
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה –מרכז פסג"ה אריאל 

 תקשוב מרכז שם מסגרת הפיתוח המקצועי: 

 4515 :.מתווה מבוססקורס 

 

   רציונל:  

. האתר נבנה בסביבת גוגל בחינם . ניתן להכניס תכנים ,  Google sitesמעוניינים לבנות אתר ? תוכלו לעדות זאת בקלות באמצעות 
ם חוייב אחרת . בכל זמן ניתן להוסיף תוכן ולהוריד . והכל  תבניות מצגות וקישורים. מיועד למורים שרוצים לשדרג את הוראה ולתת לתלמידי

 באותה סביבה. 

 

 

 

 כולם    קהל היעד:

  שע' אקדמיות סינכרוני ואסינכרוני 30היקף ומבנה הקורס: 

   10 מס' מפגשים:

  חמישי   יום הקורס:

  4/11/21 מועד פתיחה:

 מרצה הקורס: גלית חכמון  

 

 גמול דרישות הפיתוח המקצועי לקבלת 

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

 השתתפות בפורומים ובקבוצת דיון בסביבת הקורס ●

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

 הקורס( )בהתאם להנחיית מנחה

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  ●

 

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 .הכרות עם עולם עיצוב האתרים ועקרונות בעיצוב 1

 google sites.הכרות עם ממשק של 2

 . הכרות עם עולם חדרי הריחה  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/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . עבודה עם ממשקים המותאמים לחדרי בריחה  4

 

 

 (מסגרת הפיתוח המקצועיהמרכזיים בהן תעסוק )הנושאים  ראשי פרקים עיקריים 

 תכנון וחשיבה לבניית אתר   .1

 בניית אתר    .2

 בניית חדרי בריחה , תוך חשיבה ותכנון  התואם לצרכי המורה.  .3

 

 רכיבים יישומים 

 (class roomאתר מלווה ) 

 עבודה שיתופית 

 מטלות ממוקדות שלב אחרי שלב 

 יישום שדה  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט המפגשים 

 

 

 

 

 מפגש ראשון

  4.11.21 תאריך מפגש: ●

 : סינכרוני  מסגרת ההוראה ●

 הרצאה, דיון , עבודה מעשית  דרכי למידה במפגש:  ●

       18:00-20:45 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 גלית חכמון   שם המרצה: ●

 הקדמה  ותיכנון האתר   -נושאים במפגש: הכרות  ●

 

 

 מפגש שני 

  11/11/21 תאריך מפגש: ●

 : סינכרוני  ההוראהמסגרת  ●

 עבודה  מעשית  דרכי למידה במפגש:  ●

             18:00-20:45 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 גלית חכמון   שם המרצה: ●

 נושאים במפגש: כניסה לאתר , סרגל הכלים והתנסות   ●

 

 

 מפגש שלישי 

  18.11.21 תאריך מפגש: ●



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 א סינכרוני   :מסגרת ההוראה ●

 ועבודה מעשית  הרצאה, דרכי למידה במפגש:  ●

       18:00-20:45 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 גלית חכמון   שם המרצה: ●

 נושאים במפגש: הכנת סקיצה של תכנון אתר  ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  ●

 

 

 מפגש רביעי 

  25.11.21 תאריך מפגש: ●

 : סינכרוני+ א סינכרוני מסגרת ההוראה ●

 מעשית הרצאה  , דיון, ועבודה דרכי למידה במפגש:  ●

              18:00-20:45 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 גלית חכמון   שם המרצה: ●

 הוספת חומרים , תמונות מסמכים -נושאים במפגש: למידה על תפריט ●

 

 

 מפגש חמישי

  9.12.21 תאריך מפגש: ●

 : סינכרוני+ א סינכרוני מסגרת ההוראה ●

 הרצאה , דיון, ועבודה מעשית דרכי למידה במפגש:  ●

             18:00-20:45 :למידהזמן  ●

 3סך שעות:  ●

 גלית חכמון   שם המרצה: ●

 נושאים במפגש: הוספת קישורים , חומרי למידה ניהול האתר, שיתוף והעריכה  ●

 

 

 מפגש שישי 

  23.12.21 תאריך מפגש: ●

 :אסינכרוני   מסגרת ההוראה ●

 עבודה מעשית  דרכי למידה במפגש:  ●

                18:00-20:45   :זמן למידה ●



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3סך שעות:  ●

 גלית חכמון   שם המרצה: ●

 נושאים במפגש: הצגת האתר של המשתלמים   ●

 

 

 מפגש שביעי 

  13.1.22 תאריך מפגש: ●

 : סינכרוני+ א סינכרוני מסגרת ההוראה ●

 הרצאה , דיון, ועבודה מעשית  דרכי למידה במפגש:  ●

               18:00-20:45 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 גלית חכמון   שם המרצה: ●

 נושאים במפגש: יצירת חדר בריחה כלים וטיפים ליצירת חדר בריחה ●

 

 

 מפגש שמיני 

  20.1.22 תאריך מפגש: ●

 : סינכרוני+ א סינכרוני מסגרת ההוראה ●

 עבודה שיתופית , דיון, ועבודה מעשית   דרכי למידה במפגש:  ●

             18:00-20:45 :למידהזמן  ●

 3סך שעות:  ●

 גלית חכמון   שם המרצה: ●

 נושאים במפגש: יצירת חדרי בריחה בכלים שיתופיים   ●

 

 מפגש תשיעי 

  3.2.22 תאריך מפגש: ●

 : אסינכרוני  מסגרת ההוראה ●

 עבודה מעשית  דרכי למידה במפגש:  ●

             18:00-20:45 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 גלית חכמון   שם המרצה: ●

 נושאים במפגש: בניית חדר בריחה  ●

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מפגש עשירי 

  17.2.22 תאריך מפגש: ●

 : סינכרוני  מסגרת ההוראה ●

 עבודה שיתופית , דיון, ועבודה מעשית דרכי למידה במפגש:  ●

             18:00-20:45 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 גלית חכמון   שם המרצה: ●

 נושאים במפגש: סיכום, הצגת העבודות , וטיפים   ●

 

 

 מטלה הקורס 

 מטלת סיכום הקורס מורכבת משלושה חלקים :

 דף שער

 (   75%תלקיט משימות , ) 

 ( 25%רפלקציה  )

 30.2.22  את העבודה יש להגיש למרחב מלווה הקורס עד לתאריך

 

 

 

 

 דרכי הערכה

 25.11.21מועד הגשה:  15%סקיצה של אתר   אחוז הציון:  .1

 23.12.21מועד הגשה:  30%בניית אתר   אחוז הציון:  .2

 29.2.22מועד הגשה:  30%בניית חדר בריחה   אחוז הציון:  .3

 30.2מועד הגשה:  25%רפלקציה   אחוז הציון:  .4

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.מועד הגשה:  לחץ כאן להזנת טקסט.הציון: אחוז   לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  .5

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.מועד הגשה:  לחץ כאן להזנת טקסט.אחוז הציון:   לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  .6

 קסט.לחץ או הקש כאן להזנת טמועד הגשה:  לחץ כאן להזנת טקסט.אחוז הציון:   לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  .7

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.מועד הגשה:  לחץ כאן להזנת טקסט.אחוז הציון:   לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  .8



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.מועד הגשה:  לחץ כאן להזנת טקסט.אחוז הציון:   לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  .9

 

 בבילוגרפיה 

 הכשרת מורים ללמידה, להוראה, ולהערכה במרחב המתוקשב.   (.2004איגר ע., באומן נ., יעקב צ. ורביב ד. )

 מגמות ואתגרים, האוניברסיטה הפתוחה.   -בתוך: ש. גורי רוזנבליט )עורכת(, מורים בעולם של שינוי

 

עורכים( האדם הלומד (. הערכת איכות הדיון בקבוצות דיון לימודיות. בתוך: עשת י., כספי א.  ויואב י. )2007באומן נ., איגר ע.,  )

 כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה.  האוניברסיטה הפתוחה, רעננה–בעידן הטכנולוגי 

 

שנתי של התפתחות תפיסות חינוכיות  -(. שילוב טכנולוגיות מידע בבית הספר: חקר מערכתי ורב2006ברנגה, כ' ולוין, ת' )-בן עמר

כנס צ'ייס   –,י' כספי, א', יאיר, י' )עורכים(: "האדם הלומד בעידן הטכנולוגי" של מורים ותהליכי שינוי בבית הספר. מתוך עשת

 147-152למחקרי טכנולוגיות למידה. עמ' 

 

 השתמעויות למורים   -(. בימת דיון: רשתות חברתיות מקצועיות בחינוך  2011גולן, מ'', עורכת ) 

 פורטל מס"ע,  מכון מופ"ת: .  נדלה מתוך  46ולהכשרת מורים. ביטאון מכון מופ"ת 

http://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/bitaon/Documents/bitaon46.pdf 

 

(. ללמוד עם טכנולוגיה. 2012דרור י. )

http://www.colman.ac.il/research/research_institute/Israel_project_Digital/Documents/12_2012_Lear

ning_with_technology.pdf 

בהוראה ובהכשרת מורים,   21-חינוך לסגולות קטנות" )הרצאה(, כנס מיומנויות המאה ה --21(, "מיומנויות המאה ה 2011) הרפז י.

 מכון מופ"ת. 

 

 וובילוגרפיה 

  החינוך משרד – הפדגוגי המרחב

 החינוך משרד  – הלימודים תוכניות תיק

 החינוך  משרד – איכותית להוראה פרקטיקות

 

 

 

 

  
 
 

 

 אודות המרצה

 בעלת תואר שני בטכנולוגיה בחינוך, התמחות בחינוך וטיפול בנוער בסיכון . –גלית חכמון 
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