
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה –מרכז פסג"ה אריאל 

 יצירתיות אמנותית בבינה מלאכותית שם המודולה: 

 

   רציונל:  

( הולך וגדל במהירות בתחומים שונים, והחינוך אינו יוצא דופן. חשוב למורים להבין AIהשימוש בבינה מלאכותית )

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

בעולמנו המוצף בשינויים טכנולוגיים תדירים, כדאי לעשות סדר, לדעת כיצד לשלב נכון כלים  ההוראה והלמידה.

יצרתיים בהוראה שלנו, תמונה שווה אלף מילים, ותמונות שנוצרות באמצעות בינה מלאכותית מתחילות ממילה. 

חשיפה קצרה המכינה את המורים לדעת כיצד להגדיר את הרעיון היצירתי שלהם ולכוון את   המודולה תספק

 התוצרים הרצוייים לקהל היעד של התלמידים.   

 קהל היעד:  מורים וגננות לכל הגלאים ולכל תחומי הדעת. אין צורך בידע או במיומנות קודמת

  ש' 9היקף ומבנה הקורס: מודולה בת 

  סינכרוני -מפגש א 1שים סינכרוניים,  מפג 2מס' מפגשים: 

  יום שלישייום הקורס: 

 16/05/2023מועד פתיחה:  

 מרצה הקורס: ערן לבני 

 
 

 אודות המרצה

 ערן לבני 
 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 ●

 רכז מגמת קולנוע תיכון שוהם ●

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דרישות הפיתוח המקצועי לקבלת גמול 

 -יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי המודולה. במפגשים הסינכרוניים  )בזמן אמת( וביצוע המשימה ביחידה הא ●

 מודל( -סינכרוניות )עבודה עצמית ו/או קבוצתית באתר הקורס

 השתתפות בפורומים ובקבוצת דיון בסביבת הקורס ●

שימות הקורס )בהתאם  בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך , קבלת גמול מותנית בהשלמת כל מ  ●

 להנחיית מנחה המודולה( 

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

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

צבירת ניסיון מעשי בשימוש בכלים וטכניקות בינה מלאכותית כגון מחוללי תמונות, עריכת וידאו וכלים   ●

 אמנות יצירתיים כגון עיבוד תמונה ויצירת 

 

   ראשי פרקים עיקריים 

 יצירתיות ובינה מלאכותית .1

 מחוללי תמונות שונים, יתרונות, שימושים וסכנות  .2

 מחוללי עריכה ווידאו  .3

 AIכתיבת שירה, תסריט ומצגות באמצעות   – AIאמנות  .4

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רכיבים יישומים 

 פירוט המפגשים בקורס 

 

 מקום נושא  שעות תאריך יום בשבוע 

- סינכרוני/א/)פ"אפ

 סינכרוני/אחר(

 מרצה

  –א. מבוא קצר  20:30 –  18:00 16/05/23 יום שלישי 

יצרתיות ובינה  

  –מלאכותית 

ב. מחוללי תמונות  

שונים, ההבדלים 

ביניהם, יצירת  

פרומפטים נכונים,  

מנועי חיפוש למחוללי  

 תמונה 

 ערן לבני סינכרוני

מחוללי וידאו, עריכה   20:30 –  18:00 30/05/23 יום שלישי 

אוטומטית באמצעות 

AI   מצגות +

אוטומטיות משולבות  

 תמונה ווידאו 

 ערן לבני סינכרוני

יצירת מצגות  –מטלה  20:30 –  18:00 06/06/23 יום שלישי 

משולבות מדיה 

)תמונות וסרטונים( 

באמצעות הכלים 

 שנלמדו במודולה

 ערן לבני סינכרוני -א

 

 פרטים בהמשך  -מטלת המודולה 

 )שבוע לאחר המפגש האחרון( 13/06/23 מועד הגשה:


