
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  – מרכז פסג"ה אריאל 

 בי"ס לביא בנות רבבה  שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 בכיתה הטרוגנית.  )דיפרנציאלית( אתגר והזדמנות. הוראה מותאמת -כיתה הטרוגנית: מבוסס מתווהקורס 

 

   רציונל: 

 , פרקטיקות בהוראההמותאמתההוראה תהליך של יישום והטמעת עקרונות ב ממוקדבית ספר רבבה כבי"ס מתחדש 

השנה יושם  . ומשוב מקדם למידה , גיוון בדרכי הוראה בתוך הכיתות בתהליך של למידת עמיתים ןויישומ המותאמת

 גם דגש על גיוון באמצעות שימוש בכלים מתוקשבים והנגשתם למורות. 

 

   צוות המורות  : קהל היעד

  ש"ש 30 : היקף ומבנה הקורס 

  10  :מס' מפגשים

   א  : יום הקורס

  24/10/2021  : מועד פתיחה

 אלינור טולדנו     מרצה הקורס: 

פי דרישות -משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על 80%חובת נוכחות לפחות  :דרישות הפיתוח המקצועי 

 ההשתלמות

 

 אלינור טולדנו מרצה הקורס: 

 אודות המרצה:  
 בחינוך מיוחד וספרות.   B.EDבחינוך ותואר   M.Aאלינור טולדנו, בעלת 

מורה להוראה . וכיתות חנ"מ( בהוראה בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד )מחנכת בכיתות רגילות רבבעלת ניסיון 
בביה"ס. מסייעת בגיבוש והתאמת  מלווה ומדריכה מחנכות/מורים מקצועיים בתחום הפדגוגי   .רכזת שילובו מותאמת

התקדמות תלמידים וסיוע למורים במהלכי התערבות הנדרשים לאורך  אחר , מעקבתוכניות עבודה לימודיות בכיתות
 השנה. 

 
 : מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 

 בכיתה הטרוגנית (דיפרנציאליתמותאמת )הוראה ם הקניית ידע ומיומנויות בתחו .1

הרפלקטיבית של המורה והטמעת אסטרטגיה של משוב עמיתות/ים לפיתוח ההוראה בבית היכולת פיתוח  .2

 הספר

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( מסגרת הפיתוח המקצועי)הנושאים המרכזיים בהן תעסוק  :ראשי פרקים עיקריים

   כלים מתוקשבים ככלי עבודה לתכנון יעיל.  -תיק כיתה וניהולו בענן חינוכי (1

  (תדיפרנציאלימותאמת ) עקרונות בהוראה(2

 ,משוב מקדם מוטיבציה ולמידה והוראה מעצימה וברוח החזון.  מותאמתכלים להוראה  (3

 רכיבים יישומים 

גיוון בדרכי הוראה  משוב מקדם למידה, חשיבה יצירתית,, למידה ומשוב עמיתות, (דיפרנציאליתמותאמת )הוראה 

 בכיתה הטרוגנית, מתן הזדמנות לתלמיד ליצור ולחשוב לבד, משחקים בתוך הכיתה בתחומים שונים.  

 

 פירוט המפגשים : 

 

 מס' שעות  סוג מפגש נושא תאריך  

תיק כיתה וניהולו בענן החינוכי )הטמעת הכלים   24/10/2021 1

המתוקשבים(. התנסות בסביבת הענן ועבודה עם  

 מייל של משרד החינוך.  

הרצאה והתנסות  

 בסביבת הלמידה  

 שעות  3

 גנית : טרוהוראה מותאמת בכיתה ה 14/11/2021 2

 הגדרה עדכנית  

עבודה על מיפויים וטבלאות אחידות בתחילת  

 ואיסוף הנתונים )רכזות מקצוע השנה  

 10/10תאריך הגשת מיפויים+תכניות התערבות: 

עבודה בצוותים  

   -לפי שכבות 

 שעות  3

 עקרונות מפתח להוראה מותאמת )דיפרנציאלית(  12/12/2021 3

   -וחסמים של המורה

)בהלימה לתוכנית   מה ללמד ואיך ללמד?

 הלימודים בכיתה( 

הכנת תוכניות לימוד שכבתיות   - התאמת התוכן

בדגש על הלימה )בין היקף החומר לסל שעות  

 .  תוכן( 30%מיומנות,  70%ההוראה(, חלוקה )

 17/10 הגשת תוכניות לימודים בענן החינוכי:

הנחיה קבוצתית.  

בשילוב רכזות   –

מקצוע ורכזות  

 שכבה/מחנכות 

 שעות  3

4 

 

 הרצאה  עקרונות מפתח להוראה מותאמת   02/01/2021

עבודה בקבוצות  

הטרוגניות )מורות  

 שעות  3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מיפוי סגנונות  -התאמת התוכן, זיהוי צרכים 

למידה של התלמידים, סגנון הוראה של המורה,  

 מי אני כאשת חינוך? סביבת הלמידה, 

התייחסות למבנה השיעור וחלוקתו, הכנת תכני  

תכנון חלוקת הכיתה לקבוצות  הלימוד לפי רמות, 

 עבודה )תכנון קבוצות למידה באופן מיטבי(.

 סיכום עקרונות בהוראה מותאמת  1מס'-מטלה

מקצועיות+  

 מחנכות( 

מליאה ואח"כ  

באופן  

 אישי/שכבתי 

 שעות  3

מה   -בשני שיעורים למידת עמיתים בעקבות צפייה 16/01/2021 5

מה ניתן   ראינו? באיזה כלים המורה השתמשה?

לקחת לשיעור שלי כמורה? ומה הייתי עושה אחרת  

 או מוסיפה?  

  –למידת עמיתים

עפ"י שכבות גיל  

ומורות מתחומי  

 דעת שונים. 

 שעות  3

שיח על דרכי הוראה מגוונות   -פרקטיקות 23/01/2021 6

בכיתה ובשיעור   המקדמות למידה פעילה ויעילה

)למידה מבוססת פרוייקטים, חקר, פתרון   פרטני

 בעיות, משחק(. 

בניית מערך שיעור תוך שימוש   -2מטלה מס' 

  בקבוצות למידהבאחת מהפרקטיקות שנלמדו 

 )תוך התייחסות לשונות( והצגתן בקבוצות. 

התנסות פעילה  

 בשטח )משימה( 

 

 
 שעות  3

למידת עמיתים בעקבות שיעור צפיה )שיעור   06/02/2021 .7

 פרטני( 

מה   מה ראינו? באיזה כלים המורה השתמשה?

ניתן לקחת לשיעור שלי כמורה? ומה הייתי עושה  

 אחרת או מוסיפה? 

  –למידת עמיתים

עפ"י שכבות גיל  

ומורות מתחומי  

 דעת שונים. 

 שעות  3

מתן משוב   .כלים להערכה חלופית ולבחינת הידע 13/02/2021 8

על מה שלמד ועל תוצרי הלמידה  מקדם לתלמיד 

 .שלו, בתהליך רציף ומתמשך 

רקע תאורטי.   -הערכה חלופית -3מטלה מס' 

בחירת כלי להערכה חלופית לנושא שנלמד/שאלמד  

חודשיים הקרובים והצגתו במליאה/לוח  -בחודש

 פאדלט 

 שעות  3 עבודה בצוותים  

 הצגת התוצרים. 27/02/2021 9

 מתן בחירה אישית לתלמיד. מתי וכיצד?

 מליאה 

הצגת התוצרים  

 במליאה 

 שעות  3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

איזה כלים אני יכולה לקחת לעבודה שלי, לתחום  

 הדעת שלי?  

     מטלת סיכום        ו  רפלקציה ,משוב וסיכום 6/03/2021 10

שלמדנו   א. בחרי שתי פרקטיקות -ת סיכוםמטל.4

במה  שאותן תרצי ליישם במהלך ההוראה בכיתה. 

מסייעות לך כמורה ומה הערך מוסף שלהן  הן 

 לתלמידים? 

האם נתרמתי מכך ובמה?      - ב. למידת עמיתים

 ג. רפלקציה  

 שעות  3 מליאה 

 

    .טקסט להזנת כאן  הקש או לחץ.טקסט להזנת  כאן הקש או לחץ  
  
 .טקסט להזנת  כאן הקש או לחץ 
 .טקסט להזנת  כאן הקש או לחץ .טקסט להזנת  כאן הקש או לחץ 

 המטלות:

. אילו עקרונות את מיישמת בכיתתך ובאילו עקרונות היית אותם למדנו מותאמת הוראה לאת העקרונות   תמצתי- .1

אחת מהפרקטיקות להוראה בקבוצות  בו יישמת את   צילום שיעורמערך/ הגשת ( 2רוצה להעמיק ולהתנסות? 

כיצד תהליך זה  הטרוגניות. התייחסי לשיקול הדעת בבחירת הקבוצות ובהתאמת התכנים/דרכי משוב וכו'. 

 -הערכה חלופית   ( 3  הגיש מערך מסודר וברור הכולל גיל, יעד ועזרים בשיעור.   ור? השיג/קידם את מטרות השיע

חודשיים  - בחודש שלימדת/תלמדיכלי להערכה חלופית לנושא  בחריכתבי רקע תאורטי המסביר את חשיבותו. 

שיטת עבודה . פרטי מדוע בחרת בכלי זה וכיצד הוא משיג את מטרתו. מה קהל היעד והאם הם מורגלים בהקרובים

בחרי שתי פרקטיקות שלמדנו בקורס א.     -הגשה בסיום ההשתלמות -משוב ורפלקציהמטלה, הגשת ( 4 מסוג זה  

שהיו משמעותיות עבורך. תארי כיצד פרקטיקות אלה מסייעות לך כמורה ומה הערך מוסף שלהן לתלמידים?  

התבונני על - רפלקציהג.  האם נתרמתי מכך ובמה?  -ב. למידת עמיתיםהתבססי על המאמרים מתוך הביבליוגרפיה. 

כלים היו עבורך משמעותיים? ומדוע?  מהנושאים והאילו למה התחברת?  התהליך של הלמידה לאורך כל הקורס . 

האם את   לים שלך התמלא בקורס?האם היו שלבים בהם חשת אי נוחות ואי רצון לשינוי? האם חשת שארגז הכ 

               30%אחוז הציון:        שבעת רצון מהתוצרים שיישמת השנה ואת מתחברת אליהם ?

 

  ומועד הגשת כל חלק.לכל רכיב במטלה, יש לציין את  חלקו באחוזים כחלק מהציון הכולל  -בניית מחוון

 

 25/10/2021 מועד הגשה:     30%אחוז הציון:             דיפרנציאליתעקרונות ללמידה  -מטלה .1

ועד  מ     20%אחוז הציון:      מערך שיעור המתייחס לדרכי הוראה בקבוצות הטרוגניות. שיקול הדעת ודרכי העברה.  -מטלה .2

 10/11/2021הגשה: 

 19/12/2021מועד הגשה:      20%אחוז הציון:       רקע תאורטי ויישום. -הערכה חלופית -מטלה .3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בכיתה  -מטלה .4 ההוראה  במהלך  ליישם  תרצי  שאותן  שלמדנו  פרקטיקות  שתי  עמיתים,  בחרי  למידת     רפלקציה, 

 26/01/2021מועד הגשה:       30%אחוז הציון:      להשתלמות

 

 בבילוגרפיה:
 

 ., מט"חהוראה מותאמת בכיתה הטרוגנית (1997יוסיפון, מ', זהבי, י' וחכם, א' )ברינקר, ר', 
 

 )מאמר חובה( מכללת אחווה .למידה דיפרנציאלית, לקידום הכיתה ההטרוגנית-הוראהלמדן, א'. 
 

 .( נתיבים להוראה משמעותית2015המנהל הפדגוגי של משרד החינוך )ינואר, 
 

לוי )עורכת(. שווים: תמיכה בית ספרית  -. בתוך: נ' מנדל21 -הוראה דיפרנציאלית במאה ה(. 2017מאור, ג' )-קשת
(. ירושלים: מכון אבני ראשה12-7בשוויון הזדמנויות )עמ'  . 

 
 ( מאמר חובה) -29. אאורוקה הזדמנות בהוראה ובלמידה בקבוצה קטנה( 2010וידיסלבסקי, מ. )

 
כתב העת למדע  -אאוריקה.למידה באמצעות משחקים (. 2013אפשטיין,ה', קבלינסקי בן דור,ד. )רבל,ח',לחמן,ד',       

 . אוניברסיטת ת"א 36וטכנולוגיה, גיליון  

 20– 5ווייס. עמ' -מכון ברנקו.9. חינוך החשיבה, פיתוח החשיבה באמצעות כלים (.1997בונו,א. )-דה      

 (מאמר חובה ) 29 אאוריקה ים.נות למתן מענה לשונות לומדהוראה פרטנית כהזדמ (2010דרסלר,מ. )      

 42-30עמ'  2003בהוראת מדעי המחשב. גיליון  היבטים בחירת שיטת הוראה בכיתה ההטרוגנית. (2003מחלב, ח' )       

 -אאוריקה  ולמעורבות סביבתית. שעה פרטנית כמנוף לטיפוח מצויינות( מצטיינים בסביבה. 2010וינשטוק רויטל. )       

 (מאמר חובה) 63-78עמ'   29כתב העת להוראת מדעים וטכנולוגיה. כרך  

ההטרוגנית על פי גישתו החינוכית של קרל פרנקנשטין.   ( תפקידיו של המורה בכיתה2006אופנהיימר, א' ) -שץ

 . )חובה( 107-120, 24מפגש, 

 האדם שאלות – חינוך , (. בתוך י' תדמור וע' פריימן )עורכיםהלכה למעשהפדגוגיה מתבוננת (. 2015מוטולה, מ' )
 .(. תל אביב: מכון מופ"ת190-201)עמ'  ב( )כרך

 
 
 
 
 
 
  

 


