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 תשע"ט  – יסודיל במתמטיקההשתלמויות ארציות מקוונות 

 מיקרוקרדיטציה                                                                                                                        

 ההשתלמות  סוג שם השתלמות תחום דעת שם מפמ"ר

 ומס' שעות

שכבות 

 גיל

 ההרשמ יקישור

 

דורית ד"ר 

 נריה

הערכה בהוראת  מתמטיקה

 המתמטיקה 

 קישור הרשמה ו-א ש' 30 -ריאפלינצדיסי

דורית ד"ר 

 נריה

הוראת מצולעים  מתמטיקה

)משולשים 

ומרובעים(: היבטים 

 מתמטיים ופדגוגיים

 קישור הרשמה ו-ג ש' 30 -ריאפלינצדיסי

דורית ד"ר 

 נריה

מספרים ופעולות עד  מתמטיקה

: היבטים 100

 מתמטיים ופדגוגיים

 שור הרשמהקי ב-א ש' 30 -ריאפלינצדיסי

דורית ד"ר 

 נריה

 -יוצאים מלוח הכפל"” מתמטיקה

משמעויות והיבטים 

 בהוראת כפל וחילוק

 ר הרשמהקישו ד-ג ש' 30 -ריאפלינצדיסי

דורית ד"ר 

 נריה

שברים פשוטים  מתמטיקה

 -ומספרים עשרוניים 

היבטים מתמטיים 

 ופדגוגיים

 קישור הרשמה ו-ה ש' 30 -פלינאריצדיסי

דורית ד"ר 

 נריה

 פיתוח גמישות  מתמטיקה

 מדן כמותיואב

 

 מיקרוקרדיטציה

 ש' 10 

 קישור הרשמה ו-א

דורית ד"ר 

 נריה

מתגברים על הקשיים  מתמטיקה

השוואה  בבעיות

 .בחיבור ובחיסור

 מיקרו קרדיטציה 

 ש' 10

 ישור הרשמהק ו-א

דורית ד"ר 

 נריה

מפצחים את הקשיים  מתמטיקה
מבט שונה על  -

 פתרון בעיות מיצ"ב
 

 מיקרו קרדיטציה 

 ש'  10

 קישור להרשמה ו-א

דורית ד"ר 

 נריה

לראות את  מתמטיקה
 המתמטיקה

 

 מיקרו קרדיטציה

 ש' 10 

 קישור הרשמה ו-א

דורית ד"ר 

 נריה

עם  לצאת מהקופסא מתמטיקה
 נייר ומספריים

קרדיטציה  -מיקרו   
ש' 10  

 קישור הרשמה ו-א
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 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית
 אגף א' לפיתוח פדגוגי

 

 ההשתלמות  סוג שם השתלמות תחום דעת שם מפמ"ר

 ומס' שעות

שכבות 

 גיל

 ההרשמ יקישור

 

דורית ד"ר 

 נריה

 הוויזואלי לאנליטיבין  מתמטיקה
  במרובעים

קרדיטציה  -מיקרו   
ש' 10  

 קישור הרשמה ו-א

דורית ד"ר 

 נריה

השגיאה לצאת מתוך מתמטיקה  קרדיטציה –מיקרו  

 ש' 10 

 קישור הרשמה ו-א

 לפרטים והרחבה אודות ההשתלמויות המקוונות 

 

 קרדיטציה-בכישורי חשיבה במודל מיקרו השתלמויות
 שעות לקבלת גמול 30להשלמת  במתמטיקהניתן לצרף השתלמויות אלה להשתלמויות 

 קישור הרשמה שכבות גיל שם ההשתלמות תחום דעת

שאלת שאילות מניעות  -מקום לשאלה  חינוך לחשיבה

 ללמידה 

 קישור הרשמה יב -א

מפות  –לארגן ולייצג את המידע  חינוך לחשיבה

 חשיבה

 קישור הרשמה ט-א

-חשיבה יצירתית אצלכם בכיתה  עידוד חינוך לחשיבה

 באמצעות מודל גש"ם

 ישור הרשמהק ט-א

 קישור הרשמה ט -א טעונים וטוענים חינוך לחשיבה
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