
  התכנסות ורישום 09:00-09:30 

 ברכות 03:90-00:00

 :הרצאות פתיחה

 ןגבי סלומו' פרופ -                 "?כיצד יצלחו הנישואים בין טכנולוגיה לחינוך" 00:00-00:01

 שוקן שמעון' פרופ -" גישות ומגמות: הוראת ולמידת מתמטיקה בעידן הרשת" 00:01-00:01

 קפה וביקור בתערוכההפסקת  00:01-00:01

 
 חצבאולם  חבצלתאולם  רותםאולם  יערהאולם  אולם ראשונים אודיטוריום

 סבב ראשון –מושבים מקבילים  00:01-09:90

00:01-01:01 

 רותי ברקאי  וסיגל יודוביץ מאיה לולקו יוסי אלרן 
 ואסתר לוינסון

 חנה, אודליה אבורמד לובה קורץ
 מזרחי ורבקה מור

 פאוז מסרי
 ועבדאללה קעדאן 

, דוידסון לחינוך מדעימכון 
 מכון ויצמן למדע

 ,  מחוז צפון אוניברסיטת תל אביב מחוז צפון, בית ספר אלומות
 שלומי ,"יצחק בן צבי"בית ספר 

 בית ספר, גובראן בית ספר מחוז חיפה
 מחוז דרום, אלאמל

ממשחק החיים לחידת 
 שחמט

מהלכה  –שיעור מתמטיקה 

 למעשה

הצדקות , הנמקות, הסברים
 והוכחות בבית ספר יסודי

, מוחשיים בייצוגים שימוש
וסימבוליים ממוחשבים  ויזואליים

התחלקות  :בעיה פתרון צורךל
 מספר במכפלת ספרותיו

 -שינוי תפיסה אצל המורה  וצמצום הרחבה – יחס
ממשימות תרגול למשימות 

 חקר

01:10-01:10 

 אחמד -ראיד שיח ענת לוי שמוליק לונדון דניאלה לוזון רותי שטינברג
 עביד-אבוולינדה 

 איריס חיים

מכללת סמינר הקיבוצים 
 "פשוט חשבון"ו

עת , "כפר שמריהו"בית הספר  Slate Science Project 01חשבון , למדא
 הדעת

 אעבלין' בית ספר יסודי ג
 ,אלעין 'יסודי אבית ספר 

 שפרעם

 מחוז דרום

פיתוח חשיבה אלגברית 
בבית הספר היסודי בכיתות 

פיתוח תובנה : 'ו -'א
ומציאת קשרים , מתמטית
 מתמטיים

מדידות ומה , תכונות: אומטריהיג
 שבניהם

ספרי לימוד מבוססי טאבלט 
 בהוראת ולימוד מתמטיקה

" שטחים"שיעור חקר בנושא 
 בשילוב כלים טכנולוגיים

שילוב התנסות מוחשית 
עם שימוש בתוכנת 
האקסל ככלי לגילוי 

 מתמטי    

מדריכים מתנסים במיני תהליך 

 שיעור של חקר

09:00-09:90 

  מירי וולף ייסון קופר'ג
 ראיסה וגוברמןו

  רחל פילו
 ואירית פלד

 מירב דדון מאסרווי נאיפה ילנה נפתלייב

בנים " אהבת ישראל"בית ספר  מכון וייצמן למדע
 מחוז ירושלים, בית שמש

 
המכללה האקדמית לחינוך 

 .אחווה

מכללת סמינר הקיבוצים 
 ואוניברסיטת חיפה

 ,בית ספר יסודי סאלם מטח, אוניברסיטת חיפה
 כפר סאלם ,מעלה עירון
 מחוז חיפה

מעלה , מעלה התורה בית ספר
 אדומים

ללמוד חשבון יסודי 
 !?ממתמטיקאים

פיתוח ראיה מרחבית בשעות 
 הפרטניות

התפתחות כישורי מודלינג 

 בקרב תלמידי בית ספר יסודי

: ספר הלימוד בעידן הדיגיטלי
חדשות להוראה אפשרויות 

 וללמידה

לדעת את  –לוח הכפל 
העובדות או לדעת לחשב 

 ? אותן

, היכרות :גורמים של מספר
 חוקים ותקשוב, תכונות



 ארוחת צהריים וביקור בתערוכה 09:90-00:90

 סבב שני –מושבים מקבילים  00:90-01:91

00:90-01:00 

  איליה סיניצקי
 ומרינה סיניצקי

  לי-קן דני ני'חנה קלוז שחברי-עואודהוהיינה 'ג רחלי גבאי
 לאה ורחל

 קרן כהן

המכללה  –אקדמית גורדון 
 אקדמית לחינוך

 מרכז הידע. ה. מ

  ,בית הספר הפתוח מכללת סכנין מחוז חיפה
 חיפהמחוז 

סגת י מתמטי פ"בית ספר תל ה  אילת "פסג
 זאב צפון

בעיות הפוכות כדרך לשינוי 
הדגשים בלמידת 

בבית הספר המתמטיקה 
 היסודי

לאיתור חוזקות וחולשות כלי 
 .'במתמטיקה של תלמידי כיתה ו

הטמעה ושימוש , תהליך בנייה
 במחוז חיפה

שימוש בשברים במהלך 
ההתמודדות עם פעילות 

 מודלינג

הבנת הנושא שוויון בעזרת 
 יישומונים

האם יש מה לגלות בסימני 
 ?   3 -התחלקות ב

מפעילות  :האופה היצירתי
לפתיחת שיעור לשיעור עשיר 

המשלב שימוש בכלים 
 טכנולוגיים

01:01-01:91 

 , צינצינטוס בסן רונית גלי שמעוני
 זליכה שלומיתו מני ענת

 זגדון-ניצה מרק
 איילת קצוףו

  ברוזה אורית
 הראל ורז

 נעמה גילאור , ציפי יעקב פולינה גוטין
 ואתי גוילי

המרכז הישראלי למצוינות 
 בחינוך

 המכללה ,הקיבוצים סמינר מכללת
 לטכנולוגיה, לחינוך האקדמית

 אביב-ולאומנויות ומחוז תל

 חולון , גורדון. ד.א בית ספר חיפה, בית ספר אילנות עמותת סנונית מכללת לוינסקי לחינוך
 אונו -קרית ,יעקב כהן בית ספר
 מת גןר ,נטעים בית ספר

 מחוז תל אביב
הפשוט הוראת נושא השבר 

בסיוע יישומון המבוסס על 
 מודל העיגולים

ב לקראת -קידום מורי כיתות א
 הוראת מתמטיקה מיטבית

לומדים גיאומטריה בעזרת כלי  זיכרון וזיכרון של לוח הכפל
 גיאוגברה

הבנה עמוקה של מבנה 
  -המספר העשרוני 

פתרון בעיות בעזרת 
 חשיבה מסדר גבוה 

כתנאי להבנת האלגוריתם 
וחיסור מספרים לחיבור 
 גדולים

הבניית ידע בחיבור וחיסור 
שברים פשוטים על פי מודל 

פתרון בעיות ושילוב המחשה 
אינטראקטיבית באמצעות 

 גיאוגברה

 קפה ועוגה וביקור בתערוכה 01:91-00:00

00:00-00:00 
 "הליכה אל הלא נודע"

 תיאטרון המדורה המודרנית ,אורי אלון בשיתוף אנסמבל קרטושקס 'פרופ

 

 

 


