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 רציונל ההשתלמות
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 ....פתח דבר

 

 א החל מהלך התמקצעות מתמטי למורי כיתות א ב"תשעבשנת 

 

 

 ארציתממוקד המשלב מסגרת הכשרה זהה ברמה מהלך 

 

 

 שעות 90כ "שעות כל שנה סה 30   –' ג' ,  ב,  ' א:   שנים 3

 

 

 המתמטיקההפיקוח הארצי על : פעולה ביןשיתוף           

 סמינר הקיבוצים ומחוז תל אביבמכללת                 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ?מה במצגת

 

 אופן שיתופי פעולה.  2מטרת ההשתלמויות     1.
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 ברמת מורה•

 עם אוריינטציה לכיתה•

ברמת לומדים כולל תוצרים  •

 מהשטח

 שילוב יישומונים•

 

 ברמת מורה•

 עם אוריינטציה לכיתה•

ברמת לומדים כולל תוצרים  •

 מהשטח

 שילוב יישומון•



 

 מטרת ההשתלמויות

 
 הפורמאליאת הידע לפתח               

 

המושגים  להבניית הידע אינטואיטיבי לקשר בין 

 המתמטיים  

 

 שיעור המתמטיקההשבחת 
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 באופן ספציפי יותר

 

להצגת , בהוראה להדגמההמשמשים 

 ולהכללהלתרגול , לפתרוןלגיבוש אסטרטגיות , להתנסות, הבעיה

 המשך השימוש במחברת ובאמצעי תרגול מסורתיים, וכל אלה לצד
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 אופן שיתופי הפעולה

 
הסילבוס ומערכי שיעור  , קבלת המתווה להשתלמות1.

 המתמטיקהי הפיקוח על הוראת "ע

 

קיום מספר מפגשים משותפים שכללו שיח על מערך  2.

 בהשתלמותהשיעור ועל אופן הנחייתו 

 :בהקשר של

 

 

אופי קבוצת  

 המשתלמות

שילוב  

מאמר  

 רלוונטי

ידע פדגוגי  

 רלוונטי

ידע  

  דיסיצפלינרי

 ברמת מורה

התחברות  

אישית של  

 המנחה

שילוב  

 יישומונים

המשימות  

שיבוצעו  

בכיתה ויודגמו  

 בהשתלמות

פעילות  

 וירטואלית



פעילות 

 גיאומטרית
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 מלבנים" חיתוך"מורה    ברמת 

 כדוגמת המלבן   דף מלבנים

 

 

 

 

חלקו המלבן בעזרת קו ישר אחד לשתי צורות ורשמו  
 .מהן הצורות שהתקבלו

 

חזרו על הפעולה במלבנים נוספים כך שתיווצרנה  
 .צורות שונות נוספות
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 של מלבנים( פיזי) חיתוך

 .כאשר גוזרים את המלבנים, המשימה
   

 ?המשימות 2במה שונות 
 
 
 

                                                        
 
 

 היכולת לפרק את השלם לחלקיו -אנליזה 
 

 לארגן ולקשור חלקים ליצירת , היכולת לצרף -סינתזה 
 מבנה שלם מורכב               
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 ויזואלי

 י הדבקה"תיעוד ע

 מאפשר אנליזה וסינתזה

 

 

 ויזואלי

 



 אנליזה וסינתזה

 גזרו את המלבן בעזרת קו ישר אחד   

 וצרו מקבילית משתי  

 .הצורות שהתקבלו

 

 המלבן לשני משולשים יישרי זוויתגזרו  - אנליזה
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 סינתזה

 מקבילית  הרכבת 
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 ניתן לגזור המלבן בצורה אחרתהאם 

 ?ולהרכיב מקבילית 
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 טרפזיםגזירת שני 

 והרכבת מקבילית

  

 !אנליזה וסינתזה לצורות שונות התנסות חופשית



 :מספרים לתלמידים 
יש  , למשולש, קודקודים ואילו לו 4המשולש מקנא במרובע שיש לו 

  -המשולש מחליט לגזור למרובע קודקוד אחד, לכן. קודקודים 3רק 
 .  כדי שלשניהם יהיה אותו מספר הקודקודים

 

 

 
 

 

 

 :שואלים

 ?  קודקודים 3האם לאחר גזירת הקודקוד יהיו למרובע רק 

   
 
 

 

 הצעה למהלך הפעילות:   תלמידברמת 
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 .  8גיליון  ,2000מספר חזק , פירוק והרכבה של צורות( 2004. ) מ, מאונטוויטן



 שילוב יישומון

 טרפז ומשולש     -בעזרת היישומון 

 :שואלים את התלמידים היכן להניח את הישר כך שיתקבלו

 

 

 

 

 

 
7http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID= 
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 שני משולשים. 1

 

 משולש  ומרובע. 2

 שני משולשים. 1

 משולש ומרובע. 2

 שני מרובעים. 3

 משולש ומחומש. 4

 

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=7
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=7


 

 

 מהשדהפעילות 

 לפניכם דף מלבנים כדוגמת המלבן  

 עובדות על המלבן 3כתבו במחברת 

 

 
 חלקו את המלבן בעזרת קו ישר אחד לשתי צורות. א

 הצורות שהתקבלו 2רשמו מהן . ב

 שונות נוספותשתיווצרנה צורות נוספים כך חלקו מלבנים . ג
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 מלבנים" חיתוך"



 ? מה גילינו? מה מצאנו

 אמירות הילדים

 זוויות ישרות 4יש לו •

 המלבן ממשפחת המרובעים•

 יצרתי קו נטוי וקיבלתי שני טרפזים•

 יצרתי קו נטוי וקיבלתי שני מרובעים•

 חיברתי שתי צלעות נגדיות וקיבלתי שני מלבנים  •

 חיברתי שתי צלעות קרובות וקיבלתי מחומש ומשולש•

 חיברתי שני קודקודים וקיבלתי שני משולשים•

 למשולשים שקיבלתי יש זוית ישרה•

 למלבן שתי צלעות קצרות ושתי צלעות ארוכות•
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 מתוך מחברת של תלמיד



 :  מטרת הפעילות

התלמידים ידעו שחיתוך מצולע  

 .  בקו אחד יוצר שני מצולעים

 

סוג המצולעים שיתקבלו נקבע  

 .  פי מיקום קו החיתוך-על



 וחיתוך      עם מספריים"      חיתוך"
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 : מיומנויות

 ראייה מרחבית

מספר  )פי תכונות -זיהוי ושיום מצולעים על 

 (  מספר קודקודים, צלעות

 .  שמות מצולעים, קודקוד, צלע: שימוש במושגים



 

 פעילות 

 אריתמטית
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 :  מורהברמת 

 שיגור משימת חיסור ברמת מורה  
 1,2,3,4,5,6,7,8,9: לפניכם הספרות

 

כתבו מהספרות מספר דו ספרתי. 

 כתבו את המספר שמתקבל כתוצאה מהחלפת

 .המיקום בין העשרות והיחידות

את המספר הקטן מהמספר הגדול חסרו. 

 (באסטרטגיה הנוחה ביותר)   

21 



 

 פעמים 10בצעו את המשימה 

22 

 שיגור משימת חיסור

 בחרו את אחד התרגילים
 וכתבו אותו על גבי דף

52-25 = 27 

62-26 = 36 
43-34 = 9 
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 ?מה ניתן לומר על התרגיל –' שלב א
36=95-59 36=84-48 

  36הוא  הפרש התרגיל 36הפרש התרגיל הוא 

 4-ו 8בחרתי בספרות  9-ו 5בחרתי את הספרות 

 48-ו 84יצרתי את המספרים  95-ו 59יצרתי את המספרים 

 הספרות זוגיות הספרות אי זוגיות

 ההפרש זוגי זוגי ההפרש

 המחוסר זוגי המחוסר  אי זוגי

 המחסר זוגי המחסר אי זוגי

 9הפרש התרגיל כפולה של  9הפרש התרגיל כפולה של 

 4הוא  הפרש הספרות שבחרתי 4הוא  הפרש הספרות שבחרתי
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 ארגון הנתונים: 'שלב ב

 הוראה מארגנת•

 ארגון נתונים שיטתי•

 התנסות והכללה•

 תהליך הבנייתי•

 שונות המשתלמות•

25 
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שבצו תרגילים מתאימים ופתרו  : 'המשך שלב ב

 אותם

הפרש 

 1ספרות 

הפרש 

 2ספרות 

הפרש 

 3ספרות 

הפרש 

 4ספרות 

הפרש 

 5ספרות 

הפרש 

 6ספרות 

הפרש 

 7ספרות 

הפרש 

 8ספרות 

 הפרש

 0ספרות 



 שאלות מכוונות של מנחת ההשתלמות: 'שלב ג

 ?את מי מחסירים ממי•

 ___ -מ___ את ניתן לומר החסרתי  95-59בתרגיל •

 ?מהו הפרש הספרות בכל תרגיל•

 ?בהמרה? האם יש צורך בפריטה•

 נסו לאפיין   ?באילו תרגילים יש פריטה•

 ?"באים בחשבון"אילו הפרשי ספרות •

 ?האם יש קשר בין הפרש הספרות להפרש התרגיל•
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 הכללות ומסקנות: 'שלב ד
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 התרגיל להפרש הספרות הפרש בין הקשר•

 

 X  9  הספרות הפרש :התרגיל הפרש•

 

  מספר גדל כך ,יותר קטן הספרות שהפרש ככל•

 .לבנות שניתן התרגילים

 אחד תרגיל מתאים 8 ספרות להפרש :לדוגמא   

                                                     72=91-19   

 

 

 



 שאלות הבנה 

בתרגיל בו הפרש  , מהו הפרש התרגיל•

 ? 5הספרות הוא 

 

 

 ?מהו התרגיל, 36נתון הפרש התרגיל •
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 ?מה גילינו? מה מצאנו

 אמירות הילדים

 כל הפרש ספרות זהה מקבלים תוצאה זהה•

 9-ההפרשים גדלים ב•

 9ההפרשים הם כפולות •

 אפשרויות שונות 9יש  0כאשר הפרש הספרות •

 9סכום הספרות הוא  9בכפולות •

30 



 מתוך מחברת של תלמיד
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כל 

ההפרשים  

 9יצאו לי 
מעניין  

 ?מדוע



הפרש  

  2ספרות 

הפרש  

 5ספרות 

הפרש  

 4ספרות 
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   ופריטות המרות•

 ייצוג מספרים שלמים ועשרוניים  •

ניתן לשנות את בסיס הספירה ואת מספר  •

 העמודות בטבלה

 

 יישומון בנושא המבנה העשרוני

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_154_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html
https://192.116.227.90:1443/extender_upgrade.html


 קישור למחקר של ליפינג מה

•LIPING MA -  את המספר   מארגנים מחדשמורים סינים 

 

                      13 + 40 = 53 53המספר             

 13 + 40 = 23 + 30כשמקשרים לידע קודם               
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10+ 
10- 

50+3 

40+13 



 שימוש ביישומון למשימה האריתמטית

    94-49=45התרגיל                                    

 

 40+40+14-40-9=45:  ניתן להציג את התרגיל•
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 ?  מהי הכמות

אם תטעה אני  

 !אנגוס בסירה

אם לא תטעה  

אקפוץ מעל  

 הסירה בחיוך

8 18 14 

http://www.ictgames.com/sharkNumbers_v2.html


דיאגרמת מספר התרגילים השונים שניתן  

 לבנות עבור כל הפרש ספרות

37 
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 דיאגרמת עמודותבנייה בשלבים של    

        

 בכל עמודה" קומות"שינוי מספר עמודות  ומספר ה

 

 היישומון מאפשר ייצוג כל עמודה במספרים  ובאחוזים

 

 

 

 בנושא דיאגרמת עמודותיישומון           

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_323_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html


ספגתי 

"  צימוקים"

אותם יישמתי 

בכיתתי  

 בהנאה 

 

נהנתי לרכוש ידע  

 חדש בהשתלמות

התכנים התאימו 

לשכבת הגיל שבה 

 אני מלמדת

 

מתוך דברי אחת , ולסיכום

 המשתלמות
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מאפשרת הנאה הן   -ובעיקר 

מהוראת המתמטיקה והן  

 ,  י התלמידים"מלמידתה ע

 סקרנות+הנעה+שחוו הנאה

ההשתלמות 

פתחה פתח  

חדש של 

יצירתיות וראייה  

 חדשה

ההשתלמות 

 מעשית , ממוקדת

עונה על הצרכים  

 בשטח

 שנים רבות אני בהוראה  

 ולמרות ההשתלמויות הרבות  

 היה לי העונג להגיע להשתלמות זו 



 !תודה רבה

   ס היסודי"הכנס הארצי של החינוך המתמטי בביה
 

 בלמידה והוראה של מתמטיקה 21 -מיומנויות המאה ה

 מרכז הכנסים בשפיים     3.7.2012


