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חקר משתמשים



?לא אוהב? אוהב





המורה מדבר  
!המון זמן רצוף

לא שמועים 
אותי כי כולם 
מדברים ביחד

זה נראה בול 
אותו הדבר כמו 

!בכיתה

זו משימה  
במחשב או לא  

אני ? במחשב
...ת.מבולבל

מה זו הרשת  
? המסובכת הזו

!!!!אמא

רואים אותי "
ואני רואה את  

"עצמי

מפגש עם  
ילדים  
אחרים

שינוי תמידי 
על המסך

משחקים 
!זה כיף

צבעוני זה  
!יפה

הכי כיף זה  
לדבר כולם 

ביחד

רואים אותי 
ואני רואה  
את עצמי



יש זמן  
להתקדם  

בבית

אני  –אוטונומיה 
ה מתי  .מחליט

ללמוד

הרקעים של זום 
!מגניבים

מה זה 'ללמוד בפיג
...הכי אמירה

כיף לראות כאן את  
–כולם 

...התגעגעתי

.  ערוצי-אני רב
אפשר להתעדכן  

.באינסטוש

כל השיעור זה 
רק הסבר על  
משימות בית

יותר מידי 
משימות בית

משמעת  
לימודים  

כאב –מהבית 
!ראש

ללמוד 
מה זה  'בפיג

...הכי אמירה

חופש או 
? לימודים
...מבלבל

היה טוב אם  
היתה גם 
עבודה  

קבוצתית



ללמוד מכל מקום 
הוא יתרון

אופציה של 
הקלטה היא  

מצוינת

למידה בטלפון 
נייד נוחה מאוד

כוס  , מה'פיג
–קפה ומיטה 

סביבת לימודים  
מושלמת

אפשר לשאול כל  
לא . הזמן שאלות

.נחשב להפרעה

קשה להתרכז  
בכל מקום

תקלות טכניות  
זה מעצבן

קשה לנהל דיון 
פורה בגלל  

מגבלות  
הסאונד

עבודה  
קבוצתית לא 
מתאפשרת  

מספיק



קשה לקלוט  
הכל בבת אחת

בעיות של  
טכנופוביה או 

אוריינות 
דיגיטלית נמוכה

פחות אוהבים 
להחשף  
בלמידה 
קבוצתית

ריכוז נמוך 
אחרי זמן קצר  
והסחות דעת  

רבות

לא רואים טוב  
קבצי וידאו או 
שומעים טוב  

קבצי אודיו

-קשר אנושי
חברתי במידה  

מוגבלת

–מפגש חברתי 
להכיר עוד  

אנשים

אפשרות לנהל 
כמה משימות  

במקביל  
ללמידה

השילוב  
המושלם של  

נעלי , שירט-טי
בית וקפה

אפשר לדבר 
–עם המנחה 
הוא קרוב  

מתמיד

הקלטה עוזרת 
-לתחושת ה
FOMO









הקשבה  
לעצמי  
ולאחרים

חוויה

,  סיפור
נרטיב

Me

-עובר ל

We

מענה אישי

ריגוש וגיוון  
בפרקי זמן  

קצרים
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