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הספר היא היכולת להתגבר  -יצירתיות במתמטיקה של בית

 .על קיבעונות בדרכי פעולה בעת פתרון בעיות

 

אולם  , מתמטיקאים רבים מתארים את עבודתם כיצירתית

הספר מתארים את תחום הדעת  -מורים תלמידים בבית

 כתחום שאינו יצירתי

Sriraman, B., & Haavold, P. (2017). Creativity and giftedness in mathematics education: A pragmatic view. First 
compendium for research in mathematics education. Reston: National Council of Teachers of Mathematics. 





  -לא רק 

ידע  , פרוצדורליתחשיבה 

 אלגוריתמים, וזיהוי

 קשר בין מושגים•

 פתרון בעיות•

 חשיבה ביקורתית•

•reasoning 

 אומדן, תפיסה כמותית•

 ותכונותיהן גאומטריותצורות •

 –אוריינות סטטיסטית •
 big dataעם  התמודדות

 חשיבה הסתברותית•

נכס   –היסטוריה של המתמטיקה •

 תרבותי

•Recreational math 

 

 בניית בטחון עצמי•

אהבת המתמטיקה  •

והבנה של המרכזיות  

 שלה בחיינו



בעולם מרובה נתונים יש  

 -חשיבות ל

 אוריינות סטטיסטית•

 חשיבה ביקורתית•

 נימוקים  •



יכולת חשיבה חיונית ליצירת ידע והערכתו. 

 הבנה מעמיקה, ידע ולא מידע)איכות הידע המתקבל  ,

 (זיכרון לטווח ארוך, העברה

הקניית כלים לחשיבה ולמידה. 

21-התאמה לעידן המאה ה. 

  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



 הוראה המכוונת להבניית ידע חייבת להיות אחת המטרות

 .גם בעידן המידע, של מערכת החינוך

 חדשהיעדר בסיס של ידע מפריע להבניית ידע. 

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

הוראת גוף ידע שיהווה בסיס משותף לכלל אוכלוסיית  

 .התלמידים ויערוך היכרות של נכסי צאן ברזל של התרבות

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

,  ענת זוהר' ועדה בראשותה של פרופ: 21-הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה

 היוזמה למחקר יישומי בחינוך



/diagrams-http://www.datapointed.net/visualizations/math/factorization/animated 

http://www.datapointed.net/visualizations/math/factorization/animated-diagrams
http://www.datapointed.net/visualizations/math/factorization/animated-diagrams
http://www.datapointed.net/visualizations/math/factorization/animated-diagrams










 :מגדלורים שלושה יש הים חוף על

 .הלאה וכך שניות 3 למשך וכבה שניות 3 למשך דולק 'א מגדלור

 .הלאה וכך שניות 4 למשך וכבה שניות 4 למשך דולק 'א מגדלור

 .הלאה וכך שניות 5 למשך וכבה שניות 5 למשך דולק 'א מגדלור

 .זה ברגע נדלקו המגדלורים שלושת

 ?כבויים יהיו המגדלורים שלושת זמן כמה בעודא-

 ?אחת בבת המגדלורים שלושת ידלקו זמן כמה בעודב-





 :מגדלורים שלושה יש הים חוף על

 .הלאה וכך שניות 3 למשך וכבה שניות 3 למשך דולק 'א מגדלור

 .הלאה וכך שניות 4 למשך וכבה שניות 4 למשך דולק 'א מגדלור

 .הלאה וכך שניות 5 למשך וכבה שניות 5 למשך דולק 'א מגדלור



אך לכך  , גם באופן ויזואלי' כמובן שניתן לפתור את סעיף ב
 .תידרש טבלה ארוכה

המגדלור השני נדלק כל  , שניות 6המגדלור הראשון נדלק כל 
 . שניות 10שניות והשלישי נדלק כל  8

יש לחשב את  , זמנית-כדי לדעת בעוד כמה זמן יידלקו שוב בו
 :המכנה המשותף הקטן ביותר

6 = 2 x 3 
8 = 2 x 2 x 2 
10 = 2 x 5 

 :  המכנה המשותף הקטן ביותר

  2 x 2 x 2 x 3 x 5 = 120 

יידלקו שוב שלושת  ( שניות 120)דקות  2ולכן בעוד 
 .זמנית-המגדלורים בו

 



   .ירחים 4לכוכב מסוים יש  ,באחת הגלקסיות

שנים 2משלים סיבוב סביב הכוכב כל  'ירח א,   

שנים 6משלים סיבוב כל  'ירח ב,   

שנים 9כל  'ירח ג  , 

שנים 15משלים סיבוב כל  'וירח ד.   

   .כל הירחים השלימו סיבוב באותו היום 2018-ב

 ?באיזו שנה הם ישלימו סיבוב באותו היום שוב



 קשר בין מושגים•

 פתרון בעיות•

 חשיבה ביקורתית•

•reasoning 

 אומדן, תפיסה כמותית•

 ותכונותיהן גאומטריותצורות •

עם   התמודדות –אוריינות סטטיסטית •

big data 

 חשיבה הסתברותית•

נכס   –היסטוריה של המתמטיקה •

 תרבותי

•Recreational math 

 

ידע  , פרוצדורליתחשיבה 

 אלגוריתמים, וזיהוי

 בניית בטחון עצמי•

אהבת המתמטיקה והבנה  •

 של המרכזיות שלה בחיינו



  -לא רק 

ידע  , פרוצדורליתחשיבה 

 אלגוריתמים, וזיהוי

 קשר בין מושגים•

 פתרון בעיות•

 חשיבה ביקורתית•

•reasoning 

 אומדן, תפיסה כמותית•

 ותכונותיהן גאומטריותצורות •

 –אוריינות סטטיסטית •
 big dataעם  התמודדות

 חשיבה הסתברותית•

נכס   –היסטוריה של המתמטיקה •

 תרבותי

•Recreational math 

 

 בניית בטחון עצמי•

אהבת המתמטיקה  •

והבנה של המרכזיות  

 שלה בחיינו



תחרות קנגורו 

  תחרות עשר אצבעות 

השתלמויות מקוונות 

מיקרו קרדיטציה 

תיק תכניות לימודים- http://pop.education.gov.il/tchumey_daat/matmatika/yesodi/ 

 בתיאום עם המדריכים המחוזיים –דגמי מבחנים 

 ו  -אלכיתות –דפי חודש  -משימות 

 כן-כמו. נוספו פעילויות -ר יניב ביטון ומרכז המורים הארצי "מאת ד –אוגדן משימות הערכה  ,

 לערביתהאוגדן תורגם 

 ר"באתר מפממשימות הערכה - 

מרכז המורים למתמטיקה בחינוך היסודי 

 יחידות לימוד במתמטיקה–צרכנות נבונה 

פעילויות העשרה לתלמידים מתקדמים -. ה.צ.ל.מ.ה 

 אוגדן פעילויות לתלמידים מתקדמים 

 

 

https://hishtalmutcet.wixsite.com/microcredentials
http://pop.education.gov.il/tchumey_daat/matmatika/yesodi/
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http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/KdamYesodiVeyesodi/peiluyot/%D7%90%D7%95%D7%92%D7%93%D7%9F+%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA+%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%97%D7%9C%D7%A7+%D7


 השתלמות פורייה ומשמעותית

 נעימה  חופשה .....וגם


