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 ב("בחומרי הלימוד במערכת החינוך )גן עד ים השינויים הרצויים מה שתבחןמזמינה סקירה מדעית הוועדה 

  שאלה זו צריך לכלול התייחסות לשאלות המפורטות בהמשך, אך לא להיות מוגבל להן.להמענה  ?21-מאה הב

 

 טקסט דיגיטלי? עומת למידה מטקסט מודפס לקריאה ובהבדלים בידוע על המה  1

לבין קריאה של  דיגיטלייםבין קריאת טקסטים  שהשוובשאלה זו נא להתמקד במחקרים  1.1

 נייר. על  מודפסים אותם הטקסטים

הבנת הנקרא, בדבריך לאלמנטים כגון להתייחס ונא להתמקד בקריאה למטרות למידה  1.2

 . במחקרים נוספים שנבחנו ואלמנטיםמושגית, שימור ידע לאורך זמן  הבנה

 על נייר מטקסט מודפס הלמידההקריאה ונא להתייחס למשתנים המשפיעים על איכות  1.1

 . דיגיטלי לעומת טקסט

-הממצאים נא להבחין בין מבוגרים )סטודנטים( לבין תלמידי מערכת החינוך )כיתות א' בדיווח 1.4

בית מצאים עבור שכבות גיל שונות )לדוגמה, ראשית הם המנא לדווח מבמידת האפשר, ב(. "י

ממצאים עבור על נא לדווח כן ו , הכיתות הגבוהות של בית הספר היסודי וכו'(הספר היסודי

אלו אם , או מקבוצות שונות באוכלוסייה אקונומי שונה־ממעמד סוציוקבוצות תלמידים 

הבדלים בין השפות העיקריות בנושא ממצאים  על נא לדווחכמו כן  .ווחים במחקריםמד  

 ווחים במחקרים.מד   הםאם  – עברית, ערבית ואנגלית – הנלמדות במערכת החינוך הישראלית
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בכל אחד  דיגיטליים לעומת ספרי לימוד מודפסים?מהם היתרונות והחסרונות של ספרי לימוד  2

 אקונומי והשפות. ־מסעיפי המשנה נא להבחין בין שכבות הגיל השונות, הרקע הסוציו

דומה בתכניו הספר לימוד דיגיטלי לאיכות הלמידה מספר לימוד מודפס ב ההבדל  מה 2.1

להתייחס למכלול ההיבטים הקשורים באיכות  נא? הכלולות בו ובפעילויות הלימודיות

להתייחס  כמו כן נאהקריאה וההבנה, נגישות לתלמיד, מגבלות שימוש ונוחות שימוש. 

 . )למשל, מקצוע הלימוד( אלו נחקרואם  למשתנים המשפיעים על איכות הלמידה

או פעילויות מציע ה מה ההבדל באיכות הלמידה מספר לימוד מודפס לספר לימוד דיגיטלי 2.2

לפעילויות היא הקיימות בספר המודפס? )הכוונה את אפשרויות הלימוד ים המרחיבתכנים 

אפשרות להעיר הערות על הטקסט או להוסיף , למידה ולא רק למאפייני ממשק כגון חיפוש

בהם ספר הלימוד הדיגיטלי מרחיב את הפעילויות שלאפיין את האופנים  נא(. סימונים לטקסט

מידע על המידה שבה אפשרויות אלו מנוצלות בהם ספר הלימוד המודפס. אם יש המוצעות ב

להתייחס למכלול ההיבטים  נא . יתר על כן,נא לציין זאת – תלמידים ומורים בידי בפועל

הקשורים באיכות הקריאה וההבנה, נגישות לתלמיד, מגבלות שימוש ונוחות שימוש. נא 

 . מקצוע הלימוד( ,למשל) אלו נחקרואם  להתייחס למשתנים המשפיעים על איכות הלמידה

הוראה עם ספרי לימוד מודפסים ללמידה ול באשרמהן ההעדפות של תלמידים ומורים  2.1

 לאורך זמן?  בהעדפותיהםלעומת ספרי לימוד דיגיטליים? האם חל שינוי 

 מהם היתרונות והחסרונות של ספרי לימוד פתוחים? 3

בהם שי לימוד לספרבהשוואה  פתוחיםלימוד  ימהם ההבדלים באיכות הלמידה מספר 1.1

להתייחס למכלול ההיבטים הקשורים באיכות  נא ?ההוצאה לאור בידיהתכנים נקבעים 

הקשרים שונים(, ובאיכות עיבוד הידע ואיתנות הידע הנלמד )לאורך זמן הקריאה וההבנה, 

נגישות לתלמיד, מגבלות שימוש ונוחות שימוש. נא להתייחס למשתנים המשפיעים על 

להבחין בין  . בדיווח הממצאים נאאלו נחקרו )למשל, מקצוע הלימוד(אם  איכות הלמידה

 .כנזכר לעיל אקונומי והשפות השונות־, הרקע הסוציושכבות הגיל השונות

לימוד דיגיטליים פתוחים בהשוואה לספרי  יבספרבמדינות שונות באיזו מידה נעשה שימוש  1.2

 ההוצאה לאור?  בידיבהם התכנים נקבעים שלימוד דיגיטליים 

לגבי שימוש בספרי לימוד ושל מומחים מתחום הדעת של מורים , מהן העמדות של תלמידים 1.1

 פתוחים?

מנצלים את האפשרויות מורים מוצעים ספרי לימוד דיגיטליים פתוחים, באיזו מידה אם  1.4

 לעריכת ספרי הלימוד בעצמם? באשר מהן עמדות המורים עריכה של ספר הלימוד? ללשינוי ו

של חומרי  ובצורות ארגון חדשות ם שוניםשל החלפת ספרי לימוד בסוגימהם היתרונות והחסרונות  4

 הלימוד?

נמצאים כיום ו ספרי לימודשאינם  ם הסוגים העיקריים של חומרי לימוד דיגיטלייםמה 4.1

 ומהכנס לשימוש בחמש השנים הקרובות? ילה מיועדיםבשימוש במערכות חינוך בעולם או 

 היקף השימוש בחומרי לימוד אלו?

הם ה ומ ,ללמידה מספרי לימוד בהשוואהשל חומרי לימוד אלו העיקריים היתרונות  םמה 4.2

בתשובה לשאלה זו יש להתבסס על ניתוח ממצאי מחקרים  שלהם?העיקריים החסרונות 

אנליזות, ככל שיש ־סקירות מחקר ומטהתוצאות של  יש להעדיף אמפיריים השוואתיים. 

אקונומי ־, הרקע הסוציונותשכבות הגיל השובדיווח הממצאים נא להבחין בין  כאלו בנמצא.

 .כנזכר לעיל והשפות השונות

ים( י)לדוגמה, מאגרים וירטואלהנגשה של חומרי לימוד לדרכים חלופיות לארגון ואילו  4.1

כנס לשימוש בחמש השנים ילה ותמיועדכיום בשימוש במערכות חינוך בעולם או  ותנמצא

 מה היקף השימוש בצורות ארגון אלו?הקרובות? 

? במענה לשאלה זו יש מסוג זהמה ידוע על היתרונות והחסרונות של צורות ארגון והנגשה  4.4

שכבות הגיל בדיווח הממצאים נא להבחין בין להתבסס על ממצאי מחקרים אמפיריים. 

 .כנזכר לעיל אקונומי והשפות השונות־, הרקע הסוציוהשונות



3 

 

לימוד למקצועות השונים ולאוכלוסיות הבטחת פיתוח חומרי או ב מהו תפקיד המדינה בעידוד 5

 ?תלמידים ללמוד ביעילותכלל הבאופן שיאפשר ל ,השונות

לימוד חומרי תומכות וממריצות את הפיתוח של מדינות שונות ובאילו אופנים באיזו מידה  1.1

האם קיימים הבדלים בין מדינות התומכות וממריצות  ?מסוגים שונים דיגיטליים ומודפסים

)לדוגמה ספרי לימוד  זו לסוג חומרי הלימוד נא להתייחס בשאלה מוד?פיתוח חומרי לי

 , מקצועות הלימוד ושכבות הגיל. בהשוואה לחומרי לימוד דיגיטליים(

חומרי  של האיכותאת ולהבטיח בהם נוקטות מדינות שונות כדי לבקר שמהם מנגנוני האסדרה  1.2

האם קיימים הבדלים בין מדינות המסדירות את פיתוח חומרי  ?דיגיטליים ומודפסיםלימוד 

 נא להתייחס בשאלה זו לסוג חומרי הלימוד, מקצועות הלימוד ושכבות הגיל.  הלימוד?

תלמידים ה נגישותאת להבטיח בהם נוקטות מדינות שונות כדי שמהם מנגנוני האסדרה  1.1

נא להתייחס בשאלה זו לסוג ? ומודפסיםדיגיטליים חומרי לימוד מכל קבוצות האוכלוסייה ל

ככל האפשר נא להתייחס להתמודדות עם חומרי הלימוד, מקצועות הלימוד ושכבות הגיל. 

מיומנות שימוש בטכנולוגיה בין קבוצות שונות לכן פערים דיגיטליים בנגישות לטכנולוגיה ו

י הלימוד לאור מסדירות את פיתוח חומרההאם קיימים הבדלים בהן מדינות באוכלוסייה. 

 משתנים אלו?

 

 סוגים של מקורות: שלושההסקירה תתבסס על 

 מחקרים אמפיריים שבחנו את תוצאות הלמידה עם חומרי לימוד מסוגים שונים.  .1

מורים  בידימחקרים אמפיריים שבחנו את תהליכי ההטמעה והאימוץ של חומרי לימוד חדשים  .2

 ותלמידים. 

 ת חינוךושל פיתוח, הנגשה ואסדרה של חומרי לימוד במערכהעוסקים בעקרונות  מסמכי מדיניות .1

 .  בעולם

 חלקים:  ממספר תורכבסקירת הספרות 

 הספרות האקדמית שתיבחרמסמכי המדיניות ומסיכום של סוגיות ותובנות מרכזיות מ.  

  מקורות השונים שייסקרו, מתוך הנתונים שייאספו מהלהלןשתשובות אינטגרטיביות לשאלות .

אין מידע מסוגים שונים של מקורות )התשובות יוצגו לפי סדר השאלות ברשימה להלן וישלבו 

במידת האפשר ניתן להיעזר גם  .חת מהתשובות את כל מקורות המידע(הכרח להציג בכל א

בדואר  התכתבויותכנית )ולפיתוח הת ישירבנתונים שמקורם בקשר אישי עם אדם שיש לו קשר 

 .לעיל 4ראו סעיף קייפ וכו'(. ת סואלקטרוני, שיח

 שייסקרו נתוניםמידע ולהסקירה תכלול מראי מקום מדויקים ל . 
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 הסקירות ביצוע נוהל

  ההצעה תכלול:. 21.2.2018 ( יש להגיש עדבעברית ,מילים 2,000עות מקדמיות )עד הצ .1

 .המילים, כמובן( 2,000)שלא יכללו במניין  של מגיש ההצעה חייוקורות  .א

 :הכולל ,הכנת הסקירהשל תהליך התיאור  .ב

a.  בהם יחפש הסוקר מאמרים שרשימה ראשונית של מילות החיפוש ושל מנועי החיפוש

  .אמפיריים

b.  אליהם תתייחס שמסמכי מדיניות רשמיים מחקרים אמפיריים ורשימה ראשונית של

 .הסקירה

. יתרון יינתן לדוגמאות כתיבה שידגימו יכולת ניתוח של דוגמת כתיבה באורך שאינו עולה על עמוד .ג

 ומציאת הנקודות העיקריות בהם. מחקרים אמפיריים

 ראשונית. ביבליוגרפיה .ד

 . במומחים חיצונייםייעזרו ייתכן ש ;המקדמיות הם שישפטו את ההצעות המומחים וועדתם מחברי

שומרת לעצמה את הזכות לא להשתמש אף לא באחת מן ההצעות המקדמיות שתוגשנה. כן היא  היזמה

תהיה שאותה  מתווה סקירהלקראת קבלת שונות שילוב הצעות או עשויה לבקש שינוי דגשים, תוספות 

   מעוניינת לממן.

 .18.1.2018עד יום  המקדמיותבעניין ההצעות  והחלטותיפרסם את י תווצה

נקודות ישמשו לכתיבה העברית  11בגודל  TNRנקודות וגופן  12גופן דוד בגודל  ;בעבריתתיכתב  ההסקיר .2

המחבר ימסור של שתי שורות.  –של שורה וחצי, ובין פסקות שורות יהיה הבהתאמה. הרווח בין  ,והאנגלית

 אישורודיע על י צוותלאחר שה שבועות עשר־משנייםלא יאוחר  ()אלקטרוניתאת טיוטת הסקירה 

 .הסקירה כותבההתקשרות עם 

 .מילים( בעברית ובאנגלית 800בנוסף תכלול הסקירה תקצירים )של עד  .1

הגשת הטיוטה יקבל המחבר הערות יום תוך כשבועיים מב .וועדהבחינת הטיוטת הסקירה תוגש ל .4

לאחר קבלה  חודשובקשות לתיקונים. על המחבר להגיש את הסקירה המתוקנת לא יאוחר מ

 )אלקטרונית( של ההנחיות לתיקונים.

. היבדיונ וועדההאת  הסקירה המתוקנת, תשמש כותב מילא אחר הנדרש בהערותלאחר שיאושר כי ה .1

, או לצרפה כנספח מרשתתהלהחליט על הנגשת הסקירה גם לציבור הרחב, באמצעות  העשויוועדה ה

. זכויות היוצרים על המסמך יהיו שייכות לאקדמיה הכתב לקראת סיום עבודתיילמסמך המסכם ש

 , כמקובל.בפרסומים מדעיים יורשה לעשות בה שימושהסקירה הלאומית הישראלית למדעים. מחבר 

ואזכור שם  ,תר למחבר לעשות בה שימושבחר שלא להנגיש את הסקירה לציבור, יּווועדה תאם ה .6

בקש תסדנה ואו  קיים יום עיוןוועדה תאם ה .וועדהשל ה וכתובהיזמה יהיה כפוף לאישור מפורש 

 . וועדהאחר בקשת ה המחבר להציג את עבודתו, ימלא המחברמ

תשלם סכום  היזמהתיעשה על ידי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.  היזמהההתקשרות בשם  .7

את טיוטת  האשר שקיבלת וועדהישולמו כשה הסכוםמ 10%סקירה: התמורת  ש"ח 21,000של 

ועדת ההיגוי של היזמה יאשרו לאחר שוועדת המומחים ּו תשולם , והיתרהנההסקירה לשביעות רצו

 םלשביעות רצונוערוך נוסח מתוקן התקבל שו ,עמיתיםהו וועדהההתייחסות מלאה להערות שהייתה 

  .של חברי הוועדה

 

 

********** 

 לשלוח אלקטרונית אל: המקדמיות ישאת ההצעות 

 oded.education@academy.ac.il עודד בושריאן, תווצה זמרכ  

mailto:oded.education@academy.ac.il

