
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

מרכז לפיתוח סגלי הוראה –מרכז פסג"ה אריאל   

למידה דיפרנציאלית שם מסגרת הפיתוח המקצועי:  

 קורס מבוסס מתווה: למידה דיפרנציאלית 

 

   רציונל:  

תוכנית מקיפה שעוסקת ביישום בפועל של כלי למידה מגוונים ודיפרנציאליים המאפשרים קידום הישגים לימודיים וצמצום  

. וביסוס השיח הרגשי והחברתי הנדרש על מנת לטפח ולפתח תחושת מסוגלות בכל תלמיד/ה פערים   

 

 

מורים   :קהל היעד  

ש"א  30 :היקף ומבנה הקורס   

10 :מס' מפגשים   

שלישי :יום הקורס   

16.11  :מועד פתיחה   

ענת גלר נוימן 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 

 פיתוח למידה דיפרנציאלית באמצעות חשיפה לכלים מגוונים מעולם הלמידה הדיפרנציאלית  

 

 

 

 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

 למידה מבוססת מיומנויות: תרגול  והתנסות

כלים ללמידה שיתופית יצירתית ואפקטיבית: תרגול   
 והתנסות 

 למידה מבוססת תנועה: תרגול  והתנסות

 

 

 רכיבים יישומים 

 המורים יכירו ויתרגלו כלים לפיתוח למידה עצמאית  -
המורים ידעו לזהות את תפקידם כמנטורים רגשיים חברתיים לתלמידים כמנוף ללמידה אפקטיבית-  

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 פירוט המפגשים 

 

 מפגש ראשון 

  16/11 תאריך מפגש:  •

 פרונטלי  :ההוראה   מסגרת •

 חשיבה עיצובית בתהליך שיתופי  דרכי למידה במפגש: •

       13:30-16:00 : זמן למידה •

 ש"א  3 סך שעות: •

 ענת גלר נוימן  שם המרצה:  •

חלק שני: עיצוב   חלק ראשון: מודל הטוסט לבניית תכנית למידה אישית וקבוצתית בקורס.   נושאים במפגש: •

 ארגן בלמידה דיפרנציאלית מ ( כעיקרון U.D.Lאוניברסאלי )למידה 

 
 שנימפגש 

  7/12 תאריך מפגש:  •

 פרונטלי  :ההוראה   מסגרת •

 למידה התנסותית של מודל פדגוגי + המשגה   דרכי למידה במפגש: •

       13:30-16:00 : זמן למידה •

 ש"א  3 סך שעות: •

 ענת גלר נוימן  שם המרצה:  •

 : למידה מבוססת מיומנויות: תרגול והתנסות1מודולה   במפגש:נושאים  •

 

 
 שלישי מפגש 

  21/12 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 בניית מערכי שיעור בצוותי מקצוע  דרכי למידה במפגש: •

       13:30-16:00 : זמן למידה •

 ש"א  3 סך שעות: •

 ענת גלר נוימן  שם המרצה:  •

 : למידה מבוססת מיומנויות: העמקה והכנה ליישום בפועל 1מודולה   במפגש:נושאים  •

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 רביעימפגש 

  4/1 תאריך מפגש:  •

 א סינכרוני : ההוראה   מסגרת •

 משימת יישום + כתיבת רפלקציה  דרכי למידה במפגש: •

       13:30-16:00 : זמן למידה •

 ש"א  3 סך שעות: •

 ענת גלר נוימן  שם המרצה:  •

 כולל רפלקציה וליווי אישי של המנחה , : למידה מבוססת מיומנויות: יישום בפועל 1מודולה   נושאים במפגש: •

 

 חמישימפגש 

  18/1 תאריך מפגש:  •

 פרונטלי  :ההוראה   מסגרת •

 למידה התנסותית של מודל פדגוגי + המשגה   דרכי למידה במפגש: •

       13:30-16:00 : זמן למידה •

 ש"א  3 סך שעות: •

 ענת גלר נוימן  שם המרצה:  •

 : כלים ללמידה שיתופית יצירתית ואפקטיבית: תרגול  והתנסות2מודולה   נושאים במפגש: •

 

 שישי מפגש 

  1/2 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 בניית מערכי שיעור בצוותי מקצוע  דרכי למידה במפגש: •

       13:30-16:00 : זמן למידה •

 ש"א  3 שעות:סך  •

 ענת גלר נוימן  שם המרצה:  •

 : כלים ללמידה שיתופית יצירתית ואפקטיבית: העמקה והכנה ליישום בפועל. 2מודולה   נושאים במפגש: •

 

 שביעי מפגש 

  22/2 תאריך מפגש:  •

 א סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 משימת יישום + כתיבת רפלקציה  דרכי למידה במפגש: •

       13:30-16:00 : זמן למידה •

 ש"א  3 סך שעות: •

 ענת גלר נוימן  שם המרצה:  •

: כלים ללמידה שיתופית יצירתית ואפקטיבית: יישום בפועל, כולל רפלקציה וליווי אישי  2 מודולה  נושאים במפגש: •

 של המנחה. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מפגש שמיני

  15/3 תאריך מפגש:  •

 פרונטלי  :ההוראה   מסגרת •

 למידה התנסותית של מודל פדגוגי + המשגה   דרכי למידה במפגש: •

       13:30-16:00 : זמן למידה •

 ש"א  3 סך שעות: •

 ענת גלר נוימן  שם המרצה:  •

 : למידה מבוססת תנועה: תרגול והכנה ליישום 3מודולה   נושאים במפגש: •

 תשיעי מפגש 

  29/3 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 בניית מערכי שיעור בצוותי מקצוע  דרכי למידה במפגש: •

         13:30-16:00 : זמן למידה •

 ש"א  3 סך שעות: •

 ענת גלר נוימן  שם המרצה:  •

 : העמקה דרך מודל גש"ם והכנה ליישום 3מודולה   נושאים במפגש: •

 

 עשירי מפגש 

  5/4 תאריך מפגש:  •

 פרונטלי  :ההוראה   מסגרת •

   עבודה אישית על מפת למידה וסיכום הקורס במליאה   דרכי למידה במפגש: •

       13:30-16:00 : זמן למידה •

 ש"א  3 שעות:סך  •

 ענת גלר נוימן  שם המרצה:  •

קבלת מפה ייחודית לעבודת אישית   - מפת הלמידה שלי וקבלת  רפלקציה על יישום השיטה   נושאים במפגש: •

 לתלמידים ולמורים, כולל הדרכה 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מטלה הקורס 

עמודים   3: לפחות היקף העבודה  

 הגשת העבודה: את העבודה יש להכין ולהגיש באופן אישי

  שלושה שבועות מתום המפגש האחרון : מועד ההגשה

 משתלם/ת יקר/ה, 
 כחלק מתוכנית הקורס ודרישות משרד החינוך, יש להגיש עבודת סיכום אישית. 

 
 העבודה מורכבת משתי שאלות: 

. שאלה רפלקטיבית )שאלה אישית(: 1  
שהפקת בקורס. בתשובתך אנא התייחס/י גם לנקודות הבאות: תאר במילים שלך מהן התובנות   

המתודות שנלמדו במפגשים -  
תובנות בנוגע לתפיסת תפקיד המורה ביישום כלים חדשים שלמדת -  
  שינויים/תוספות שאני מתכוון להטמיע בתהליך ההוראה שלי-
 

. שאלה יישומית )ניתן להגיש בזוגות(: 2  
 תלקיט משימות שנעשו לאורך הקורס. 

 
 דף השער יכלול את: שם הקורס, שם המרצה, שם המגיש, תעודת זהות 

, רווח כפול.. 12עמודים )לא כולל שער(, פונט   3-  2גוף העבודה יכיל   
 

30.4את העבודה יש להגיש עד   
 נא להעלות את העבודה לסביבת המוודל של הקורס. 

 תודה רבה והמשך שנה מוצלחת, 
 פ.ל.ג ייעוץ 

 

 

 

 דרכי הערכה

 

 18.1מועד הגשה:   25%אחוז הציון:   למידה מבוססת מיומנויותשל מודל יישום בפועל  .1

 15.3מועד הגשה:  25%אחוז הציון:   כלים ללמידה שיתופית יצירתית ואפקטיביתיישום בפועל של מודל  .2

 5.4מועד הגשה:   25%אחוז הציון:   למידה מבוססת תנועה יישום בפועל של מודל  .3

 30.4.2022מועד הגשה:  25%אחוז הציון:   רפלקציה על כלל התוכנית .4
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Co 

8. Gardner, H.(1995). Reflections on Multiple Intelligences: Myths and Messages, Phi Delta 
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 וובילוגרפיה 

 המרחב הפדגוגי  – משרד החינוך  
 תיק תוכניות הלימודים – משרד החינוך

 פרקטיקות להוראה איכותית – משרד החינוך 
 

 

 
 אודות המרצה

 ענת נוימן גלר
 פסיכולוגית ארגונית ומנחת קבוצות 

שנים בתחום ההנחיה והייעוץ בארץ ובארה"ב. בעלת תואר  12פסיכולוגית ארגונית ומנחת קבוצות. בעלת ניסיון של 
 .ראשון בתקשורת וניהול ותואר שני בפסיכולוגיה ארגונית

ינוך, ניהול קונפליקטים,  עוסקת בייעוץ ובהנחיית סדנאות בנושאי פיתוח צוות, פיתוח מנהלים וקריירה, ח 
האקדמית אונו והאוניברסיטה הפתוחה. יועצת ומנחה בתחום   ועוד. כמו כן, מרצה לתקשורת ויח"צ בקריה תקשורת

 .הבין תרבותי לארגונים בינלאומיים ורילוקיישן

  

http://www.achva.ac.il/sites/default/files/achvafiles/maof_book/1994_06.pdf
https://pop.education.gov.il/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/

