
.B.Scפרויקט גמר תואר ראשון 
הפקולטה לניהול טכנולוגיה

ה"תשע

בחינת ההטמעה של סביבת הלימוד של
I-Class  בבתי ספר

ר אירנה מילשטיין"ד: מנחה אקדמיסופיה איטקין וילנה פורטניך: מציגות

.  והיא חברת בת של עמותת סנונית2013הוקמה בשנת  I-Classחברת * 

. החברה עוסקת בפיתוח טכנולוגיות לימודיות* 

, יצאה הגרסה הראשונה של המערכת לניהול הלמידה שמכילה ספרים דיגיטליים2014בשנת * 
.  והתחילה הטמעתה בבתי ספר ברחבי הארץ

רקע

.לסייע לחברה לנתח את תהליכי ההטמעה1.

.  לזהות גורמים אשר מעודדים או מעכבים תהליך ההטמעה2.

. Best Practicesללמוד 3.

.הפרויקט תורם לסביבה הירוקה על ידי הפחתת השימוש בנייר4.

מטרות  
פרויקט

עובדת בשיתוף עם עיריית ירושלים I-Classחברת 
במטרה להטמיע וליישם את " אורט"ורשת 

אך למרות זאת שיעור  , הפרויקט ברחבי הארץ
.   החדירה של המוצר נמוך מהמצופה

בעיה

ניתוח סביבה  
עסקית

בחינת  
תהליכי 

ההטמעה 
של המוצר

איסוף 
נתונים

ניקוי וסינון  
נתונים 
ובניית  
המשתנים

ניסוח 
מודלים של  

רגרסיה

ניתוח 
תוצאות

הסקת  
מסקנות 

ודיון

מתודולוגיה

נמצא קשר חיובי בין מספר  . אחוז ההטמעה השימוש בספרים גבהים יותר בבתי ספר יסודיים: תלמידים
.  המשתמשים לאזור ירושלים

נמצא קשר בין מספר המשתמשים  , בנוסף. נמצא קשר בין מספר המשתמשים לבתי ספר תיכוניים: מורים
. לשימוש בספרים המיועדים לבתי ספר יסודיים

הספרים הפופולריים ביותר הם במקצועות לשון ומתמטיקה  .
משתמשים בספרים יותר בהשוואה תלמידים בכיתות אחרות' תלמידי כיתה א  .
גם כן במקצועות לשון ומתמטיקה' עד ו' המורים משתמשים יותר בספרים המיועדים לכיתות א  .

תוצאות

oהשימוש רחב יותר בבתי ספר : תלמידים
ההסבר האפשרי הוא  . יסודיים ובמחוז ירושלים

עיריית שיתוף הפעולה בין החברה לבין 
.ירושלים

oהשימוש רחב יותר בבתי ספר תיכוניים  : מורים
.  ובפריפריה לעומת ערים גדולות

o  ניתן להסביר סתירה זו על ידי העובדה
יסודיים בוחרים יותר  ספר על בבתי שהמורים 

ספרים ובכל מוסד מספר המשתמשים באותו  
דבר זה נובע משיתוף הפעולה  . ספר גבוה יותר

".אורט"רשת בין החברה לבין 

מסקנות
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