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 14מצגת  –אומדן 

"כדורים בשלושה צבעים"  
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 :השתמשו באומדן

 ?כמה כדורים יש בכלי

היעזרו ברמזים כדי לצמצם את  

,  לאחר מכן. מספר האפשרויות

השתמשו שוב באומדן כדי  

להחליט מהי התשובה הסבירה  

 .ביותר

http://www.stevewyborney.com/
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 1רמז מספר 

 .150-מספר הכדורים קטן מ

 2רמז מספר 

 .זוגי-מספר הכדורים הוא אי 

 4רמז מספר 

בתשובה . התבוננו בקובייה שליד הכלי

מופיעה הספרה שהיא סכום הנקודות  

 .שעל שלוש הפאות שאנו רואים

 3רמז מספר 

מספר הכדורים הוא כפולה של מספר  

 .הצבעים שיש בכלי

 5רמז מספר 

מופיעה הספרה שהיא   לאבתשובה 

מכפלת הנקודות שעל שלוש הפאות  

 .שאנו רואים

http://www.stevewyborney.com/
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יש לכם  , בעזרת הרמזים ואומדן

מידע מספיק כדי לקבוע כמה  

 .כדורים יש בכלי

http://www.stevewyborney.com/
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 ?מה צריך כדי שתתבצע למידה



 גורמים קוגניטיביים
 סוגי משימות

שימוש במשימות מתמטיות המתחשבות •

 . בידע הקודם

שימוש במשימות מתמטיות המקדמות  •

 .בניית קשרים בין מרכיבי ידע

/ רלוונטיותשימוש במשימות מתמטיות •

 .מאתגרות/ מסקרנות / מעניינות 

 .שיטות הוראה שמקדמות חשיבה•

כלים אביזרי המחשה ושימוש ב•

 .מתוקשבים

 ידע קודם

. לתלמידים צריך להיות ידע קודם•

ונותנת הצומחת מידע קודם הוראה 

הזדמנות לבנייה אינטואיטיבית של 

לפני הגיבוש  , מושגים ותהליכים

 . שלהם הפורמלי

באופן הוראה ולמידה הנעשות •

 תוך שימת דגש על יצירת, ספירלי

בין הנושאים המתמטיים קשרים 

השונים ובין נושאים מתמטיים 

 .  לנושאים שונים אחרים

 



הוראה המכוונת להבניית ידע חייבת להיות אחת המטרות של מערכת  •

 .גם בעידן המידע, החינוך

 .היעדר בסיס של ידע מפריע להבניית ידע חדש•

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

ידע שיהווה בסיס משותף לכלל אוכלוסיית התלמידים ויערוך היכרות של 

 .נכסי צאן ברזל של התרבות

( חשיבה ביקורתית, יצירתיות –למשל )אי אפשר ללמד מיומנויות חשיבה •

 .שאינן תלויות בתוכן

 

 ידע ומידע

,  ענת זוהר' ועדה בראשותה של פרופ: 21-יום עיון של הועדה בנושא התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה, ענת זוהר' הרצאה של פרופ

 היוזמה למחקר יישומי בחינוך









כדי להצטיין בתחום ספציפי יש לדעת רבות על אותו  •

 .תחום

מחשבה ביקורתית ומחשבה יצירתית לא יכולות •

אין כל טעם ותועלת ללמד . להיות מנותקת מהקשר

במנותק משאר  , גנריים" כישורי חשיבה"תלמידים 

 .  תכני הלימוד

לבחון את הנושא ממספר  'אם תזכירו לתלמיד לעתים קרובות מספיק "
אבל אם הוא אינו יודע , הוא ילמד שזה מה שעליו לעשות', נקודות מבט

הוא לא יהיה מסוגל לחשוב עליו ממגוון של נקודות , הרבה על הנושא
כמו גם חשיבה מדעית וסוגי חשיבה אחרים )חשיבה ביקורתית ... מבט

 .  אינה יכולת( המתאימים לתחומים שונים
 ".אין מערכת של כישורי חשיבה שניתן לרכוש וליישם ללא כל קשר לתוכן

Rotherham, A. J., & Willingham, D. T. (2010(. “21st-Century” skills. American Educator, 17, 17-20. 

 תרגום לעברית: דפנה לוי )2018(. אתר "אלכסון"

https://alaxon.co.il/thought/אל-תתנו-להם-חשיבה-ביקורתית


 רגשייםגורמים 

 מוטיבציה ללמידה•

 נחישות•

 תפיסת מסוגלות עצמית•

הכרה בקשר שבין מאמץ  •

 להצלחה

Sackville-Ford, M. (2018(. HOW MIGHT WE FRAME ‘BEHAVIOUR’IN PRIMARY SCHOOLS?. Primary Teaching: Learning and Teaching in 

Primary Schools Today. London: Learning Matters, 243-260. 
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Picker, S. H. & Berry, J. S. (2000( Investigating pupils’ images of mathematicians, Educational Studies in Mathematics, 43(1), 65–94. 



Picker, S. H. & Berry, J. S. (2000( Investigating pupils’ images of mathematicians, Educational Studies in Mathematics, 43(1), 65–94. 



Picker, S. H. & Berry, J. S. (2000( Investigating pupils’ images of mathematicians, Educational Studies in Mathematics, 43(1), 65–94. 



Skilling, K. (2013). Factors that Influence Year 7 Students’ Engagement and Achievement in Mathematics. Unpublished doctoral dissertation, The University of Sydney, Sydney, Australia. 

 .בכל כיתה השונות בין תלמידים גדולה מאד



 .בכל כיתה השונות בין תלמידים גדולה מאד

 

Bondie, R. S., Dahnke, C., & Zusho, A. (2019(. How Does Changing “One-Size-Fits-All” to Differentiated Instruction Affect Teaching?. Review of Research in Education, 43(1), 336-362. 

   :קיימים הבדלים בין־אישיים בקצב ההתפתחות

 שונות ביכולות הלמידה•

 שונות בויסות הלמידה•

 ביכולות חושיות ופיזיותשונות •

 כלכלי של הלומד-ברקע החברתי•

 גורמת להגדלת השונות one sizeגישת 



שכל  דורשת , בשונה מהוראה בהקבצות, ההוראה הדיפרנציאלית

 .  אינה מתייגתוהיא , הלומדים ילמדו את כל תוכנית הלימודים

 

הוראה דיפרנציאלית מחייבת שינוי תכוף בהרכב התלמידים  

 .  המשתתפים בקבוצת למידה העוסקת בתוכן מסוים

 

במהלך ההוראה הדיפרנציאלית יש לדאוג שכל תלמיד ייחשף לכל  

 .  מתאים" סגנון אחד"סגנונות הלמידה ולא להניח שלכל תלמיד קיים 

 ההוראה הדיפרנציאלית



 הוראה דיפרנציאלית
 הוראה בכיתה הטרוגנית

 לא הקבצות•

 לא תיוג•

“opportunity to learn [is] still the key enabling 

condition” that connects teaching to learning” (p. 379). 

Hiebert, J., & Grouws, D. A. (2007(. The effects of classroom mathematics teaching on students’ learning. In F. K. Lester Jr. )Ed.(, Second handbook of research on mathematics 

teaching and learning (pp. 371–404). Charlotte, NC: Information Age. 

דורשת שכל  , בשונה מהוראה בהקבצות, ההוראה הדיפרנציאלית

 . והיא אינה מתייגת, הלומדים ילמדו את כל תוכנית הלימודים

 

הוראה דיפרנציאלית מחייבת שינוי תכוף בהרכב התלמידים  

 . המשתתפים בקבוצת למידה העוסקת בתוכן מסוים

 

במהלך ההוראה הדיפרנציאלית יש לדאוג שכל תלמיד ייחשף לכל  

" סגנון אחד"סגנונות הלמידה ולא להניח שלכל תלמיד קיים 

 . מתאים



 היבטים שונים של דיפרנציאליות

מה אנו מלמדים ומה אנו רוצים שהתלמידים   –דיפרנציאליות בתוכן  -תוכן 

 .וקונספטואלית פרוצדורולית, ילמדו

/ עבודה אישית/עבודה קבוצתית –דיפרנציאליות בדרך הלמידה  -תהליך 

 / .....תרגול מועט/ תרגול מרובה

אבל גם שימוש , מבחנים סטנדרטיים –דיפרנציאליות בהערכה  -תוצר 

 ...(.הערכה עצמית/ הערכת עמיתים/ משחק / ציור )במגוון כלי הערכה 

 .'צורת ישיבה וכד, שימוש דיפרנציאלי בהמחשות –סביבה לימודית 

 

  

 

Cash, R. M. (2017). Advancing differentiation: Thinking and learning for the 21st century. Free Spirit Publishing. 



דיפרנציאציה של הוראה ושל הערכה הם תהליכים  •

 .משאבים ורצון, מורכבים ונדרשים להם זמן

התהליך מורכב יותר במציאות של מערכת החינוך  •

הרכב , משאבים מוגבלים, מספר תלמידים בכיתה)

מחסור בזמן  , מחסור בזמן הכנה, משרת מורה

תחומי אחריות גדולים  , פ של מורות"ומקום לשת

 (.של המורים

On their own, differentiation of instruction and assessment are complex endeavors requiring 

extended time and concentrated effort to master. Add to this complexity, current realities of 

school such as large class sizes, limited resource materials, lack of planning time, lack of 

structures in place to allow collaboration with colleagues, and ever-increasing number of 

teacher responsibilities, and the tasks become even more daunting. (p. 304) 

Brighton, C. M., Hertberg, H. L., Moon, T. R., Tomlinson, C. A., & Callahan, C. M. (2005). The feasibility of high-end 

learning in a diverse middle school. Storrs: University of Connecticut, National Research Center on the Gifted and 

Talented. 



גורמים שמשפיעים על התרבות  
 הכיתתית בשיעורי מתמטיקה

 ציפיות מהתלמידים•

 משימות מתמטיות –הזדמנויות •

בין התלמידים , בין התלמידים לבין עצמם)יחסים •
 (למורה

 שפה•

 סביבה פיזית•

 

בהוראה דיפרנציאלית צריך לשים לב להבדל בין  
 .התייחסות לשונות לבין התאמה לשונות

 
Ritchhart, R. (2015). Creating cultures of thinking: The 8 forces we must master to truly transform our schools. John Wiley & Sons. 



Low Floor High Ceiling  

Russo, J., Bobis, J., Downton, A., Hughes, S., Livy, S., McCormick, M., & Sullivan, P. (2019). Teaching with challenging tasks in the first years of school: What are the obstacles and 

how can teachers overcome them?. Australian Primary Mathematics Classroom, 24(1), 11. 

 תקרה גבוהה וחדר רחב, רצפה נמוכה



 ?מי יוצא דופן



        https://wodb.ca/ WODB? מי יוצא דופן

https://wodb.ca/
https://wodb.ca/


Kelemanik, G., Lucenta, A., & Creighton, S. J. (2016). Routines for Reasoning. Portsmouth, NH: Heinemann. 





כמה צדפים יש  

 ?בציור

תארו את הדרך  

שבה מצאתם  

את מספר 

 .הצדפים

Vale, I., Pimentel, T., Cabrita, I., Barbosa, A. & Fonseca, L. (2012). Pattern problem solving tasks as a mean to foster creativity in mathematics. In Tso, T. Y. (Ed.), Proceedings of the 36 

th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol. 4, pp. 171-178. Taipei, Taiwan: PME. 



 ?כמה צדפים יש בציור

 .תארו את הדרך שבה מצאתם את מספר הצדפים



Franke, M.L., Kazemi, E., & Turrou, A.C. (2018). Choral counting & counting collections: Transforming the prek-5 math classroom. Portsmouth, NH: Stenhouse 



 מופשט מודל מוחשי

 מוחשי

 מופשט מודל

https://mathsnoproblem.com/en/mastery/concrete-pictorial-abstract/ 

https://twitter.com/louiseseeley/status/884844956157960192 

Sowell, E. J. (1989). Effects of manipulative materials in mathematics instruction. Journal for research in 

mathematics education, 498-505. 

Flores, M. M. (2010). Using the concrete-representational-abstract sequence to teach subtraction with 

regrouping to students at risk for failure. Remedial and Special Education, 31(3), 195-207. 
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 במשימות( קלים)שינויים 



 ?במשימות( קלים)שינויים 



 שאלות פתוחות

 שאלה פתוחה שאלה סגורה

 ?9+  5כמה הם 

 

 ?14של איזה מספרים הוא  הסכום

 מהו השטח של מלבן שאורכי

 ?מ"ס 4-מ ו"ס 3צלעותיו הם 

 

מה יכולים להיות הצלעות של מלבן  

 ?ר"סמ 12ששטחו 

קווי   4מצולע שיש לו  סרטטו ?כמה קווי סימטריה יש לריבוע

 סימטריה



  כלדורשת ש, בשונה מהוראה בהקבצות, הוראה דיפרנציאלית

 .  אינה מתייגתוהיא , תוכנית הלימודים כלהלומדים ילמדו את 

 

במהלך ההוראה הדיפרנציאלית יש לדאוג שכל תלמיד ייחשף לכל  

 .  מתאים" סגנון אחד"סגנונות הלמידה ולא להניח שלכל תלמיד קיים 

 הוראה הדיפרנציאלית



 פיתוח מקצועי

 ה"השתלמויות במרכזי פסג•

 .ח"ובאתר מטבמזכירות הפדגוגית  לפיתוח פדגוגי' אגף אבאתר  -השתלמויות מקוונות •

 . ח"באתר מטולהירשם  מודל הקרדיטציהתוכלו לקרוא עוד על  -מיקרו קרדיטציה •

 הוראה והערכה, חומרי למידה

 ?חדשה ל"תככתיבת ? עדכונים –תכנית לימודים •

 בפיתוח  –' כלי הערכה מעצבת לתלמידי כיתות ג•

 תיק תכניות לימודים•

שירים וסיפורים בהוראת המתמטיקה , שילוב משחקים". מתמטיקה זה משחק ילדים"•

 .'ב-'לתלמידי קדם יסודי וכיתות א

 ו-לכיתות א–דפי חודש  -משימות •

 "מספרים מדברים"מצגות •

 באמצעות המדריכות –דגמי מבחנים •

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

 האוגדן תורגם לערבית

 ר"באתר מפממשימות הערכה •

 מרכז המורים למתמטיקה בחינוך היסודי•

 תחרות קנגורו•

 תחרות עשר אצבעות •

 

http://edu.gov.il/mazhap/development/Pages/home-page.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/development/Pages/home-page.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/development/Pages/home-page.aspx
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https://www.vcampus.cet.ac.il/courses-catalog-and-registration/morim-courses/
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https://hishtalmutcet.wixsite.com/microcredentials
https://hishtalmutcet.wixsite.com/microcredentials
https://hishtalmutcet.wixsite.com/microcredentials
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/mathischildrengame.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/KdamYesodiVeyesodi/dapim_hodshiem.htm
http://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1113&Itemid=1
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/KdamYesodiVeyesodi/mission_haaracha.htm
http://ymath.haifa.ac.il/


, דרעי על ארגון ימי העיון בפרט למריטתודה 
 ועל עבודתה המסורה בכלל

 
 
 

המורות והרכזות על עבודתכן , תודה לכן
 בקידום הוראת המתמטיקה ביסודי


