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למפקחים, למנהלי בתי הספר,
למרכזי מקצוע המתמטיקה, מדריכים, ומורים למתמטיקה

שלום רב,

השנה שעברנו היתה שנה של מאמצים לצמצום פערים ולהצלחת התלמידים. אנו מודים לכם על

העבודה המאומצת וההישגים, בעיקר לאור הקשיים.

בשנת תשפ"ג יהיו עדיין מספר התאמות לימודיות, לאור הלמידה בשנים הקודמות. על כך מפורט

בתכני החט"ב והחט"ע.

לקראת שנת הלימודים תשפ"ג, אנו מייחלים לשנה שלווה ופורייה.

יעדים מרכזיים לשנת הלימודים תשפ״ג

בשנת הלימודים תשפ"ג נשים דגש על שלושה צירים מרכזיים המשולבים זה בזה:

לקראת תכ"ל חדשה בחט"ע●

למידה משולבת דיגיטל – למידה מבוססת נתונים, המפתחת את מיומנויות הלומד העצמאי●

ומאפשרת למידה דיפרנציאלית ומותאמת אישית

שילוב משימות אוריינות מתמטית - לשילוב ההבנה והלמידה שמתמטיקה היא חלק מחיי●

היום יום, וניתן בעזרתה לנתח ולקבל החלטות
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חט"ב

תוכניות ופריסות הוראה

בשנת הלימודים תשפ"ג נתמקד ביעדים הבאים:

פדגוגיה חדשנית באמצעות שילוב דיגיטל בהוראה●

שילוב אוריינות בהוראה בכל רמות הלימוד●

חידוד דגשים בתוכנית הלימודים בחטיבה בהלימה לתוכנית הלימודים החדשה בחטיבה●

העליונה

מספר דגשים חשובים:

יש לשלב שאלות אוריינות, שאלות מחיי היומיום ושאלות אינטגרטיביות בכל קבוצות הלימוד.1

בכל הרמות במהלך הוראת נושאים שונים בתוכנית הלימודים.

בכיתה ז' יש ללמד קבוצות הטרוגניות ולא לחלק להקבצות. מומלץ לחלק את התלמידים.2

לקבוצות קטנות מאשר כיתות אם.

סיבוכיותברמתגאומטריהללמדישבתיכוןיח"ל4ברמתללמודהמיועדיםט'כיתהתלמידי.3

בינונית (שאלות מדורגות שאינן מכילות מספר רב של שלבים בהוכחה) ולשלב גאומטריה

במערכת צירים (ניתן למצוא דוגמאות בפריסות).

תלמידי כיתה ט' הלומדים ברמה מצומצמת ילמדו בנושא פונקציות את הפונקציה הקווית.4

באנליזה.הבגרותבבחינתייבחנולאיח"ל3שתלמידימשוםוזאתבלבדוהריבועית

לשנת הלימודיםופריסות הוראהתוכניותפירוט הנושאים, הדגשים ודוגמאות אפשר למצוא במסמך

תשפ"ג.

חומרי הוראה ולמידה יתווספו לפריסות במהלך השנה ולכן מומלץ לשמור את הקישור ולא להוריד

כקובץ.

חומרי למידה חדשים - "חדש על המדף"

- מרכז מורים ארציחומרים משלימים לכיתות ז, ח

לחטיבת הבינייםהמותאמיםחומרי למידה "ברוח" תוכנית הלימודים החדשה

https://docs.google.com/document/d/1Z8FBg38XqrDZoL0m7wlnKNYRxqhmBH7XyAzZwQqjeoQ/edit?usp=sharing
https://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/2-uncategorised/3277-2019-11-06-13-45-6
https://docs.google.com/document/d/1RYQQdKawSDPYYCDlUrm2MzcrNskv1SZQKHTNf8JJPuo/edit?usp=sharing
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החינוךמשרדשלmoodleבמערכתהלמידהמרחבי-בהוראהדיגיטלשילוב

עצמיתללמידהככליומשמשתדיגיטלמשולבתלמידהמאפשרתהחינוךמשרדשלmoodleסביבת

וחוויתית לתלמידים בהוראת המתמטיקה לכיתות ז'-ט', לפי פריסות הלימודים הקיימות, בעברית

ובערבית.

קיימים ארבעה מרחבי למידה לכיתות ז ', ח', ט' – רגילה , ט' – רמה מצומצמת.

במרחבים ניתן למצוא יחידות ללמידה עצמית, חומרי הקנייה, תרגול ממוקד, קצר, מדורג, שיש בו

משוב מיידי. מטרת המרחבים לאפשר לתלמידים לתרגל נושאים מתוכנית הלימודים, לצמצום פערים,

לפתח לומד עצמאי ופעיל המתקדם בקצב אישי ושיש לו אחריות על הלמידה.

.באתרפרטים ותמיכה פדגוגית תוכלו למצוא

עתודה מדעית טכנולוגית

עתודה מדעית טכנולוגית (עמ"ט) היא תוכנית מצוינות מדעית וטכנולוגית של החינוך הטכנולוגי

והמזכירות הפדגוגית במשרד החינוך. התוכנית מקדמת עלייה בשיעור מספר התלמידים והתלמידות

המסיימים עם תעודת בגרות מדעית טכנולוגית איכותית.

התוכנית הייעודיתפריסה מעודכנת לשנת הלימודים תשפ"ג במסמך

פרטים אודות ההשתלמויות הייעודיות למורי העתודה יימסרו בהמשך.

שעות תוספתיות לכיתה ט'

שעות תוספתיות לכיתה ט' יינתנו לבתי הספר בהתאם לקול הקורא שפורסם בחודש יולי.

https://sites.google.com/view/moodlemath/%D7%93%D7%A3-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA
https://docs.google.com/document/d/1mJf9Z9Y0SbTUJYaTBVrhj_j4thVKtAc_/edit?usp=sharing&ouid=101200411579580494475&rtpof=true&sd=true
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פיתוח מקצועי חט"ב

השתלמויות המקדמות את היעדים ייפתחו במחוזות בתחילת המהלך השנה. פרטים נוספים לגבי

הפיתוח המקצועי נשלח בהמשך.

אתר מתמטיקה חט"ב ארצי

הוראה, חומרי למידה ועוד.תוכלו למצוא מידע שוטף, פריסותמתמטיקה חט"ב ארציבאתר

צוות הדרכה

.בינייםצוות ההדרכה במתמטיקה חטיבתתוכלו להיעזר באופן שוטף ב

https://saritb2468.mozello.co.il/
https://docs.google.com/document/d/1xBJBhTbXxPJpQ5BSa6VHapvfL9JCko6eYOaKo0VzdA0/edit?usp=sharing
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חט"ע

צמצום פערים

כחלק מהמאמץ לצמצום פערים הוחלט על מיקוד הלמידה וההיבחנות, כפי שפורסם לעיל. בכיתות

אמצעיםוקטעבמשולשאמצעיםקטעט:בכיתהנלמדושלאהנושאיםאתלהשליםישיח"ל4-5יוד

יח"ל.4-5יודלכיתותלמידהמיקודעלהוחלטפערים,לצמצוםזמןשיהיהכדיבטרפז.

מיקודים ומבנה בחינות בגרות

כפי שהיה בקיץ תשפ"ב.הבחינותמיקוד הבחינות ומבנהבחורף תשפ"ג הבחינות תתקיימנה עם

משך הבחינות חוזר למתכונת רגילה.

.הבחינות לקיץ תשפ"גמיקוד הבחינות וניקודבקיץ תשפ"ג הבחינות תתקיימנה עם

פריסות הוראה

ובהן הנושאים שיילמדו לפי החודשים.מחולקות לפי יחידות לימוד,פריסות ההוראה חט"ע תשפ"ג

נוספים.לחומריםקישוריםיהיוההוראהבפריסות.ILבקמפוסלהיעזרממליציםאנו

אוריינות

אורייניות,שאלותשתי381בשאלוןהרגילהבתוכניתישולבוהחדשהלתוכניתהכניסהאתלדרגכדי

בנושאים הקיימים בשאלון. השאלות הן ברוח התוכנית החדשה. דוגמאות לשאלות אורייניות נמצאות

בפריסות ההוראה.

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/matematika/mikud_hta_22.pdf
https://drive.google.com/file/d/1NE0x12cvS1UHzRT6SNkpf5nzbsOwq2UZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dEvgoOJeAuPUYpFmu484lc3hriS-hq_I/view
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תוכנית הלימודים החדשה

הלימוד.רמותבכלספר,בתי20כ-משתתפיםהעליונהבחטיבההחדשההלימודיםבתוכנית

עברוהמצטרפיםהספרבבתיהמוריםספר.בתי60מ-למעלהלתוכניתיצטרפותשפ"גבשנה"ל

השתלמות לתחילת התהליך. בשנה"ל תשפ"ג המורים ימשיכו להשתלם בהשתלמויות ייעודיות

במחוזות השונים ותהיה להם הדרכה צמודה של משרד החינוך.

בשנה"ל תשפ"ד תיכנס התוכנית לכל בתי הספר בארץ.

כהכנה לכניסה לתכ"ל החדשה יתקיימו בשנה"ל תשפ"ג לכלל המורים השתלמויות, ימי עיון וכנסים.

השונים.ובמחוזותבאתר מתמטיקה חט"ע ארציפרטים יפורסמו בהמשך

כפי שהיה בקיץ תשפ"ב.הבחינותומבנהמיקוד הבחינותבחורף תשפ"ג הבחינות תתקיימנה עם

משך הבחינות חוזר למתכונת רגילה.

הבחינות בתוכנית החדשה לקיץ תשפ"ג.מיקוד הבחינות וניקודבקיץ תשפ"ג הבחינות תתקיימנה עם

.פריסות ההוראה חט"ע תשפ"ג בתוכנית הלימודים החדשה

ILקמפוס-דיגיטליתבסביבהלמידה

יח"ל.3,4,5-הרמותבכלמתמטיקהללימודהשלישיתהשנהזוישמשהקמפוסאתר

באתר יש יחידות הקניית ידע מלוות בתרגול עצמי של שאלות ייחודיות, התורמות להבנה עמוקה של

החומר, תוך מתן הדגשים שמתאימים למבחני הבגרות כגון קדם אנליזה ברמות הגבוהות ואוריינות

יח"ל.3ברמת

למערכת צורף "בלנדר" - כלי המאפשר מעקב חכם אחר עבודת התלמידים ברמת הכיתה, ברמת

וכו'.381,581השונים:השאלוניםלפילכיתותמחולקבאתרהחומרהשאלה.וברמתהתלמיד

חידושים בקמפוס: נוספו יישומונים לפעילויות אינטראקטיביות בקורסים השונים (למשל חדרי

.571–371לשאלוניםהחדשהלתכ"לקורסיםבנייתנשלמתאלהבימיםבריחה).

כל הקורסים קיימים גם בשפה הערבית. השימוש בקורסים הוא ללא עלות.

.למדריכות של הקמפוס.  לשאלות ועזרה ניתן לפנותהסברים בקישוראיך מצטרפים?

https://sites.google.com/view/earning-math/%D7%93%D7%A3-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA/%D7%AA%D7%9B%D7%9C-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94?authuser=0
https://sites.google.com/view/earning-math/%D7%93%D7%A3-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA?authuser=0
https://drive.google.com/file/d/1x-zhnIfCDqaGfvqjlFlZxIZGuX01KC2h/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/10RMZNIwN5twC0juTgXfxGiBe2u29K3eK/edit?usp=sharing&ouid=118226000039885823830&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1ImtRyGnsOVt-iiHE-78KD3myYd46VCI_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yEo62d1qF2iXVK2e_0nAO0LnXMhgqT7s/view
https://campus.gov.il/
https://drive.google.com/file/d/1Om4t1nUONpAXc5gYLdVtynuIB7P85Wm_/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12dJmAQPpV5ZqKOBVAgzUwHWn5mpRAxG9jvIC4i7-O4M/edit#gid=0
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אתר מתמטיקה חט"ע ארצי

קישורים לפריסות ההוראה, פעילויותתוכלו למצוא עדכונים מהשטח,מתמטיקה חט"ע ארציבאתר

ממוייניםמתוקשבות, שיעורים מוקלטים מתוך מערכת השידורים הלאומית בתוספת מצגות נלוות -

של תכ"ל החדשה ועוד., מדריכים לשימוש בכלים טכנולוגיים, תכניםלפי כיתה ורמה

מרכז המורים

בהתאם לדגשים של הפיקוח עלנמצא מאגר עשיר של חומרים תומכי הוראה,מרכז המוריםבאתר

.י-י"בלכיתות,לכיתות ז-טהוראת המתמטיקה, בנושאים מגוונים:

עבור כיתות חטיבת הביניים הפעילויות משלימות את החומרים הקיימים בספרי הלימוד.

תחומים במתמטיקה ומשלבות אוריינותפעילויות בהן מודגשת קישוריות ביןבשנה החולפת פותחו
.מתמטית

התוכנית החדשה, רובםעבור כיתות החטיבה העליונה פותחו חומרים תומכים בהוראה על-פי 
.מתאימים להוראה גם בתכנית הרגילה

בדגשיח"ל5ב-העליונהבחטיבהמוריםצוותילהובלתהשתלמותהמוריםבמרכזתיפתחבתשפ"ג
על הטמעת חומרים בהתאם לחידושים בגישות הדידקטיות בתוכנית הלימודים.

.כאןלהצטרפות לרשימת התפוצה של מרכז המורים, לחצו 

במתמטיקההסמכההרחבת

לנו.חשוביםיח"ל5שמלמדיםהמוריםשלהמעגלוהרחבתלמתמטיקההמוריםהתמקצעות

גוריון,בןאוניברסיטתמוקדים:3ב-במתמטיקההסמכההרחבתלימודיייפתחותשפ"גבשנת

.למדריכת הרחבת הסמכהאוניברסיטת בר אילן, והטכניון. לשאלות והבהרות נא לפנות

https://sites.google.com/view/earning-math/%D7%93%D7%A3-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA?authuser=0
https://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/home
https://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/2015-05-31-10-59-23/2015-05-31-11-11-57
https://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/2015-05-31-10-59-23/2015-05-31-11-12-42
https://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/2-uncategorised/3277-2019-11-06-13-45-6
https://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/2-uncategorised/3277-2019-11-06-13-45-6
https://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/2017-08-14-09-30-32
https://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/2017-08-14-09-30-32
https://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/15-general/pitzuhim/17-2015-05-13-11-22-15
mailto:mazalelta@gmail.com
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ערעורים על ציוני בגרות וחשדות

.מנכ"לחוזרבתי הספר שמגישים ערעור מתבקשים לעבוד על פי נוהלי

פירוטתוךהמערערת,הסמכות/המורהשםאתהערעורלהנמקתלהוסיףישערעורבכתיבת

האישיהטלפוןומספרהתפקיד .

צוות הדרכה

עליונהבצוות ההדרכה במתמטיקה חטיבהתוכלו להיעזר באופן שוטף

בברכת שנה טובה ומוצלחת

נרית כץ  -  מפמ"רית מתמטיקה על-יסודי

העתקים :

ד"ר מירי שליסל, יו"ר המזכירות הפדגוגית

ד"ר גילמור קשת, מנהלת אגף מדעים

מר יובל אוליבסטון, סגן יו"ר המזכירות הפדגוגית ומנהל אגף א' פיתוח פדגוגי

מר מוהנא פארס, סמנכ"ל ומנהל המינהל לחינוך טכנולוגי

אינה זלצמן, סמנכ"ל בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי

גב' דסי בארי, מנהלת אגף א חינוך על יסודי

מר סלימאן סלאמה, מפקח על הוראת המתמטיקה במחוז צפון ובמגזר הדרוזי

מדריכים ארציים ומחוזיים

https://apps.education.gov.il/mankal/horaa.aspx?siduri=391#_Toc256000042
https://docs.google.com/document/d/1V-R5Bypxx0Dn7uBK7flVRazdURbUC9Kg/edit?usp=sharing&ouid=118226000039885823830&rtpof=true&sd=true

