
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה –מרכז פסג"ה אריאל 

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. שם מסגרת הפיתוח המקצועי: 

  :2142מתווה מבוססקורס 

 

   רציונל:  

 בקורס וויקס למתחילים נלמד כיצד לבנות 
 אתר חינמי יפיפה בפלטפורמת וויקס.  

 הקורס נכתב עבור, מותאם לצרכים של גננות, מורים, 
 מדריכים ואנשי חינוך שרוצים לרכוש את הכלי  

 ות עם עולם המדהים הזה. בקורס נערוך הכר
 עיצוב האתרים, נלמד להשתמש בעורך האתרים 

 של וויקס, לבנות ולעצב אתר משלנו בשילוב 
 אלמנטים שימושיים במיוחד להוראה וחינוך.

 

 כולם   קהל היעד:

 שע' אקדמיות סינכרוני ואסינכרוני  30היקף ומבנה הקורס: 

 10 מס' מפגשים:

  חמישי  יום הקורס:

  4.11.21 מועד פתיחה:

 עינת בר יוסף מרצה הקורס: 

 

 דרישות הפיתוח המקצועי לקבלת גמול 

 סינכרוניות(  -יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות. במפגשים הסינכרוניים ביצוע המשימות ביחידות הא ●

 השתתפות בפורומים ובקבוצת דיון בסביבת הקורס ●

מותנית בהשלמת כל משימות הקורס כולל משימת סיכום בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך , קבלת גמול   ●

 )בהתאם להנחיית מנחה הקורס(

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  ●

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 .הכרות עם עולם עיצוב האתרים ועקרונות בעיצוב 1
 .הכרות עם ממשק בונה אתרים בוויקס 2
 .בניית אתר  3

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (מסגרת הפיתוח המקצועיהנושאים המרכזיים בהן תעסוק ) ראשי פרקים עיקריים 

 .הכרות עם בנייה ועיצוב אתר וויקס 1
 .בונה האתרים של וויקס  2
 .בניית אתר מתבנית  3

 

 רכיבים יישומים 

 .משימה במהלך מפגש מקוון1

 .יישום בשדה 2

 .פורום  3

 

 

 פירוט המפגשים 

 

 

 

 

 מפגש ראשון

 4/11/21 תאריך מפגש: ●

 סינכרוני  :ההוראהמסגרת  ●

 הרצאה+עיון+דיון+עבודה מעשיתדרכי למידה במפגש:  ●

    18:00-21:00 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 עינת בר יוסף  שם המרצה: ●

 הקדמה והיכרות בניית אתרים וממשק וויקסנושאים במפגש:  ●

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מפגש שני 

 11/11/21 תאריך מפגש: ●

 אסינכרוני  :מסגרת ההוראה ●

 עיון+עבודה מעשית דרכי למידה במפגש:  ●

    13:00-16:00 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 עינת בר יוסף  שם המרצה: ●

 כניסה לאתר, גלריה, צבעי אתר נושאים במפגש:   ●

 

 

 מפגש שלישי 

 18/11/21 תאריך מפגש: ●

 סינכרוני+ אסינכרוני  :מסגרת ההוראה ●

 הרצאה+עיון+דיון+עבודה מעשיתדרכי למידה במפגש:  ●

    18:00-21:00 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 עינת בר יוסף  שם המרצה: ●

 סרגלים וכלים, עבודה עם טקסט, תמונות נושאים במפגש:  ●

 

 

 מפגש רביעי 

 25/11/21 תאריך מפגש: ●

 סינכרוני+ אסינכרוני  :מסגרת ההוראה ●

 הרצאה+עיון+דיון+עבודה מעשיתדרכי למידה במפגש:  ●

    18:00-21:00 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 עינת בר יוסף  המרצה:שם  ●

 דפים, תפריטיםנושאים במפגש:   ●

 

 

 מפגש חמישי



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9/12/21 תאריך מפגש: ●

 סינכרוני  :מסגרת ההוראה ●

 הרצאה+עיון+דיון+עבודה מעשיתדרכי למידה במפגש:  ●

    18:00-21:00 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 עינת בר יוסף  שם המרצה: ●

 פוטר, סטריפקישורים, עוגנים, כפתורים, הדר+נושאים במפגש:  ●

 

 

 מפגש שישי 

 23/12/21 תאריך מפגש: ●

 סינכרוני+ אסינכרוני  :מסגרת ההוראה ●

 הרצאה+עיון+דיון+עבודה מעשיתדרכי למידה במפגש:  ●

    18:00-21:00 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 עינת בר יוסף  שם המרצה: ●

 הנחיות   -מטלת סיוםכפתור הזום, תפריט סושיאל, טופס יצירת קשר, וואן פייג'ר, נושאים במפגש:   ●

 

 

 מפגש שביעי 

 30/12/21 תאריך מפגש: ●

 אסינכרוני  :מסגרת ההוראה ●

 עיון+עבודה מעשית דרכי למידה במפגש:  ●

    13:00-16:00 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 עינת בר יוסף  שם המרצה: ●

 טופס תכנון  -עבודה עם פונטים, הוספת מסמכים, טקסט מרובה, מטלת סיוםנושאים במפגש:  ●

 

 

 מפגש שמיני 

 13/1/22 תאריך מפגש: ●

 סינכרוני  :מסגרת ההוראה ●

 הרצאה+עיון+דיון+עבודה מעשיתדרכי למידה במפגש:  ●



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    18:00-21:00 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 עינת בר יוסף  שם המרצה: ●

 תבנית  -התאמה למובייל, מטלת סיוםנושאים במפגש:  ●

 

 מפגש תשיעי 

 20/1/22 תאריך מפגש: ●

 אסינכרוני  :מסגרת ההוראה ●

 עיון+עבודה מעשית דרכי למידה במפגש:  ●

    13:00-16:00 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 עינת בר יוסף  שם המרצה: ●

 המשך עבודה  -, מטלת סיוםwix app marketנושאים במפגש:   ●

 מפגש עשירי 

 3/2/22 תאריך מפגש: ●

 סינכרוני  :מסגרת ההוראה ●

 מעשיתהרצאה+עיון+דיון+עבודה דרכי למידה במפגש:  ●

    18:00-21:00 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 עינת בר יוסף  שם המרצה: ●

 הבטחת איכות  -, מטלת סיוםwix app marketהמשך נושאים במפגש:  ●

 

 מטלה הקורס 

 

 מרכיבי העבודה והיקפם 

גוף העבודה:  
  יישוםתהליך, 

 ושותפים 

האתר והעלו  מלאו את שאלון תכנון אתר ובהתאם צרו אתר מתבנית מתאימה. ערכו את 
 תכנים. יש להקפיד ולערוך את גרסת המובייל של האתר. 

 כתבו תובנות מהקורס: מה למדתם , קשיים, הצלחות, הארות  הערות . רפלקציה אישית 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דרכי הערכה

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

 11.11.21מועד הגשה:  5%אחוז הציון:    1מטלה שיעור  .1

 18/11/21מועד הגשה:  5%אחוז הציון:    2מטלה שיעור  .2

 25.11.21 מועד הגשה: 5%אחוז הציון:    3מטלה שיעור  .3

 9.12.21מועד הגשה:  5%אחוז הציון:    4מטלה שיעור  .4

 23.12.21מועד הגשה:  5%אחוז הציון:    5מטלה שיעור  .5

 30.12.21מועד הגשה:  5%אחוז הציון:    6מטלה שיעור  .6

 13.1.22מועד הגשה:  5%אחוז הציון:    7מטלה שיעור  .7

 20.1.22מועד הגשה:  5%אחוז הציון:    8מטלה שיעור  .8

 3.2.22מועד הגשה:  5%אחוז הציון:    9מטלה שיעור  .9

 3.3.22מועד הגשה:  45+10%אחוז הציון:    מטלת סיום+ רפלקציה .10

 

 בבילוגרפיה 

 אתרים 

https://www.wix.com 

https://unsplash.com 

https://www.shutterstock.com 

https://fonts.google.com 

https://www.jcrew.com 

http://www.bazekalim.com 

https://www.lametayel.co.il 

 

 מידע כללי אודות וויקס

https://he.wikipedia.org 

 

 ובילוגרפיה ו

  החינוך משרד – הפדגוגי המרחב

 החינוך משרד  – הלימודים תוכניות תיק

 החינוך  משרד – איכותית להוראה פרקטיקות
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 אודות המרצה

 מעצבת גרפית, מאיירת ומרצהעינת בר יוסף. 

 

 


