
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה –מרכז פסג"ה אריאל 

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

 (2249עשייה משמעותית ) –למידה שיתופית  :מתווה מבוססקורס 

 

   רציונל:  

בהשתלמות זו נעסוק בשילוב כלים מקוונים, שיתופיים ודיגיטליים, בתהליכי הוראה ולמידה בסביבת הענן. נתמקד 

, נתנסה במגוון  Office365ופיות שונות בסביבת בהכרות ובהתנסות במרכיבי אוריינות מחשב ומידע במדיות שית

 למידה דינמית ובהפעלה של מגוון כלים שיתופיים מקוונים ללמידה היברידית -מודלים של הוראה

 

 

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  קהל היעד:

  שעות מקוון  30היקף ומבנה הקורס: 

  12 מס' מפגשים:

  ג'  יום הקורס:

  02/11/21 מועד פתיחה:

 ה הקורס: טל מיכלוביץמרצ

 

 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 ●

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

 )בהתאם להנחיית מנחה הקורס(

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  ●

 

 

  

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/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 365הכשרת צוותי הוראה לעבודה ארגונית/מחוזית/בית ספרית מאובטחת באופיס 

 עבודה היברידית במישור הטכני והפדגוגי  

 מיומנויות ולהכיר כלים לארגון וניהול עבודת צוות ולמידה שיתופית מקוונתלרכוש 

 

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

 office365סביבת ענן ארגונית 

 היכרות והתנסות בהפעלת מגוון כלים שיתופיים מקוונים בסביבה דיגיטאלית

 ת ענן בתהליכי הוראה למידההתנסות ושילוב פלטפורמו 

 

 רכיבים יישומים 

 יתנסו בפעילויות עם כלים שיתופיים מקוונים בעבודתם 

 ידעו לפתח יחידות טכנופדגוגיות משולבות כלי ענן ארגוני  

 ידעו לבחור את הכלי הדיגיטלי השיתופי המתאים לפעילותם

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט המפגשים 

 

 תכנים סוג מפגש  סהכ שעות  עד שעה  משעה  תאריך 

02/11/202
1 

16:0
 Streamהדרכות וידאו באמצעות  סינכרוני  2 17:30 0

09/11/202
1 

20:3
 הקלטה והפצה של הדרכה מוקלטת לכיתה אסינכרוני  3 23:00 0

23/11/202
1 

16:0
 Microsoft Bookingמערכת   סינכרוני  2 17:30 0

30/11/202
1 

20:3
 לקביעת מפגשים   Bookingשימוש ב  אסינכרוני  3 23:00 0

14/12/202
1 

16:0
 לניהול משימות צוותיות/כיתתיות  Plannerלוחות  סינכרוני  2 17:30 0

21/12/202
1 

20:3
 יצירת תוכנית צוותית/כיתתית בפלאנר  אסינכרוני  3 23:00 0

28/12/202
1 

16:0
 ואוטומציה של תהליכים  PowerAutomateמבוא ל  סינכרוני  2 17:30 0

04/01/202
2 

20:3
 יצירת זרימת עבודה אוטומטית פנים ארגונית  אסינכרוני  3 23:00 0

18/01/202
2 

16:0
 ויצירת יישומי מידע   PowerAppsמבוא ל  סינכרוני  2 17:30 0

25/01/202
2 

20:3
 תרגול ביצירת יישום מידע פשוט  אסינכרוני  3 23:00 0

08/02/202
2 

16:0
 מותאמים PowerAppsיישומי  סינכרוני  2 17:30 0

15/02/202
2 

20:3
 יצירת אפליקציה מרובת מסכים אסינכרוני  3 23:00 0

 

 

 

 

 מפגש ראשון



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. תאריך מפגש: ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  :מסגרת ההוראה ●

 ץץ דרכי למידה במפגש:  ●

       לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. :זמן למידה ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. שעות: סך  ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  שם המרצה: ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. נושאים במפגש:   ●

 

 

 מפגש שני 

  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. :למידהזמן  ●

 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 שלישי 

  לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. תאריך מפגש: ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  :מסגרת ההוראה ●

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

       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:   ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  ●

 

 

 מפגש רביעי 

  או הקש כאן להזנת טקסט.לחץ  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: ●

 כאן להזנת טקסט. לחץ או הקש  נושאים במפגש:   ●

 

 

 מפגש חמישי

  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:  ●

 הקש כאן להזנת טקסט. לחץ או  שם המרצה: ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. נושאים במפגש:   ●

 

 

 מפגש שישי 

  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:  ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  שם המרצה: ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. נושאים במפגש:   ●

 

 

 מפגש שביעי 

  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. :למידהזמן  ●

 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 שמיני 

  לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. תאריך מפגש: ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  :מסגרת ההוראה ●

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

       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 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 ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. סך שעות:  ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  שם המרצה: ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. נושאים במפגש:   ●

 

 

 עשירי מפגש 

  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:  ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  שם המרצה: ●

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. נושאים במפגש:   ●

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מטלה הקורס 

 כללי: 

שנלמדו בקורס, בתוך פעילות קיימת שלכם /יחידת   Office365במשימה זו, תציגו כיצד תשלבו כלים וטכנולוגיות של סביבת 

 לימוד/מערך שיעור/פעילות הדרכה אחרת 

 שלבי העבודה:

לימוד/פעילות הדרכה אחרת שכבר יש ברשותכם )אין צורך לפתח פעילות/מערך  בחרו קובץ פעילות/מערך שיעור/יחידת  .1

 שיעור/יחידת לימוד חדשה( בתחום הדעת/הפעילות שלך ובנושא על פי בחירתך 

 

חדש )אותו תגישו כמטלת   Wordהעתיקו והדביקו את התוכן מהמערך/יחידה/פעילות שבחרתם בסעיף הקודם, לתוך קובץ  .2

 הסיום שלכם(.  

 בקובץ נתונים חסויים, אנא מחקו אותם אם יש 

 

באמצעות אחד או יותר מהכלים   Office365לפעילות מקוונת מבוססת  קישוריםשלבו בקובץ החדש, במקומות המתאימים  .3

 שנלמדו בקורס.  

 

 שהוספתם בסעיף הקודם תארו מתחתיו בקצרה את הבאים:   Office365עבור כל קישור לכלי/תוצר/תוכן של  .4

 

a.  בפעילות  365על אופן השילוב של הכלי/תוצר  הסבר קצר 

b.  הסבירו מדוע בחרתם בכלי הזה 

c.  הסבירו מדוע בחרתם לשלב את הכלי במקום זה ברצף הפעילות 

 

 הוסיפו בראש הקובץ את המידע הבא:  .5

a.  תעודת זהות ושם מלא   –פרטים אודותיך 

b.  שם בית הספר/ארגון 

c.  תחום הפעילות/ תחום הדעת 

d.  / השיעור נושא פעילות 

 

 רשמו רפלקציה כללית בנושא ההשתלמות כולה הכוללת:  – רפלקציה  .6

a.  משוב אישי על תהליך הלמידה בהשתלמות 

b.  הצלחות 

c.  בעבודתך בסביבה דיגיטלית מקוונת   365תובנות ליישום כלי אופיס 

 

 הגשת מטלת הסיום: 

 שמרו את קובץ ההגשה שלכם במחשבכם.   .1

 עבודת סיום הגשת  – שמכם המלא   -שנו את שמו ל .2

 העלו את קובץ ההגשה לסביבת ניהול הלמידה כהגשת מטלת הסיום .3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דרכי הערכה

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

 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:   להזנת טקסט. לחץ או הקש כאן  .2

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.מועד הגשה:  לחץ כאן להזנת טקסט.אחוז הציון:   לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  .3

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

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.מועד הגשה:  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

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.מועד הגשה:  לחץ כאן להזנת טקסט.ן: אחוז הציו   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 

 תיק תוכניות לימודים לעובדי הוראה, משרד החינוך 
 https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx 

משרד החינוך, הענן החינוכי, תוכנית התקשוב 
 http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Pages/Byod.aspx 

 משרד החינוך, הענן החינוכי, למידה שיתופית
 http://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/lmida_shitupit.aspx 

 http://amisalant.com/?p=7531 למידה שיתופית מקוונת: עקרונות, תהליכים וכלים מתוקשבים 
http://avivtz.blogspot.co.il/2013/04 
למידה מבוססת פרויקטים משרד החינוך :  

.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/OfekPedagogi/Aaracha/PBL.htmhttp://cms.education 
http://www.avrumrotem.com/avrum-ד"ר אברום רותם .קווים לדמותו של המורה המקוון  

S/more_mkuvan/3modes.htm 
 http://www.youtube.com/talmichalovici2ים וטכנולוגיות לשילוב ביחידות הוראה, טל מיכלוביץ כל
 

 

 וובילוגרפיה 

  החינוך משרד – הפדגוגי המרחב

https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Pages/Byod.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/lmida_shitupit.aspx
http://amisalant.com/?p=7531
http://avivtz.blogspot.co.il/2013/04
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/OfekPedagogi/Aaracha/PBL.htm
http://www.avrumrotem.com/avrum-S/more_mkuvan/3modes.htm
http://www.avrumrotem.com/avrum-S/more_mkuvan/3modes.htm
http://www.youtube.com/talmichalovici2
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/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 החינוך משרד  – הלימודים תוכניות תיק

 החינוך  משרד – איכותית להוראה פרקטיקות

 

 

 

 אודות המרצה

ברחבי העולם ומתחזק   Ed-Techאוניברסיטאות, מכללות, ובתי ספר.  מעורב בקהילות  -מרצה בתחום התקשוב במשרד החינוך 

 פופולארי בנושא שילוב כלים וטכנולוגיות תקשוב בהוראה ובלמידה  YouTubeערוץ 
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