
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

 (  2 )קבוצה   365יישומי אופיס  שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 2790: מבוסס מתווהקורס 

 

   רציונל: 

, על מנת השימוש בסביבה יוטמע ויהיה מייטבי 365יעברו לעבוד בסביבת אופיס    בשנה זו כל עובדי המתי"א

 חשוב שהעובדים יכירו את הסביבה ואת האפשרויות המצויות בה, ויתרגלו שימוש באפליקציות השונות.

 

 

 

 כלל עובדי המתי"א   :קהל היעד

  כר לאופק חדש ש' בלמידה מרחוק סינכרונית/ אסינכרונית מו  30 :היקף ומבנה הקורס 

  12 :מס' מפגשים

  א'  :יום הקורס

  14.11.2021 :מועד פתיחה

 טל מיכלוביץ מרצה הקורס:

 

 לקבלת גמול  דרישות הפיתוח המקצועי 

  -ביצוע המשימות ביחידות הא במפגשים הסינכרוניים .יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות •

 (סינכרוניות

 ובקבוצת דיון בסביבת הקורסהשתתפות בפורומים  •
בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך , קבלת גמול מותנית בהשלמת כל משימות הקורס כולל   •

 )בהתאם להנחיית מנחה הקורס( משימת סיכום

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  •

 

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 , ושימוש בהם 365הכרת יישומי אופיס 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda/Hanchayot/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( מסגרת הפיתוח המקצועי)הנושאים המרכזיים בהן תעסוק  ראשי פרקים עיקריים

 וניהול קבצים בענן 365מבוא לאופיס 

Teams 

One drive 

 מחברות דיגיטליות

 שאלונים וטפסים לאיסוף מידע.

 

 רכיבים יישומים 

 365שימוש בכלים של אופיס 

 צוות ושיתוף קבצים לבנותיכולת 

 טפסים ושאלונים לאיסוף מידע יכולת לבנות 

 יכולת שימוש במחברות דיגיטליות לתיעוד תהליכי התערבות 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 פירוט המפגשים 

 מפגש ראשון 

  14/11/2021 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה ותרגול  דרכי למידה במפגש: •

       19:00-20:30 : זמן למידה •

 2 סך שעות: •

 טל מיכלוביץ המרצה: שם   •

 וניהול קבצים בענן  365מבוא לאופיס נושאים במפגש: •

 
 

 שנימפגש 

  21/11/2021 תאריך מפגש:  •

 אסינכרוני :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה ותרגול    דרכי למידה במפגש: •

       16:00-18:30 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 טל מיכלוביץ שם המרצה:  •

 .   OneDriveאופיס אונליין ושיתופיות  נושאים במפגש: •

 

 
 שלישי מפגש 

  12/12/2021 תאריך מפגש:  •

 סינכרונית :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה ותרגול  דרכי למידה במפגש: •

       19:00-20:30 : זמן למידה •

 2 סך שעות: •

 טל מיכלוביץ שם המרצה:  •

 תקשורת פנים ארגונית  נושאים במפגש: •

 .טקסט  להזנת  כאן הקש  או  לחץ  •

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 רביעימפגש 

  19/12/2021 תאריך מפגש:  •

 אסינכרונית :ההוראה   מסגרת •

 ותרגול הרצאה  דרכי למידה במפגש: •

       16:00-18:30 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 טל מיכלוביץ שם המרצה:  •

 דואר יומן  –ניהול זמן  נושאים במפגש: •

 

 חמישימפגש 

  02/01/2022 תאריך מפגש:  •

 סינכרונית  :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה ותרגול  דרכי למידה במפגש: •

       19:00-20:30 : זמן למידה •

 2 סך שעות: •

 טל מיכלוביץ שם המרצה:  •

 Teamsצוותי סגל של  נושאים במפגש: •

 

 

 שישי מפגש 

  16/01/2022 תאריך מפגש:  •

 אסינכרונית  :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה ותרגול  למידה במפגש:דרכי   •

       16:00-18:30 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 טל מיכלוביץ שם המרצה:  •

 יצירה, הגדרה ותפעול צוות סגל   נושאים במפגש: •

 

 

 שביעי מפגש 

  23/01/2022 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה ותרגול  דרכי למידה במפגש: •

       19:00-20:30 : זמן למידה •

 2 סך שעות: •

 טל מיכלוביץ שם המרצה:  •

 סינכרוניות בסגל  Meetingsפגישות   נושאים במפגש: •



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מפגש שמיני

  06/02/2022 תאריך מפגש:  •

 אסינכרוני :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה ותרגול  דרכי למידה במפגש: •

       16:00-18:30 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 טל מיכלוביץ המרצה: שם   •

 תזמון מפגשים סינכרוניים צוותיים ופרטיים .טקסט  להזנת   כאן הקש  או  לחץ  נושאים במפגש: •

 

 תשיעי מפגש 

  13/02/2022 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה ותרגול  דרכי למידה במפגש: •

       19:00-20:30 : זמן למידה •

 2 סך שעות: •

 טל מיכלוביץ המרצה: שם   •

 OneNoteמחברות דיגיטליות של  נושאים במפגש: •

 

 עשירי מפגש 

  20/02/2022 תאריך מפגש:  •

 אסינכרוני :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה ותרגול  דרכי למידה במפגש: •

       16:00-18:30 : זמן למידה •

 2 סך שעות: •

 טל מיכלוביץ שם המרצה:  •

 הדרכה במחברות דיגיטליות תכני  נושאים במפגש: •

 

 אחד עשרמפגש 

  27/02/2022 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה ותרגול  דרכי למידה במפגש: •

       19:00-20:30 : זמן למידה •

 2 סך שעות: •

 טל מיכלוביץ שם המרצה:  •

 Microsoft Formsסוגי טפסים של  נושאים במפגש: •

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ר שנים עש מפגש 

  06/03/2022 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני א:ההוראה   מסגרת •

 הרצאה ותרגול  דרכי למידה במפגש: •

       18:30 - 16:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 טל מיכלוביץ שם המרצה:  •

 יצירת טפסים לאיסוף וניתוח מידע   נושאים במפגש: •

 

 

 

 דרכי הערכה: מטלה הקורס

 15/03/2021מועד הגשה:   10%אחוז הציון:   תאור המטלה דוגמא:

 30/03/2022מועד הגשה:  10%אחוז הציון:   2הגשת תוצר ממפגש  .1

 30/03/2022מועד הגשה:  10%אחוז הציון:   4הגשת תוצר ממפגש  .2

 30/03/2022מועד הגשה:  10%אחוז הציון:   6הגשת תוצר ממפגש  .3

 30/03/2022מועד הגשה:  20%אחוז הציון:   8הגשת תוצר ממפגש  .4

 30/03/2022מועד הגשה:  20%אחוז הציון:    10הגשת תוצר ממפגש  .5

 30/03/2022מועד הגשה:  20%אחוז הציון:   רפלקציה .6

 בבילוגרפיה
 .טקסט  נתלהז כאן הקש  או לחץ

 
 וובילוגרפיה 

  משרד החינוך – המרחב הפדגוגי
 משרד החינוך  –תיק תוכניות הלימודים 

 משרד החינוך  –איכותית הוראה לפרקטיקות 
 

 אודות המרצה 
מוביל השתלמויות ופיתוח מקצועי בנושאי התקשוב וטכנופדגוגיה בבתי הספר ,פסג"ות, מרכזי    -טל מיכלוביץ  

בבתי הספר    Office365אוניברסיטאות ומכללות ברחבי הארץ. הטמעה וניהול שוטף של מערכותהשתלמויות מורים,  
בעיריות ברשויות המקומיות. הכשרת מורי המורים מטעם מטה משרד החינוך בטכנולוגיות ענן, למידה בהתאמה, והוראה  

 ולמידה היברידית 
 

https://pop.education.gov.il/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/

