
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

 כללי -מורי פסיכולוגיה התפתחותית מגמת חינוך  שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 .טקסט להזנת כאן הקש  או לחץ: מבוסס מתווהקורס 

 

   רציונל: 

 התלמיד/הלא "לתקן" את    לא "לתקן" את המורה  - העיצוב אוניברסלי ללמיד

 .לערוך באופן אחר את הסביבה בה מתרחשת הלמידהכן 

 

 

 

 כלל המגזרים  –מורי פסיכולוגיה התפתחותית )מגמת חינוך(   :קהל היעד

  שעות עם ציון. סינכרוני )בזום( + א סינכרוני   30 :היקף ומבנה הקורס 

  10 :מס' מפגשים

  משתנה  :יום הקורס

  .טקסט להזנת כאן הקש  או לחץ :מועד פתיחה

 ד"ר לימור לייבוביץ ומדריכות   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 

מעורבות תלמידים בתהליך הלמידה על מנת להפוך אותם ללומדים בעלי מוטיבציה ומכווני    ורליצ  המורה ידע  .1

 . מטרה

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

מקדמות מעורבות בלמידה לאורך זמן,   העוסקות בפסיכולוגיה התפתחותית   לבנות סביבות למידההמורה ידע  .2

 .אשר הן גם מתגמלות על השקעת מאמץ בלמידה 

 המורה ידע לקדם למידה בהכוונה עצמית  .3

 

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

 למה צריך את זה?  -על קצה המזלג -עיצוב אוניברסלי ללמידה

 עיקרון המעורבות 

 ן מגוון צורות הצגה עיקרו 

 עיקרון תוצרים וביטויי למידה

 המורה המומחה , הלומד המומחה

 UDLדרכים ליישום 

 

 רכיבים יישומים 

 ההשתלמות תלווה באתר מוודל. כל המטלות יוגשו באתר. 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 פירוט המפגשים 

 מפגש ראשון 

  21/11/22 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני בזום  :ההוראה   מסגרת •

 ודיון  הרצאה למידה במפגש:דרכי   •

       21:30 – 20:00 : זמן למידה •

 2 סך שעות: •

 ד"ר לימור לייבוביץ שם המרצה:  •

 למה צריך את זה?   –על קצה המזלג  –עיצוב אוניברסלי ללמידה   נושאים במפגש: •

 
 שנימפגש 

  5/12/22 תאריך מפגש:  •

 א סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 למידה עצמית והתנסות   במפגש:דרכי למידה  •

       3 : זמן למידה •

 18:15 – 16:00 סך שעות: •

 ד"ר לימור לייבוביץ שם המרצה:  •

 עיקרון המעורבות   נושאים במפגש: •

 
 שלישי מפגש 

  19/12/22 תאריך מפגש:  •

 א סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 למידה עצמית ויישום   דרכי למידה במפגש: •

       18:15 – 16:00 : למידהזמן  •

 3 סך שעות: •

 ד"ר לימור לייבוביץ שם המרצה:  •

 עיקרון מגוון צורות הצגה   נושאים במפגש: •

 רביעימפגש 

  16/1/23 תאריך מפגש:  •

 א סינכרוני :ההוראה   מסגרת •

 למידה עצמית ויישום   דרכי למידה במפגש: •

       16:00-18:15 : זמן למידה •

 3 שעות:סך  •

 ד"ר לימור לייבוביץ שם המרצה:  •

 עיקרון תוצרים וביטויי למידה   נושאים במפגש: •



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 חמישימפגש 

  30/1/23 תאריך מפגש:  •

 א סינכרוני :ההוראה   מסגרת •

 למידה עצמית ויישום   דרכי למידה במפגש: •

       16:15-18:15 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 לייבוביץד"ר לימור  שם המרצה:  •

 הלומד המומחה, המורה המומחה   נושאים במפגש: •

 

 שישי מפגש 

  13/2/23 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 הצגת תוצרים, דיון, רפלקציה  דרכי למידה במפגש: •

       21:30 – 20:00 : זמן למידה •

 2 סך שעות: •

 ד"ר לימור לייבוביץ שם המרצה:  •

 סיכום  -  UDLדרכים ליישום   במפגש:נושאים  •

 

  שביעימפגש 

  27/2/23 תאריך מפגש: 

 סינכרוני בזום :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה ודיון  דרכי למידה במפגש: •

       19:45-22:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 אלישבע רוט  שם המרצה:  •

 חברתי בתהליך ההוראה בפסיכולוגיה התפתחותית   –שילוב התחום הרגשי    נושאים במפגש: •

 

 

 מפגש שמיני

  20/3/23 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני בזום  :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה ודיון  דרכי למידה במפגש: •

   19:45-22:00    : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 אלישבע רוט  שם המרצה:  •

 בתהליך ההוראה בפסיכולוגיה התפתחותית חברתי   –שילוב התחום הרגשי    נושאים במפגש: •

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 תשיעי מפגש 

  30/03/23 תאריך מפגש:  •

 א סיכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 רפלקציה ומשוב  פורום,  – לפי קבוצות עניין והצגת תוצרים  מטלת יישום    דרכי למידה במפגש: •

       19:00 – 16:00 : זמן למידה •

 4 סך שעות: •

 ספנקו ענבל   שם המרצה:  •

 שילוב  דרכים אוניברסליות ללמידה בתכנית הלימודים   נושאים במפגש: •

 

 

 עשירי מפגש 

  16/04/23 תאריך מפגש:  •

 א סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 פורום, רפלקציה ומשוב  –מטלת יישום והצגת תוצרים לפי קבוצות עניין  דרכי למידה במפגש: •

       19:00-  16:00 : זמן למידה •

 4 סך שעות: •

 ענבל ספנקו  שם המרצה:  •

 שילוב התחום החברתי רגשי בתכנית הלימודים   נושאים במפגש: •

 

 

 מטלה הקורס 

 ומשוב בפורום הקורס. , ביביליוגרפיהמטלת הסיכום תכלול חלקים משתי המטלות הראשונות, רפלקציה

 

 

 

 דרכי הערכה 

 המטלות הבאות: במהלך הקורס יש להגיש את 

 30/01/2023מועד הגשה:   30%אחוז הציון:   בתכנית הלימודים  udlשילוב  .1

 30/03/23מועד הגשה:  30%אחוז הציון:    חברתי בתכנית הלימודים –שילוב התחום הרגשי  .2

 16/04/23מועד הגשה:  40%אחוז הציון:   מטלת סיכום .3

 ומשוב בפורום הקורס. , ביביליוגרפיהמטלת הסיכום תכלול חלקים משתי המטלות הראשונות, רפלקציה

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 בבילוגרפיה
https://udlguidelines.cast.org/ 

 
https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/alon3.pdf 

 
-design-Universal----------------------content/uploads/2017/05/-https://www.beitissie.org.il/kb/wp

learning1.pdf 
 

19-121-micro-edu020-https://campus.gov.il/course/edu/ 
 

lecture-https://www.bettys.co.il/articles/udl / 
 
 
-class.com/post/%D7%9C%D7%9E%D7%94-https://www.visual

-%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%AA%D7%99

-1%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91%D7%9

-%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%9C%D7%99

-%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%A9%D7%9C

-%D7%9B%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA

-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA

-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D

-7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F%D7%A9%D

%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A 
 
-%D7%9B%D7%93%D7%99-class.com/post/%D7%94%D7%90%D7%9D-https://www.visual

-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%9A

-%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7

-%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%94

-%D7%91%D7%9B%D7%9C-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9

%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D 
 
 
 

 וובילוגרפיה 
  משרד החינוך – המרחב הפדגוגי

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

 
 

 
 אודות המרצה 

https://udlguidelines.cast.org/
https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/alon3.pdf
https://www.beitissie.org.il/kb/wp-content/uploads/2017/05/----------------------Universal-design-learning1.pdf
https://www.beitissie.org.il/kb/wp-content/uploads/2017/05/----------------------Universal-design-learning1.pdf
https://campus.gov.il/course/edu-edu020-micro-121-19/
https://www.bettys.co.il/articles/udl-lecture/
https://www.visual-class.com/post/%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%9C%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9B%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://www.visual-class.com/post/%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%9C%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9B%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://www.visual-class.com/post/%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%9C%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9B%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://www.visual-class.com/post/%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%9C%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9B%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://www.visual-class.com/post/%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%9C%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9B%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://www.visual-class.com/post/%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%9C%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9B%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://www.visual-class.com/post/%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%9C%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9B%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://www.visual-class.com/post/%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%9C%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9B%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://www.visual-class.com/post/%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%9C%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9B%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://www.visual-class.com/post/%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%9C%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9B%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://www.visual-class.com/post/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%9B%D7%93%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%9A-%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%94-%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9-%D7%91%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D
https://www.visual-class.com/post/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%9B%D7%93%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%9A-%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%94-%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9-%D7%91%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D
https://www.visual-class.com/post/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%9B%D7%93%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%9A-%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%94-%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9-%D7%91%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D
https://www.visual-class.com/post/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%9B%D7%93%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%9A-%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%94-%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9-%D7%91%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D
https://www.visual-class.com/post/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%9B%D7%93%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%9A-%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%94-%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9-%D7%91%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D
https://www.visual-class.com/post/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%9B%D7%93%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%9A-%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%94-%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9-%D7%91%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D
https://pop.education.gov.il/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ד"ר  לימור  לייבוביץ

 ת. ז: 024830416  

 מרצה ויועצת בתחומי  החדשנות בחינוך.  עובדת  במשרד החינוך,  
 בחטיבה  לתקשוב  וטכנולוגיות  בחינוך,  במינהל  מדע  וטכנולוגיה. 

 בעלת  30 שנות  ניסיון  כמדריכה בעיצוב  סביבות  למידה פיסיות ודיגיטליות, 
 ובנושא שילוב  טכנולוגיה  בחינוך. 

תואר  ראשון באקדמיה  לאמנות בצלאל בירושלים,  תואר  שני בתכנון  לימודים  באוניברסיטת תל -אביב  ותואר  שלישי  בהדרכה  
 באוניברסיטת חיפה. 

 

 

 
 
 
 


