
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה –מרכז פסג"ה אריאל 

  תקשובשם מסגרת הפיתוח המקצועי: 

  בניית יחידות לימוד אינטראקטיביות במגוון כלים מתוקשבים :מתווה מבוססקורס 

 

   רציונל:  

הקורס מיועד להדגים את התהליך של בניית יחידת לימוד, החל מעיצוב היחידה, בניית פעילויות, 
   הפעלת היחידה בשדה הערכתה וחוזר חלילה

 
   מורים כוללים  קהל היעד:

  ש"ל , הלמידה תתקיים בלמידה מרחוק  30היקף ומבנה הקורס: 

  10 מס' מפגשים:

  ימי רביעי   יום הקורס:

  27/10/2021 מועד פתיחה:

 מרצה הקורס: אלה אודי

 

 דרישות הפיתוח המקצועי לקבלת גמול 

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

 השתתפות בפורומים ובקבוצת דיון בסביבת הקורס  ●

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

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  ●

 

 ועי מטרות מסגרת הפיתוח המקצ

ההשתלמות תתמקד בבניית יחידות הלימוד המתוקשבות האינטגרטיביות המייצגות תפיסה מרחבית של  
 הלמידה .  

יחידות הלימוד המתוקשבות מבוססות בראש ובראשונה על קישוריות גבוהה לסוגי חומרים משלימים ,  
ממוחשבים. הקישוריות היא הן  הן ברמת היפרטקסט והן ברמת קישוריות בין מושגים למאגרי מידע 

למונחים ולעובדות בתוך מסמכי העבודה עצמם ) או הטקסטים המשמשים לצורכי למידה ( והן למסמכים  
 חיצוניים ומקורות מידע במרחב האינטרנט האדיר. 

ההשתלמות תכלול מגוון סביבות למידה לבניית יחידות לימוד בהתאמה לנושאי הלימוד הנדרשים. 
 במהלך ההשתלמות.  ותכלול תרגול

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

 רציונל של יחדות לימוד  •

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/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • הכרת יחדות לימוד בפורטל משרד החינוך 
 • יצירת יחידות לימוד על פי תחומי דעת 

 •הכרת מגוון כלים דיגיטליים לשילוב ביחידות הלימוד 
 למידה דיפרנציאלית •בניית יחידות לימוד ל

 רכיבים יישומים 

 .תוצר מצופה: פיתוח יחיד לימוד אינטראקטיבית בתחום דעת המשתלם

 פירוט המפגשים 

 

 

 

 מפגש ראשון

  27/10/2021 תאריך מפגש: ●

 : סינכרוני מסגרת ההוראה ●

 הרצאהדרכי למידה במפגש:  ●

       20:00 – 17:00 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 אודי אלה  שם המרצה: ●

 מטרת בניית יחידות הוראה והכרת מודל לבניית שיעור מתוקשב.נושאים במפגש:  ●

 

 

 מפגש שני 

  10/11/2021 תאריך מפגש: ●

 : סינכרוני מסגרת ההוראה ●

 הרצאהדרכי למידה במפגש:  ●

       20:00 – 17:00 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 אלה אודי  שם המרצה: ●



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תכנון יחידת הוראה מתוקשבת הכוללת מגוון משימות . בפורטל משרד החינוך  -לימוד מבנה וארגון יחידת נושאים במפגש:  ●

 

 

 מפגש שלישי 

  17/11/2021 תאריך מפגש: ●

 סינכרוני-: אמסגרת ההוראה ●

 כתיבהדרכי למידה במפגש:   ●

       22:00 – 19:00 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 אלה אודי  שם המרצה: ●

 לימוד מתוך יחידות בפורטל משרד החינוך בניית יחידת נושאים במפגש:  ●

 

 מפגש רביעי 

  8/12/2021 תאריך מפגש: ●

 : סינכרוני מסגרת ההוראה ●

 הרצאהדרכי למידה במפגש:  ●

       20:00 – 17:00 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 אלה אודי  שם המרצה: ●

 משימות מתוקשבותבניית יחידת הוראה באמצעות הנגשה של אתר הכולל מגוון נושאים במפגש:  ●

 

 מפגש חמישי

  22/12/2021 תאריך מפגש: ●

 : סינכרוני מסגרת ההוראה ●

 הרצאהדרכי למידה במפגש:  ●

       20:00 – 17:00 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 אלה אודי  שם המרצה: ●

 קלאסרום כיחדת הוראה עצמאית .  –איך בונים סביבת למידה בקלאסרום נושאים במפגש:  ●

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מפגש שישי 

  5/1/2022 תאריך מפגש: ●

 סינכרוני   -: אמסגרת ההוראה ●

 כתיבהדרכי למידה במפגש:   ●

       21:00 – 17:00 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 אלה אודי  שם המרצה: ●

 תרגול שימוש באתר גוגל לבניית יחידת הוראהנושאים במפגש:   ●

 

 מפגש שביעי 

  19/1/2022 תאריך מפגש: ●

 : סינכרוני מסגרת ההוראה ●

 הרצאהלמידה במפגש: דרכי  ●

       20:00 – 17:00 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 אלה אודי  שם המרצה: ●

 לבניית יחידות הוראה Geniallyשימוש בתוכנת נושאים במפגש:   ●

 

 מפגש שמיני 

  2/1/2022 תאריך מפגש: ●

 : סינכרוני מסגרת ההוראה ●

 הרצאהדרכי למידה במפגש:  ●

       20:00 – 17:00 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 אלה אודי  שם המרצה: ●

 שימוש בסרטים ללמידה ושילובם ביחידות למידה כולל פיתוח מיומנויות סביב צפייה בסרטון.נושאים במפגש:   ●

 

 מפגש תשיעי 

  16/2/2022 תאריך מפגש: ●

 סינכרוני-: אמסגרת ההוראה ●

 הרצאהדרכי למידה במפגש:  ●

       20:00 – 17:00 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 אלה אודי  שם המרצה: ●

 כהכנה לסיום ההשתלמות  -בניית יחדות לימוד מתוקשבות  נושאים במפגש:  ●



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מפגש עשירי 

  2/3/2022 תאריך מפגש: ●

 : סינכרוני מסגרת ההוראה ●

 הרצאהדרכי למידה במפגש:  ●

       20:00 – 17:00 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 אודי אלה  שם המרצה: ●

 , משוב עמיתים על תוצרים–נושאים במפגש: מפגש סיכום חגיגי והצגת תוצרים )הצגת תוצרים(   ●

 מטלה הקורס 

 בניית יחידת לימוד באחד הכלים שנלמדו בקורס בהתאמה לתחום דעת המורה

 

 

 דרכי הערכה

 15/3/2022מועד הגשה:  10%הציון: אחוז    תאר בכמה מילים מהו התוצר שתציג לתלמידיך בכתה/בבית.  תאור התוצר: .1

אחוז הציון:      ארו רשימה זו בנקודות.מהו הערך המוסף של שימוש בטכנולוגיה שהצגת על פני למידה מסורתית ללא טכנולוגיה. ת  ערך מוסף: .2

 15/3/2022מועד הגשה:  20%

 15/3/2022מועד הגשה:  10%: אחוז הציון   תאר באיזו מידה קל/קשה לך ליצור תוצר זה  קלות יצירה: .3

מועד הגשה:  15%אחוז הציון:    נדרשות מהתלמיד אם בכלל כדי להשתמש בתוצר שיצרת טכנולוגיות אילו מיומנויות  מיומנויות מצד הלומד: .4

153/2022 

 15/3/2022מועד הגשה:  20%אחוז הציון:    תאור רצף הפעילות והאופן בו התוצר ישתלב בהוראה .5

הדביקו פה קישור לתוצר שבחרתם או במידה והתוצר אינו ניתן לשיתוף באמצעות קישור הדביקו תמונת   לתוצר או צילום מסך של התוצר:קישור  .6

 15/3/2022מועד הגשה:   5%אחוז הציון:    מסך של התוצר שבחרתם להציג 

 15/3/2021: מועד הגשה 20%אחוז הציון:   כתיבה רפלקטיבית על הקורס ויישומו .7

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בבילוגרפיה 
 טכנולוגיה בהוראה ולמידה  לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  .1

(. חדשנות פדגוגית משולבת טכנולוגיות מידע ותקשורת. מבט 2006מיודוסר, ד', נחמיאס, ר', טובין, ד' ופורקוש, א'. )

 ( 118-99קוריקולרי על החדשנות )עמ' 

.  1-13, 31וטכנולוגיה, גיליון  אאוריקה, כתב עת להוראת מדעים 

http://www.matar.ac.il/eureka/newspaper31/docs/03.pdf 

 

 דוגמאות ליחידות דיגיטליות  .2

http://www.carla.umn.edu/technology/modules/index.html 

http://www.ucmp.berkeley.edu/IU/Digiguide/index.html 

 

כמסייעים למורה ככלי פדגוגי   (. בחינת השימוש במאגרי מידע דיגיטאליים2010כלימי, ש', כהן, ע', נחמיאס, ר. ) .3

 91-99בעבודתו. האוניברסיטה הפתוחה. עמ' 

 

סקירה. מכון מופ"ת,   –על תחומי החינוך המתוקשב  WEB 2.0-(. השלכות טכנולוגיות ה2006סלנט, ע' )  .4

http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=1119 

 

(. למידה בכל מקום ובכל עת? הערכת מאפיינים של למידה  2010צדוק, ג' ) -מינץ, ר', נחמיאס, ר', לייבה, מ' ובן  .5

 http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=2936ת, מתוקשבת בכיתה לעומת הבית. מכון מופ"

 

 

 בילוגרפיה 

  החינוך משרד – הפדגוגי המרחב

 החינוך משרד  – הלימודים תוכניות תיק

 החינוך  משרד – איכותית להוראה פרקטיקות

 

 

 

 

 אודות המרצה 

 אלה אודי

http://www.matar.ac.il/eureka/newspaper31/docs/03.pdf
http://www.carla.umn.edu/technology/modules/index.html
http://www.ucmp.berkeley.edu/IU/Digiguide/index.html
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=1119
https://pop.education.gov.il/
https://pop.education.gov.il/
https://pop.education.gov.il/
https://pop.education.gov.il/
https://pop.education.gov.il/
https://pop.education.gov.il/
https://pop.education.gov.il/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( חינוך ותקשוב בהוראה M.Aתואר שני )

 מתמחה בהנחיית מורים , יעוץ וליווי בתי ספר בבניית מערכות תקשוביות ושילוב תקשוב בהוראה.

 שנים בחינוך והוראה 26בעלת ניסיון של 

 מורי מורים 

 


