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 ד"באתר המרפ חדש
 

  

 

 

 

נים יהסטודנטים וכל המתעני, ה חודש ונפתח לשימוש חופשי של  קהל המוריםבמכללת אחוו ד"המרפאתר 

 . על תחומיו השונים, והעוסקים בחינוך

 .קישורים לחומרי עזר לעוסקים בהוראה וחומרים מקוריים שנכתבו  במכללהאתר ב

 

בסרגל העליון קישורים למדורים השונים  :בעמוד הבית

 .לוח עדכונים שוטפים ואפשרויות חיפוש, שבאתר

 

 

 

 

 

היכרות עם דרכים ליישום חזון  -החודש. במערכת החינוך" חמים"קישורים לנושאים עדכניים ו  "על הפרק"מדור ב

 ".למידה המשמעותית" -ה

 .לשימוש משתמשי האתר זמיניםהקודמים וכל הנושאים הנושאים מתעדכנים 

לעוסקים  של קישורים לחומרים פדגוגיים ולחומרי רקענבחרים מאגרים בנושאים  "ד"עכשיו במרפ"מדור ב

, יציאת מצריים, פורים נודדותצי, חנוכה:המאגרים הקודמים בנושאים". הערכה חלופית"בנושא  - החודש. הבהורא

 . י האתרשתמשזמינים לשימוש מ, חסידי אומות העולם והכרזת העצמאות

 . שאילת שאלות: יועלה מאגר בנושא בקרוב

 

  

 

 להלן  

 

 

 

 

 ד"באתר המרפ חדש
 

  
וה  גי במכללת אחו ן אתר המרכז הפדגו עו  ד"אלול תשע, 4112בספטמבר  1 –ידי

http ://marpad.achva.ac . i l 

 

  

 .חומרי הוראה ולמידהבסרגל העליון של עמוד הבית יש קישור למדור 

                             :ומים הבאיםבחינוך כללי ובתחמסוגים שונים  חומרי הוראה ולמידה במדור זה 

 

 קיימת אפשרות חיפוש וסינון בצד ימין

 

 .שבאתר חופשית לכולםהכניסה לחומרים 

 משתמש רשוםהשימוש באפשרות של 

לצורך , של מכללת אחוהסטודנטים סגל וללמיועדת 

 כניסה למאגרים שבתשלום ועיון בעבודות סטודנטים

 .שהועלו לאתר

 

 

http://marpad.achva.ac.il/
http://marpad.achva.ac.il/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%91%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%91%D7%90%D7%99%D7%9D
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 מידע 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ן החומרים החדשים שהועלו לאתר  : מבי

 

  
 מערכי שיעור במתמטיקה  לשעות פרטניות 

  .העוסק בחישוב מהיר של תרגילי שרשרת מערך: בתחום המספרים והפעולות, ב-לכיתות א

 .המערך כולל גם כלים להערכה מעצבת ואבני דרך לטיפול בקשיים

 

 מערכי שיעור במתמטיקה במודל פתרון בעיות 

 . בנושא כפולות וסימני התחלקות: ו-גלכיתות 

 .  6-ו 3, 4בין כפולות של  קשרים,   4של  סימני התחלקות

 

 מאמרים המכוונים לאסטרטגיות הוראה המובילות ללמידה משמעותית

 ם אורעדמאת יור  על חשיבותה של הפליאה בחינוך

  שוורץ-ומאת מאיה בוז  על שאילת שאלות בתהליך הלמידה

 צעיריםלגננות ולתלמידים 

  סיפורים מושמעים ומומחזים

 

 .הסבר בעברית להפעלת הכלים להמחשת מושגים מתמטיים עם מאגרי כלים מקוונים

 

 

 קורסים אוניברסיטאיים משודרים 

רים  מבוא לספרות האגדה לשוטט, מו ם  י זמנ מו ך  ו נ חי ואנשי  ם  דנטי ם, סטו י נ שו ם  מרי חו א  ו למצ ו  נשמח .לחפש 

םלו הצעותל ני שו ם  גי מסו ם  מרי לחו ל. בקשות  י במי ת  ו לפנ ן  rozi@achva.ac.il:נא   או בטלפו

   .1517741181  :לתמי

פס  למלא את הטו ם  י זמנ מו ם  ים שוטפי נ ו עדכ ו ת  עו די י לקבל  ם  י נ י י נ בץ המעו רף בקו ו המצ

ות  לצו ל  י במי ח  לשלו  .ד"המרפו

ות המרפ צו י  יהד "חבר רי פו ם  די מו י ל לם שנת  לכו ם  י  מאחל

 

 

  

 מערכי שיעור במתמטיקה  לשעות פרטניות 

 . בתחום המספרים והפעולות יחידת העשרה: ו-לכיתות ג

 

 השתמשו באפשרויות הסינון לאיתור חומרים נוספים

 

 

 סינון  הבא לאיתור הכליםבהשתמשו 

 

 

http://marpad.achva.ac.il/load-resource?file_nid=2875
http://marpad.achva.ac.il/load-resource?file_nid=2831
http://marpad.achva.ac.il/load-resource?file_nid=2833
http://levladaat.org/data/upl/SitePages/685-sRedirTo.pdf
http://levladaat.org/data/upl/SitePages/685-sRedirTo.pdf
http://avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/askingquestions.pdf
http://avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/askingquestions.pdf
https://www.youtube.com/watch?list=PLlXDJPzfBV1qXwrhRp9OCNeJUUZieQCnr&v=_7BBkbQWGFg
https://www.youtube.com/watch?list=PLlXDJPzfBV1qXwrhRp9OCNeJUUZieQCnr&v=_7BBkbQWGFg
http://marpad.achva.ac.il/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94/%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90-%D7%9C%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%92%D7%93%D7%94
http://marpad.achva.ac.il/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94/%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90-%D7%9C%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%92%D7%93%D7%94
mailto:rozi@achva.ac.il
http://marpad.achva.ac.il/load-resource?file_nid=2836

