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כנית הלימודים  ו, להתקדמות בתבתשפ"ב  המסמך שלפניכם מכיל המלצות לארגון ההוראה

 ולצמצום פערים. 

בקישורים תוכלו למצוא הצעות לפעילויות המקדמות תובנה מתמטית ומאפשרות קיום דיונים  

ולמטרות   סביב לכיתה  בהתאם  הפעילויות  את  לבחור  תוכלו  מתמטיים.  רעיונות 

 ההוראה/למידה, ולשלב אותן בנוסף לפעילויות שבספר הלימוד. 

להתאים תוכניות עבודה לתלמידים  וגיטליים,  דימוחשים ועזרים    יש לשלב בהוראה ובלמידה

 .בהתחשב במצב הלימודי והרגשי, ולעקוב אחר ההתקדמות  באמצעות כלי הערכה מעצבת

יש ללמד סדר הוראת הנושאים צריך להיות מתוכנן כך שיוביל לַהְבָנָיה טובה של נושאי הלימוד.  

שנת   את  להתחיל  לא  ומומלץ  לה,  המתאימה  הלימודים  תוכנית  את  גיל  שכבת  בכל 

 הלימודים בחזרות על תכני לימוד משנים קודמות.  

וכדי להבין אותם, יש להקצות את מסגרת הזמן המתאימה    רעיונות מתמטיים הם מורכבים 

שבה הלומדים יכולים לפתח הבנה ולבנות משמעות. מומלץ "לפרק" כל נושא ליחידות הוראה 

 קטנות ולקבוע יעדים לכל נושא ומסגרת זמן משוערת להשגת היעדים.

חדשים   בנושאים  כשעוסקים  במיוחד  יעילה,  איננה  הלימודים  בתוכנית  מהירה  התקדמות 

הספר היסודי  -הוראת המתמטיקה בבית  שלא נלמדו או לא הובנו.  הנבנים על נושאים קודמים

צריכה להיות מכוונת לחשיבה ולהבנה, לצד שליטה במיומנויות מתמטיות הדורשות תרגול  

למשימות   ושינון. תלמידים  לחשוף  שונות,  קושי  בדרגות  משימות  לשלב  יש  ההוראה  בעת 

הוראה אמצעי  במגוון  ולהיעזר  גבוה  מסדר  חשיבה  ובעקרונות    ברמות  הוראה הוהמחשה 

 דיפרנציאלית. ה

בתכנון ההוראה חשוב להכיר היטב את הרעיון המתמטי, ואת הידע הקודם הדרוש ללמידה 

ולרצף ההוראה. יש להתייחס להתפתחות כל נושא לאורך שנות הלימוד ולהקשרים לנושאים  

 מתמטיים נוספים.  

במספרים   שימוש  באמצעות  חדשים  נושאים  להציג  יוכלו  מומלץ  שהלומדים  כדי  'קטנים' 

כשמתחילים  ,דוגמהלידי חישובים מסורבלים. -להתמקד ברעיון המתמטי ודעתם לא תוסח על 

ת בכיתה ב, למרות שהתלמידים כבר יודעים לפתור תרגילי חיבור  וללמוד בעיות השוואה חיבורי

בשלב ,  20עד    להציג בעיות השוואה שמכילות מספרים, כדאי בתחילת הנושא  100וחיסור עד  
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להגיע לכלל    כך-ראח  מרה, ורקבהצורך    ללא  100  -בתחום ה  עסוק בבעיות השוואהל  השני

  .100המספרים עד 

 

 כיתה ב 

   עקרונות המבנה העשרוני  1,000מספרים טבעיים בתחום 

 משמעות המבנה העשרוני דגש על  מתן  ספרתיים תוך  -מומלץ להתחיל בפעילויות במספרים דו

במיוחד    ,על ישר המספרים ושאלות מילוליותתרגילי חיבור וחיסור במאוזן, פעילויות  ולשלב  

  .100בתשפ"א לפעילויות בתחום מספרים עד   נחשפו באופן מועט  אם התלמידים 

המבססות את ההבנה של קשר בין   תופעילויולוח המאה  ,  של חקר לוחותפעילויות  לשלב    יש

 .   תרגילים וקשר בין פעולות

 , הוספה, הפחתה ועודף. איסוף: שלביות מהסוגים-בשאלות מילוליות חדהתחיל לכדאי 

 ניתן להיעזר:

 תפרסם בתחילת שנת תשפ"ב(ת)   100יחידת הוראה בנושא הכרת המספרים עד  ✓

 תפרסם בתחילת שנת תשפ"ב( ת)  1,000יחידת הוראה בנושא הכרת המספרים עד  ✓

 

     חיבור וחיסור 

הוראת   וחיסור,במהלך  חיבור  חיבור    הנושא  האלגוריתם  ללימוד  זמן  להקצות  וחיסור  יש 

העשרוניבמאונך המבנה  לבין  האלגוריתם  שבין  הקשר  הדגשת  תוך  שאלות  יש    .,  לשלב 

מילוליות מתאימות )כולל שאלות השוואה ושאלות חיבור וחיסור שיש בהן יותר מפעולה אחת(, 

 משימות אומדן, תובנה ומשימות עם ישר מספרים.  

 :להיעזר ניתן

הוראה   ✓ עד    מבנה עשרוני,בנושא  יחידת  כולל תובנה  וחיסור  )תתפרסם   100חיבור 

 במהלך שנת הלימודים תשפ"ב( 

https://drive.google.com/file/d/1IoSNG7oh_Wh1GejlFqegNtWq-hlR6HBz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u9doDccfLxFTvGup-lu1aPoYKLqm90dT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u9doDccfLxFTvGup-lu1aPoYKLqm90dT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u9doDccfLxFTvGup-lu1aPoYKLqm90dT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pcaiC-HKBFGXzPrrMVoQFYrj4_ebu21i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pcaiC-HKBFGXzPrrMVoQFYrj4_ebu21i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pcaiC-HKBFGXzPrrMVoQFYrj4_ebu21i/view?usp=sharing
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   כפל וחילוק

נושא שליטה בעובדות החיבור היא תנאי ללמידה של נושא הכפל והחילוק ולכן יש ללמד את  

  אלה.  ק השליטה בעובדות בהדרגתיות תוך חיזו הכפל והחילוק

 יש לשלב שאלות מילוליות מתאימות, משימות אומדן, תובנה ומשימות עם ישר מספרים.  

 ניתן להיעזר: 

 משמעויות הכפל בנושא  ת הוראהיחיד ✓

 בנושא משמעויות החילוק  יחידת הוראה ✓

 

סימני התחלקות  ,  שימוש בסוגריים , שימוש בחוקי הפעולות ,  חקר לוח הכפל 

   2, 5, 10 -ב

 ניתן להיעזר:

 2 -ב מצגת בנושא סימני התחלקות ✓

 10 -וב 5 -תחלקות במצגת בנושא סימני ה ✓

 

   חקר נתונים 

 בנושאים הקשורים לעולמם של התלמידים.  ליצור ולנתח דיאגרמותמומלץ 

 

 מדידות אורך 

ד אורכים באמצעות יחידות מידה  יש לוודא שהתלמידים יודעים למדובתחילת נושא המדידות  

למדוד גם כאשר המדידה אינה   ויודעים, מכירים את יחידת המידה סנטימטר,  תסטנדרטיו  לא

 מתחילה מהשנת אפס. 

מומלץ לשלב פעילויות בהן התלמידים מודדים חפצים שונים באמצעות מתווכים ולאחר מכן גם  

 באמצעות יחידות אורך מוסכמות.

https://drive.google.com/file/d/1eU0T45AWThsiK10pNP_Yv3_lyKHwdnd5/view?usp=sharing
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/matmatika/yesodi/noseem_nilmadim/kefel-chilok
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/matmatika/yesodi/noseem_nilmadim/kefel-chilok
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/matmatika/yesodi/noseem_nilmadim/kefel-chilok
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/matmatika/yesodi/noseem_nilmadim/kefel-chilok
https://docs.google.com/presentation/d/1fFVIDZirP-0azikg8ArUfdZbTiZsDd-z/edit?rtpof=true
https://docs.google.com/presentation/d/1fFVIDZirP-0azikg8ArUfdZbTiZsDd-z/edit?rtpof=true
https://docs.google.com/presentation/d/18jlUcKwxtGIKr5l8UPO8ykp2EY9-nv6Q/edit?rtpof=true
https://docs.google.com/presentation/d/18jlUcKwxtGIKr5l8UPO8ykp2EY9-nv6Q/edit?rtpof=true
https://drive.google.com/file/d/1Ifu8WRCR7EzGY4RIcsTl1AHzTOlVKt3v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kSFXqpOni79jx_7ciRr2wtb6aThq79HT/view?usp=sharing
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  משמעות המדידה בסרגל וטעיות נפוצות. להרחבה על 

 

 עזר:יאפשר לה 

  מצגת בנושא מדידות אורך   ✓

 

 

   מדידות שטח 

יש לעסוק גם במשמעות המושג היקף ולחדד את ההבחנה בין   הנושא מדידות שטחבהוראת  

והיקף שטח  והמושגים  עוסקים  ,  שבהן  פעילויות  וגם  לשלב  לסייע  בהיקף  גם  בשטח  כדי 

 לתלמידים להבחין בין השניים. 

 יש לשלב שאלות מילוליות מתאימות. 

התלמידים מודדים ומתנסים בהשוואת שטחים באמצעות מתווכים  בהן  מומלץ לשלב פעילויות  

 ולאחר מכן גם באמצעות יחידות מידה סטנדרטיות.  

 

   ם ימצולע

 שונים במישור.     לזהות ולסרטט מצולעיםיש לוודא שהתלמידים יודעים 

 :להיעזר ניתן

 )תתפרסם במהלך שנת הלימודים תשפ"ב( יחידת הוראה בנושא קוים ומצולעים  ✓

 

   גופים 

 מאפשר חזרה על סוגי מצולעים.   בחקר גופים וזיהוי הפאות השונותהעיסוק 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1M1if4AKeJhQ3mGL4jtu8wG_jrF6aGil1/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1seunO1E0oGJ_1sKaCI9ILKcFjV2AGr01/edit?rtpof=true
https://drive.google.com/file/d/15nZHnIT7xugtBkPD2ItSk2Kl9YobqBJj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iEDhIM2TGzrcxAPrbUz1P2sA7LDVvjad/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/172gwcXJVXEc2BWeL2lpcm2mmLSFke96m/view?usp=sharing
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   מדידות זמן 

 של שעות שלמות.  בקריאת שעון מחוגים וחישובי משך זמןמומלץ להתחיל 

את הנושא אפשר לשלב במהלך יום הלימודים ולא רק במהלך שיעורי מתמטיקה )איך ייראו  

 השעון בסיום ההפסקה וכד'(.מחוגי 

 

 word-בקבצי המשימות ל

 תשפ"ב:בשנת הלימודים הבאים הנושאים  ללמד את אין צורך , מסמך מיקוד ההוראהעל פי 

 הכרת השברים חצי או רבע  ✓

 הזזה /שיקוף ✓

 מדידות משקל ✓

   הרחבת תחום המספרים ✓

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1oWQNiIt0cpwH4uozP86uTcOKowoDYVkN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EXS9RLg2KXylUeHuTEkhqHFy705kqRIb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EXS9RLg2KXylUeHuTEkhqHFy705kqRIb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EXS9RLg2KXylUeHuTEkhqHFy705kqRIb?usp=sharing
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 ג כיתה 

   עקרונות המבנה העשרוני

בתחום המספרים    לביסוס עקרונות המבנה העשרוני  שיעורים ראשונים   2-3הקדיש  מומלץ ל

 .  10,000ולהמשיך בהדרגה למספרים עד   1,000עד 

מומלץ .  מאפשרות ביסוס והעמקה של המבנה העשרוני  פעולות החיבור וחיסור בתחום המוצע  

 פי המבנה העשרוני.-לשלב תרגילים בהם הפתרון מתבסס על פירוק המחוברים על

 מספרים.  הנה ומשימות עם ישר יש לשלב שאלות מילוליות מתאימות, משימות אומדן, תוב

 להיעזר: ניתן

  תובנה מספריתבנושא יחידת הוראה  ✓

 

   פעולות חיבור וחיסור  בתחום הרבבה 

על   הפתרון מתבסס  בהם  תרגילים  לשלב  עלמומלץ  העשרוני-פירוק המחוברים   פי המבנה 

 במאונך.   יש את הקשר לאלגוריתם של חיבור וחיסור דגולה

ולאחר מכן להמשיך   ספרתיים -שיעורים ראשונים לחיבור וחיסור מספרים דו  2-3  יש להקדיש  

 למספרים תלת וארבע ספרתיים.  

   מילוליות מתאימות, משימות אומדן, תובנה ומשימות עם ישר מספרים.יש לשלב שאלות 

לות מסוג שא)  .לשאלות מילוליות שיש בהן יותר מפעולה אחתחשוב לוודא שהתלמידים נחשפו  

 .איסוף/ הפחתה(

 ניתן להיעזר:

 )תתפרסם במהלך שנת הלימודים תשפ"ב(  חשבון בנושא פעולות יחידות הוראה ✓

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1yKdp92wy7bl3Nu1g4HhQNzgqsyNleXRA/view?usp=sharing
https://learn.education.gov.il/teacher/#!/he/unit/display/3742/lesson/7495/
https://drive.google.com/file/d/1P9VEvCEAPWpKBzY3WQV8KqTsj1WzvNo3/view?usp=sharing
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   )כפל וחילוק(  השלמה וביסוס של לוח הכפל 

יש לוודא שהתלמידים מבינים את משמעות פעולות הכפל כחיבור חוזר ואת משמעויות החילוק  

  יך לבסס שליטה בלוח הכפל.השונות )חילוק לחלקים וחילוק להכלה( ולהמש

שאלות   לשלב  שאלות   יש  )כולל  מתאימות  משימות-דומילוליות  תובנה   שלביות(,  אומדן, 

 . ומשימות עם ישר מספרים

  שאלות השוואה כפליות  

הנושא   להוראת  זמן  להקצות  יש  חיבוריות  השוואה  בשאלות  עסקו  לא  והתלמידים  במידה 

 בתחום מספרים שמתאים לכיתה ג.

יש לשלב בהוראה שאלות השוואה חיבוריות על מנת לחדד את ההבחנה בין שאלות השוואה 

 חיבוריות לשאלות השוואה כפליות בתחום מספרים שמותאם לתלמידי כיתה ג.   

 ניתן להיעזר:

 משמעויות הכפל וחוקי פעולה ת הוראה חידיב ✓

 

    שימוש בחוקי החילוף הקיבוץ והפילוג 

ויזואליים כמו  , ולהיעזר במודלים  שאלות מילוליות שמזמנות עיסוק בחוקי הפעולותיש לשלב  

 מלבני שטח.

 להיעזר: ניתן

 משמעויות הכפל וחוקי פעולה  בנושאביחידת הוראה  ✓

 

   כפל בעשרות ובמאות שלמות

  שאלות מילוליות מתאימות.יש לשלב 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1sFYr8Ne2hcA99A6EMUmkQU5o__QPlTXM/view?usp=sharing
https://learn.education.gov.il/teacher/#!/he/unit/display/4945/lesson/9640/
https://drive.google.com/file/d/10WS2dMAT8hmBrxlI7oZTiV91ECUAIAi6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10WS2dMAT8hmBrxlI7oZTiV91ECUAIAi6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10WS2dMAT8hmBrxlI7oZTiV91ECUAIAi6/view?usp=sharing
https://learn.education.gov.il/teacher/#!/he/unit/display/4945/lesson/9640/
https://drive.google.com/file/d/1hdDESdzaA_0cd3l_bguwbwkEyBRSZKa0/view?usp=sharing
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     10, 5, 2סימני התחלקות 

 . שלביות(-שאלות  דו)כולל  יש לשלב שאלות מילוליות מתאימות

 

   כפל במאונך

לפני    מומלץ פילוג  בעזרת  הכפל  פעולת  את  ולבסס  כפל של  האלגוריתם  הוראת  להקדים 

 .במאונך

משימות אומדן   שלביות(,- )כולל שאלות דו  שאלות מילוליות מתאימותלשלב    בהוראת הנושא יש

 .ומשימות עם ישר המספרים

 

 )כולל חילוק בעזרת פילוג(  חילוק בתחום המאה עם שארית 

משימות אומדן ומשימות עם שלביות( ,-דו   )כולל שאלות    שאלות מילוליות מתאימותיש לשלב  

 . ישר המספרים

   :להיעזר ניתן

 )תתפרסם במהלך שנת הלימודים תשפ"ב( חילוק עם שארית בנושא ביחידת הוראה  ✓

 

   חשבוןהסדר פעולות 

 ניתן להיעזר:

 )תתפרסם במהלך שנת הלימודים תשפ"ב( בנושא פעולות חשבון  יחידות הוראה ✓

 

   חקר נתונים 

יש לבסס נושא זה  דים לא העמיקו בנושא חקר נתונים בשנת תשפ"א  מכיוון שחלק מהתלמי

 ולהעמיק בו.   

 מספרים טבעיים. אפשר לשלב קריאת נתונים מגרפים בהוראת חיבור וחיסור 

https://drive.google.com/file/d/1po3pExIYgoMZe3dl99ypB4B80gbRl6hq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z_W7eGaKiDAEN4hFiuNEXRXxIqG4DQhe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14h-CxMEMXR_ooa-6GlBXCT5WP0pT5v2h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zVYiM66CIorjRTAk2CI5Q9UP3WQ0sBWi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LyzInBh8NpOFkFzx9-3RaE_DpOHmxYf2/view?usp=sharing
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   מאונכות, מקבילות

, ולא רק כשהם מקבילים  לים במנחים שוניםימקבישרים  ישרים מאונכים ו להקפיד על הצגת  יש  

 . או מאונכים לשולי הדף

   :להיעזר ניתן

✓ ( זוויות  בנושא  הוראה  שביחידת  הראשון  הלימודים  בשיעור  שנת  במהלך  תתפרסם 

 תשפ"ב( 

 

   מיון זוויות ,  זוויות

 .במצולעיםלהציג גם זוויות ו .יש להציג זווית במנחים שונים

 מיון הזוויות יעשה בהשוואה לזווית ישרה.   

 : להיעזר ניתן

 )תתפרסם במהלך שנת הלימודים תשפ"ב(ביחידת הוראה בנושא זוויות  ✓

 

   משולשים 

 . חישובי היקפים ולשלב בהן  מיון משולשים פעילויות שעוסקות בכדאי לזמן 

 

   מרובעים 

 .חישובי היקפים ולשלב בהןחקר ומיון של מרובעים פעילויות שעוסקות בכדאי לזמן 

 

   משקל ו אורך מדידות 

מחיי שאלות  לשלב  הזדמנות  מהווה  זה  למצוא    נושא  מהתלמידים  לבקש  מומלץ  יום.  היום 

 דוגמאות בסביבתם הטבעית )בבית או בכיתה( לנושאים הנלמדים ולחבר שאלות מתאימות.

https://drive.google.com/file/d/1a5nxi9jWhSOuHZ9ZLEEfP0vEJCytte0X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14oy-og3usvEEYaqbXgN7ivgEYzt5Q9KH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v97U5LRajos8YyPMpdNKsqI3gO3BmLZL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UcKsuhyYYP-47wdlhXt-30KeiU70oxlP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z07y57ok1RbDjpT2-OlxOTirEfJks-bF/view?usp=sharing
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   מדידות זמן 

וחישובי משך זמן של שעות שלמות, של חצאי שעות   מומלץ להתחיל בקריאת שעון מחוגים

 ורבעי שעות. 

את הנושא אפשר לשלב במהלך יום הלימודים ולא רק במהלך שיעורי מתמטיקה )באיזו שעה  

 מתחיל השיעור? באיזו שעה יסתיים? איך ייראו מחוגי השעון בסיום ההפסקה וכד'(.

 יש לעסוק בחישובי זמן בימים, שעות, דקות ושניות. 

 

 word-בקבצי המשימות ל

 תשפ"ב:הבאים בשנת הלימודים הנושאים  , אין צורך ללמד אתעל פי מסמך מיקוד ההוראה

 שבר יסודי ✓

 גימטרייה  ✓

 סיבוב ✓

 מדידות נפח   ✓

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1BNgrg7c-EqgKOCYQ2G7SJDLmvs2KwGwj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fg-HeQaaFHxfbPG60JXrECP0DVaC7foG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fg-HeQaaFHxfbPG60JXrECP0DVaC7foG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fg-HeQaaFHxfbPG60JXrECP0DVaC7foG?usp=sharing
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 ד כיתה 

   עקרונות המבנה העשרוני  - מספרים עד מיליון 

ולהקדיש   וגדל  שהולך  מספרים  בתחום  העשרוני  המבנה  עקרונות  את  לבסס  שני את  יש 

 .   10,000ראשונים לתחום מספרים עד  השיעורים ה

 פי המבנה העשרוני.  -על המספריםמומלץ לשלב משימות בהן הפתרון מתבסס על פירוק  

 .ומשימות עם ישר המספריםיש לשלב משימות אומדן, שאלות מילוליות מתאימות 

 :להיעזר ניתן

 תובנה מספריתבנושא יחידת הוראה  ✓

 

   חיבור וחיסור  - פעולות החשבון  

בהוראת נושא פעולות החשבון ניתן להמשיך ולבסס את משמעות המבנה העשרוני )פעולות  

 במאונך.   יש את הקשר לאלגוריתם של חיבור וחיסור  גדולה   , משוואות וכו'(ללא המרה, סדרות

א בעיקר במספרים  כדאי לבסס  עם המרה  וחיסור  חיבור  יש   ספרתיים.-רבעאת הנושא של 

 ומשימות עם ישר המספרים.   , שאלות מילוליות מתאימות תובנה ,לשלב שאלות של אומדן

   :להיעזרניתן 

  תובנה מספריתבנושא יחידת הוראה  ✓

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1HvhpWAnk5kqMNLh1MB6QFNtKZ-PTF8x9/view?usp=sharing
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/matmatika/yesodi/noseem_nilmadim/misparim-tiviyem-tchom-miliyun/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/matmatika/yesodi/noseem_nilmadim/misparim-tiviyem-tchom-miliyun/
https://drive.google.com/file/d/1_FTO32oIYfTxSZjA9dnvURxbrHqLSWJC/view?usp=sharing
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/matmatika/yesodi/noseem_nilmadim/misparim-tiviyem-tchom-miliyun/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/matmatika/yesodi/noseem_nilmadim/misparim-tiviyem-tchom-miliyun/
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     כפל

 בעשרות ובמאות שלמות  כפל 

נלמד לראשונה בכיתה ג' ולכן חשוב לוודא שהתלמידים מבינים  כפל בעשרות ובמאות שלמות   

שאלות ו  תובנה  ,לשלב שאלות של אומדןיש    .  1,000  -, ו100,  10את המשמעות של הגדלה פי  

 מילוליות מתאימות.

 

 כפל בעזרת פילוג וכפל במאונך  

בהם אחד כפל במאונך ילמד לאחר שהתלמידים ביססו את משמעות חוק הפילוג בתרגלי כפל  

 ספרתי. -הגורמים הוא מספר חד

 . ומשימות עם ישר המספרים , תובנהמשימות אומדןמתאימות, יש לשלב שאלות מילוליות 

 

     חילוק

חילוק עם שארית,  של  משמעות  הלפני שמלמדים נושא זה יש לוודא שהתלמידים מבינים את  

מומלץ להתחיל כן  -כמו  , 10X10  ויודעים לפתור תרגילי חילוק עם שארית בתחום לוח הכפל

 בחילוק בעזרת פילוג. 

 חילוק ארוך   

 פילוג.  את משמעות החילוק ניתן לבסס בעזרת חילוק באמצעות

 . ומשימות עם ישר המספרים , תובנהמשימות אומדןמתאימות, יש לשלב שאלות מילוליות 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1GrwduOkZVyzkAHOEAX3zdjvdQEaYuvZn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AHdX8Xu61LCsLQLzNp5W4_A8X1S5NRo0/view?usp=sharing
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      1-וה 0-סדר פעולות חשבון תכונות ה 

ולכן חשוב לוודא שהתלמידים מכירים  את סדר פעולות נושא זה נלמד לראשונה   ג  בכיתה 

 החשבון.

 

   סימני התחלקות  

 . 10, ו  5, 2 -בבפתיחת הנושא מומלץ לשלב משימות בהן עוסקים בסימני התחלקות 

 מתאימות.יש לשלב שאלות מילוליות 

 להיעזר:   ניתן

   9-ו 6-סימני התחלקות בבנושא מצגת משיעור  ✓

 

     מספרים ראשוניים ופריקים ופירוק לגורמים ראשוניים 

- הנושא מאפשר לבצע חזרה על נושאים שנלמדו בשנים קודמות: מספרים זוגיים ומספרים אי

 ות.זוגיים, כפל וחילוק וסימני התחלק

 להיעזר:   ניתן

   ומספרים פריקיםמספרים ראשוניים  בנושאיחידת הוראה  ✓

 מספרים פריקים וראשוניים בנושא מצגת משיעור  ✓

 פירוק לגורמים ראשוניים בנושא מצגת משיעור  ✓

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/16CSpa5V4M0NQI8JLeGReqoUE4sF8I9qZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-O6G1fqCJKI-UTFAAbeHq62QI5Mdijb0/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1yRMe5YYz7g2Kvv0Tlo3navxX46VW7iy8/edit#slide=id.p5
https://docs.google.com/presentation/d/1yRMe5YYz7g2Kvv0Tlo3navxX46VW7iy8/edit#slide=id.p5
https://drive.google.com/file/d/1Cqsi0QrqzgfcBX4w-8i9TSnkdAjJIey9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cqsi0QrqzgfcBX4w-8i9TSnkdAjJIey9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cqsi0QrqzgfcBX4w-8i9TSnkdAjJIey9/view?usp=sharing
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/matmatika/yesodi/noseem_nilmadim/misparim-rishoniym-prikim/
https://docs.google.com/presentation/d/1HsRtKK9v7-CxeFQxPx9h7Cmprl7VpTC6/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1ObZfpSGO5aAqRqE3kxibZNdfd4qANC_E/edit#slide=id.p1
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שמעות השבר כחלק  ומ משלם  , משמעות השבר כחלק  הכרת השבר הפשוט

   שמות שונים לשבר  ו  מכמות 

 .מילוליות מתאימות ושאלות אומדן ותובנהיש לשלב שאלות 

 להיעזר:   ניתן

   )תתפרסם במהלך שנת הלימודים תשפ"ב(   הכרת השבר הפשוט  בנושאהוראה  יחידת   ✓

 

   פעולות בשברים פשוטים 

 .יש לשלב שאלות מילוליות מתאימות ושאלות אומדן ותובנה

 

     מצולעים 

פי אילוצים )מחומש שיש בו  -על  לוודא שהתלמידים יודעים לזהות ולסרטט מצולעים שוניםיש  

פי קריטריונים  -ויודעים למיין מצולעים על  ,זווית וכד'(-לפחות זווית ישרה אחת; משולש קהה 

 שונים.

 

   אלכסון במצולע

בכיתה ג )צלעות מאונכות, מקבילות, סמוכות, שוות,    עסקו   בהם  המושגיםהנושא מזמן ביסוס  

 (.    צלעות נגדיות במרובעיםו

 

   תכונות של צלעות וזוויות במשולש 

יש לוודא שהתלמידים מכירים  .  מיון משולשים על פי זוויות וצלעות נלמד לראשונה בכיתה ג'

 .את סוגי המשולשים השונים

https://drive.google.com/file/d/1oahUMlP4Xosr9WbFxyf6QFLWD09rURT7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oahUMlP4Xosr9WbFxyf6QFLWD09rURT7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aF6X2pF9LXgM5hIeJQwUO3fpiuapC2zx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mDwUFvso6XctT1CJL1g2vSqKR-rwfCB5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y8_ZwAP5FQ6i5ysBZ-FhgMquT44yuQKc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i6lAFzTavypN-Sb2_wESSx-ovap1dR-K/view?usp=sharing
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   ריבוע ומלבן 

 להיעזר:   ניתן

   מלבן וריבוע בנושא יחידת הוראה ✓

 

    שטח והיקף מלבן 

מדידות שטח יש לעסוק גם במשמעות המושג היקף ולחדד את ההבחנה בין   בהוראת הנושא

והיקף.  עוסקים    המושגים שטח  פעילויות שבהן  לשלב  וגם  יש  לסייע  בהיקף  גם  בשטח  כדי 

 לתלמידים להבחין בין השניים. 

 . חוק הפילוגבלנצל את הנושא "שטח מלבן" להעמקת השליטה בלוח הכפל ו כדאי

 יש לשלב שאלות מילוליות מתאימות. 

 להיעזר:   ניתן

   מלבן וריבוע בנושאה יחידת הורא ✓

 

 ; נפח תיבה; שטח פנים( אלכסונים בתיבה,  תיבה וקובייהשל פריסות )  תיבות 

מלבן  ועל תכונות של    , הנושא מהווה הזדמנות לחזור על כפל )חישובי נפח וחישובי שטח פנים(

 וריבוע )פאות של תיבות(. 

 להיעזר:   ניתן

   )תתפרסם במהלך שנת הלימודים תשפ"ב(  תיבות ופריסות בנושאיחידת הוראה  ✓

 

     חקר נתונים 

אמורים להיחשף לדרכי ארגון שונות של נתונים ולהכיר את דיאגרמת היו  בכיתה ג' התלמידים  

 בתשפ"א.  העמודות. מומלץ לוודא שהתלמידים למדו את הנושא 

https://drive.google.com/file/d/1o3gsdJCPUilrvnGORiIYvP2X9HXA0wvu/view?usp=sharing
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/matmatika/yesodi/noseem_nilmadim/geometrya/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/matmatika/yesodi/noseem_nilmadim/geometrya/
https://drive.google.com/file/d/10Jm6QZ5xWw7e_0EMyh8y9K0P7OO1WuDz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Jm6QZ5xWw7e_0EMyh8y9K0P7OO1WuDz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Jm6QZ5xWw7e_0EMyh8y9K0P7OO1WuDz/view?usp=sharing
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/matmatika/yesodi/noseem_nilmadim/geometrya/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/matmatika/yesodi/noseem_nilmadim/geometrya/
https://drive.google.com/file/d/1DvnPkf3pDJcVC_xCU_MYqQ-v1_EfcU9Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NSTu_SrZpN1nouZFOORLQpzry_0ZocoE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NSTu_SrZpN1nouZFOORLQpzry_0ZocoE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NSTu_SrZpN1nouZFOORLQpzry_0ZocoE/view?usp=sharing
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     לוח שנה וחישובי זמן

הלך יום הלימודים ולא רק במהלך שיעורי מתמטיקה )באיזו שעה  את הנושא אפשר לשלב במ

 מתחיל השיעור? באיזו שעה יסתיים? איך ייראו מחוגי השעון בסיום ההפסקה וכד'(.

 יש לעסוק בחישובי זמן בימים, שעות, דקות ושניות. 

 

 word-בהמשימות קבצי ל

 תשפ"ב:הבאים בשנת הלימודים הנושאים  , אין צורך ללמד אתעל פי מסמך מיקוד ההוראה

 ה סיבוביתסימטרי ✓

 ניתוח סיכויים  ✓

 שיטת האלף בית ✓

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1WJIUbqPu1T1i4T73bh_GMgn3BobX7hN4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WJIUbqPu1T1i4T73bh_GMgn3BobX7hN4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WJIUbqPu1T1i4T73bh_GMgn3BobX7hN4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aQgi8jOVw4GP9HUEL33ZPkRVuNbc5pJp?usp=sharing
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 ה כיתה 

    פעולות חשבון במספרים טבעיים 

בהוראת נושא פעולות החשבון במספרים טבעיים ניתן להמשיך ולבסס את משמעות המבנה 

יבור וחיסור עם המרה כדאי חנושא  האת    משוואות וכו'(העשרוני )פעולות ללא המרה, סדרות,  

 ספרתיים. -לבסס בעיקר במספרים ארבע/חמש

 את תחום המספרים. בהדרגה להגדיל ו 10,000מומלץ להתחיל במספרים עד 

 דגש על פיתוח תובנה מספרית גם במספרים גדולים.  יש לשים בכל הפעולות 

 .ומשימות עם ישר המספרים  משימות אומדןמתאימות, יש לשלב שאלות מילוליות 

 :להיעזר ניתן

 תובנה מספרית בנושא יחידת הוראה  ✓

 אלגברית-םפיתוח חשיבה קדבנושא  יחידת הוראה ✓

 

   משמעויות השבר הפשוט  

את משמעות השבר הפשוט כחלק משלם, כולל שברים   היטביש לוודא שהתלמידים מבינים  

, ואת משמעות השבר כחלק מכמות ורק לאחר מכן לעסוק במשמעויות נוספות של  1-גדולים מ

 המספרים וכמנת חילוק(.)כנקודה על ישר  הפשוט השבר

 אמצעי המחשה מגוונים. בייצוגים שונים והוראה והלמידה ילוו בשימוש בה

 . ומשימות עם ישר המספרים , תובנהמשימות אומדןמתאימות, יש לשלב שאלות מילוליות 

 אפשר להיעזר: 

  ים השבר הפשוט וצמצום והרחבה של שברהרחבת משמעות  בנושא  יחידת הוראה   ✓

   )תתפרסם במהלך שנת הלימודים תשפ"ב(

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Ayr8bJ0Lm12dATfs7Tck4Lx7hz0wFb1I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ayr8bJ0Lm12dATfs7Tck4Lx7hz0wFb1I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ayr8bJ0Lm12dATfs7Tck4Lx7hz0wFb1I/view?usp=sharing
https://learn.education.gov.il/teacher/#!/he/unit/display/6082/lesson/11536/
https://learn.education.gov.il/teacher/#!/he/unit/display/3760/lesson/7563/
https://drive.google.com/file/d/1kSUfjkzehu9ZHmcUr6IUjAigvYk-aWEu/view?usp=sharing
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   צמצום והרחבה

בכיתה ד' התלמידים הכירו שמות שונים של שבר, ההוראה התבצעה בצורה אינטואיטיבית  

 ובעזרת אביזרים ולא על ידי האלגוריתם המקובל.  

בדר הנושא  את  לפתוח  זומומלץ  ומודלים  ך  המחשה  אביזרי  האלגוריתם  בהוראת  ולשלב   ,

 . ויזואליים

 אפשר להיעזר: 

הוראה   ✓ משמעות  בנושא    יחידת  של שברהרחבת  והרחבה  וצמצום  הפשוט   השבר 

     )תתפרסם במהלך שנת הלימודים תשפ"ב(

 

   חיבור וחיסור שברים, השוואת שברים 

הפעולות    בכיתה ד' התלמידים ביצעו פעולות חיבור וחיסור בשברים עם מכנים שווים וקרובים.  

אינטואיטיבית ובעזרת אביזרים ולא  על שמות שונים של שבר בצורה    התבססום  במכנים קרובי

 על ידי צמצום והרחבה. 

    מומלץ גם בשנה זו להתחיל את נושא חיבור וחיסור שברים בדרך זו.  

השבר  העלכדי   מהות  הבנת  את  ולבסס  להשוומיק  שונותיש  בדרכים  שברים  , )למשל  ת 

   ולא רק בעזרת הרחבה וצמצום  באמצעות השוואה לחצי, השלמה לשלם ועוד(

 . ומשימות עם ישר המספרים , תובנהמשימות אומדןמתאימות, יש לשלב שאלות מילוליות 

 להיעזר: ניתן

 תובנה מספרית בנושא חידת הוראהי ✓

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/17jSDydmj7KxP1TrXSA7uXjUUJoJlxTFb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IyM9HL4vyM2WZuys96Mt9P-x0oDMMq1a/view?usp=sharing
https://learn.education.gov.il/teacher/#!/he/unit/display/6082/lesson/None/
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   משמעות המספר העשרוני 

 הנושא מהווה הזדמנות לחזור ולבסס את הבנת המבנה העשרוני.

יש לשלב דוגמאות מחיי היום יום ולקשר את הנושא לנושאים אחרים  )מדידות, חישובי כסף  

 ועוד(. 

 להיעזר:   ניתן

הוראה  יח ✓ העשרוני  בנושאידת  השבר  הלימודים    משמעות  שנת  במהלך  )תתפרסם 

   תשפ"ב(

 

   עשרוני    מספרמעבר משבר פשוט ל 

ול לחזור  הזדמנות  מהווה  השבר בהנושא  משמעויות  את  העשרוני,  המבנה  הבנת  את  סס 

 הפשוט והרחבה וצמצום של שברים פשוטים. 

 

   חיבור וחיסור מספרים עשרוניים  והשוואתם 

 סס את הבנת המבנה העשרוני.לבהנושא מהווה הזדמנות לחזור ו

משימות ימות,  מתאיש לשלב שאלות מילוליות  לאורך הוראת כל נושא המספרים העשרוניים  

 . ומשימות עם ישר המספרים , תובנהאומדן

 

   ביסוס מושגים: אלכסונים במצולעים, מקבילות, מאונכות, זוויות

 האלכסונים במצולעים בכיתה ד'. יש לוודא שהתלמידים למדו את נושא 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/134nljEqRxl-eRhuWHzwcx7EWWUVahraU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/160U4lGiJNQnYCoLcyHdD-Eu1I57BRcGg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JpEyv1rDpQxo-rJP_cnu4ay5ma7iltQP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jxn9_TkT1VQGlaQZrhuyZfwCwR3tHTka/view?usp=sharing
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   תכונות , מיון, קשרי הכלה  - מרובעים 

מאונכות, יש לוודא שהתלמידים למדו מושגים הקשורים לנושא: צלעות סמוכות, צלעות נגדיות,  

 מקבילות ועוד. 

 : להיעזר ניתן

   מצגת בנושא תכונות של מרובעים ✓

 

 

 גבהים 

   זיהוי. משימות יש לשלב בהוראה ובלמידה משימות בהן התלמידים נדרשים לסרטט ולא רק 

 

   מדידת שטחים 

בהוראת הנושא מדידות שטח יש לעסוק גם במשמעות המושג היקף ולחדד את ההבחנה בין 

בכיתה ד' למדו התלמידים לחשב שטח של מלבן מומלץ לחזק נושא זה   המושגים שטח והיקף.

בשטח  גם  לשלב פעילויות בהן עוסקים  ו   ,לפני שלומדים לחשב שטחים של משולש ומקבילית

 כדי לסייע לתלמידים להבחין בין השניים. בהיקף גם ו

במשימות   להתמקד  בעזרת  מומלץ  יתבצע  השטח  חישוב  מצולעים  בהן  של  והרכבה  פירוק 

ולא רק באמצעות נוסחאות שטח או קטעים  שטחים  של  ובאמצעות חישובי סכום או הפרש  

 והיקף. 

משימות שמהן יוכלו התלמידים להסיק שאין קשר ליניארי בין שטח  ו  שאלות מילוליותיש לשלב  

 לבין היקף צורה. 

   :להיעזר ניתן

 )תתפרסם במהלך שנת הלימודים תשפ"ב( שטח משולש בנושא יחידת הוראה  ✓

https://drive.google.com/file/d/1FJUmQ8nkAJ0-J0sHbXmiG07wxPEGCM5t/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1kCq14yWSQ6kUmP2kqt29W7TTPAsTa4l0/edit#slide=id.p13
https://drive.google.com/file/d/1xatvOIqjMr1CVxVvQnD3lrnCtrgn7_tP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/123NH8uJMUkZmYtoy1F2f0Er_RkBFb_k2/view?usp=sharing
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   , ממוצע  חקר נתונים 

א  יש לשלב משימות  יקו בנושא חקר נתונים  בשנת תשפ" מכיוון שחלק מהתלמידים לא העמ

  עמודות כפולה.דיאגרמת מודיאגרמת עמודות מ וקריאה של נתונים ההצג שכוללות

 בנושאים  העוסקים  וכאלו  יום  היום  מחיי  פיםרג  ולשלב  גרפים  של  ביקורתית  קריאה  לשלב  מומלץ

 . הקורונה במגפת הקשור מידע כולל, רלוונטיים

 

 word-בקבצי המשימות ל

 תשפ"ב:הבאים בשנת הלימודים הנושאים  , אין צורך ללמד אתעל פי מסמך מיקוד ההוראה

 )הנושא יילמד בכיתה ו'( אחוזים ✓

 ריצוף במצולעים משוכללים חופפים   ✓

 ספרתי -חילוק במספר דו ✓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1NiLagxPo1AuHFmjYwMiNdX3NzKsmtM36/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NiLagxPo1AuHFmjYwMiNdX3NzKsmtM36/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NiLagxPo1AuHFmjYwMiNdX3NzKsmtM36/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Eis7fcUh31zXh-Oi8A-W8Mn1jQKnoKED?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Eis7fcUh31zXh-Oi8A-W8Mn1jQKnoKED?usp=sharing


 מדינת ישראל

 משרד החינוך 

 המזכירות הפדגוגית 

 אגף מדעים 

 הפיקוח על הוראת המתמטיקה 

 

 
 

 
 

 כיתה ו 

   השבר כמנת חילוק

בכיתה ה לעומק  נלמדה  לא  זו של השבר  אותה    ייתכן שמשמעות  ולבסס  לחזור  כדאי  ולכן 

 בעזרת ייצוגים ויזואליים מתאימים.  

 יש לשלב שאלות מילוליות מתאימות, משימות אומדן ,תובנה ופעילויות עם ישר מספרים.  

 להיעזר:   ניתן

  השבר הפשוט כמנת חילוק ושברים עשרוניים על ישר המספריםבנושא  ביחידת הוראה   ✓

 הלימודים תשפ"ב()תתפרסם במהלך שנת 

 

   שברים פשוטים ומספרים עשרוניים על ישר המספרים צפיפות  

פשוטות    כדאי להתחיל בפעילויותצוגים שונים של שברים.  ינושא זה מזמן חזרה על מעבר בין י

של שברים פשוטים או מספרים עשרוניים על ישר המספרים ולאחר מכן לשלב את שניהם על  

 אותו ישר.   

 אפשר להיעזר: 

  השבר הפשוט כמנת חילוק ושברים עשרוניים על ישר המספרים  בנושאהוראה  ביחידת   ✓

 )תתפרסם במהלך שנת הלימודים תשפ"ב(

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1sqxuEHzuZWBNf7FbkeaSghyogPOB06Jd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jI5J65nWle-o_pgYQanK8U3uliCDTxYh/view?usp=sharing
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   כפל שברים פשוטים 

שלם בשבר ובמספר מעורב במשמעות של חיבור חוזר,    בכפל  ה-בכיתות ד התלמידים עסקו  

 כדאי להתחיל בפעילויות שמבססות משמעות זו. 

יש    הנושאהוראת  את   פשוט  בשבר  פשוט  שבר  ויזואליים  ללמד  כפל  מודלים  של  בשילוב 

 . , למשל בעזרת מודל של מלבני שטחמתאימים

 יש לשלב שאלות מילוליות מתאימות, משימות אומדן ותובנה. 

 להיעזר:   ניתן

 כפל שברים פשוטים )תתפרסם במהלך שנת הלימודים תשפ"ב(  בנושאיחידת הוראה   ✓

 

   וכו'  100,  10 -עשרוניים ב מספרים כפל וחילוק  

הלימוד על   המספרים העשרוניים. יש לבסס אתומשמעות  נושא זה מזמן חזרה על עקרונות  

 ותובנה.  משימות אומדןלשלב ומשמעות המבנה העשרוני, 

 להיעזר:   ניתן 

  השבר הפשוט כמנת חילוק ושברים עשרוניים על ישר המספרים  בנושאה  ביחידת הורא ✓

 )תתפרסם במהלך שנת הלימודים תשפ"ב(

 

  עשרוניים   מספרים כפל 

 יש לשלב שאלות מילוליות מתאימות, משימות אומדן ותובנה. 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1QODdwPxmjL7mrVlyiBzVPhxDge9CecCd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yY_NMNJO9oXFNK3jYuu1Aw8LIlUpJZPs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E0uYfGw2o637UXOWb0NIs0gVeisgEtZ_/view?usp=sharing
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  עשרוניים   מספרים חילוק  

משימות אומדן  ולשלב שאלות מילוליות מתאימות,  , ומודלים ויזואליים מתאימיםביש להיעזר  

 ותובנה. 

 

   , חישוב החלק ומציאת הכמות היסודית חלק של כמות, מציאת ערך החלק

שבהם ערך החלק נושא זה נלמד בשנים קודמות בעזרת שימוש במודלים ויזואליים ותרגילים  

כדי לחזק את  שברים.    זו לומדים לבצע את החישובים גם בעזרת כפל   בשנההוא מספר טבעי.  

 להתחיל בדרכים שנלמדו בשנים הקודמות.  הבנת משמעות הנושא כדאי 

 מתאימות, משימות אומדן ותובנה.יש לשלב שאלות מילוליות 

 

   חילוק שברים פשוטים 

 . מודלים ויזואליים מתאימיםביש להיעזר 

 יש לשלב שאלות מילוליות מתאימות, משימות אומדן ותובנה.

 להיעזר:   ניתן

 יחידת הוראה בנושא חילוק שברים פשוטים  ✓

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/11Eh1wpB2xkZxkK6oUmpUsx0ou6Daone0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jngHoK8UsGMMpbBhMkjpizYI-VWMYqtz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jngHoK8UsGMMpbBhMkjpizYI-VWMYqtz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jngHoK8UsGMMpbBhMkjpizYI-VWMYqtz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jn1L91WsTazlBJo18spsmAhpNZ5bbbIg/view?usp=sharing
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/matmatika/yesodi/noseem_nilmadim/peolot-shvarim-pshotim/
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 אחוזים 

ייתכן שחלק מהתלמידים לא נחשפו לנושא אך  הנושא מבוא לאחוזים נלמד לראשונה בכיתה ה,  

 וחישובי אחוזים פשוטים. מומלץ לעסוק בעיקר בפעילויות שמבססות את משמעות האחוז . זה

בנושא משמעות האחוז, חישובי הנחה   יום   היום   מחיי  שאלות  לשילוב  הזדמנות  מהווה  הנושא

של   ביקורתית  וקריאה  דוגמת  והתייקרות  התקשורת,  באמצעי  פרספרסומים   ת וממודעות 

 וכד'(. 70%ולאחריה הנחה של  30%הנחה של לדון המשמעות של )למשל: 

 להיעזר:   ניתן

משמעות וחישובים ראשונים )תתפרסם במהלך שנת    -  חוזיםא  בנושאיחידת הוראה   ✓

 הלימודים תשפ"ב(

 

 עשרוניות  מידות 

 וכו.  1,000, 100,  10-מאפשר עיסוק חוזר בכפל וחילוק של מספרים עשרוניים בהנושא 

 

 והעמקה  הרחבה - ופעולות מספרים 

)טבעיים, שברים   בין מערכות המספרים השונות יםקשרה של הבנהעמקת ה נושא זה מיועד ל

זה   נושא  לנצל  מומלץ  עשרוניים(  ומספרים  פעולות פשוטים  של  וההבנה  השליטה  לביסוס 

 . החשבון במספרים טבעיים, בשברים פשוטים ובמספרים עשרוניים

, תובנה ומשימות עם ישר יש לשלב שאלות מילוליות כוללות )אינטגרטיביות( , משימות אומדן

 המספרים.

   :להיעזר ניתן

 אלגברית-פיתוח חשיבה קדם בנושא היחידת הורא ✓

https://drive.google.com/file/d/1boFCO0-gXJZ9SpsTssnYxnnpicRe0aVr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15UUuYQQbn9R5kRUhRPuMpch2pbPWw78y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cHE86Bhw4IkdcIRvARAUdPIx5q1Wew-R/view?usp=sharing
https://learn.education.gov.il/teacher/#!/he/unit/display/3883/lesson/7877/
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אינטגרטיביות   ✓ פעילויות  בנושא  הוראה  הלימודים  יחידות  שנת  במהלך  )תתפרסם 

 תשפ"ב( 

 סיכויים  וניתוח  נתונים  חקר

א  יש לשלב משימות  יקו בנושא חקר נתונים  בשנת תשפ" מכיוון שחלק מהתלמידים לא העמ

 נתונים וממוצע.    שכוללות  דיאגרמת עמודות, דיאגרמת עמודות כפולה, טבלאות 

 יש לשלב שאלות מילוליות מתאימות, משימות אומדן ותובנה.

פים מחיי היום יום וכאלו העוסקים בנושאים רמומלץ לשלב קריאה ביקורתית של גרפים ולשלב ג

 פת הקורונה. רלוונטיים, כולל מידע הקשור במג

 

 נפחים וחישובי גופים הכרת

בהוראת נושא חישוב נפחים מומלץ לוודא שהתלמידים מבינים כיצד למצוא נפחים של תיבות. 

 . מהתלמידים לא הספיקו ללמוד אותו כראוי()נושא זה נלמד בכיתה ד וייתכן שחלק 

 

 מעגל ועיגול 

אפשר לוותר על הוראת הנושא בתשפ"ב, ולנצל את השעות שהתפנו לביסוס במידת הצורך  

 והיקף של מצולעים. הידע וההבנה של חישובי שטח 

 

   מצולעים, חישובי שטח והקף   –ביסוס 

חשוב לוודא שהתלמידים .  בשנה זו  במצולעים שונים  בכיתה ה התלמידים למדו חישובי שטחים

צורות  ו  מקבילית, מלבן, משולשים    שטחים והיקפים במצולעים שונים:בי  מבינים את נושא חישו

 למרות שאינו נמצא בתוכנית הלימודים של כיתה ו.  יש להקדיש זמן לביסוס הנושא. מורכבות

 

https://drive.google.com/file/d/1RRTuQOdmBW4FNZnqQ4cYfllhhcuW6FdC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y-DCS7HbCuDHggjE37W0FTLkUs50rm_e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ClLLoCEnUCap_9_jHBGfrihsRTP0OybN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_kVAx84ErS2rApCcRM7na2BgaYkrolwZ/view?usp=sharing
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 word -ב המשימות לקבצי

 תשפ"ב:הבאים בשנת הלימודים הנושאים  , אין צורך ללמד אתעל פי מסמך מיקוד ההוראה

 קנה מידה ✓

 יחס ✓

 שאלות תנועה והספק  ✓

https://drive.google.com/drive/folders/1JJWsxAWe_dsfpClkNLVb6SpsV9oCFUsm?usp=sharing

