
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה   –מרכז פסג"ה אריאל 

 מסגרת הפיתוח המקצועי: תקשוב מחוז מרכז. 

 .2728 :מתווה מבוססקורס 

 רציונל:

ת, הוא תכנית רדיו )ולעתים גם וידאו(, שמועברת אל כל העולם דרך האינטרנט. בניגוד  (, בעברית ֶהְסכ  Podcastפודקאסט )
לרדיו והטלוויזיה הרגילים, שהכריחו את המאזין לפתוח את מקלט הרדיו בשעה מסוימת וביום מסוים, את הפודקאסטים ניתן 

האינטרנט, ממנה מורידים את  להוריד ולהאזין להם כשרוצים ויכולים. פרסום קבצי השמע והווידאו נעשה ברשת 
 הפודקאסטים למחשב, לטלפון החכם או לנגן המוסיקה של המאזין. 

 פודקאסט משמש היום ככלי חלופי להוראה ולמידה, להערכה חלופית ולקידום מיומנויות שפה ודיבור . 

 

 קהל היעד: מורים 

 ש"ש30-סינכרוני  -היקף ומבנה הקורס: קורס מקוון במודל סינכרוני ו א

 10ס' מפגשים: מ

 יום הקורס:ד 

 5.01.2022מועד פתיחה: 

 מרצה הקורס: איריס מעיין ועינת בר יוסף

 דרישות הפיתוח המקצועי לקבלת גמול 

 סינכרוניות(  -יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות. במפגשים הסינכרוניים ביצוע המשימות ביחידות הא ●

 הקורסהשתתפות בפורומים ובקבוצת דיון בסביבת  ●

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

 )בהתאם להנחיית מנחה הקורס(

● 
 %80לקבלת 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/


 

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי

 הכרות עם פודקאסט

 . פודקאסט בשרות ההוראה לקידום השפה  2

 פודקאסט ככלי להערכה חלופית  . 3

 

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

 . הקדמה והיכרות עולם הפודקאסטים1

 . תכנים לפודקאסט 2

 . מבנה פודקאסט3

 . מקליטים פודקאסט 4
 הכרות עם תוכנת ההקלטות ופתרונות הקלטה לתלמידים )

  

 

 

 

 

 



 

 

 המפגשיםפירוט 

 מפגש ראשון

 5.01.2022תאריך מפגש:   ●

 מסגרת ההוראה: סינכרוני  ●

 דרכי למידה במפגש: בזום   ●

 18:30-21:00זמן למידה:  ●

 ש"ש 3סך שעות:  ●

 שם המרצה: איריס מעיין ●

 נושאים במפגש: הקדמה והיכרות עולם הפודקאסטים ●

 מפגש שני

 12.01.2022תאריך מפגש:   ●

 סינכרוני-מסגרת ההוראה:  א ●

 דרכי למידה במפגש: בזום   ●

 18:30-21:00זמן למידה:  ●

 ש"ש 3סך שעות:  ●

 שם המרצה: איריס מעיין ●

 נושא תת נושא ותחקיר    נושאים במפגש: תכנים לפודקאסט ●

 פגש שלישי מ

 26.01.2022תאריך מפגש:   ●

 מסגרת ההוראה: סינכרוני  ●

 דרכי למידה במפגש: בזום   ●

 18:30-21:00: זמן למידה ●

 ש"ש 3סך שעות:  ●

 שם המרצה: איריס מעיין ●

 תסריט ופרמיס -מבנה פודקאסטנושאים במפגש:  ●



 

 

 

 מפגש רביעי 

 2.02.2022תאריך מפגש:   ●

 מסגרת ההוראה: סינכרוני  ●

 דרכי למידה במפגש: בזום   ●

 18:30-21:00זמן למידה:  ●

 ש"ש 3סך שעות:  ●

 שם המרצה: איריס מעיין ●

 כתיבת סינופסיס  -פודקאסטמבנה נושאים במפגש:  ●

 מפגש חמישי

 9.02.2022תאריך מפגש:   ●

 סינכרוני -מסגרת ההוראה: א  ●

 דרכי למידה במפגש: בזום   ●

 15:00-17:30זמן למידה:  ●

 ש"ש 3סך שעות:  ●

 שם המרצה: עינת בר יוסף ●

 כתיבת סינופסיס. שם, פתיח וסגיר -אסינכרוני -בנה פודקאסטנושאים במפגש: מ ●

 

 מפגש שישי

 יום ג חד פעמי   22.02.2022גש:תאריך מפ ●

 מסגרת ההוראה: סינכרוני  ●

 דרכי למידה במפגש: בזום   ●

 18:30-21:00זמן למידה:  ●

 ש"ש 3סך שעות:  ●

 שם המרצה: עינת בר יוסף ●

 נושאים במפגש: מקליטים פודקאסט . הכרות עם תוכנת הקלטה ●



 

 

 

 מפגש שביעי

 2.03.2022תאריך מפגש:   ●

 מסגרת ההוראה: סינכרוני  ●

 למידה במפגש: בזום  דרכי  ●

   15:30-18:00זמן למידה:  ●

 ש"ש 3סך שעות:  ●

 שם המרצה: עינת בר יוסף ●

 נושאים במפגש: מקליטים פודקאסט המשך ●

 מפגש שמיני 

 9.03.2022תאריך מפגש:   ●

 סינכרוני  -מסגרת ההוראה:  א ●

 דרכי למידה במפגש: בזום   ●

 15:30-18:00זמן למידה:  ●

 ש"ש 3סך שעות:  ●

 בר יוסףשם המרצה: עינת  ●

 נושאים במפגש: מקליטים פודקאסט עריכת סאונד  ●

 מפגש תשיעי 

 30.03.2022תאריך מפגש:   ●

 מסגרת ההוראה: סינכרוני  ●

 דרכי למידה במפגש: בזום   ●

   18:30-21:00זמן למידה:  ●

 ש"ש 3סך שעות:  ●

 שם המרצה: עינת בר יוסף ●

 המשך    –נושאים במפגש: מקליטים פודקאסט  ●



 

 

 מפגש עשירי 

 6.04.2022מפגש:  תאריך  ●

 מסגרת ההוראה: סינכרוני  ●

 דרכי למידה במפגש: בזום   ●

 18:30-21:00זמן למידה:  ●

 ש"ש 3סך שעות:  ●

 שם המרצה: עינת בר יוסף ●

 נושאים במפגש: סיום הגשת עבודות משוב ורפלקציה ●

 

 מטלה הקורס 

 במחברת הדיגיטאליתעליכם ליצור פודקאסט בתחום הדעת שאותו תבחרו. כל התכנון יעשה בקובץ וורד או 

 שימו לב שרוב הפודקאסט נבנה במהלך מפגשי הקורס

 

 בבילוגרפיה 

 ביבליוגרפיה )ספרים + אתרי אינטרנט( 

https://he.m.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%93%D7%A7%D7%90%D7%A1%D7%98 

 

 

https://www.yoeldigitalmedia.co.il/how-to-start-a-podcast/ 

 

https://www.yoeldigitalmedia.co.il/how-to-start-a-podcast/ 

 

 (eureka.org.il) אאוריקה אנציקלופדיית  -? פודקאסט מהו

 

 

https://he.m.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%93%D7%A7%D7%90%D7%A1%D7%98
https://www.yoeldigitalmedia.co.il/how-to-start-a-podcast/
https://www.yoeldigitalmedia.co.il/how-to-start-a-podcast/
https://eureka.org.il/item/51316/%D7%9E%D7%94%D7%95-%D7%A4%D7%95%D7%93%D7%A7%D7%90%D7%A1%D7%98
https://eureka.org.il/item/51316/%D7%9E%D7%94%D7%95-%D7%A4%D7%95%D7%93%D7%A7%D7%90%D7%A1%D7%98
https://eureka.org.il/item/51316/%D7%9E%D7%94%D7%95-%D7%A4%D7%95%D7%93%D7%A7%D7%90%D7%A1%D7%98
https://eureka.org.il/item/51316/%D7%9E%D7%94%D7%95-%D7%A4%D7%95%D7%93%D7%A7%D7%90%D7%A1%D7%98
https://eureka.org.il/item/51316/%D7%9E%D7%94%D7%95-%D7%A4%D7%95%D7%93%D7%A7%D7%90%D7%A1%D7%98
https://eureka.org.il/item/51316/%D7%9E%D7%94%D7%95-%D7%A4%D7%95%D7%93%D7%A7%D7%90%D7%A1%D7%98
https://eureka.org.il/item/51316/%D7%9E%D7%94%D7%95-%D7%A4%D7%95%D7%93%D7%A7%D7%90%D7%A1%D7%98
https://eureka.org.il/item/51316/%D7%9E%D7%94%D7%95-%D7%A4%D7%95%D7%93%D7%A7%D7%90%D7%A1%D7%98
https://eureka.org.il/item/51316/%D7%9E%D7%94%D7%95-%D7%A4%D7%95%D7%93%D7%A7%D7%90%D7%A1%D7%98
https://eureka.org.il/item/51316/%D7%9E%D7%94%D7%95-%D7%A4%D7%95%D7%93%D7%A7%D7%90%D7%A1%D7%98
https://eureka.org.il/item/51316/%D7%9E%D7%94%D7%95-%D7%A4%D7%95%D7%93%D7%A7%D7%90%D7%A1%D7%98
https://eureka.org.il/item/51316/%D7%9E%D7%94%D7%95-%D7%A4%D7%95%D7%93%D7%A7%D7%90%D7%A1%D7%98
https://eureka.org.il/item/51316/%D7%9E%D7%94%D7%95-%D7%A4%D7%95%D7%93%D7%A7%D7%90%D7%A1%D7%98
https://eureka.org.il/item/51316/%D7%9E%D7%94%D7%95-%D7%A4%D7%95%D7%93%D7%A7%D7%90%D7%A1%D7%98
https://eureka.org.il/item/51316/%D7%9E%D7%94%D7%95-%D7%A4%D7%95%D7%93%D7%A7%D7%90%D7%A1%D7%98
https://eureka.org.il/item/51316/%D7%9E%D7%94%D7%95-%D7%A4%D7%95%D7%93%D7%A7%D7%90%D7%A1%D7%98

