
 

 

 

 

 

 

 

 

 שם מסגרת  הפיתוח המקצועי: תקשוב מחוז מרכז 

  :מתווה מבוססקורס 

 אלה אודי מרצה: 

 

 המשחק משמש הזדמנות לפרוץ את מרחבי הלמידה.    רציונל:

 ורים רבים רוצים לבנות משחקים מותאמים לתלמידים שלהם, אבל לא יודעים איך ומפחדים שזה מסובך.מ

בהשתלמות זו נלמד איך אפשר ליצור משחקים מותאמים אישית לרמת התלמידים תוך מספר דקות בלבד. נכיר 

ך ניתן להעריך תלמידים  מחוללי משחקים עם מאגרי משחקים מוכנים שניתן לערוך, נלמד ליצור משחק בקלות ואי

 באמצעות המשחקים ועוד. 

 ההשתלמות מתאימה למגוון גילים כך שכל המחוללים שאציג יהיו מחוללים שניתן להכניס בהן תמונות וטקסט מנוקד. 

 בסדנה נשחק ביחד, נלמד איך להכין את המשחקים ואיך להעבירם בכיתה.

 

 מי דעת משחוק בסביבה דיגיטלית ושילובם בתחו שם ההשתלמות: 

 רכזי תקשוב ועובדי הוראה  קהל היעד:

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

  10מס' מפגשים: 

 20:30  – 18:00יום הקורס: יום שני  , בין השעות 

  מועד פתיחה:  

 מרצה הקורס:  אלה אודי

 

 דרישות הפיתוח המקצועי לקבלת גמול 

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

 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%דרישת השתתפות של לקבלת גמול יש  ●

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 העצמת כוחות ההוראה להטמעת פדגוגיה מיטבית בביה"ס.  ●

 פיתוח ידע ומיומנויות לתפקוד מיטבי של עובדי ההוראה ●

 הכרות והתנסות במגוון מודלים של הוראה דיגטאלית בשילוב אמצעי קצה שונים.  ●

 קידום תפקודי לומדים והישגיהם. ●

 יישמו את תכני ההשתלמות בעבודתם השוטפת, ויציגו מהתוצרים השונים במהלך ההשתלמות.  המשתלמים  ●

. 

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


 

 

 

 

 

 

 

 
 ראשי פרקים 

 הכרת דגמי הוראה שונים בהתאמה לאמצעי קצה מגוונים.   .1
 למידה של כלים יעודיים ללמידה שיתופית בכיתה ומיחוצה לה. .2
 שיתופית ומשחוק(למידה והתנסות בפיתוח פעילות בדגמי הוראה שונים )למידה  .3
 שונים.  לומד תפקודיבחירת כלים דיגטאלים הנותנים מענה ל .4
 הבחנה בין תפקודי לומד שונים.  .5
 צוות  ועבודת שיתופית למידה .6
 

 פירוט המפגשים 

תאריך   

 המפגש 

מסגרת  

 ההוראה

סך   זמן למידה  דרכי למידה

שעו 

 ת

 נושאים במפגש  שם המרצה 

סדנאות,   סינכרוני  19/12 1

מצגות,  

 הדגמות 

 התנסות 

עבודה  

 בקבוצות 

  –למידה שיתופית בשילוב כלים מתוקשבים   אלה אודי  3 18:00-20:30

 דגם שיתופי תוך תשומת לב לתפקודי לומד 

משחק הכרות עם כלי שיתופי מצגת שיתופית  

דיון על למידה שיתופית באמצעות קיר שיתופי  

 פאדלט -מקוון 

 חשיפת תכני ההשתלמות –פתיחה 

 חינוכי  ענן שיתופית ללמידה קישור

 

סדנאות,   סינכרוני  9/1 2

מצגות,  

 הדגמות 

 התנסות 

עבודה  

 בקבוצות 

 שילוב אלמנטים של משחק בשיעור  אלה אודי  3 18:00-20:30

 לדוגמה: הגרלה, הגבלת זמן, ניקוד  

על תשובה נכונה. משחק שמטרתו לקדם  

מיומנות בתחום הדעת. יצירת משחק לצורך  

 למידה. 

שיעור   סינכרוני - א 12/1 3

מוקלט  

והגשת  

 משימה

  - הוראה דיפרנציאלית בכיתה הטרוגנית  אלה אודי  3 5:00-17:30

 משחקים לקידום מעורבות בשיעור

סדנאות,   סינכרוני  16/1 4

מצגות,  

 הדגמות 

 התנסות 

עבודה  

 בקבוצות 

הלמידה מתבצעת באמצעות משחק. איך   אלה אודי  3 18:00-20:30

הופכים השיעור הופך להיות משחקי. לדוגמה:  

למידה  באמצעות חדר בריחה / למידת נושא  

באמצעות משחק תפקיד ועוד. חדרי בריחה  

 וירטואליים 

• הפיכת תהליך הלמידה לנרטיבי מעודד  

 שיתופיות 

סדנאות,   סינכרוני  23/1 5

מצגות,  

 הדגמות 

 התנסות 

עבודה  

 בקבוצות 

 יצירת משחקים  - תבניות משחק  אלה אודי  3 18:00-20:30

הכרת משחקים ומחוללים לבניית משחקי  

 למידה 

סדנאות,   סינכרוני  30/1 6

מצגות,  

 הדגמות 

 התנסות 

עבודה  

 בקבוצות 

 המורה  כלומד: משחק בהוראה אלה אודי  3 18:00-20:30

בניית משחק ע"פ מצגת משולבת    - משחוק

 משחקים. 

Playbuzz 

 jigsawplanet.comפאזל  

   match the memoryמשחק זכרון  

 סוקרטיב 

משימה   סינכרוני - א 2/2 7

לתרגול  

 עצמי 

 הכנת משחקים על פי התבניות שלמדנו עד כה אלה אודי  3 5:00-17:30

http://meyda.education.gov.il/files/HighSchool/alon_tifkudey_lomed.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/HighSchool/alon_tifkudey_lomed.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/HighSchool/alon_tifkudey_lomed.pdf
http://amisalant.com/?p=7531
http://amisalant.com/?p=7531
http://amisalant.com/?p=7531
http://amisalant.com/?p=7531
http://amisalant.com/?p=7531
http://amisalant.com/?p=7531
http://amisalant.com/?p=7531
http://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/lmida_shitupit.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/lmida_shitupit.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/lmida_shitupit.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/lmida_shitupit.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/lmida_shitupit.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/lmida_shitupit.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/lmida_shitupit.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/lmida_shitupit.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/lmida_shitupit.aspx


 

 

 

 

 

 

 

סדנאות,   סינכרוני  6/2 8

מצגות,  

 הדגמות 

 התנסות 

עבודה  

 בקבוצות 

בניית משימות הערכה / מבחנים בצורת   אלה אודי  3 18:00-20:30

 משחק מבחן.  משחקים שונים.

 

משימה   סינכרוני - א 13/2 9

לתרגול  

 עצמי 

בניית חידון / משימת הערכה באחד הכלים   אלה אודי  3 18:00-20:30

 אשר נלמדו במפגשים הקודמים 

סדנאות,   סינכרוני  20/2 10

מצגות,  

 הדגמות 

 התנסות 

עבודה  

 בקבוצות 

 הערכת עמיתים. הצגת תוצרים, שילוב  אלה אודי  3 18:00-20:30

לאן ממשיכים מכאן על סמך הנרכש  - דיון

בהשתלמות ליישום בכתות/ בהוראת 

 המקצועות בשנה"ל הנוכחית. 

 

 

 מטלת הקורס 

 משחקים שונים  באמצעות הכלים הדיגיטליים שנלמדו בהשתלמות. 5בניית 

 

 הקדמה למשימה )קראו בעיון(: 

משחקים שונים , חובה להציג    5משחקים , עליכם להציג לפחות במהלך הקורס רכשת ידע במגוון כלים ליצירת 

 לפחות משחק אחד כמשימת הערכה או כמבחן הנבנה בצורת משחק.

 הוסף רפלקציה על ההשתלמות בכללותה. 

 טלפון נייד  ת.ז  שם משפחה שם פרטי 

    

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

    

 

אחוז  . הצגת התוצרים 1

 מהציון

 10% קישור למשחק  1משחק 

 10% קישור למשחק 2משחק 
 10% קישור למשחק 3משחק 
 10% קישור למשחק 4משחק 
 10% קישור למשחק 5משחק 

   

 50%  סה"כ 

אחוז  .  משוב והתאור הלמידה בהשתלמות2

 מהציון

   

 תאור התוצר: 

תארו בקצרה את אופן העבודה  

במשחקים  שיצרתם, למי הם מיועדים 

 ללמידים / למורים 

 %5 



 

 

 

 

 

 

 

 ערך מוסף: 

מהו הערך המוסף של שימוש בשילוב 

ארו רשימה זו  משחוק בלמידה  . ת

 בנקודות. 

 5% 

 קלות יצירה: 

תאר באיזו מידה קל/קשה לך ליצור  

משחקים עבור התלמידים / ציינו  

לתת בניית משחקים  מאיזה גיל ניתן 

מתוקשבים לתלמידים כמשימות 

 בכיתה.  

 5% 

 מיומנויות מצד הלומד: 

נדרשות  טכנולוגיות אילו מיומנויות 

מהמורה אם בכלל כדי לבנות משחקים 

 לימודיים  אותם למדנו בהשתלמות זו.  

 5% 

 20%  סה"כ 

 

 

 אחוז מהציון  . רפלקציה אישית על הקורס 3

 הלימה: 

 מהלך הקורס והתאמתו לשיטה ולתוכן המצופים תיאור 

 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 

 

 ביבליוגרפיה

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

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

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

 arch_institute/Israel_project_Digital/Documenthttp://www.colman.ac.il/research/rese 

 ILמגוון קורסים בקמפוס   ●

  החינוך  משרד –  הפדגוגי המרחב ●

 החינוך משרד – הלימודים  תוכניות תיק ●

 החינוך  משרד – איכותית להוראה פרקטיקות ●

 ערכת תבניות, המכללה האקדמית בית ברל.   .)משחקים לימודיים  2003.ארבל, א', לחמן, ד' ואפשטיין )    1 ●

 תכנית לימודים בנושא המשחק, המכללה האקדמית בית ברל.   .)שחק אותה  2000.גינת, כ' גינצבורג, ח' )   2 ●

 .)התפתחות המשחק. קרית ביאליק: הוצאת אח  1987.כהן, ד' )   3 ●

 .)תפקידו ומעמדו של המשחק בחינוך לגיל הרך, רק משחק? , קרית ביאליק: הוצאת אח.  1997.מויילס, ג'ר )   4 ●

,עמ'   4.)משחק ולמידה: מה באמת רוצים ילדים ללמוד באמצעות משחק. מגמות ל"ד  1993.סוקד, ז' )    5 ●

520497 . 
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http://www.colman.ac.il/research/research_institute/Israel_project_Digital/Document
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

 

 

 

 

 

 

.גרון, ר'     6 ●

שטקליס, לאה גולדברג לילדים" הדגמות משירי ח.נ.ביאליק, מרים ילן )תשס"ט(. "המשחק כתימה מרכזי בשירה 

 ואנדה 

 . 109100פנקרפלד , הד הגן, יוני, ד',  עמיר ●

.פלאי, ע', וטולדו, א' )תשס"ט(. "המשחק הוא "שם המשחק": המשחק כמשאב חינוכי בימים של שגרה     7 ●

 ובעיתות של חירום." הד הגן, יוני, ז', 

● .1910 

 .110113" .)המשחק אינו משחק ילדים אלא עניין רציני". הד הגן, יוני, ד',  2009נ' ) .יובל,    8 ●

.ברודי, ד' וכהן, ה' )תשס"ט(. "בחינה מחודשת של משחק הקוביות ומה חושבות עליו הגננות" , הד הגן, יוני, ד',    9 ●

62188 . 

 . 110, " .)משחק למידה והתפתחות בגן הילדים", דעת2005.קבלסון, א' )   10 ●

● a.   www.daat.ac.il/daat/chinuch/gil/mishak2.htm 

 . 8386.שפראן, א' ושפראן ל' )תש"ע(. "אגוז מלך שהיה לחיפושית" הד הגן, א',    11 ●

● Fisher, F. (2005). "The Emotional Value of Play", First School Years, 2225   .12 

 ,  37משמעותי. אאוריקה, .)משחק  2014.מלכה, א' )   13 ●


