
/ג -בשעה הפרטנית למורי א

שלוםאידה 

טיפוח מצוינות במתמטיקה  

ספריתבמסגרת הבית 
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שסכום כל שני מצולעים  מספרים כך השלימו במצולעים 
.יהיה המספר שמופיע בניהם

דני הכט כיתה ב
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1'בכיתה , בקכפיר : מחבר החידות

.מצאו את ערכה של כל צורה, לפניכם תרגילי צורות



1כיתה ג–פינקלמןמחבר החידה ידעיה 

!גלו מה משקל התרנגול. לפניכם מאזניים מאוזנות



2כיתה ג–ורענן אמיתי

91
'כיתה א, רווהנעם ברון ויוסף : מחברי החידה

.  לפניכם חלקים מלוח המאה

המשבצות החסרות לפי השלימו את 

.כללי לוח המאה

32+ 20+
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אתליצורהחינוךמערכתותפקידומצטייניםמצויניםתלמידיםבאוכלוסייתהתברכהישראלמדינת

.הגבוהותהיכולותבעלישלטיפוחםאתשתאפשרהמיטביתהסביבה

.מיוחדיםתלמידיםלאוכלוסיותלימודמסגרותפתיחתהואהחינוךמשרדמיעדיאחד

ליהנותאלהלתלמידיםלאפשרהואלמחונניםהייחודיותהלימודיםותכניותהמסגרותבפיתוחהמרכזיהיעד

ואתשלהםהאישיהפוטנציאלאתלממשלהםומאפשרתהמיוחדיםבצורכיהםהמכירהחינוךממערכת

.לחברהבתרומהשלהםהפוטנציאל



בקבוצות קטנות  
.בשעה הפרטנית

בשעת רוחב  
.שכבתית



מהי שעה פרטנית וכיצד ניתן למנף 

?אותה עבור תלמידי הקצה



השעות הפרטניות מזמנות הזדמנות  
להפעלת הוראה ממוקדת בפרט

:המרכזיתכשהמטרה 

קידום ההישגים  
הלימודיים והקשר האישי עם המורה

למורה ניתנת ההזדמנות  להשפיע על אותם תלמידים שהוא חש שאין  

.במסגרת הלימודים בכיתת האם הגדולה" להגיע אליהם"הוא מצליח 

,  שעות אלה נכללות במערכת השעות של כל מורה

ויש לנצלן בצורה הנכונה והמתאימה ביותר למורה  

(תלמידים לשעה5עד )ולתלמידים 



:רגשי

הכרות מורה תלמיד  
ובניית אמון

שייכות הערכה וקבלה

הגברת מוטיבציה 
וביטחון עצמי של 

התלמיד

תחום דעת–פדגוגי 

התאמת דרכי הוראה  
לקבוצה

קידום הישגים וצמצום  
פערים

מעקב הערכה ובקרה

שעה פרטנית  
מזמנת מפגש  
למידה קבוצתי  

משמעותי בתחום 
והריגשיהלימודי 



איתור  
צרכים 
ומיפוי

ארגון  
קבוצות  
למידה

שיבוץ 
מורים

תכנון 
לימודים

סביבת  
למידה

מעקב 
ובקרה



שעה  
פרטנית

שיחה  
אישית

קבוצה 
קבועה

מורה  
עמיתה

תלמידים  
משתנים



רוחב הן שעות מערכת בהם משובצים  /שעות פיצול 

.מורים בכיתה2

:המטרה העיקרית בשעות רוחב היא

י הוראה "הקטנת מספר התלמידים בכיתה ע

י כך לקדם  "תלמידים וע20בקבוצות שאינן עולות על 

.הישגים ולהגיע לכל תלמיד



שעת  
/רוחב

פיצול

חלוקת 
-הכיתה ל

מקצוע  )2
(אחד

חלוקת 
-הכיתה ל

מקצועות  2
שונים

הוראה 
הומוגנית

הוראה 
"קו"ב



https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jgvx9OfZKJw
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jgvx9OfZKJw


תכניות  
מצוינות

חיצונית

פנימית
רכישת 

ספר



http://almada.org.il/
http://almada.org.il/
http://almada.org.il/
http://www.excellence.org.il/
http://www.excellence.org.il/
http://www.excellence.org.il/


תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקההוראת 

http://davidson.weizmann.ac.il/mbm
http://davidson.weizmann.ac.il/mbm
http://davidson.weizmann.ac.il/mbm
http://www.dyellin.ac.il/unitacademic/studyingcontinue/disciplinarystudying/education-fields-and-teaching/math-and-teaching/endtoendmath
http://www.dyellin.ac.il/unitacademic/studyingcontinue/disciplinarystudying/education-fields-and-teaching/math-and-teaching/endtoendmath


מצטייני בתי ספרלטיפוח 

קארין בכר: שם המורה

רחובות" בגין: "ס"שם ביה

ארנה שמר: שם המנהלת

מורות משקיעות תכנית אמירים במתמטיקה שנת תשעו.doc


בראש , חוקרים חשבון: חוברות העשרה להעשרה בחנויות הספרים כמו•

...חוש למספרים ועוד, טוב 

הכנת חוברת העשרה פנימית הנבנית מחומרים הנמצאים ברשת•

,  הצפנה, דומינו: הכנת חוברת פנימית סביב נושא או נושאים מרכזים•

....תשבצים

•PBL

....צרכנות נבונה, הסביבה ומתמטיקהאכות: שילוב בין תחומי לדוגמא•

יצירת משחקים  : התיקשובבעזרת 21פיתוח מיומנויות המאה •

....חקר האקסל ועוד, מתוקשבים

http://www.consumers.org.il/files/files/hinuh/Moatza_lezarchanut_Math13.pdf


:שרשרת הקסם

.שרשראות קסם2התנסות ב1.

המורה מתחילה לבנות ומבקשת  2.

מהתלמידים להשלים חצים כשהתנאי  

הוא שהמורה מוסיפה מספר על החץ  

.האחרון

"טריק"ניסיון להבין מה ה3.

בזוגות מחברים חידות4.

:סכומים וצורות

.דוגמאות לפתירה2-3התנסות ב1.

הצעות לדרכי פעולה2.

השיטה הכי קלה לבניית חידה 3.

כזאת

יצירת חידות4.

:מספרים נסתרים

התנסות בדוגמאות.1

הסבר דרכי פעולה. 2

שיטתיות. 3

יצירת חידות.4

http://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=1&Itemid=208
http://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=1&Itemid=208
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/opening_activities/opening76heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/opening_activities/opening85heb.pdf


חוברת מצוינות סופי.pdf
חוברת מצוינות סופי.pdf


30308999_500239450378997_5368557945741115392_n.mp4
30308999_500239450378997_5368557945741115392_n.mp4

