
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

   מרחבים פיזיטליים –פיתוח סביבות למידה דיגיטליות   שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 .טקסט להזנת כאן הקש  או לחץ: מבוסס מתווהקורס 

 

   רציונל: 

 מרחבים פיזיטליים הם דרך חדשנית להצגת מידע למשתמש, 

הממה את המציאות ובכך מקל על המשתמש לנווט במרחבים הדיגיטליים. כמו כן מרחבים  המידע מוצג באופן 

אלו יוצרים תחושת שייכות והם המשך הפעילות של המקום הפיזי. מרחבים פיזיטליים יכולים לשמש לארגון 

הספר,   הידע בארגון, להקניית ידע, ללמידה פעילה ועוד. יצירת מרחבים פיזיטליים מייצרת שיתופיות בבית

 עבודת צוות, חשיבה יצירתית ומקורית. 

 גננות ועד מורי חטיבות עליונות   :קהל היעד

  שעות כל אחד 3מפגשים בני   10 :היקף ומבנה הקורס 

  10 :מס' מפגשים

  ה  :יום הקורס

  29.12.22 :מועד פתיחה

 שרון מרגולין   מרצה הקורס:

 
 

 אודות המרצה 

 פדגוגיה מרצה לטכנו 
 
 
 

 

 לקבלת גמול  דרישות הפיתוח המקצועי 

וביצוע המשימות ביחידות  בזמן אמת( )  במפגשים הסינכרוניים .יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות •

 (מודל -הקורסבאתר  ו/או קבוצתית )עבודה עצמיתסינכרוניות  -הא

 השתתפות בפורומים ובקבוצת דיון בסביבת הקורס •
כל משימות הקורס כולל גמול מותנית בהשלמת בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך , קבלת   •

 )בהתאם להנחיית מנחה הקורס( משימת סיכום

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  •

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


 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 

 הכרות עם המושג פיזיטלי 1

 אחד משלבי הלמידה הכרות עם כלים ליצרית למידה פעילה בכל  2

 פיתוח חשיבה יצירתית ומקורית 3

 הכרות עם כלים ליצירת מרחב פיזיטלי  4

 

 

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

 

)לא ניתן לרשום שם של   שם המרצה התוכן

 מרצה שאינו רשום במאגר המרצים(

 שרון מרגולין הקמת מרחבים בג'ניאלי 

 שרון מרגולין עריכה קולית

 שרון מרגולין חומרי גלם לשילוב במרחבים

 שרון מרגולין עיצוב גרפי 

 

 

 רכיבים יישומים 

 

 ויתרונותיו על גבי אופציות אחרות המורים ידעו מהו מרחב פיזיטלי, מה יתרונותיו 

 המורים יכירו כלים שונים להעשרת הפעילות במרחב הפיזיטלי

 המורים ידעו להקים  מרחב פיזיטלי בכלי אחד ולשלב בו תוצרים מכלים שונים 

 

 בקורס  פירוט המפגשים



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 מקום  נושא  שעות  תאריך  יום בשבוע  

- א/סינכרוני/אפ"פ)

 ( אחר/סינכרוני

 מרצה 

 16:00-17:30 29.12.22 ה 1

20:00-21:00 

התבוננות 

במרחבים  

פיזיטליים, 

בחינה של  

מרחבים אלו,  

השוואה בין  

מרחב פיזיטלי  

לאתר אינטרנט,  

קביעת  

קריטריונים  

למרחב פיזיטלי 

מיטבי, הרשמה  

לאתר 

GENIALLY 

 סינכרוני 

 סינכרוני -א

 שרון מרגולין 

 17:00-18:30 12.1.23 ה 2

21:00-22:00 

הרשמה לאתר 
CANVA  חינוכי 
עיצובים  

באמצעות קנבה 

לטובת המרחב  

 הפיזיטלי 

 סינכרוני 

 סינכרוני -א

 שרון מרגולין 

 18:30-20:00 2.2.23 ה 3

20:00-21:00 

הכרות עם אתרי  

חו"ג: מוזיקה, 

אפקטים קוליים, 

אנימציות,  

 סינכרוני 

 סינכרוני -א

 שרון מרגולין 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

סמלים ותמונות,  

 רקעים, מרקמים 

 18:30-20:00 23.2.23 ה 4

20:00-21:00 

עריכה קולית  
באמצעות  

AUDACITY 
הכרות מעמיקה  

עם אתר  

GENIALLY 

 סינכרוני 

 סינכרוני -א

 שרון מרגולין 

 18:30-20:00 9.3.23 ה 5

20:00-21:00 

שימושים  

- מתקדמים ב

POWER 

POINT   ככלי

 לעיצוב גרפי

 סינכרוני 

 סינכרוני -א

 מרגולין שרון 

 18:30-20:00 23.3.23 ה 6

20:00-21:00 

התחלת עבודה  

על המרחב  

 הפיזיטלי 

 סינכרוני 

 סינכרוני -א

 שרון מרגולין 

 18:30-20:00 20.4.23 ה 7

20:00-21:00 

יצירת משחקים  

באמצעות  

אתרים  

 אינטרנטיים

 סינכרוני 

 סינכרוני -א

 שרון מרגולין 

 18:30-20:00 27.4.23 ה 8

20:00-21:00 

טריקים וטיפים  

ליצירה לטובת 

המרחב 

 –הפיזיטלי 

שילוב מגוון כלים 

 שנלמדו עד כה

 סינכרוני 

 סינכרוני -א

 שרון מרגולין 

 18:30-20:00 4.5.23 ה 9

20:00-21:00 

עבודה עצמאית  

על המרחב  

 הפיזיטלי 

 סינכרוני 

 סינכרוני -א

 שרון מרגולין 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 18:30-20:00 11.5.23 ה 10

20:00-21:00 

הצגת המרחבים 

הפיזיטליים  

 במליאה

 סינכרוני 

 סינכרוני -א

 שרון מרגולין 

  



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 הקורס  תמטל

 בעקבות הלמידה בקורס זה עליכם ליצור מרחב פיזיטלי.
 המרחב הפיזיטלי צריך לתת מענה לפחות לקהל יעד ספציפי אחד. 
 מושכלת וראויה לבית הספר.המרחב צריך להיראות כמקום פיזי והבחירה במקום צריכה להיות 

 יש ליצור מרחב שיכיל הן תכנים ומידע מחד ומאידך עליו להיות פעיל ואינטראקטיבי. 
 המרחב צריך להיות בהיקף שיאפשר לו להתקיים הלכה למעשה בבית הספר במקביל או בנוסף לאתר הבית ספרי. 

 המרחב יכול לשמש לניהול ומנהל / לפדגוגיה / לחברה  
 ן ליצור בשיתוף פעולה עם משתלמים אחרים מאותו בית ספר / עיר במידה והשיתופיות רלוונטית לשותפים.את המרחב נית

 יש לשלב מדיות מסוגים שונים במרחב הפיזיטלי. 
 הניווט במרחב צריך להיות פשוט, "הגיוני" ואינטואיטיבי. 

 על המרחב להיות מקורי בצורתו ואופיו. 
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 בבילוגרפיה
1. https://www.researchgate.net/profile/Arul-Lawrence/publication/361099525_EMERGING_TRENDS_OF_PSYCHO-

TECHNOLOGICAL_APPROACHES_IN_HEUTAGOGY/links/629c6464c660ab61f863a0c1/EMERGING-TRENDS-OF-PSYCHO-

TECHNOLOGICAL-APPROACHES-IN-HEUTAGOGY.pdf#page=58 

2. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcal.12741 

3. https://www.mobiquity.com/insights/the-future-is-phygital 
4. https://www.academia.edu/192981/Immersive_worlds_as_educational_environments 

 
 וובילוגרפיה 

  משרד החינוך – המרחב הפדגוגי
 משרד החינוך  –תיק תוכניות הלימודים 

 משרד החינוך  –איכותית הוראה לפרקטיקות 
 
 

 אודות המרצה 
 .טקסט  להזנת כאן הקש  או לחץ
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