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o של טעינת , לוגית חשיבהעשייה מתמטית מחנכת למיומנויות של
 rigorness, חשיבה דדוקטיבית, טענות

o הבנה של . חשובה לחיי היום יום –המתמטיקה סובבת אותנו
דפוסים ודגמים מאפשרים ארגון וניתוח  , המרחב, צורות, כמויות

 .שיטות מדידה, השיטה העשרונית: למשל. רעיונות ותופעות סביבנו

o לקבל החלטות שקולות בתחומים  אוריינות מתמטית יכולים בעלי
 ...(קריאת גרפים, חשיבה הסתברותית)רבים כמו כלכלה ופוליטיקה 

oולהעריך את ההישגים של  כל אדם משכיל צריך להכיר
 .פילוסופים, מוזיקאים, בדומה להישגים של אמנים, המתמטיקאים

oצריך לדעת מתמטיקה כדי לקבל עבודות יוקרתיות 

oלתחומי ה, למדעי ההנדסה, למדע, מתמטיקה הכרחית למחקר- STEM 

o אותישלי מכריחים ההורים 

o במבחןשזה יהיה בגלל 

o זה מחשלכי 

 

 



 שכילה, הצדקה, הנמקה

(Reasoning) 

יכולת להסביר ולהצדיק  
 טיעונים מתמטים

הבנה של  : הבנה מושגית
, רעיונות מתמטיים
 פעולות ויחסים

הכרה  : ידע פרוצדוראלי
ושימוש במגוון תהליכים  

 מתמטיים

הכרה : עמדות חיוביות
, בערך של המתמטיקה
 -תפיסת המתמטיקה כ

doable 

שימוש  : ידע אסטרטגי
והבנה של אסטרטגיות  

 בפתרון בעיות

 יצירתיות

Kilpatrick, J., Swafford, J., Findell, B. (Ed.). (2001). Adding it up: helping children learn mathematics. Washington, DC: National Academy Press. 



 היחס ללימודי מתמטיקה, אמונות על מהות המתמטיקה

 תחושת מסוגלות

 הורים

 הידע של המורה ושיטות ההוראה וההערכה

 התכנים הנלמדים



 הוראה המכוונת להבניית ידע חייבת להיות אחת המטרות של מערכת

 .גם בעידן המידע, החינוך

היעדר בסיס של ידע מפריע להבניית ידע חדש. 

הוראת גוף   –ס "עידן המידע אינו מבטל את התפקיד המסורתי של ביה

ידע שיהווה בסיס משותף לכלל אוכלוסיית התלמידים ויערוך היכרות 

 .של נכסי צאן ברזל של התרבות

 חשיבה  , יצירתיות –למשל )אי אפשר ללמד מיומנויות חשיבה

 .שאינן תלויות בתוכן( ביקורתית

 

 היוזמה למחקר יישומי בחינוך, ענת זוהר' ועדה בראשותה של פרופ: 21-יום עיון של הועדה בנושא התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה, ענת זוהר' הרצאה של פרופ



67  +98  
 

  



יכולת חשיבה חיונית ליצירת ידע והערכתו. 

 הבנה מעמיקה, ידע ולא מידע)איכות הידע המתקבל ,

 (זיכרון לטווח ארוך, העברה

הקניית כלים לחשיבה ולמידה. 

הבנה של קשרים ויחסים בין מושגים 

  חשיבה ביקורתית חיונית לחינוך ערכי ולחינוך אזרחי וחיונית

להתמודדות עם חיים בחברה דמוקרטית ועם  )לכל אדם 

 (היבטים רבים נוספים

יום עיון של הועדה בנושא התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד  , ענת זוהר' הרצאה של פרופ

 היוזמה למחקר יישומי בחינוך, ענת זוהר' ועדה בראשותה של פרופ: 21-למאה ה











ר "סמ 400ריבוע ששטחו מ

,  גזרו ארבעה ריבועים

כך שנוצר  , כמתואר בסרטוט

צלעות שכל  12מצולע בעל 
 .זוויותיו ישרות

 האם אפשר לחשב את היקף

?  הצלעות12המצולע בעל 
,  חשבו את ההיקף –אם כן 

 .הסבירו מדוע –אם לא 

  האם אפשר לחשב את שטח

?  הצלעות12המצולע בעל 
,  השטחחשבו את  –אם כן 

 .הסבירו מדוע –אם לא 





   -לא רק 

ידע , פרוצדורליתחשיבה 

 אלגוריתמים, וזיהוי

 הבנה קונספטואלית ,רלציוניתחשיבה 

 קשר בין מושגים•

 פתרון בעיות•

 חשיבה ביקורתית•

•reasoning 

 אומדן, תפיסה כמותית•

קשר  , תכונותיהן, צורות גאומטריות•

 קשר לתופעות שסביבנו; בין מושגים

עם   התמודדות –אוריינות סטטיסטית •

big data 

 חשיבה הסתברותית•

נכס   –היסטוריה של המתמטיקה •

 תרבותי

•R 

בטחון עצמי ותחושת  •

 מסוגלות

אהבת המתמטיקה  •

והבנה של המרכזיות  

 שלה בחיינו



 מרכז לידע ולמחקר בחינוך –יוזמה : ירושלים. דרכי יישום ותובנות, הגדרות: משחוק בחינוך(. 2019.  )ש, זיוון



 משחוק כשלעצמו אינו יכול לפתור בעיות של הניעה

 . או להפוך מקצוע לימוד ממשעמם למעניין( מוטיבציה)

לסייע בהוראה ולהעצים את  , הוא יכול לתמוך בתהליכי תוכן

אם הוא משולב בתוך תהליך אורך  , הלומדים והלומדות

מובנה ופדגוגיה תומכת ואם הוא נבנה מתוך חוויית 

 .השימוש

Skill will thrill 
John Hattie 
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