
ג"אבני דרך למורי המתמטיקה תשפ
ר מריט דרעי"ד

ד"מדריכה ארצית למתמטיקה בחמ



היכרות•

משימת פתיחה•

בשיעורהמורהבתפקידשינויתהליכי•
המתמטיקה

חומרים•

הודעות•

שאלות•

?מה יהיה לנו היום



מתמטי  ד"חממפגשי 
ג"תשפ

18.1 23.11 14.9

17.5 22.3 15.2

:  ימי רביעי בין השעות
20:00-21:30



משימת פתיחה

https://solveme.edc.org/mobiles/


...מה היה קורה אילו



?אז מה היה לנו כאן

בואו נשחק

https://solveme.edc.org/mobiles/


המרחק בין השנת הראשונה לשנת השנייה גדול פי שניים  . לפניכם ישר מספרים

.מהמרחק בין השנת השנייה לשנת השלישית

.כתבו שתי אפשרויות שונות. השלימו את המספרים בשנתות החסרות

24 ??

.הצעה לחידת פתיחה

?  מה ניתן לשאול? מה זה מחזק: אפשרויות

איך נתאים לשכבות  ? כמה אפשרויות יש

.אתגר לחזקים, פיגומים למתקשים? השונות



שינויים בתיאוריות למידה והבנת מהות הלמידה

פרדיגמה  
ביהביוריסטית

פרדיגמה  
קונסטרוקטיביסטית

פדגוגיה-נוירו

ר דורית נריה"מתוך מצגת של ד



השוואת תיאוריות למידה

קונסטרוקטיביזם-הבניית ידע 

הסמכות על הידע עוברת מהמורה לתלמיד•

מדריך נותן , התלמיד פעיל בלמידה המורה מנחה•

פיגומים

שאלות המורה לרוב פתוחות ומעודדות חשיבה•

תשובות התלמידים מגוונות ולעיתים לא צפויות•

בקשה , ערעור, שרשור)משוב המורה מקדם למידה •

(התייחסות לדברי עמיתים ועוד, להסבר

מעורבות של , מזמן הקשבה פעילה: שיח דיאלוגי•

,  הפקת טיעונים, התייחסות לדברי עמיתים, תלמידים

קישור בין רעיונות ועוד

הגישה המסורתית–הקניית ידע 

המורה הוא סמכות הידע המרכזית•

,  עובדתיות)שאלות המורה לרוב סגורות •

(ללא מתן זמן לחשיבה, לא/כן, פרוצדורות

תשובות התלמידים לרוב קצרות וצפויות•

משוב המורה הוא לרוב מעריך•

IREדפוס השיח בכיתה הוא •

רוב הזמן המורה עומד ומדבר : מונולוגישיח •

(מ"מע)והתלמיד פאסיבי 



ר דורית נריה"מתוך מצגת של ד



שיתופיות

טיעוניות

רפלקציה

הבניית 

ידע

שלוש  לבנים גדולות  

בהבניית ידע



בשביל מה ללמוד מתמטיקה בעידן  
?העידן הדיגיטאלי/המידע

מידע איננו ידע•

,  חשיבה,מעורבות)עיבוד המידע באמצעות למידה פעילה •

.מסייע להפוך את המידע לידע( שיח

ידע קודם מהווה תנאי הכרחי להבניית ידע חדש ומאפשר  •

לזכור אותו טוב יותר

חשיבה יצירתית  , ידע קיים מהווה תנאי לחשיבה מסדר גבוה•

וחשיבה ביקורתית



חיצוניתתמורהללאמהבדברלעסוקללמודהרצון-פיתוח הסקרנות

ר דורית נריה"מתוך מצגת של ד



מתמטיקה בחיי היום יום-רלוונטיות 



?מתמטיתחשיבהבפיתוחלתלמידיםנסייעכיצד

היכולת לשלוף את הידע  

במקומות המתאימים

עובדות חיבור  –שינון
עובדות  , וחיסור

חוקי חשבון, הכפל

התמודדות עם פתרון 
היכרות וחשיפה  –בעיות

,  לאסטרטגיות פתרון מגוונות
קישור בין אסטרטגיות  

דיון על דרכי פתרון  , פתרון
.ויעילותן

שילוב משימות  
המקדמות תובנה

בין  קישוריות
מושגים מתמטיים

–שיח מתמטי 
,  טיעוני, שיתופי

רפלקטיבי

למידה של 
ופחות  אסטרטגיות

'טריקים'של 

במודליםשימוש 
ובאמצעי המחשה

משימות מגוונות



שינוי בתפקיד המורה-לסיכום 

ר דורית נריה"מתוך מצגת של ד



ההוראהתכנון
ג"בתשפ

. במסמך מיקוד הלמידההמלצה ללמד לפי ההנחיות 

:'אבכיתותההוראהתכנון

יהיהאפשרשבהןופעילויותלמשחקיםזמןלהקדישמומלץ
סדראת,המספריםשמותאתמכיריםהתלמידיםהאםלבדוק

,המשךבספירתגם,30עדלפחותלספוריודעים,המספרים
לזהותויודעיםפריטיםלמנותיודעים,5ושל2שלובדילוגים

.בסיסיותגאומטריותצורות

:'וכיתהבההוראהתכנון

קריטייםשהםלימודנושאיולחיזוקלביסוסזמןלהקדישיש
ושליטהאומדן,מספריתתובנה:יסודי-בעלהלימודיםלהמשך

ומספריםפשוטיםשברים,טבעייםבמספריםהחשבוןבפעולות
שטחיםשלההבנהאתלחזקישבגאומטריה.עשרוניים
ושל(מקבילית,מלבן,משולש)בסיסייםמצולעיםשלוהיקפים
.מורכביםמצולעים

https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/matmatika/Yesodi/inspector-desk/mikud-tashpag.pdf


למידה-חומרי הוראה

להיעזראפשרבהםרביםלמידה-הוראהחומריפותחווהתלמידיםהמוריםלרשות

:מתמטייםדיוניםולקידוםההוראהלגיוון

.פעריםלצמצוםוהמלצותודוגמאותהלימודנושאיפירוט:ההוראהלארגוןהמלצותמסמך-א

שלסדרהכוללתהוראהיחידתכל.הוראהעובדישבפורטלהפדגוגיבמרחבהוראהיחידות-ב
.הלימודיםמתוכניתמרכזיברעיוןהעוסקיםשיעוריםחמישה-ארבעה

בתקופתשהופקו,ובערביתבעבריתמצולמיםשיעוריםלמצואתוכלו,הפדגוגיבמרחב-ג
.ערביתובעבריתב,המצולמיםלשיעוריםהנלוותהמצגות:השיתופיתבתיקייה.הקורונה

.מתמטישיחהמקדמותחודשיותמשימותמפורסמותהפדגוגיבמרחב-ד

.מתמטישיחלפיתוחמשימותבאוגדןגםלהיעזראפשר-ה

"ילדיםמשחקזהמתמטיקה":'ב-'אכיתותלתלמידיהמתמטיקהבהוראתמשחקיםשילוב-ו

."ילדיםמשחקזהגאומטריה"ו

בחינוךפעילויותבאוגדןולהגינותחשבוןעושיםוומתמטיקהנבונהצרכנות:פיננסיחינוך-ז

.פיננסי

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/math/primary-school/Teaching-organization.pdf
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/
https://drive.google.com/drive/folders/1Dt3AzEZIXGqAXx2wHALY02wGwZE2HRXQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZdFZePHs4VfQgfzA1izphrB7uM_C65Tx?usp=sharing
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/matmatika/yesodi/oraat-math/dapim-hodshiim/
https://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_k2&view=item&id=1942:ogdan-classroom-discussions
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/mathischildrengame.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/kenes_geometric/booklet-geometry.pdf
https://www.consumers.org.il/files/files/hinuh/Moatza_lezarchanut_Math13.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafHevraRuach/moatza_zarhanut.pdf
https://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_k2&view=item&id=2389:financial-education


חומרי הוראה ולמידה נוספים

הפדגוגימרחבה•

.היסודיבחינוךלמתמטיקהארצימוריםמרכז•

.נוספותופעילויותוספלאטאומדןמצגות•

.ירושליםמחוזשלהמתמטיקהאתר•

והעשרההעמקהמשימות:המתקדמיםלתלמידיםחומרים•

ד"החממינהלבאתרמתמטיקה•

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/matmatika/yesodi/
https://ymath.haifa.ac.il/
https://drive.google.com/drive/folders/1ogNdmmeBRY8NDo6FUbt0hxsLqqL0NLaP?usp=sharing
http://www.math.jedu.org.il/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/matmatika/yesodi/oraat-math/peiluyot-talmidim-mitkadmim/
https://edu.gov.il/sites/Hemed/ysodi/l-hol/Pages/math.aspx


במתמטיקההערכה

.'ועד'גכיתותלתלמידיפנימייםמיפוימבחני•

כיתותתלמידישלוההבנההמיומנויות,הידעלבדיקתהמיועדותקטנותהערכהיחידות•

הוראהתכנוןלצורךהתלמידיםשלוהמיומנויותהידעלמיפוילשמשיכולותהיחידות.'ו-'ג

.מיטבי

.הפדגוגיבמרחבלמצואאפשרבמחווניםהמלוותהערכהמשימות•

למצואאפשרתלמידיםלפתרונותובדוגמאותבמחווניםהמלווה,הערכהמשימותאוגדן•

.ביסודילמתמטיקההמוריםמרכזבאתר

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/mipuy21/mipuy-math-heb-21.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/test_units_math/Math_units_haredi_grade3.htm
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/matmatika/yesodi/oraat-math/assessment-tasks/
http://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1113:for-teachers-ogdan-evaluation&catid=31:for-teachers&Itemid=49


תאריכי אירועים  
מתמטיים  

ד"בחמארציים 

מפגשי למידה למורי  –" מתמטיד"חמ"•
ד"בחמהמתמטיקה 

•14.9 ,23.11 ,18.1 ,15.2 ,22.3 ,17.5

בסימן ימי תשועה  ד"בחמשבוע מתמטיקה •

'כ-'טו, (יום העצמאות, יום ירושלים, ג בעומר"ל)

7-11.5.23, ג"באייר תשפ

24-25.7.23–תשפגימי עיון ארציים קיץ •



ב-למורי אווצאפקבוצת 
https://chat.whatsapp.com/E7YWoVRikMj7frJJqXOnmY

ד-גלמוריווצאפקבוצת
https://chat.whatsapp.com/I3SpO7LrRBID19yuPT1dU

ו-הלמוריווצאפקבוצת
https://chat.whatsapp.com/FbyXa64mu5tGDHcD5cX6j3

https://chat.whatsapp.com/E7YWoVRikMj7frJJqXOnmY
https://chat.whatsapp.com/I3SpO7LrRBID19yuPT1dU
https://chat.whatsapp.com/FbyXa64mu5tGDHcD5cX6j3




!בהצלחה


