
 

  

 שינוי חינוכי בזמן אמת –עמותת תפוח 

מתקשרים , חיים דרכה, הם מוצאים עניין רב בטכנולוגיה. תלמידי בית הספר כיום חיים בעולם דיגיטלי שמשתנה ללא הרף
ללמד אותם בעזרתה , לדבר עם התלמידים בשפת הטכנולוגיה, למורים ליישר קו אנו מבקשים לסייע. בעזרתה ולומדים באמצעותה

 . 21-ולהקנות להם את כישורי החיים שנדרשים לחיים מוצלחים ופוריים במאה ה

 מוריםבתי ספר והנהלות החל מ, מורים במסגרות שונות 45,000-הכשירה עד כה למעלה מ, גוף ללא מטרות רווח, עמותת תפוח
העמותה פועלת בתחומים רבים ומשתפת פעולה עם החברות המובילות בעולם . במכללות הוראהוסטודנטים ים וכלה במרצ
המורשה להעביר את תכניות הכשרת  בישראלתפוח היא הגוף החינוכי היחיד , כמו כן. סיסקו ומיקרוסופט, בהן גוגל, הטכנולוגיה

 . על עולם החינוך המקווןהמציעות הסתכלות רעננה וחדשנית , המורים שפיתחה אינטל

שיטות ומטרתם לסלול למורים את הדרך לשילוב , מסלולי ההכשרה שאנו מציעים פותחו בהתאמה מלאה לדרישות משרד החינוך
. הוראה והערכה, כלים מקוונים לצורך שיפור תהליכי למידהבטכנולוגיה ותוך שימוש נכון בבתכנית הלימודים פדגוגיות חדשניות 

המוביל את גוף הפדגוגיה המתוקשבת בתפוח הוא בעל שנים רבות של ניסיון בייעוץ לגופים חינוכיים והטמעת צוות המנחים 
אלא כי יש , התפיסה על פיה אנו פועלים גורסת כי אין די בהכנסת מכשירי קצה לבתי הספר. בישראל ובעולם, טכנולוגיה בבתי ספר

ראה בבית הספר וינחה אותם כיצד ללמד בצורה היעילה ביותר בתנאים שיקדם את צוות ההו, צורך בתהליך פדגוגי משמעותי
   .החדשים שנוצרו

 :של החברות המובילות בעולם בתפיסות מתקדמות ובכליםהכשרות 

 Apple (APD certification - Apple Professional Development )-  תפוח הינה אחד מהגופים היחידים בישראל
 .בשימוש במוצרי אפל בתחום החינוךהמוסמכים להכשיר מורים 

 Google (GCT - Google Certified Teacher )-  תפוח מומחית בהכשרות לשימוש בכלים המובילים של חברת
 .בפרט בתחום החינוך, גוגל

 Intel (Intel Teach )- ומומחית בהטמעת התוכניות , בישראל תפוח הינה הגוף הפדגוגי הרשמי של חברת אינטל
 . מדינות ברחבי העולם 60-תוכניות אלה מתקיימות זה למעלה מעשר שנים ב. המקצועי למורים שפיתחההפיתוח 

 אנו מציעים תהליך . לתפוח היכרות מעמיקה עם עולם התקשוב והטכנולוגיה - תקשובי-ייעוץ בהובלת תהליך ארגוני
וגורמים רלוונטיים על פי צרכי הארגון וליווי עד יצירת קשר עם ספקים , שכולל הגדרת מאפיינים טכניים ופדגוגיים, שלם

 . להטמעה מוצלחת ומלאה

עמותת תפוח מכשירה מוצעת במספר תצורות ובהתאמה לקהלי יעד שונים. במסגרת התכנית  "פדגוגיה דיגיטלית"תכנית 

לים מתקדמים ויישומים ת, בשילוב כלים דיגיטות הוראה ולמידה חדשנישיטובמורים מורים, רכזים ו-מנהלי בתי ספר, מורי

 .  להוראה ולמידה בכיתה ומחוצה להרלונטים 

  



 

 מבנה תכנית 

 התכנית לוקחת בחשבון את צרכי המערכת כולה במספר היביטים וכוללת השתלמות לצד ליווי והנחיית מורים ואנשי צוות.

 

 

 

)בין היתר במחוז חיפה, ה ברחבי הארץ "מכללות הוראה ומרכזי פסג, בתי ספר 80-יותר מעמותת תפוח פועלת כיום ב
ומובילה בין היתר תהליך של אום אל פאחם, מודיעין, תל אביב, טירה, כפר יונה, פתח תקווה, מועצה אזורית גזר ועוד( 

One-to One תלמידי חטיבת הביניים בעיר ללמוד בעזרת טאבלטים  3,000-מורים כ  250במסגרתו מלמדים , בבת ים
 .ם ולהתאים את דרכי ההוראה והלמידה באמצעות כלים אלווספרים דיגיטליי

 

 החינוך משרדלתכניות  התאמהב 

ספר בתי  44-מ , מדריכים ורכזי תקשובמנהליםמורים,  700-יותר מעמותת תפוח הכשירה 

במסגרת ה"תכנית הלאומית  במחוז חיפה שנבחרו להשתתף בפרוייקט יחודי של משרד החינוך

ת יהטמעה אפקטיבההכשרה התמקדה בBring Your Own Device  (BYOD .)בשם לתקשוב"

 .חויתית, פעילה ורלונטית לחיי הלומדיםככלי פדגוגי ליצירת למידה ניידים אמצעי קצה  של

 



 

 לערים ורשויות 

ים ורשויות ברחבי ערבמספר " פדגוגיה מתוקשבת"את תכנית עמותת תפוח מפעילה 
במסגרתו , בבת ים One-to Oneבין היתר תהליך של העמותה מובילה  .הארץ

מחשבי לוח תלמידי חטיבת הביניים בעיר בעזרת  4,000-מורים כ  350מלמדים 
להתאים את דרכי ההוראה והלמידה לומדים כיצד וספרים דיגיטליים ו)טאבלטים(, 

כן, מפעילה העמותה את תכנית "פדגוגיה מתוקשבת"  כמו .באמצעות כלים אלו
 אום בבפרויקט עירוני ים. נקהלי יעד מגוונים ובמגזרים השובקרב 

, בהם יסודיים, בתי ספר 18-בטכנולוגית -תכנית פדגוגיתמובילה עמותת תפוח פאחם -אל
 . חטיבות ביניים ותיכונים

  

 בבית הספר 

עמותת תפוח מתמחה בעבודה עם מורים בבתי ספר יסודיים, חטיבות ותיכונים. המורים זוכים לליווי צמוד, בין אם בהשתלמות 

בית ספרית, עבודה בצוותים דיסציפלינריים ובהוראה פרטנית. המורים לומדים כיצד לשלב טכנולוגיה מתקדמת בכתתם בדגש 

 יטות פדגוגיות מתקדמות והערכה חלופית. על בנייה נכונה של שיעור מתוקשב, שילוב ש

 

 מכללות הוראהל 

)שם מיושם מודל שפותח יחד  מכללת אוהלו בקצריןעמותת תפוח מיישמת מודל פדגוגי מיוחד למכללות הוראה, בין היתר ב

המקנה להם . פרחי ההוראה והמרצים במכללה עוברים תוכנית הכשרה ייחודית מכללת תלפיות בחולוןעם אינטל ישראל( וב

כלים מתוקשבים ושיטות פדגוגיות מתקדמות ליישום הטכנולוגיה. זאת, מתוך ההבנה כי רצוי ונכון להתחיל בתהליך שינוי 

 התפיסה הפדגוגית מוקדם ככל האפשר.

 

 לאוכלוסיות ייעודיות 

על ידי משרד החינוך " אדומים"קרן מוריה" הפועלת במספר רב של בתי ספר המוגדרים "משתפת פעולה עם עמותת תפוח 

. מנחי העמותה פיתחו ביחד עם אנשי קרן מוריה ומשכבות סוציואקונומיות נמוכות ר רב של ילדים ממשפחות עוליםפובהם מס

 מודל מתוקשב הפועל בהלימה עם השיטה הייחודית להוראה שמיישמת הקרן. 

 

 :חינוךעל אודות פעילות העמותה בתחום ה פרטים נוספיםו המלצותלמידע נוסף, 

Pniyot@appleseeds.org.il 

052-6091167 
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 כנית "פרויקטים בוני למידה"ת

 עמותת תפוח פיתחה ומיישמת תכנית אחות ל"פדגוגיה דיגיטלית" המקנה למורים את 

 הוליסטי לבתי הספר(. תכנית זו מציעה שינוי PBLעקרונות ההוראה באמצעות פרויקטים )

 , עבודה בקבוצות, שינוי המרחב הפיזי בו לומדים תהמשתתפים בה, תוך עידוד למידה חווייתי

 יום של התלמידים. -וחיבור התכנים הנלמדים לחיי היום

 לפרטים נוספים על אודות תכנית זו אנא היכנסו לאתר: 

academy.com-www.pbl 

 השתלמות מנהלים מחוז חיפה

מפקחת התקשוב של מחוז חיפה להעביר השתלמות  דייל עמותת תפוח נבחרה ע

נת הנוכחית של התכנית הלאומית ולמנהלי בתי הספר במחוז המשתתפים במתכ

בבניית תכנים ומנהלות שהשתתפו מנהלים ה 33לתקשוב. במהלך ההשתלמות התנסו 

בנוסף, נחשפו . וכלים מתוקשבים נוספים גוגללניהול בית הספר באמצעות כלי 

. 21-המנהלים לשיטות פדגוגיות מגוונות וליתרונות שאלו מציעות לבית ספר במאה ה

 מתוכננות שלושה השתלמויות נוספות למנהלים במהלך החודשים הקרובים.

 במחוז חיפה)מורה יוזם(  7-9השתלמות למורים דרגה 

עמותת תפוח מובילה מהלך הכשרה משותף עם נציגי מחוז חיפה הכולל השתלמות למורים ותיקים בנושאים הקשורים ליזמות 

מתוקשבים בבתי הספר -המורים למדו על שיטות שונות לעידוד יצירתיות בחינוך ויזמות חינוכיים ויצרו פרויקטים יזמייםחינוכית. 

 שלהם. 

 פר במרכז הארץ הכשרות מורים בבת ים ובבתי הס

.  בשיטות פדגוגיות מתקדמות ובכלים מתוקשבים מגווניםמורים ורכזים בבת ים בשנים האחרונות הכשירה עמותת תפוח 

 החינוך ותוכנית התקשוב הלאומית. ההשתלמויות מתקיימות בהלימה מלאה לדרישות משרד

 למידה ניידת - BYODהשתלמות 

רבות המקנות למורים יכולות בשימוש בטאבלטים, טלפונים חכמים ומחשבים עמותת תפוח העבירה בהצלחה השתלמויות 

לא מוגבלת יותר לכותלי הכתה. בין היתר מכירים המורים כלים מתקדמים  21-ניידים. זאת, מתוך ההבנה כי הלמידה במאה ה

 להוראה ניידת, לומדים לשלב פעילויות חוץ כיתתיות והוראה מבוססת משחק.   

  

 

 

 

www.pbl-academy.com


 

 

ההתעניינות בחומר הלימודי גברה ויש פחות בעיות , התלמידים שלי התקדמו משמעותית מאז שהחלה תכנית הטאבלטים"
 .בבית הספר אורט רמת יוסף בבת ים' מורה להיסטוריה בכיתה ח, אמיר חבקין -" משמעת

אנו מרוצים מאוד מתהליך . וללמדמהמורים והתלמידים בבת ים משתמשים בטכנולוגיה בצורה יעילה כדי ללמוד  99%-למעלה מ"
 .סגן ראש העיר בת ים, אביב קינן". ההטמעה הפדגוגי ומאופן הכשרת המורים


