
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה –מרכז פסג"ה אריאל 

 תקשוב מחוז מרכזשם מסגרת הפיתוח המקצועי: 

  :2144מתווה מבוססקורס 

 

   רציונל:  

כלים טכנופדגוגיים להתאמת תכנית למידה אישית כיתתית תוך צמצום פערים, שימור ידע והרחבה. באמצעות למידה 

והלומד עושה ניידת ושימוש באמצעי קצה וניידים ושילוב התלמיד בתהליך הלמידה. הכלים מתאימים לכל תחום דעת 

 שימוש בסביבה הקרובה לו ללמידה בהנאה תוך התחשבות בשונות הלומד 

 

 

 כלל צוותי ההוראה  קהל היעד:

סינכרוניים. המפגשים סנכרוניים הנם מפגשי למידה  -מפגשים( א 2שעות )  6שעות , מתוכן   30היקף ומבנה הקורס: 

    וסדנא פעילות.   

  מפגשים.   10 מס' מפגשים:

  שלישי  רס:יום הקו

  9.11.21 מועד פתיחה:

 מרצה הקורס: סמדר יונה

 

 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 ●

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

 )בהתאם להנחיית מנחה הקורס(

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  ●

 

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

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/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השונים עידוד שימוש בסביבות טכנולוגיות המקדמות משחוק בלמידה, יצירתיות והעשרת הלמידה בתחומי הדעת 

בכל שכבות הגיל. צמצום פערים ושימור ידע בדרך של חווייה משמעותית ורלוונטית ללומד, תוך התייחסות למענה 

 הערכה.  -למידה -דיפרנציאלי בתהליך ההוראה

 

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

 משחוק והמחשת למידה

 גיטאליות כמענה לדיפרנציאליות. שימוש בסביבות תוכן די

 מיטוב השימוש בתוכן דיגיטלי בהוראת תחומי הדעת השונים

 הערכה בתחום האוריינות הדיגיטאלית. -למידה -קידום תהליכי הוראה

 פיתוח קהילה לומדת מקצועית.

 

 

 רכיבים יישומים 

לקידום תהליכי הוראה מיטביים.  אתרי אינטרנט חינמיים להמחשת החומר הנלמד. מדיה לפיתוח חשיבה מסדר גבוה 

 אתרים לפיתוח משחקי למידה כמענה להכלה והשתלבות.

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט המפגשים 

 

 

 

 

 מפגש ראשון

  9.11.21 תאריך מפגש: ●

 סנכרוני  -: סנכרוני ואמסגרת ההוראה ●

 הכרה והתנסות בכלים דיגיטליים בנושא אוריינות חזותית דרכי למידה במפגש:  ●

       18:30 -16:00 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 סמדר יונה  שם המרצה: ●

 ה  אינפוגרפיק  -teamimg : -מילים    תמונה שווה אלף -אוריינות חזותית  למידה בדגש על נושאים במפגש:   ●

 

 

 מפגש שני 

  23.11.21 תאריך מפגש: ●

 סנכרוני  -: סנכרוני ואמסגרת ההוראה ●

 וחיפוש מידע ברשת באופן מהנה ומניע הנחיה של כללי איתור דרכי למידה במפגש:  ●

       18:30 -16:00 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 סמדר יונה  שם המרצה: ●

 NARA VIEWוהמשחק   מיומנות איתור וחיפש מידענושאים במפגש:  ●

 

 

 מפגש שלישי 

  14.12.21 תאריך מפגש: ●



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סנכרוני -: סנכרוני ואמסגרת ההוראה ●

 תוכן דיפרנציאלי לשונות הלומדהתנסות בהתאמת דרכי למידה במפגש:  ●

       18:30 -16:00 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 סמדר יונה  שם המרצה: ●

 סביבות תוכן דיגיטלי והוראה דיפרנציאלית נושאים במפגש:  ●

 

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.

 

 

 מפגש רביעי 

  28.12.21 תאריך מפגש: ●

 סנכרוני -: סנכרוני ואמסגרת ההוראה ●

 שימוש באמצעי קצה נייד והכרת אפליקציות המטיבות את תהליך ההוראה במפגש: דרכי למידה  ●

       18:30 -16:00 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 סמדר יונה  שם המרצה: ●

 שיתופיות ואפליקציות מקדמות למידה - נותנים ערך ללמידה - למידה ניידתנושאים במפגש:   ●

 

 

 מפגש חמישי

  11.1.22 תאריך מפגש: ●

 סנכרוני -: סנכרוני ואההוראהמסגרת  ●

 שימוש במצלמה באמצעי קצה נייד והכרת אפליקציות צילום המטיבות את תהליך ההוראהדרכי למידה במפגש:  ●

       18:30 -16:00 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 סמדר יונה  שם המרצה: ●

 ועצמאי שילוב המצלמה בנייד בפיתוח לומד חוקר  -2למידה ניידת  נושאים במפגש:  ●

 

 

 

 מפגש שישי 

  25.1.22 תאריך מפגש: ●

 סנכרוני -: סנכרוני ואמסגרת ההוראה ●



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שימוש במצלמה באמצעי קצה נייד והכרת אפליקציות צילום המטיבות את תהליך ההוראהדרכי למידה במפגש:  ●

       18:30 -16:00 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 סמדר יונה  שם המרצה: ●

 למידה חזותית בסביבות תומכות מידע והפקת ידע - 3ניידת  למידה נושאים במפגש:  ●

 

 

 

 מפגש שביעי 

   8.2.22תאריך מפגש :  ●

 סנכרוני -: סנכרוני ואמסגרת ההוראה ●

 כלים דיגיטליים מעוררי סקרנות ויצירתיות בקרב הלומד  דרכי למידה במפגש:   ●

       18:30 -16:00 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 סמדר יונה  שם המרצה: ●

    calameo -biteable -יישום וביסוס למידה בפלטפורמות דיגיטליותנושאים במפגש:   ●

 

 

 

 

 מפגש שמיני 

   22.2.22תאריך מפגש :  ●

 סנכרוני -: סנכרוני ואמסגרת ההוראה ●

 כלים דיגיטליים מעוררי סקרנות ויצירתיות בקרב הלומד  דרכי למידה במפגש:   ●

       18:30 -16:00 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 סמדר יונה  שם המרצה: ●

 flippity Bamboozle educaplayמשחק מנעולים  -משחוק בלמידה למידה מקדמת הנעהנושאים במפגש:  ●

 

 מפגש תשיעי 

   8.3.22תאריך מפגש :  ●

 סנכרוני -: סנכרוני ואמסגרת ההוראה ●

 פיזיטלי  למידה והתנסות בקבוצות של מרחב דרכי למידה במפגש:  ●

       18:30 -16:00 :זמן למידה ●



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3סך שעות:  ●

 סמדר יונה  שם המרצה: ●

 Thinglink  –1מרחבים פיזיטליים נושאים במפגש:  ●

●  

 

 

 מפגש עשירי 

   22.3.22תאריך מפגש :  ●

 סנכרוני -: סנכרוני ואמסגרת ההוראה ●

 למידה והתנסות בקבוצות של מרחב פיזיטלי  דרכי למידה במפגש:  ●

       18:30 -16:00 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 סמדר יונה  שם המרצה: ●

 genialy –2מרחבים פיזיטליים נושאים במפגש:  ●

●  

 

 

 מטלה הקורס 

  פורטפוליו של הלמידה שנעשתה ומשוב על התהליך

 

 

 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:   לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  .2

 זנת טקסט.לחץ או הקש כאן להמועד הגשה:  לחץ כאן להזנת טקסט.אחוז הציון:   לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  .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:  לחץ כאן להזנת טקסט.אחוז הציון:   לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  .5

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.מועד הגשה:  להזנת טקסט.לחץ כאן 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:   כאן להזנת טקסט.  לחץ או הקש .9

 

 בבילוגרפיה 

 ד"ר ליזי כהן -טכנולוגיה  רתעתי בסיבה למידה הוראה

 

 מינהל תקשוב והמזכירות הפדגוגית  -דיגיטלית טכנולוגיה אוריינות

 

 פורטל מס"ע  -דיגיטלי  בעידן לאוריינות חינוך

 

 וובילוגרפיה 

  החינוך משרד – הפדגוגי המרחב

 החינוך משרד  – הלימודים תוכניות תיק

 החינוך  משרד – איכותית להוראה פרקטיקות

 

 

 

 

  
 
 

 

 אודות המרצה

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.
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