
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה –מרכז פסג"ה אריאל 

 דיאלוג כדרך יצירת תוכן להוראה  - (ML)ולמידת מכונה  (AI) בינה מלאכותית :המודולהשם 

   רציונל: 

תחום הבינה המלאכותית משולב כיום בכל אספקט דיגיטלי בחיינו. בסדנה זו, נכיר מהי  ב?כיצד המחשב חוש
בינה מלאכותית, נתנסה במגוון של יישומי בינה מלאכותית רג'נרטיביים ) יוצרי תוכן(  ונלמד כיצד ניתן לשלב 

ם המגמות בעולם יישומים אלה בתכני ההוראה והלמידה. נחשף למבוא ולעקרונות בבינה מלאכותית, הכרות ע
 החינוך בתחום, כולל חשיפה ליתרונות וחסרונות, השלכות, ודרכים לשילובה בתכני הוראה קיימים. 

)טקסטים/תמונות/סרטוני הדרכה(  בחינוך בתחומים של יצירת תוכן AIבסדנה, נתנסה במודלים פופולאריים של 
, זיהוי ויצירת תמונות, זיהוי דיבור, יצירת נעבוד עם מודלים של זיהוי שפה טבעית לצורך תקשורת, דיאלוגים

והמרה אוטומטית של מסמכים מסורתיים לתכני  תמונות, אנימציות, וידאו( מדיה באמצעות בינה מלאכותית )
  למידה אקטיביים ודינמיים באמצעות בינה מלאכותית.

 מורים  קהל היעד:

  ש' 9מודולה בת  היקף ומבנה הקורס:

  סינכרוני -א ים מפגש 2ם, ימפגשים סינכרוני 2 מס' מפגשים:

  סינכרונים(-)מפגשים א שני)מפגשים סינכרונים(   חמישי יום הקורס:

  04/05/2023 מועד פתיחה:

 טל מיכלוביץ מרצה הקורס:

 

 

 אודות המרצה

 
ואוריינות מידע בסביבה פדגוגית בית ספרית, פיתוח מיומנויות תקשוב -מומחה בהטמעת כלי תקשוב, חדשנות טכנו

דיגיטלית, אוריינות טכנולוגית והוראה ולמידה שיתופית. שיעורים מקוונים משימות ומטלות מתוקשבות, פיתוח תכנים 
 .לימודיים וחומרי העשרה דיגיטליים

 
 לקבלת גמול דרישות הפיתוח המקצועי

 הא הביחיד הוביצוע המשימבזמן אמת( )  במפגשים הסינכרוניים .מודולהיש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ה- 

 (מודל -הקורסבאתר  ו/או קבוצתית )עבודה עצמיתסינכרוניות 

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

 (מודולהלהנחיית מנחה ה

  והגשת מטלת המודולה 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 בקורס פירוט המפגשים

 

 מקום נושא שעות תאריך יום בשבוע

-א/סינכרוני/אפ"פ)

 (אחר/סינכרוני

 מרצה

 04/05/2023 חמישי

 
מבוא לבינה  19:00 – 17:30

,  AIמלאכותית 
למידת מכונה 

ולמידה עמוקה. 
הכרות עם 
ChatGPT  מודלים
ג'נרטיביים 

המייצרים תוכן 
טקסטואלי 
 ודיאלוגים.

 טל מיכלוביץ סינכרוני

 09/05/2023 שני

 
   -מטלה 23:00 – 20:30

שילוב תכנים 
טקסטואליים 

המיוצרים 
בצ'טבוטים מחוללי 

טקסטים בחומרי 
הוראה וביישומי 
בינה מלאכותית 

 אחרים.

 טל מיכלוביץ סינכרוני-א

 04/05/2023 חמישי

 
מחוללי מדיה  19:00 – 17:30

מבוססי בינה 
יצירת  -מלאכותית 

תמונות באמצעות 
Dalee-2, 

MidJourney, 
Stable Diffusion ,

אנימציה ווידאו 
 D-IDבאמצעות 

 טל מיכלוביץ סינכרוני

 30/05/2023 שני

 
  -מטלה 22:00 – 20:30

שימוש במדיה 
מבוססת בינה 

מלאכותית בחומרי 
 -הוראה ולמידה 

פעילויות,  יצירת
מצגות ומערכי 

שיעור באמצעות 
 בינה מלאכותית

 טל מיכלוביץ סינכרוני-א

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 תמסר בהמשך. המידע על מטלת המודול

 06/06/2023  מועד ההגשה: 

 


