
 תקציר
, הוא בית ספר גן-רמתבית ספר "עתיד" שבעיר 

ייחודי לתרבות יהודית ומתמטיקה. בשנת 

של העיר  90 -תשע"ב, לכבוד יום הולדתה ה

 -גן בחרנו ללמוד על העיר בהיבט היסטורי-רמת

תרבותי, תוך כדי התבוננות וחקירה של העיר 

גן בת -בעין מתמטית. "חוקרים ומחשבים על רמת

התשעים" הנה תכנית ייחודית שנבנתה ופותחה 

התכנית כללה . למתמטיקה ידי צוות המורים-על

לכלל הייתה מיועדת ו תחומי דעת נרחבים,

בהתאמה לגילאים השונים,  ,תלמידי בית הספר

מכיתה א ועד כיתה ח. תהליך הלמידה כלל 

חשיפה, חקירה, לימוד והתנסות בכל הקשור 

למידה -גן, תוך שימוש בכלי הוראה-לעיר רמת

מגוונים, במטרה להפוך את התהליך למהנה 

 וחוויתי. 

 גן-רמתשנה ל 90שיאה של התכנית היה בחידון "

 -די כיתות ד ובו השתתפו תלמי ,בהיבט מתמטי"

ה. חידון זה היה שלב נוסף ומסכם בתכנית 

המגוונת והעשירה. יופייה של המתמטיקה 

תגלה דרך מורשתה ותרבותה העשירה של ה

 העיר.

 מבוא
ונכתבו  ,בעשורים האחרונים דובר לא מעט

ההוראה והלמידה על חשיבות רבים מאמרים 

יום, בין השאר, -דרך המתמטיקה של חיי היום

כפי שנכתב ברשימת  ,התבוננות בסביבתנו ידי-על

העקרונות שפיתח האיגוד למורי המתמטיקה 

הממליץ על  (NCTM, 2000)בארצות הברית 

שימוש בחומרים המסייעים לתלמיד בלימודי 

   .מתמטיקהה

דווחים על יוזמות העוסקות בשילוב חוקרים מ

יום באמצעות הסיור -המתמטיקה בחיי היום

) 1998( לנדמן-ווינצקי אופיר המתמטי. למשל,

הציגו, במסגרת "קשר חם" הוראת מתמטיקה 

) 2003רוזן ( .שילוב של טיול בעיר חיפה ידי-על

לבנברג ופטקין  .הציג סיור מתמטי בעכו העתיקה

הציגו הוראת מתמטיקה באמצעות ) 2012(

) 1998פטקין ודרוקר (תמרורי דרכים. כמו כן, 

במסגרת מרכז המורים האזורי מתמטי ערכו סיור 

וסיור במכללת  ,למדעים וטכנולוגיה בעיר נתניה

ואילו . )1999סמינר הקיבוצים (פטקין ודרוקר, 

ערכו סיור  ,)2000דרוקר, רדאי, וחכם אהרון (

 . לוינסקידומה במכללת 

 אפשר גם אחרת

 נאוה אזהרי

 מאיה מטרסו

 

גן בהיבט -שנה לרמת 90
 מתמטי
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כי במאמרן, ) מדווחות 1998פטקין ודרוקר (

זו יוצרת משמעות אצל המתנסה  מעיןפעילות 

ה סטודנטית שחוותה את חוויבה, כפי שד

"... הכול נעשה לי משמעותי... אף פעם  :הפעילות

דרוקר, דרך זו". בלא הסתכלתי על הדברים 

) דיווחו, כי הפעילות 2000רדאי, וחכם אהרון (

טודנטים להשתמש ב"שפה מתמטית" גרמה לס

במאמר  לתיאורים, הסברים, אומדן ומדידות.

הן מצטטות את דברי  הנ"להמשך  למאמר 

הסטודנטים, למשל, "למידת מתמטיקה תוך כדי 

טיול מרחיבה את האופקים של התלמיד וגורמת 

לו לראות את המתמטיקה לא כתחום סגור ורחוק 

 .שלו"יום -מעולמו, אלא כמשהו מחיי היום

 ."מתמטיול מפתח אצל הלומד סקרנות לסביבתו"

(דרוקר,  "מתמטיול יוצר למידה מתוך הנאה"

 .)2001וחכם אהרון, 

 ;2000דרוקר, רדאי, וחכם אהרון, ( הכותבות 

ממליצות על הפעלת  )1998פטקין ודרוקר, 

תוך התאמתו  באופן המתואר לעיל,תלמידים 

לכיתה. לדעתן כדאי גם ליצור שיתוף עם תחומי 

 תוכן נוספים הנלמדים בבית הספר.

בשנת לאור כל הנאמר לעיל ולאור העובדה ש

, שבה נמצא בית גן-רמתהעיר  בהלימודים תשע"

ללמוד על החלטנו שנה ליסודה,  90הספר, חגגה 

תרבותי, תוך כדי -העיר בהיבט ההיסטורי

 ה של העיר בעין מתמטית. התבוננות וחקיר

גן בת התשעים" הנה -"חוקרים ומחשבים על רמת

צוות  ידי-עלתכנית ייחודית שנבנתה ופותחה 

המורים. התכנית כללה תחומי דעת נרחבים, 

, חקירה, לימוד והתנסות בכל חשיפת התלמידים

-גן, תוך שימוש בכלי הוראה-הקשור לעיר רמת

התהליך למידה מגוונים, במטרה להפוך את 

הרחבת הידע בתחומי  וזאת לשם ,למהנה וחוויתי

 . התוכן השונים וביניהם גם המתמטיקה

התכנית כללה את כל תלמידי בית הספר מכיתה 

והותאמה לגיל המתאים ולתכנית  ,א ועד כיתה ח

 הלימודים של משרד החינוך. 

 מהלך העבודה
, מורשתה וקישורה גן-רמתהוראת הנושא העיר 

את כל ילדי בית הספר, מכיתה לו למתמטיקה כל

 שלושה שלבים:ב הא ועד כיתה ח, והתבצע

שלב א: שלב ההוראה בכיתה, הלמידה והעשייה 

 של התלמידים.

 שלב ב: שלב הצגת הממצאים בשבוע החינוך.

 שלב ג: יום השיא במתמטיקה והחידון.

 שלב א
  הייתה,התכנית  שעמדה בבסיסהתפיסה 

המתמטיקה נמצאת בכל מקום בעיר, וניתן ש

לשלבה ולגלותה תוך חקירה של המורשת 

כל שכבת גיל דנה בנושא וההיסטוריה של העיר. 

לכל תלמיד בבית ה. תאמת לבדרך שונה המו

ספרית -הספר היה קלסר לתכנית הייחודית הבית

 -גן בת ה-"חוקרים ומחשבים על רמת :בנושא

נלמדו במהלך רוכזו כל החומרים ש ווב ,"90

נים. לכל שכבה בבית הספר השנה בהיבטים השו

תוכן על מורשת העיר,  :כנית המשלבתנבנתה ת

מתמטי, בהתאם לתכנית ותוכן אתריה, אנשיה, 

 הלימודים ולגיל.

על למידה  הושםהדגש בתהליך הלמידה 

משמעותית בשילוב עבודת צוות, תוך הצבת 

 . אתגרים והפרייה הדדית

התהליכים והנושאים לפי שכבות הגיל להלן פירוט 

 .השונות

 אתרהלמידה התמקדה סביב  א כיתות שכבתב

בו, מתוך הנחה שזהו  הנמצאות הספארי והחיות

נושא המעניין תלמידים צעירים, ומעורר את 

כי מדובר  ,נוספת הייתה מחשבהסקרנותם. 

למדו  מקבילבאתר מוכר ביותר בעיר. ב

התלמידים כיצד כותבים שאלה מילולית 

 חשבונית, ויישום הנושא נעשה כאשר התלמידים

מן  החביבות עליהםבחרו חיות התחלקו לזוגות, 

וחיברו שאלה חשבונית אשר בה מוזכרת  הספארי

  החיה שבחרו.
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למדו במהלך השנה מהו משחק, ג  -ו ב שכבות

ביצירת משחק, תוך דגש הנדרשים ם השלבים מה

 נוסףעל משחק המערב אלמנטים חשבוניים. ב

דות ואישים למדו התלמידים על אתרים, מוס

גן. הלמידה נערכה באופן -הקשורים לעיר רמת

בסופו של התהליך נתבקשה כל תי ומעשיר. יחווי

קבוצת תלמידים להכין משחק המשלב את הידע 

 הנלמד.המתמטי עם תחום התוכן 

 שחולק לתלמידי הנחיהמציג דף  -נספח א'

 .מפרט את המשימה המסכמתה, שכבת ג

 

לבצע יש כיצד  התלמידים למדו דכיתות  בשכבת

המשלבת ומעודדת מיומנויות של  עבודת חקר

לומד עצמאי וחוקר, תוך שימוש ושילוב של מספר 

ספרים, עיתונים, כגון: רב של מקורות מידע 

וביקור באתרים שונים.  ראיונותאינטרנט, 

רועים יהתלמידים התחלקו לזוגות, ובחרו א

רועים חולקו לעשורים יגן. הא-הקשורים לעיר רמת

רועים יעל ציר הזמן, כאשר בכל עשור הוצגו הא

 הבולטים.

למדה והעמיקה  היאגם  הכיתות  שכבת

, כאשר החיבור ואנשיהבהיסטוריה של העיר 

לעבודות החקר שערכו התלמידים היה סביב 

 -נלמדים בכיתה זו האחד הנושאים החשבוניים 

הדיאגרמות. התלמידים השתמשו בידע החשבוני 

שרכשו בנושא בכדי לבטא נתונים כמותיים 

 ומספריים בתחום הנחקר.

 ו.כיתות יש לציין, כי בביה"ס לא הייתה שכבת 

לצאת ולחקור  התלמידיםח התבקשו  -בכיתות ז ו

הגירוי הראשוני  כאשר ,באופן פעיל את העיר

 ובעקבותיהצילמו, הם תמונה ש הייתהלחקר 

ולגלות  ,משיכו לבדוק ולחקור את האתרהיצאו ו

לאחר מכן, באופן זה את ההיסטוריה של העיר. 

התבקשו התלמידים לבנות משימות הקשורות 

ולהציגן במצגות  ,למורשת העיר בהיבט המתמטי

שאלות נבחרות מהתוצרים אף שולבו כיתתם. ב

מאוחר יותר בשלב החידון המתמטי שנערך בבית 

 הספר.

גן, -להלן דוגמה למצגת ובה מוצג אתר בעיר רמת

הצגת  ידי-עלתוך התייחסות להיבט המתמטי, 

 .שאלה מתמטית

  

 

 
 

 ,ח קיבלו מכתב על הפרויקט -תלמידי כיתות ז ו

 מחוון לעבודתם:ומכתב בו 

בחירת אתר לצילום מעניין והקשר למורשת  .1

 נקודות. 10 – גן-רמתהעיר 

רקע תיאורטי רחב, מגוון המתייחס לתחומים  .2

 נקודות. 10 –רבים ורלוונטי לאתר המצולם 

שימוש במקורות רבים ככול האפשר לרקע  .3

(יש לציין, בסוף  נקודות. 10 –התיאורטי 

העבודה, את כל מקורות המידע בהם 

  ).השתמשתם
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שאלה מתמטית או בעיה מתמטית כולל  .4

נקודות לכל  10 –פתרון מתאים והסבר 

 שאלה.

 10 –גיוון בשאלות ובחירת שאלות מעניינות  .5

 נקודות.

) PowerPoint( תעיצוב יפה ומעניין של המצג .6

 נקודות. 10 –

הקהל (הצגת המצגת הצגת המשימה מול  .7

 –לקהל תוך הסברים רלוונטיים בכל שלב) 

 נקודות. 10

 
המכתב שקיבלו תלמידי מציג את  -נספח ב'

 .ח -כיתות ז ו

 

כגון רוחב פעילויות בבית הספר נערכו , בנוסף

" לחקר הסביבה הקרובה מתמטיים"טיולים 

והעיר. טיולים בהם, בהתאם לגיל ולידע 

להתבונן בסביבתם החשבוני,  למדו התלמידים 

: להתבונן במספרים, בצורות, בעין מתמטית

יל את הידע הנלמד חבגופים הנמצאים סביבם, לה

 בכיתה על הסובב אותם.

התבצעו במשותף, וחלק מהפעילויות חלק 

  כמשימה אישית.

 
דוגמאות לדפי הנחייה לטיול מציג  -נספח ג'

 .מתמטי או לחקר הרחוב שלי

 

 דוגמה נוספת:
 נעלה לביתו של קריניצי שברח' קריניצי. .1

 ?שאלה: מי היה קריניצי

 לחלונות בביתשאלה: איזו צורה יש 

 קריניצי?

 . גן-רמתנטייל בפארק הלאומי שב .2

ראש  ,א. בפארק נמצא קברו של קריניצי

 .גן-רמתראשון של העיר ה

שאלה: גדר מקיפה את קברו של 

 קריניצי. מה צורת הגדר?

 גדול ובתוכו מבנה. ב. בפארק ישנו אגם

 ?ו של המבנהשאלה: מה צורת    

ישנה גינה  גן-רמתנווה שב-בשכונת מרום .3

ה עה. במעלה הגבעגדולה ובה גב

 מוצבים עמודים.

שאלה: מהי צורתו ההנדסית של 

 העמוד?

 תמרורים רבים. גן-רמתברחובותיה של  .4

אדומים הם התמרורים מרבית ה .א

 תמרורי אזהרה. 

ההנדסית של  םשאלה: מה צורת

 ?אלה יםתמרור

הם  כחוליםהתמרורים מרבית ה .ב

 . מודיעיןתמרורי  

 ההנדסית שלשאלה: מהי צורתם       

 ?אלה יםתמרור      

 כיכרות לרוב. גן-רמתבעיר  .5

ת של וייההנדס יהןתוצור ןשאלה: מה

 םליד הצורה שכתבת מו(רש? הכיכרות

 ).כיכראת שם ה

   שלב ב

תהליך הלמידה  שלב זה כלל את הצגת תוצרי

התוצרים כל שכללה את רחבה ומגוונת תערוכה ב

  .במסגרת שבוע החינוך של תלמידי בית הספר

ה כללה תוצרים המשקפים את התהליך התערוכ

הלימודי שהתקיים לאורך כל השנה, בו שולבה 

גן מנקודת מבט היסטורית, -למידה על העיר רמת

  תרבותית ומתמטית.

הלמידה היה על למידה , הדגש בתהליך שצויןכפי 

משמעותית בשילוב עבודת צוות, תוך הצבת 

אתגרים והפרייה הדדית, ולכן כל התוצרים הנם 

 פרי עבודה זוגית או קבוצתית.

הציגו תערוכה של חיות  אכיתות  שכבתמידי לת

כל זוג  בשאלות חשבוניות.  המלווה מן הספארי

 אותה חיה תלמידים בחר חיה, חיפש תמונה של

ובהתאם ללמידה , כתב עתאו ב במחשב

ה חשבונית, שבה חיבר שאל -שנעשתה בכיתה 
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מוזכרת אותה חיה. בתערוכה הוצגו גם דגמים 

של הספארי אותם הכינו התלמידים בהתאם 

 ללמידה ולשאלות.

משחקים שונים ג הציגו  -ו תלמידי כיתות ב

עיר אתרים שונים בשהכינו. המשחקים כללו 

, כאשר בכל משחק משולבים גם נושאים גן-רמת

כלל  מבחרה ומיומנויות מתמטיות שונות.

מונופול, סולמות וחבלים, טריוויה,  :משחקים כגון

קלפים  מסלול, משחקי זיכרון, רמתגניידע, משחקי

 ועוד. , משחקים מקורייםשונים

הציגה ציר זמן, המחולק לעשורים  דכיתות שכבת 

גן, כשבכל עשור מוצגים -לעיר רמת הרלוונטיים

המרכזיים של העיר. את ההצגה ליוו  האירועים

 עבודות החקר של התלמידים שנעשו בנושא.

הציגה את עבודות החקר שערכו  הכיתות שכבת 

דיאגרמות מסוגים שונים.  באמצעותהתלמידים 

נתונים כמותיים  בדיאגרמות באו לידי ביטוי

 לנושאי החקר השונים. הרלוונטייםומספריים 

שהוצגו סימולטנית  ,במצגותח הציגו  -ז ו כיתות

 החקר שלהם, את עבודות ,על כמה מסכים

תמונות שצילמו באתרים שונים ברחבי  :שכללו

העיר, הסברים ומידע היסטורי, ושילוב שאלות 

מצגות לוו מתמטיות בהקשר לנושא החקר. ה

 .של התלמידים לבאי התערוכה בר מילוליבהס

 

ספרית שבה -הוצגה תערוכה בית ,בנוסף

דגמים בנו והציגו  שכבות הגילתלמידים מכל 

של אתרים מרכזיים ומוכרים בעיר  ממדיים-תלת

גן, צומת -הספארי, אצטדיון רמת :, כגוןגן-רמת

התצוגה  .עלית, אתרים מחייו של ביאליק ועוד

אלמנטים חשבוניים  תוך מתן דגש עלנעשתה 

גופים הנדסיים, צורות  :והנדסיים בדגם, כגון

הנדסיות, מספרים וכדומה. הדגמים לוו בהסבר 

 מתאים.  

משותף  הערב שירבהחגיגית הודגשה   האווירה

 בהנחייתה של נורית הירש.לכלל בית הספר 

 .להלן דוגמאות ותמונות מהתוצרים של שלב זה

אתרים  הכולליםהתערוכה מתמונות של דגמים 

 :היבט מתמטיב גן-רמתבעיר 

 
                       שעון העירייה

 
 בניין "עלית" הישן

 
 ספאריה
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 אתלמידי כיתות 

 
 ג-ב ותלמידי כיתות 

 
 תלמידי כיתות ד

 
 תלמידי כיתות ה

 

 

 

 

 ח: -תלמידי כיתות ז ודוגמאות מהמצגות של 
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   שלב ג

את שיא התכנית היווה החידון המתמטי בנושא 

בעין מתמטית". המשתתפים  90גן בת -"רמת

לקראת החידון  ה. -תות ד ויבחידון היו תלמידי כ

נחשפו תלמידי כיתות אלה לתכנים ולרעיון של 

מבנה החידון. התכנים ומבנה החידון לקוחים 

מההיסטוריה של העיר, שלבי הקמתה, אירועים 

חותמן, את מרכזיים, דמויות חשובות שהשאירו 

מקומות ואתרים, והכל תוך התבוננות מנקודת 

  מבט מתמטית.

עם סוג  והיכרותםלשם הכנת התלמידים, 

נערך בכל  ,השאלות אותם יתבקשו לפתור בחידון

בשיעור  כיתה שיעור הכנה לקראת מבדקי המיון.

המתארת דוגמאות של הוצגה לתלמידים מצגת 

, )אתר הבורסה(למשל,  גן-רמתאתרים בעיר 

ולאחר מכן שאלות מתמטיות הקשורות למידע 

 להלן מספר דוגמאות: שהוצג.
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להמשיך ולחקור על אותם התלמידים עודדו מורי 

ולחבר שאלות מתמטיות בעצמם כהכנה  ,העיר

  לשלב המיון לחידון.

 

ה עברו מבדקי  -ד ו כיתות ילאחר מכן כל תלמיד

התאמה ומיון לקראת החידון. המבדק כלל שאלות 

תמונה של אתר ברוח החידון.  בכל שאלה הוצגה 

, גן-רמתמרכזי בעיר, אישיות או סמל הקשור ל

משפט קצר המתאר את ההקשר ההיסטורי או 

, ובהמשך שאלה מתמטית עירשל ה התרבותי

 : הלן שתי דוגמאותל רלוונטית.

                                                   ראשונה הדוגמ

 
 

נספח ד')דוגמה נוספת ב( שנייה הדוגמ

 
 

שיא ספרי. -השלב הסופי היה כמובן החידון הבית

 4ם זה הפעילות המתמטית היה ביום זה. ביו

ה שעברו  -מכל כיתה בשכבות ד ותלמידים 

זכו להשתתף ולקחת  ,בהצלחה את שלב המיון

 חלק בחידון.

 

 

 

 

  :6שאלה 

 אתר זיכרון לחללי גוש דן שנפלו במערכות ישראל במתחם תל השומר
במרכז אתר הזיכרון ניצבת אנדרטה. היא בנויה משני עמודים הנישאים 

לגובה, וקיר מחבר ביניהם. על כל אחד מהעמודים סמל צה"ל. באחד כתוב 

באותיות מתכת: "הצבי ישראל על במותיך חלל", ובמשנהו: "איך נפלו 

גיבורים". בקיר המחבר את שני העמודים נתון לוח שיש, ובו חקוק: "יד 

, בני ברק, גבעתיים, גבעת שמואל, ו מגוש דן, כפר אונו, כפר אז"רלבנינ

 גן והסביבה, המתנדבים בעם גואלי מולדת".-רמת

 

מ'.  3מ' ורוחבו  12בצילום ניתן לזהות צורה של מלבן.  ידוע שאורך המלבן  
 מה יהיה שטח המלבן ?
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 חידון
  החידון כלל שני שלבים:

תלמידים מכיתות ד  16בשלב הראשון השתתפו 

כלל שאלות שלב זה   תלמידים מכל כיתה. 4ה,  -ו

וגם על ההיבט המתמטי שניתן  ,על מורשת העיר

 :הלדוגמ לקשור לאותו אירוע/אתר.

 

 

 

 

 
 (דוגמה נוספת בנספח ד')

 

 

 
בלו את יתלמידים שק 6בשלב השני השתתפו 

הניקוד הגבוהה ביותר בשלב הראשון של החידון. 

שאלות נבחרות מתוך שאלות שלב זה כלל 

כחלק ממשימתם  ח -שחיברו תלמידי כיתות ז ו
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. השאלות שנבחרו, מעבודות בפרויקט זה

התלמידים, הותאמו לשלב זה של החידון והיו 

 :הלדוגמ ברוח השאלות שניתנו בשלב הראשון.

 
 

 
 

 

 

שלב זה הוכרזו התלמידים שהגיעו למקום  סיוםב

הראשון, השני והשלישי, לפי מירב הנקודות 

 שצברו. 

 
 רפלקציה על הפרויקט

על מודעות  דיווחובעקבות הפרויקט, המורות 

 קהמתמטיבתלמידים היותר של התעניינות רבה ו

. גן-רמתהעיר  –ובמורשת העיר בה הם גרים 

ה תופסים את המתמטיקתלמידים רבים 

בעקבות  .כמשעממת ומנותקת ממציאות חייהם

רבים אצל הפרויקט התקבלה התחושה כי 

וכי הם מבינים את הקשר  חל שינוי,התלמידים מ

 .המציאותהמתמטיקה ו ביןש

הלמידה שנעשתה ד את והתלמידים אהבו מא

באופן חוויתי. הם זכו לצאת וללמוד מחוץ לכיתה, 

בסביבתם הקרובה והרחוקה, יצרו, צילמו, חקרו 

רעיונות מקוריים. הלמידה  בעבודותיהםוביטאו 

הפכה עבורם משמעותית, מאתגרת ועוררה בהם 

 מוטיבציה רבה, עניין וסקרנות. 

מכאן שכאשר הוצגו התוצרים בתערוכה במסגרת 

אווירה מיוחדת שעבור  הייתההחינוך,  שבוע

 .אמתיתהתלמידים היוותה חגיגה 

, בעקבות הפרויקט, וגולת הכותרת לסיכום

ו לצד אחר של עהחידון, תלמידים התווד

המתמטיקה וגילו כי המתמטיקה יכולה להיות 

 מעניינת, יפה, ומשולבת בתחומי תוכן רבים

 . ובמציאות חייהם

, אנו רואות בפרויקט זה חשיבות רבה, שכן כמו כן

הוא תורם לתלמיד ללמידה משמעותית יותר 

ושל נושאים  של המתמטיקהומעמיקה יותר 

 .ומהנה חווייתית וללמידה בדרך , אחרים

נו בפעם הראשונה ידי-עלפרויקט זה נעשה כיוון ש

והיה ראשוני עבורנו ועבור  פר,הסת בבי

יישום  עת ביש מקום  אנו סבורות כיהתלמידים, 

ולהוסיף  לשקול ,בישובים אחריםהדגם הרעיוני 

 יותר שאלות פתוחות ומאתגרות.
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 מאיה מטרסו
בעלת תואר שני בחינוך 

 מיוחד.
מחנכת כיתת חינוך מיוחד 

בבית ספר "קורצ'אק" 
 גן.-ברמת

במסגרת תפקידה כרכזת 
מתמטיקה בבית ספר 

הובילה  גן,-"עתיד" ברמת
יקטים התומכים פרו

שמעותית מבלמידה 
 בתחום המתמטיקה.

 

 ד"ר נאוה אזהרי
מרצה למתמטיקה ולחינוך 
מתמטי במכללה להוראה 

"תלפיות", מדריכת מורים ופרחי 
הוראה בתחום הוראת 

 המתמטיקה.
בביה"ס ח -לימדה בכיתות ז ו

גן, ריכזה את -"עתיד" שברמת
המיצ"ב במתמטיקה  מבחני
ועסקה במחקר בחוג  ,במטח

לחינוך מתמטי, מדעי וטכנולוגי 
 אביב.-באוניברסיטת תל
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  :6שאלה 
 אתר זיכרון לחללי גוש דן שנפלו במערכות ישראל במתחם תל השומר

במרכז אתר הזיכרון ניצבת אנדרטה. היא בנויה משני עמודים הנישאים לגובה, וקיר מחבר ביניהם. 

על כל אחד מהעמודים סמל צה"ל. באחד כתוב באותיות מתכת: "הצבי ישראל על במותיך חלל", 

ו ובמשנהו: "איך נפלו גיבורים". בקיר המחבר את שני העמודים נתון לוח שיש, ובו חקוק: "יד לבנינ

גן והסביבה, המתנדבים בעם -מגוש דן, כפר אונו, כפר אז"ר, בני ברק, גבעתיים, גבעת שמואל, רמת

 גואלי מולדת".

 

 מ'. מה יהיה שטח המלבן ? 3מ' ורוחבו  12בצילום ניתן לזהות צורה של מלבן.  ידוע שאורך המלבן  

 האם המלבן הוא ריבוע ?הסבר. .א
 .                                                                        בצילום ניתן לזהות גם צורה של תיבה .ב

 מ'. מה יהיה נפח התיבה? 12מ'  וגובהה  2מ' , רוחבה 3ידוע שאורך התיבה    
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