
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

 תקשוב מרכז   שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 3527: מבוסס מתווהקורס 

 

   רציונל: 

בקורס זה נלמד להטמיע בצורה מיטבית את סביבת הענן החינוכית, כיצד להשתמש בסביבת ענן גוגל לצרכי  

ש בכלים שבתוך הסביבה על מנת להשיג את המטרות הפדגוגיות הוראה למידה והערכה מיטביים. לעשות שימו 

ולקדם את הישגי התלמידים לפי תכנית הלימודים. הקורס יזמן את המשתתפים להיכרות עם כלים טכנולוגיים 

 .לקידום תהליכי הוראה ולמידה

 

 

 יסודי   :קהל היעד

 למידה מרחוק -  שעות   30 :היקף ומבנה הקורס 

  10 :מפגשיםמס' 

  שלישי  :יום הקורס

  26.10.21 :מועד פתיחה

 נטלי סמיפור מרצה הקורס:

 

 לקבלת גמול  דרישות הפיתוח המקצועי 

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

 (סינכרוניות

 הקורסהשתתפות בפורומים ובקבוצת דיון בסביבת  •
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 

 לצרכי הוראה למידה והערכה מיטביים.הטמעת סביבת ענן 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ( מסגרת הפיתוח המקצועי)הנושאים המרכזיים בהן תעסוק  פרקים עיקרייםראשי 

 הכרת הסביבה של גוגל   •
בכלים דיגיטליים בהתאם   למידה הערכה –הכרת סביבת הקלאסרום ופיתוח סביבה אישית לניהול הוראה  •

 . לעקרונות שהוגדרו לתהליכי הל"ה איכותיים
 הוראה, הערכה ולמידה מגוונות בסביבה דיגיטלית  בפרקטיקות הכרה והתנסות •

 

 

 רכיבים יישומים 

 הכרת סביבת גוגל , קלאסרום 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 פירוט המפגשים 

 

 

 

 

 מפגש ראשון 

  26.10.21 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 סדנה  דרכי למידה במפגש: •

       19:00-21:30 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 נטלי סמיפור  המרצה: שם   •

וחשיפה לכלים השונים המוצעים בו והתורמים לתהליכי הוראה   גוגל חינוכי –ענן   הכרות עם סביבת נושאים במפגש: •

 אנשי קשר  אחסון אישי ותיקיית אחסון שיתופי -DRIVE  -הכרות עם סביבת ה .למידה

 
 

 שנימפגש 

  9.11.21 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 סדנה  דרכי למידה במפגש: •

       19:00-21:30 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 נטלי סמיפור  שם המרצה:  •

  איך מתחילים לעבוד בגוגל קלאסרום? .טקסט  להזנת   כאן הקש  או  לחץ  נושאים במפגש: •

 יישומי סביבת הלמידה - הכרת סביבת הקלאסרום
 . תקשורת בין המורה לתלמידים יבוא אנשי קשר ,תלמידים לכיתהעיצוב, הצטרפות  יצירת כיתה, 

 

 
 שלישי מפגש 

  23.11.21 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני -א  :ההוראה   מסגרת •

 עבודה עצמית  –תרגול   דרכי למידה במפגש: •

       19:00-21:30 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 נטלי סמיפור  שם המרצה:  •



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 יבוא אנשי קשר  ,עיצוב, הצטרפות תלמידים לכיתה ויישום הנלמד במפגשים. –בניית קלאסרום   נושאים במפגש: •

 .טקסט  להזנת  כאן הקש  או  לחץ  •

 

 

 רביעימפגש 

  14.12.21 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני : ההוראה   מסגרת •

 סדנה  דרכי למידה במפגש: •

       19:00-21:30 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 נטלי סמיפור  המרצה: שם   •

 :Google Classroom -ניהול משימות ב נושאים במפגש: •

  .צירוף מסמכים ומצגות להגשה, בדיקת המשימות, משוב לתלמידים

 

 

 חמישימפגש 

  28.12.21 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני :ההוראה   מסגרת •

 סדנה  דרכי למידה במפגש: •

       19:00-21:30 : זמן למידה •

 3 שעות:סך  •

 נטלי סמיפור  שם המרצה:  •

 הכנת מטלות לתלמידים באמצעות כלים שיתופיים של גוגל בגוגל דרייב  נושאים במפגש: •

 

 

 

 שישי מפגש 

  11.1.22 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני   -א  :ההוראה   מסגרת •

 עצמית עבודה   –תרגול   דרכי למידה במפגש: •

       19:00-21:30 : זמן למידה •

 3 שעות:סך  •

 נטלי סמיפור  שם המרצה:  •

הכנה ויישום משימה לתלמידים באמצעות כלים שיתופיים בגוגל .טקסט  להזנת כאן   הקש  או  לחץ  נושאים במפגש: ] •

 קלאסרום. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 שביעי מפגש 

   25.1.22 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 סדנה  דרכי למידה במפגש: •

       19:00-21:30 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 נטלי סמיפור  שם המרצה:  •

באמצעות  Google Classroom -העשרת סביבת החלופה האישית ב-רעיונות לשימוש בגוגל קלאסרום  נושאים במפגש: •

    כלים נלווים לשילוב בתוך הגוגל קלאסרום

 

 

 מפגש שמיני

  8.2.22 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 סדנה  דרכי למידה במפגש: •

       19:00-21:30 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 נטלי סמיפור  שם המרצה:  •

 עיצוב סביבת הלמידה והתנסות בשילוב מספר דרכים להפעלת תלמידים בסביבת קלאסרום  נושאים במפגש: •

 

 

 

 

 

 

 תשיעי מפגש 

  15.2.22 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני   -א  :ההוראה   מסגרת •

 עצמית עבודה   –תרגול   דרכי למידה במפגש: •

       19:00-21:30 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 נטלי סמיפור  שם המרצה:  •

 הכנה והגשת מטלת הסיכום כתוצר מסכם של ההשתלמות  נושאים במפגש: •

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 עשירי מפגש 

  22.2.22 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 סדנה  למידה במפגש:דרכי   •

       19:00-21:30 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 נטלי סמיפור  שם המרצה:  •

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

 

 

 מטלה הקורס 

)להוסיף קישור    גוגל קלאסרום. בסביבת החינוכי  בענןבהערכה    ותפיתוח סביבת למידה דיגיטלית עבור חלופ . א

  לצד תובנות ורפלקציה.   לכיתה עם קוד כיתה לצפיית מנחה(

תוך   הסבר קצר( תוצרי תלמידים )צילומי מסך+ + משימות שונות ומגוונות בקלאסרום   שלוש  הצגת  . ב
 בתהליכי רפלקציה.התייחסות לכל הנושאים שנלמדו וכן אופן מעורבות המורה בלמידה, משוב, תמיכה 

 על ההשתלמות. רפלקציה אישית .ג
 

 

 

 דרכי הערכה 

 8/03/2021מועד הגשה:   10%אחוז הציון:   תאור המטלה דוגמא:

 8.3.22מועד הגשה:  45%אחוז הציון:      פיתוח סביבת למידה דיגיטלית .1

 8.3.22מועד הגשה:  45%אחוז הציון:   משימות שונות ומגוונות בקלאסרום  שלוש  .2

 8.3.22מועד הגשה:  10%אחוז הציון:   על ההשתלמות רפלקציה אישית .3

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. מועד הגשה:  לחץ כאן להזנת טקסט.אחוז הציון:   לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. .4

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. מועד הגשה:  כאן להזנת טקסט. לחץאחוז הציון:   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

 להזנת טקסט. לחץ או הקש כאן  מועד 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
 .טקסט  להזנת כאן הקש  או לחץ

   פורטל עובדי הוראה  – סביבת ענן גוגל חינוכי  •

• Google App בחינוך המיוחד   

 אביב: הוצאת ספרי עליית הגג - (. גוגל: סוף העולם שהכרנו. תל2011אולטה, קן ) •

למידה בסביבה מתוקשבת בחינוך היסודי' פדגוגיה  , סביבות למידה חדשניות –משרד החינוך האגף לחינוך יסודי  •

 ?פדגוגיה חדשנית או פדגוגיה איכותית בסביבה חדשנית, ממי"ם 4  –עדכנית בסביבה חדשנית 

 (. החיפוש: כיצד גוגל ומתחרותיה שינו את פני התרבות וכתבו מחדש את חוקי  2006בטל, ג'ון )  •

 עולם העסקים. הוצאת כתר  

 (. ללמוד עם טכנולוגיה. המכללה למנהל 2012דרור, יובל וגרשון, סער)  •

 http://www.colman.ac.il/research/research_institute/Israel_project_Digital/Document 

: מסמך מנחה למתכנני תכניות ה מסדר גבוהאסטרטגיות חשיב(. 2008משרד החינוך המזכירות פדגוגית ) •

 .לימודים ארציות ומקומיות ולמפתחי חומרי למידה

 האוניברסיטה.  . התיכון שלידהמעשה חושב: למידה מבוססת פרויקטים המדריך למורה(. 2012פאטון, אלק )  •

• (July/August) ). “Is Google Making Us Stupid?” in The AtlanticCarr, Nicholas (2008 

 

 
 וובילוגרפיה 

  משרד החינוך – המרחב הפדגוגי
 משרד החינוך  –תיק תוכניות הלימודים 

 משרד החינוך  –איכותית הוראה לפרקטיקות 
 
 
 
 

  
 
 
 

 אודות המרצה 

 .טקסט  להזנת כאן הקש  או לחץ
 
 

https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/anan-hinuch-google/
https://sites.google.com/a/tikshuv4sn.org.il/google-apps/home
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4/121933/27.pdf
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4/121933/27.pdf
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4/121933/27.pdf
http://www.colman.ac.il/research/research_institute/Israel_project_Digital/Document
https://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Portal/EstrategyotChashiva.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Portal/EstrategyotChashiva.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Portal/EstrategyotChashiva.pdf
https://gifted.cet.ac.il/CETHandler.ashx?n=CetEntities.FileViewer&i=7b6c26a9-ffd0-426d-b508-19d6c9d151f1&id=114829
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/07/is-google-making-us-stupid/306868/
https://pop.education.gov.il/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/

