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 מתמטיקה בבתי הספר היסודיי�ה מקצוע  הטמעת יעדי : הנדו"
 
 
 

 ,שלו� רב
 

בר אליכ� מסמ� המכיל פירוט היעדי� מוע, ח" לתשסבמסגרת ההיערכות להטמעת יעדי המתמטיקה

 : להל" מספר הבהרות ליישו� היעדי� .ודרכי הטמעת�

 

 : שעות השתלמות. א

השתלמויות לצוותי מתמטיקה בבתי  9 ' שעות לדרו� מסל שעות הפיקוח על המתמטיקה הועברו למחוז

 :השעות הועברו  לפסגות השונות בהתא� לפירוט הבא. הספר היסודיי�

ש� 

 ה"הפסג

        

         שעות

 

 ע� .  במסמ� המצורי�מפורטהועברו למדריכי� המחוזיי� ווארגו" ההשתלמויות  פירוט לגבי התכני� 

נציגי . חלק מנציגי המחוזות נערכה פגישת עבודה לצור� תאו� יעדי� ודרכי פעולה בהשתלמויות ובהדרכה

ר ולתא� "קשר בהקד� ע� נציגי המפממתבקשי� ליצור , המחוזות שאית� לא נערכה עדיי" הפגישה

 . פגישה לצור� כ�

מהאקדמיה בשיתו מדרי� העובד בבתי ידי מרצה מומחה 'יש להקפיד על כ� שכל השתלמות תונחה על

 .  ספר בה� המשתלמי� מלמדי� מתמטיקה

את� , )מתקציבי מחוז או מקורות אחרי�(במידה ואת� מתכנני� השתלמויות נוספות בתחו� המתמטיקה 

 .   מתבקשי� לתא� אות� ע� הפיקוח על המתמטיקה
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 : הדרכה. ב

עלינו . במחוזות רבי� הוקצו תקני� נוספי�, למחוזות הועברו תקני� לימי הדרכה במתמטיקה  בנוס לכ�

בתאו� ע� המפקחי� על ההדרכה וע� הרפרנטי� למתמטיקה לכיסוי ההדרכה בכל שכבות הגיל , לדאוג

 .  ר את חלוקת משאבי הדרכה בי� חטיבות הגיל ובי� המגזרי�"א� ע� המפמיש לת. ובכל המגזרי�

 בחירת בתי .בכל מחוז יבחרו בתי הספר הזקוקי� לתמיכה אינטנסיבית בדידקטיקה בתחו� המתמטיקה

חוות דעת , ב "נתוני מבחני המיצ,  ביניה�,פי קריטריוני� ברורי� שייקבעו במחוז'הספר תיעשה על

 . תתפות מורי� בהשתלמויות להטמעת תכנית הלימודי� ובתוכנית ההתמקצעותהש, הפיקוח הישיר

,  באותו אזור גיאוגרפי, בבחירת בתי הספר ובאיוש כוח ההדרכה מומל+ ליצור אשכולות של בתי ספר

 . ידי אותו מדרי�'המודרכי� על

צגי� במסמ� על מנת שההדרכה תהיה אפקטיבית המדריכי� מתבקשי� להקפיד על המבנה והתכני� המו

 .  בתי ספר ליו� הדרכה5 'בהדרכה הבית ספרית לא יודרכו יותר מ. המצור

את מבנה ותוכ" יו� ההדרכה במתמטיקה חשוב להציג למפקחי� ולמנהלי� במחוז ולהבטיח שנעשית 

מאחר והדגש השנה הוא בשיעורי . היערכות בבית הספר שתאפשר למדרי� לעבוד על פי המבנה שהוצג

חשוב במיוחד להבטיח את האפשרות להיות שותפי� בצפייה בשיעור של המדרי� ושל , כיתההמתמטיקה ב

 . מורי� נוספי� מצוות המתמטיקה

אי" (, בתכניות העבודה של המדריכי� יש לתת את הדעת למפגשי הצהרי� שיכללו דיוני� ע� צוותי�

רי� לנצל ביעילות את יו� ולהקפיד על מת" אפשרות למד) ידי המדרי�'הכוונה להשתלמות שתינת" על

 . עבודתו המלא

אנו ממליצי� ליצור רצ . בקשר שבי" ההשתלמויות להדרכהג� יישו� מוצלח של תכנית ההטמעה תלוי 

 שות להיותהמדרי� הבית ספרי על , כמו כ". לאוכלוסיה זובי" מפגשי הרכזי� האזוריי� להשתלמות 

בישיבות יידוע או נוכחות ,  מנחי ההשתלמויותברמת התכנו" ע�(. להשתלמות הרכזי� בדר� כלשהי

 ).בהשתלמויות

ידי צוות ' תינת" במהל� השנה על,מדריכי� ברבדי� השוני�לתמיכה מקצועית בתחו� הדעת והפדגוגיה  

תכנית עבודה ע� תאריכי� תישלח .  נוספי�הפיקוח על המתמטיקה בשיתו מרכז המורי� הארצי ומרצי�

אנא הבטיחו שיו� זה . ר נקבעו לימי חמישי"שמפגשי המדריכי� המחוזיי� ע� המפמ, שימו לב. בהקד�

 . יהיה יו� הדרכה למדריכי� אלה

 . ר למתמטיקה התבקשתי לאשר את כל המדריכי� הפועלי� בתחו� המתמטיקה"כמפמ

 מהמדריכי� אחדלמדרי� עבור כל את השאלו�  בהקד� לאישור המדריכי� את� מתבקשי� להעביר

 .בצרו� המסמכי� המבוקשי�, במחוז

 

 רכזי מקצוע. ג

יש להבטיח . המדרי� המחוזי בכל מחוז ידאג  למיפוי בתי הספר ולשיו� כל רכז לקבוצת רכזי� אזורית

 . קשר ע� כל בית ספר

יעו ימקצועית ויועלו בו חומרי� שיסשתהיה בו תמיכה  יעמוד לרשות הרכזי� והמדריכי� אתר, בנוס

ר וקבוצות דיו" "מפמע� ה  לרכזי�באתר תופעל קבוצת דיו".  הצוות המתמטי הבית ספריבהובלתרכזי� ל
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הכניסה לאתר תהיה באמצעות . ר למתמטיקה"האתר יקושר לאתר המפמ.  סגורות לקבוצות מדריכי�

 . סיסמה והודעה על פתיחתו תישלח לרכזי� בבתי הספר ולמדריכי�

 

 מדריכי� ולהעברת היעדי� למורי�. ד

על . היעדי� ותכנית העבודה יועברו למדריכי� ביו� עיו" למדריכי� שייער� לפני תחילת שנת הלימודי�

תפורס� בתחילת שנת הלימודי� איגרת , מנת להקל על המדריכי� בהעברת היעדי� למורי� ולבתי הספר

 . ר"מפמהאיגרת תישלח לבתי הספר ותפורס� באתר ה. למורה באשר להטמעת יעדי המתמטיקה

 

 ארגו� המתמטיקה במחוז. ה

 יש לתת את , בתכנו".  בהתא� ליעדי� המוצגי� במסמ� המצור ייבנה במחוזתכנו" העבודה המחוזית

איסו מידע באשר לביקורי� בבתי ספר של ל, תכנית פעילות של ההדרכה ושל ההשתלמויותהדעת ל

, וע היעדי� במהל� יו� ההדרכה בבתי הספרלדיווח על אופ" ביצ, מחוזיהמדרי� המדריכי� בית ספריי� ו

לדיווח על מפגשי רכזי� ועל נושאי , לתכנו" מראש של מפגשי רכזי� המבוסס על מיפוי בתי הספר שבמחוז

המלצות לאופ" ביצוע נושאי� אלו ישולבו במפגשי . הדיו" שנערכו בה� ולדיווח על ישיבות מדריכי�

 .   ובדיוני� שבי" המדריכי�תחו� הארגונימהזרת מומחה ר והמדריכי� המחוזיי� בע"העבודה של המפמ

 

 .ר יסייעו במחוזות בהתארגנות ובהטמעת היעדי�"חברי צוות המפמ

  . המפורטי� במסמ� המצור� הטמעת היעדי�בהתארגנות לקראת   ותסייע  א�כ�אודה ל

                                                                                             

 

 , בברכה                                                                                               

 ר חנה פרל"ד                                                                                              

 ר להוראת המתמטיקה "מפמ                                                                                              
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