
,  בתהליכי הוראה AIכיצד נשלב כלי 
?למידה והערכה כבר בסמסטר הקרוב

מוריה וקנין
מרצה וראש היחידה ללמידה דיגיטלית וחדשנות בחינוך





?תו של רוביהמלצלפיהזהבשקףמופיעהיהמה



?תו של טומיהמלצלפיהזהבשקףמופיעהיהמה



מיד נכיר את רובי וטומי  
החברים החדשים של כולנו 

...אבל רגע לפני



:במפגש נתייחס ל
למידה והערכה בנפרד , הוראה

ההפרדה הזו לא בהכרח רלוונטית כאן כי המלמד  
הוא תמיד גם לומד והרבה פעמים גם להפך והתהליכים  

לעיתים שזורים זה בזה ומפרים זה את זה ועוד

AIהתבוננות על שימוש בכלי איזשהיהרעיון הוא ליצור 
פעם מצד המלמד ופעם מצד הלומד  
אתם תחליטו מי נמצא בכל צד ומתי



המפגש מיועד לחברות וחברי סגל אקדמי  
במכללות להכשרת נשות ואנשי חינוך

משמעותי למורות ולמורים המתחילים  מודלינגשמהווה 
את דרכם בהוראה  

לא רק מהאקדמיה אלא גם  , לכן נציג מגוון דוגמאות
של מורות ומורים שכבר עושים שימוש  , מבתי הספר

עם תלמידיהם וניחשף לרעיונות מהשטחAIבכלי 

תוביל לכלי  -תמונה של צילום מסך מאתר כלשהו : ב.נ
פשוט לחצו על התמונה  –עצמו 



בשקפים המתייחסים לכלים שונים תופיע כותרת 
המתייגת את הכלים לפי מהות הפעולה המרכזית  

שהם מבצעים

:  למשל
יצירת טקסט חדש מתוך שורת טקסט שמזינים

 =Text to Text

יצירת תמונה מתוך שורת טקסט שמזינים
 =Text to Image

שנמצאים בשלבי פיתוח AIישנם סוגים רבים של כלי 
:שונים ובעתיד הקרוב מאד נראה גם כלים שיבצעו

image to video
text to music

music to image
והמון אופציות שונות נוספות



כל התמונות המלוות את המצגת נוצרו על ידי בעזרת כלי  
AI שנקראMidjourney

אלא אם כן מדובר בצילומי מסך או יצירות של אנשים  )
(ליד התמונהמצוייןאחרים ששמם 

אבל כמובן, מרבית הכלים מותאמים לשפה הערבית
AIכמו בכל שימוש ב –' דיוק וכו, שיש לבדוק אמינות



עשרת הדברות שלי לשימוש בבינה מלאכותית בחינוך

אין מה  . אנוכי בינה אנושית אשר המציאה את הבינה המלאכותית1.

התיידד איתה ולמד להפיק ממנה תועלת –לחשוש שהיא תחליף אותך 

!לטובתך

...בשביל זה יש גוגל, כמו במנוע חיפושGPTאט 'לא תשתמש בצ2.

,  בינה מלאכותית זקוקה לאימון, לא תצפה לתוצאה מושלמת או אמינה3.

קצת כמו חדר כושר לחשיבה שלך–השקעה ומבט ביקורתי 

נתונים שהם מידע שבני  )זכור את מסד הנתונים עליו אומנה הבינה 4.

האדם הזינו לרשת בשנים האחרונות ובני האדם הם לא היונה הכי לבנה  

(עם עלה של זית

היא יכולה להיות עוזר אישי נהדר ולחסוך לך זמן –כבד את הבינה 5.

.  היא הראי שלנו, "בבקשה"ו" תודה"תשקיע במילים כמו , וכסף



עשרת הדברות שלי לשימוש בבינה מלאכותית בחינוך

חינוך עושים באהבה, "מעתיקים"לא תלחם לוחמה אלקטרונית ב. 6

.  ולא במלחמה

של הכנת " מאחורי הקלעים"הראה להם את , שתף את הלומדים בתהליך. 7

תיזום שיח סביב השימוש בכלים  , תאפשר להם להתנסות לבד, שיעור

.סובלנות וגמישות מחשבתית, אמפתיה אנושית, על אתיקה, השונים

.  שלב בין כמה סוגי כלים להשגת תוצאות טובות ויצירתיות במיוחד. 8

בשאלות להטרילובמקום 9=4+4:  לא תשקר לבינה המלאכותית ש. 9

ולאמן אותה על תשובות לא נכונות תקפיד על פידבק שיעזור לה  

.להשתפר

תפרגן  , שבעזרתה הגעת לתוצר-לא תחמוד קרדיט רעך או בינתך . 10

(דיבר זה נכתב בשיתוף עם גלעד שמיר). ותציין את המקור



כאנשי חינוך אין לנו את הפריבילגיה לא  
י  "להכיר את כל הזוויות של התחום הזה כי ע

חינוך נוביל את הדור הבא להשתמש 
.בטכנולוגיה לחיוב או לשלילה

ממש כמו שאנחנו  , חשוב ללמוד כל הזמן
להיות קשובים  , עושים עכשיו ביחד

לעקוב אחר המגמות  , להתפתחויות מסביבנו
ניתן לעשות זאת בקלות בזכות  –האחרונות 

פ במנהל הפדגוגי "הפרסומים של מערך המו
במשרד החינוך  

https://mop.education/pirsumim/
https://mop.education/pirsumim/


מינון וגיוון, איזון
על מצע של

דעתשיקול

:  המתכון שלי בהקשר לשימוש בכל אמצעי עזר בחינוך כמו טכנולוגיה וכלים שונים הוא



הוראהתהליכי



5/1/22המאמר פורסם ב 

https://www.edunow.org.il/article/4129
https://www.edunow.org.il/article/4129


15/2/2023... כעבור שנה

https://www.edunow.org.il/article/4259
https://www.edunow.org.il/article/4259


לפני תחילת הסמסטר-רעיונות לתכנון מקדים 

לבנות את הסילבוס או לשנות את  

הסילבוס הקיים ולגוון עם רעיונות  

ChatGPTנוספים בעזרת 

prompt

https://chat.openai.com/chat


:זה ה" הפרומפטמה "אומרים ש 
המילניאלסשל " אפשר את המתכון"

prompt



הוא המשיך ככה עד סוף הסמסטר  

...למקרה שתהיתם



מסוייםנושא /לבדוק אילו מחקרים נעשו בתחום
https://elicit.org/

https://elicit.org/
https://elicit.org/


https://elicit.org/


להעשיר את הביבליוגרפיה

https://books.google.com/talktobooks/


להכנת מצגות מהירות   בתוך תהליכי הוראה

https://tome.app/


הוספת תמונות לחומרי הלמידה  
ללא בעיה של זכויות יוצרים  

DallEבעזרת 

https://labs.openai.com/


:  כמעט לכל מטרהChatGPTשימוש ב 
בלחיצה על התמונה תמצאו מגוון רעיונות שיצרה 

מדריכת תקשוב ארצית מדעי  , ענבל אריאלי
פדגוגיה בחינוך-מומחית טכנו, החברה

https://drive.google.com/file/d/1S2bDZiubTlCSSprvBMxqgHx7XcSlfK-h/view


Canva- Text to Image
להכנת מערכי לימוד וחומרי עזר

https://www.canva.com/


Text to Image

',  באישורה של ציפי אברמוביץניתן להוריד את הקובץ 
רחובות, יבניאליבבית ספר מ"לחנמורה 

בהמשך נפגוש שוב את המורה ציפי  

מדריך מפורט
למתחילות ולמתחילים

ליצירת מאגר תמונות לפעילויות עם Midjourneyשימוש ב 
לפעילויות  , SELלקידום , מ"חנעבור כיתות , לומדות ולומדים

ברמות שונות עבור קבוצות ועוד

https://youtu.be/Q9nWaE4e9l0
https://drive.google.com/file/d/1rgxqlAr-h3y2dkRFV8BbzC74iPDz5tGJ/view?fbclid=IwAR0zFRX8ELWRXUQUdnm_vohhziTVGCejRFxl9rodXESTmPSyLmSaHJkE0ro


ְהיֹתבִ ילִישִ ַהשְ ַבּיֹוםוַיְִהי
 ֹ וְָענָןּוְבָרִקיםקֹלֹתוַיְִהי ,ֶקרַהב

ָחָזק ,ָפרשֹ וְקֹל ,ָהָהר-ַעלֵבדכָ 
רֲאשֶ  ,ָהָעם-לכָ ֱחַרדוַּיֶ  ;ְמאֹד
 .ֲחנֶהַבמַ 

)יתרופרשת ,שמותספר(

Midjourney- Text to Image
העשרה והנגשה של תכנים, ויזואליסטוריטלינג

לדוגמה סיפורי המקרא 
פרשת יתרו: ובהמשך לפרשת השבוע שקראנו בשבת

רני'מידגישראל אביטבול באמצעות : יצירות של



 ,לִי-הֲעשֶ תַ  ,ֲאָדָמהחִמְזבַ 
עֹלֶֹתיךָ -ֶאתָעלָיווְָזַבְחתָ 

צֹאנְךָ -ֶאת ,לֶָמיךָ שְ -וְֶאת
קֹוםַהמָ -ָכלבְ  ;ָקֶרךָ בְ -וְֶאת
 ,ִמישְ -ֶאתירַאְזכִ רֲאשֶ 

.יךָ ּוֵבַרְכתִ ֵאלֶיךָ ָאבֹוא

)יתרופרשת ,שמותספר(



הּוא-רֲאשֶ -לכָ ֵאת ,המֹשֶ חֵֹתןְראּיַ 
ֹ  ;לָָעםהעֹשֶ  ָברַהדָ -ָמה ,אֶמרוַּי
ַמדּועַ --לָָעםהעֹשֶ הַאתָ רֲאשֶ הַהזֶ 
בנִצָ ָהָעם-וְָכל ,ךָ לְַבדֶ ביֹושֵ הַאתָ 

ֹ -ִמןָעלֶיךָ  ָעֶרב-ַעדֶקרב

)יתרופרשת ,שמותספר(



משחק שבו אנחנו נדרשים לקבל החלטות הרות גורל ושאלות  –MITשל פרוייקט

(אוטונומית)מוסריות עבור מכונית ללא נהג 

!נשים בהריון וילדים קטנים, לא לבעלי לב חלש: אזהרה

,  יכול להתאים למי שמלמד משפטים
'אתיקה וכו, דינים

,  מוסר, לשיח עם סטודנטים על אתיקה
נורמות חברתיות וההשלכות שלהן על  

השלכות של –טכנולוגיה וההפך 
על אתיקה   AIטכנולוגיות חדשות כמו 

ומוסר

חובה להתנסות קודם בעצמכם  
ולשקול היטב אם זה יתאים לקהל  

היעד  

https://www.moralmachine.net/


למידהתהליכי



https://meyda.education.gov.il/files/Planning/dmuthabogermatzegetmeiumanuiot.pdf


Text to text

חינמי
עבריתב

קל מאד לתפעול

https://rubybot.co.il/


Text to text

הוא מנוע שיודע לענות  " 5תסביר לי כאילו אני בן "

מבוסס כמובן על המידע  )על כל שאלה בעולם כמעט 

אבל הטוויסט הוא ההתאמה  (הבוטעליו אימנו את 

.דיפרנציאליות-ברמות תשובה 

פשוט ואפשר הסבר  מאדאפשר לבקש הסבר מאד 

(.  רמות4)יותר מורכב 

אנר  'אפשר להפעיל גם את כפתור הסרקזם לחובבי הז

��בלבד

עדיין לא מותאם לעברית

ליום  " אסימונים"5

AIי דמות וירטואלית "סרטון הסבר קצר על הכלי ע

https://explainlikeimfive.io/

https://www.youtube.com/watch?v=mvVvw_lIQuQ
https://explainlikeimfive.io/


Text to text
למהדוקטור

צזנהרועיר"דשלכתבה

חינמי

עדיין לא מותאם לעברית

https://www.hayadan.org.il/%d7%9c%d7%9b%d7%aa%d7%95%d7%91-%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%9e%d7%9c%d7%90%d7%9b%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%aa
https://www.doctorllama.org/


Text to Image
–למשל לפעילות בספרות 
תיאור לשיר או סיפור או  

ליצירת קומיקס ועוד  , ההפך

https://stablediffusionweb.com/


Text to Image
מורה לאנגלית, רב תחומי למדעים ואומנויות חדרה, הדס אליהו

DallEבעזרת מ"חניצרה פעילות עם תלמידי 

https://docs.google.com/presentation/d/1PlzPGzQDj8eqWBIa9xIDEI7wB1qgHKv8bme-OYfZuEM/edit#slide=id.g20737f34a83_1_49
https://docs.google.com/presentation/d/1PlzPGzQDj8eqWBIa9xIDEI7wB1qgHKv8bme-OYfZuEM/edit#slide=id.g20737f34a83_1_49


מגרש המשחקים לסטודנט  

!הכללשנה הוא יעשה בשבילו כמעט $ 99בעלות של 

https://www.caktus.ai/caktus_student


יוטיובכמו למשל לסכם ואפילו לכתוב מאמר שלם על תוכן של סרטון 

?  מה צריך בשביל זה

!רק לציין מה הכותרת של הסרטון



מגרש משחקים נוסף והפעם יתאים במיוחד לתחום המתמטיקה  
(אבל לא רק)ולכל מי שעוסק בנתונים מדוייקיםומדעים 

https://www.wolframalpha.com/


vs



Text to Video

https://studio.d-id.com/
https://studio.d-id.com/share?id=939bacd39a9463d77b654582128f2f80&utm_source=copy


Text to 3D

https://www.gadgety.co.il/303275/openai-point-e/


Google experiment
בוטניקה, מדעים

ספציפית הניסוי הזה לא )
אבל AIנמצא בקטגוריית 

באתר הניסויים של גוגל  
תמצאו קטגוריה שלמה של  
ניסויים בשילוב כלי בינה  

קישור ודוגמה –מלאכותית 
(  בשקף הבא

מדריך מצולם

https://experiments.withgoogle.com/pollinator-pathmaker
https://screencast-o-matic.com/watch/c0njofVxJrZ


https://experiments.withgoogle.com/collection/ai
https://experiments.withgoogle.com/interplay-mode/view/


הערכהתהליכי



?האמנם

https://www.tech12.co.il/index-worldwide/Article-d5caf4bcd3d3581027.htm




https://drive.google.com/file/d/1S2bDZiubTlCSSprvBMxqgHx7XcSlfK-h/view
https://drive.google.com/file/d/1S2bDZiubTlCSSprvBMxqgHx7XcSlfK-h/view


:עוד רעיון

לסטודנטיםלמבחןשאלותלכתובבמקום

AIכליבעזרתבעצמםשאלותלנסחלהםלתת

צילומילמרצהולשלוחשנלמדוהתכניםעל

:התהליךשלמסך

?בהתחלהניסחתםאיך

?בתוצאהקיבלתםמה

?לדייק? לתקןנאלצתםמה

שיכולותמוצלחותכשאלותבחרתםשאלותאילו

'וכו?הנלמדהתוכןעלאמיתיבמבחןלהיכלל



?ציפיהמורהאתזוכרים



רגע לפני שנפרדים נצטייד  
...בכמה תיבות אוצר לדרך

תיבת אוצר של כלים

https://macam.ac.il/category/%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA/


תיבת אוצר של רעיונות



תיבת אוצר של המלצות 
עבור סגלי ההוראה באקדמיה

https://drive.google.com/file/d/1H0VYgZonMQU6kLursA-4t7Zylb1tKObZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H0VYgZonMQU6kLursA-4t7Zylb1tKObZ/view?usp=sharing


לחצו על התמונה

תיבת אוצר של אנשים 
ושיתופים ברשת 

https://padlet.com/tomhagiladi/padlet-cfhb6kizyx9udzg3?fbclid=IwAR20y7f_aegTc5uneEU-84kxp6HO18eaJq_2uDaP-B219BU47p1b237nZTo


מוזמנות ומוזמנים  
ללחוץ על צילום  

המסך ואז כל  
הקישורים לקבוצות  

השונות יהפכו 
לפעילים ותוכלו  

להצטרף לקבוצה 
הרלוונטית לכם

https://view.genial.ly/63e7f48e94b2b200124a26bd?fbclid=IwAR3iXcpLOtMBdL3fBvwx3SK0999I-hXF61gzXK-4-eIWTDfHYcmunj7s4CM




חשוב לי לשמוע אתכן ואתכם

מוריה וקנין  

marinavak@hemdat.ac.il
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