
      

 

 

 

 היחידה האקדמית לתקשוב 

 tikshuv@beitberl.ac.il 4|  דוא"ל   49-4046744|  פקס   49-4046044|  טל'   00944המכללה האקדמית בית ברל, דואר בית ברל 

Beit Berl College 

 الكلية االكاديمية بيت بيرل

 

 /שי שטרן ומרסל אסוליןבטכנולוגיה ניידת למידה מבוססת מיקום

 

 הטיול השנתי –מערך שיעור ללמידה ניידת 

, עבודת בית ידה מכינה, למהערכות – הטיול השנתי לשכבת י"ב  - יחידת לימוד: הנושא .1
 והטיול עצמו.

 סטוריה, תנ"ךי, שיעורי גאוגרפיה, ה: לימודי ידיעת הארץ בשיעורי של"חידע קודם נדרש .2
 המחוקקת, המבצעת והשופטת. –על הרשויות המרכזיות במדינת ישראל באזרחות ולמידה 

)תתקיים הכנה  הפעילות המקדימה תתבצע בכל כיתה - שכבת כיתות י"ב: קהל היעד .3
 למחנכים(. 

 : מטרת על .4
 הכרת הארץ ואהבתה, טיפוח מחויבות ואחריות לארץ ישראל )לנוף, לטבע, לאדם ולחברה(

 .ולמדינת ישראל

 מטרות אופרטיביות

וחלקם  1יכירו את מסלול הטיול המתוכנן באמצעות האפליקציה "עמוד ענן" התלמידים .א
 ם מובילים ומדריכים במהלך הטיול.ישמשו כגורמי

שלהם את היעדים  יסמנו בסמארטפוןיכירו את המסלולים המתוכננים, כלל התלמידים  .ב
"עמוד שאליהם הגיעו במהלך המסלול, יצלמו את היעד ויעלו את התמונה ואת תיאורה ל

 ענן".
 :מטרות משנה .5

 :תקוגניטיביו .א
 למידה בין תחומית של הנוף, הטבע והאדם בארץ ישראל. (1

ת )תהליכים ונקודות מפנה( בתולדות העם בארץ ולמידה בשדה של סוגי (2
 העכשווית.ובהוויה הישראלית  ישראל

 המחשת פרקים מוגדרים מתוך מגוון המקצועות הנלמדים בבית הספר. (3
 ערכיות / חברתיות: .ב

 חיזוק תודעה לאומית בזיקה לתולדות העם ומורשתו בארץ ישראל. -חינוך לאומי  (1

חיזוק המעורבות החברתית והכרת המאחד והמייחד את הפרט  –חינוך חברתי  (2
 בחברה.

של כבוד ואחריות לסביבה הטבעית וזיקה לארץ, חיזוק יחס  - חינוך סביבתי (3
  לנופיה, לחי ולצומח.

 ג. חברתיות / אישיות:
 הדדית בין התלמידים.העזרה הסובלנות והחיזוק  (1
  גיבוש חברתי של הכיתה. (2
 תוך היענות לשונות שבין התלמידים. הלומד העצמאיחיזוק  (3
 .מנהיגות אצל התלמידיםהטיפוח  (4

                                                           

1
המדריך השיתופי לידיעת הארץ, הוא  -אפליקציה הטובה ביותר בישראל לטיולים ולניווט שטח ה -"עמוד ענן"  

חברתי ליצירת מדריך טיולים ואנציקלופדיה גיאוגרפית לידיעת הארץ, ככלי למטיילים, לתלמידים, ולאוהבי  פרויקט

 .ארץ ישראל
אלף )!( נקודות עניין  72-, שעליהן למעלה מממד-מפות טופוגרפיות בתלתהאפליקציה מציגה את המיקום על גבי 

ניתן לבנות מסלולים עד לרמת נקודת ציון ממוקדת, על בסיס שבילים,  .הכוללות תיאור של מקומות ואתרים בארץ

 דרכי עפר, כבישים וכו'.
ף נקודות עניין ותמונות ולעדכן מצאתם נקודת עניין חדשה בעיר או בשטח? הוסיפו אותה! כל משתמש יכול להוסי

את המידע הקיים ישירות מהטלפון הסלולרי או באתר האינטרנט. האפליקציה מתעדכנת בכל הפעלה. ניתן 
באופן אוטומטי לעמוד האישי  מסונכרנותלהעלות קבצי מסלול באתר והם יופיעו באפליקציה. הקלטות המסלול 

 .באתר
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 :רגשיד. חוויתי / 
  הקשר הרגשי  בין התלמיד לנופי הארץ, אתריה ותולדותיה.חיזוק  (1
 יצירת חוויות אישיות וחברתיות משותפות. (2
 גיוון בשגרת הלימוד בבית הספר. (3
 בארץ ישראל.ת יופי הנוף, הטבע והתרבות האנושי מפגש חוויתי עם (4

 
בתחומים ללמידה  ממשקקיים : קישור לנושאים אחרים במקצוע או במקצועות אחרים .6

האזרחות, ידיעת הגאוגרפיה, התנ"ך, , ההיסטוריה למשל: בתחומיהדיספלינרים השונים 
  הארץ וחינוך כללי.

 של הילד, רלוונטי כמעט לכל תחומי הלמידה והעשייה: רלוונטיות לעולמו של התלמיד .7
 .'וכואישיות, למידה באמצעות טכנולוגיה ניידת -מנויות ביןלמידת מיו

 להכנה והטיול עצמו. שיעורים שלושה: הפעילותמשך הזמן המשוער של  .8
, כהערכות של הכיתה לטיול השנתי : בהתאם לתוכנית הלימודיםקונטקסט ברצף ההוראה .9

 מבוסס על תוכנית הליבה להכרת הארץ ואהבת המולדת של משרד החינוך.

היישום כמובן  השיעורים. לושת, נדרש חדר אור קולי לשות שכבת יב'כית – מיקום השיעור .11
 בטיול עצמו, שבועיים לאחר ההכנה בכיתה.

 –/סימולציה/קבוצות ונימוק לבחירה( קולנוע/)פרונטאלימתודות העברה/שיטות הוראה  .11
 פורט בטבלה.י

 :חשיבה מנבאת קשיים .12
מפצל מורכב  –קיים צורך בהצטיידות במטענים לטאבלטים ולטלפונים הניידים  .א

שניתן לחבר באוטובוס למצת ונקודת ריכוז הטענה בכניסה לאתרים כמו הכנסת, 
 יד ושם וכו'.

 ע"י ביה"ס במכשירי טאבלט. יצוידותלמידים ללא מכשירים חכמים  .ב
הכנת מספר תלמידים רב לביצוע ההדרכה בשטח על מנת שישלימו מידע נדרש זה  .ג

 לזה.
בפרטיו ישב במושב הקדמי של האוטובוס  מחנך כיתה המכיר את המסלול ובקיא .ד

 למניעת טעויות ניווט.

 .טיול מהנה ומוצלח .13
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 יםצפוי של השיעורהמהלך פירוט ה
 

  

 פעילות לתלמיד וחומרי עזר תשובה צפויה שאלה מרכזית נושא פרק הזמן

 הסבר על הטיול השנתי, מטרותיו ופירוט של מסלול הטיול המתוכנן: דק' 15
 קריית הלאום, יד ושם והר הרצל, הכותל המערבי ועיר דוד –ירושלים  – 1יום מס' 
 עין גדי, מצדה, מערות קומראן –וים המלח  מדבר יהודה – 2יום מס' 

מהי  "עמוד ענן" דק' 31
אפליקציית 
"עמוד ענן" 

וכיצד 
משתמשים בה 
)איתור נקודות 

רלוונטיות, 
בניית מסלול, 
נקודות ציון, 

הפצה לכל 
 המשתתפים(

התלמידים 
ברובם אינם 
מכירים את 
 האפליקציה

התקנת האפליקציה לכלל התלמידים 
בטלפונים הניידים ומתן הנחיות לביצוע 

פעולות בסיסיות לאחר הורדת 
 האפליקציה:

 1:51,111מהי מפת טיולים 
 פתיחת קובץ מסלול

 מציאת נקודות איתור
 שמירת נקודות

 בניית מסלול הגיוני
נקודות  –טח קריאת מפה והתמצאות בש

, תחנות דלק, יםאחיזה )צמתים מרכזי
 גשרים ומעברים וכו'(.

 שיתוף מסלול עם חברים.
זהו שלב בסיסי מאד של שאילת 

השאלות, סקרנות, למידה חקרנית של 
 התלמידים.

 חלוקה לקבוצות: דק 45
בניית מסלול הטיול 

בארבע קבוצות )ע"פ 
 מסלול הטיול(:

 קריית הלאום
 הר הרצל ויד ושם

הכותל המערבי ועיר 
 דוד

מדבר יהודה וים 
 המלח

כל קבוצה 
נדרשת לאתר 
את הנקודות 

המרכזיות בהן 
נבקש לבקר 

ולבנות מסלול 
 טיול

עבודה 
בקבוצות, מענה 

לשאלות תוך 
 –כדי הפעילות 

הבאה לידי 
ביטוי של 

למידה ניידת 
משותפת 
באמצעות 

טכנולוגיה 
נגישה 

 .ופשוטה

להכין על כל אחד מהאתרים נדרש 
סקירה מקדימה מבוססת על החומר 

שנלמד בכיתה בתחומי הדעת השונים ועל 
בסיס המרשתת, ובכל אתר, חברי 

לתת סקירה על האתר  והקבוצה יידרש
היסטורית,  –בהתאם למטרות שהוגדרו 

גאוגרפית, אזרחות, ידיעת הארץ, טבע, 
 נוף וכו'.

בשלב זה תבוא לידי ביטוי עבודת הצוות, 
ויות חשיבה גבוהות בכדי פיתוח מיומנ

להביא את סיפורם של המקומות באופן 
יצירתי ולא שיגרתי, אקטיביזם של חברי 

הקבוצה, הבעה עצמית של הפרט ע"י 
שילובן של התאמות נדרשות במסלול 

 וכו'.
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 פעילות לתלמיד וחומרי עזר תשובה צפויה שאלה מרכזית נושא פרק הזמן

לאחר שהקבוצות העמיקו את הידע על המסלולים שאושרו להם בסיום השיעור השני והכינו את  –שבוע לאחר מכן 
הסקירות לשטח, מציגה כל קבוצה בקצרה )תמצית( את המסלול עליו היא אחראית. ההצגה תבוצע על מסכי 

שיטת  להכין את התלמידים למסלול הטיול ולהדגים בפניהם את התלמידים ועל מסך מרכזי בכיתה, על מנת
 הלמידה הניידת באמצעות טכנולוגיית מיקום.

 יד ושם והר הרצל – 1קבוצה מס'  דק 11

 
התלמידים סימנו  –שם נפתח את הסיור שלנו בירושלים  –דוגמא למסלול הסיור ביד ושם והר הרצל 

את האתרים, נעזרו בכרטיסיות של "עמוד ענן" ובאתרים נוספים באינטרנט על מנת לכתוב את 
הסקירה על האתרים ושלחו לכלל התלמידים קישור למסלול שכל אחד יכול לפתוח בסמארטפון שלו 

 )בעלי מכשירי אייפון פותחים את הקישור , לכולם.GOOGLE DOCS –ואת הסקירה שלחו ב 
 בדפדפן שלהם(. 

 –ב או ישתמשו  WAZEיד ושם, יפתחו התלמידים  –הניווט מבית הספר לאתר הראשון  לטובת
GOOGLE MAPS . "בהגיעם ליד ושם, יזכירו לתלמידים כי עליהם לשתף את מיקומם ב"עמוד ענן

 ולצלם.
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 קריית הלאום – 2קבוצה מס'  דק 11

 
לשם נגיע אחרי הסיור ביד  –דוגמא למסלול הסיור בקריית הממשלה, הכנסת ובית המשפט העליון 

התלמידים סימנו את האתרים, נעזרו בכרטיסיות של "עמוד ענן" ובאתרים נוספים  –ושם והר הרצל 
באינטרנט על מנת לכתוב את הסקירה על האתרים ושלחו לכלל התלמידים קישור למסלול שכל אחד 

 , לכולם.GOOGLE DOCS –ל לפתוח בסמארטפון שלו ואת הסקירה שלחו ב יכו
  –פתחו התלמידים ב י לקריית הלאום מהר הרצלאת מסלול הניווט 

 , 
 ם.ב"עמוד ענן" ולצלזכירו לתלמידים כי עליהם לשתף את מיקומם י, לקריית הלאוםובהגיעם 

 הכותל המערבי ועיר דוד – 3קבוצה מס'  דק 11

 
התלמידים סימנו את  –לשם נגיע אחרי הסיור בקריית הלאום  –דוגמא למסלול הסיור בעיר העתיקה 

האתרים, נעזרו בכרטיסיות של "עמוד ענן" ובאתרים נוספים באינטרנט על מנת לכתוב את הסקירה 
על האתרים ושלחו לכלל התלמידים קישור למסלול שכל אחד יכול לפתוח בסמארטפון שלו ואת 

 , לכולם.GOOGLE DOCS –ה שלחו ב הסקיר
  –את מסלול הניווט מקריית הלאום לעיר העתיקה יפתחו התלמידים ב 
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 , 
 ובהגיעם לחניון הכותל, יזכירו לתלמידים כי עליהם לשתף את מיקומם ב"עמוד ענן" ולצלם.
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 הטיול עצמו:

. ביה"ס בתדרוך בטחון ובטיחות לכלל התלמידיםייפתח ברחבת היציאה לטיולים מול 
ראשי הקבוצות יתודרכו אישית ונוודא שוב שכל אחד מכיר את המסלול היטב ומתדרך את 

נהג האוטובוס כאשר המחנכים נמצאים שם גם. כל הטיול יובל כאמור על ידי הקבוצות 
, יהוו בהתאם לחלוקה שנעשתה מראש ומחנכי הכיתות ומלווים נוספים מבית הספר

 קבוצות בקרה לאורך כל היום.
בכל כיתה יש גם הורה מלווה ומאבטחים שתפקידם לוודא שהכיתה שומרת על עצמה, 

 הולכת בצורה מרוכזת ואף תלמיד לא עוזב את הקבוצה לשום מקום ללא אישור המחנך.
 

+ לאלבום אחד ובאמצעות GOOGLE –בסיום הטיול ירוכזו כלל התמונות ע"פ מיקומים ב 
+ תוכן מצגת מסכמת כיתתית לטיול. המצגת תופץ כמובן GOOGLEהיכולת הבסיסית של 

 לכלל התלמידים.
 

  

 יומו השני של הטיול דק 11
 מדבר יהודה וים המלח – 4קבוצה מס' 

 
לשם נגיע אחרי לינה בירושלים.  –מדבר יהודה וים המלח  –דוגמא למסלול הסיור ביום השני 

התלמידים סימנו את האתרים מצומת בית הערבה, דרך קליה, מערות קומראן, עין גדי ועד מצדה, 
נעזרו בכרטיסיות של "עמוד ענן" ובאתרים נוספים באינטרנט על מנת לכתוב את הסקירה על 

חו לכלל התלמידים קישור למסלול שכל אחד יכול לפתוח בסמארטפון שלו ואת האתרים ושל
 , לכולם.GOOGLE DOCS –הסקירה שלחו ב 

  –את מסלול הניווט מירושלים לכיוון ים המלח יפתחו התלמידים ב 

 , 
 ובהגיעם לכל אחד מהאתרים, יזכירו לתלמידים כי עליהם לשתף את מיקומם ב"עמוד ענן" ולצלם.

מעבר על הציוד שכל אחד נדרש  סיכום השיעור דק' 5
להביא לטיול על מנת להיות 

 הלמידה הניידת. תמחווייחלק 

כל ראש קבוצה נדרש לעשות 
חלוקה בין חברי הקבוצה, על 

איזה אתר כל אחד מקבל 
אחריות ומעביר את ההדרכה 

 בשטח לכלל הכיתה.



      

 

 

 

 היחידה האקדמית לתקשוב 

 tikshuv@beitberl.ac.il 8|  דוא"ל   49-4046744|  פקס   49-4046044|  טל'   00944המכללה האקדמית בית ברל, דואר בית ברל 

Beit Berl College 

 الكلية االكاديمية بيت بيرل

 

 מספר תוספות והערות:
לאורך כל הפעילות המקדימה ובמהלך הטיול עצמו נבצע בקרה שוטפת באמצעות צוות  .1

כי אנו מממשים את המטרות המורים ובאמצעות תלמידים שישמשו ראשי קבוצות הלמידה, 
שהצבנו לעצמנו תוך שימוש בכלים ללמידה מבוססת מיקום. נוודא כי אנו אכן מעמיקים 
ומעצימים את חווית הלמידה של התלמיד, ושאנו נוגעים בכל אותן תכונות המובנות בלמידה 
 מבוססת מיקום כמו חשיבה יצירתית, העמקת יכולת השילוב של ידע ממספר תחומי למידה,
העמקת שיתוף הפעולה בין המורה לתלמיד, ובין התלמידים לבין עצמם, מיקוד של 

 .התלמידים להשגת המטרות שלהם באופן אקטיבי וכו'
השימוש באפליקציית "עמוד ענן" מאד פשוט ולכן אין צורך להרחיב בכיתה יותר מדי על אופן  .2

וניווט  איתור נקודות היעד,, , אלא להתמקד במיומנויות של קריאת מפההאפליקציההפעלת 
 –ו  WAZEשילוב אפליקציות נוספות כגון  בסיסי בשטח עירוני ובתנועה על כבישים ראשיים.

GOOGLE MAPS יסייע בידי התלמידים לוודא כי הם שומרים על המסלול המתוכנן ,
 ונמנעים מבזבוז זמן יקר בפקקי תנועה.

לציין את מיקומם בהתבסס על נקודת המיקום במהלך הטיול יידרשו התלמידים באופן מזדמן  .3
 שלהם על המפה בזמן אמת ולאתר אתרים מעניינים בדרכם שלא נדרשו ללמוד עליהם מראש.

בעיר דוד ובמצדה ההדרכה תתבסס על מדריכי המקום )לא ניתן לטייל בקבוצה באתרים אלו  .4
 ללא הדרכה מלווה(.

ם לזכור היכן טיילו בטיול השנתי למרות שזאת לא מטרה מוכרזת ננסה לגרום לתלמידי .5
נציג  הנסכם את הפעילות בשעת חינוך בכיתה, ב –האחרון שלהם במסגרת בית הספר התיכון 

את האלבומים מבוססי המיקום ונזכיר לתלמידים היכן ביקרו, מה כל מקום בו ביקרו מייצג 
 וכו'.

ם ובדר"כ אם רוצים בירושלי שצוינובמציאות לא ניתן להספיק ביום אחד את כלל האתרים  .6
לבקר בכל המקומות הללו בהתאם להנחיות משרד החינוך, נדרשים יומיים מלאים. לצורך 

 מערך השיעור המתודי, שילבנו את כלל האתרים ביום סיור אחד.
 

 מגישים: מרסל אסולין ושי שטרן

 2115ינואר 

 

 


