
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

 שימושים הזדמנויות ואתגרים  בחינוך בינה מלאכותית שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 

   : רציונל

הולך וגדל במהירות בתחומים שונים וגם בחינוך. חשוב כי עובדי הוראה יכירו ויבינו   (AI) השימוש בבינה מלאכותית

היסודות, היתרונות והחסרונות הפוטנציאליים של בינה מלאכותית, וכיצד ניתן להשתמש בה בכיתה כדי לשפר את 

ההוראה והלמידה. קורס זה נועד לספק למורים הבנה מקיפה של בינה מלאכותית והשלכותיה על החינוך, כמו גם  

 .ניסיון מעשי בשימוש בכלים וטכניקות בינה מלאכותית בכיתה

 מורים בחינוך יסודי, חטב ועל יסודי   :קהל היעד

  מטלות לביצוע  4מפגשים סינכרוניים בזום ו  6שעות, קורס מקוון המורכב מ  30 :היקף ומבנה הקורס

  )כולל מטלות( 10 :מס' מפגשים

  ראשון :יום הקורס

  05.03.23  :מועד פתיחה

 ערן לבני  מרצה הקורס:

 
 אודות המרצה 

 לבניערן 
 מדריך ומורה מורים מאושר ע"י משרד החינוך  
 דוקטורנט לטכנולוגיות במערכות למידה באו"פ 

 שנים כמרצה השתלמויות בעשרות חדרי מורים, מרכזי פסגה, ארגון המורים   13ניסיון מוכח של 
 טכנולוגיות למידה  -תואר שני בחינוך 

 תואר שני בתרבות הקולנוע
 תיכון שוהםרכז מגמת קולנוע 

 
 

 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  •

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 AIלהבין את היסודות של בינה מלאכותית, ההיסטוריה והאבולוציה שלה, ואת הסוגים השונים של  •

 כדי לשפר את ההוראה והלמידה בה בחינוך וכיצד ניתן להשתמש   AIהיתרונות והחסרונות הפוטנציאליים של הבנת  •

 לאכותית על עתיד החינוך השיקולים האתיים בפיתוח ובשימוש בבינה מלאכותית, ואת ההשפעה של בינה מ  הבנת  •

, עריכת וידאו וכלי  ChatGPT, Canvaניסיון מעשי בשימוש בכלים וטכניקות בינה מלאכותית בכיתה, כגון  ירת צב •

 כגון עיבוד תמונה ויצירת אמנות  יצירתיות 

 

   ראשי פרקים עיקריים

ם שימושי,  בשימוש בבינה מלאכותיתהסכנות והדילמות  תרומתה להתפתחות האנושית , , מהי בינה מלאכותית

. בינה מלאכותית על סגנון ההוראה והניהולבפרט. השפעת ה בתחום החינוךו בבינה מלאכותית בתחומים שונים

הכנת מבחנים והתאמת ב במחקר לקראת תכנון מערכי שיעור,  כעוזר הוראה chat gptביישום שימוש מיטבי 

מרחיב לימוד ומצגות  DALL-Eתסריטים, שירים, עריכה ועיבוד תמונה,  כתיבת -הכנת חומרי הוראהב, AI-מבחנים ב

 .  עריכת וידאו טזציה שלאוטומטיבתהליכי , בקנבה

 

 רכיבים יישומים 

 יסודות הבינה המלאכותית והשלכותיה על החינוך   הסברת •

כדי לשפר את ההוראה  ה יתרונות וחסרונות פוטנציאליים של בינה מלאכותית בחינוך וכיצד ניתן להשתמש ב   זיהוי •

 והלמידה 

 דילמות אתיות שמביאה הבינה המלאכותית וידעו כיצד לפעול ולכוון את הלומדים לפעולה במצבים אלו.   הכרת  •

 אכותית כדי לבדוק ולתת ציון מבחנים רבי ברירה בתחומי הדעת שלהם וישתמשו בבינה מל  יצירת  •

 במערכי השיעור    canvaמצגות אינטראקטיביות ב שילוב  •

 וידאו באמצעות בינה מלאכותית  עריכת  •

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 בקורס  פירוט המפגשים

 

 מקום מרצה

- )פ"אפ/סינכרוני/א
 סינכרוני/אחר(

יום   תאריך שעות נושא 
 בשבוע

 

  מלאכותית,מהי בינה   - מבוא  סינכרוני ערן לבני
  כיצד היא מקדמת את 

   האנושות, סכנות בשימוש 
  ינה מלאכותית, שימושים בב

  בבינה מלאכותית בתחומים
 שונים

 1 א 5.3 18:00-20:30

 בינה בחינוך  סינכרוני ערן לבני

AI   בהוראה, למידה
  ככלי עזר Chat gptוהערכה,

 לתלמידים ולמורים 

 2 א 12.3 18:00-20:30

  יצירת מבחן  -מטלת ביצוע   סינכרוני -א ערן לבני
 chat gptאוטומטי באמצעות
 ובדיקה אוטומטית 

 3 א 26.3 14:00-16:30

  יצירתיות ואינטליגנציה  סינכרוני ערן לבני
בכתיבת    AI– מלאכותית 

בעיבוד   תסריטים, שירים 
וכלי   DALL-Eתמונה

אחרים המופעלים    יצירתיות
מלאכותית, האם    על ידי בינה

מלאכותית יכולה   בינה
 להיותהומוריסטית? 

 4 א 16.4 18:00-20:30

  יצירת תמונה –מטלת במשך  סינכרוני -א ערן לבני
 ועיבוד תמונה ע"י המורים 

 5 א 30.4 14:00-16:30



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Canva - סינכרוני ערן לבני

  יצירת מצגות וחומרים 

  ואינטראקטיביים  

שיטות    Canvaבאמצעות

לשימוש    עבודה מומלצות

 בכיתה  Canva-ב

 6 א 7.5 18:00-20:30

    בניית   – מטלת המשך  סינכרוני -א ערן לבני
בתחום הדעת   canva מצגת
עבודה  -המשתלמים    על ידי

 בזוגות( 

 7 א 14.5 14:00-16:30

  ועריכת וידאו, ניקוי רקע AI סינכרוני ערן לבני
  מסרטונים, הפקה אוטומטית 

 על פי טקסט 

 8 א 21.5 18:00-20:30

  עריכה והפצה – מטלת המשך  סינכרוני -א ערן לבני
 של סרטון על ידי המשתלמים

 9 א 28.5 14:00-16:30

 מסכם. הערכת עמיתים.  סינכרוני ערן לבני

  הצגת המטלות המסכמות
  לחברי ההשתלמות וקבלת 

 משוב. 

 10 א 4.6 18:00-20:30

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : הקורס תמטל

 או נושא הקשור לתחום הדעת אותו אתם מלמדים מלאכותית ויישומיה בכיתה.בחרו נושא הקשור לבינה  -חקרשת 

 chat gptבאמצעות  מידע משלושה מקורות אמינים לפחות.פו את הנושא ואס חקרו 

 מערך שיעור המשלב שימוש בבינה מלאכותית בהוראה ובלמידה. רוצ

 או טכניקה אחת במערך השיעור.  AIלפחות בכלי  והשתמש

 בכיתה. AI-טיביות של מערך השיעור ועל השימוש בחשבו על האפק

 כתוב דו"ח המסכם את המחקר, מערך השיעור והרפלקציה שלך.

 

 

 דרכי הערכה 

 15/03/2021מועד הגשה:   10%אחוז הציון:    תאור המטלה דוגמא:

 30.5מועד הגשה:  20%אחוז הציון:    רלבנטיות ואמינות המידע .1

 30.5מועד הגשה:  20%אחוז הציון:    מערך השיעורבהירות ומבנה  .2

 30.5מועד הגשה:  20%אחוז הציון:    )תמונות וסרטונים( AIשילוב של מדיה מבוססת   .3

 30.5מועד הגשה:  10%אחוז הציון:    יעילות דרכי ההערכה במערך השיעור .4

 30.5מועד הגשה:  10אחוז הציון:   בכיתהAIאיכות הרפלקציה על יעילות מערך השיעור והשימוש ב .5

 30.5מועד הגשה: %  10אחוז הציון:   הכולל מערך ארגון והצגת ה .6

 30.5מועד הגשה:  10%אחוז הציון:   מקוריות וחדשנות .7


