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הינו מהלך שמטרתו להוביל   21 -התאמת מערכת החינוך למאה ה

בבתי הספר תוך הטמעה של טכנולוגיית  פדגוגיה חדשנית  לקיומה של 

�ICT. ( המידע(

Information and Communication Technology

21212121    - - - - התאמת מערכת החינוך למאה ההתאמת מערכת החינוך למאה ההתאמת מערכת החינוך למאה ההתאמת מערכת החינוך למאה ה

: 21 -מבין המיומנויות  הנדרשות במאה ה

חשיבה ופתרון בעיות

חשיבה , זיהוי בעיות ויצירת פתרונות חדשים 

.יצירתית  ברמה שמעל לחשיבה האלגוריתמית

סקרנות אינטלקטואלית 
המזכירות הפדגוגית

הפיקוח על המתמטיקה



חשיבה ופתרון בעיות 

problem solvingproblem solvingגישת גישת 

בעיה מרכזית המובילה את השיעורבעיה מרכזית המובילה את השיעור

המזכירות הפדגוגית

הפיקוח על המתמטיקה

המשימה שתוצג בתחילת השיעור צריכה לעזור לתלמידים  �

.  לפתח את ההבנה המוצגת במטרת השיעור

המשימה צריכה למשוך את תשומת לב התלמידים�

התלמידים יוכלו לייצר עבור המשימה שאלות משמעותיות  �

.שיובילו אותם אל הרעיון המרכזי של השיעור

.  המשימה תהיה המניע והמפעיל של כל השיעור�



חשיבה ופתרון בעיות 

איזה חלק מהשלם צבוע בירוק איזה חלק מהשלם צבוע בירוק 

?  ובכחול ביחד 

?מה ההבדל בין שתי הבעיות �

?אילו מושגים מתמטיים ייבנו במהלך השיעור�

? פרוצדורליהאם יש כאן שילוב של ידע מושגי וידע �

  ?באיזה שלב של הלמידה תוצג הבעיה�
המזכירות הפדגוגית

הפיקוח על המתמטיקה
debora) 2010מאי :  ( מקור ball 



חשיבה ופתרון בעיות 

debora) 2010מאי :  ( מקור ball 
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חשיבה ופתרון בעיות 

הרעיון המתמטי צריך להתחיל להיווצר בזמן שהתלמידים  �

.פותרים את הבעיה הראשונה

כך שהתלמידים יבצעו  , המורה מנווט בזהירות את הדיון�

.רפלקציה על הרעיונות שהם מביעים

במהלך הדיון  המורה דואג להוביל את התלמידים  �

.להתכנסות לרעיון מרכזי

debora) 2010מאי :  ( מקור ball 
המזכירות הפדגוגית

הפיקוח על המתמטיקה

.להתכנסות לרעיון מרכזי

השיעור מסתיים כשהתלמידים מביעים את מה שלמדו  �

.ועושים רפלקציה על החשיבה שלהם

גישה מרכזית לתכנון שיעור שתובל במערכתגישה מרכזית לתכנון שיעור שתובל במערכת

problem solvingproblem solvingגישת גישת 



חשיבה ופתרון בעיות 

תכנון  (דגמי הוראה , מדריך לבניית שיעור: כלי עזר למורה�

)  ושיעורים מוקלטים

.תכנון יחידות הוראה ויישומן למורים ולמדריכים: השתלמויות�

הנעת התכניתהנעת התכנית

המזכירות הפדגוגית

הפיקוח על המתמטיקה

.תכנון יחידות הוראה ויישומן למורים ולמדריכים: השתלמויות�

.ההדרכה תמוקד בתכנון ובהשבחת השיעורים�

בעבודת הצוות הבית ספרי" חקר שיעור"הטמעת תהליך �

הטמעת התקשוב תתמקד בתכנון שיעורים במודל פתרון בעיות  �

כשבשיעור משולבת הטכנולוגיה במקומות בהם יש לה ערך 

.מוסף



הינו מהלך שמטרתו להוביל   21 -התאמת מערכת החינוך למאה ה
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Information and Communication Technology

: 21 -מבין המיומנויות  הנדרשות במאה ה

שימוש בטכנולוגיה כדי לקדם תהליכי הוראה 

ולמידה



שימוש בטכנולוגיה

תכנית המחשוב הלאומית תקיף בשלב הראשון בתי ספר בצפון  �

.ובדרום

  ברקו, מחשוב בתי הספר יכלול בשלב הראשון מחשב למורה�

.  וקישור לאינטרנט

מחשוב בתי הספר נעשה לא רק באמצעות תכנית זו ויש  �

.להיערך לאמצעים טכנולוגיים חדשים בכיתה

המזכירות הפדגוגית

הפיקוח על המתמטיקה

.להיערך לאמצעים טכנולוגיים חדשים בכיתה

שימוש בכלים הטכנולוגיים כך שישביחו את הוראת שימוש בכלים הטכנולוגיים כך שישביחו את הוראת : : האתגרהאתגר

המתמטיקההמתמטיקה

..מטרות השיעור לא השתנומטרות השיעור לא השתנו
יש ללמוד את הפוטנציאל של הכלים החדשים ולבחון בזהירות רבה יש ללמוד את הפוטנציאל של הכלים החדשים ולבחון בזהירות רבה 

..את יתרונם וגם את מה שחייבים לשמר מהעולם הישןאת יתרונם וגם את מה שחייבים לשמר מהעולם הישן



נושא          שיעורים            עבודה עצמית          הערכה

תכנון יחידת הוראה במתמטיקה בשילוב תקשוב

מיקוד ביעדי הפיקוח על  

שימוש בטכנולוגיה

מיקוד ביעדי הפיקוח על  

המתמטיקה

הם צריכים . ידי התקשוב-כל המרכיבים האלו יכולים וצריכים להיתמך על
.להופיע בתכנון יחידת לימוד 

וביכולת להשתמש במדיום  של התקשוב בצורה  בשיעורהמיקוד 
..פי מודל פתרון בעיות- מושכלת להשבחת שיעור על

המזכירות הפדגוגית�

הפיקוח על המתמטיקה�



שימוש בטכנולוגיה

מטרת הלמידה בכלל והשיעור בפרט צריכים     

להתמקד  במה שהתלמיד צפוי להבין כתוצאה 

רעיונות שלא הבין לפני השיעור   - מהלמידה בשיעור 

.המטרה צריכה להתייחס לנושא מתמטי   

המטרה צריכה להיות ממוקדת בהבנת הרעיונות   

המזכירות הפדגוגית

הפיקוח על המתמטיקה

המטרה צריכה להיות ממוקדת בהבנת הרעיונות   

. . המרכזיים ולא רק ביכולת הביצוע של התלמידים   

באותו אופן יש לבחון מטרה של כל פעילות  

תמיד יש לבחון את הערך  , לימודית ולכן

.  המוסף של המחשב



שימוש בטכנולוגיה

http://www.mathplayground.com/geoboard.html

אומדן  : ערך מוסף של מחשב -דוגמה

בדיקת השינוי בשטח , שטח משולש

לאחר הזה של קודקוד אחד

המזכירות הפדגוגית

הפיקוח על המתמטיקה

http://www.mathplayground.com/visual_fractions.html

אין הצדקה לשימוש במחשב -דוגמה

http://www.mathplayground.com/geoboard.html


שימוש בטכנולוגיה

דגמי הוראה לשימוש המורים - בניית תכנים דיגיטאליים�

מיפוי כלי עזר דיגיטאליים למורה ובניית מערך הנחייה לשימוש  �
בהם

א כל המדריכים ישתלמו  "בתשע: השתלמויות מורים ומדריכים

הנעת התכניתהנעת התכנית

המזכירות הפדגוגית

הפיקוח על המתמטיקה

א כל המדריכים ישתלמו  "בתשע: השתלמויות מורים ומדריכים�

.ויהיו שותפים במיפוי כלי העזר ובבניית תכנים דיגיטאליים      

תכנון יחידות הוראה ויישומן ישולבו  : ( בהשתלמויות מורים       
)הכלים הדיגיטאליים

.בניית קהילות מתוקשבות של בעלי תפקידים�



נבנה מתווה מדויק המפרט את כל שלבי ההתפתחות המקצועית   •

.של המורה למתמטיקה ובעלי תפקידים בהוראת המתמטיקה

.הוגדר הידע הנדרש בכל שלב של התפתחות •

הגדרות הידע והתוכניות יותאמו למחקרים חדשניים •

פיתוח מקצועי בעידן האופק החדשפיתוח מקצועי בעידן האופק החדשפיתוח מקצועי בעידן האופק החדשפיתוח מקצועי בעידן האופק החדש

המזכירות הפדגוגית

הפיקוח על המתמטיקה

הגדרות הידע והתוכניות יותאמו למחקרים חדשניים •

המורים יוכלו להשתלב בערוצים שונים של התפתחות מקצועית על   •

.תפקידם  והכיתות בהם הם מלמדים, פי הרקע שלהם

)מספר שעות( כל ההשתלמויות מותאמות למתכונת האופק החדש  •



)'ש 90.   (ו- ב  ולמורי ג- למורי א: הכשרה בסיסית •

  -השתלמויות בפסגות בדגשים משתנים(אחזקה שוטפת למורים  •

)'ש 30) ( הערכה, תכנון יחידות הוראה: א"בתשע

.'ש 120השלמה של  -לקראת קידום בתפקיד •

פיתוח מקצועי בעידן האופק החדשפיתוח מקצועי בעידן האופק החדשפיתוח מקצועי בעידן האופק החדשפיתוח מקצועי בעידן האופק החדש

.'ש 120השלמה של  -לקראת קידום בתפקיד •

)'ש 90( קורס מובילים בית ספריים  •

,  מובילי מחוז: מדריכים(  -אחזקה שוטפת ופיתוח לבעלי תפקידים •

)'ש 30-60) ( מורי מורים, רכזים שוטף

לכל הקורסים נבנים קורסים אחידים בכל הארץ

המזכירות הפדגוגית

הפיקוח על המתמטיקה



פיתוח מקצועי בעידן האופק החדשפיתוח מקצועי בעידן האופק החדשפיתוח מקצועי בעידן האופק החדשפיתוח מקצועי בעידן האופק החדש

?מה בין ידע של מורה לידע ללמד 

      D. Ballמחקרים עדכניים של

?מה הידע המתמטי שמורים זקוקים לו ?מה הידע המתמטי שמורים זקוקים לו 

?מה הידע הפדגוגי שמורים זקוקים לו 

המזכירות הפדגוגית

הפיקוח על המתמטיקה



פיתוח מקצועי בעידן האופק החדשפיתוח מקצועי בעידן האופק החדשפיתוח מקצועי בעידן האופק החדשפיתוח מקצועי בעידן האופק החדש

ידע שיש לכל מי  
ידע על התנהגויות  

ידע שיש לכל מי  תלמידים בהקשר  

שיודע מתמטיקה

אופק רחב של ידע 

שנחוץ  למורה

ידע תוכן ספציפי 

למורה

תלמידים בהקשר  

לחומר

ל"תכהכרת 

הידע ללמד



ידע שיש לכל מי שיודע מתמטיקהידע שיש לכל מי שיודע מתמטיקה
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ידע תוכן ספציפי למורה למתמטיקה

: לפתור את התרגיל

? האם הפתרון נכון

? האם תמיד פתרון בדרך זו יעבוד
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איזה מהייצוגים הבאים מתאים לייצג את המשמעות של 

? התרגיל 

ידע תוכן ספציפי למורה למתמטיקה



שגיאות טיפוסיות  של הנושא הנלמד •

איך ההבנה של התלמידים בחילוק מספרים שלמים   •

? עוזרת להם לפתוח את ההבנה לחילוק שברים

? איזה קשיים עשויים להתעורר בנושא  •

?  מה הידע הפדגוגי שמורה למתמטיקה זקוק לו

?הידע ללמד

איזו שאלה מתאימה להציג לכיתה כדי לעורר את   •

? ההבנה המושגית של חילוק שברים

כך , אילו אסטרטגיות של תלמידים יועלו לדיון בכיתה•

?  שהם יובילו להבנה המושגית של הנושא



?פי תכנית הלימודים- באיזו כיתה מלמדים חילוק שברים על •

איך נושא חילוק שברים מתקשר למה שלמדו בחילוק   •

? שלמים

אילו  משמעויות וייצוגים מוחשיים של שברים ושל חילוק  •

התלמידים מכירים

הכרת תכנית הלימודים

התלמידים מכירים

פדגוגי רחב שנחוץ למורה -אופק תכני

–תלמידים מאמינים שאם מחלקים בשבר : לדוגמה

.התוצאה תהיה גדולה יותר, ככל שהשבר קטן יותר

?  האם זה נכון תמיד

?  האם יש לזה משמעות מתמטית חשובה



הוראת המתמטיקה מערבת מרכיבים מתמטיים הכרחיים  

שפה   : לדוגמה

מספר זוגי הוא מספר שאפשר לחלק אותו לשני מספרים 1.

. שווים

. 2מספר זוגי הוא כל כפולה של 2.

.  2 -מספר זוגי הוא כל כפולה של מספר שלם ב3. .  2 -מספר זוגי הוא כל כפולה של מספר שלם ב3.

,  4, 2, 0: מספר זוגי הוא כל מספר שספרת היחידות שלו היא4.

6 ,8.

.  מספר שלם הוא זוגי אם הוא סכום של מספר שלם עם עצמו5.



הוראת המתמטיקה מערבת מרכיבים מתמטיים הכרחיים  

שפה   : לדוגמה

.  מספר זוגי הוא מספר שאפשר לחלק אותו לשני מספרים שווים1.

? לשני מספרים שווים 3האם אי אפשר לחלק את       

.  2מספר זוגי הוא כל כפולה של .   2

.  כל המספרים הם זוגיים, לכן      

.  2 - מספר זוגי הוא כל כפולה של מספר שלם ב.  3 .  2 - מספר זוגי הוא כל כפולה של מספר שלם ב.  3

,  6, 4, 2, 0: מספר זוגי הוא כל מספר שספרת היחידות שלו היא.   4

8.

? 12.45–גם       

. מספר שלם הוא זוגי אם הוא סכום של מספר שלם עם עצמו.   5



הוראת המתמטיקה מערבת מרכיבים מתמטיים הכרחיים  

ניתוח דרכי פתרון ושגיאות   : לדוגמה



הוראת המתמטיקה מערבת מרכיבים מתמטיים הכרחיים  

בחירת דוגמאות ושאלות מתאימות: לדוגמה

איזו שאלה  מתאימה ביותר כדי לבדוק אם התלמיד מבין את יחס  

?  סדר המספרים בשברים עשרוניים



דגשים פדגוגיים בתחום המתמטיקהדגשים פדגוגיים בתחום המתמטיקהדגשים פדגוגיים בתחום המתמטיקהדגשים פדגוגיים בתחום המתמטיקה

ע"המשך עבודה על הדגשים של תש

.מגמות חדשות בהוראת הגיאומטריה •

.שימוש בסכמות ובסרטוטים •

.פה ובכתב-שיפור יכולת ההנמקה בעל • .פה ובכתב-שיפור יכולת ההנמקה בעל •

שילוב הערכה ככלי לשיפור הלמידה וההוראה •

שילובים של נושאים שונים מתוך תכנית הלימודים•

א"דגשים נוספים לתשע

המזכירות הפדגוגית

הפיקוח על המתמטיקה



שילובי נושאים בהוראהשילובי נושאים בהוראהשילובי נושאים בהוראהשילובי נושאים בהוראהשילובי נושאים בהוראהשילובי נושאים בהוראהשילובי נושאים בהוראהשילובי נושאים בהוראה
דוגמאותדוגמאותדוגמאותדוגמאותדוגמאותדוגמאותדוגמאותדוגמאות

.מניית יחידות אורך ביחד עם הכרת המספרים: כיתה א

השוואת אורכים ביחד עם ישר מספרים ויחס סדר הגודל             

.בין מספרים              .בין מספרים             

,  משמעות כפל וחישובי כפל ביחד עם שטח מלבן: כיתה ב

בעיות השוואה ביחד עם מדידות משקל וחיזוק משמעות השוויון                         

.חישובי כפל ושטח  מלבנים ביחד עם חוקי  פעולות החשבון: כיתה ג

סימני התחלקות ושאריות וגם חישובי שעות ודקות, חילוק, כפל            

המזכירות הפדגוגית

הפיקוח על המתמטיקה



שילובי נושאיםשילובי נושאיםשילובי נושאיםשילובי נושאיםשילובי נושאיםשילובי נושאיםשילובי נושאיםשילובי נושאים

המזכירות הפדגוגית

הפיקוח על המתמטיקה

הרשות הארצית -ה "ראמ

למדידה והערכה 



הרשות הארצית -ה "ראמ

למדידה והערכה 

המזכירות הפדגוגית

הפיקוח על המתמטיקה



הרשות הארצית -ה "ראמ

למדידה והערכה 

המזכירות הפדגוגית

הפיקוח על המתמטיקה



הרשות הארצית -ה "ראמ

למדידה והערכה 

המזכירות הפדגוגית

הפיקוח על המתמטיקה



הרשות הארצית -ה "ראמ

למדידה והערכה 

המזכירות הפדגוגית

הפיקוח על המתמטיקה



.חוסר הכרת חוקי ההמרה ביחידות המידה השונות •

.הפיכת יחס ההמרה בין יחידות המידה •

לעומת  . ( קושי בהבנה שיחידות מידה מבטאות כמות •

קשיים בשאלות משולבות עם יחידות מידה

הרשות הארצית -ה "ראמ

למדידה והערכה 

המזכירות הפדגוגית

הפיקוח על המתמטיקה

לעומת  . ( קושי בהבנה שיחידות מידה מבטאות כמות •

)השברים



:  נימוקים שאינם קבילים מאופיינים ב

: "כמו. נימוקים חלקיים או חוסר פירוט מה נובע מאיפיון •

תיאור כללי שיתאים לפתרון של בעיות דומות ללא קשר   •

"  המספר ראשוני" , "המספר ריבועי" , "המשולש שווה שוקיים,  "מעגלים " 

.  ו"כבר יודע מה נובע מכך ושעיגלו כלפי מעלה וכ) או המעריך( המורה 

קשיים בנימוקים והסברים

ע  "מהדגשים של תש

המזכירות הפדגוגית

הפיקוח על המתמטיקה

הרשות הארצית -ה "ראמ

למדידה והערכה 

תיאור כללי שיתאים לפתרון של בעיות דומות ללא קשר   •

. לנתוני השאלה

או בכלל  ( נימוקים שאינם קשורים לנתוני השאלה •

)למתמטיקה

גם  . (כי אם זה רבע מחלקים לארבעה חלקים ואז מורידים מהכמות הכללית

)במקרה שחושב רבע משלם שגוי

"  שווה, כשמחלקים עפרונות צריך להיות שווה" 



שיפור ניכר בנימוקים והסברים

ע  "מהדגשים של תש

המזכירות הפדגוגית

הפיקוח על המתמטיקה

הרשות הארצית -ה "ראמ

למדידה והערכה 



שיפור גדול בשימוש בסכמות וסרטוטים

ע  "מהדגשים של תש

הרשות הארצית -ה "ראמ

למדידה והערכה 

המזכירות הפדגוגית

הפיקוח על המתמטיקה



ניתן לראות מגוון גדול של אסטרטגיות לפתרון שאלות בלתי  

יחס , שגרתיות המבוססות על פירוקים שונים של מספרים

.בין מספרים וחשיבה פרופורציונאלית

חשיבה ברמה גבוהה לצד  , לפעמים ניתן לראות יצירתיות

.חוסר הכרת מושגים

ע  "מהדגשים של תש

ושנים קודמות  

הרשות הארצית -ה "ראמ

למדידה והערכה 

המזכירות הפדגוגית

הפיקוח על המתמטיקה

.חוסר הכרת מושגים

,  במחברות רבות תלמידים פתרו את הבעיות הגדולות  

הבלתי שגרתיות ולא פתרו שאלות פשוטות העוסקות 

.  במושגים או אלגוריתמים פשוטים



מיומנויות גיאומטריות

ע  "מהדגשים של תש

הרשות הארצית -ה "ראמ

למדידה והערכה 

המזכירות הפדגוגית

הפיקוח על המתמטיקה



הרשות הארצית -ה "ראמ

למדידה והערכה 

המזכירות הפדגוגית

הפיקוח על המתמטיקה



מאחלים לכולם חופשה נעימה וחזרו עם הרבה כוחות ומרץ  מאחלים לכולם חופשה נעימה וחזרו עם הרבה כוחות ומרץ  מאחלים לכולם חופשה נעימה וחזרו עם הרבה כוחות ומרץ  מאחלים לכולם חופשה נעימה וחזרו עם הרבה כוחות ומרץ  מאחלים לכולם חופשה נעימה וחזרו עם הרבה כוחות ומרץ  מאחלים לכולם חופשה נעימה וחזרו עם הרבה כוחות ומרץ  מאחלים לכולם חופשה נעימה וחזרו עם הרבה כוחות ומרץ  מאחלים לכולם חופשה נעימה וחזרו עם הרבה כוחות ומרץ  
""""""""ביחד את העגלהביחד את העגלהביחד את העגלהביחד את העגלהביחד את העגלהביחד את העגלהביחד את העגלהביחד את העגלה        סחובסחובסחובסחובסחובסחובסחובסחוב""""""""לללללללל

האגף לחינוך  האגף לחינוך  האגף לחינוך  האגף לחינוך  האגף לחינוך  האגף לחינוך  האגף לחינוך  האגף לחינוך  , , , , , , , , הפיקוח על המתמטיקההפיקוח על המתמטיקההפיקוח על המתמטיקההפיקוח על המתמטיקההפיקוח על המתמטיקההפיקוח על המתמטיקההפיקוח על המתמטיקההפיקוח על המתמטיקה: : : : : : : : בשם כל זרועות המטהבשם כל זרועות המטהבשם כל זרועות המטהבשם כל זרועות המטהבשם כל זרועות המטהבשם כל זרועות המטהבשם כל זרועות המטהבשם כל זרועות המטה
המנהל למדע וטכנולוגיה  המנהל למדע וטכנולוגיה  המנהל למדע וטכנולוגיה  המנהל למדע וטכנולוגיה  המנהל למדע וטכנולוגיה  המנהל למדע וטכנולוגיה  המנהל למדע וטכנולוגיה  המנהל למדע וטכנולוגיה  , , , , , , , , מנהל ההכשרה וההשתלמויותמנהל ההכשרה וההשתלמויותמנהל ההכשרה וההשתלמויותמנהל ההכשרה וההשתלמויותמנהל ההכשרה וההשתלמויותמנהל ההכשרה וההשתלמויותמנהל ההכשרה וההשתלמויותמנהל ההכשרה וההשתלמויות, , , , , , , , יסודייסודייסודייסודייסודייסודייסודייסודי

.  .  .  .  .  .  .  .  וכל השארוכל השארוכל השארוכל השארוכל השארוכל השארוכל השארוכל השאר

יעדים פדגוגיים בתחום המתמטיקה

21 -התאמת מערכת החינוך למאה ה

פיתוח מקצועי בעידן האופק החדש


