
מרכז פסג"ה אריאל – מרכז לפיתוח סגלי הוראה

.שם מסגרת הפיתוח המקצועי: תקשוב מחוז מרכז

.3529:מתווהמבוססקורס

דיגיטל ייעודית למורי למ"דפיתוח מקצועי וליווי מורים- למ"ד למידה מבוססתרציונל:

מורי למ"ד , ז-י"ב רב מגזריקהל היעד:

סינכרוניואסינכרונימקצועיפיתוחשעות30קורסהקורס:ומבנההיקף

10מפגשים:מס'

ימים ה+ גיום הקורס:

14.6.22פתיחה:מועד

מרצה הקורס: צחי דורון ומורן פרבר

דרישות הפיתוח המקצועי לקבלת גמול

יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות. במפגשים הסינכרוניים ביצוע המשימות ביחידות הא- סינכרוניות)●
השתתפות בפורומים ובקבוצת דיון בסביבת הקורס●
בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך , קבלת גמול מותנית בהשלמת כל משימות הקורס כולל משימת●

סיכום (בהתאם להנחיית מנחה הקורס)
80%שלהשתתפותדרישתישגמוללקבלת●

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי

הקניית מיומנויות טכנו דגיטליות  למורי למ"ד, למידה משולבת דיגיטל .

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


)מסגרת הפיתוח המקצועי(הנושאים המרכזיים בהן תעסוקראשי פרקים עיקריים

נדרשותמיומנויות,2030בוגר.1

פריסה שנתית.2

עקרונות ממריאים.3

יצירת שיבושים ושינוי.4

כלים לבניית יום למ"ד.5

שילוב למידה בינתחומית.6

גיוס שותפים לדרך.7

תוצרים.8



:פירוט המפגשים

מספ
ר

שם המרצהנושאי הלימודיוםתאריך
ומספר ת.ז

שעת
התחלה

שעת
סיום

מספר
שעות

סוג מפגש:
הרצאה,
סדנא,

סינכרוני,
א-סינכרוני

הצגת ההשתלמות:ה1.14.6
מטרות ההשתלמות

הצגת מערך ההשתלמות
הצגת מטלה סופית

2030בוגר
מיומנויות נדרשות

21ההמאהמוימנויותהקניית

החזון מאחורי ימי למד
דיון- חוויות מימים דומים שהועברו

בבתי הספר
טיפים מהימים

תכנון: כלי לתכנון
איך מתכננים יום מוצלח?

כלי: חשיבה תוצאתית

אולי לתת שאלון על הידע הקודם
של המורים מבחינת הכנת היום

והכרות כלים

מורן פרבר
040402190

סינכרוני17:3020:003

חשיבה על פריסה שנתית- איךה2.16.6
נשלב ימי למד ברצף השנתי של

השכבה שבחרנו

צחי דורון
027948173

א-סינכרוני17:3020:003

דיון- איך התמודדנו עם המטלהג3.19.6
שקבלנו?

קצת על תכנים / עקרונות
מ-ממריאים-

מה נרצה לשבש
לשם מה

המהות של השינוי שירצו להוביל
בבית הספר

כלי מפת חשיבה

מורן פרבר
040402190

סינכרוני17:3020:003



יצירת מפת חשיבה לשינויה4.23.6

צחי דורון
027948173

א-סינכרוני17:3020:003

יוצאים לדרך- כלים שיעזרו ליא5.28.6
בבניית יום למד

lean canva?
הכנת מרחב הלמידה

טיפים ללמידה דיגיטלית
בניית משימות

תכנון המרחב הדיגיטלי במפת

מורן פרבר
040402190

סינכרוני17:3020:003

רעיונות על שילוב למידהה6.30.6
בינתחומית במקצועות השונים

גיוס צוותים בבית הספר
איך מגייסים שותפים למהלך? -

מודל אנ"י

צחי דורון
027948173

סינכרוני17:3020:003

גיוס צוותים בבית הספרג7.5.7
איך מגייסים שותפים למהלך? -

מודל אנ"י

מורן פרבר
040402190

א-סינכרוני17:3020:003

תכנון אופי ימים מקוונים והצוותיםה8.7.7
שיקחו בהם חלק

צחי דורון
027948173

א-סינכרוני17:3020:003

עבודה בצוותים בית ספריים- הכנתג9.12.7
משימות ברוח הימים המקוונים

שנקבעו

מורן פרבר
040402190

א-סינכרוני17:3020:003

צחי דורוןמפגש סיכום והצגת תוצריםה1014.7
027948173

סינכרוני17:3020:003



מטלה הקורס

הנחיות מטלת סיום השתלמות ימי ל.מ.ד

בבילוגרפיה
המרחב הפדגוגי – משרד החינוך

תיק תוכניות הלימודים – משרד החינוך
פרקטיקות להוראה איכותית – משרד החינוך

אודות המרצה

ביולוגיה וטכנופדגוגיה050-8262275moran.lazar@gmail.comMSCמורן פרבר
טכנולוגיה בחינוך054-7895999zahidoron@gmail.comMAצחי דורון

https://docs.google.com/document/d/1Axbh7dDYsjqjJTWQuUm3Zc8ZU-HdhwYIPSZLXdrWt0Q/edit?usp=sharing
https://pop.education.gov.il/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/

