
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה –מרכז פסג"ה אריאל 

 שם מסגרת הפיתוח המקצועי: תקשוב מחוז מרכז

 3532 :מתווה מבוססקורס 

 מרצה: יוסי ברק 

 

 nventorApp Iשם ההשתלמות: פיתוח אפליקציות בסביבת אנדרואיד 

 רציונל:  

" יחשוף את משתתפיו לעולם פיתוח האפליקציות לבעלי App Inventorקורס "פיתוח אפליקציות בסביבת אנדרואיד 

מכשירים ניידים עם מערכת הפעלה אנדרואיד. במסגרת הקורס יתנסו המשתתפים בתכנון, פיתוח ותכנות בסביבת  

ר בקלות אפליקציות תוכן, מידע, ומשחק מגוונות ורב מבוססת לבנים המאפשרת ליצו App inventorהפיתוח 

היצגיות המשלבות גרפיקה, צליל, טקסט, קישורי אינטרנט, תוך ניצול יכולות ומשאבי המכשיר הנייד. הקורס אינו  

דורש ידע מוקדם בתכנות ומיועד לכול מי שמעוניין להתנסות בתחום פיתוח אפליקציות הן כמפתח והן לצורך חשיפות  

 יו לתחום. לא נדרש ידע קודם בתכנות. תלמיד

 

  קהל היעד:

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

  10מס' מפגשים: 

 18:00ראשון, שני בשעה  יום הקורס:

 1/1/23  מועד פתיחה:

 מרצה הקורס:  יוסי ברק 

 דרישות הפיתוח המקצועי לקבלת גמול 

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

 מודל(  -)עבודה עצמית ו/או קבוצתית באתר הקורס סינכרוניות 
 השתתפות בפורומים ובקבוצת דיון בסביבת הקורס ●
סיכום בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך , קבלת גמול מותנית בהשלמת כל משימות הקורס כולל משימת   ●

 )בהתאם להנחיית מנחה הקורס(

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  ●

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ממטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 פיתוח יכולות חשיבה מחשובית והתנסות באלגוריתמיקה      א.

 App inventorהתנסות בתכנון, פיתוח ותכנות אפליקציה בסביבת הפיתוח       ב.

 ופיתוח חומרי למידה  גיוון דרכי הוראה        ג.

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

 חשיבה מחשובית ואלגוריתמיקה .1

 תהליכים, עקרונות וכלים לקידום יזמות, חדשנות ויצירתיות בפדגוגיה .2

 פדגוגיים לקידום תהליכי יזמות, חדשנות ויצירתיות בתהליכי הל"ה -כלים טכנו .3

 

 המפגשים בקורס פירוט 

 

יום   

 בשבוע

 מקום נושא  שעות תאריך

)פ"אפ/ 

סינכרוני/א

-

סינכרוני/א

 חר(

 מרצה

הכרות עם ממשק הפיתוח בסביבת   18:00-20:30 1.1.23 א' 1
ותכנון    App Inventorהפיתוח  

 פיתוח תוכן לאפליקציית מידע 

 סינכרוני 
 סינכרוני -א

 יוסי ברק 

אפליקציית תוכן רב היצגית:  פיתוח   18:00-20:30 22.1.23 א' 2
 טקסט, תמונות, קישורים, מולטימדיה 

 סינכרוני 
 סינכרוני -א

 יוסי ברק 

פיתוח אפליקציית תוכן רב היצגית:   18:00-20:30 23.1.23 ב' 3
 טקסט, תמונות, קישורים, מולטימדיה 

 יוסי ברק  סינכורני -א

יצירת ממשק,  פיתוח אפליקציית צייר,   18:00-20:30 12.2.23 א' 4
 ציור על המסך, צורות, צבעים וגדלים. 

 סינכרוני 
 סינכרוני -א

 יוסי ברק 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פיתוח אפליקציית צייר, יצירת ממשק,   18:00-20:30 13.2.23 ב 5
 ציור על המסך, צורות, צבעים וגדלים. 

 יוסי ברק  סינכורני -א

פיתוח ממשק אפליקציית משחקים:   18:00-20:30 6.3.23 א' 6
מסכי משחק, לחצני ניווט  מסך ראשי, 

 ותנועה. 

 סינכרוני 
 סינכרוני -א

 יוסי ברק 

פיתוח אפליקציית משחק תפוס את   18:00-20:30 26.3.23 א' 7
הכדור, תוך יישום  תכנות  

ואלגוריתמיקה מבוססת מסך, תנועה  
 אקראית על המסך, מונה ותנאים 

 סינכרוני 
 סינכרוני -א

 יוסי ברק 

פיתוח משחק מיני גולף, תוך יישום    18:00-20:30 27.3.23 ב 8
תכנות ואלגוריתמיקה מבוססת  

באירועי כאשר נלחץ, דמויות, תנועה  
 על מסך, גרירה

 יוסי ברק  סינכורני -א

פיתוח משחק תפוס את הזהב , תוך   18:00-20:30 30.4.23 א' 9
יישום  תכנות ואלגוריתמיקה ברכיבי  

רשימות,  ציור, תמונה, אירועים, 
 לולאות ותנאים. 

 סינכרוני 
 סינכרוני -א

 יוסי ברק 

פיתוח משחק חידון בתחומי דעת   18:00-20:30 21.5.23 א' 10
נבחרים , תוך יישום  תכנות  

ואלגוריתמיקה ברכיבי טקסט, תמונה,  
 אירועים, רשימות, לולאות ותנאים. 

 סינכרוני 
 סינכרוני -א

 יוסי ברק 

       

       

       

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מטלת הקורס 

 פיתוח אפליקציית משחקים 

 פיתוח אפליקציית מידע  

 

 דרכי הערכה

 נקודות   40פיתוח אפליקציית תוכן   אחוז הציון: 

 נקודות   50פיתוח אפליקציית משחקים  אחוז הציון:

 נקודות   10רפלקציה מסכמת   אחוז הציון: 

 

 מועד הגשה:    100%אחוז הציון:    

 

 

 בבילוגרפיה 

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

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

 (. ללמוד עם טכנולוגיה. המכללה למנהל 0122דרור, יובל וגרשון, סער)   ●

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

 ILמגוון קורסים בקמפוס   ●

● Massachusetts Institute of Technology -MIT App Inventor  

  החינוך  משרד –  הפדגוגי המרחב
 החינוך משרד – הלימודים  תוכניות תיק

 החינוך  משרד – איכותית להוראה פרקטיקות
 
 
 

  

https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4/121933/27.pdf
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http://www.colman.ac.il/research/research_institute/Israel_project_Digital/Document
https://appinventor.mit.edu/
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