
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה –מרכז פסג"ה אריאל 

   משחקים וחדרי בריחה פיזיטליים בתכנת ג'ניאלישם מסגרת הפיתוח המקצועי: 

 16 -בניית אתרים ושימוש במרחבים  :מתווה מבוססקורס 

 

   רציונל:  

משחקים וחדרי בריחה הם דרך משחקית, מהנה ומאתגרת לתרגול, הצגה או סיכום של נושא לימודי. הכנת משחקים 

 וחדרי בריחה מזמנת אוריינות דיגיטלית מיטבית. 

 /https://genial.lyאלי לפני המפגשים באתר: יש להרשם לתכנת ג'ני
 

 מורים בכל שכבת גיל  קהל היעד:

  שעות מפגשים   3סינכרוניים בני -מפגשים משולבים סינכרוניים וא 10שעות,  30היקף ומבנה הקורס: קורס של 

  10 מס' מפגשים:

  יום ד   יום הקורס:

  10.11.21יום ד'   פתיחה:מועד 

 מרצה הקורס: דפנה רוט 

 

 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 ●

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

 )בהתאם להנחיית מנחה הקורס(

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  ●

 

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.

 

 

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/
https://genial.ly/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (המקצועימסגרת הפיתוח )הנושאים המרכזיים בהן תעסוק  ראשי פרקים עיקריים 

 

 עקרונות בפיתוח משחקים לימודיים 

 עקרונות בתכנון חדרי בריחה דיגיטליים 

 הכרת מגוון כלים דיגיטליים לשילוב בהוראה בכלל ובחדרי בריחה בפרט 

 

 פירוט המפגשים 

 מס' 
מפג
 ש

מתודות   נושא המפגש 
 הלמידה 

תאריך  
 המפגש

שעות  
 המפגש

 ומטלת ההשתלמות.   הצגת תכנית ההשתלמות, דרכי העבודה .1
הדגשים פדגוגיים ועקרונות העבודה בכלי. התנסות   -התחלת עבודה בכלי ג'ניאלי 

מעשית תוך הכנת כרטיסי ברכה מדליקים. שילוב של טקסט, תמונות, הנפשות  
  ועוד.

  שעות 3
  סינכרוני

 

 יום ד
10/11/21     20:00-

17:00  

 -משחוק ומשחק בהוראה   .2
 המשחוק והמשחק, הדגשים פדגוגיים בתכנון משחק לימודי להוראה. חשיבות 

 מתכננים את המשחק הראשון שלנו תוך דגש על המטרות הפדגוגיות.

 שעות  3
 סינכרוני -א 

 

 יום ד
17/11/21 

20:00-
17:00 

בהכנת משחקים   Gamificationהתמקדות בקטגוריית -משחקים בג'ניאלי  .3
  לימודיים.
המשחקים הקיימים בתוכנה ואיזה שימוש נעשה בהם להוראה. סוגי   נכיר את

 סדנת הכנת משחקים. 
 איך נטמיע את המשחק שהכנו במרחב שיתופי.

 שעות  3
  סינכרוני

 יום ד
24/11/21 

20:00-
17:00 

 : 1מטלה  .4
לפי העקרונות שנלמדו במפגש הסינכרוני והעאלתו  הכנת משחק לימודי בג'נאלי 

 למרחב/לוח שיתופי. 

 שעות  3
 סינכרוני -א

 יום ד
1/12/21 

20:00-
17:00 

 מבוא לחדרי בריחה: .5
דגשים פדגוגיים,    -מבנה של חדר בריחה מיטבי  -   התנסות בחדרי בריחה שונים

 בחירת הנושא וסיפור המסגרת. 
 בחירת נושא לחדר בריחה בתחום הדעת והכנת סיפור מסגרת.  - 2מטלה 

 הבריחה.מתחילים לתכנן ולבנות את חדר 

  שעות 3
 סינכרוני 

 יום ד
8/12/21 

20:00-
17:00 

שילוב של תמונות מאתרים חיצוניים , ליטושן והורדת רקעים תוך שמירה על זכויות   .6
  יוצרים.

הורדת תמונות מתאימות לחדרי בריחה ובכלל מאתרים שונים תוך שמירה על  
 בריחה ובכלל.זכויות יוצרים. הורדת רקעים מתמונות לצורך שילוב בחדרי 

  שעות 3
  סינכרוני -א

 יום ד
15/12/21 20:00-

17:00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 איך מכינים חדר בריחה מא' ועד ת'. -המשך הכנת חדרי בריחה  .7
 שילוב סוגי חידות שונים בחדר בריחה וכלים להכנת חידות. 

 
 את חדר הבריחה שלנו בהתאם לנושא ולסיפור המסגרת.  מתחילים לבנות

  שעות 3
  סינכרוני

 יום ד
22/11/21 

 

20:00-
17:00 

 שעות  3 הנחיות להגשת מטלת הסיום  .8
 סינכרוני  -א

 יום ד
29/12/21 

 

 

20:00-
17:00 

 שילוב מנעולים חיצוניים בחדרי בריחה .9

 

  שעות 3
 סינכרוני -א

 יום ד
5/1/21 

20:00-
17:00 

  מפגש סיכום חגיגי והצגת תוצרים .10
 למרחב/מחברת ג'ניאלי של ההשתלמות העלאת תוצרים 

 שעות  3
 סינכרוני 

 יום ד
19/1/21 

20:00-
17:00 

 

 

 

 

 ש"ל   30

 

 

 חדר בריחה משולב משחקונים וכלים דיגיטליים מגוונים.  –מטלת סיכום 

 וובילוגרפיה 
 רוט   דפנה תקשוב   הדרכת –  אינטרנט אתר

 החינוך  משרד – הלימודים תוכניות  תיק החינוך משרד – הפדגוגי המרחב

 החינוך  משרד  – איכותית  להוראה פרקטיקות

 

 אודות המרצה: 

רכז. מתמחה בבניית מרחבים פיזיטליים וחדרי  מרצה ומורת מורים בנושאי טכנופדגוגיה, רכזת תקשוב ומדריכת תקשוב במחוז מ

 חה באמצעות כלים ומתקדמים ובשילוב כלים דיגיטליים מגוונים ועשירים. ברי

 דפנה רוט".   –"כלים להוראה מקוונת   -מובילת קבוצת פייסבוק גדולה בנושא הוראה דיגיטלית 

 

 

 

 

 מפגש ראשון

  לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. תאריך מפגש: ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  :מסגרת ההוראה ●

 ץץ דרכי למידה במפגש:  ●

https://sites.google.com/view/dafnarot/%D7%91%D7%99%D7%AA
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       לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. :זמן למידה ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. סך שעות:  ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  שם המרצה: ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. נושאים במפגש:   ●

 

 

 מפגש שני 

  כאן להזנת טקסט.לחץ או הקש   תאריך מפגש: ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  :מסגרת ההוראה ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. דרכי למידה במפגש:  ●

       לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. :זמן למידה ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. סך שעות:  ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  שם המרצה: ●

 קסט. לחץ או הקש כאן להזנת טנושאים במפגש:   ●

 

 

 מפגש שלישי 

  לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. תאריך מפגש: ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  :מסגרת ההוראה ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. דרכי למידה במפגש:  ●

       לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. :זמן למידה ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. סך שעות:  ●

 להזנת טקסט. לחץ או הקש כאן   שם המרצה: ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. נושאים במפגש:   ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  ●

 

 

 מפגש רביעי 

  לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. תאריך מפגש: ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  :מסגרת ההוראה ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. דרכי למידה במפגש:  ●

       טקסט.לחץ או הקש כאן להזנת  :זמן למידה ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. סך שעות:  ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  שם המרצה: ●



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. נושאים במפגש:   ●

 

 

 מפגש חמישי

  לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. תאריך מפגש: ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  :מסגרת ההוראה ●

 להזנת טקסט. לחץ או הקש כאן דרכי למידה במפגש:  ●

       לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. :זמן למידה ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. סך שעות:  ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  שם המרצה: ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. נושאים במפגש:   ●

 

 

 מפגש שישי 

  לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. תאריך מפגש: ●

 להזנת טקסט. לחץ או הקש כאן  :מסגרת ההוראה ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. דרכי למידה במפגש:  ●

       לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. :זמן למידה ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. סך שעות:  ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  שם המרצה: ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. נושאים במפגש:   ●

 

 

 מפגש שביעי 

  כאן להזנת טקסט.לחץ או הקש   תאריך מפגש: ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  :מסגרת ההוראה ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. דרכי למידה במפגש:  ●

       לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. :זמן למידה ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. סך שעות:  ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  שם המרצה: ●

 להזנת טקסט. לחץ או הקש כאן נושאים במפגש:   ●

 

 

 מפגש שמיני 

  לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. תאריך מפגש: ●



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  :מסגרת ההוראה ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. דרכי למידה במפגש:  ●

       לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. :זמן למידה ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. סך שעות:  ●

 כאן להזנת טקסט. לחץ או הקש  שם המרצה: ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. נושאים במפגש:   ●

 

 מפגש תשיעי 

  לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. תאריך מפגש: ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  :מסגרת ההוראה ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. דרכי למידה במפגש:  ●

       לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. :זמן למידה ●

 הקש כאן להזנת טקסט. לחץ או סך שעות:  ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  שם המרצה: ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. נושאים במפגש:   ●

 

 

 מפגש עשירי 

  לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. תאריך מפגש: ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  :מסגרת ההוראה ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. דרכי למידה במפגש:  ●

       הקש כאן להזנת טקסט.לחץ או  :זמן למידה ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. סך שעות:  ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  שם המרצה: ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. נושאים במפגש:   ●

 

 

 מטלה הקורס 

 מרחב פיזיטלי מעוצב בתכנת קנווה בהתאם לתחום הדעת משולב כלים דיגיטליים מגוונים 

 

 

 דרכי הערכה



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.מועד הגשה:  לחץ כאן להזנת טקסט.אחוז הציון:   לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  .1

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.מועד הגשה:  לחץ כאן להזנת טקסט.אחוז הציון:   לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  .2

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.מועד הגשה:  לחץ כאן להזנת טקסט.אחוז הציון:   הקש כאן להזנת טקסט. לחץ או  .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.שה: מועד הג לחץ כאן להזנת טקסט.אחוז 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
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 בבילוגרפיה 

 אתר אינטרנט: הדרכת תקשוב דפנה רוט

 

 

 

 אודות המרצה

בנושאי טכנופדגוגיה, רכזת תקשוב ומדריכת תקשוב במחוז מרכז. מתמחה בבניית מרחבים פיזיטליים וחדרי  מרצה ומורת מורים 

 בריחה באמצעות כלים ומתקדמים ובשילוב כלים דיגיטליים מגוונים ועשירים. 

 דפנה רוט".   –"כלים להוראה מקוונת   -מובילת קבוצת פייסבוק גדולה בנושא הוראה דיגיטלית 

 

 


