
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה –מרכז פסג"ה אריאל 

 ליצור על כתפי ענקים :המודולהשם 

 

   רציונל: 

לאור התפתחויות מרחיקות לכת בעולם הבינה המלאכותית, אנו נאמץ על הטכנולוגיה שעומדת לרשותנו ונראה 

 AIניתן ליצור באמצעות הבינה המלאכותית, החל מיצירת תמונות ועד עריכת וידאו משולבת כיצד 

 גננות ומורים שאוהבים ליצור ולערוך תמונות ווידאו  :קהל היעד

  ש' 9מודולה בת  :הקורסהיקף ומבנה 

  סינכרוני -מפגש א 1ם, ימפגשים סינכרוני 2 :מס' מפגשים

  ב :יום הקורס

  8/5/23 :מועד פתיחה

 שרון מרגולין מרצה הקורס:

 
 

 אודות המרצה

מרצה לתחום הטכנו פדגוגיה, מפתח חומרי הדרכה למורים, מעביר קורסים וסדנאות במשרד החינוך, מרכזי 
 מכללות ואוניברסיטאות אודות האופן בו טכנולוגיה משתלבת בתהליכי הוראה ולמידה. פסגה,

 
 

 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. 

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי

ואת האופן בו ניתן לגייס אותה לטובת יצירה ועריכה של תמונות להכיר את המושג בינה מלאכותית בכלל 

 וסרטונים.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (המודולה)הנושאים המרכזיים בהן תעסוק  ראשי פרקים עיקריים

 midjourneyמעצבים באמצעות  .1

 המשלבת יכולות של בינה מלאכותית CapCutעריכת וידאו באמצעות  .2

 יישומיםרכיבים 

 בקורס פירוט המפגשים

 

 מקום נושא שעות תאריך יום בשבוע

-א/סינכרוני/אפ"פ)

 (אחר/סינכרוני

 מרצה

כיצד , רני'מהו מידג 21:00 – 18:30 8/5/23 ב

ניתן ליצור באמצעות 

יצירה , הנחיות

 ...בהשראת

 היברידי

 שעות סינכרוני 2

 סינכרוני-שעה א 1

 שרון מרגולין

עריכת וידאו  21:00 – 18:30 15/5/23 ב

בסמארטפון באמצעות 

 capcutאפליקציית 

המשלבת רכיבים של 

 בינה מלאכותית

 היברידי

 שעות סינכרוני 2

 סינכרוני-שעה א 1

 שרון מרגולין

יצירה של תיק עבודות  19:00 – 16:30 21/5/23 א

 בנושא נבחר

 שרון מרגולין סינכרוני-א

 

  מודולהה תמטל

 .נושא לימודי כלשהו כגון: המשפחה שעבורו יפיקו במידג'רני קולקציה של תמונותהמשתלמים יתבקשו לבחור 

 ולמעשה יצרו תערוכת עבודות בנושא הנבחר.

 המורה יתבקש להציע מספר רעיונות כיצד מידג'רני יכול לשמש אותו כחלק מכלי ההוראה שלו.

 

 רפלקציה:

ירה עם בינה מלאכותית, והאופן בו הוא תופס את התובנות שלו בעניין יצבחלק זה המשתלם מתבקש להעריך את 

 השימוש בבינה מלאכותית ליצירה בימינו.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 28/5/23מועד הגשה: 

 
 

 בבילוגרפיה
 

• /life-everyday-in-intelligence-https://dataconomy.com/2022/05/artificial 
• /intelligence/apps-https://www.kokoapps.co.il/artificial 
• /guide-ml-https://techmonster.co.il/ai 
• /ban-cheating-student-ai-chatgpt-https://fortune.com/2023/01/06/schools 
• teachers.html-schools-https://www.nytimes.com/2023/01/12/technology/chatgpt 
• https://padlet.com/tomm40/63zg9hcw6ypnw417 

 וובילוגרפיה
  משרד החינוך – המרחב הפדגוגי

 משרד החינוך –תיק תוכניות הלימודים 
 משרד החינוך –איכותית הוראה לפרקטיקות 

 
 

 אודות המרצה
 

https://dataconomy.com/2022/05/artificial-intelligence-in-everyday-life/
https://www.kokoapps.co.il/artificial-intelligence/apps/
https://techmonster.co.il/ai-ml-guide/
https://fortune.com/2023/01/06/schools-chatgpt-ai-student-cheating-ban/
https://www.nytimes.com/2023/01/12/technology/chatgpt-schools-teachers.html
https://padlet.com/tomm40/63zg9hcw6ypnw417
https://pop.education.gov.il/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/

