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תשע"ט"הניסןכ
2019אפריל,30


 
 

 קול קורא להצטרפות לתוכנית הניסוי במתמטיקה בחט"ע  בשנה"ל תש"פ
 
 
 

 מבוא : 
 

בחט"ע החדשה הלימודים בשנתתכנית לתוקף שנכנסה בחט"ב החדשה הלימודים לתוכנית כהמשך נכתבה
.תכניתהלימודיםכוללתשינוייםהןבתכניםוהןבדרכיהוראהמומלצות.2012

בדומהלתכניתהקיימתישנןשלושרמותלימודבמתמטיקה,אךהדגשיםוהתכניםיהיושוניםממהשקייםהיום
בתכניתהיבחנות.

יעודשלכלאחדמרמותהלימוד:להלןפירוט

יחידות3

יחידותמתמקדתבידעמתמטיהנדרשמהתלמידבחייהיוםיום.3תכניתהלימודיםהחדשהב
רמותהלימוד.מטרתה:שהתלמידיביןוידעכיצדלהיעזרבמתמטיקהככליבחיי3רמהזוהיאהבסיסיתמבין

גרפים,בעיותמילוליות,סטטיסטיקהוהסתברות,שימושבחייהיוםיוםהיוםיום.ביןנושאיהלימודיהיוקריאת
 בגיאומטריהשלהמישורוהמרחבוכדומה.


יחידות4

תכניתהמיועדתלתלמידיםשילמדובעתידמדעיהחייםומדעיהחברה:
נציאלייח"להנוכחית,תלמידיםברמההזונדרשיםללמודנושאיםכגוןחשבוןדיפר4בדומהלתוכניתשל

ואינטגרלי,הסתברות.
בנוסףיושםדגשמיוחדללימודסטטיסטיקה.

גיאומטריהאנליטית,טריגונומטריהוגאומטריהשלהמישוריילמדובאופןמשולב.

יחידות5

יעודהשלתכניתהלימודיםברמההזודומהלתוכניתהלימודיםהנוכחית.יששינוייםמסוימיםבאופןההוראה
ודחשבוןאינטגרלי.יוחזרולתכניתהלימודיםבנושאים:אינדוקציהמתמטיתככלילהוכחה)ולאובגישהללימ

כנושאבפניעצמו(וקומבינטוריקה.



תכניתהלימודיםהחדשהמשנהאתהחלוקההפנימיתביןקבוצותהלימוד.


ות(בביתהספרותמשךעדיחיד3-5תכניתהניסויתתחילבכיתותיודבשנתתשע"טעבורכלקבוצותהלימוד)
תשפ"ב.
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 אוכלוסיית היעד .1
 

3בתיספרשבהםקבוצותשלאויח"ל,5-ו4,3בתיהספרהמעונייניםלהשתתףבניסויובהםקבוצותלימודשל
 יח"לבלבד.

 

 

 תוכניתבתי הספר המצטרפים לתנאים ל .2
 

 שניםבהגשהלבחינותבגרותבמתמטיקה.8בעלניסיוןשללפחותיהיהרכזמקצועהמתמטיקה .1
שכבתימתלמידי40%לכל היותרישובצובמתמטיקהכלרמותהלימודהמגישיםלבתיהספרב .2

 .יח"ל3ברמתבתש"פ
בתיהספריאפשרוכניסתמדריכימתמטיקהומפקחיםלכיתותהניסוימעתלעתויפגשועםאנשימשרד .3

 במידתהצורך.החינוך
כלהמוריםבצוותישתתפובהשתלמותמטעםמשרדהחינוך)כוללמוריםשאינםמלמדיםתלמידיכיתה .4

 ישבניסוי(.
 מרביתצוותמוריהמתמטיקהבביתהספרהסכימולהיכנסלניסויבהחלטהמשותפת. .5
 .50מספרהתלמידיםבכיתותיודגדולמ .6
 .7 הלימוד, רמות בכל המלמדים הספר בבתי  מעל במתמטיקה לבגרות הזכאות בשנה80%אחוז

 האחרונהשדווחה.
 יחידותיהיוספריםייעודייםלתוכניתהניסוי4ו3ברמת .8

 יילמדומהספריםהנוכחיים–יחידות5ברמת
 

 .חומרי הלימוד יהיו בשפה העברית בלבד -הערה: בשנת הלימודים הקרובה תש"פ 


בתי"ס,בהתאםלקריטריוניםהבאים,)המשקולותשלהקריטריונים20יתקבלולתכניתהניסויבשנה"לתש"פעד
 זהים(ולניקודהקבועבצדםמהניקודהגבוהלנמוך.

 

 ניקוד קריטריון מס'

מספרהמוריםהמלמדיםבחט"עבעלירשיון 1
 יב-להוראתמתמטיקהבכיתותז

נקודות10=40%מעל
נקודות5=20-40%
 נקודות0=20%מתחתל

לבמתמטיקה”יח5אחוזהתלמידיםשנבחנוב 2
מכללתלמידיהשכבה,בשנההאחרונהבה

 דווחוציוניהבגרויות

נק'10)כולל(=12%מעל
נק'5)לאכולל(=12%-)כולל(ל8%בין
 נק'3)לאכולל(=8%עד

נקודות10כלרמותהלימוד=ותבביה"סרמותהלימודבמתמטיקההנלמד3
נקודות3יח"לבלבד=3

נקודות10תלמידים=150מעלמספרהתלמידיםהלומדיםבשכבתיבתשע"ט4
נקודות5תלמידים=81-150
נקודות2תלמידים=50-80
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  תוכנית לימודים חדשה  5.1913.הרשמה  עד 
 
 
 

בברכה


עדהלוי
מדריכהארצית

חט"ע

נריתכץ
מפמ"רמתמטיקה

עי"ס


 

 העתק: 
פ"המזה ר"יו – מירישליסל ר"ד

 מנהלאגףתוכניותלאומיות–מרמוהנאפארס

 ס"עי חינוך אגף מנהלת – בארי דסי'גב

מדעים אגף מנהלת – קשת גילמור ר"ד

 המחוזות מנהלי

 הערבי במגזר המתמטיקה על מפקח – נה'מחאג אסעד ר"ד

בצפון והבדואי הדרוזי במגזר המתמטיקה על מפקח – סלאמה סלימאן מר

מדריכיםארצייםומחוזייםלמתמטיקהעי"ס
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