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,  מניה

ספירה

חשיבה  

חיבורית

חשיבה כפלית

חשיבה פרופורציונית

חשיבה פונקציונלית  

(functional reasoning)

תפיסה הוליסטית של  

צורות וגופים

הכרת תכונות של צורות  

.וקשרים בין צורות; וגופים

מידות ומדידות

הצדקת  -חשיבה דדוקטיבית 

, סמך הגדרות-טענות על

אקסיומות ומשפטים

ידע וזיהוי

חשיבה אלגוריתמית

–חשיבה תהליכית 

יישום ותובנה

חיפוש פתוח והנמקה

מוחשי מופשט



בלימודי המתמטיקה בחינוך  

היסודי רוכשים התלמידים  

מושגים ומבנים באריתמטיקה  

במהלך שנות  . ובגיאומטריה

הלימוד בבית הספר נלמדת  

,  ספירליהמתמטיקה באופן 

כך שמושגים מתמטיים רבים 

תוך כדי , נלמדים כמה פעמים

של התלמיד  הרחבת הידע 

.והעמקתו

הנושאים הנלמדים בבית  

הספר היסודי מהווים  

תשתית להמשך לימודי  

ועל כן חשוב  , המתמטיקה

מאוד ללמד את הנושאים  

שבתוכנית הלימוד ולפתח  

את המיומנויות הנדרשות  

.גם בשנה זו



שברים פשוטים ומספרים עשרונייםגיאומטריה0-המספרים הטבעיים והחודש

פעולות במספרים טבעיים  ספטמבר

שלביות ורב שלביות  -שאלות דו

במספרים טבעיים  

.  השבר כמנת חילוק

שברים פשוטים ומספרים עשרוניים על ישר  

המספרים צפיפות  

או חילוק שברים פשוטים  /כפל  והכרת גופים אוקטובר

10מספרים עשרוניים חזקות של 

שאלות מילוליות

אחוזים  

חישובי נפחים  נובמבר

שאלות אינטגרטיביות במספרים  דצמבר

טבעיים ושברים  

חישובי שטח והקף, מצולעים–ביסוס ינואר

מידות עשרוניות

כפל מספרים עשרוניים  

שאלות מילוליות

חישוב החלק , חלק של כמות מציאת ערך החלקפברואר

ומציאת הכמות היסודית  

שאלות מילוליות

שאלות אינטגרטיביות במספרים  מרץ 

טבעיים ושברים  

פעילויות אומדן במספרים טבעיים

חילוק מספרים עשרוניים  

אחוזים  

כולל שאלות מילוליות

אפריל 

מאי  

השלמת נושאים  : במידת הצורךיוני  

מהחודשים הקודמים

השלמת נושאים  : במידת הצורך

מהחודשים הקודמים

השלמת נושאים מהחודשים  : במידת הצורך

הקודמים

כיתה והצעה לתכנון סדר ההוראה

https://drive.google.com/file/d/1bfshW-mJaCEyLhxQFsOczhC_NncvW5HK/view?usp=sharing


-שאלות מילוליות חד

שלביות-שלביות ורב

(שברים, טבעיים)

אחוזים

תכונות של מצולעים

משמעויות השבר 

הפשוט 

תכונות של מצולעים

–והקפיםשטחים 

מצולעים ומצולעים  

מורכבים

?מה כן-' כיתה ו

מספרים עשרוניים

מידות עשרוניות

המבנה העשרוני

, בשלמים)פעולות 

בשברים פשוטים  

ובמספרים 

(עשרוניים



תכונות של מצולעים

הבנה מושגית–? מה כן



תכונות של מצולעים

?מה כן ומה לא–' כיתה ו

22.5%-מוצר התייקר ב

לאחר ההתייקרות היה  . 

.שקלים135מחירו 

חשבו את מחירו לפני  

.ההתייקרות
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תכונות של מצולעים

?מה כן ומה לא–' כיתה ו

לאחר  . 22.5%-מוצר התייקר ב

135ההתייקרות היה מחירו 

.שקלים

חשבו את מחירו לפני  

.ההתייקרות

3

13
+ 0.29 =

5

19
+

8

23
=



תכונות של מצולעים

?מה כן–' כיתה ו



?מה כן ומה לא–' כיתה ו



1

3 4
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–יחידות הוראה 

במרחב הפדגוגי  

פורטל עובדי  )

(הוראה
https://pop.education.gov

.il/tchumey_daat/matmati

ka/yesodi/

משימות הערכה
:דוברי עברית

http://cms.education.gov.il/EducationCM
S/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/test_uni

ts_math/test_units_math_heb.htm

:חינוך חרדי

http://cms.education.gov.il/EducationCM
S/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/test_uni

ts_math/test_units_math_haredi.htm

דוברי ערבית  

http://cms.education.gov.il/Education

CMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/te

st_units_math/test_units_math_arab.
htm

שיעורים משידורי החירום
תכנית לימודים מוארת  

–( ערביתובעבריתב)
קישורים לשיעורים שצולמו  

במסגרת שידורי החירום
הנלוות  תיקיית המצגות 

לשיעורים המצולמים  
(ערביתובעבריתב)

'מקבצי שאלות לתלמידי ו

ה"ראמ

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/matmatika/yesodi/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/test_units_math/test_units_math_heb.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/test_units_math/test_units_math_haredi.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/test_units_math/test_units_math_arab.htm
https://drive.google.com/file/d/1GTV-vQ4fwhmuNTZKuHkfP5u6u_wsRkNF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dXxXHApok8jiY3Grnkh7FDq-gh09DTcN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Dt3AzEZIXGqAXx2wHALY02wGwZE2HRXQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HBgdcdsuHtVdMXgTTeT5lyT_e5YT82ep?usp=sharing
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/test_units_math/test_units_math_heb_quest_6.htm


תוכנית לימודים זו מיועדת להוראת  

.ט , ח, המתמטיקה בכיתות ז

התחום  : התוכנית כוללת שלושה תחומי תוכן

,  (כולל סטטיסטיקה והסתברות)המספרי 

תוך  , התחום האלגברי והתחום הגאומטרי

התבססות על תכנים שנלמדים בבית  

.והרחבתם( ו-א)הספר היסודי 

התוכנית מהווה בסיס לתכנים  , כמו כן

התוכנית מיועדת  . שיילמדו בחטיבה העליונה

ולתלמידי  , ח-לכלל תלמידי ישראל בכיתות ז

כיתות ט אשר מתעתדים ללמוד מתמטיקה  

.ע"בחטבאחת הרמות המוגברות 

1

2

3

ב "תוכנית הלימודים בחט–מבוא 



על לימודי המתמטיקה בכיתה ז לשמר ולהעמיק את הידע שנלמד  

ולא במסגרת שיעורי  , בבית הספר היסודי תוך לימוד תכנים חדשים

.חזרה

,  ידע וזיהוי: כל נושא יכלול לימוד ופיתוח של רמות חשיבה שונות

(  יישום בהקשרים מוכרים)חשיבה תהליכית , חשיבה אלגוריתמית

יש לשלב בעיות אורייניות מתוך מציאות  , בפרט. וחיפוש פתוח

.קרובה לתלמידים

גזירות וקיפולי  , דגמים, כדוגמת איורים, יש לשלב אמצעי המחשה

.נייר בכל תחומי הלימוד שבהם הדבר ניתן

'תוכנית הלימודים לכיתה ז–מתמטיקה 

הנחיות כלליות ועקרונות



פריסה כיתה ז  
חודש  

תחום 

לימודי

מספר 

שעות  

הוראה

פרוט הנושאהנושא

תחום ספטמבר  

אלגברי
8

ביטויים אלגבריים  , משתנים

והכללה של תופעות מספריות
מסדרות מספרים, חוקיות ממבנים של צורות

תחום 

גאומטרי
ישרים מקבילים, ניצבות, הבנת הזווית ישרה באמצעות מלבןניצבות והקבלה, תיבה, מלבן7

תחום אוקטובר  

אלגברי

ביטויים אלגבריים  , משתנים7

והכללה של תופעות מספריות

הצבות בביטויים אלגבריים וחישוב ערכם-

אלגברייםשוויון בין ביטויי-

כינוס איברים דומים  -

כולל מספרים ( אי שליליים בלבד)הצבות בביטויים קצרים ומשמעותיי-

(במידה)עשרוניים ושברים 

תחום 

גאומטרי
ניצבות והקבלה, תיבה, מלבן6

תכונות המלבן, צורות חופפות-

פריסה וחישובי שטח והיקף של מלבן, נפח, שטח פנים: תיבה

נובמבר  

תחום 

מספרי
10

חזקות  , פעולות החשבון וחוקיהן

ושורשים ריבועיים

:חוקי פעולות החשבון

חוק החילוף וחוק הקיבוץ  -

נייטראלייםאיברים -

מספרים הופכיים, אי חילוק באפס, חוק הפילוג-

סדר פעולות החשבון כולל שימוש בחזקה ושורש ריבועי-

תחום   

אלגברי
פתרון משוואות ושאלות מילוליותפתרון משוואות ושאלות מילוליות8

תחום 

גאומטרי
2

-ניצבות והקבלה, תיבה, מלבן

המשך



המשך פריסה כיתה ז 
דצמבר  

תחום 

מספרי
10

,  מספרים שליליים

חיוביים ואפס

שימוש והצגה של מספרים שליליים בחיי יומיום-

סדר על ציר המספרים-

,חיבור וחיסור מספרים מכוונים-מספרים נגדיים-

כפל וחילוק, חיבור וחיסור ללא סוגריים

(במידה)להתייחס גם לשברים ומספרים עשרוניים על ציר המספרים 

תחום 

 5גאומטרי
שטחים

מקביליות-, משולשים-

טרפזים-

מצולעים כלליים-

תחום 

מספרי
10

,  מספרים שליליים

חיוביים ואפס

שימוש והצגה של מספרים שליליים בחיי יומיום-

סדר על ציר המספרים-

,חיבור וחיסור מספרים מכוונים-מספרים נגדיים-

כפל וחילוק, חיבור וחיסור ללא סוגריים

(במידה)להתייחס גם לשברים ומספרים עשרוניים על ציר המספרים -

תחום ינואר  

מספרי

,  מספרים שליליים6

המשך-חיוביים ואפס

מספרים שליליים במערכת צירים, הצבה בביטוי אלגברי כולל חזקות

תחום 

 4אלגברי

פתרון משוואות  

ושאלות מילוליות
פתרון משוואות ושאלות מילוליות

תחום 

אלגברי
3

משוואות ושאלות  

מילוליות

:הכרת המשוואות מהצורה

ax + b = cx + d

תחום 

גאומטרי
שטחים מורכבים4

תחום 

גאומטרי
שטח והיקף מעגל3



? כל השאר התלמידים יידעו ? וזהו 

התלמידים יגיעו עם פערים כתוצאה מלמידה  •

( ב "בדומה למצב בחט) לא מסודרת 

חלק ניכר מהפער יהיו בתרגילי השברים  •

תרגילים מעורבים של , כפל וחילוק שברים)

(  שברים פשוטים ועשרוניים 

לא , היא לא להשלים את הפערההנחייה•

אלא תוך כדי לשלב שימוש , לעשות חזרות

בתרגילי השברים השונים  



? ועל מה לא נוותר 

על הבנת השבר•

הבנת המבנה העשרוני•

הכרת תכונות של מצולעים•

,  מלבן)שטח והקף מצולעים •
מצולעים  , משולש, ריבוע

(מורכבים

הבנה מושגית•

שאלות מילוליות •



,  מניה

ספירה

חשיבה  

חיבורית

חשיבה כפלית

חשיבה פרופורציונית

חשיבה פונקציונלית  

(functional reasoning)

תפיסה הוליסטית של  

צורות וגופים

הכרת תכונות של צורות  

.וקשרים בין צורות; וגופים

מידות ומדידות

הצדקת  -חשיבה דדוקטיבית 

, סמך הגדרות-טענות על

אקסיומות ומשפטים

ידע וזיהוי

חשיבה אלגוריתמית

–חשיבה תהליכית 

יישום ותובנה

חיפוש פתוח והנמקה

מוחשי מופשט



המשך שנת לימודים טובה
ובריאות טובה


