין האדם ,הטבע והנוף היוצרים יחד את
המאפיינים הייחודיים לכל אחד מהאזורים; על הדינמיות
של התהליכים המעצבים את הנופים הפיזיים והאנושיים; על
הסוגיות האקטואליות המרכזיות בתחומי החברה ,הסביבה,
הכלכלה והתכנון האזורי; על אחריותו של האדם לסביבה
ולפיתוחה בדרך של קיימות וצדק סביבתי; ועל חיזוק הזיקה
והרגשת השייכות לישראל ולירושלים בירתה.

َل .أَنَا أَي ًْضا ِف ٱ ْلبَيْت.
دِ ينَا ِف ٱ ْلحَ ْف َلة.

מתוך :ערבית
לדוברי ערבית
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גאוגרפיה לכיתה ז' בערבית
ספר גאוגרפיה חדש שיחליף את הספר הקיים אנשים
ויישובים .הספר יצא לאור בעקבות עדכון תכנית הלימודים
שהתרחבה וכוללת כעת פרק של עבודת חקר בנושא יישובים.
הפרק הזה ישולב גם בילקוט הדיגיטלי ,והתלמידים יוכלו
לבצע את עבודת החקר אונליין .הספר אדם וסביבה בעידן
הגלובלי יָ ָצא במהדורה העברית ,ובשנת  2014תצא מהדורה
מותאמת למגזר הערבי.
גאוגרפיה לכיתה ה' בחינוך החרדי
ספר חדש למגזר החרדי ,הכולל את כל הנושאים המופיעים
בתכנית הלימודים החדשה לכיתה ה' .הספר יורכב משתי
יחידות :היחידה הראשונה מבוססת על הספר יוצאים
מהמפה בהתאמה למגזר החרדי ,והיחידה השנייה מבוססת
על הספר מסביב לים התיכון בהתאמה למגזר החרדי.
האטלס הדיגיטלי

פרויקט פיתוח של תשתית טכנולוגית ואוסף
מפות דיגיטליות ,פרי שיתוף פעולה של מטח
עם האוניברסיטה העברית בירושלים.

מתוך :גאוגרפיה
לכיתה ה'
בחינוך החרדי

האטלס כולל גרפים ותרשימים המעשירים את הידע
המרחבי הקיים במפות ,וכן תעתיקים בעברית .בשנת 2013
שולב האטלס באופק ובילקוט הדיגיטלי ופותחו יחידות
לימוד בהתאמה לאטלס .בשנת  2014יפותחו מפות נוספות,
וכן פעילויות אינטראקטיביות המיועדות לתת מענה הולם
לכיתות ה'-ט'.
מקרא לכיתות א'-ב'
ספר לימוד לספר בראשית לחינוך הממלכתי הכולל שני
חלקים :מקראה מבוארת ומאוירת של כל ספר בראשית,
וחוברת עבודה לתלמיד העוסקת בתמות מרכזיות מתוך
פרקי תכנית הלימודים .המהדורה הדיגיטלית של המקראה
כוללת הפקת וידאו עם ְמ ַס ֵּפר סיפורים המקריין את ספר
בראשית במיוחד עבור הילדים ,והחוברת הדיגיטלית כוללת
פעילויות אופק מגוונות.
"ואלה תולדות" לכיתה י'
סדרת ספרים חדשה בהיסטוריה לתלמידי החינוך
העל-יסודי בחינוך הממלכתי-דתי .בשנת  2012יָ ָצא לאור
הספר הראשון בסדרה לתלמידי כיתות ט' :ימי הבית השני
ותקופת המשנה והתלמוד .בשנת  2013יָ ָצא לאור הספר השני
בסדרה ,גם הוא לתלמידי כיתות ט' – ימי הביניים .בשנת 2014
ייצא לאור הספר השלישי בסדרה לתלמידי כיתה י' – מסורת
ומודרנה.
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מתוך:
האטלס הדיגיטלי

פיתוח אפליקציות
מטח מפתח אפליקציות לטאבלטים מבוססי אנדרואיד ו.IOS-
יישומון לשון לבגרות
"בגרות במרחק נגיעה" :מאגר של מאות שאלות וטיפים
המותאמים לבחינת הבגרות בעברית .המידע והתרגול
ממוקדים ,עדכניים ומוגשים ב"מנות קטנות" .האפליקציה
מציעה מבדק במצב תרגול ומבדק במצב מבחן (הכולל
ציון) .עוד היא מציעה תמונת מצב ,שבה יכול הלומד לצפות
בהישגיו ולקבל המלצה באיזה נושא כדאי לו להמשיך לתרגל,
וטיפים – מידע קצר בנושאים שונים.
פעלולן
כלי חדשני ללימוד ולתרגול נושא הפועל בעברית ,שיותאם
לסביבת טאץ' ויכלול תרגול עצמאי ומגוון של נטיית הפועל
העברי .לפעלולן יפותחו שתי גרסאות ,האחת מותאמת
לעברית כשפה שנייה ,והאחרת המותאמת לעברית כשפה
ראשונה .ההבדל בין הגרסאות נוגע לכתיבה תקנית או
מותאמת של חלק מהפעלים.

מתוך:
אפליקצית
פעלולן

עברית בקליק
תכנים בעברית לתפוצות .התכנים מותאמים לסביבת טאץ'
בניסיון לנצל את המאפיינים של הסביבה הזו ללמידה
משחקית ועצמאית ,חוזרת ונשנית .כעת מתבצעת בחינה של
התכנים הרלוונטיים בשפה שנייה ,לקראת פיתוח אפליקציה.
אותיות הכתב שלי
אפליקציה ללימוד אותיות הכתב ,שעושה שימוש במאפיינים
החושיים של הטאבלט (נגיעה ,תמונה ,קול) כדי להציע
לתלמידים סביבת אימון מהנה .האפליקציה תותאם
לתלמידים צעירים דוברי עברית כשפה ראשונה ,ולתלמידים
הרוכשים את העברית כשפה שנייה.
אותיות הכתב בערבית
אפליקציה ללימוד ולתרגול הכתיבה בערבית ,הכוללת את
שלוש צורות האות בכתיבה .האפליקציה מיועדת לתלמידים
הרוכשים מיומנויות כתיבה בשפה הערבית כשפה ראשונה,
ולתלמידים הלומדים ערבית כשפה שנייה בבתי הספר
היסודיים ובחטיבת הביניים.
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אפליקציות במדעים
בשנת  2013פותחה אפליקציה בשם ,Experience Science
המציעה יחידות למידה המתבססות על סימולציות בפיזיקה,
בכימיה ובביולוגיה (פירוט נוסף ראו בעמ' .)28
אפליקציות לצרכים מיוחדים
מטח תרגם והתאים לעברית אפליקציה של לוחות
תקשורת –  ,TouchChatהמאפשרת לאנשים שאינם מדברים
לתקשר עם סביבתם .מטח מפתח שלוש אפליקציות נוספות
לצרכים מיוחדים (פירוט נוסף ראו בעמ' .)24
כותר ספרי לימוד
כותר ספרי לימוד קיים גם כאפליקציה ,המאפשרת שימוש
בספר במצב אוף-ליין .רכישת הספרים האלה מתבצעת
ב"חנות כותר" שהותאמה למוצרים החדשים.
בין הצלצולים
במסגרת שיתוף פעולה עם הסתדרות המורים ,מפותחת
אפליקציה לסלולר המציעה למורים פעילויות ומערכים
בנושאים אקטואליים ובנושאים סביב מעגל השנה ,בדגש על
היבטים חברתיים.

סרטוני וידאו
מטח הפיק עד היום מעל  500סרטוני וידאו
בתחומים השונים :אזרחות ,היסטוריה ,מקרא ,שפה,
צרכים מיוחדים ,מתמטיקה ומדעים.
סרטונים אלו משולבים בספרי הלימוד ,באתרי מטח ובתכניות
לימוד שונות .חלק גדול מהסרטונים מצולם בסטודיו שהשיק
מטח לאחרונה.
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מתוך :סרטון
וידאו של הרצאה
במתמטיקה

במסגרת תכנית הממומנת על ידי קרן טראמפ ,מטח הקים
מאגר המיועד לתלמידים ולמורים ,ובו סרטונים התומכים
בהוראת מתמטיקה ופיזיקה במסלול המוגבר ( 5יח"ל).
בשנת  2014יופקו כ 60-סרטונים קצרים שיתאימו להוראת
מתמטיקה ופיזיקה בבתי הספר ,ויהיה אפשר גם לשלבם
במסגרות של פיתוח מקצועי של מורים.
בנוסף ,בימים אלו מטח לומד ומתנסה בתרומה הייחודית
של השימוש בווידאו בתחום שפות .הווידאו מאפשר להביא
אל הסביבה הלימודית את השפה בהקשר התרבותי שבו
היא מתקיימת ,ולתעד מצבי שיח אותנטיים כדי לנתח אותם
וללמוד מהם .אפשרות זו רלוונטית ללימוד שפה שנייה וגם
להעמקת החקר וההבנה של שפת אם.

תכניות למידה
אונליין לתלמידים
קידום למידה אונליין הוא מהמגמות המובילות בחינוך
וטכנולוגיה בעולם ואחד היעדים המרכזיים של מטח.
בשנים האחרונות צבר מטח ניסיון עשיר בפיתוח
ובהפעלה של תכניות למידה אונליין ,שנותנות מענה
למגוון צרכים של מערכת החינוך .תכניות אלה
תורמות להגמשת מבנה בית הספר המסורתי ויש
בכוחן לספק מענה לשונות בין תלמידים ,ולעתים
גם למחסור במורים.
• בתיכון הווירטואלי הלימודים מתקיימים במודל Fully
 .Onlineהתלמיד לומד בבית ספר רגיל ומשתתף בקורס
אונליין עם מורה וירטואלי ,כחלק מהלימודים הפורמליים
בבית הספר שלו.
• בתכנית "נחשון – חונכות וירטואלית" מתקיימים תהליכי
למידה עם מתרגלים בקבוצות קטנות ,לצד הוראת המורה
בכיתה.
• תכנית חינוך פיננסי מאפשרת חלוקה אחרת של זמן
הלמידה ,שמשמעותה צמצום זמן הלמידה עם מורה
והגדלת האחריות המוטלת על התלמיד בלמידה אישית או
קבוצתית (ללא מורה).
• קורס המחוננים הוא דוגמה לתכנית המבקשת להגדיל
את אפשרויות הבחירה של התלמידים ,ובכך לתת מענה
לתלמידים בעלי מאפיינים ייחודים.

מינוף מושכל של התכניות ללמידה אונליין
עשוי לשנות את פני ההוראה בישראל.

התיכון הווירטואלי
התיכון הווירטואלי ,שהוצג על ידי מטח כחזון וכיעד בכנס
הרצליה  ,2011הפך בשנתיים האחרונות למציאות ,בעידוד,
בסיוע ובמימון קרן טראמפ ומשרד החינוך.

התיכון הווירטואלי נועד להגדיל את מספר התלמידים
הניגשים לבחינת בגרות מוגברת במתמטיקה
ובפיזיקה ( 5יח"ל) ולהביאם להישגים גבוהים.
הקורסים בתיכון הווירטואלי נלמדים במלואם ברשת במודל
 .Fully Onlineשבוע הלמידה כולל שיעורים סינכרוניים עם
מורה בכיתה בת כ 20-תלמידים; תרגול סינכרוני עם מתרגל
בקבוצות קטנות של שלושה תלמידים; תרגול עצמאי ומנוטר
של התלמידים באמצעות תוכן אינטראקטיבי עשיר; מעבדות
חקר וירטואליות ומערך מבדקים ומשובים.

מתוך :מפגש
חווייתי של תלמידי
התיכון הוירטואלי
במכון ויצמן
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בשנת הלימודים תשע"ג נפתחו שש כיתות לימוד :שלוש
כיתות בפיזיקה ושלוש כיתות במתמטיקה .בכיתות למדו
כ 110-תלמידי כיתות י' ,יהודים וערבים ,מ 32-בתי ספר
מרחבי הארץ .שנת הלימודים הראשונה לוותה במחקר
הערכה .שביעות הרצון של התלמידים ושל המנהלים מכל
רכיבי המודל הייתה גבוהה ,וההישגים הלימודיים היו טובים.
הפעלת התיכון בשנה הראשונה התבצעה בשיתוף פעולה מלא
עם הנהלת משרד החינוך ,מנהלי מחוזות ,מפקחים מטעמם,
אנשי קשר בכל בית ספר ומנהלים .צוות התיכון הקפיד
לפעול בשקיפות מלאה ולהעביר לכלל הגורמים דיווח שוטף
שכלל מידע ונתונים על תהליכי ההתקדמות של התלמידים.

בשנת הלימודים תשע"ד לומדים בתיכון כ300-
תלמידים דוברי עברית וערבית בכ 13-כיתות י' ו-י"א.
זו תהיה השנה הראשונה שבה ייגשו תלמידי כיתה י"א לבחינת
בגרות מוגברת .מספר התלמידים בתיכון יעלה בהדרגה
בשנים הקרובות ל .1,000-בימים אלה הצוות שוקד על גיבוש
מודל לשלב הבא.

תכנית נחשון – חונכות וירטואלית
תכנית נחשון היא מיזם לחניכה מרחוק ,שנועד לצמצם
נשירה ,להגדיל את מספר תלמידי הפריפריה הניגשים
לבחינת בגרות מוגברת במקצועות כימיה ,ביולוגיה ,פיזיקה
ומתמטיקה ,ולקדם את הישגיהם .ב 3-השנים האחרונות
התכנית מתקיימת בשיתוף עם משרד החינוך.
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בתכנית נחשון סטודנטים מצטיינים חונכים תלמידים
באמצעות טכנולוגיות מתקדמות של הוראה וחניכה
מרחוק ,המאפשרות תקשורת סינכרונית ותקשורת
א-סינכרונית.

מתוך :אתר נחשון

אוכלוסיית היעד של התכנית היא תלמידים הלומדים בכיתות
י'-י"ב במגזר היהודי ,הערבי ,הדרוזי והבדואי ,בעלי יכולת
ללמוד מתמטיקה ,פיזיקה ,כימיה וביולוגיה ברמה מוגברת,
שאינם מממשים יכולת זו מסיבות שונות.
ייחודה של תכנית נחשון הוא השימוש המיטבי בטכנולוגיה,
המאפשר "להביא" אל הפריפריה מנחים שהם סטודנטים
מצטיינים בפקולטות מובילות באקדמיה .החונכות
הווירטואלית מתקיימת בקבוצות הומוגניות קטנות של שניים-
שלושה תלמידים.
מטרותיה הנלוות של התכנית הן ,בין היתר ,העלאת רמת
המוטיבציה של התלמידים ,חיזוק הדימוי העצמי ,זימון מפגש
עם דמות שהיא מודל לחיקוי עבור התלמידים ,ופתיחת שערי
האקדמיה בפניהם.
התכנית פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם משרד החינוך,
ומלווה במחקר הערכה שמבצעת הרשות הארצית למדידה
והערכה בחינוך (ראמ"ה).
בשנת הלימודים הנוכחית ,שנת תשע"ד ,לומדים בתכנית
כ 4,000-תלמידים ביותר מ 120-בתי ספר ברחבי הארץ,
ומשתתפים בה כ 800-חונכים.

קורס בחינוך פיננסי
משנת  2011מטח מפעיל קורס אונליין בחינוך פיננסי בכיתות
י' בבתי ספר בכל הארץ ,בשיתוף משרד החינוך ובמימונו.
המטרה של קורס האונליין בחינוך פיננסי היא לפתח בקרב
התלמידים כישורי חיים בתחום הפיננסי ומודעות לקיומן של
הזדמנויות פיננסיות ,לצד שיפור מיומנויות כגון למידה עצמית,
חשיבה ביקורתית וניהול זמן.

הקורס מתקיים במודל "הכיתה ההפוכה".
שליש מהקורס נלמד בכיתה בהוראה פרונטלית ,ושני
שלישים נלמדים בבית בקצב אישי באמצעות תוכן דיגיטלי
אינטראקטיבי ועתיר מדיה ,שפותח במטח בהלימה לתכנית
הלימודים החדשה בחינוך פיננסי .המורה מקבל דוחות
שוטפים על ביצועי התלמידים וממקד את ההוראה בכיתה
בנושאים שהתלמידים התקשו בהם.

קורסים למחוננים

במשך השנים גדל מספר התלמידים המשתתפים בקורס,
ובשנת הלימודים תשע"ד הוא עומד על כ 20,000-תלמידים
בכ 150-בתי ספר דוברי עברית וערבית.

מטח מפעיל זו השנה התשיעית את בית הספר הווירטואלי
לתלמידים מחוננים בשיתוף פעולה עם "נוער שוחר מדע"
באוניברסיטת תל-אביב ועם משרד החינוך.

מתוך :אתר
מחוננים

הקורסים הווירטואליים לתלמידים מחוננים מתקיימים במגוון
נושאים :משפטים ,רפואה ,תורת המשחקים ,ביואינפורמטיקה
ועוד.
בשנת  2014צפויים ללמוד במסגרתם כ 1,000-תלמידים
מהמגזר היהודי ומהמגזר הערבי.
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מתוך :אתר
קורס פיננסי

פיתוח מקצועי
אונליין למורים
המורה הוא הגורם שיקבע אם הפדגוגיה החדשה
תעבור את ִס ָּפה של הכיתה המסורתית.
מטח ממשיך לפתח מודלים חדשניים לפיתוח
מקצועי של מורים ברשת ,במטרה להכין את
המורים לתפקוד ראוי אל מול אתגרי העידן הבא.
המודל התיאורטי שהונח בבסיס העשייה הוא מודל *,TPACK
הממפה את תחומי הידע שבהם מתנהלים תהליכי הפיתוח
המקצועי של המורים ומוסיף לשלושת התחומים המסורתיים
(ידע-תוכן ,ידע פדגוגי-כללי וידע בפדגוגיה של תחום התוכן)
תחום חדש ,הנוגע לרכיב הטכנולוגי .המודל מנסה לפענח
את הרכיב הזה מבחינה פדגוגית.
התכנית הלאומית להתאמת מוסדות החינוך למאה ה21-
פועלת במאות בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים ,ויצרה גל
חדש של צרכים וביקושים שמטח נערך לתת להם מענה.

השתלמויות מורים
בשנת  2014יגדל מספר ההשתלמויות המקוונות במערכת
החינוך .כ 15%-מכלל ההשתלמויות המועברות במערכת
החינוך מבוצעות על ידי מטח במודל .Fully Online
המודלים השונים גובשו בשיתוף פעולה מלא עם משרד
החינוך ,והם מקדמים חדשנות פדגוגית באמצעות הטמעת
התקשוב בשגרת הלמידה של עובדי ההוראה.
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מתוך :אתר השתלמויות מורים

ההתנסות של המורים בלמידה אונליין מסייעת להם "להתחבר"
לאופן שבו ילדים חיים ,פועלים ולומדים היום בעולם .הלמידה
אונליין מקנה למורים כלים שמאפשרים להם ליצור סביבות
למידה חדשות וטובות יותר עבור תלמידיהם.
בתשע"ד מטח ממשיך לפעול במודל המניפה בתחום הפיתוח
המקצועי מול שלוש אוכלוסיות יעד :מפמ"רים ,מדריכים
ומורים.
השתלמות המפמ"רים תבוצע על ידי מטח זו השנה הרביעית.
מטרת ההשתלמות היא לפתח בקרב המנהיגות החינוכית ידע
ויכולת להוביל את המורים בתחומי הדעת השונים להוראה
איכותית בסביבות עתירות טכנולוגיה .בשנה זו הנושא המרכז
של ההשתלמות יהיה תהליכי למידה והערכה משמעותיים,
בהלימה לכיוון שמוביל שר החינוך ,הרב שי פירון.
כמו בשנים הקודמות ,מטח מכשיר ומלווה עשרות מדריכים
של משרד החינוך בפיתוח השתלמויות מקוונות ובהנחייתן.
בשנת הלימודים הקרובה יפותחו במטח כ 65-השתלמויות
חדשות בכ 40-תחומי דעת ,וילמדו בהן כ 15,000-מוריםבכ250-
קבוצות.

פיתוח מקצועי לעובדי היל"ה

ליווי בתי ספר

מטח ,לצד רשת עתי"ד ,ממשיך לפעול כקבלן מתקשר
במסגרת המכרז לפיתוח מקצועי לעובדי קידום נוער .המכרז
הוגדר לחמש שנים ,ותשע"ד היא שנת ההפעלה השנייה.
בשנה זו יפותחו כ 50-השתלמויות מקוונות לכ 1,500-עובדים
(מורים ,מטפלים ,מנחים ומנהלים) בקידום נוער.

בשנת  2014מטח מלווה כמה רשויות שחרתו על
דגלן חדשנות פדגוגית :עכו ,הרצליה וגני תקווה,
ואת המועצה האזורית מטה אשר.

המטרה של מטח היא לשפר את רמת השירותים שמעניקים
העובדים לנוער בסיכון ,ולהתאים את איכות ההוראה
למיומנויות המאה ה.21-
היקף הפעילות בתכנית היל"ה יעמוד בתשע"ד על כ3,000-
שעות ,וסה"כ היקף הפעילות של מחלקת ההשתלמויות
במטח יעמוד בשנה הקרובה על כ 16,000-שעות.
כל ההשתלמויות המקוונות של מטח מופעלות השנה
לראשונה בסביבת ה.MOODLE-

הקמפוס הווירטואלי של עובדי ההוראה
בישראל
הקמפוס הווירטואלי הוא סביבה מתוקשבת לפיתוח מקצועי
של עובדי ההוראה ,המחברת בין  58מרכזי פסג"ה (פיתוח
סגלי הוראה  -משרד החינוך) ברחבי הארץ.
בעקבות תכנית התקשוב הלאומית והניסיון שנצבר במטח
בתחום התקשוב ,במחצית שנת תשע"ג התחיל מטח לספק
תמיכה פדגוגית בכ 20-מרכזי פסג"ה בארץ .לקראת שנת
תשע"ד ביקש משרד החינוך ממטח להרחיב את התמיכה
הפדגוגית לכל המרכזים בארץ.

במסגרת זו מטח מלווה כ 550-מורים בכ 20-בתי ספר,
מהמתקדמים בארץ בשילוב תקשוב בשגרת ההוראה-למידה-
הערכה .בין בתי הספר בולטים אלו העובדים במודל "מחשב
נייד לכל תלמיד" ומשתמשים בילקוט דיגיטלי מלא (ספרים
דיגיטליים ,מחברות דיגיטליות וסביבת למידה דיגיטלית).
המורים נחשפים לעקרונות הפדגוגיה החדשה ולמיומנויות
המאה ה ,21-ולומדים כיצד להשתמש בתוכן הדיגיטלי העשיר
המשולב בילקוט הדיגיטלי ובמערכות ניהול הלמידה מבית
מטח .הדרכת המורים מתבצעת במפגשים פנים אל פנים
ובמפגשים וירטואליים בזמן ובמקום הנוחים למורים.
בתי ספר אחדים הם "בתי ספר מדגימים" – בתי ספר שזוכים
לליווי ותמיכה שוטפים של מומחי התוכן של מטח ,ומשמשים
מעבדות שקופות המסייעות בגיבוש מודל הילקוט הדיגיטלי
(למידה ברשת ושימוש בספרים דיגיטליים ואופק).

אתרי פיתוח מקצועי למורים
אתרים בשיתוף פעולה עם הסתדרות המורים
האתרים בין הצלצולים ופרזנטציה בריבוע מציעים סביבות
מתוקשבות ,פעילויות וסרטונים המסייעים לפתח מיומנויות
חברתיות ותקשורת בינאישית טובה .בנוסף ,בשנת 2014
יפותחו מצגות אינטראקטיביות למורים המשלבות בין יתרונות
ההוראה הפרונטלית לבין הוראה מקוונת .לאחרונה פותחה
אפליקציה לסלולר המציעה למורים פעילויות ומערכים
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מיזמים ייחודיים
בתחום חברה ורוח
בנושאים אקטואליים ובנושאים סביב מעגל השנה ,בדגש על
היבטים חברתיים.
בשנת  2014יוקם אתר “קהילות מקצועיות" .האתר מיועד
למורים בבתי ספר יסודיים ובחטיבות הביניים בתחומי דעת
שונים ,ומציע להם להיפגש ברשת עם עמיתים למקצוע.
במסגרת הזאת הם יכולים להתייעץ זה עם זה ,לשתף בתכנים
ובחומרי לימוד ,ולדון בשאלות ,בדילמות ,במחשבות ובלבטים
בנוגע להוראת המקצוע.

גנ-נט
לאחר הפסקה של כשנה ,ב 2014-ישוב לפעול אתר גנ-נט
מחדש לאור זכייתו של מטח במכרז משרד החינוך לפיתוח
ולהפעלת האתר.
אתר גנ-נט מיועד לפיתוח מקצועי של הגננות בישראל.
האתר פותח במשותף עם האגף לחינוך קדם-יסודי ומינהל
מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך .מטרת האתר היא להעמיד
לרשות הגננות מאגר משאבים עשיר ,בעברית ובערבית,
הכולל כ 800-פריטים :סרטונים של סיטואציות אותנטיות,
הרצאות מצולמות של מומחים ,הצעות לפעילויות ,מאמרים
וכדומה .האתר הוטמע בהצלחה בקהיליית הגננות ,ומספר
הכניסות אליו עומד על כ 10,000-מדי חודש.
בשנת  2014יפותחו כ 100-פריטים חדשים ויושם דגש על
תרבות ומורשת ועל קידום תהליכי התקשוב בגן הילדים.
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תנ"ך לכולם" :פרק אחד ביום"  -מיזם בשיתוף משרד
החינוך ,שמטרותיו הן:
• לבסס את מעמדו של התנ"ך כמעצב זהות יהודית-ציונית
וכבסיס תרבותי-לאומי מאחד לעם היהודי ולשפתו העברית.
• ליצור מסלול משותף ללימוד התנ"ך למעגלים רחבים.
• לתת ביטוי לפנים השונות של התנ"ך ולפרשנויות מגוונות,
וליצור אווירה סובלנית כלפיהן.
המיזם יכלול הטמעת שיטה של לימוד פרק יומי ,הנגשה של
התנ"ך במגוון כלים דיגיטליים ,עידוד ליצירת תכנים מגוונים,
פעילות נרחבת ברשתות החברתיות ,וקמפיין גדול להטמעה
בארץ ובחו"ל .המיזם יפותח תחילה בשתי שפות ,עברית
ואנגלית ,ובהמשך יתרחב לשפות נוספות כדי שקהילות
יהודיות רבות בעולם יוכלו להצטרף למהלך .מועד ההשקה
המתוכנן של הפרויקט יהיה ביום העצמאות ה 66-למדינה
ישראל ,והשלמת המחזור הראשון של קריאת התנ"ך (929
פרקים) צפויה להיות ביום עצמאות ה 70-למדינה.
תרבות  - ilאתר בתחום תרבות ישראל בשותפות עם קרן
פוזן ,קרן אבי חי ומכון הרטמן .האתר מיועד לציבור הרחב
ולקהל המורים והתלמידים ,ומתמקד בתחומי הדעת "תרבות
ישראל ומורשתו"" ,מחשבת ישראל" ו"תורה שבעל-פה".
האתר מציג ומנהל דיאלוג בנוגע לתרבות היהודית ולביטוייה
בתחום המחשבה ,הדיבור והפעולה ,תפיסות המוסר ,המקום,
הזמן ושגרת יומנו .האתר הוא גם פלטפורמה להצגת ספרי
הלימוד בתחומי הדעת האלה.

בשנת  2013הסתיימה העבודה על האנתולוגיה שבה 200
בהקשר גאוגרפי
חיבורים המלווים במבוא ,בקטעי הדגמהֶ ,
ובמיקום על ציר זמן .לחלק מהחיבורים גם מצורף דף לימוד
מתוך אתר "מדרשת" ומפת חשיבה על המחבר או על היצירה.
בשנת  2014יועלה לאתר הפרויקט "הפסקול של חיינו",
שיכלול יותר מ 150-שירים ומגוון פריטים שיבארו אותם.
כמו כן ,יעלה לאתר הפרויקט "משפחות ,דורות ֶותמה אחת",
המורכב מ 15-סרטים שמשלבים דיון בין שלושה דורות
במשפחה על נושא מסוים מלב התרבות היהודית-ישראלית.
באתר יעלה גם הפרויקט "עדשה יהודית" ,שבו יהיו מערכי
שיעור ופעילויות סביב תמונות שמביעות אלמנטים שונים
במקצוע תרבות ישראל ומורשתו.
אתר רשות הירקון  -אתר חינוכי לתלמידי בית הספר היסודי
וחטיבת הביניים .האתר ,שיושק בשנת  ,2014יעסוק במערכת
הנחלית וביחסי הגומלין בין האדם למערכת זו .האתר יכלול
מאגר מידע על גבי  Google Mapsועל גבי Google Street
 ,Viewויכלול גם פעילויות אינטראקטיביות ,תמונות וסרטונים.

חינוך חברתי ,חינוך אזרחי
וחינוך לחיים משותפים
מטח מפתח אתרים בנושאי דמוקרטיה ,זכויות אדם ,מדינת
העם היהודי ,חינוך לחיים משותפים וטיפוח אקלים מיטבי.
אתרים אלה מציעים מידע ויחידות לימוד מתוקשבות לחטיבה
העליונה ולחטיבת הביניים בעברית ובערבית .בין אתרים אלה:

מתוך פעילות של חיים משותפים ברמלה.
ילדי בתי ספר 'שרת' ו'אבן סינא' ביום ספורט

תמיד אזרחות (ומדניאת בערבית) ,חיים משותפים ,מגִ נים על
זכויות האדם ,אל תלעגו לי ועוד.
עצמי
ֵ
האתרים כוללים משאבי הוראה וחומרי למידה עדכניים:
למידה ,סרטים ,יחידות לימוד מתוקשבות ונתונים .באמצעות
תכנים אלה ,הפונים לכלל הקבוצות בחברה הישראלית ,אפשר
"להביא" את האחר לכיתה ולחנך לפלורליזם ולסובלנות.
בפיתוח האתרים מטח מסתייע במענקים מגופים שונים ,כגון
יד הנדיב ,שגרירות ארה"ב ,הפדרציה היהודית של לוס אנג'לס
והאיחוד האירופי.
מאגרי תוכן ייחודיים נוספים של מטח :מקראנט ,פשיטא,
מדרשת ,תולדוט ,אתר גאוגרפיה ועוד.
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צרכים מיוחדים

•

בשנת  2013החל תחום צרכים מיוחדים במטח
לפתח אפליקציות לטאבלטים לארץ ולעולם.

פיתוח אפליקציות
האפליקציה הראשונה שהושקה בארץ הייתה אפליקציה של
לוחות תקשורת ( ,)TouchChatהמאפשרת לאנשים שאינם
מדברים לתקשר עם סביבתם .מטח תרגם לעברית והתאים
לישראל אפליקציה מובילה באנגלית ,וכעת פועל להטמעתה
בקרב לקוחות מוסדיים ולקוחות פרטיים.
בנוסף ,מטח מפתח עוד שלוש אפליקציות באנגלית ובעברית:
האחת בנושא סדר יום (פיתוח משותף עם חברה סינגפורית,
בהשתתפות כספית של קרן ישראל-סינגפור) ,השנייה –
הסבה של תוכנת מחשב ותיקה שזכתה להצלחה רבה (סדרת
דובי) לאייפד ,והשלישית – סדרת אפליקציות העוסקות
במשימות יומיומיות (כמו להתלבש ,לצחצח שיניים או ללכת
לסופרמרקט) .הסדרה מבוססת על יותר מ 50-סרטוני וידאו
שצולמו בנושאים אלו .הסרטונים הם מודל ללמידה לילדים
ובני נוער הזקוקים להוראה מפורשת של כל משימה בצורה
מובנית ומפורטת.

פרויקטים בארץ ובעולם
•
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תחום צרכים מיוחדים משקיע משאבים רבים בפיתוח
מודעות לתחום בקרב אנשי מקצוע והורים בישראל.
קבוצת פייסבוק שבה חברים יותר מ 1,000-איש פועלת
באינטנסיביות ברשת ,וממשיכה לגדול מדי יום (שם
הקבוצה“ :חינוך מיוחד בקצות האצבעות").

•
•

פרויקט  ,LITERACYהמבוצע במסגרת יוזמה של האיחוד
האירופי ,מתקדם לקראת שנתו השלישית .במסגרת
הפרויקט פותחו חומרים בעברית עבור בני נוער ובוגרים עם
ליקויי למידה.
תחום צרכים מיוחדים מבקש ליצור שיתופי פעולה חדשים.
כעת החלו מגעים עם בית איזי שפירא במטרה לפתח קו
מוצרים ייחודי לשעות הפנאי לילדים עם נכויות פיזיות.
בשנת  2014יימשך פיתוח של כלים פתוחים שבהם הורים
ומטפלים יוכלו לשלב תכנים שפותחו ביוזמתם.
מתוך :האפליקציות

 TouchChatוV-TasKit-

מדידה והערכה
תחום המדידה וההערכה במטח כולל שני ענפי
עשייה מרכזיים :פיתוח מבחנים ארציים ובינלאומיים
רחבי-היקף ,והערכת תכניות של משרדי ממשלה,
גופי מגזר שלישי ורשויות מקומיות.
בשנים האחרונות מטח משקיע משאבים רבים בשילוב
התקשוב בתהליכי המדידה וההערכה .היעד לשנת  2014הוא
הרחבה והעמקה של העשייה בתחום הזה :גידול במספר
הבחינות המקוונות והעשרתן בפריטי מולטימדיה (אנימציות,
סימולציות ,סרטונים ,מפות וכדומה) ובכלי עבודה ממוחשבים
(גיליון אלקטרוני GIS ,וכדומה) .השאיפה היא שהיבחנות
עשירה בכלים אינטראקטיביים תתרום לעיצוב פני ההוראה
והלמידה נוכח אתגרי המאה ה.21-
מדידה מקוונת מציבה בפנינו שתי סוגיות מרכזיות:
• סוגיה פדגוגית :עידוד משרד החינוך לממש באופן מיטבי
את הפוטנציאל של בחינות מקוונות באמצעות משימות
חקר אותנטיות ,רלוונטיות ואינטראקטיביות ,לצורך בחינת
ידע ,הבנה וכישורים קוגניטיביים גבוהים בנושאים שקשה
לבחון אותם באמצעות מבחני נייר ועיפרון.
• סוגיה טכנולוגית :התאמה של סביבת ההיבחנות למערכות
הפעלה מגוונות ולמכשירי קצה שונים בבתי הספר.

פיתוח מבחנים ארציים
ובינלאומיים רחבי-היקף
מטח מפתח מבחנים רחבי-היקף עבור:
• משרד החינוך :הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך
(ראמ"ה) ואגף הבחינות.

מתוך :מבחן
בגרות מקוון
בגאוגרפיה

• משרד הכלכלה :האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם,
והמכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע (מה"ט).
בין המבחנים שמטח מפתח נמנים:
• מבחני המיצ"ב בעברית ,בערבית ,באנגלית ,במתמטיקה,
במדע וטכנולוגיה – לכל מגזרי האוכלוסייה.
• מבחנים בעברית לתלמידים דוברי ערבית בבית הספר
היסודי.
• מבחני בגרות וגמר בנתיב הטכנולוגי ביותר מ 50-מקצועות
לימוד ,לרבות מבחנים מקוונים.
• מבחנים לנוער הלומד בבתי ספר תעשייתיים ,ומבחנים
למבוגרים הלומדים בקורסים להכשרה ולהשתלמות
מקצועית של משרד הכלכלה או במסגרות שבפיקוחו.
• מבחני הסמכה לטכנאים ולהנדסאים ומבחני רישוי
למהנדסים ולאדריכלים.
• מבדקי הערכה מעצבת לשימוש פנימי של בתי הספר.
מדגמי מקוון במקצוע גאוגרפיה לתלמידי
ִ
• מבחן ארצי
חטיבת הביניים.
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• מבחנים בינלאומיים שמטח מתרגם ומתאים תרבותית ,כגון
 TALIS, PIRLS ,TIMSS ,PISAו.ICILS-
• מבחני בקיאות מקוונים בשפה הערבית למורים המועמדים
להוראה במגזר הלא-יהודי .בשנת  2014יפותחו עבור
אוכלוסייה זו גם מבחנים בשפה העברית ובשפה האנגלית.
בשנת  2014תינתן לתלמידים אפשרות להיבחן במבחן בגרות
מקוון במקצועות לימוד רבים :ביולוגיה ,כימיה ,ביוטכנולוגיה,
הנדסת תוכנה ,הנדסת בניין ,גאוגרפיה ,אנגלית ,תנ"ך,
היסטוריה ,מחול ,תקשורת וחברה ,טלוויזיה וקולנוע.
כל המבחנים המקוונים יתקיימו בסביבת ההיבחנות iTest
מבית מטח ,הכוללת גם כלים מיוחדים המיועדים לנבחנים
הזכאים להתאמות היבחנות.
העשייה המקוונת בתחום המדידה וההערכה הוצגה בכנס
המקצועי הבינלאומי  IAEAשנערך באוקטובר  2013בתל-
אביב.
נוסף על המבחנים ,מטח מפתח כלֵ י מדידה אחרים ,לדוגמה:
• כלי הערכה מקוונים להערכת תפקודם של תלמידים עם
צרכים מיוחדים .כלים אלה מפותחים עבור ראמ"ה בעקבות
המלצת ועדת דורנר .בשנת  2012פותח הכלי המקוון
הראשון להערכת תפקודם של תלמידי כיתות א'-ו' .בשנת
 2013פותחו שני כלים נוספים ,לילדי הגן ולתלמידי חטיבות
הביניים ,ובשנת  2014מתוכנן פיתוח של כלים לשכבות גיל
נוספות.
• ערכת מבחני אינטליגנציה –  .Woodcock–Johnsonלפי
בקשת ראמ"ה ,מטח מתרגם את הערכה מאנגלית לעברית
ולערבית ,מבצע התאמה תרבותית ,ומפתח מחדש חלק
מהיחידות ,על פי הצורך.
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הערכת תכניות של משרדי
ממשלה ,גופי מגזר שלישי
ורשויות מקומיות
בשנת  2013נערך במטח בפעם השלישית ברציפות הכנס
בהערכה רבה .הכנס עסק במפגש בין מעריכים ,מוערכים ובעלי
עניין.
בשנים האחרונות מטח עוסק בהערכת:
• התכנית הלאומית לילדים ובני נוער בסיכון – זו השנה
השלישית.
• פרויקט מסע – זו השנה הרביעית.
• מערכת החינוך הפורמלי והחינוך הלא פורמלי בעיר אילת –
זו השנה החמישית.
בשנת  2013ערך צוות מטח מחקר שבחן את דפוסי השימוש
בממצאי הערכה בקרב גורמים מממנים של תכניות חברתיות
בישראל .את המחקר מימנה קרן רוטשילד קיסריה ,והוא פותח
צוהר למחקרי הערכה נוספים שישימו דגש על הבניית יכולות
הערכה פנים ארגוניות (.)Capacity Building Evaluation
לאחרונה זכה מטח במכרז להערכת תכניות המעטפת
הניתנות למתנדבי השירות האזרחי .מחקר הערכה זה נועד
לבחון את השפעת תכניות המעטפת לטווח הקצר ולטווח
הארוך ,בדגש על תרומתן למתנדבים בהיבטים של מצב
חברתי-כלכלי ,תעסוקה ,השכלה ואזרחות פעילה .המחקר
ממומן על ידי קרן הזדמנות וקרן רוטשילד קיסריה.
בשנת  2014יימשך התהליך של ליווי והערכה מעצבת של
פרויקטים מבית מטח ,ובהם התיכון הווירטואלי והחונכות
הווירטואלית .התהליך נועד לספק לצוותי הפיתוח משוב על
תהליכים ,תוצרים ותוצאות ,להבליט מוקדי קושי ולאפשר
למידה מהצלחות.

הזירה הבינלאומית
מטח פועל בזירה העולמית בסיוע קרנות ומענקים,
במטרה לבנות שותפויות עם גופים שונים .פעילות זו
תורמת ליכולות פיתוח התוכן והטכנולוגיה של מטח,
ובכך גם לקידום החינוך בישראל ולמיצוב מטח
כגוף מוביל בשוק הישראלי.

כחלק מתהליך השדרוג של התכנית ביוני  2013יצא לאור
הספר הראשון בסדרה החדשה בשביל העברית .הספר יצא
לאור הן בדפוס והן בכותר ובאפליקציה לספרים דיגיטליים של
מטח ,והוא כולל שכבות דיגיטליות של קטעי האזנה ,סרטים
ופעילויות מתוקשבות .בנוסף ,פותח עבור התלמידים והמורים
כלי מתוקשב וחדשני להוראת מערכת הפועל בעברית
(ה"פעלולן") ,מאגר המידע הועשר בהרצאות מצולמות ואף
התקיימו "וובינרים" (מפגשי הדרכה וירטואליים) העוסקים
בספר החדש ובהיבטים השונים של הוראת השפה העברית.

תכנית נטע-מטח היא תכנית להוראת עברית
בתפוצות ,בחטיבות ביניים ובחטיבות עליונות.

בשנת  2014ייצאו לאור שני ספרים נוספים בסדרה החדשה,
הכוללים גם הם סביבת עבודה עשירה ברשת ופעילויות
דיגיטליות אינטראקטיביות.

הוראת עברית בתפוצות
תכנית נטע-מטח

התכנית פותחה והופעלה עד כה במימון קרן אביחי ,ואומצה
על ידי מטח בהסכם שנחתם עם הקרן בשנת  .2012התכנית
פועלת זה כעשור בכ 90-בתי ספר בצפון אמריקה ובכ 30-בתי
ספר נוספים ברחבי העולם ,ולומדים בה כ 15,000-תלמידים.
מטח התחיל בשנת  2012במהלך בן ארבע שנים לעדכון
התכנית ,בתמיכת קרן אביחי .במסגרת העדכון מטח מתאים
את התכנית לדרישות החינוך בעולם הדיגיטלי ,תוך יצירת
מודל עסקי להמשך הפעלת התכנית בצפון אמריקה ובעולם
כולו .באימוץ התכנית מטח שם לעצמו למטרה לפתח את
לימוד השפה העברית ואת אהבת העברית בקרב בני נוער
ומורים; להרחיב את מספר בתי הספר המשתמשים בתכנית
בארה"ב ובמדינות נוספות; להקים צוות פיתוח מקצועי ויציב
ולבנות תוכן דיגיטלי ותכנית לפיתוח מקצועי של מורים
בשילוב קורסים וירטואליים ,סינכרוניים וא-סינכרוניים.

עברית בקליק ופיתוח תכנית ווהל לחטיבת
הביניים בבריטניה
עברית בקליק הוא מאגר מתוקשב להוראת
עברית בבתי ספר יהודיים בבריטניה (כיתות ג'-ו'),
שפותח במשותף עם ארגון Jewish Curriculum
 )Partnership) JCPובתמיכת קרן מוריס ווהל.
פיתוח המאגר הושלם ב 2012-והוא מוטמע כיום בכל בתי
הספר היהודיים באנגליה ,ומשווק גם לבתי ספר יהודיים
במדינות אחרות בעולם .במהלך  2013רכשו כמה בתי
ספר בעולם (בדרום אפריקה ,באוסטרליה ,בארה"ב ועוד)
הרשאות לשימוש במאגר עבור המורים והתלמידים שלהם,
וההתעניינות בו הולכת וגוברת.
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MindCet
בעקבות הצלחת הפרויקט ,חתם מטח על הסכם עם ארגון
 JLCהבריטי (ארגון הגג של  )JCPבנוגע לפיתוח תכנית המשך
להוראת העברית בחטיבות הביניים .התכנית מיועדת לבתי
ספר יהודיים באנגליה ,ולבתי ספר נוספים בעולם שבהם
מלמדים עברית שעתיים-שלוש בשבוע.

 – MindCetה"מרכז לחדשנות חינוכית מבוססת
טכנולוגיה של מטח" החל את צעדיו הראשונים
בינואר  .2012המרכז מבקש לעסוק בגיבוש של
פתרונות ומודלים פורצי דרך ,שחלקם יאומצו
על ידי מטח וישפיעו על כלל המערכת בעתיד.

במסגרת התכנית ,הנתמכת על ידי קרן מוריס ווהל ,קרן סבה
וגופים נוספים ,תפותח סדרת ספרים לכיתות ז'-ט' (במהדורה
מודפסת ובמהדורה דיגיטלית) .כתיבת הספרים תימשך
שלוש שנים ותתבצע על ידי מטח בשיתוף עם צוות מקצועי
של אנשי  JCPויועצים חיצוניים מאנגליה .הספר הראשון ייצא
לאור בספטמבר .2014

נקודת המוצא להקמת המרכז היא הפער המתרחב
בין האופן בו אנו מתפקדים כלומדים עצמאיים
וכאזרחי תרבות הרשת לבין האופן שבו אנו לומדים
כתלמידים בבית הספר.

עצמי למידה במתמטיקה
ֵ
מאגר
ובמדעים
עצמי למידה ,סימולציות ומעבדים
מטח פיתח מאגר של מאות ֵ
וירטואליים בתחום המתמטיקה והמדעים לבית הספר היסודי,
לחטיבת הביניים ולתיכון.
בשנת  2013פותחה אפליקציה הנקראת Experience
 ,Scienceהמציעה יחידות למידה המתבססות על סימולציות
בפיזיקה ,בכימיה ובביולוגיה .אפליקציה זו תעלה לחנויות
ה ,apps-ותשמש לבניית מודלים כלכליים של אפליקציות
בטאבלט.

הפער הזה מאיים על רלוונטיות בית הספר ,וקצב ההתפתחויות
המהיר מחייב התמקדות בחדשנות ובחשיבה על מודלים
פורצי דרך במנותק מאילוצי היום-יום.
הנחת היסוד של  MindCetהיא שכדי לדמיין את סביבת
הלמידה בעידן הטכנולוגי ולהפוך את החינוך לרלוונטי
לעולמם של התלמידים ,דרושה סינרגיה בין שלוש קהילות
שונות :קהילת הסטארט-אפ הטכנולוגית ,קהילת המורים
וקהילת החוקרים .סינרגיה זו עומדת בבסיס המבנה של
 ,MindCetהנשען על שלוש קבוצות פעולה:

לאחרונה החל מינוף כלכלי של מאגרים אלה למגוון יעדים
בארץ ובעולם.
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קבוצת היזמים :הגראז'

שלוש הקבוצות פועלות כרשת .כל החברים ברשת פועלים
בסביבה וירטואלית סגורה וייעודית ,ונפגשים פעם בשבוע
ליום למידה פנים אל פנים .שנת  2013הייתה שנת ההפעלה
המלאה הראשונה של המרכז על כל אגפיו .המחזור הראשון
של יזמי  MindCetכלל חמישה מיזמים והשלים את פעילותו
ביוני  .2013המחזור השני התחיל לפעול באוקטובר 2013
והוא כולל  23מיזמים .מתוכם שני מיזמים של עובדי מטח,
מיזם אחד בשיתוף הצבא ,מיזם אחד בשיתוף אוניברסיטת בן
גוריון ,ושבעה מיזמים של מורים .שנת  2014תוקדש להמשך
הליווי של המחזור השני ולביסוס קהילת המורים והרחבתה.

הגראז' הוא מרחב משותף לפיתוח מיזמים וחממה ליזמים
עצמאיים .החממה היא תכנית התומכת במיזמים בהיבטים
מגוונים לצורך הבשלת רעיון לידי מוצר.

קבוצת המורים :המעבדה
המעבדה היא רשת של בתי ספר ומורים ,השותפים לקהילה
מקצועית לומדת בנושא טכנולוגיה בשירות הפדגוגיה.
המעבדה פועלת בשני מעגלים :במעגל הראשון קבוצה של
מורים-יזמים הפועלים במשותף עם קבוצת הגראז' .המעגל
השני הוא קבוצה גדולה של מורים השותפים להתנסות
בפתרונות חדשים ולשיח סביב פתרונות אלה.

קבוצת החוקרים :האקווריום
האקווריום כולל יחידת מחקר קטנה ,המספקת שירותי תחקיר
ליחידות האחרות ומפרסמת דוחות תקופתיים בסוגיות שונות
בתחום הטכנולוגיה החינוכית.
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משאבי למידה
פתוחים
משאבי למידה פתוחים הם משאבים שהגישה
אליהם חופשית ,והם מיועדים לצורכי למידה,
הוראה ,חינוך ,הערכה ומחקר.

תחום חברה ורוח
מקראנט – אתר מקצועי בנושא מקרא .האתר נבנה בשיתוף
פעולה עם סנונית וגשר .האתר מכיל את מאגר ספרות
הקודש ,פרשנים ,אוסף כלים דידקטיים ומדיה עשירה.
מתאים למורים ולתלמידים בחינוך היסודי והעל-יסודי .מטח
מפתח ומפעיל השתלמויות מקוונות למורים למקרא וחומרי
הוראה עדכניים ונגישים למורים ,המסייעים ללמידה בסביבה
מתוקשבת .באתר פועלת גם סביבה להכנה לחידון התנ"ך,
המלווה את חידון התנ"ך של משרד החינוך ,הנכתב במטח.
http://www.mikranet.org.il

הם חווים חלק מהקונפליקטים הקיימים בחיים משותפים
מהפן ההפוך .לסדרה מצורף מערך של קורסים וירטואליים
למורים ,המדריכים אותם כיצד להשתמש באופן מושכל
בתכניםhttp://www.sharedlife.org.il .
זוהי פעילות המשך לאתר מכנה משותף שהושק ב2008-
והורחב ב ,2011-ובו ניסיון חדשני לאגם ולמפות פעילויות
בתחום החינוך האזרחי והחינוך לחיים המשותפים של יהודים
וערבים .לקראת תחילת שנת הלימודים תשע"ה ,יתווספו
לאתר פעילויות חינוכיות ומערכי שיעור המבוססים על
הסדרה “עבודה ערבית"http://commonground.cet.ac.il .
מקום מכאן – עיתון מקוון בעברית ובערבית לתלמידי בית-
הספר העל-יסודי .האתר ,שנבנה כבר לפני עשור בטכנולוגיות
ישנות ,עובר בימים אלה שדרוג טכנולוגי ,מעוצב בצורה
חדשנית ועדכנית ,ומשולבים בו כותבים חדשים וכתבות
חדשות .המיזם בשיתוף הפיקוח על הוראת התקשורת.
http://makomakan.cet.ac.il

תמיד אזרחות – אתר המציע מוקד למידה ושיח עבור קהילת
המורים לאזרחות .באתר מאגר מידע עשיר ומגוון ,ויחידות
הוראה שבהן מערכי שיעור ,הרצאות מצולמות ,נושאים
אקטואליים ,שאלונים אינטראקטיביים ועוד .האתר נועד
לטפח קהילתיות והבניית ידע משותף ,ולעודד שיח משמעותי
על עניינים אקטואליים ועשייה אזרחית הלכה למעשה.
http://citizenship.cet.ac.il
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חיים משותפים – סדרה הכוללת פרקי דרמה קצרים ,כל
אחד בן שמונה דקות ,ועוסקת בשני בחורים ,ערבי ויהודי,
שנאלצים להחליף ביניהם זהויות .בשל המצב הנכפה עליהם,
מתוך :אתר
מקראנט

מגינים על זכויות האדם – אחת מתכניות ההעמקה באזרחות
המוצעות לתלמידי כיתה ט' .חומרי הלמידה שבאתר נותנים
מענה לנושאים המופיעים בפרק ב' בתכנית הלימודים
באזרחות לחטיבת הביניים ,העוסק בערכי המשטר הדמוקרטי
ועקרונותיו .מטרת התכנית היא להפגיש את התלמידים עם
סוגיות מורכבות הנוגעות לזכויות האדם באמצעות חקרי
מקרה אותנטיים ,וכן לעודד אותם לפעול הלכה למעשה
לקידום זכויות האדם בקהילתם.
http://www.humanrights.cet.ac.il
מגינים על הדמוקרטיה – אחת מתכניות ההעמקה באזרחות
המוצעות לתלמידי כיתה ט' .חומרי הלמידה שבאתר נותנים
מענה לנושאים המופיעים בפרק ב' בתכנית הלימודים
באזרחות לחטיבת הביניים ,העוסק בערכי המשטר הדמוקרטי
ועקרונותיו .מטרת התכנית היא להדגיש את החשיבות של
ההיבטים המהותיים במשטר דמוקרטי ,ובפרט פלורליזם,
סובלנות והסכמיות; לדון בתפקידו של האזרח במדינה
דמוקרטית; ולעסוק בחשיבות השמירה על זכויות של מיעוטים
לאומייםhttp://www.ebaghigh.cet.ac.il/democracy .
בין הצלצולים – אתר שנבנה בשיתוף פעולה עם הקרן לקידום
מקצועי של הסתדרות המורים ,ועוסק במניעת אלימות וטיפוח
אקלים חברתי מיטבי .בימים אלה מפותחת אפליקציה של
האתר המיועדת למכשירי קצה מגווניםhttp://itu.cet.ac.il .
אתר קהילות מקצועיות – אתר שנבנה בשיתוף פעולה עם הקרן
לקידום מקצועי של הסתדרות המורים ,ומציע בית מקצועי
למורים בבתי ספר יסודיים ובחטיבות הביניים בתחומי דעת
שונים :תרבות ישראל ,היסטוריה ,מקרא ,גאוגרפיה וחינוך לשוני.
כל תחום כולל פורום מורים ,מאגר פעילויות של מורים ,מבחר
הרצאות ועודhttp://itu-teachers.cet.ac.il/about.aspx .

מתוך :אתר
פרזנטציה
בריבוע

אתר פרזנטציה בריבוע – אתר שנבנה בשיתוף פעולה עם
הקרן לקידום מקצועי של הסתדרות המורים .מטרת האתר
לתת למורים כלים להעביר שיעורים חווייתיים באמצעות
מצגות אינטראקטיביות בתחומי דעת שונים.
http://itu-presentation.cet.ac.il
אל תלעגו לי – פרויקט בשיתוף שגרירות ארצות-הברית
בישראל ומשרד החינוך ,שמטרתו יצירת סביבה בטוחה
ומכבדת בבתי ספר יסודיים ומניעת הצקות ואלימות .התוכנית
פועלת בכ 50-בתי ספר במגזר היהודי ובמגזר הערבי במחוז
מרכז ומחוז צפון של משרד החינוך.
http://itu.cet.ac.il/respect/index.aspx
תרבות  – il.פרויקט חדש ושאפתני בתחום תרבות ישראל
בשותפות עם קרן פוזן ,קרן אבי חי ומכון הרטמן .במסגרת
הפרויקט פותחו מאגר מידע עשיר ,קהילות מורים ,וכן אזורים
דינמיים הפונים לקהל הרחב ,ובהם וידאו בלוגים מעניינים,
צירי זמן חדשים ועוד .האתר משמש בית מקצועי עבור
המורים לתרבות ישראל ,מחשבת ישראל ותושב"ע.
http://www.tarbut.cet.ac.il
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אתר תולדוט – אתר מקצועי בנושא היסטוריה ,הכולל מאגר
מידע עשיר ובו חומרים התומכים בספרים שפותחו במטח:
פעילויות ,מצגות ,סרטונים ,קהילת מורים וקהילת תלמידים.
עוד באתר :מדור הרצאות מצולמות ,הכולל  80הרצאות
אקדמיות של היסטוריונים מכל האוניברסיטאות ומכוני
המחקר בארץ ומנגיש את חידושי המחקר למורים; ומדור
“זוכרים" ,שבמסגרתו עומדת להסתיים בניית אתר המסע
לפולין – אתר המכין מורים ותלמידים למסע .החומרים
באתר תולדוט מלווים את השתלמויות המורים המקוונות
בהיסטוריה לחטיבת ביניים ולחטיבה עליונה בבתי הספר
הממלכתיים והממלכתיים-דתיים ,ומלווים את ההשתלמויות
בלימודי ארץ ישראל לחטיבה עליונה – השתלמויות שמפתח
צוות היסטוריהhttp://toldot.cet.ac.il .
אתר גאוגרפיה – אתר אינטרנט אינטגרטיבי במקצוע
הגאוגרפיה ,הכולל מאגר מידע עשיר ,חומרים נלווים לספרי
לימוד של מטח במקצוע (פעילויות ומצגות ,מדריכים למורה),
קהילת מורים וקהילת תלמידיםhttp://geo.cet.ac.il .
פשיטא – אתר בתחום התלמוד ותרבות ישראל ,השם דגש
על חיבור הלומד והמעיין אל תוכני הסוגיות .האתר כולל
חומרים מצולמים שפותחו במטח או בגופים דומים העוסקים
בלימוד התלמודhttp://pshita.cet.ac.il .

לקסיקון תרבות ישראל – אתר שפותח בשיתוף קרן אביחי,
וכולל מאגר נרחב של מושגים בתרבות ישראל ,המשולבים
בסרטי וידאו ,בתמונות ,בקובצי קול ועוד .אל המושגים השונים
ניתן להגיע באמצעות דרכי חיפוש וניווט שונות :באמצעות
חיפוש מילה ,ניווט לפי מפתח א"ב ,נושאים מארגנים (הגות,
חיי אדם ,יצירות ועוד) ,ציר זמן היסטורי ומעגל השנה.
http://lexicon.cet.ac.il/wf/wfindex.aspx
אבות ומייסדים – פרויקט משותף עם בית הספרים
הלאומי ,הכולל מקורות ראשוניים המתארים את משנתם
של  21אישים שהשפיעו על התפתחות הרעיון הציוני.
http://avot.cet.ac.il
כותר ערבית – פירהסט – ספרייה מקוונת שבה משולבים
ספרים בערבית מתחומים שונים :מדעי הרוח ,מדעי החברה,
פרוזה ושירה .כיום יש בספרייה כ 60-ספרים משמעותיים
עבור החברה הערבית-ישראלית ,ובשנים הקרובות מיועדת
הספרייה להתרחב ולכלול מאות כותרים שישמשו את
הסטודנטים ,את המורים ,את אנשי האקדמיה ואת הקהל
הרחב דובר הערביתhttp://www.fehrestcom.com .

מדרשת – אתר רשת בתי מדרש .במרכז האתר מאגר גדול
של דפי לימוד בית מדרשיים ,ומחולל המאפשר ליצור דפים
חדשים מתוך רכיבים קיימים במאגר .בנוסף ,מקיים האתר
בתי מדרש וירטואליים מבוססי רשתות חברתיות.
http://midreshet.org.il
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מתוך :כותר ערבית -
פירהסט

תחום צרכים מיוחדים
עוגן – פורטל ליקויי למידה והפרעות קשב וריכוז – אתר
מידע עדכני לתלמידים עם ליקויי למידה והפרעות קשב
וריכוז .המידע באתר מקוריין וכתוב בבהירות ,יש בו עשרות
סרטוני וידאו ,ובהם טיפים ,המלצות וסיפורים אישיים .האתר
מציע גם פורום ,אפשרות לשלוח שאלה למומחה ,ותפריט
של כל התוכנות והכלים ,ממוין לפי חטיבות הגיל ולפי תחומי
הדעת .כרגע יש באתר מדור תלמידים ולוח מפרסמים הכולל
בעלי מקצוע ,ספרים ומוצרים ,בתי ספר ועוד .בהמשך יעלו
לאתר מדור להורים ,מדור למורים ומדור למבוגרים עם לקות
למידהhttp://www.ogen.cet.ac.il .
מקום מיוחד – אתר המספק מידע מפורט להורים לילדים
עם צרכים מיוחדים ,בכל התחומים הרלוונטיים לילדיהם:
חינוך ,בריאות ,זכויות ,רווחה ,פנאי ,חדשות ,כנסים ואירועים
ועוד .באתר פועלים פורום הורים ופינת מומחים .האתר מנוהל
בשיתוף עם ארגון “קשר" .במאגר המידע באתר יש כ4,000-
פריטים והוא ממשיך להתרחב .המידע באתר מתעדכן באופן
שוטףhttp://makom-m.cet.ac.il/pages/homepage.asp .
בין חברים – אתר הכולל פעילויות וסרטוני וידאו לתלמידים
על הרצף האוטיסטי .האתר מיועד למטפלים והורים העובדים
עם התלמידים על הרצף ,ומספק להם חומרים מגוונים
שבעזרתם אפשר לעבוד על כישורים חברתיים ותקשורתיים.
http://friends.cet.ac.il
סדרת גמבה – סדרת גמבה מיועדת לתלמידים עם לקות
למידה או עם קשיים אחרים ,הזקוקים להוראה מתקנת
בקריאה בכל טווח הגילאים.
גמבה  – 1בגמבה  1התלמידים רוכשים את יכולות הקריאה
הבסיסיות באופן שיטתי ומדורג .זוהי תכנית הבנויה לפי

מתוך:
אתר גמבה

התנועות .התרגול בכל תנועה מכיל מגוון סוגי תרגילים,
ומתקדם מצירופים למילים קצרות מאוד (בנות הברה אחת),
אחר כך למילים קצרות ,למילים בינוניות ולבסוף למשפטים.
http://gamba1.cet.ac.il
גמבה  – 2בגמבה  2התלמידים עוסקים בתופעות ייחודיות
בשפה העברית :אותיות דגושות ורפות ,פתח גנובה ,ש'
שמאלית ואותיות אהו"י .כל אחד מהנושאים מלווה בסרטונים
המתארים ומדגימים את התופעות ,ובג'ינגלים המאפשרים
לתלמידים להכיר את התופעה הייחודית באמצעות שיר
קליט .בנוסף ,האתר מציע מגוון רחב של סוגי תרגילים
העושים שימוש באלפי מילים ובמאות משפטים.
http://gamba2.cet.ac.il
שטף קריאה – אתר המסייע לתלמידים לשפר את שטף
הקריאה שלהם .האתר מכיל טקסטים קצרים בארבע רמות
קושי ,שנקבעו ,בין היתר ,על פי אורך הטקסט ,מורכבותו
והנושא הנדון בו .הסוגות ונושאי הטקסטים רבים ומגוונים ,וכך
התלמידים יכולים לבחור נושא שמעניין אותם .באתר כלים
רבים המיועדים לסיוע :קריינות ,מאיצי קריאה ,מדידת זמן,
הקלטה והשמעה ,התאמה אישית ,משחקים ומעקב אחר
התקדמות.
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האתר קיים בשלוש שפות:
שטף קריאה – עברית – מיועד לתלמידים דוברי עברית
המתקשים בקריאה .קהל יעד :כיתות ג'-י"ב.
http://shetef.cet.ac.il/index.aspx
שטף קריאה – אנגלית – מיועד לתלמידים דוברי עברית
שהאנגלית היא שפתם השנייה .קהל יעד :מכיתה ו' עד כיתה י"ב.
http://shetef-english.cet.ac.il/IndexEN

שטף קריאה – ערבית – מיועד לתלמידים דוברי ערבית
המתקשים בקריאה .קהל יעד :כיתות ג'-י"ב.
http://www.shetef-arabic.cet.ac.il/index.aspx
תלתן – מאגר פעילויות בתחומי הדעת השונים (היסטוריה,
גאוגרפיה ,חינוך לשוני ,תנ"ך ומתמטיקה) עבור תלמידים עם
ליקויי למידה .הפעילויות מבוססות על ספרי לימוד קיימים
ומטרתן לסייע לתלמידים להבין את החומרים הנלמדים
בכיתה באמצעות שילוב של אסטרטגיות למידה .מטרה נוספת
ארוכת טווח היא להקנות להם שיטות עבודה ,דרכי חשיבה,
וכלים ומיומנויות שיעמדו לרשותם בעתיד בקריאת טקסטים
מתחומים שונים .התלמידים יכולים לעבוד על הפעילויות
במחשב ,ואפשר גם להדפיס את הדפים ולחלקם לתלמידים
לעבודה בכיתה או בבית .קהל יעד :כיתות ג'-ו' בחינוך לשוני
| כיתות א'-ה' בתחום החשבון (בעברית ובערבית) | כיתות ו'-
י"ב בהיסטוריה | כיתות ה'-ו' בגאוגרפיה | כיתות ה'-ו' במקרא.
את פעילויות תלתן ניתן למצוא במדור “תוכנות וכלים" בעוגן,
תחת תחומי הדעת השונים.
http://ogen.cet.ac.il/Students/ToolsAndSoftwares.
aspx?nSubject=1
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מתוך :אתר תלתן ,תחום מתמטיקה

קול בספר – תנ"ך לבגרות – אתר המציע עזרה בהתמודדות
עם פרקי המקרא לבחינות הבגרות .הבסיס של האתר
הוא פרקי המקרא ,ולצדם מבחר כלים ועזרים ממוחשבים
התומכים בתהליך הלימוד :הטקסט מקוריין ,הפסוקים
מבוארים בשפה מדוברת ,כל פרק מחולק ליחידות על
פי תכניו ,ויש סיכומים ושאלות (ותשובות) לבגרות .באתר
משולבים כלים לארגון תהליך הלמידה ולשיפורו :עט סימון
ופתקיות .קהל יעד :כיתות י'-י"ב .האתר מציע חומרים לפי
תכנית הלימודים המעודכנת.
http://kol-basefer.cet.ac.il/kol-basefer
מדברים קומיקס – אתר ליצירת סיפורי קומיקס ,המזמן
עבודה על נושאים תקשורתיים-חברתיים ,כישורי שפה
וכישורי חיים לילדים עם צרכים מיוחדים .באתר ספריות
קומיקס מוכנות ,ועשרות רקעים ,דמויות ,חפצים וסמלים
לבניית סיפורי קומיקס אישיים.
http://www.specialcomics.cet.ac.il
רסיסים – אתר המאפשר קריאה נגישה של תכנים באינטרנט,
בעזרת אמצעי נגישות מגוונים .כל משתמש יכול להתאים
את התצוגה לצרכיו ,לקרוא את התכנים בצורה הנוחה לו
ביותר ,לבחור את ערוצי התוכן (האתרים) שמעניינים אותו,
ולקרוא את כל העדכונים האחרונים מאתרים אלו.
http://www.rss.cet.ac.il/Login.aspx?msg

תחום חינוך לשוני
מפתח הקסם – סביבה מתוקשבת לתרגול רכישת הקריאה
ולטיפוח מיומנויות קריאה עצמאיות .האתר כולל מדורים
למורים ,לתלמידים ולהורים ,והוא חלק מתכנית “מפתח
הקסם" לראשית קריאה ,כתיבה וחינוך לשוני.
http://ofek.cet.ac.il/AB/Lashon/kesem
קול העברית – סביבה לימודית אינטראקטיבית ללימוד
השפה העברית .קהל היעד :תלמידים עולים בחטיבת
הביניים שעושים את ראשית צעדיהם בשפה העברית ,ומורי
התלמידים האלה .באתר מושם דגש על שיח ָדבּור .הלומדים
מוזמנים להאזין לשיחות המתנהלות בסיטואציות המתאימות
לגיל הלומדים .אוצר המילים והתבניות החדשות נלמדים
בהקשרם הטבעי ומשמשים בסיס לרכישת קריאה וכתיבה.
http://kol.cet.ac.il
מרקם חמ"ע – האתר הזה הוא חלק אחד מגישה רחבה יותר
לחינוך לשוני .גישה זו מציעה דרכי הוראה ולמידה המותאמות
לסגנונות למידה שונים של תלמידים ,ומתחשבת בניסיון

מתוך :אתר
מפתח הקסם

האורייני-תרבותי של תלמידים עולים ובני עולים בארצות
המוצא שלהם .דרכי ההוראה והלמידה פותחו על ידי הצוות
לחינוך לשוני במטח ,והן מתבססות על עבודה עם תלמידים
בכיתות ג'-ו' שהישגיהם הלימודיים נמוכים ,שהם או הוריהם
הגיעו לארץ מאתיופיה ,מקווקז או מחמ"ע (חבר מדינות
עצמאיות ברוסיה) ,ושהשפה שבה מתנהל השיח הדבור
והכתוב בביתם אינה השפה העברית.
http://www.cet.ac.il/hama
כוכבים בעברית – אתר לפיתוח ולהעשרת אוצר המילים
של התלמידים בשפת אמם ,באמצעות משחקים דיגיטליים
שבמרכזם פעילויות אינטראקטיביות המתמקדות באוצר
מילים ,בניבים ובביטויים .המשחקים מאפשרים לתלמידים
להתנסות שוב ושוב במילוי משימות ,תוך שהם מתקדמים
ברמות הקושי וצוברים נקודות בהתאם .מערך המשחקים
עומד לרשותם של כלל המורים והתלמידים במערכת החינוך.
http://ofek.cet.ac.il/units/he/lashon/Words.aspx
עברית לדרך – אתר שמטרתו ללוות את המורים לעברית
לדוברי ערבית ,המלמדים באמצעות הסדרה “עברית לדרך",
ואת המורים שאינם מלמדים באמצעות הסדרה .האתר מציע
למורים תמיכה ודרכים להעשרה ולהרחבה של הידע הלשוני
שלהם בהוראת העברית לדוברי ערביתhttp://ivrit.cet.ac.il .

שילוב בעולם התעסוקה
דל"ת פתוחה – האתר מיועד לעולים יוצאי אתיופיה ברמות
השכלה שונות ,והוא חלק מתכניות תבת לשילוב עולים
בעולם התעסוקה בישראל .האתר משתלב בתכנית הלימודים
של משרד החינוך במסגרת לימודי השכלת יסוד ,ומטרתו
היא חיזוק ולימוד השפה העברית ,תוך מתן דגש על תכנים
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מעולם העבודה שיסייעו להשתלבותם ולהתקדמותם של
יוצאי אתיופיה במקומות עבודהhttp://opendoor.cet.ac.il .
מפת"ח – מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים .התכנית נועדה
לאפשר לאוכלוסייה החרדית נגישות לשירותי הכוונה למציאת
תעסוקה .מרכזי מפת"ח הפזורים ברחבי הארץ מאוישים על
ידי צוות עובדים חרדי ותואמים את הצביון החרדי .האתר הוא
פרי שיתוף פעולה של מטח ותבת (תנופה בתעסוקה) – ארגון
משותף לממשלה ולג'וינט ישראלhttp://mafteach.org.il .

תחום מתמטיקה
סרטי מומחים לציבור הרחב – אוסף סרטוני מומחים העוסקים
בהיבטים שונים של המתמטיקה ,כגון טיפוח מצוינות ,ערכים
במתמטיקה ,פסיכולוגיה של קבלת החלטות ,בין מתמטיקה
לפיזיקה ועוד.
http://www.cet.ac.il/math/shvilim/mathTeachersVideo.asp
שווה – עלון המתמטיקה מבית מטח .עלון המיועד למורים
למתמטיקה וכולל רעיונות מתמטיים שהמורים יכולים לנצל
לשיעורי העשרה והרחבה במתמטיקה.
http://www.cet.ac.il/math/newsletter/archive.asp
סרטים מתוך שיעורי מתמטיקה – אוסף סרטונים המצולמים
בשיעורי מתמטיקה ,ומאפשרים “להציץ" לשיעור אמיתי שבו
התלמידים לומדים רעיון מיוחד או לומדים בצורה מיוחדת.
הסרטונים מאפשרים למורים להתבונן בעמיתים ,ללמוד
מהם ולפתח תהליכי הוראה.
http://www.cet.ac.il/math/shvilim/videoLinks.asp
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אתר מתמטיקה

חברי מועצת המנהלים

הנהלה וראשי תחומים

ד"ר מיכה אנגל ,יו"ר המועצה | דירקטור בחברות ציבוריות

גילה בן הר | מנכ"לית

אבי זאבי ,יו"ר ועדת הכספים | כרמל וונצ'רס – שותף כללי ומייסד

עדי שמש | משנה למנכ"לית ,סמנכ"ל כספים ותשתיות

עמוס ספיר ,יו"ר ועדת ההשקעות | מכהן כחבר במועצות מנהלים
של גופים ציבוריים

ד"ר טלי פרוינד | סמנכ"לית וראש מינהלת מדידה והערכה

דורון ליבשטיין ,יו"ר הוועדה האסטרטגית | מנכ"ל קואוצ'ינג אינטראקטיב
ויו"ר תפוז
אריאל וייס | מנכ"ל יד הנדיב (קרן רוטשילד)

רונן קינן | סמנכ"ל טכנולוגיה ומערכות מידע
אבנר שוורצברג | סמנכ"ל שיווק
חלי גרין | סמנכ"לית משאבי אנוש
ד"ר נעמי גורבט | ראש תחום שפות

פרופ' נעמה צבר-בן יהושע | פרופ' אמריטה באוניברסיטת תל-אביב
וראש התכנית לתרבות עם ישראל והוראתה – מכללת אחווה

ד"ר שרה הרשקוביץ | ראש תחום מתמטיקה

פרופ' חגית מסר-ירון | סגן יו"ר המל"ג

ד"ר רחל מינץ | ראש תחום מדע וטכנולוגיה

ד"ר אביטל דרמון | מנהלת היוזמה למחקר יישומי בחינוך

שרון אילון | ראש תחום חברה ורוח

ישראל רגב | לשעבר מנכ"ל מטח

עפרה רזאל | ראש תחום צרכים מיוחדים

אליעזר שמואלי | יו"ר מכון סאלד ולשעבר מנכ"ל משרד החינוך

עדה חן | ראש מינהלת פרויקטים של למידה אונליין ופיתוח מקצועי

שלומית עמיחי | יו"ר חותם בג'וינט ,יו"ר המרכז הישראלי למצוינות בחינוך
ולשעבר מנכ"לית משרד החינוך

אבי ורשבסקי | מנהל MindCet

אמיר אביב | מנכ"ל פועלים שוקי הון

גיא לוי | מנהל חדשנות פדגוגית
שמשון גבאי | מנהל תחום תפעול ,בינוי ולוגיסטיקה
מתי גרג'י | מנהל ההוצאה לאור

ועדת ביקורת
יצחק אלרון ,יו"ר הוועדה | לשעבר גזבר עיריית תל-אביב יפו
וראש אגף התקציבים במשרד הביטחון
יוסף נחמיאס | רו"ח ,שימש במגוון תפקידים בכירים ברשות המסים,
בעלים של משרד רו"ח ,חבר פעיל במספר דירקטוריונים
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