
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה –מרכז פסג"ה אריאל 

 .שם מסגרת הפיתוח המקצועי: תקשוב מחוז מרכז

 )עריכת מתחילים(  –יצירת סרטונים ומולטימדיה   –תקשוב  .2728 :קורס

 

   רציונל: 

מסיבות הסיום מתקרבות ואנו רוצים להציג  אנו כמורים מצלמים כל הזמן את הילדים בכיתה, בחוץ, בטיולים והיכן לא,  עוד רגע סוף השנה, 

  5את מה שלמדנו ומה עשינו במהלך השנה,  אתם בטח שואלים את עצמכם איך לוקחים מאות תמונות והופכים אותם לסרטון קצר של עד  

 דקות הכולל: הנפשה, סרטונים, מלל, מוזיקה ועוד... 

 ידאו לסרטון "קליט" או לקליפ?הצטרפו להשתלמות מיוחדת בה נלמד יחד איך ממירים שעות של ו 

קורס "יצירת סרטים ומולטימדיה" מעניק למשתלמים שליטה במגוון בתוכנות עריכה. בין הנושאים הנלמדים בקורס : יבוא ויצוא קבצים 

נות, יצרת סרטוני  קול, יצרת סרטונים מתמו-שונים, שימוש באפקטים ויזואליים ושינוי מהירות של הוידאו, בניית כתוביות ויסודות עריכת פס

 קומיקס ועוד. 

 

 רכזי תקשוב ועובדי הוראה     קהל היעד:

 שעות עם ציון במסגרת שעות השתלמות של "אופק חדש". 30היקף הקורס: היקף ומבנה הקורס: 

 סינכרוניים( -מפגשים א 4מפגשים סינכרוניים +   6מפגשים. ) 10

  )המשימות הינן לתרגול הכלים הנלמדים במהלך ההשתלמות(סינכרוני חובה להגיש משימה -בכל מפגש א

   10 מס' מפגשים:

 20:30 – 18:00יום שלישי  וחמישי  , בין השעות  יום הקורס:

  17/5/22 מועד פתיחה:

 אלה אודימרצה הקורס: 

 

 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 ●

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

 ס()בהתאם להנחיית מנחה הקור

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  ●

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 יצירת סרטוני סמן )באמצעות הקלטת מסך( בעזרת כלים פשוטים.  .1

 יצירת יחידת הוראה באמצעות סרטונים הנמצאים ברשת האינטרנט.  .2

 יצירת סרטונים מונפשים בקלות רבה. .3

 

 (מסגרת הפיתוח המקצועייים בהן תעסוק )הנושאים המרכז ראשי פרקים עיקריים 

קול, יצרת -יבוא ויצוא קבצים שונים, שימוש באפקטים ויזואליים ושינוי מהירות של הוידאו, בניית כתוביות ויסודות עריכת פס

 סרטונים מתמונות, יצרת סרטוני קומיקס ועוד.

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט המפגשים 

 מפגש ראשון

  17/5/2022 :תאריך מפגש ●

 סינכרוני  :ההוראהמסגרת  ●

 הרצאה + סדנה דרכי למידה במפגש:   ●

 20:30 –  18:00        :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 . אלה אודי  שם המרצה: ●

מיפוי צרכים אישיים ובית ספריים. הכנת סרטונים בתצורת   מה נלמד במהלך הקורס., פתיחהנושאים במפגש:   ●

POWERPOINT  הכוללת שילוב קול, הנפשות, ומוסיקה , 

 

 מפגש שני 

  19/5/2022 :תאריך מפגש ●

 סינכרוני  - א :מסגרת ההוראה ●

 משימה לתרגול עצמי דרכי למידה במפגש:  ●

 20:30 –  18:00        :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 . אלה אודי  שם המרצה: ●

 ואנימציות. הכנת סרטון הכולל תמונות, הוספת שמע נושאים במפגש:   ●

 

 

 

 מפגש שלישי 

  24/5/2022 :תאריך מפגש ●

 סינכרוני  :מסגרת ההוראה ●

 הרצאה + סדנהדרכי למידה במפגש:  ●

 20:30 –  18:00        :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 . אלה אודי  שם המרצה: ●

 לעריכת סרטונים בשילוב אפקטים ומעברים מונפשים CANVAהכרת סביבת  נושאים במפגש:   ●

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מפגש רביעי 

  26/5/2022 :תאריך מפגש ●

 סינכרוני  - א :מסגרת ההוראה ●

 משימה לתרגול עצמי דרכי למידה במפגש:  ●

 20:30 –  18:00        :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 . אלה אודי  שם המרצה: ●

 למידה עצמית והגשת משימה תרגול ,  , - canvaהכנת סרטון ב נושאים במפגש:   ●

 

 מפגש חמישי

  31/5/2022 :תאריך מפגש ●

 סינכרוני  :מסגרת ההוראה ●

 הרצאה + סדנהדרכי למידה במפגש:  ●

 20:30 –  18:00        :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 . אלה אודי  שם המרצה: ●

 biteableהכנת סרטונים באנימציה בתוכנת נושאים במפגש:  ●

 

 מפגש שישי 

  2/6/2022 :תאריך מפגש ●

 סינכרוני  - א :מסגרת ההוראה ●

 משימה לתרגול עצמי דרכי למידה במפגש:  ●

 20:30 –  18:00        :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 . אלה אודי  שם המרצה: ●

 למידה עצמית , תרגול והכנת סרטון אנימציה , הגשת הסרטון נושאים במפגש:  ●

 

 

 מפגש שביעי 

  7/6/2022 :תאריך מפגש ●

 סינכרוני  :מסגרת ההוראה ●

 הרצאה + סדנהדרכי למידה במפגש:  ●

 20:30 –  18:00        :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 . אלה אודי  שם המרצה: ●

 הכרת אפליקציות לעריכת סרטונים בנייד ויצירת סרטונים שונים נושאים במפגש:  ●



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מפגש שמיני 

  9/6/2022 :תאריך מפגש ●

 סינכרוני  - א :מסגרת ההוראה ●

 משימה לתרגול עצמי דרכי למידה במפגש:  ●

 20:30 –  18:00        :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 . אלה אודי  שם המרצה: ●

הגשת הסרטונים   –סרטונים בטלפון הנייד הכוללות שילוב של תמונות וסרטונים והוספת מוזיקה  3הכנת נושאים במפגש:   ●

 בסיום העריכה. 

 

 מפגש תשיעי 

 14/6/2022  :תאריך מפגש ●

 סינכרוני  :מסגרת ההוראה ●

 הרצאה + סדנהדרכי למידה במפגש:  ●

 20:30 –  18:00        :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 . אלה אודי  שם המרצה: ●

 יצירת קולאז'ים מתמונות , הכנת מתנות ממוחשבות לסוף שנה  במגוון כלים דיגיטליים. נושאים במפגש:  ●

 

 מפגש עשירי 

 21/6/2022  :תאריך מפגש ●

 סינכרוני  :מסגרת ההוראה ●

 הרצאה + סדנהדרכי למידה במפגש:  ●

 20:30 –  18:00        :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 . אלה אודי  שם המרצה: ●

 הכרת סביבה לארגון חומרים/סרטונים ומדיה. הצגת תוצרים ומשוב על ההשתלמות נושאים במפגש:  ●

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מטלה הקורס 

 

 את כל התוצרים שנלמדו במהלך השתלמות  בעבודת הסיכום של הקורס עליך להציג 
 

 טלפון נייד  ת.ז  שם משפחה שם פרטי 

    

 שם יחידת המדף אותה למדת המוצגת בעבודה זו תפקיד שם המוסד בו אתה עובד דואר אלקטרוני 

    

 

 הקדמה למשימה )קראו בעיון(:
 

ידע במגוון תוכנות לעריכת סרטונים, עליכם להכניס את הקישור של סביבת העבודה אותה למדתם הכוללת את  במהלך הקורס רכשת 

סרטונים שונים(. רשמו רפלקציה על כל כלי בו השתמשתם )האם הכלי קל לעבודה,   5כל הסרטונים )שימו לב צריכים להיות לפחות 

 ם ועוד(.  האם ניתן לשלבו בהוראה עם התלמידי

 הוסף רפלקציה על ההשתלמות בכללותה.
 

אחוז  הצגת התוצרים . 1

 מהציון

  קישור לסרטון נושא הסרטון

   

 10%  1סרטון מס' 

 10%  2סרטון מס' 

 10%  3סרטון מס' 

 10%  4סרטון מס' 

 10%  5סרטון מס' 

 50%  סה"כ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אחוז  .  משוב והתאור הלמידה בהשתלמות2

 מהציון

   

 תאור התוצר: 

  מהם התוצרים תאר בכמה מילים  

)התייחס לכל  שיצרת ומהו קהל היעד

 סרטון בנפרד(

 %5 

 ערך מוסף: 

מהו הערך המוסף של שימוש  

ארו רשימה זו  ת.  בסרטונים  למורה

 בנקודות. 

 5% 

 קלות יצירה: 

תאר באיזו מידה קל/קשה לך ליצור  

  תוצרים אלו. 

 5% 

 הלומד:מיומנויות מצד 

נדרשות  טכנולוגיות אילו מיומנויות 

אם בכלל כדי להשתמש   מהמורה

 בכלים אותם למדנו בהשתלמות זו.  

 5% 

 20%  סה"כ

 

 

  

אחוז  על הקורס אישית . רפלקציה 3

 מהציון

 הלימה:

תיאור מהלך הקורס והתאמתו לשיטה 

 ולתוכן המצופים 

 10% 

 רווחים:

הרווחים שלך מקורס זה, הן תאר את 

בנושא התקשוב ושילובו בהוראה והן 

  בדרכי ושיטות למידה.

 10% 

   

 בנימה אישית:

רשמו בכמה מילים את התרשמותכם  

 מהקורס, מהמרצה ועוד 

 10% 

 30%  סה"כ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בבילוגרפיה 
 https://www.openu.ac.il/innovation/chais2018/e3_9.pdf - עמדות מורים ביחס להוראה בעזרת סרטונים  .1

עשת, א' בלאו, א' כספי, נ' גרי,   'לאלקטרוניקה. בתוך: י.)אנימציה ממוחשבת: שיפור ארוך טווח בהישגי סטודנטים    2015גרו, א' וזועבי, ש' ) .2

-ע 51ורוד )עורכים(, ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגית למידה ע"ש צ'ייס: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי )עמ' -י' קלמן, ו' זילבר

 .   http://www.openu.ac.il/innovation/chais2015/a1_3.pdf-ע(. רעננה: האוניברסיטה 55

3. ( ר'  והרתאן,  א'  פרידמן,  ר',  תל  2011שליטא,  החזותי.  בעידן  חינוך  בפעולה.  חזותית  אוחזרו- .)אוריינות  מופ"ת.  מכון   -אביב: 

http://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/bitaon/Olive/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9 

9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%96%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA.pdf 

  החינוך משרד – הפדגוגי המרחב

 החינוך משרד  – הלימודים תוכניות תיק

 החינוך  משרד – איכותית להוראה פרקטיקות

 

 

 

 אודות המרצה

מורים,  -בעלת הסמכה של מורימדריכת תקשוב מחוזית, יועצת טכנופדגוגית,  -   אלה אודי 

 רכזת תקשוב, מחנכת  

בעלת ניסיון רב בהדרכות מורים ועובדי הוראה בשילוב כלים דיגיטליים בהוראה ושילוב 

 פדגוגיה מתקדמת במערכות חינוך. 

 בעלת תואר שני בתקשוב והוראה. 
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