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Bring Your Own Device 

 

  אישי מכשיר לומד לכל זה למידה דגם במסגרת

  הלימוד שעות במהלך אליו צמוד שהוא שלו

   .ולאחריהן

 ?BYODמהו 

 ?טכנולוגיה או פדגוגיה

http://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/Good-Practice/Videos/Primary/#64066579


 
 

 מגמה מואצת ליישום מיזמים בדגמים שונים  קיימת  -בארצות הברית

שנערך בארצות הברית בשנת  סקר . 2010משנת החל   BYODשל 

  BYOD -שאחוז בתי הספר אשר מיישמים את מודל המראה  2014

 .  56%-ל 36%-מהברית עלה בארצות 

 

   כמעט בכל . אחת המובילות בתחום מזה מספר שנים –אוסטרליה

 .  המודלכיום מיושם בית ספר ביבשת 

 

 דגם ה -ניו זילנד- BYOD   ונמצא שמרבית בתי  , לשגרת עבודההופך

 .בהצלחהמודל למידה זה הספר מיישמים 

 

דגם למידה זה מצוי בעיקר בבתי ספר  -מדינות האיחוד האירופאי

 .פרטיים

 ?מה קורה בעולם



 
 

Horizon report  K12 (2015) 



Horizon report  HEd (2015) 



 
 דגם משרד החינוך

http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/
Pages/Byod.aspx 

 
 

הלמידה בשילוב אמצעי קצה בבית ספר יסודי  זמן  -יישום

מזמן הלמידה   50%לא יעלה על ', ו–' בשכבות גיל ד

במהלך השבוע בכיתה וזמן הלמידה בשילוב אמצעי קצה  

יתבצע בכפוף לצרכי ההוראה  , בחטיבת ביניים ובתיכון

 . והלמידה שמורי בית הספר יחליטו עליו

מחשב  )למידה מתקדם בשילוב אמצעי קצה דגם  -הגדרה

בה , מענה למגמה החדשה בחינוךנותן ( נייד או מחשב לוח

לכל לומד מכשיר אישי צמוד לאורך שעות הלימוד ומחוצה  

 .  להן



 
 דגם משרד החינוך

 

 
 

http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Documents/mictav_laorim.pdf 

 -הינםהכניסה לתוכנית עקרונות 

תעשה באמצעות ספרים דיגיטליים  הלמידה 1.

 (.לתלמידיםחלקם אף יונגשו בחינם אשר )

אחד מהתלמידים המשתתפים בתכנית יהיה  לכל 2.

כלכלית  שמתקשים הורים )אמצעי קצה זמין 

 (.יקבלו סיועאמצעי קצה להעמיד 

מהורי שכבת ומעלה  70%בכתב של הסכמה 3.

 .התלמידים שנבחרה להשתתף בתכנית

http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Documents/mictav_laorim.pdf
http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Documents/mictav_laorim.pdf


 המשך/דגם משרד החינוך
http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/

Pages/Byod.aspx 
 

 
 

נתיבים בהוראה  "בהלימה ל –דוגמאות לדרכי הוראה ולמידה 

 "משמעותית

בשילוב ספרים דיגיטליים ותכנים  הערכה -למידה-הוראה1.

 דיגיטליים  

 ולמידה שיתופית  הוראה 2.

 החקרבדרך למידה 3.

 קורס/ שיעור/מרחוק של נושאלמידה 4.

 הכיתהניידת מחוץ לכותלי למידה 5.

 - Gaming, בלמידהמשחוק 6.



BYOD Models 

Wan, N. (2015). Mobile learning: BYOD and Personalized Learning. New Digital Technology in 

Education. Springer. pp. 171 – 189. 



BYOD MODELS 

 
ס מגדיר פלטפורמה אחידה למחשבים ניידים או  "בי1.

 .טאבלטים

ס מגדיר פלטפורמה אחת של מחשבים ניידים  "בי2.

 .ואפשרות להוסיף מכשיר נוסף

ס מגדיר פלטפורמות רבות שיש להן דרישות קדם  "בי3.

 .  טכנולוגיות

או   טאבלטבחירת כל תלמיד במחשב נייד או 4.

netbook. 

כל תלמיד יכול להביא מביתו כל מכשיר ובלבד שיהיה  5.

 .מחובר לאינטרנט

 

 

 



BYOD – MODEL 2 
 Bring your device – whatever connects to the 

internet (BWDCI). 

 Bring your own standard standard-functionality 

device (BYOSFD). 

 Bring your own standard-platform device 

(BYOSPD). 

 Bring your own designated standard device 

(BYODSD). 

 

Handal, B., (2016). Mobile Makes Learning Free. IAP. P. 49-56 
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  התלמידים צריכים להרגיש נוח עם המכשירים איתם

 .הם לומדים

המורים: 

 קושי בהפעלת כיתה עם מכשירים שונים ומתן מענה

 (.גם פדגוגיות וגם טכניות)לבעיות שונות בהפעלה 

 החופש לבחור בין הדגמים השונים מאפשר למורים להגיע

ובעודם ניצבים מול שונות זו  . ולהכיר מגוון רחב של מוצרים

הם מגיעים למסקנה שהקושי שלהם לא יכול לעמוד בינם  

שזוהי , לבין סביבת עבודה שבה התלמידים הם במרכז

 (.Handal, 2016)המטרה האולטימטיבית של מערכת החינוך 

 

 

BYOD – MODEL 2 



BYOD – WAN (2015) 

 למוסדות שיאמצו את ה-BYOD  ,  יהיו קשיים ברמות שונות בתכנון הפעילויות

 .הלימודיות וזאת בעיקר במודלים ההטרוגניים

והיכולות שלהם  , המורים חייבים להיות אוריינים בשילוב הטכנולוגיות הניידות

 .לתרום לתהליכי הלמידה

 המורים חייבים להיות בעלי עמדות חיוביות כלפי השילוב של הפדגוגיה

 .והטכנולוגיה הניידת

הם צריכים להיות בעלי יכולות לתכנן מודל פדגוגי. 

  הסטודנטים צריכים ללמוד את הערך של הלמידה בעזרת טכנולוגיה ניידת

וצריך לתת להם זמן כדי לרכוש את המיומנויות הנדרשות לשימוש בכלים  

 .השונים

 הם צריכים ללמוד להשתמש בטכנולוגיה הניידת בפעילויות למידה בהקשרים

 .פורמליים ולא פורמליים

הסטודנטים צריכים לדעת לשמור על הציוד שלהם. 

 
Wan, N. (2015). Mobile learning: BYOD and Personalized Learning. New Digital Technology in 

Education. Springer. pp. 171 – 189. 



Mark Anderson. For more information, check out Mark’s full 

post, “Teacher confidence in using technology”) 

http://ictevangelist.com/teacher-confidence-using-technology/


 ?מהו האתגר

הוראה בכיתה שבה יש תלמידים  

,  סגנונות למידה שונים, רבים

 טכנולוגיות שונות

 .מורה אחד... ו                       



 ?מהו האתגר ומהם הפתרונות

 -פתרונות פדגוגיים
 קבוצות/ עבודה בזוגות•
 -ניצול החזקות של כל מכשיר  -משימות שונות•

 טכנולוגי יקסו'ג

 -פתרונות טכנולוגיים
 עבודה עם אתרי אינטרנט•
 עבודה עם יישומים מקבילים•
 שימוש באפליקציות עם אתרי רשת•

Fractions using a variety of technologies 

http://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/Good-Practice/Videos/Primary/#64066579


 
 

 עבודה עם אתרי רשת 

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=DA11024B2790806D!16352&app=PowerPoint&authkey=!ABA7fIeCYaB

UeqI 



 
 

יישומים מקבילים למכשירים  
 שונים

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=DA11024B2790806D!16352&app=PowerPoint&authkey=!ABA7fIeCYaB

UeqI 



 
 

http://www.bluevalleyk12.org/education/components/scrapbook/default.php?secti

ondetailid=78426#getstarted 

 אפליקציות עם אתרי רשת



 סיכום
 המציאות שלBYOD   כבר כאן בבתי הספר 

 משרד החינוך ורשויות מקומיות מברכים על

 .כך

הדילמות הפדגוגיות וניהול הכיתה רבות. 

אפשר לגבש יותר מדרך אחת לפעולה :

תוכנה אחת במכשירים  /משימוש באפליקציה

טכנולוגי וזאת  יקסו'בגשונים ועד לשימוש 

 .בהתאם לתחושת הביטחון של המורה בכיתה



 סיכוםל
 

-http://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/Good

64066579Practice/Videos/Primary/# 

 !מומלץ -שיעור חשבון עם מכשירי קצה שונים

Fractions using a variety of technologies 

https://www.youtube.com/watch?v=A7zHdGfN530 

-www.pdsttechnologyineducation.ie/en/Goodhttp://

94672794/#Practice/Videos/Primary 

 בבית ספר יסודי טאבלטיםפתרון בעיות עם 

-http://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/Good

94672793Practice/Videos/Primary/# 

 

-http://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/Good

94672789Practice/Videos/Primary/# 

 אייפדיםעוד סרטון מומלץ על עבודה משולבת 

4X81Bq9BdV2https://www.youtube.com/watch?v= 

 .סרטון נחמד. הצעות לשימוש 10

http://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/Good-Practice/Videos/Primary/#64066579
http://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/Good-Practice/Videos/Primary/#64066579
http://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/Good-Practice/Videos/Primary/#64066579
http://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/Good-Practice/Videos/Primary/#64066579
http://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/Good-Practice/Videos/Primary/#94672794
http://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/Good-Practice/Videos/Primary/#94672794
http://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/Good-Practice/Videos/Primary/#94672794
http://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/Good-Practice/Videos/Primary/#94672794
http://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/Good-Practice/Videos/Primary/#94672794
http://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/Good-Practice/Videos/Primary/#94672794
http://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/Good-Practice/Videos/Primary/#94672793
http://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/Good-Practice/Videos/Primary/#94672793
http://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/Good-Practice/Videos/Primary/#94672793
http://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/Good-Practice/Videos/Primary/#94672793
http://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/Good-Practice/Videos/Primary/#94672789
http://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/Good-Practice/Videos/Primary/#94672789
http://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/Good-Practice/Videos/Primary/#94672789
http://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/Good-Practice/Videos/Primary/#94672789
https://www.youtube.com/watch?v=2BdV9Bq81X4
https://www.youtube.com/watch?v=2BdV9Bq81X4
https://www.youtube.com/watch?v=2BdV9Bq81X4
https://www.youtube.com/watch?v=2BdV9Bq81X4
https://www.youtube.com/watch?v=2BdV9Bq81X4
https://www.youtube.com/watch?v=2BdV9Bq81X4
https://www.youtube.com/watch?v=2BdV9Bq81X4
https://www.youtube.com/watch?v=2BdV9Bq81X4

