
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה –מרכז פסג"ה אריאל 

  App Inventorפיתוח אפליקציות בסביבת אנדרואיד  - תקשוב –מחוזי  שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 3523: מבוסס מתווהקורס 

 

   רציונל:  

יחשוף את משתתפיו לעולם פיתוח האפליקציות לבעלי מכשירים ניידים עם   "App Inventor פיתוח אפליקציות בסביבת אנדרואיד"קורס 

מבוססת לבנים   App inventor הפעלה אנדרואיד. במסגרת הקורס יתנסו המשתתפים בתכנון, פיתוח ותכנות בסביבת הפיתוחמערכת 

המאפשרת ליצור בקלות אפליקציות תוכן, מידע, ומשחק מגוונות ורב היצגיות המשלבות גרפיקה, צליל, טקסט, קישורי אינטרנט, תוך ניצול  

קורס אינו דורש ידע מוקדם בתכנות ומיועד לכול מי שמעוניין להתנסות בתחום פיתוח אפליקציות הן  יכולות ומשאבי המכשיר הנייד. ה 

 .כמפתח והן לצורך חשיפות תלמידיו לתחום. לא נדרש ידע קודם בתכנות

 

 

 יב-ד  :קהל היעד

  שעות   30 :היקף ומבנה הקורס

  8 :מס' מפגשים

  חמישי   :יום הקורס

  28.10.21  :פתיחהמועד 

 יוסי ברק  מרצה הקורס:

 

 לקבלת גמול   דרישות הפיתוח המקצועי

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

 (סינכרוניות

 השתתפות בפורומים ובקבוצת דיון בסביבת הקורס •
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 

 פיתוח יכולות חשיבה מחשובית והתנסות באלגוריתמיקה  . א

 App inventor בסביבת הפיתוח אפליקציה  בתכנון, פיתוח ותכנות  התנסות . ב

 גיוון דרכי הוראה ופיתוח חומרי למידה   . ג

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

 חשיבה מחשובית ואלגוריתמיקה

 בפדגוגיהתהליכים, עקרונות וכלים לקידום יזמות, חדשנות ויצירתיות 

 בתהליכי הל"ה  פדגוגיים לקידום תהליכי יזמות, חדשנות ויצירתיות-כלים טכנו

 

 

 רכיבים יישומים 

 תיקוף, תכנון ויישום של תוכן פדגוגי במתכונת אפליקטיבית.  

 פיתוח ויישום פיתוח אפליקטיבי של אפליקציית מידע.  

 פיתוח ויישום פיתוח אפליקטיבי של אפליקציית משחקים.  

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 פירוט המפגשים 

 

 

 

 

 מפגש ראשון

  28.10.21 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  -היברידי משולב סינכרוני וא  :ההוראה  מסגרת  •

 הרצאה וסדנא  דרכי למידה במפגש:  •

       19:00-21:15 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

 יוסי ברק  שם המרצה:  •

 ותכנון פיתוח תוכן לאפליקציית מידע  App Inventor בסביבת הפיתוחהכרות עם ממשק הפיתוח  נושאים במפגש:  •

 
 

 שנימפגש 

  18.11.21 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  -היברידי משולב סינכרוני וא  :ההוראה  מסגרת  •

 הרצאה וסדנא  דרכי למידה במפגש:  •

       19:00-22:00 : זמן למידה •

 4 סך שעות:  •

 יוסי ברק  שם המרצה:  •

  .פיתוח אפליקציית תוכן רב היצגית: טקסט, תמונות, קישורים, מולטימדיה נושאים במפגש:  •

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 שלישימפגש 

  9.12.21 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  -היברידי משולב סינכרוני וא  :ההוראה  מסגרת  •

 הרצאה וסדנא  דרכי למידה במפגש:  •

       19:00-22:00 : זמן למידה •

 4 סך שעות:  •

 יוסי ברק  המרצה: שם  •

 פיתוח אפליקציית צייר, יצירת ממשק, ציור על המסך, צורות, צבעים וגדלים.  נושאים במפגש:  •

 

 רביעי מפגש 

  30.12.21 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  -היברידי משולב סינכרוני וא  :ההוראה  מסגרת  •

 הרצאה וסדנא  דרכי למידה במפגש:  •

       19:00-21:15 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

 יוסי ברק  שם המרצה:  •

 פיתוח ממשק אפליקציית משחקים: מסך ראשי, מסכי משחק, לחצני ניווט ותנועה.  נושאים במפגש:  •

 

 חמישימפגש 

  27.1.22 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  -היברידי משולב סינכרוני וא  :ההוראה  מסגרת  •

 הרצאה וסדנא  דרכי למידה במפגש:  •

       19:00-22:00 : למידהזמן  •

 4 סך שעות:  •

 יוסי ברק  שם המרצה:  •

פיתוח אפליקציית משחק תפוס את הכדור, תוך יישום  תכנות ואלגוריתמיקה מבוססת מסך, תנועה   נושאים במפגש:  •

 אקראית על המסך, מונה ותנאים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 שישימפגש 

  10.2.22 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  -היברידי משולב סינכרוני וא  :ההוראה  מסגרת  •

 הרצאה וסדנא  דרכי למידה במפגש:  •

       19:00-22:00 : זמן למידה •

 4 סך שעות:  •

 יוסי ברק  שם המרצה:  •

פיתוח משחק מיני גולף, תוך יישום  תכנות ואלגוריתמיקה מבוססת באירועי כאשר נלחץ, דמויות,   נושאים במפגש:  •

 גרירהתנועה על מסך,  

 

 

 שביעימפגש 

  10.3.22 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  -היברידי משולב סינכרוני וא  :ההוראה  מסגרת  •

 הרצאה וסדנא  דרכי למידה במפגש:  •

       19:00-22:00 : זמן למידה •

 4 סך שעות:  •

 יוסי ברק  שם המרצה:  •

ואלגוריתמיקה ברכיבי ציור, תמונה, אירועים,  פיתוח משחק תפוס את הזהב , תוך יישום  תכנות  נושאים במפגש:  •

 רשימות, לולאות ותנאים. 

 

 

 מפגש שמיני

  31.3.22 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  -היברידי משולב סינכרוני וא  :ההוראה  מסגרת  •

 הרצאה וסדנא  דרכי למידה במפגש:  •

       19:00-22:00 : זמן למידה •

 4 סך שעות:  •

 יוסי ברק  שם המרצה:  •

פיתוח משחק חידון בתחומי דעת נבחרים , תוך יישום  תכנות ואלגוריתמיקה ברכיבי טקסט, תמונה,   נושאים במפגש:  •

 אירועים, רשימות, לולאות ותנאים. 

 

 תשיעימפגש 

  לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  תאריך מפגש:  •

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.   :ההוראה  מסגרת  •

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. : זמן למידה •

 .טקסט להזנת  כאן הקש או   לחץ סך שעות:  •

 .טקסט להזנת  כאן הקש  או לחץ  שם המרצה:  •

 .טקסט להזנת כאן  הקש  או לחץ נושאים במפגש:  •

 

 

 עשירי מפגש 

  לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  תאריך מפגש:  •

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.   :ההוראה  מסגרת  •

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

       לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. : זמן למידה •

 .טקסט להזנת  כאן הקש או   לחץ סך שעות:  •

 .טקסט להזנת  כאן הקש  או לחץ  שם המרצה:  •

 .טקסט להזנת כאן  הקש  או לחץ נושאים במפגש:  •

 

 

 מטלה הקורס 

 .טקסט להזנת כאן הקש או לחץ

 

 

 דרכי הערכה

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

 1.1.22מועד הגשה:  40אחוז הציון:   פיתוח אפליקציית תוכן  .1

 15.4.22מועד הגשה:  50אחוז הציון:  פיתוח אפליקציית משחקים  .2

 15.4.22מועד הגשה:  10אחוז הציון:   רפלקציה מסכמת  .3

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

 להזנת טקסט. לחץ או הקש כאן  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.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 
 

ssachusetts Institute of TechnologyMa -MIT App Inventor  

 
Tutorials for MIT App Inventor 

 
 

 בבילוגרפיה 
   משרד החינוך –  המרחב הפדגוגי

 משרד החינוך –תיק תוכניות הלימודים 
 משרד החינוך  –איכותית הוראה לפרקטיקות 

 

 
 
 

 אודות המרצה

 יוסי ברק 
מורה לאוריינות דיגיטלית, מחשובית ורובוטיקה. רפרנט מחוז מרכז לסביבת ענן, חשיבה מחשובית ורובוטיקה. 

מנחה פיתוח מקצועי במרכזי פסג"ה וחדרי מורים במסגרת תוכנית התאמת מערכת החינוך מיום יציאתה לדרך. 
ל לבין הידע והניסון המקצועי אשר  פדגוגי שואף לשלב את הניסיון והעשייה שלי בשטח כמורה פעי-כמנחה טכנו

רכשתי במשך השנים באקדמיה ובמסגרות להכשרה מקצועית, לבין הצרכים העולים בקרב בתי הספר תוך מתן  
 מענה מותאם לצרכי כול בית ספר.

 בענן החינוכי של משרד החינוך יוסי ברק 
 

https://appinventor.mit.edu/
https://appinventor.mit.edu/
https://appinventor.mit.edu/explore/ai2/tutorials
https://pop.education.gov.il/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/
https://ecatmate.education.gov.il/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%A7
https://ecatmate.education.gov.il/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%A7
https://ecatmate.education.gov.il/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%A7

