
המתווה ללמידה דיגיטלית

Digital We Learn

היחידה לקידום ההוראה

למידה דיגיטלית ברופין תהווה  
,  גיוון וחדשנות בהוראה, כלי טרנספורמטיבי לקידום העמקה

.העצמת חווית הלמידה והאפקטיביות שלה
, We Learn-היא תתמוך באסטרטגיית ה

תתרום לחיבור שבין הקניית ידע מדעי רלבנטי  
והכנת הבוגרים להשתלבות טובה יותר  , מיומנויות חיוניותלפיתוח 

(.הנוכחי והעתידי)עבודה משתנה מבוסס טכנולוגיה בשוק 



חברתי/מפגש אנושי
חשיבה גבוהות ברמות , למידה פעילה

בשילוב  , יישום ואינטגרציה, של העמקה
.תוצריו/כלים דיגיטליים בתהליך

. היקפים משתניםביישום , גיוון, גמישות
היתרונות והפקת המיטב מקסום 

.שביניהםמהשילוב 

סינכרונית-אעצמיתלמידה
וזמןמכל מקום , גמישות בקצב הלמידה

אוריינות דיגיטלית, עצמאילומד : מיומנויות חיוניות

Blended Learning - On Campus
F2F Transformative Learning

On-line Learning

Digital We Learn



תוכןועיצוב בנייה 
עצמיתבהפקה 

, תכנים מקוונים
בשילוב מגוון כלים דיגיטליים 

מבדקי ידע/אינטראקציותבניית 
בניית מסלולי למידה באתרי הקורסים

שיטות למידה שיתופיות ועוד

Handywoman

' מאסטר דיגיטלי'
תהליך בשכבות

'מודל'המרצה כ



התנסות והשפעה מגוונים, במרחבי חשיפה, בשכבות-יישום והטמעה 

הפריה הדדית-קהילת למידה 

צעד צעד
שיעור  , מתודות, כלים
סינכרונית-יחידה א, סינכרוני

מפגשי סגל
קורסים /במה למרצים

, מובילים
לתהליכי סיעור מוחות

Push
רעיונות ליישום

מחקר יישומי
תהליכי למידה ברופין

סדנאות כהזדמנות
דגש יישומי

ייצור צורך/מענה

סדנאות 
למידת עמיתים

We Learn

שיתופיות
'מהשטח'התנסויות מרצים 

נמל הבית–תיעוד באתר 



2022פברואר –הדרכות סגל 

סדנאות כהזדמנות
דגש יישומי

ייצור צורך/מענה



MIROבכלי שימוש 
קרן עיני-אנגלית עסקית קורס 

,  תהליך גיבוש רעיונותלטובת 
(  Frame)' מרחב'כל קבוצה זכתה ב

פרזנטציות  שיתופי של לפיתוח 
.הצגה ומשוב באנגלית, סטודנטים

F2F Transformative Learning

Geniallyחדר בריחה ב פעילות 
נ"הנדסת תעו, אנושמשאבי קורס בניהול 

שירלי בר לבר "ד
ניתוח עיסוקים: הנושא

.תהליך למידה מנקודת ראות הארגון: המטרה
כיצד הארגון מנתח את פעילותו וצרכיו בהווה ובעתיד  

המשימות  , המשאבים שיוקצו, לגיבוש דרישות תפקיד
.  והכישורים הנדרשים מהמועמד

https://view.genial.ly/603bf35285180d10152cd2d1/interactive-content-human-resources


.Coggleפרקים מהספר נבנו כמפות חשיבה בעזרת הכלי 
.ה"ארי המחלקה למד-ר לילך לב"ד, ' מבוא לפסיכולוגיה ב: הקורס

ולהוסיף ברמה האישיתקצה מושג נדרש לבחור סטודנט בנוסף כל . פעילות בצוותים
.להוסיף קליפ או מידע אחר מהאינטרנט וכו, מה הוא מסמל עבורו, המושג מייצגמה 

F2F Transformative Learning



Coogle-מפות פיזיולוגיות שיתופיות ב 
ה "מד-המחלקה ל, ר ירדן גליקסמן "ד, קורס בפסיכולוגיה פיזיולוגית

יש לנתח ולהציג את התהליך  , תת נושא מתוך החומר הנלמד: האתגר. פעילות בצוותים
.  הביולוגי במערכת העצבים באמצעות מפות חשיבה

F2F Transformative Learning



Perusallמאמר בכלי קריאה שיתופית וניתוח 
מורגר מיכל "ד-פרקטיקום בפסיכולוגיה פלילית קורס ה

F2F Transformative Learning



Geniallyהכלי -לומדות אינטראקטיביות למידה עצמית בשעורים ובבית בעזרת 
Smoreהכלי -דיגיטליים אינטרנט דפי כתוצר דיגיטלי מסכם של הסטודנטים +

ר הדס הרמתי"ד, ה"מד-ס"מנע, הערכת ביצועי עובדים: הקורס

F2F Transformative Learning



'אשנה קורס מיומנויות וחשיבה הנדסית -מחשבים , הנדסת חשמל
רובוט המשלים מסלול בזמן מינימלי תוך התגברות ודווח על מכשוליםהאתגר 

.הלימודיםניצול טכנולוגיות מתקדמות המאפשרות פיתוח מערכות מורכבות בשלב מוקדם של 
.משתנותרחב של פתרונות ברמות מורכבות מנעד , התנסות בתהליך הנדסי מלא

.הפרויקטנחישות ולימוד עצמי כחלק אינטגרלי של , יוזמה, מרחב ליצירתיות
,  ר דב  מלונק"ד, ר רינה צביאלי גירשין"ד, ר יינון סתיו"ד, סולומוןבני ר "ד, ר רפי כהן"ד
.שרה צור, מן'גיא תורג,  ר בנצי דקל"ד

F2F Transformative Learning



F2F Transformative Learning

דיגיטליים של סטודנטיםתוצרי למידה 
.של הידע' הספקים הבלעדיים'המרצים לא 

(  צרכן+ יצרן )' יצרכנים'הסטודנטים כ

בייצור המידעשותפים 
שלוולא רק צרכנים פאסיביים 

, סרטוני מידע
,  מידע אינטרנטייםדפי 

,  מושגים בוויקיפדיההשבחת 
בקוד פתוח אפליקציות 

בניית רובוטים
ועוד



להנדסת מחשביםסטודנטים 
שנה ד 

ר"ד-מבוא לתקשורת ותורת האינפורמציה 
.בני סלומון

סרטוןכ( ויטרבי)אלגוריתם המחשת : האתגר
לביטוי רמות חשיבה גבוהות של הבנה המביא 
.אינפוגרפיקה, מיקוד ופישוט התהליך-ויישום 

סטודנטים להנדסת תעשיה וניהול
סמסטר א', שנה א

ר גדי פרנקל"ד–1קורס פיזיקה 
סטודנטים4-5של צוותים TBL ,9תהליך למידה 

תוצר דיגיטלי לסיכום תהליך מקיף : האתגר
.של למידה

.  בנושא גרביטציה ולווינותDצוות סרטון 

https://www.youtube.com/watch?v=ehwqNLU8ihs&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ehwqNLU8ihs&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=9xgvjzqC1wA
https://www.youtube.com/watch?v=9xgvjzqC1wA


המדגימים כיצד להתמודד עם לחץ באופן עצמאי  הכנת סרטונים : האתגר
.Biteableשימוש בכלי . ואלו אפליקציות יכולות לסייע בכך 

.Padletלוח שיתופי להסרטונים הועלו 
.סיגל תפארת' פרופ, ס"המחלקה למנע' , לחץ והתמודדות': הקורס



.י סטודנטים"להעשרת תוכן ע' מרחבים'נפתחו  Moodle-בהקורסים באתרי 
.א מהם"הוטמעו בכPadletלוחות 

, הסטודנטים כשותפים פעילים בתהליך הלמידה

וצריכים להעשיר את תוכן הקורס הנמצא גם יכולים 

ללמוד , שם יוכלו לחזור ולהעמיק בו, באתרי הקורסים

.  את השיח סביבומהמידע השיתופי שבו ולהרחיב 



תשתיות

נמל הבית
אתר

טכנולוגיה ומה שביניהם-למידה-הוראה
וסטודנטיםלמרצים 

רישיונות לכלים דיגיטליים

Moodle
, התאמה ללמידה מרחוק

ניהול למידה, התמצאות

מרחבי למידה
הקמפוסיםברחבי 

"תוכנות שלא נמחקות בלילה"

כולל שבתות וחגים= '  מכל מקום וזמן'
טיפול בתקלות/התרעות

In Houseפיתוחים 

BIמערכת 
מנהלים אקדמיים

תוצאות סקרים  , מגמות
בלחיצת כפתור





נמל הבית
סטודנטיםגם עבור ה

,  האתר נמצא לרשותכם, קחו לכם את הזמן
עם  ' תעשו בינג, תשוטטו בסמטאות שלו

צאו לדרך..הסרטונים ששזרנו בו ו
!בהצלחה 

Push   ליישום
כדף אינטרנט מעוצב 

Smore-ב

https://www.smore.com/qkp83
https://www.smore.com/qkp83


רישיונות

לוח שיתופי מקוון

כלי אינטראקציה

צעד, צעד
Push

רעיונות ליישום

https://vimeo.com/521784550/3cf596cff3
https://vimeo.com/417558240/0838f44074


מעורבות והשקעה משתנים, ללמידה פעילה בהיקףמתודות ... צעד צעד



,  כר פורה לשיתוף ביוזמות וברעיונות ייחודיים
.Best Practices-להתנסויות בראשית דרכן ואחרות שהפכו עם הזמן ל

שיתופיות



BIמערכת -תשתית 

. י צרכי מנהלים אקדמיים"פיתוחים נוספים עפ, השלמות, לאחר אפיון התאמות, הצעת מחיר-' בשלב ב
. ראש תחום מערכות מידע במרכז האקדמי רופין, חברת סגל, ר ערבה צורי"ד( ובנדיבות)בסיוע 



Moodle-תשתית 

. מקצועי חיצוניייעוץ בסיוע -אפיון , מיקוד דגשים, יציאה למכרז לאחר תהליך איסוף צרכים



הפקת לקחים, איסוף מידע

איסוף צרכים  
לשיפור תשתיות
סטודנטים ומרצים
Moodle, BI

סטודנטים
סקרי הערכת ההוראה*

התאמת השאלונים

סקרים ייעודיים*
אפקטיביות הלמידה מרחוק

פרקטיקה ולמידה פעילה, תשתיות
הקניית כישורים לעולם העבודה

קבוצות מיקוד*

מרצים
*הקורססילבוס 

*דייםייעוסקרים
תשתיות ושירות למרצה

חדשנית ברופין/מיפוי הוראה ייחודית

*התהליך לגמול הצטיינות

סקר בוגרים  
(2023)



התאמת נוסח השאלונים–סקרי הערכת ההוראה -אסוף מידע 

ב"למידה תשפ-נוסח שאלון הוראה*

סטודנטים



מקווןסילבוס -איסוף מידע 

היערכות , תכנון, חשיבה

תהליך הדרגתי
. כלל רופין' בסמסטר ב, תכניות לימוד4-פיילוט ב' סמסטר א

משאביםהשקעת 
. תמיכה וסיוע של צוות מערכות מידע, מפגשי הכוונה לסגל, מדריך למשתמש', מקוון ייעודיטופס 'בניית 

בסיום התהליך
.מהמידע100%, מהסילבוסים100%תכניות בפיילוט נאספו 4

.הקלדה+ ( לא מילאו המידע הנוסף23%)מהסילבוסים 87%נאספו . ליקוט ידני של המידע, השאר

בסיס נתונים  
ועדכון  שליפהל

סגל אקדמי

מערכת לאיסוף  
מידע באופן מקוון

Desktop-ולא קבצים אישיים ב

ניתוח מידע מהיר  
הפקת לקחים

'  שפה אחידה'
שקיפות ומחויבות  

מול הסטודנטים

מידע  נגישות
ניהול אקדמי





.שבה ומציעה להפריד בין איסוף המידע לבין הצגתו לסטודנטיםאני "

.  לסטודנטיםאלו לא יהיו הגרסאות שיוצגו , אם חברי הסגל מתבקשים להעלות מידע זה בסילבוסיםגם 

.שברור לי העניין באיסופוהחדש הוא מידע ניהולי המידע 

ככלי ההוראה שלו גם מנטימטר מאד לא ראוי ולא מכובד שמרצה יפרט רשימה של כלים כמו לי סטודנט נראה -של יחסי מרצהבפרספקטיבה 

יש להפריד בין יכולות ההוראה וכלי ההוראה של המרצים שכוללים יכולות מחקריות ויכולות פרקטיות  . אם הם משמשים אותו בהצלחה גדולה

".בזמןוכבוד המערכת וטפלו בכך שמרו על כבודנואנא .בלבדאופרטיבית -אבל חשיבותן טכנית, לבין הזוטות שבשוליים שנותנות הרבה צבע

דבר שנותן רק תמונה חלקית של המידע שהוזן תוך כדי העבודה על הסילבוס, חלק מהתפריטים ומהטקסטים שאנחנו מכניסים אינם נראים במלואם; חוויית המשתמש נמוכה למדי

.  מאיתנו להגיע לשדות המתאימים עם העכברדורש , הוא מוגדר משמאל לימין, מימין לשמאל ויאפשר לנו להתקדם בקלות משדה לשדהשיהיה במקום -הגדרת הטאב בטופס המקוון היא הפוכה 

זה פחות נוח וגוזל זמן מיותר

זה היה מקצר מהזמן הנדרש למילויו-את הנתונים הללו " זוכר"הטופס היה אם ....אנחנו נדרשים להזין שוב את , למשל, כך. אין הזנה אוטומטית של שדות על סמך טפסים מקוונים קודמים

.  מבלי להגיע לממשק הטפסים, של טופס שנמצא בעבודה" שליפה"אפשר ורצוי להוסיף שדה של . איתור הטופס ששמרנו הוא די מסורבל

נעלם וצריך להקליד אותו בשנית( בעברית ובאנגלית)שם הקורס , כשחוזרים לעריכת טופס שמור

1ביום ' בונים'תהליך מקוון פשוט לא /גם טופס. ת טובה.חווית משתמש=  תשתית  

.לא צריך להיות חלק מהסילבוס, ת  זהו מידע ניהולי.איך אני מלמד



סקר ייעודי למרצים לאיסוף נתונים+ סילבוס 



Blended Learning - On Campus

קורסים בכל מחלקה4

סינכרוניות-יומרו ליחידות למידה א( שעורים2-4)עד שליש קורס 
.מחצית הקורס בקורסי האנגלית

נוכחות מרצה איך לומדים פה

הנאה, הנעה



למידה

,  בקצב אישי

התקדמות  

מבוססת  

ביצועי  

הבנה

למידה  

שיתופית  

מרחוק  

ללא  )

(כיתה

שימוש  

,  בכלים

אפליקציות  

טכנולוגיות  

תמשתנו

משימות  

,  חקר

,  סיורים

גם  

וירטואליים

ידע של  

מומחים  

במגוון  

ערוצי  

למידה  

, שמע)

, ויזואלי

(טקסטואלי

-פרו

אקטיביות  

תוצרי  

למידה  

ייחודיים

נגישות

לחומרי  

הקורס

חזרה על  

החומר  

הנלמד

מדדי  

התקדמות  

לסטודנט

Blended Learning - On Campus

התועלות לסטודנטים



הקורסאתר 
,  איך לומדים פה
נוכחות מרצה 
,  תכולת היחידה
,  רצף הלמידה

דרישות ואופן הערכה  
(  ציון, לא עובר/עובר)

.תקשורת וכו

י המרצה"ע-תכני הליבה /הקניית ידע

סרטוני הקניית ידע קצרים וממוקדים4-6
(דקות לסרטון6-10)

דקות25-40

ית בתהליך הלמידה  /הערכת זמן השקעת הסטודנט

(אופציונלי)הרחבה -העשרה

,  מומחים, אתרים, מאמרים: תוכן נוסף+

.  מידע אינפוגרפי ועוד, פודקאסטים

מבדקי ידע/מגוון אינטראקציות
היקפים משתנים

כחלק מהתוכן, אוטומטיתבדיקה 

תוצרי למידה/משימות

(יישום-הבנה)טווח מורכבות משתנה 
דיגיטלי שיתופי  /תוצר למידה אישי

סינכרוניות-למידה א' רף  מינימום להמרת שעורים ליח

זמן השקעת הסטודנטים בתהליך הלמידה



20%F2Fעד + 

On-Line Learning

תגמול מרצים
זכויות יוצרים

.  הסטודנטים ירכיבו את תמהיל הלמידה בקורס

חוליות8של ' Buffet'חוליות מתוך 4יבחרו 

.ז"נ2=חוליות4. ז"נ0.5=חוליה1

מיומנויות לעולם העבודה בהתאמה אישית
'ג סמסטר ב"תשפ

'אושר גדול'...וביחד' מעט'כל מרצה משקיע 

איך לאתר מידע איכותי ברשת

מגוון בצוות-איך להרוויח ולהפסיד מ

איך לקדם את העסק שלי בעזרת שיווק דיגיטלי  

How to create powerful presentations

.ועוד

(קידום הוראה)שרון נסיס , (אנגלית)טל לוי , (הנדסה)ר רפי כהן "ד, (מדעי הים)ר יאיר סוארי "ד, (ס"מנע)סיגל תפארת ' פרופ: וועדה אקדמית
קרן עיני' גב, ד רביב לוי"עו, ר משה יונתני"ד, ר הדס הרמתי"ד, גוטמן-טלי סגר' פרופ, שקד גלבוע' פרופ, סיגל תפארת' פרופ: המרצים בקורס



Digital We Learn-תובנות חשובות 

במציאות 
אחורה 2צעד קדימה 

כולם לקמפוס
שידור בזום לייב

Transformativeללמד תמשיכו 
זום מלא/אומיקרון
Blendedתכינו 

עומסס גדול
על המרצים

The New Teachers
חששות

תגמולים, זכויות יוצרים
עוד לא רואים את היתרון

לא מעבר לאופק', בכאן ועכשיו'הם 

בניית תשתיות 
זה לא פופפפ וגמרנו

,  אפיון, ייצור צורך, איסוף צורך
,  הטמעה, בנייה, חווית משתמש

.יישום, תיקונים
דיגיטלי' מאסטר'גם להיות 

לא קורה ברגע

לֶד וַַתַהר וַתֵּ

זמןאורכת הטמעת שינוי 



תודה
לסגל המרצים היצירתי שלנו

להנהלת רופין
למנחים המקצועיים

לספקים, מידע' לצוות מע
לצוות היחידה

ראש תחום הוראה מקוונת-נטע סופר 
מפתחת למידה דיגיטלית-חנה אשכנזי 
ראש תחום סקרים ומחקר-מיכל בראל 

רכזת היחידה-מאירי -עדי שהם

שרון נסיס
לקידום ההוראההיחידה 


