
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

 נציאלית  הוראה דיפר שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 הכלה והשתלבות  7178תכנית : מבוסס מתווהקורס 

 

השונות בין התלמידים קיימת במגוון מישורים. שונות זו העמיקה בתקופת הלמידה מרחוק, והיא רציונל: 

אוכלוסיות שונות. המורים יקבלו כלים פרקטיים ויישומיים להוראה מחייבת מענה והתייחסות מצד המורים אל 

   מותאמת בשיעור. 

 

 

 מורי אולפנת "צביה" רבבה   :קהל היעד

  שעות   30 :היקף ומבנה הקורס 

  10 :מס' מפגשים

  שני :יום הקורס

  4/10/2021 :מועד פתיחה

 גבאי רוית  מרצה הקורס:

 

 לקבלת גמול  דרישות הפיתוח המקצועי 

  -ביצוע המשימות ביחידות הא במפגשים הסינכרוניים .יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות •

 (סינכרוניות

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

 )בהתאם להנחיית מנחה הקורס( משימת סיכום

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  •

 

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 קבלת כלים ומיומנויות להוראה דיפרנציאלית בכיתה הטרוגנית 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda/Hanchayot/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( מסגרת הפיתוח המקצועי)הנושאים המרכזיים בהן תעסוק  פרקים עיקרייםראשי 

 השונות בין התלמידים 

 כלים לזיהוי סוג הלומד

 מתן כלים ומיומנויות למידה בהתאם לסוג הלומד 

 מבנה שיעור דיפרנציאלי 

 דרכי הערכה דיפרנציאליות

 דרכי היבחנות דיפרנציאליים 

 

 רכיבים יישומים 

 שיעור מותאמיםהכנת מערכי 

 הכנת עבודות ומבחנים על פי המתווה הדיפרנציאלי

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 פירוט המפגשים 

 מפגש ראשון 

  4/10/21 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני :ההוראה   מסגרת •

 מפגש מליאה, חלוקה לחדרים, סיום במליאה  דרכי למידה במפגש: •

   16.00 – 13.00   : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 רוית גבאי  שם המרצה:  •

 סוגי שונות בקרב התלמידים, זיהוי השונות, זיהוי סוג הלומד באמצעות אבחון.  נושאים במפגש: •

 

 שניפגש מ

  18/10/21 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני :ההוראה   מסגרת •

 פרזנטציות של המורים בעקבות הלמידה במפגש הקודם. מליאה.  דרכי למידה במפגש: •

       16.00 - 13.00 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 רוית גבאי  שם המרצה:  •

 כלים עבור התלמידים ללמידה נכונה בעקבות אבחון סוג הלומד.   נושאים במפגש: •

 
 שלישי מפגש 

  8/11/21 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני, ליווי פרטני  - א:ההוראה   מסגרת •

 במטרה לחזק באופן אישי את המיומנויות שנרכשו. מפגשים אישיים עם המורים  דרכי למידה במפגש: •

       16.00 - 13.00 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 רוית גבאי  שם המרצה:  •

 הנושאים יותאמו לצרכים העולים במפגשים האישיים עם המורה.   נושאים במפגש: •

 רביעיפגש מ

  13/12/21 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני :ההוראה   מסגרת •

 מליאה, חלוקה לחדרים, מליאה  דרכי למידה במפגש: •

       13.00-16.00 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 רוית גבאי  שם המרצה:  •

הוראה קונסטרוקטיביסטית כבסיס להוראה הדיפרנציאלית. כיצד מבססים שיעור על ידע    נושאים במפגש: •

 מוקדם. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 חמישימפגש 

 10/1/22 תאריך מפגש:  •

 . סינכרוני :ההוראה   מסגרת •

 פרזנטציות, מליאה  דרכי למידה במפגש: •

       .13.00-16.00 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 רוית גבאי  שם המרצה:  •

 טית. למידת אשכולות. מערכי שיעור על פי עקרונות ההוראה הקונסטרוקטיביס  נושאים במפגש: •

 

 שישי מפגש 

  24/1/22 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני וליווי אישי.  - א:ההוראה   מסגרת •

של הקורס: הכנת נושא משותף   סינכרוני ויכינו את המטלה השניה -המורים יעבדו באופן א  דרכי למידה במפגש: •

 ללמידת אשכולות. ליווי אישי שלי במהלך המפגש הנוכחי 

       13.00-16.00 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 רוית גבאי  שם המרצה:  •

 ליווי אישי בהתאם לצרכי המורים.   נושאים במפגש: •

 

 שביעי מפגש 

  7/2/22 תאריך מפגש:  •

 סינכרונית  :ההוראה   מסגרת •

 מליאה, חדרים, מליאה  דרכי למידה במפגש: •

       13.00-16.00 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 רוית גבאי  שם המרצה:  •

 עקרונות ההוראה הדיפרנציאלית. בניית מערכי שיעור מותאמים לאוכלוסיות השונות בכיתה.   נושאים במפגש: •

 

 מפגש שמיני

  21/2/22 תאריך מפגש:  •

 סינכרונית :ההוראה   מסגרת •

למידת עמיתים. המורים יתנסו בהעברת שיעור לעמיתים שלהם על פי העקרונות שנלמדו    דרכי למידה במפגש: •

 במפגש הקודם. 

       13.00-16.00 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 רוית גבאי  שם המרצה:  •

 בונים רפלקציה ומחוון. פרזנטציות, מתן משוב, למידת עמיתים. כיצד   נושאים במפגש: •



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 תשיעי מפגש 

  7/3/22 אריך מפגש: ת •

 סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 מליאה, פדלט, מצגת שיתופית  דרכי למידה במפגש: •

       13.00-16.00 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 רוית גבאי  שם המרצה:  •

 המבוססות על עקרונות ההוראה הדיפרנציאלית היכרות עם מגוון דרכי הערכה חלופיות    נושאים במפגש: •

 

 עשירי מפגש 

  21/3/22 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 מליאה, פרזנטציות, משוב אישי  דרכי למידה במפגש: •

       13.00-16.00 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 רוית גבאי  שם המרצה:  •

 עקרונות דרכי ההערכה הדיפרנציאליות, פרזזנטציות של המורים: דרכי הערכה דיפרנציאליות.   נושאים במפגש: •

 

 מטלה הקורס 

 תוצרים:  4הגשת פורטפוליו הכולל 

 יישום עקרונות זיהוי סוג הלומד בכיתה. הצגת הנתונים והמיפוי הכיתתי עם תכנית עבודה נלווית.  .1

 שיעור מתחומי ידע שונים המבוססים על עקרונות ההוראה הקונסטרוקטיביסטית.   ךהכנת מער .2

 פרזנטציה.  - בניית מערך שיעור המבוסס על ההרואה הדיפרנציאלית  .3

 רפלקציה על תהליך הלמידה.  .4

 

 

 דרכי הערכה 

 4/10/21מועד הגשה:  20%אחוז הציון:   יישום עקרונות זיהוי ואבחון סוג הלומד .1

מועד הגשה:   30%אחוז הציון:   שני מערכי שיעור המבוססים על ההוראה הקונסטרוקטיביסטיתהכנת  .2

1/11/21 

 13/12/21מועד הגשה:  30%אחוז הציון:   בניית מערך שיעור המבוסס על הוראה דיפרנציאלית .3

 20/12/21מועד הגשה:  20%אחוז הציון:   רפלקציה על תהליך הלמידה .4



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 גרפיהבילוב
,  71 -63,  18חינוך החשיבה  הספר?- כיצד ניתן לחולל שינוי משמעותי ומתמשך בתרבות בית(, 2000אטינגר, ל. )

 מכון ברנקו וייס

 בדרך להעלאת רמת האפקטיביות של היחיד, הקבוצה והארגון,   –(, הטווח המלא של המנהיגות 2003אבוליו, ב. )

לבין מחויבותם למקצוע,   ווך בקשר שבין שיתוף מורים בקבלת החלטות(. העצמת מורים כגורם מת2005בוגלר, ר' )

  - 156פרויקטים חינוכיים, עמ'   –. הסתדרות המורים. הוצאת רכס החינוך במבחן הזמןבתוך: פלדי, א., )עורך(. 

173  . 

 (.  סיפורי דגים, ישראל, מטר.2006לנדין, ס, ס, ג'ון כ, הארי פ. )

 . רכס הוצאה לאור. הערכה בית ספרית. דיאלוג לשיפור בבית הספר(. 2001נבו, ד' )

 . אבן יהודה: רכס.. ניהול שונות האתגר החינוכי(2000ענבר, ד' )

 וייס.  -ם: מכון ברנקו-(. על מה כדאי להילחם בבית הספר, י1999פולן, מ. הארגריבס, ר. )

 (. שינוי כדרך חיים במוסדות חינוך. הוצאת צ'ריקובר 1995פוקס, א. )

 מכון הנרייטה סאלד. סטנדרטים במערכות חינוך.(. 2001פרידמן, י', ופילוסוף, ש' )

 (. אחריו: על מנהיגות ומנהיגים. משרד הביטחון. 2000עמית, ח. ) 

 (. הם חושבים מחדש.  עם עובד.1981פרנקנשטיין, א. )

 (. אקלים כיתה מהות ומעשה. משרד החינוך והתרבות. ירושלים.1988ש. )צדקיהו, 

 עם.-(. שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד, תל אביב, הוצאת אור1996קובי, ס. )

 (. שינוי כאן ועכשיו . הוצאת מטר. 2008קוטר, ג'. )

 

 
 

  משרד החינוך – המרחב הפדגוגי
 משרד החינוך  –תיק תוכניות הלימודים 

 משרד החינוך  –איכותית הוראה לפרקטיקות 
 
 

 
 

 אודות המרצה 

 שנות הוראה בבית ספר שש שנתי. מןרה לספרות וללשון. מלמדת נוער בסיכון.  30ותק של  -רוית גבאי
 השנים האחרונות מעבירה הרצאות ברחבי הארץ למורים, תלמידים, סטודנטים והורים.  10ב 

 בעל תואר שני בהוראה רב תחומית. 
 

https://pop.education.gov.il/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/

