
:מנחות

.השקפה מורות מובילות-מדריכה מחוזית, ה אשדוד"צוות פדגוגי פסג-איריס אלבז

.בית ספר שירת הים אשדוד–מורה מובילה קהילת מוטיבציה ומחנכת כיתה –מן'אירית תורג

.באר טוביה–בית ספר מבואות מוטיבציה קהילת מורות מובילות –אלזרקירותם , קרמרליאור 



או  ) מתוך ההיסטוריה שלך כלומדת או כמורה 

היזכרי במקרה בו פעלת מתוך  , ( מהחיים בכלל

מוטיבציה גבוהה או במקרה בו פעלת מתוך  

,מוטיבציה נמוכה
מה גרם למוטיבציה  –ט 'משפט בצ/ כתבי במילה

גבוהה או מה גרם למוטיבציה נמוכה

מוטיבציה  

גבוהה

מוטיבציה  

נמוכה



?מהי מוטיבציה•

המוטיבציה ואת סוג המוטיבציהנזהה את עוצמת •

ננתח את הגורמים והסיבות למוטיבציה נמוכה וגבוהה•

נציע חלופות פרקטיות לעידוד מוטיבציה ללמידה מרחוק•

נשתף מהעשייה בשתי קהילות מורות מובילות מוטיבציה•



?סרקו וכתבו מהי מוטיבציה בעיניכם



גם כשהדבר , בפעילות מסוימתהרצון להשקיע זמן ומאמץ 

(2005, עשור)במחירים גבוהים או באי הצלחות, כרוך בקשיים



:לאור ההתנסות בלמידה מרחוק עד כה

.למידה מרחוקגבוהה לת מוטיבציה /ה בעל/בחרי בתלמיד

?  איך זה נראה בפועל? ה מוטיבציה גבוהה/לפי מה זיהית אצל התלמיד-תיאור 

ט'כתבו בצ



...מקורות ההנעה של תלמידים שונים מאחד לשני



מוטיבציה
אוטונומית

מוטיבציה
פנימית

אינטגרטיבית

מוטיבציה
הכרתית

מוטיבציית
ריצוי

מוטיבציה
חיצונית



:חיצוניתמוטיבציה

 .יתרלזכויותאוחומרילתגמולתקווהמתוךאומעונשפחדמתוךהשקעה

מוטיבציה
חיצונית



אומוכריםאחריםידיעלמדחייהפחדמתוךהשקעה :ריצוימוטיבציית

.עצמך

מוטיבציית  
ריצוי



 .הפעילותשלהפנימיהערךזיהויעקבהשקעה :הכרתיתמוטיבציה

מוטיבציה
הכרתית



שלהפנימיהערךזיהויעקבהשקעה :אינטגרטיביתפנימיתמוטיבציה

.האישיתלזהותהפעילות

מוטיבציה
פנימית  

אינטגרטיבית



.וענייןהנאהמתוךהשקעה:אוטונומיתמוטיבציה

מוטיבציה
אוטונומית



שייכותצורך בתחושת •

מסוגלותצורך בתחושת •

אוטונומיהצורך ב•



תחושות של הנאה ועניין•

לטווח ארוך–השקעת מאמץ ומוכנות להתמודד עם אתגרים •

.קידום למידה מעמיקה ויצירתית•



גורמים המחזקים מוטיבציה פנימית ללמידה

מעורבות תומכת
,  צורך בקשר

בביטחון, בשייכות

תמיכה 

באוטונומיה

הבניה
צורך בתחושת  

יכולת

מוטיבציה פנימית

(צורך באוטונומיה)

רגשות ומחשבות התלמידהתנהגות המורה



:לאור ההתנסות בלמידה מרחוק עד כה 

.ללמידה מרחוקנמוכה ה בעלת מוטיבציה /בחרי בתלמיד

? איך זה נראה בפועל? לפי מה זיהית מוטיבציה נמוכה

ט'כתבו בצ





חוסר מחויבות•

קושי לימודי•

חוסר במשאבים  •

הורים ובית הספר–מסרים סותרים •

(מיומנויות לומד עצמאי)קשיי התארגנות וריכוז •

אופן ההוראה אינו מותאם ללמידה מרחוק•



(תחושת שייכות)לומדים -קשר בין אישי מורה•

(תחושת מסוגלות)התאמת דרך ההוראה והמטלות ללומד •

,  בחירת המשימות, קצב הלמידה, זמן הלמידה)מתן אוטונומיה •

(בחירת השותפים ללמידה





שפינט/ללמידה מרחוק חיים.כפעילויות –" רחוק זה הקרוב החדש"•

סרטון מסרים בוני חוסן•

רגשי ללמידה מרחוק-לקט רעיונות לשיח חברתי•

שייכות והשתייכות–פרזנטציה בריבוע •

כלים לשיח רגשי אישי בין מורה לתלמיד•

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Rachok_Karov.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Mesarim_Boney_Hosen.mp4
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Achrey_Hahufsha_Yesodi.pdf
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%a7-%d7%9e-%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%aa/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyut/DialogueMoreTalmid.htm


המספקות אתגר ריאלי ועידוד  , מתן משימות לימודיות בדרגות קושי שונות•

.למאמץ והתנסות

מתן משימות רלוונטיות ומשמעותיות•

הגדרת מטרות ויעדים בשיתוף התלמידים•

משוב מקדם למידה במפגש סינכרוני•

סינכרוני-משוב כתוב במפגש א•

כחלק מהדרך להצלחה-תפיסת הכישלון•

http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/classroomfeedback.pdf
דיאלוגיות. המשוב הכתוב הוא חלק משיחה מתמשכת בין מורה לתלמיד. עליו להיות מותאם
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%94/


מאריך חילופי דברים עם תלמיד יחיד  •

תלמידים במפורש להתייחס זה לתשובותיו של זה וכך יוצר שיח בין מעודד •

התלמידים

משלב את תשובות התלמידים בדיון באמצעות יצירת הכללות והחזרתן לכיתה •

לדיון

משתמש בתשובות התלמידים כדי לייצר נושא חדש או חילופי דברים חדשים  •

.מתמודד עם טעויות של תלמידים•



.  המשוב הכתוב הוא חלק משיחה מתמשכת בין מורה לתלמיד-דיאלוגיות•

בראשית המשוב המיקוד יהיה בחוזקות התלמיד ויניח  -פירגון והשהיית שיפוטיות•

לרגע בצד את הליקויים

בטקסט של  אחדהמשוב הכתוב יתייחס להיבט קונקרטי -מיקוד וגמישות•

.  התלמיד

הדבר מקבל ביטוי חזותי בכך שהמשוב ייכתב  -כבוד לקולו של התלמיד הכותב•

.בסוף הטקסט ולא על גביו



,  בחירת שותפים לביצוע המטלה, חלקים במטלה: מתן חופש בחירה •

,  של בחירהמימדהערכה חלופית שיש בה , קצב הלמידה

שיתוף התלמיד בהיבטים שונים של למידה•

כפייההיעדר •



י חיזוק תחושת השייכות"יצירת מחויבות ע-חוסר מחויבות •

חיזוק תחושת המסוגלות-קושי לימודי •

רשות/ ס"בדיקת אפשרות לסיוע ביה-חוסר במשאבים •

שותפות הורים ובית הספר–מסרים סותרים •

מיומנויות לומד עצמאי-קשיי התארגנות וריכוז •

מסוגלות, אוטונומיה-אופן ההוראה אינו מותאם ללמידה מרחוק •

?מה היה לנו... אז לסיכום



מורות מובילות-השקפה



מן'תורגאירית 

בית ספר שירת הים

אשדוד



קהילה לומדת מוטיבציה

מן'אירית תורג: מורה מובילה



..קצת עלינו

?מי אנחנו

.ס"נפגשות אחת לשבוע בביה', ב-'קהילה של שש מורות מחנכות א

?מה אנחנו עושות

סוגיות העולות משגרת העבודה  . דנות בסוגיות פדגוגיות המעסיקות אותנו

.ומהשדה החינוכי בו אנו פועלות

?  כיצד זה קורה

,סוגיותניסוח,שיחהניתוח ייצוגים באמצעות מתווי 

בכיתות וחשיבה  התנסות , למידה משותפת של ידע חיצוני, עבודה במחזור למידה

משותפת על ההתנסות





..ואז באה הקורונה

:הגיעו סוגיות חדשות ואיתה

?מה ללמד מרחוק בשעות הלימוד המקוון: כמו

? כיצד לבנות שעור מקוון

?כיצד לבחון שליטה של הילדים והפנמת ידע

?  באילו כלים משתמשים בלמידה מרחוק וכיצד מפעילים אותם

?איך לעודד נוכחות בשעורים סינכרוניים

..ועודועוד 

:נבחרה הסוגיה , בעקבות חשיבה משותפת

?בלמידה מרחוקמעורבות תלמידים כיצד לעודד 



כלים לעידוד מעורבות תלמידים בלמידה מרחוק

.דקות ראשונות0-2חסד נע בין ה זמן 

מענייןמקבלים רושם ראשוני ולפיו מחליטים אם יהיה התלמידים 

.  זמן חסד חייב להיות קשור בצורה ישירה או עקיפה לנושא בו אנחנו עוסקים

מנטימטרשימוש בכלי –דוגמה לפתיחת שיעור 

"  זמן חסד."1



למשימהחיבור אישי .2

מרכיב  של חיבור אישי מאפשר לתלמידים רבים  לחשוף צדדים  

.  בעולמם ומגביר מוטיבציה ומעורבות 

ביקשה מתלמידיה  ' מורה המלמדת הקניית קריאה בכתות א:דוגמה 

.להכין מראש חפצים המתחילים בצליל החדש



משוב  .3

להעלאת רמת ההשתתפות  אחד הכלים החינוכיים החשובים והעוצמתיים ביותר

והמעורבות  

המשוב לתלמיד  מחזק את הקשר והמחויבות  : הכולל ביטויי קשר ואכפתיותמשוב 

..להשתתפות ומעורבותהאישית של התלמיד 

מומלץ לנסח את המשוב כדיאלוג מתמשך מצמיח בין . :משוב פדגוגי מפורט 

.המורה לתלמידים



מזניקי קשב.4

? מהו מזניק קשב

?כיצד ניתן להזניק קשב. גורמים לתלמידים לחזור לקשב מלא-"מזניקי קשב"

,  ריקוד, סרטון, שאלות לקהל, שימוש בידיים, תזוזה מצד לצד, שינויים בעוצמת הקול

..ועודאינראקטיבייםמשחקים , שימוש בלוח לבן שיתופי, שיר, החלפת דוברים

..שימו לב

.למפר קשבקשב עלול להפוך מזניק

.מזניק הקשב צריך להיות קצר וממוקד-לכן



סיכום שיעור.5

.לסכם את הדברים שאותם אנו רוצים להדגישחשוב 

רגע לפני סיום  

https://clic.kim/%D7%A8%D7%92%D7%A2-%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%A9%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A0%D7%92%D7%9E%D7%A8


אלזרקיקרמר ורותם ליאור 

"  מבואות"בית ספר 

באר טוביה



?מי אנחנו

.  ומורה לאנגלית' מחנכת כיתה ג–אלזרקירותם •

.מ"אחמדריכת , ס"יועצת ביה–ליאור קרמר •

טוביה–במועצה האזורית באר " מבואות"עובדות בבית ספר קהילתי אזורי 

ס"מובילות קהילת מוטיבציה בביה

ס"מורים מצוות ביה8קהילה אשר מונה 



שאלון מוטיבציה ללמידה מרחוק

אתגר המוטיבציה הנמוכה של התלמידים  " פיצוח"השאלון יהווה בסיס ל•

.  ללמידה מרחוק

?  מה נאתר באמצעות השאלון•

.השאלון יסייע לנו להציף אל פני השטח את השאלות והאתגרים•

גם לאתר וליישם מענה  , ובהמשך לכך, יאפשר לנו לערוך בירור צרכים•

.פרקטי



מידת המוטיבציה של המורות להוראה מרחוק

עסקה דווקא במוטיבציה של המורות להתגייס  , השאלה הראשונה בשאלון•
.  לאתגר הלמידה מרחוק

משפיעה באופן ישיר על המוטיבציה  , ידוע כי רמת המוטיבציה של המורות•
.  של התלמידים

עשויה  , מודעות המורות להשפעת רמת המוטיבציה שלהן על התלמידים•
.  להעלות את רמת המודעות שלהן ואת הצורך בסיוע



הזדמנויות בלמידה מרחוק

.חווית למידה שונה, גיוון דרכי ואמצעי הוראה•

.  העמקת קשרים ותחושת שייכות בכיתה•

.גמישות בזמני הלמידה•

.צמצום גירויים והסחות, הוראה ממוקדת•

.מעורבות הורים בלמידה של ילדיהם•



אתגרים בלמידה מרחוק

.שמירה על קשר בינאישי ויחסי קרבה בכיתה•

מוטיבציה נמוכה, גיוס תלמידים לביצוע מטלות•

בכיתה נפערים פערים עמוקים בלמידה•

מפעילותפרקטיקותגיוון דרכי הוראה ויצירת •

מעקב אחר התקדמות בלמידה  •



גורמים המשפיעים על שינויים ברמות המוטיבציה

.משוב והערכה של המורה למשימות התלמידים•

.  קשר אישי ותקשורת בין המורה לתלמידים•

.מידת המסוגלות לביצוע משימות לימודיות•

. יחסי שותפות בין מורים להורים•

.למידה סינכרונית כחלק ממערכת שבועית קבועה•

גורמים אישיותיים•



מסוגלות ואוטונומיה, מתן מענה לצורך בשייכות

צורך במסוגלות

היכרות עם התלמידים  •
.ועם יכולותיהם

.שיח עם הורי התלמידים•

.משוב מקדם למידה•

שיעורים בקבוצות  •
.קטנות

צורך בשייכות
יצירת אינטראקציה בין  •

התלמידים  
במשימות  /בשיעורים
.לימודיות

שמירה על קשר אישי עם  •
.  כל תלמיד

יצירת מפגשים חברתיים  •
.יזומים

פעילויות פתיחה או סיכום •
.בעלות אופי של שיח רגשי

משחקים חברתיים  •
המשולבים במהלך 

.   הלמידה

שיחת תיאום ציפיות  •
כיתתית אחת לתקופה  

.בהתאם לצורך

מכתב עם הסברים •
והנחיות להורי  

.  התלמידים

מתן משימות בחירה  •
.משולבות במערכת

צורך באוטונומיה



סוגיות שעלו בשיח עם קהילת המורות

בלמידה מרחוקגיוון דרכי ואמצעי הוראה •

הוירטואליתמפעילות בכיתה פרקטיקותקידום •

מרחוקהורים ומקומם בלמידה שותפות •

מתן מענה לצורך באוטונומיה וביכולת לבחור•

מקדמי למידהוהערכה משוב •

בכיתהתחושת שייכות ויחסים בינאישיים קידום •



כלים לקידום תחושת שייכות בלמידה מרחוק

:קלפי שיח לפתיחת שיעורים מקוונים•

משחקים ופעילויות פתיחה חברתיות לשיעורים מקוונים•

מנהג חדש שיצרתם  

במשפחה הגרעינית

דבר שנורא רצית  

לעשות ואי אפשר היה

אם היית זוכה  

במדליה בתקופת 

איזו מדליה  הקורונה 

?זו הייתה

10כמה קשה לספור עד 

ולהגיע  קבוצתי לספור באופן הילדים על 

.  כמה שיותר גבוהלמספר 

הכיתה  , להחליט על סדר הדובריםמבלי 

כל ספרה צריכה . 10מנסה לספור לפחות עד 

אם שניים מדברים  , י ילד אחד"להיאמר רק ע

הקבוצה נפסלת ומתחילים  , בו זמנית

.  מהתחלה

קבוצתיסיפור 

המורה פותחת . הכיתה יוצרת סיפור יחדכל 

את הסיפור במשפט מותח ומעניין ואחד  

התלמידים ממשיך ומוסיף עוד משפט וכן 

הלאה עד התלמיד האחרון שסוגר את הסיפור  

אפשר לקבוע את סדר התלמידים  )כולו 

(.מראש

לאאף פעם 

תלמידי הכיתה מול המסך עם עשר  כל 

לומר  , על כל תלמיד בתורו. אצבעות מורמות

כאשר , משהו שהוא אף פעם לא עשה

המטרה היא שכל אחד יחשוב על משהו שבו  

. הוא שונה מרוב חברי הכיתה

תלמידי הכיתה שמשפט זה אינו  , פעםבכל 

.אחתצריכים להוריד אצבע , נכון לגביהם

הוא התלמיד שנשארו לו את מספר  המנצח 

.  הרב ביותר של אצבעות מורמות

הקשרמה 

מראש שאלון עם מגוון רחב של  מכינים 

צבע  , מידת נעליים, מיקום במשפחה: שאלות

מבקשים  . חוגים ועוד, ח שיש בבית"בע, אהוב

.מהילדים לענות על השאלות

לאחר מכן מחלקים את הילדים לקטגוריות  

שמם של  בכל פעם מקריאים . משותפות

מה  , מספר תלמידים ועליהם לגלות מה הקשר

.המכנה המשותף ביניהם



שייכות בלמידה מרחוקכלים לקידום תחושת 

בזום שלנו

כללי התנהגות ותיאום ציפיות בשיעורים  
ליצירת אווירה נעימה ואקלים  , מקוונים

. מיטבי

כל שיעור נפתח בשיח על הכללים     
.ועל ציפיות המורה מהתלמידים

טופס מעקב שבועי אחר תלמידים

מסייע לשמירה על קשר רציף עם 
, מעקב אחר מצב רוחם, התלמידים

ביצוע  , המוטיבציה שלהם ללמידה
מטלות וקשיים הדורשים סיוע או 

.התייחסות



-152' עמ, 20, חינוך החשיבה. מה מורים צריכים לדעת–מוטיבציה (. 2001. )ק, איימס•
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תפיסות  : הנעה ללמידה . טיפוח מוטיבציה פנימית ללמידה בבית הספר(. 2001. )עשור א•
חדשות של מוטיבציה

הגדרות קלאסיות וכיוונים  : מוטיבציה פנימית ומוטיבציה חיצונית.. "א, ודיסי, .ר, ראיין•
.2011אוגוסט , א"תשעתמוז.ה"פכרך , 7גיליון , החינוך הד".חדשים

סלנטעמי / גורמי ההנעה של תלמידים ומורים בלמידה מרחוק•

הגיע זמן חינוך/ כשהמורה רועה את התלמידים -כיתה אוטונומית•

פאזל המוטיבציה דן פינקTEDסרטון •

משרד החינוך/כלי מכוון בחירה -אוטונומיה ובחירה•

https://brancoweiss.org.il/wp-content/uploads/2015/10/alon-20-artical-8.pdf
https://brancoweiss.org.il/wp-content/uploads/2015/10/alon-20-artical-9.pdf
https://portal.macam.ac.il/article/%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%99%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%99%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%92/
https://portal.macam.ac.il/article/%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%94%D7%A0%D7%A2%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA/
https://www.edunow.org.il/edunow-media-story-253192
https://www.ted.com/talks/dan_pink_the_puzzle_of_motivation
http://meyda.education.gov.il/files/HighSchool/talkitB.pdf

