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?מה בין אפקטיבי ליעיל

פעולתו מחוללת  , לתוצאה הרצויהמביא (  effective)אפקטיבי

.שינוי

שמחוללת שיפור מורגש  , היא תרופה טובהאפקטיביתתרופה•
.בבריאות החולים

משתמש במינימום של משאבים בכדי להשיג תוצאה   efficient ))יעיל
.רצויה

".מ"הוא צורך מעט מאד דלק לכל ק: המנוע הזה מאד יעיל"•

.זמן או דלק, יעילות נמדדת לרוב במונחים של כסף•

מילון השפה העברית



...יעיל לא יעיל
חיסור



עוגיות על כל המגשים יחד . מגשים של עוגיות5לענת 
.עוגיות100

:ענת תארה כי

עוגיות52על המגש הראשון והשני יש 

עוגיות43על המגש השני והשלישי 

עוגיות34על המגש השלישי והרביעי 

עוגיות30על המגש הרביעי והחמישי 

?עוגיות יש על כל אחד מהמגשיםכמה 
Mathematics Teaching in the Middle Schoolמעובד מתוך 
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צרור האסטרטגיות



צרור האסטרטגיות

סרטטו טבלה•

ציירו ציור•

מצאו דוגמה•

התחילו ממספר קטן•

השתמשו בצבעים•

עבדו מהסוף להתחלה•

קראו את המשימה שוב•

חפשו כלל או דפוס•

בדקו את רשימת הכללים•



מפתחות לפתרון בעיות

בכיתותיהםהאסטרטגיותבמפתחותשהשתמשומורים

אתלעצמםויסתושהתלמידיםהעובדהבשלכידיווחו

ותלמידתלמידלכללגשתנדרשולאהם,הלמידה

כןכמו.מתקשיםלתלמידיםלסייערבזמןלהםוהתפנה

לאכברהתלמידיםרובחודשיםכמהכעבורכיסיפרוהם

.האסטרטגיותאתהפנימושהםמשוםלמפתחותנזקקו
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מהתבוננות בעבודת תלמידים עם המפתחות עלה שהם נעזרו במפתחות  
:בשש דרכים עיקריות

זה היה השימוש הרווח ביותר . על המפתחותפעלו לפי מה שכתובתלמידים •

קראו את המשימה  , תלמידים שהתקשו בפתרון הבעיה יצרו טבלה. במפתחות

.וכך הצליחו לפתור את הבעיה, כתבו דוגמה או התחילו ממספרים קטנים, שנית

. המתמטית שלהם לאחר שהשתמשו במפתחשינו את נקודת המבטתלמידים •

סייעו לתלמידים  " עבדו מהסוף להתחלה"ו" סרטטו טבלה"בפרט המפתחות 

.להתבונן בבעיה מנקודת מבט אחרת

שהשתמשו  לתת שם לאסטרטגיהחלק מהתלמידים השתמשו במפתחות כדי •

.בה לפתרון הבעיה



מהתבוננות בעבודת תלמידים עם המפתחות עלה שהם נעזרו במפתחות  
:בשש דרכים עיקריות

.נוסף למחשבהלהרוויח זמןהשתמשו התלמידים במפתחות כדי לעיתים •

.שלהםלחזק את המוטיבציהתלמידים השתמשו במפתחות כדי •

להבנות את תהליך העבודההיו תלמידים שהשתמשו בצרור המפתחות כולו כדי •

הם לקחו כל מפתח ובדקו באופן שיטתי אם השתמשו בו כבר ואם הוא  . שלהם

כך הם פיתחו ראייה כללית טובה יותר של מה שכבר עשו  . יכול לסייע להם או לא

.ומה עליהם לעשות



חנות האופניים
בחנות אופניים בה מוכרים חד  הנכם עובדים כי דמיינו •

ותלת אופן  ( שני גלגלים)דו אופן , (גלגל אחד)אופן 
(.שלושה גלגלים)

.  גלגלים זהים8של הנכם מקבלים אספקה יום אחד •
בהנחה שלכל סוגי האופניים משתמשים באותו סוג  

מהן כל האפשרויות של  , ובאותו גודל של גלגל
עם השימוש בכל  שהנכם יכולים לייצר האופניים 

?שמונת הגלגלים
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סרטטו טבלה1.

ציירו ציור2.

מצאו דוגמה3.

התחילו ממספר קטן4.

השתמשו בצבעים5.

עבדו מהסוף להתחלה6.

קראו את המשימה שוב7.

דפוסחפשו כלל או 8.

בדקו את רשימת הכללים9.











קובייה כיתתית



מרכז  –אוגדן משימות הערכה המשימה מתוך 

היסודילמתמטיקה בחינוך מורים ארצי 

http://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1113
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היסודילמתמטיקה בחינוך מורים ארצי 
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יסודי



חטיבה



פרחי הוראה



לייעל את היעילות בקרב תלמידים

איתור משימות המזמנות אסטרטגיות יעילות  •

אסטרטגי-ידע מטה–דיון על הצעות פתרון של תלמידים•

הערכת עמיתים–חשיפה לתוצרי תלמידים •

שימוש במחוון מעצב להערכת תוצרי תלמידים•
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