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 ז"תשס–אלול–'ב 

 
 

 מתמטיקהבולהשתלמויות הדרכה יעדי� והנחיות ל
 ח"תשס– הספר היסודיי� יתבב

 
עקרונות הכרת והבנת הלז הוש� דגש רב בהשתלמויות ובהדרכה למורי� " תשס!ו"בשני� תשס

מיומנויות ,  חקרמשימות, גיאומטרית, תובנה חשבונית: למשל. (הרעיונות שבתכנית הלימודי�ו

 ).ספיראליות וקישוריות בהוראת הנושאי� שבתכנית, פ"חישוב בכתב ובע

הוצג היעד , ט" תשס!ח" לתשסבבתי הספר היסודיי�מבי) היעדי� המרכזיי� של הוראת המתמטיקה 

 :הבא

 מתו� ,השבחת ההוראה בכיתהבהוראה ותכנית הלימודי� החדשה העקרונות והרעיונות של הטמעת 

הבנה ויכולת יישו� הנלמד ברמות , ידעכוללת היותר פו� את הלמידה ללמידה משמעותית מטרה לה

 . גבוהות של חשיבה

ההנחה היא שהשגת יעד זה יוביל את ההוראה והלמידה להגשמת מטרות הוראת המתמטיקה 

 .5! 4' עמ בהמוצגות בתכנית הלימודי�

� בעול� ועל מסקנות מהתנסויות שונות בהתבסס על תוכניות ומחקרי� שוני� שנערכו במקומות שוני

הוחלט להתמקד בהשתלמויות ובהדרכה בתכנו)  יחידות , כו בשני� האחרונות בבתי ספר באר,שנער

משוב רפלקטיבי על השיעור ועל , צפייה בשיעורי�,  צוות בית ספריידי!בקרת התכנו) על, הוראה

 . וטלהל) פיר.  ובניית מאגר ידע בית ספריהתהליכי� שקדמו לו

 

  )שיעורי�( תכנו� יחידות הוראה.1

 : הבאי�היבטי�התייחסות לב יוש� דגש מורי� וצוותי מורי�ידי !בתכנו) יחידות ההוראה על

 .מטרת השיעור והידע החדש האמור להירכש במהל� השיעור •

 .תכנית הלימודי� •

 .)כקבוצה וכיחידי�(לנתוני� שעלו מהערכת הכיתה   חסותיהתי •

 . ודיו) על כ� ע� התלמידי�ותיי� לידע הקוד� קשרי� משמעבניית •

בתו� המתמטיקה ומחוצה  (יצירת קשרי� משמעותיי� לעולמו של הילד ולתחומי ידע אחרי� •

  .)לה

 עיסוק ראשוני !הטרמה. ( של מושגי� שיילמדו בעתידברמה אינטואיטיבית  ות הטרמבניית •

  .)במושג שטר� נלמד

 .ולב במגוו) של פעילויותתכנו) מבוקר של זמ) השיעור כשהוא מש •

 . חדשוהבניית ידע חשיבהדיו) ושיחה המשלבי� שאלות המזמנות תכנו)  •

 .בהמחשותשימוש מושכל  •

 .חזרות והכנה להמש� הלמידה, הגדרת משימות משמעותיות לתרגול •
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 ידי צוות בית ספרי!קרת התכנו� עלב. 2

 . ויחידות הוראהי�עורשי בדוגמאות של  ידונו, מורי� עמיתי� ומדריכי�, בצוותי�

 

 צפייה בשיעורי� . 3

המדרי� המלווה את בית  / צוות הבית ספרי פתוחי� בה� יצפו מורי� עמיתי� מה שעורי�יתקיימו

אירועי� מתו� השיעור יתועדו לצור� . רכזי� ומורי� מקבוצת תמיכה אזורית/ רכז המקצוע/ הספר

 . דיו) רפלקטיבי שייער� לאחר הצפייה

 

  על השיעור ועל התהליכי� שקדמו לולקטיבי משוב רפ. 4

הדיו) הרפלקטיבי יתמקד באחת או שתיי� מבי)  .ייער� דיו) רפלקטיביבשיעור בות הצפייה בעק

 . הנקודות שהוצגו בתכנו) ובחלק מהאירועי� שהתרחשו בשיעור

  :הנקודות שחשוב לשי� אליה) לב ה)

 .לידע הקוד� ולידע החדש יצר קשר וכיצד המורה ,הדר� בה הוצגו, המשימה/נושא השיחה •

וכמזמ) חשיבה , מנתב השיחה לקראת הבניית ידע חדששאלות שנשאלו ומקומו של המורה כה •

  .ג� ברמות גבוהות

והקשר שבי) הפעילויות השונות בשיעור , קשר שבי) השיחה למשימות וללמידה בהמש�ה •

 . ובמהל� הלמידה

 . ור ושדרוג הידע שימ, מטלות הניתנות לתלמידי� לצור� חזרות •

 

 . מאגר ידע בית ספריבניית . 5

תיעוד הצפייה והמסקנות מהדיו) הרפלקטיבי יתועדו ויישמרו כמאגר ידע בית ספרי , תכנו) השיעור

שישמש את המורי� בתכנו) שיעורי� ויסייע למורי� בשמירת הרצ הלימודי בי) הכיתות השונות 

 .  בבית הספר

 

תמיכה לבתי הספר תינת� התהליכי� שתוארו לעיל פר לבצע  את כדי לסייע למורי� בבתי הס

 .להל) פירוט.  ייעו& ותמיכה מקוונת, השתלמויות, באמצעות הדרכה

 

  והדרכה אזוריתהדרכה בית ספרית. 1

בבתי ספר שהוחלט שתהיה , כלומר . בתי ספר ליו� הדרכה2!5 בבבתי הספר ) אינטנסיבית(הדרכה 

בתי הספר חשוב ש. לפחות אחת לחמישה שבועות, לבית הספר ליו� הדרכההמדרי� יגיע , בה� הדרכה

 . יהיו באותו אזור גיאוגרפישל המדרי� המודרכי� במסגרת אותו יו� ההדרכה 

 .פי קריטריוני� שייקבעו במחוז!בחירת בתי הספר שיקבלו הדרכה אינטנסיבית תיעשה על

צוותי� מבית הספר המודר� (צוותי� גש יו� ההדרכה של המדרי� יתחלק להדרכה בבית הספר ולמפ

צוות אחד מבי) הצוותי�   .שיתקיי� בשעות הצהרי�) י� אחרי� מבתי הספר שבאזור או צוות

 שיתקיי� לפחות אחתאזורי שיפגשו למפגש )  או מורי� מובילי�(המודרכי� יהיה צוות רכזי מקצוע 
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המקבלי� הדרכה בתי הספר  הרכזי� והצוותי� של במפגש זה ישתתפו ג�,  לשישה שבועות

 .  נית) לקיי� ברצ מפגש רכזי� אזורי והשתלמות  .אינטנסיבית

 

 : יו� ההדרכהמבנה 

 . תכנו) שעורי�!עבודה מול צוותי� !' ש3!2

 .בשעורי�) מדרי�+של הצוות ( צפייה  !' ש2!1

 .  דיו) רפלקטיבי ושיפור תכנו) השיעור!' ש3!2

 

 ):הצהרי�בשעות (מבנה מפגש רכזי� אזורי 

 . ג� מפגשי הרכזי� וצוותי המתמטיקה יתמקדו במטרות שהוצגו לעיל

 : מפגשי� אלהי� ולתכני� ל למבנותהצעלהל) 

דיו) , )שיעור חמישי או שישי(צפייה משותפת בשיעור  שיכלול מפגש באחד מבתי הספר •

� מרצה סדנה עלמבנה זה אפשר להוסי . הצגה ודיו) של עבודת הצוות הבית ספרי, בשיעור

 .)ה הקרובה"באחריות הפסג, צמודה למפגשה'  ש28השתלמות של (

חומרי למידה שוני� המשמשי� , מבחני מד,  יחידת הוראה,מפגש שבו יתקיי� דיו) על שיעור •

 . להוראת נושא או כל ניתוח אחר של דרכי הוראה או חומרי� המשמשי� להוראת המקצוע

 . ידי הרכזי� או המורי�!ניתוח אירועי� מתו� שעורי� המובאי� על •

 . נית) להגיש הצעות למבני� חלופיי� של מפגשי הרכזי�

 מזמ) 10%!15%על  להודעות או הנחיות ארגוניות לא יעלהבמפגשי� אלה הזמ) שיוקדש , בכל מקרה

 . המפגשי�

 

 :הנחיות והערות להדרכה הבית ספרית

יסייעו המדריכי� בבניית , ימודי�במהל� החודש הראשו) של הל, במסגרת ההדרכה הבית ספרית. א

החל מהחודש השני  . תוכניות לימודי� ותשתית ארגונית לניהול המקצוע בבית הספר, פריסות

 לסיוע בהכנת פרויקטי� . צפייה רפלקטיבית וגיבוש צוות בית ספרי, תתמקד ההדרכה בתכנו) שעורי�

יוקדש לא יותר )  שעורי המתמטיקההעשרה שאיננה במסגרת, תחרויות, כגו) ימי מתמטיקה(ייחודיי� 

 .   מזמ) ההדרכה10% !מ

 ,)העברה, מסירה, כתיבה(המדרי� הבית ספרי לא יעסוק בכל דר� שהיא במבחני� במתמטיקה  . ב

שיש  בניית תכניות עבודה, מבח) ותוצאותיו של שאלות )כותהניתוח למעט הנחייה וסיוע למורי� ב

 . ערכה שוני�העילויות הנגזרות משימוש בכלי ת פ או התאמ,בה) פירוט תכני ודידקטי

 . אי) זה מתפקידו של המדרי� לחבר או לכתוב חומרי למידה. ג

פי שיטת הלימוד !פי תוכנית הלימודי� והדגשיה ועל!על המדרי� הבית ספרי לכוו) את ההוראה על. ד

 הלימוד או  במידת הצור� יוכל המדרי� לקבל סיוע מכותבי ספרי. (ידי בית הספר!שנבחרה על

 .) ממדריכי� מטעמ�

על המדרי� הבית ספרי לדאוג לקשר  ולתאו� עמדות ומסרי� ע� מדריכי� או גורמי� אחרי� . ה

 .הפועלי� בבית הספר בתחו� המתמטיקה
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ידי !מבחני� שפורסמו עללשימוש בספרי לימוד מאושרי� וב את בתי הספר והמורי�הנחות חשוב ל. ו

, פעילויות מאתרי� (בשימוש בחומר  אחר . ליכי אישור תוכ) ופדגוגיהעברו תהש, ה"ר וראמ"המפמ

 אתמדעי בתחו� התוכ) והפדגוגיה והייעו, את ה,  החומרמקורחשוב לבדוק את , )ו"פרי העשרה וכס

 .לדגשי� שבה וליעדי הוראת המקצוע, מידת ההתאמה של החומר לתכנית הלימודי�

 

 הדרכה מחוזית. 2

 : נושאי� הבאי�המדרי� המחוזי יטפל ב

  .   בתחו� המקצועית�והנחיי  המפקחי� הכוללי� והמנהלי� במחוזע�קשר  .א

ש� , השכלת� בתחו�,  שיכלול את שמות המורי� למתמטיקהבנייה ועדכו) מאגר מידע מחוזי .ב

 . רכז המקצוע וכתובות מייל לצור� תקשורת מהירה

, רכזי מקצועמדריכי� וגשי מפ, חלוקה לאשכולות הדרכה(ניהול וארגו) המתמטיקה במחוז  .ג

, האג לחינו� יסודי, מרכז מורי� ארצי, קשר ע� הפיקוח על המתמטיקה, תכנו) ביקורי�

 )ופסגות, מוסדות הכשרה ומכללות

התאמת תכני� ליעדי� , תכנו) פריסה מחוזית של ההשתלמויות: ארגו) ההשתלמויות במחוז .ד

 .  קשר ע� מרצי� ומדריכי� והטמעה בשטח, שנקבעו

 בנושאי� ממוקדי� ומפגשי עדכו) לבתי הספר שאי) יצוע ימי עיו) ומפגשי הדרכה במחוזב .ה

  .בה� הדרכה אינטנסיבית

הכוונה  , איתור צרכי�. פי תכנית שתוצג מראש בבתי הספר שאי) בה� הדרכה!ביקור על .ו

 .ומת) מענה ברמת על

 במסגרת אחריות זו .ר על הוראת המתמטיקה במחוז"המדרי� המחוזי הוא האחראי מטע� המפמ

ר "ר וידאג להעברת מידע ותמיכה מקצועית מהמפמ"ר וצוות המפמ"יקיי� קשר שוט ע� המפמ

 . ר"למחוז ומהמחוז למפמ

 

 

 השתלמויות. 3

 תו� שמירה על , כל ההשתלמויות ייבנו בהלימה ליעדי� ולמטרות שהוצגו בתחילת מסמ� זה

 :באי�העקרונות ה

 .י� הלכה למעשה ביחידות הוראה בכיתהיישו� עקרונות תכנית הלימוד •

 .הערכה  כמנו להשבחת ההוראה •

  .הוראה מכוונת לרמות חשיבה גבוהות ולטיפוח האוריינות המתמטית •

 .טיפוח עבודת צוות מתמטי בית ספרי •
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 השתלמויות למורי�

 .המורי� המלמדי� מתמטיקה ישתלמו באחת מהמסגרות הבאות 

 .תכנית ההתמקצעות •

 . הקשורות לשימוש בספרי לימוד או שיטות הוראה חדשות שהוכנסו לבית הספרהשתלמויות •

ממוקדות בנושא מסוי� שבמהלכ) יפותחו יחידות הוראה הכוללות '  ש16 !14השתלמות של  •

דיווח , יישו� בפועל של היחידה , משוב של חברי הקבוצה על המערכי�, הכנת מערכי שעור

 .משוב רפלקטיבישימוקד בנקודת תצפית שתבחר מראש ו

 לעיל פי הצרכי� בשטח ובמסגרת ההשתלמות יעסקו בהיבטי� שהוזכרו!הנושא ייבחר על             

 . יישו� בכיתה חשוב לשי� לב שהדגש הוא על. ובהעמקה למורה בתחו� התוכ) והדידקטיקה            

  .  בהתא� לצרכי� ולמשאבי�תתקיימנה בפסגותכאלה השתלמויות              

 ידי !ידי מומחי� בתחו� הדידקטיקה בבית הספר היסודי או על!השתלמויות אלה תועברנה על             

 ). ניסיו) דידקטי והשכלה מתמטית, בעלי ותק(מדריכי� בכירי�              

 

 .השתלמויות לרכזי� ולצוותי� מובילי�

 : באחת מהמסגרות הבאותפובית ספר ישתתב   והצוות המתמטי המובילרכז המקצוע

מבתי ספר לרכזי� וצוותי� מובילי� '  ש28 של לפחות , או מטעמ�בפסגותהשתלמויות  •

הנלמד בכל הכיתות אורכי תתמקדנה בנושא ההשתלמויות . הנמצאי� באותו אזור גיאוגרפי

תו� מת) , הבהשתלמויות  יעסקו בבניית יחידות הורא .ובקשרי� שב) הנושאי� המתמטיי�

בהשתלמויות יילמד  .דגש לקשר שבי) יחידות העוסקות באותו נושא ונלמדות בכיתות שונות

  .בהתא� לעקרונות וליעדי� שהוצגו לעילספרי !ויתורגל מודל עבודה של צוות בית

 הספר  ידי מומחי� בתחו� המתמטיקה והחינו� המתמטי בבית! תועברנה על ההשתלמויות             

 משתתפי� שמוריו חשוב שבהשתלמות ישתת ג� המדרי� המלווה את בתי הספר . היסודי              

  .ההטמעה בבתי הספרתהלי� בדר� זו יוכל להמשי� את . שתלמותבה              

 .דידקטיקהההמומחה בתחו� הדעת ו, מהאקדמיה מומחה אחדידי !על ונחהתכל השתלמות               

 ומחה  תהייה מוטלת על המכיתות בהטמעהוה  האחריות על שמירת הרצ שבי) התוכ)              

  .והמדרי� המלווי� את הקבוצה              

  .השתלמויות למפגשי הרכזי� שהוצגו בתכנית ההדרכה לעילנית) להצמיד את ה              

 

 

מצאות בתהליכי נהשתלמויות אלה (. לרכזי� מטע� מרכז המורי� הארציהשתלמויות  •

ההשתלמויות מיועדות לרכזי מקצוע וצוותי� מובילי� ללא הגבלה במיקו� ). אישור

 . ההשתלמויות תתקיימנה בפסגות במקומות שוני� באר,. הגיאוגרפי

 על ,  יוש� דגש על ההיבט הארגוני של הובלת צוות בית ספריאלהבהשתלמויות              

 כמותיי� (ניתוח ממצאי מבח) תכנית הלימודי� ול התייחסות לתכנו)  הוראה תו�             

 משודרגות ושמירת הרצ  חזרות, ספיראליות, מעברי� בי) הכיתות, )ואיכותיי�             

   .תחומי� מתמטיי� שוני�בי) והקישוריות              
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 ודה ע� צוות בית יחידות תוכ) אות) נית) לייש� בעבההשתלמות תהיה מורכבת מ      

 בהשתלמות המשתלמי� יתנסו בהעברת מפגשי� ע� הצוותי� בבית ספר� וידונו . ספרי             

 .       במפגשי� אלה בהיבט רפלקטיבי

 . ידי  צוות מרכז מורי� ארצי באמצעות מנחה מוביל בכל קבוצה!השתלמויות אלה יועברו על

 

 לרכזי� ולמורי� ) פיתוח חשיבה ברמה גבוהה, אוריינות(השתלמויות ממוקדות דגשי� . 4

 . מרוכזות בשלושה ימי� במרכז ההכשרה בשלומי'  ש28השתלמויות של 

וראת בתחו� ההיבטי� המעונייני� להכיר ,  למתמטיקהההשתלמויות מיועדות למורי� מובילי�

 :  בי�מתמטיקה הקשורה

  חשיבה גבוהותמשימות לרמותפי רמות חשיבה והתאמת ! עלמשימות לתלמידי� •

 .  להעלאת רמת החשיבהנות המכוווהצגת שאלות ניהול דיו) בכיתה  •

 .אסטרטגיות הוראה ממוקדות בטיפוח חשיבה גבוהה •

 אוריינות מתמטית בבתי הספר היסודיי� •

 . ספיראליות וקישוריות בתכנית הלימודי� כאמצעי לפיתוח רמות חשיבה גבוהות •

 . ימודי� ולחומרי למידה והערכה לבתי הספר היסודיי�כל נושאי ההשתלמות יקושרו לתכנית הל

. את השתלמויות ירכז צוות הפיקוח על המתמטיקה בשיתו צוות מרכז ההכשרה בשלומי

 .בהשתלמויות ישתתפו מרצי� מומחי� שוני�

 

 ימי עיו� למורי� במחוזות .  5

ר  "ידי המחוז בשיתו המפמ!ימי העיו) יאורגנו על. במהל� השנה יתקיימו ימי עיו) במחוזות למורי�

 . ומרכז המורי� הארצי

ולהעברת , ימי עיו) אלה יוקדשו להשתלמויות בתחומי� ובדגשי� חדשי� בתחו� הוראת המתמטיקה

 . ידי הצוותי� במחוזות!יעדי� ומסרי� מטע� הפיקוח ולנושאי� נוספי� שיועלו על

 

 אתר מלווה לרכזי מקצוע ולמדריכי� . 6 

 . ר"וכלו רכזי המקצוע והמדריכי� לקבל תמיכה ישירה מצוות המפמר י"דר� אתר המפמ

 .קבוצות דיו) ועדכוני� שוטפי�, התמיכה תתבצע באמצעות מאגר חומרי הדרכה לרכזי� ולמדריכי�

 .  עדכוני� והרשאת כניסה יישלחו לבתי הספר

 

 למדריכי� ולמנחי�מסגרות פיתוח מקצועי . 7

 למדריכי�י נריפל דסי–מסגרות פיתוח מקצועי 

 מרבית.  במהל� השנה בימי עיו) ומפגשי הדרכה מטע� הפיקוח על המתמטיקהפו ישתתכי� המדרי

 .ימי העיו) והמפגשי� יהיו ארציי� ויתקיימו בסבב במקומות שוני� באר,

 . בימי העיו) יעסקו בדרכי� ובכלי� שיסיעו למדריכי� ליישו� היעדי� שהוצגו לעיל

לישיבות אלה מומל, . ידי המדרי� המחוזי!שתאורגנה על עבודה מחוזיות בישיבותפו  ישתתכי�המדרי

 ).מטע� הפסגה האזורית (לצר יוע, אקדמי 
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 י� המחוזיכי�למדרימסגרות פיתוח מקצועי ישיבות עבודה ו

ר למתמטיקה וצוות " המפמ מפגשי� ע�7 – 5 ! במהל� השנה בפו ישתתי�המחוזיכי� המדרי

מפגשי� אלה לא יזכו . (פ לוח תאריכי� שייקבע מראש"ע, מו בימי חמישימפגשי� אלה יתקיי. הפיקוח

היבטי� שוני� בניהול ב, במפגשי� יעסקו בתכני� מתמטיי� ופדגוגי� ).את המשתתפי� בגמול

כולל ביקורי� . (המפגשי� יתקיימו בסבב במחוזות השוני� .המקצוע במחוז ובנושאי� שוטפי�

 )בשיעורי מתמטיקה בבתי ספר

 

 מות למדריכי� מנחי ההשתלמויותהשתל

מטע� מרכז המורי� ) '  ש28(מוצעת השתלמות ולמדריכי� למנחי ההשתלמויות השונות לרכזי� 

 .) הנמצאת בתהליכי אישורהשתלמות . (הארצי

במפגשי� האזוריי� , בהשתלמות זו יונחו המשתלמי� כיצד להוביל את קבוצות הרכזי�

שיועברו על ידי במהל� ההשתלמות יוכנו יחידות הדרכה . פי היעדי� שהוצגו!על, ובהשתלמויות

 . המדריכי� ותעשה עליה) הערכה רפלקטיבית של הקבוצה ומנחי ההשתלמות

 . מקו� מפגשי הקבוצה ייקבע לאחר ההרשמה

 . וייעו, ארגוני,החינו� המתמטי, ידי  צוות של מומחי� בתחו� המתמטיקה!ההשתלמות  תונחה על

 

 למנחי ההשתלמויותימי עיו� למרצי� ו

 .מרצי� ומנחי ההשתלמויותשל הימי עיו) /  מפגשי� 3!2במהל� השנה יתקיימו 

 

  נהלי מינוי מדריכי� וארגו� השתלמויות–נספחי� 

 

 מנוי מדריכי� . 1

 . ר למתמטיקה"ימונו רק לאחר אישור המפמ) בתפקידי� שוני�(מדריכי� למתמטיקה 

ר למתמטיקה בצירו "תו יש להעביר  למשרד המפמאו, בהמש� המסמ� מצור שאלו) למדרי�

  .ר להעסקת המדרי�"רק לאחר העברת השאלו) נית) יהיה לקבל אישור מהמפמ. המסמכי� הנדרשי�

ידי גורמי� הקשורי� בכתיבה או הפצה של !מדרי� מטע� משרד החינו� לא יועסק בשו� דר� על

 .  רי� מסחריי� אחרי�או חומ,  חומרי לימוד המופצי� או יופצו בדר� מסחרית

 

  אישור תכנית השתלמויות. 2

ר לפני "ואת שמות המנחי� יש להעביר לאישור המפמ, תכנו) ההשתלמות הכולל סילבוס מפורט

לעיל פי הקריטריוני� הכתובי� !מנחי ההשתלמויות ימונו על .העברת� לאישור מחלקת השתלמויות

 .ר למתמטיקה"מידי המפ!המנחי� יאושרו על. בכל סוג של השתלמות

  את ההשתלמות במסגרת שעות עבודתו לא יעביר או יכי) !במידה והמנחה הוא עובד משרד החינו�

 . במשרד

 

 .בהתארגנות ובהטמעה , ית וצוות הפיקוח על המתמטיקה ישמחו לסייע בתכנו�"המפמר

 . בהקד�להל� על מנת לזרז את התהליכי� את� מתבקשי� להתייחס לנספחי� המצורפי� 
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 שאלו� למדרי� . 3

 

 ________________________: ש� המדרי� 

 

 ____________________:  מספר טלפו) נייד _______________:  בית מספר טלפו)

 

 ___________________________________________: כתובת מגורי� 

 

 ___________________________________________: כתובת דואר אלקטרוני 

 

 :מיועד להדרכה

 ____________________________________: הדרכה בבית הספר_______   ביו�

 ____________________________________: הדרכה בבית הספר_______   ביו�

 ____________________________________: הדרכה בבית הספר_______   ביו�

 ____________________________________: הדרכה בבית הספר_______   ביו�

 

 _________________________________) נא לפרט אזור אחריות: ( הדרכה אזורית או מחוזית 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 __________מספר שעות ההוראה __________________  מלמד בבית ספר 

 ___________________:מקצועות ההוראה_________________   בכיתות

 

סוגה , נא לפרט את מקו� העבודה): (כולל מת) השתלמויות: (ח"מקומות עבודה נוספי� בתשס

 ________ _______________________________________________________:) והיקפה

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________   

 

 ) נא לצר תעודות בה) יש פירוט קורסי� במתמטיקה( :השכלה

 

 ____________:     אחרB.A  B.Ed          B.Sc: תואר ראשו) 

  _______________מוסד אקדמי _________________      התמחות  תחו�

 

 ____________:     אחרM.A  M.Ed         M.Sc: תואר שני 

 _______________      מוסד אקדמי    _ _____________:  התמחותתחו�
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 ____________________________________________: תארי� אחרי�

 

  __________________:במוסד___________________    :  התמקצעות 

 

 

 : השתלמויות

 

 

 

 

 

 

 : ניסיו� בהדרכה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


