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 2020  אפריל - מרץ  יםאיגרת לרכזים "קצר ולעניין" לחודש

 השלום והברכה רכזי מתמטיקה יקרים, 

 מטרות האיגרת: 

 בבית הספר.  הרכז/תלהתוות את עבודת  ✓

   .לכוון לעבודה יעילה ואפקטיבית תוך שימוש בכלים מקצועיים ✓

 . מורי המתמטיקה בבית הספר  צוות  ו עםלנווט את עבודת  רכז/תלסייע ל  ✓

 . רכזי המקצוע במחוז בקרב  , ליצור שפה ומערכת מושגים משותפת ואחידה ✓

 מבנה האיגרת: 

 . של תפקיד רכז/ת המתמטיקה תחום התוכן ו  ןרגו הא  תחום  במרחב תבוננותהה

   .תלמידים ניתוח תוצרי  -  מתווה המערך הנחייה ע"פ  : אפריל -מרץ  יםלחודש הנבחר  נושא תחום התוכן 
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   ןרגותחום האה במרחב תבוננות הזרקור על ערוץ ה
 של תפקיד רכז/ת המתמטיקה

 

 לשדרג?  לחדד /  אז מה כבר ביצענו? צריך עוד לבצע / 

 : אפריל -מרץ  בחודש  דרך להתארגנותהאבני  

כלי פדגוגי  ניתן למצוא הרחבה ב: המתמטיקה, רכז/ת של משימות  הבקרה אחר ביצוע  מעקב ו    ✓

מיועד  כלי ההמשימות לקידום החינוך המתמטי בביה"ס ) אבחון עצמי וניהול של  "נייר לקמוס" 

   . דעת מתמטיקהתחום המשימות במתייחס ל ו  ,רכז/ת( ולמנהל/ת 

   . באופן דיגיטלי  ,תיק ניהול החינוך המתמטי בביה"ס עדכון     ✓

הלימודים השנתי  של נושאי תוכנית    ,הספק תכנון מול ביצוע אחר   עד חופשת פסח/אביב בקרה  ✓

  -כלים פדגוגיים  - כלי פדגוגי דינמיניתן למצוא הרחבה ב)  ,ו' -א'  כיתות הלימוד בבית הספרבכל 

 . )בקרה תכנון מול ביצוע 
מניפת ערוצי    משימות של החודשים החולפים מתוך איגרות קודמות:יישום מעקב ובקרה אחר   ✓

  /  נובמבר /  אוקטובר   /  איגרות: ,אבני דרך להתארגנות ותכנון החינוך המתמטי -התבוננות

 . פברואר  /ינואר   /   דצמבר 

   חדשכלי    . ריכוז הממצאיםהתבוננות מערכתית על  -  הישגי התלמידים נתונים של מיפוי הניתוח  ✓

 . מרכז(  מחוז  -במתמטיקה  פנימית  הערכה של  הממצאים ריכוז על   מערכתית התבוננות -קישור לכלים  

  -ובניית מערך המטפח שיח פסיכו  המתמטיקה כלפי מקצוע  עמדות  -  שאלון  ניתוח ממצאים של  ✓

  קשר  ; להצלחה של כל תלמיד/ה  אחריותיות  - "מישהו לרוץ איתו" בתחום המתמטיקה  , פדגוגי

 להצלחה.     שותפויותיצירת  ; אישית )בהיבט הלימודי והרגשי( מותאםמענה  ;  עם התלמידים

 .  (פברואר )איגרת  ואסטרטגיות שגויות במתמטיקה טעויות שגיאות/, איתור ניתוח תוצרי תלמידים ✓
 . מודל שלושת השלבים על פי מתמטי מיטבי,  נימוק כתיבת תהליך העמקה של  המשך  ✓

טיפול בידע קודם הכרחי המאפשר לתלמידים ללמוד את   -  ידע קודם הכרחימעקב ובקרה אחר  ✓

ורה להשלים  הנושא החדש עם הבנה מתמטית  טובה יותר, ידע אשר במידת הצורך, על המ

 לתלמידים טרם למידת הנושא החדש. 

 . הסקת מסקנות ובמידת הצורך חישוב מסלול מחדש  -  מתוך הסעיפים הנ"ל ✓
 לקראת השליש האחרון של השנה. ,  כניות עבודה/ התערבות דיפרנציאליות ובניית ת 
הן בכיתות הלימוד והן   ועוד   בעזרי לימוד , פיתוח וטיפוח סביבות למידה מתמטיות עשירותהמשך  ✓

 (.    במתמטיקה אפשר גם אחרת )הרחבה:    הלמידה.  במרחבי 

בשיעורי    ושיח מתמטיהטמעה מכוונת ומותאמת של מיומנויות חשיבה מסדר גבוה המשך  ✓

מצגות   ,מה בתמונה, , "מספרים מדברים"משימות חודשיותכגון:  שכבות הגיל  בכל   ,המתמטיקה

 ועוד.  אומדן 

 ם,  שילוב משימות ביצוע מורכבות, אינטגרטיביות, המייצגות היבטים שונים של תוכניות הלימודי  ✓

מרכז   - משימות הערכה אוגדן   -  קישור ם: אגריבמ ר ניתן להיעז –  )הערכה לשם למידה(  בתהליך הל"ל

ספר: משוחחים,  , הערכה מתוך אתר המפמ"רמשימות  -קישור ,  כתיבה: ד"ר יניב ביטון     מורים ארצי

המחלקה להוראת המדעים,   ,פר היסודי( חושבים ומבצעים )אוסף משימות ביצוע במתמטיקה לבית הס

נים מתמטיים  ואוגדן שיח מתמטי ופיתוח די)הרחבה בנושא פיתוח שיח מתמטי בכיתה:   .מכון ויצמן 

 (. בכיתה

 כשגרות.  ה פתיחת דלת הכית -שיח פדגוגי בעקבות למידת עמיתים  המשך שגרות,  ✓

 

 (קישור ביד החמהכניסה ל לתשומת הלב)

לשמש אבן בוחן    ,הממצאים יכולים לספק את המידע הדרוש לתהליכי קבלת החלטות

להגדיר יעדים מבוססי נתונים, לגבש אמות מידה העבודה הבית ספרית, לתוכנית 

 . ! לקראת השליש האחרון של השנהלאחריותיות 

 ! חשב מסלול מחדש 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1yHHrYIpficBRojf2cL0Dib8ovNaVZrWZ
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1yHHrYIpficBRojf2cL0Dib8ovNaVZrWZ
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1yHHrYIpficBRojf2cL0Dib8ovNaVZrWZ
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1yHHrYIpficBRojf2cL0Dib8ovNaVZrWZ
https://edu.gov.il/sites/merkaz/Subjects/Math/Pages/digital-math-pedagogical-portfolio.aspx
https://edu.gov.il/sites/merkaz/Subjects/Math/Pages/planning-performance.aspx
https://edu.gov.il/sites/merkaz/Subjects/Math/Pages/planning-performance.aspx
https://edu.gov.il/sites/merkaz/Subjects/Math/Pages/planning-performance.aspx
https://edu.gov.il/sites/merkaz/Subjects/Math/Pages/planning-performance.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/Mathematics/Fan-of-observation.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/Mathematics/Fan-of-observation.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/Mathematics/Fan-of-observation.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/Mathematics/Fan-of-observation.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/Mathematics/igeret2.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/Mathematics/math20/igeret3n.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/Mathematics/math20/igeret4-dez-new.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/Mathematics/math20/igeret4-dez-new.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/Mathematics/math20/igeret5.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/Mathematics/math20/igeret6.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/Mathematics/math20/igeret6.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/Mathematics/math20/igeret6.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1MJ2K83CkddX2DIp6NRZlUyPwSHCOeBCa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MJ2K83CkddX2DIp6NRZlUyPwSHCOeBCa?usp=sharing
http://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/Mathematics/math20/igeret6.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/merkaz/new/Disciplines/Math/Math-Lesson.pdf
https://edu.gov.il/sites/merkaz/Subjects/Math/Pages/There-is-another-way.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/KdamYesodiVeyesodi/dapim_hodshiem.htm
https://edu.gov.il/sites/merkaz/Subjects/Math/Pages/mathematical-discourse-and-estimation.aspx
https://edu.gov.il/sites/merkaz/Subjects/Math/Pages/mathematical-discourse-and-estimation.aspx
https://edu.gov.il/sites/merkaz/Subjects/Math/Pages/mathematical-discourse-and-estimation.aspx
https://edu.gov.il/sites/merkaz/Subjects/Math/Pages/mathematical-discourse-and-estimation.aspx
http://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1113
http://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1113
http://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1113
http://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1113
http://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1113
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/KdamYesodiVeyesodi/mission_haaracha.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/KdamYesodiVeyesodi/mission_haaracha.htm
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/ogdan_classroom_discussion/ogdan_classroom_discussion.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/ogdan_classroom_discussion/ogdan_classroom_discussion.pdf
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             – תחום התוכן במרחב תבוננות הזרקור על ערוץ ה

 ניתוח תוצרי תלמידים   (4חלק  )  הערכה לשם למידה

 . תרבות של הפקת תועלת מהערכה פנימית בבית הספר לשם שיפור מתמשך 

הצבת מטרות ובחינתן ביחס לביצועי התלמידים  ספר, ה בית במתמיד  מטרה: תהליך שיפור ה
 . בפועל 

 

 פתח דבר 

   תוצרי התלמידים:  -  תשובות תלמידים 

 עזר למורים ברמות שונות.  -יכולות לשמש ככליוכו' המבחן שיעורי הבית  ,משימות בכיתה ה 

המורה יכול להכיר את דרכי החשיבה של התלמידים, ואת האסטרטגיות השונות לפתרון בהן משתמשים  

 התלמידים בפתרון שאלות שונות.  

 . ללמוד על תפיסות שגויות בנושאי לימוד שונים תוצרי התלמידים,  -  המורה גם יכול באמצעות התשובות

 . הוא יכול לשער מה מקור השגיאות של תלמידיו 

 . דיונים ושיחות על השגיאות במהלך ההוראהלשלב  

 , לתכנן את הדרך בה ישפר את הבנת תלמידיו במהלך העבודה השוטף  

 .לאסוף נתונים כמותיים שונים ממבחן ולהסיק מהם מסקנות להוראה בדרך כלל נוהגים 

 מקור  הם  , משימות בכיתה וכו'מבחן בלשאלות  תוצרי התלמידים   -  תלמידיםהתשובות יחד עם זאת, 

  .: על התלמידים ועל דרכי ההוראה למידה בכיתה להתפתחות ולהעמקת ידע המורים 

ותשובות תלמידים בפריטים אלה, עשויים להוות מקור לשיח    תוצרי התלמידיםדיונים וניתוחים של פריטי 

שיעורי  מורי המתמטיקה בכיתות ובשכבות השונות, ולסייע למורים לתכנן את צוות ופורה שבין  חשוב 

  .המתמטיקה כך שיתאימו לצורכי התלמידים

פעילויות לצוותי מורים  כלי עזר לניתוח מבחנים, תכנון הוראה והצעות ל -  הערכה בשירות ההוראה ,)מתוך 

 . ( המבוססות על נתוני הערכה

 

 , המתמטיקהמורי עם צוות  על ניתוח תוצרי תלמידים במטרה לסייע בהנחיית השיח הפדגוגי 

    ה שימוש במתוויודגם  

את השיח שלד של מערך   ים שמנח לרכזים היכול לסייע   כלי לתכנון ולניהול השיח הפדגוגימתווה שיחה הוא 

 . ודיון, הכולל רצף פעילויות, חלוקת זמנים, שאלות מנחות, ודגשים להנחיהפעילות  

 השימוש במתווה שיחה עשוי להיתפס כמאולץ ומגביל, ולכן חשוב לציין את היתרונות הגלומים בו.  

יצירת אקלים של אמון  המערכת הציפיות,  מתווה שיחה מאפשר לתכנן, לכוון ולווסת את הדיון ויכול לסייע 

 ,לתכנן את חלוקת הזמנים )לא "להתפזר"(,  למקד את הדיון ולצמצם סטיות מהנושא המתוכנן,  ופתיחות 

 . לשמור על מבנה השתתפות מאוזן 

 בו דנים.  מתווה להקשראת האפשר ורצוי לערוך ולהתאים  

 

 

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/6AA2CAD0-30B4-45AE-8CEE-EBAC587607E9/70206/evaluation_as_an_empowerment_mean3.pdf
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 )ובכלל)סוגי "הקשבה" בעת התבוננות בעבודות תלמידים 

 .  ה /הקשבה לקולו של התלמידהתבוננות בתוצרי תלמידים היא מעין פעולה של   

לשפר את ההוראה ואף להתפתח    ,ה / שיעזרו לנו להבין את התלמידאם נקשיב היטב נוכל לשמוע דברים  

   מה היא "הקשבה טובה"? כאנשי חינוך. 

מנתחים עבודות של תלמידים או מלמדים  להלן שלושה סוגי הקשבה, שעשויים לבוא לידי ביטוי כאשר אנו 

 ו/או מנחים דיון בצוות מורי המתמטיקה.  בכיתה, משוחחים עם עמיתים

 

 . סוגי ההקשבה אינם סותרים או מבטלים זה את זה  

   הקשבה מעריכה 

הקשבה מעריכה מכוונת לביצוע מסוים ומבקשת להעריך את איכות הביצוע ביחס לאמות מידה נתונות.   

פעלת כאשר למורה ברור מה הביצוע המצופה והיא בוחנת את העבודה בהשוואה לציפייה זו  הקשבה זו מו

 ומעריכה את הפער בין עבודת התלמיד לבין הסטנדרט המצופה, ועל פיו מנסה לנתח במה התלמיד מתקשה.  

הקשבה כזו מאפשרת לזהות כשלים, פערים או קשיים בהבנתו של התלמיד ולתכנן את המשך ההוראה  

הקשבה מעריכה בהוראה בכיתה ובהנחיית מורים מַלווה על פי רוב שאלות שהתשובות אליהן  )  אםבהת 

התשובות מוערכות כנכונות או לא נכונות ואינן משפיעות על מהלך ההוראה/הנחייה    .מוגבלות וידועות מראש

 (. המתוכנן מראש 

   הקשבה פרשנית  

הקשבה פרשנית מכוונת להבנת התלמיד עצמו. בעוד הקשבה מעריכה מתעניינת במידת ההלימה בין   

  בהלכי החשיבה של התלמידעבודת התלמיד לבין יעדי ההוראה, ההקשבה הפרשנית מתעניינת  

 .  ובעמדותיו, מעל ומעבר למה שהמורה מנסה להפיק מן ההוראה 

 . הגיון מסוים ומבקשת לזהות הגיון זה הקשבה זו מניחה שהתלמיד פעל בעבודתו על פי 

הקשבה זו מתעלמת לרגע מן הביצוע המצופה ומנסה להתחקות אחר כללי ההיגיון על פיהם הביצוע של  

התלמיד היה יכול להיחשב ביצוע ראוי. הקשבה זו פותחת באופן מודע ומכוון אפשרות לשקול נקודות מבט  

הקשבה   (.של קשיים בלמידה ובהוראה ותכנון בהתאםמגוונות. היא יכולה לאפשר הבנה עמוקה יותר 

. פרשנות של  שלא כל התשובות אליהן ידועות מראש פרשנית בהוראה ובהנחיה מַלווה על פי רוב שאלות  

 (. למהלך הוראה אחר מהמתוכנןצפויות יכולה להוביל  -תשובות בלתי

 הקשבה מערערת  

 למידה ובחינוך בכלל.  - הקשבה מערערת מכוונת להנחות יסוד שבתחום התוכן, בתפיסת ההוראה

הקשבה זו נוקטת במודע נקודת מבט ביקורתית כלפי הנחות שבבסיס המטלה, הקריטריונים להערכה ואף  

 יחידת הלימוד כולה.  

ה על מנת לחשוף  הקשבה כזו מתעלמת לרגע מן המטרה אליה כוונה המטלה או מן ההקשר בו ניתנ

 באמצעות העבודה סתירות בין גופי ידע, עקרונות חינוכיים, דילמות, מסרים סמויים וכו'.  

 .הקשבה מערערת יכולה להוביל לשינויים מהותיים בתפיסת ההוראה ובפרקטיקות הנגזרות ממנה

 ריון, ברנקו וייס, אבני ראש"ה(. טיפוח שיח ומנהיגות פדגוגיים: השקפה, אוניברסיטת בן גו -מתוך, ערכת כלים למורה )
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לניתוח תוצרי תלמידים עם צוות המתמטיקה : מפגש מערך הנחיה"הלכה למעשה" 

 נימוק תשובות לשאלות במתמטיקה  – 
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 חשיבה   - שמרו על זכותכם לחשוב, אפילו תשובה שגויה טובה מאי

 ( 415-   370)היפטייה, 

 בברכה, 

 ד"ר דליה חן וצוות מדריכות המתמטיקה בבתי הספר היסודיים מחוז מרכז 
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