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"אדם וסביבה-גאוגרפיה"הפיקוח על הוראת 



?מה במפגש 

הסברים כלליים

  מקורות מידע ליחידות קיימות

דוגמאות

"אדם וסביבה-גאוגרפיה"מדריכה ארצית בפיקוח על , דרורה נגב



:הזדמנות ללמד חשיבה
15בודק את רמת האוריינות של תלמידים בני המחקר

.  מתמטיקה ומדעים, קריאה: בשלושה תחומים שונים

 כלי חשיבה כלליים  המחקר בוחן רכישת
של הנושאים הנבדקים באופן המאפשר  והבנה 

.התמודדות טובה ויעילה עם סביבתם

עולם המבוגרים"ידע החיוני ל, מעשיתידע בגישה ? מה נבדק" ,
מורכבות המצריכות שילוב  לפתור בעיות ויכולת כישורי חיים 

.תוך דגש על מיומנויות, בין תחומים שונים

"אדם וסביבה-גאוגרפיה"הפיקוח על הוראת 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/Quest_Dug.htm


2018 PISA
.  2018המקדים את מחקר פיזה חלוץמחקר נערך ז"התשעבשנת הלימודים 

ובכל בית ספר יידגמו באופן , בתי ספר180יידגמו , ח"באביב תשע
התלמידים שיידגמו יכולים  . 16-15תלמידים בני 50-אקראי כ

,  אם שונות בתוך אותן שכבות-להיות משכבות גיל שונות ומכיתות
.2001והם יידגמו מתוך כלל התלמידים ילידי 

שמות התלמידים ורשימת בתי הספר כבר פורסמה לידיעת 
.המנהלים

, מבחן ושאלון רקעישיבו על , התלמידים שיידגמו

. ומנהל בית הספר שיידגם ישיב על שאלון

.מחקר פיזה הוא מחקר ממוחשב במלואו

OECD-קישור לאתר ה
"אדם וסביבה-גאוגרפיה"הפיקוח על הוראת 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/OdotPisa.htm
http://www.oecd.org/pisa/


http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeum

iyim/OdotPisa.htm

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/OdotPisa.htm


?ה"מה זה מבחן פיז
שאלות בכלכלה ובחינוך פיננסי

התנהלות ותפקוד התלמידים במצבי חיים
שאלות שיתופיות
ידע והבנה במדע

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=jh2y
g-FUHxI

הבנה ופיענוח טקסט

רמות חשיבה מורכבות

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=jh2yg-FUHxI


איזו חשיבות יש לדעתכם  
?למבחן בינלאומי משווה

https://padlet.com/drnegev/

https://padlet.com/drnegev/y9jvlys37icg

https://padlet.com/drnegev/
https://padlet.com/drnegev/y9jvlys37icg


"אדם וסביבה-גאוגרפיה"הפיקוח על הוראת 



 לזהותהיא היכולת -אוריינות מדעית
להסביר  , חדשידעלרכוש , שאלות

ולהסיק מסקנות  תופעות מדעיות 
על הוכחות ביחס לנושאים  המבוססות

מה מייחד  להבין; הקשורים למדע
לאופן שבו מודע להיות, את המדע

המדע והטכנולוגיה מעצבים את  
ולשאוף לעסוק בנושאים  ; הסביבה

.ביקורתיתמדעיים בדרך 

"כרטיס ביקור"–מחקר פיזה 
PISA – Programme for International Student Assessment



"כרטיס ביקור"–מחקר פיזה 
PISA – Programme for International Student Assessment

פיזהבמחקראוריינותהגדרת:

ידע ליישם של תלמידים היא היכולת 
וכישורים שהם רכשו בתחומים  

להסבירולהסיק , לנתחוכן , מרכזיים
בצורה יעילה את הדרכים שבהן הם 

מפרשים אותן , ניגשים לבעיות
במגוון  , ומוצאים להן פתרונות

.מצבים







הגברת הלמידה המדגישה ונעשית באמצעות  
מיומנויות חשיבה מסדר גבוה  

שאילת , קוגניטיביות-למשל הפעלת שיטות מטה)
,  (ביקורת עצמית, רפלקציה, שאלות

,מחיי יום יום, דגש על קישור לנושאים רלבנטיים
,טקסטים מסוגים שונים

. כיצד להשתמש בידע במצבים חדשים ולא מוכרים



מקורות מידע



:חומרי הוראה קיימים

אדם וסביבה-גאוגרפיהר "אתר מפמ•

אורייניות דיגיטליותיחידות •

"מדעי כדור הארץ"בה"הילערכות •

מבדקי ידע•

"אדם וסביבה-גאוגרפיה"הפיקוח על הוראת 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Geographya/elyona/
https://tdigital.lms.education.gov.il/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Geographya/beynaim/MdaeiKadorHaretz/Erkut.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Geographya/beynaim/MdaeiKadorHaretz/MivdakyYeda.htm


דוגמאות ליחידות ולשאלות

 שאלות וחומרים לתרגולקובצי

קישור לתיקיית גוגל המכילה יחידות:
https://drive.google.com/open?id=0B48xqbChPvnpMXMyUU

xNS1M0dEE

אנו ממליצים להשתמש ביחידות פיזה +
:טימס המצויות באתר המפמר

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Geogr
aphya/beynaim/MdaeiKadorHaretz/pisa2018.htm

יחידות נייר:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pe

dagogit/Geographya/elyona/

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B48xqbChPvnpMXMyUUxNS1M0dEE
https://drive.google.com/open?id=0B48xqbChPvnpMXMyUUxNS1M0dEE
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Geographya/beynaim/MdaeiKadorHaretz/pisa2018.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Geographya/elyona/


:יחידות אורייניות דיגיטליות

חשוב לתרגל בחדר המחשבים
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedag

ogit/Geographya/beynaim/MdaeiKadorHaretz/yehida_digi.htm

:מבדקי ידע ודפי עבודה
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedag

ogit/Geographya/beynaim/MdaeiKadorHaretz/MivdakyYeda.ht

m

למידה-ערכות הוראה
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedag

ogit/Geographya/beynaim/MdaeiKadorHaretz/Erkut.htm

:מידע באתר המפמר
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedag

ogit/Geographya/beynaim/MdaeiKadorHaretz/pisa2018.htm

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Geographya/beynaim/MdaeiKadorHaretz/yehida_digi.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Geographya/beynaim/MdaeiKadorHaretz/MivdakyYeda.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Geographya/beynaim/MdaeiKadorHaretz/Erkut.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Geographya/beynaim/MdaeiKadorHaretz/pisa2018.htm


דוגמאות





















קישורים:

מטרואידים ומכתשים

http://www.oecd.org/pisa/PISA2015Questions/platform/index.html?
user=&domain=SCI&unit=S641-MeteoroidsAndCraters&lang=heb-

ISR

שאלות על חקר מידרונות

http://www.oecd.org/pisa/PISA2015Questions/platform/index.html?
user=&domain=SCI&unit=S637-SlopeFaceInvestigation&lang=heb-

ISR

קובץ של שאלות לדוגמא

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/Mivchanim
BenLeumiyim/Quest_Dug.htm

איך נערך המבחן?

https://www.youtube.com/watch?v=jh2yg-FUHxI

http://www.oecd.org/pisa/PISA2015Questions/platform/index.html?user=&domain=SCI&unit=S641-MeteoroidsAndCraters&lang=heb-ISR
http://www.oecd.org/pisa/PISA2015Questions/platform/index.html?user=&domain=SCI&unit=S637-SlopeFaceInvestigation&lang=heb-ISR
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/Quest_Dug.htm
https://www.youtube.com/watch?v=jh2yg-FUHxI


אורייניות דיגיטליותיחידות 

https://tdigital.lms.education.gov.il/






תודה
!ובהצלחה


