
 

 

 

 

 

 

 

 

 שם מסגרת הפיתוח המקצועי: תקשוב מחוז מרכז

  :מתווה מבוססקורס 

 אלה אודי מרצה: 

 

החקיקה מצד אחד והחדשנות הטכנולוגית המואצת   , הולכת ומתפתחת 21-בעידן הטכנולוגי של המאה ה   רציונל:

מצד אחר וכתוצאה מכך חלים שינויים בשיטות ההוראה אצל מורים ותהליכי למידה אצל תלמידים. כדי לקדם את 

התלמידים ברוח חוקים ושינויים אלו, קיימת חשיבות רבה בשילוב תחומי לימוד שונים כחלק מתהליך הלמידה. 

 בנושא למידה רב תחומית , תוך כדי בניית יחידות לימוד המשלבות מגוון כלים דיגיטליים .  בהשתלמות זו אנו נתמקד

 בניית יחידות לימוד אינטראקטיביות במגוון כלים מתוקשביםשם ההשתלמות: 

 רכזי תקשוב ועובדי הוראה קהל היעד:

  סינכרוני-שעות מקוון, סינכרוני וא 30היקף ומבנה הקורס: 

  10מס' מפגשים: 

 20:30  – 18:00ום הקורס: יום רביעי  , בין השעות י

  מועד פתיחה:  

 מרצה הקורס:  אלה אודי

 

 דרישות הפיתוח המקצועי לקבלת גמול 

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

 סינכרוניות(

 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(

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  ●

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 האינטגרטיביות המייצגות תפיסה מרחבית של הלמידה .  ההשתלמות תתמקד בבניית יחידות הלימוד המתוקשבות 

יחידות הלימוד המתוקשבות מבוססות בראש ובראשונה על קישוריות גבוהה לסוגי חומרים משלימים , הן ברמת 

היפרטקסט והן ברמת קישוריות בין מושגים למאגרי מידע ממוחשבים. הקישוריות היא הן למונחים ולעובדות בתוך 

עצמם ) או הטקסטים המשמשים לצורכי למידה ( והן למסמכים חיצוניים ומקורות מידע במרחב מסמכי העבודה 

 האינטרנט האדיר. 

ההשתלמות תכלול מגוון סביבות למידה לבניית יחידות לימוד בהתאמה לנושאי הלימוד הנדרשים. ותכלול תרגול 

 במהלך ההשתלמות. 

 ום דעת המשתלם.תוצר מצופה: פיתוח יחיד לימוד אינטראקטיבית בתח
 

 ראשי פרקים 
מתן בסיס וכלים לבניית יחידות הוראה ומערכי שיעור בשילוב פרקטיקות להוראה וכלים דיגיטליים ובהתאמה   .1

 לאוכלוסיית הכיתה. 

https://meyda.education.gov.il/files/anan_chinuchi/pitoah_miktzoai_mitvim/mitvim_tavla.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/anan_chinuchi/pitoah_miktzoai_mitvim/mitvim_tavla.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/anan_chinuchi/pitoah_miktzoai_mitvim/mitvim_tavla.pdf


 

 

 

 

 

 

 

שילוב טכנולוגיות   .2
 בהוראה ולמידה. 

 תפקיד הטכנולוגיה בחינוך והנגשת חומרי למידה.  .3
 

 פירוט המפגשים 

תאריך   

 המפגש 

מסגרת  

 ההוראה

סך   זמן למידה  דרכי למידה

 שעות 

 נושאים במפגש  שם המרצה 

סדנאות,   סינכרוני  4/1 1

מצגות,  

 הדגמות 

 התנסות 

עבודה  

 בקבוצות 

18:00-

20:30 

מטרת בניית יחידות הוראה והכרת מודל   אלה אודי  3

 לבניית שיעור מתוקשב 

סדנאות,   סינכרוני  11/1 2

מצגות,  

 הדגמות 

 התנסות 

עבודה  

 בקבוצות 

18:00-

20:30 

תכנון יחידת   - מבנה וארגון יחידת לימוד  אלה אודי  3

הוראה מתוקשבת הכוללת מגוון משימות .  

 בפורטל משרד החינוך 

משימה   סינכרוני - א 18/1 3

לתרגול  

 עצמי 

18:00-

20:30 

בניית יחידת לימוד מתוך יחידות בפורטל   אלה אודי  3

 משרד החינוך 

סדנאות,   סינכרוני  25/1 4

מצגות,  

 הדגמות 

 התנסות 

עבודה  

 בקבוצות 

18:00-

20:30 

בניית יחידת הוראה באמצעות הנגשה של אתר   אלה אודי  3

 הכולל מגוון משימות מתוקשבות 

סדנאות,   סינכרוני  1/2 5

מצגות,  

 הדגמות 

 התנסות 

עבודה  

 בקבוצות 

18:00-

20:30 

  –בקלאסרום איך בונים סביבת למידה  אלה אודי  3

 קלאסרום כיחידת הוראה עצמאית .

סדנאות,   סינכרוני  8/2 6

מצגות,  

 הדגמות 

 התנסות 

עבודה  

 בקבוצות 

18:00-

20:30 

קלאסרום כיחידת לימוד, איסוף חומרים, הכנת   אלה אודי  3

משימות לתלמידים, בניית למידה רב תחומית  

 סביב נושא 

משימה   סינכרוני - א 15/2 7

לתרגול  

 עצמי 

18:00-

20:30 

פיתוח סביבת למידה בקלאסרום על פי תחומי   אלה אודי  3

 הדעת השונים. כולל משימות, מבדק ועוד. 

סדנאות,   סינכרוני  22/2 8

מצגות,  

 הדגמות 

 התנסות 

עבודה  

 בקבוצות 

18:00-

20:30 

לבניית יחידות   Geniallyשימוש בתוכנת  אלה אודי  3

 הוראה

משימה   סינכרוני - א 26/2 9

לתרגול  

 עצמי 

18:00-

20:30 

כהכנה   -    בניית יחדות לימוד מתוקשבות אלה אודי  3

 לסיום ההשתלמות 

סדנאות,   סינכרוני  1/3 10

מצגות,  

 הדגמות 

18:00-

20:30 

 מפגש סיכום חגיגי והצגת תוצרים  אלה אודי  3

 , משוב עמיתים על תוצרים –)הצגת תוצרים( 



 

 

 

 

 

 

 

 התנסות 

עבודה  

 בקבוצות 

 

 

 הקורס מטלת 

 בניית יחידת לימוד באחד הכלים הדיגיטליים שנלמדו בהשתלמות.

 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(: 

ליצירת יחידות לימוד  , עליכם לבנות יחידת לימוד אינטראקטיבית הכוללת במהלך הקורס רכשת ידע במגוון כלים 

תחומי דעת שונים הקשורים לנושא  3מגוון של משימות / פעילויות / סרטונים ועוד . יש להקפיד לשלב לפחות 

 היחידה ולשלב אותם תוך כדי הלמידה . 

 אם ניתן לשלבו בהוראה עם התלמידים ועוד(.  רשמו רפלקציה על כל כלי בו השתמשתם )האם הכלי קל לעבודה, ה 

 הוסף רפלקציה על ההשתלמות בכללותה. 

אחוז  . הצגת התוצרים 1

 מהציון

  קישור ליחידה  נושא היחידה 

  50% 

 50%  סה"כ 

אחוז  . רפלקציה אישית על הקורס 3

 מהציון

 הלימה: 

תיאור מהלך הקורס והתאמתו לשיטה 

 ולתוכן המצופים 

 10% 

 רווחים: 

תאר את הרווחים שלך מקורס זה, הן 

בנושא התקשוב ושילובו בהוראה והן 

  בדרכי ושיטות למידה.

 10% 

   

 בנימה אישית:

רשמו בכמה מילים את התרשמותכם  

 מהקורס, מהמרצה ועוד 

 10% 

 30%  סה"כ 

 

 אחוז מהציון  .  משוב והתאור הלמידה בהשתלמות2



 

 

 

 

 

 

 

   

 תאור התוצר: 

בקצרה את אופן העבודה ביחידה שיצרתם, למי היא  תארו 

 מיועדת ללמידים / למורים 

 %5 

 ערך מוסף: 

מהו הערך המוסף של שימוש ביחידת הלימוד  למורה . 

 ארו רשימה זו בנקודות.ת

 5% 

 קלות יצירה: 

 תאר באיזו מידה קל/קשה לך ליצור יחידת לימוד.  

 5% 

 מיומנויות מצד הלומד: 

נדרשות מהמורה אם בכלל כדי טכנולוגיות מיומנויות אילו 

 לבנות יחידות לימוד אותם למדנו בהשתלמות זו.   

 5% 

 20%  סה"כ 

 

 ביבליוגרפיה

סביבות למידה חדשניות, למידה בסביבה מתוקשבת בחינוך היסודי'   –משרד החינוך האגף לחינוך יסודי    ●

 ? חדשנית בסביבה איכותית פדגוגיה או חדשנית פדגוגיהממי"ם,  4 –פדגוגיה עדכנית בסביבה חדשנית 

 (. ללמוד עם טכנולוגיה. המכללה למנהל 2012דרור, יובל וגרשון, סער)   ●

 colman.ac.il/research/research_institute/Israel_project_Digital/Documenthttp://www. 

 ILמגוון קורסים בקמפוס   ●

  החינוך  משרד –  הפדגוגי המרחב ●

 החינוך משרד – הלימודים  תוכניות תיק ●

 החינוך  משרד – איכותית להוראה פרקטיקות ●

 טכנולוגיה בהוראה ולמידה  ●

(. חדשנות פדגוגית משולבת טכנולוגיות מידע ותקשורת. מבט 2006מיודוסר, ד', נחמיאס, ר', טובין, ד' ופורקוש, א'. )

 ( 118-99קוריקולרי על החדשנות )עמ' 

.  1-13, 31אאוריקה, כתב עת להוראת מדעים וטכנולוגיה, גיליון  

http://www.matar.ac.il/eureka/newspaper31/docs/03.pdf 

 

 דוגמאות ליחידות דיגיטליות  ●

http://www.carla.umn.edu/technology/modules/index.html 

du/IU/Digiguide/index.htmlhttp://www.ucmp.berkeley.e 

 

(. בחינת השימוש במאגרי מידע דיגיטאליים כמסייעים למורה ככלי פדגוגי  2010כלימי, ש', כהן, ע', נחמיאס, ר. ) ●

 91-99בעבודתו. האוניברסיטה הפתוחה. עמ' 

 

סקירה. מכון מופ"ת,   –מי החינוך המתוקשב על תחו  WEB 2.0- (. השלכות טכנולוגיות ה2006סלנט, ע' )  ●

http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=1119 

 

https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4/121933/27.pdf
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https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4/121933/27.pdf
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https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4/121933/27.pdf
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4/121933/27.pdf
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4/121933/27.pdf
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4/121933/27.pdf
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מינץ, ר',   ●

(. למידה בכל מקום ובכל עת? הערכת מאפיינים של למידה מתוקשבת  2010' )צדוק, ג-נחמיאס, ר', לייבה, מ' ובן 

 http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=2936בכיתה לעומת הבית. מכון מופ"ת, 

 
 
 
 


