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  במתמטיקה לאומי-שעשועון חידות בין -קנגורו 

  שנה שלישית בישראל

 

 
 

  לאומי במתמטיקה, פיתוח חשיבה, כיתות ב' עד י', מסלולי השתתפות, תעודות ופרסים-ןשעשועון בי
 

מתמטיקה  "במתמטיקה שאחד מעקרונותיו הוא לאומי-ביןשעשועון חידות  או שם של משחקהוא  קנגורו

 ."לכל
 02-מ יותרהשעשועון מתקיים במדינות שונות בעולם  .בעולםהנרחבת ביותר  זו הפעילות המתמטיתכיום 
 .0-15מיליון תלמידים בגילאים  5.6-מדינות ויותר מ 02-ל קרובכיום  בו משתתפיםושנה 

 

פתרון בפיתוח חשיבה באמצעות כמה שיותר תלמידים לעסוק  הביאל היאהמטרה העיקרית של השעשועון 
 .שפתרון בעיות אינו מאיים ויכול להיות תהליך מאתגר ואף משעשע תלמידיםבעיות מתמטיות ולהראות ל

 
 .זה עשועוןשב ףלהשתתישראל גם  הצטרפה תשע"דהחל משנת הלימודים 

הח"מ )ד"ר מארק אפלבאום( העוסק שנים רבות בהכשרת מורים למתמטיקה במכללת מדובר ביוזמה של 
קיי. המטרה היא להנגיש שעשועון בינלאומי, המתקיים במדינות רבות בעולם, גם לילדי ישראל. 

ההשתתפות בשעשועון מתאימה לכל תלמיד המעוניין בכך, ולא מכוונת רק לתלמידים ברמות גבוהות של 
 הישגים.

של  ובחסות משרד החינוךבמתמטיקה מקצוע הפיקוח על הבברכת ועבר בבתי הספר מן בארץ עווהשעש
 "ש קיי, באר שבע.ע לחינוך האקדמית המכללה

 

 מידע מתומצת על השעשועון
 
  ידים בכיתות ב' עד י'ממיועד לתלהשעשועון. 
  ותימשימות אוריינ כולל, מתמטיות בנושאים שונים וברמות קושי שונות כולל משימותהשעשועון. 
  .המשימות מותאמות לדרגת הכיתה של התלמידים 

 . המטרה היאמחיי היומיום של הילדיםבתכנים הלקוחים  יותריעסקו כמה שמשימות הנעשה מאמץ כי 
"חיי ונושם", ולא רק כזה שמכיל  הואולכן המקצוע  מהחיים חלק היאהמתמטיקה  כילהמחיש 

 .לאומיננבחרו על ידי הוועד הבי המשימות נוסחאות ומספרים.
 אפריל-השעשועון מתקיים אחת לשנה בחודשים מרץ.  
 קבל משוב לגבי המיקום , כאשר כל ילד שמשתתף יתאישיעל בסיס בחירה א ישעשועון ההשתתפות בה

 המשוב יינתן עד חודשיים לאחר מועד השעשועון.ביחס לבני גילו בארץ.  הישגיו של
 הזוכים מקבלים פרסים חינוכיים שונים.תעודת השתתפות ובלים כל המשתתפים מק 
  :דקות 06משך העברת השעשועון 
 באחד המסלולים  ויכול להשתתף להירשם מראש? כל ילד שחפץ בכך צריך מי משתתף 

 . )מוסבר בהמשך(
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 השתתפות בקנגורו ישראל 

 (. למדינה מדינה בין שונה) יחסית סמלי בתשלום כרוכה המדינות בכל בשעשועון ההשתתפות
 

 בישראל אנו מציעים שתי אפשרויות נפרדות לרכישה:

 (שעשועון השנתימנוי מתמשך )שאינו כולל השתתפות ב .1
 השנתי שעשועוןבכרטיס השתתפות  .2

 

  - י'( עד' ב)מיועד לכיתות  מנוי מתמשך

 162 -סך הכל כ  .אינטרנטיותחידות מתמטיות תהליך מתמשך של פתרון המנוי חושף את הילד ל .1
 . משאלוני קנגורו משנים עברושתילקחנה חידות 

 . חודשיםכארבעה ויימשך אוקטובר שלב זה יחל בחודש  .0
משימות בכל שבוע(, וכל משתתף יקבל  8לאתר אינטרנט ייעודי )באופן הדרגתי המשימות יועלו  .3

 סיסמת כניסה אישית. 
 כל תלמיד יקבל משוב על פתרונותיו. .4
 .ידי מורה למתמטיקה(-שרוכש את המנוי יכול לקבל תמיכה טכנית ו/או תמיכת תוכן )עלכל תלמיד  .6
 .יהיה פתוח לתרגול גם לאחר השעשועון השנתיימשיך והאתר  .5

 

 ₪ 05 הוא המתמשך המנוי מחיר

 כדי. השנתי בשעשועון להשתתף זכות מקנה ואינה מתמשך תרגול רק מאפשרת המנוי רכישתשימו לב כי 
 .שתתפותהה כרטיס בנפרד לרכוש יש, השנתי בשעשועון להשתתף

 

 י'( –' ב)מיועד לכיתות  בשעשועון השנתי השתתפות כרטיס

מתוקשב. לאומי בינבשני שלבים: שלב ראשון ובו המשתתפים ייבחנו במבחן  יתקיים השעשועון .0
שלב הגמר יוזמנו התלמידים שיעברו את השלב הראשון. שלב הגמר יתקיים במספר  –בשלב השני 

 מקומות בארץ. 
 

 ₪ 05הוא  מחיר כרטיס ההשתתפות
 

 http://www.kangaroo.co.ilלמידע נוסף ולהרשמה, היכנסו לאתר: 

 

 בברכה,

 

 גב' אלה סניטובסקי                                     ד"ר מארק אפלבאום

 סמנכ"לית קנגורו ישראל                                     נשיא קנגורו ישראל
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