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הצעה לפריסת תכנית הלימודים 
 דבמתמטיקה בכיתה ב' תשע"

 מתמטיקה, יסודי מחוז תל אביב 

מסמך הצעת הפריסה של מחוז תל אביב נגזר מתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ומטרתו להקל על המורים בתכנון מושכל של זמן ההוראה השנתי. 

(, וניסיון בשטח של 6002דרישות העולות מתוך מסמך תכנית הלימודים החדשה במתמטיקה )בתכנון משך זמן ההוראה המוצע לכל נושא התייחסנו ל

 שעות שבועיות. 2מורים ומדריכים. חישוב השעות נעשה על פי המתחייב בתכנית הליבה, דהיינו 

   1023יולי, אוגוסט 

 משרד החינוך,

 מחוז תל אביב
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ו הרצף המצוי בספר הלימוד של הכיתה. עם זאת , חשוב להדגיש ניתן לשנות את רצף ההוראה המוצע בתכנית הפריסה עפ"י שיקולי דעת של המורה, רכז/ת המתמטיקה,  א
 ( לכיתה ב'  ועל טיפוח  הכישורים והמיומנויות המפורטים  בפרק המבוא לאותה תכנית. 6002הנושאים המתמטיים הכלולים בתכנית הלימודים ) כלשיש להקפיד על הוראת 

 תכנית הלימודים. לנוחיותכם, צרפנו בכל נושא, הפנייה לעמודים המתאימים ב

 .6002מסמך תכנית הלימודים החדשה במתמטיקה של משרד החינוך, הוצאת ת"ל, ירושלים המסמך המחייב הוא ברצוננו להדגיש, 

  שיהיה בידי כל מורה למתמטיקה! וחובהמסמך זה מצוי בכל בית ספר, את פרק המבוא(.  כולללקרוא בתשומת לב את המסמך המקורי ) חובה לכן,
 (00-1254565טלפון: ,"אפשר לרכוש בהוצאת "מעלותים )עותק

המסמך מפרט ומדגים באמצעות משימות את המרכיבים של הכישורים הנדרשים על פי תכנית הלימודים. בכל נושא, מוקדו . ציוני דרך במתמטיקהבתשס"ט פורסם מסמך 
 ניתן להשתמש בדוגמאות גם כפריטי הערכה. גם כאן חשוב לקרוא את המבוא. ולה.הכישורים הרלבנטיים. לכל כישור, נוסחו ציוני דרך ודוגמאות ברמת קושי ע

    /hniyot_Limudim/Math_Yesodi/TzyuneiDerechhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tocאת ציוני הדרך ניתן למצוא ב: 

וכן באתר של מרכז מורים ארצי    //dynamic.snunit.k12.il-http://mathבפריסה אוזכרו מראי מקום רלבנטיים. פעילויות נוספות לעבודה בכיתה, תוכלו למצוא גם בקישור: 

 מומלץ להצטרף לרשימת התפוצה!   k6.haifa.ac.il/index.htm-http://mathcenterקה : למתמטי

 לתשומת לבכם: 

 את הידע המתמטי יש לבסס לאורך כל שנת הלימודים, הצעות שזורות במסמך זה.

 משעות הלימוד(. 61%שעורי הנדסה בשבוע ) 6ימודים כ גיאומטריה: ניתן ללמד לאורך כל שנת הל

 בתהליך הוראת המתמטיקה יש לשלב משימות מתמטיות מגוונות המעודדות חשיבה מתמטית. –משימות מאתגרות ופעילויות העשרה 

 על מנת לבדוק תכנון מול ביצוע.לנוחיותכן, השארנו מקום להוספת מספרי העמודים בספר הלימוד. חשוב לעדכן גם את מספר השעות שבוצע בפועל, 

 דעתכן חשובה לנו!!! 

 galitsh@education.gov.il מתמטיקה יסודי מחוז תל אביב -לגלית שבתאינשמח לקבל את הערותיכן ולשמוע מניסיונכן. ניתן לשלוח הערות והארות 

 ל לך שנה טובה!!צוות מדריכות מחוז תל אביב מאח

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/TzyuneiDerech/
http://math-dynamic.snunit.k12.il/
http://math-dynamic.snunit.k12.il/
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/index.htm
mailto:galitsh@education.gov.il


 ד, תשע"הצעה לפריסת ת"ל                              חינוךמדינת ישראל  משרד ה

 'בכיתה                                                        אביב                                                                                                                         -מחוז תל           

 

 

3 

 

 ד' תשע"בהצעה לפריסת תכנית הלימודים במתמטיקה בכיתה 

 ינואר דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר 

 שעות 62 -כ שעות 62-כ שעות 62 -כ שעות 62 -כ שעות 26 -כ שעות מתוכננות 

שעות שבוצעו 
      בפועל

מספרים 
 ותכונותיהם

כרות המספרים יביסוס ה
 200הטבעיים עד 

 (60- 51ל כיתה א' עמ' )ת"

 ש'( 4 -) כ

 (2-7)ציוני הדרך ]א[ עמ' 

 קישור ליישומון

 

  200-לוח ה

 ( 7-8)ציוני הדרך עמ' 

 ש( 0 -)כ

 ליישומוןקישור 

 

כרות המספרים יביסוס ה
 . המשך200הטבעיים עד 

 (60- 51)ת"ל כיתה א' עמ' 

 ש'( 1 -) כ

 (2-7)ציוני הדרך ]א[ עמ' 

 קישור ליישומון

 קישור ליישומון

 

 גימטרייה 

 ש'(  0 -( ) כ02) ת"ל עמ' 

 (1)ציוני הדרך עמ' 

 

כרות עם המספרים יה
 2000 -הטבעיים בתחום ה

 )בהדרגה עד פברואר(

מחזור לימוד ראשון: 
 ופעולות 600המספרים עד 

 ( 01- 04) ת"ל עמ'  

 (1, 4 -5)ציוני הדרך עמ'  

 קישור ליישומון

 קישור ליישומון

 

ישר  מספרים, סדרות, זוגי 
 אי זוגי וכדו' 

 ש'( 1 -( ) כ1וני הדרך עמ' )צי

 קישור ליישומון

 

הכרות עם המספרים 
 2000 -הטבעיים בתחום ה

ביסוס והעמקה שימוש 
במספרים דו ספרתיים ותלת 

 ספרתיים  
 ש'( 4 -)כ (01ת"ל עמ' )

 (2- 1מ' )ציוני הדרך ע

 

הכרות עם המספרים 
 הטבעיים בתחום 

 2000 -ה

ביסוס והעמקה שימוש 
במספרים דו ספרתיים ותלת 

       ספרתיים 

 ש'(  6 -)כ (01)ת"ל עמ' 

 (2- 1)ציוני הדרך עמ' 

 

עמודים בספר 
  הלימוד

 

 

 

   

http://resources.oswego.org/games/SplatSquares/splatsq100.html
http://resources.oswego.org/games/SplatSquares/splatsq100.html
http://www.ictgames.com/100hunt2.html
http://resources.oswego.org/games/DogBone/gamebone.html
http://resources.oswego.org/games/DogBone/gamebone.html
http://mathforum.org/te/exchange/hosted/quincy/Number_Grid_Level_2b.html
http://mathforum.org/te/exchange/hosted/quincy/Number_Grid_Level_2b.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_152_g_1_t_1.html?from=topic_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_152_g_1_t_1.html?from=topic_t_1.html
http://mathforum.org/te/exchange/hosted/quincy/Number_Grid_Level_5b.html
http://mathforum.org/te/exchange/hosted/quincy/Number_Grid_Level_5b.html
http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/numberlines.html
http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/numberlines.html
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 ינואר דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר 

 שעות 62 -כ שעות 62-כ שעות 62 -כ שעות 62 -כ שעות 26 -כ שעות מתוכננות 

פעולות 
 והשימוש בהן

 

החיבור והחיסור כפעולות 
הפוכות זו לזו כולל שאלות 

 יותמילול

 ש'( 0 -()כ08- 02)ת"ל עמ' 

 (50)ציוני הדרך עמ' 

 קישור ליישומון

נושא החיבור והחיסור *

 ילמדו במאוזן עד חודש מאי

 

החיבור והחיסור כפעולות 
כולל שאלות  הפוכות זו לזו

 מילוליות. המשך

 ש'( 8 -()כ08- 02)ת"ל עמ' 

 (50)ציוני הדרך עמ' 

 

 200-חיבור וחיסור בתחום ה
 במאוזן כולל משוואות

ש'(  1-( )כ08- 02מ' )ת"ל ע
 ( 50)ציוני הדרך עמ' 

  קישור ליישומון

 דוגמא לשיעור מתוקשב

 

 

 200 -חיבור וחיסור בתחום ה
 ש'( 4-)כ (08- 02)ת"ל עמ'  

 (  60עמ'  ך) ציוני הדר

 קישור ליישומון

שאלות מילוליות חיבור 
 וחיסור

 ( 40- 01)ת"ל עמ' 

 (52עמ'  )צ"ד ש'( 2 -כ)

השוואה ואיסוף כולל שאלות 
  בחיבור וחיסור

( )ציוני הדרך 40-45)ת"ל עמ' 
 (57עמ' 

 

 

 600 -חיבור וחיסור בתחום ה
 (08- 02)ת"ל עמ' 

 ש'( 2-)כ 

 (56)ציוני הדרך עמ' 

 

השוואה  -שאלות מילוליות
           חיסורבואיסוף בחיבור ו

    ש' 8 -( כ45- 40ת"ל עמ' )
 (58)ציוני הדרך עמ' 

 משמעות הכפל והחילוק 

 (  46- 45) ת"ל עמ' 
 (51ש'( )ציוני הדרך עמ'  54) 

 

 בכפל 2 -וה 0 -תכונות ה
 ובחילוק 

 (  44 -40) ת"ל 
 ש'( 0 -) כ

 (60)ציוני הדרך עמ' 

  חוקים

 

 

 

 

 

חוקי הפעולות חילוף וקיבוץ 
 בחיבור

 ( 08- 02)ת"ל עמ' 

  (66ש'()ציוני הדרך עמ'  6 -)כ

חוקי הפעולות חילוף וקיבוץ 
 בחיבור

 ( 08- 02)ת"ל עמ'  

 ( 66)ציוני הדרך עמ' 

ימוש בחוקי הפעולות: ש
 חילוף וקיבוץ של חיבור וכפל

 ש'(   0 -( ) כ40) ת"ל עמ' 

עמודים בספר 
  הלימוד

 

 

 

   

http://www.ixl.com/math/grade-2/subtraction-one-digit-write-sentences-to-describe-pictures
http://www.ixl.com/math/grade-2/subtraction-one-digit-write-sentences-to-describe-pictures
http://ejad.best.vwh.net/java/b10blocks/b10blocks.html
http://ejad.best.vwh.net/java/b10blocks/b10blocks.html
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15328D72-BAE5-4D4B-B72E-0FCFAF609338/130781/Schumim.PDF
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15328D72-BAE5-4D4B-B72E-0FCFAF609338/130781/Schumim.PDF
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_155_g_3_t_1.html?from=category_g_3_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_155_g_3_t_1.html?from=category_g_3_t_1.html
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 ינואר דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר 

 שעות 62 -כ שעות 62-כ שעות 62 -כ שעות 62 -כ שעות 26 -כ שעות מתוכננות 

צורות גופים 
ומושגים 
 הנדסיים

 

 זיהוי מלבן וריבוע   -מצולעים 

 )ת"ל כיתה א' 
 ש'( 1 -( )כ 68- 62עמ' 

 (60)ציוני הדרך עמ' 

 קישור ליישומון

 דוגמא לשיעור מתוקשב

   

עמודים בספר 
      הלימוד

 מדידות

  -מדידות משקל 
השוואה באמצעות מאזני 

כפות והכוונה להבנת 
 משמעות השוויון

יחידות  שקילה באמצעות 
 מידה שרירותיות 

ש'(  6 -( )כ48) ת"ל עמ'  
 (06)ציוני הדרך עמ' 

 

 

בס"מ  –מדידות אורך 
 ובמטרים 

 ( 42) ת"ל עמ' 

 (68ש'()ציוני הדרך עמ'  4 -)כ

 

  קף של מצולעיםיה

 ש'(   4 -( ) כ47- 42ת"ל עמ' )

 (68)ציוני הדרך עמ' 

 קישור ליישומון

עמודים בספר 
      הלימוד

http://ofek.cet.ac.il/units/he/math/unit1039/act1.aspx
http://ofek.cet.ac.il/units/he/math/unit1039/act1.aspx
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15328D72-BAE5-4D4B-B72E-0FCFAF609338/130786/Hituch1.PDF
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15328D72-BAE5-4D4B-B72E-0FCFAF609338/130786/Hituch1.PDF
http://www.nctm.org/standards/content.aspx?id=25008
http://www.nctm.org/standards/content.aspx?id=25008
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 ינואר דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר 

 שעות 62 -כ שעות 62-כ שעות 62 -כ שעות 62 -כ שעות 26 -כ שעות מתוכננות 

    סימטריה

  1סימטריה שקופית/ הזזה

 ש'( 0 -(  ) כ41) ת"ל עמ' 

 ניתן לקשר לקישוטי חנוכה  

 (46- 02)ציוני הדרך עמ' 

  וןקישור ליישומ

 

עמודים בספר 
      הלימוד

 

 

 

                                                           

 

 

ה א' יעסקו בסימטרייה שיקופית השיקוף מוצג כאן בהנחה שההזזה נלמדה בכיתה א' אך תלמידים שלמדו שיקוף בכיתה א' ילמדו הזזה בכיתה ב' . גם תלמידים שלמדו שיקוף בכית  1
 בריבוע ומלבן. 

http://ofek.cet.ac.il/units/he/math/unit1039/act1.aspx
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 יוני מאי אפריל מרץ פברואר 

 שעות 21 -כ שעות 66 -כ שעות 9 -כ שעות 62 -כ שעות 62 -כ שעות מתוכננות 

 ובוצעשעות ש
      בפועל

מספרים 
 ותכונותיהם

מחזור לימוד שני: הכרת 
  2000 -המספרים בתחום ה

שליטה במיומנויות של 
ור מספר ספירה ומניה, סיד

מגדול לקטן ולהפך, 
השלמת סדרות חשבוניות, 

  ישר המספרים

 ש'(  4 -כ( )01- 04)ת"ל עמ' 

  

  2000 -ישר המספרים עד ה

 ש'( 6 -כ)

 קישור ליישומון

ישר המספרים משני עברי 
 (41)ת"ל עמ'  0 -ה

 ש'(  6 -)כ

 (61)ציוני הדרך עמ' 

 

עמודים בספר 
    הלימוד

 

 

 

 

פעולות 
 והשימוש בהן

 20X20ביסוס לוח הכפל 
 )בהדרגה עד סוף השנה( 

 50 -()כ44- 40"ל עמ' ת)
 (60ש'()ציוני הדרך עמ' 

 שימוש בסוגריים 

 שעות( 6-)כ

 ר ליישומוןקישו

  20X20ביסוס לוח הכפל 

 קישור ליישומון ש'( 4 -)כ  

שאלות מילוליות חיבור 
 (01-45)ת"ל עמ' וחיסור 

שאלות מילוליות כפל 
  וחילוק

 ש'( 50 -) כ(44)ת"ל עמ' 

 (65)ציוני הדרך עמ'  

 ני התחלקותסימ  

  20 -, ו5, 6 -ב 

 (40ת"ל עמ' )

  ש'( 4 -) כ 

 קישור ליישומון

  20X20ביסוס לוח הכפל 

 המשך חקר לוח הכפלו

 שעות( 4-)כ

 קישור ליישומון

 חיבור וחיסור במאונך

 '( ש 1( ) 01- 08)ת"ל עמ' 

 (51)ציוני הדרך עמ' 

 קישור ליישומון

  20X20וס לוח הכפל ביס

 והמשך חקר לוח הכפל

 שעות( 2-)כ

 קישור ליישומון

 חיבור וחיסור במאונך

 ש'(  8( ) 01- 08)ת"ל עמ' 

 (51)ציוני הדרך עמ' 

 

בספר עמודים 
 הלימוד

 

 
    

http://www.ixl.com/math/grade-2/number-lines-up-to-1000
http://www.ixl.com/math/grade-2/number-lines-up-to-1000
http://education.jlab.org/smmult/index.html
http://resources.oswego.org/games/SumSense/summulti.html
http://www.crickweb.co.uk/ks2numeracy-tools.html#Toolkit-index2a
http://www.crickweb.co.uk/ks2numeracy-tools.html#Toolkit-index2a
http://www.arcademicskillbuilders.com/games/tractor-multiplication/tractor-multiplication.html
http://www.arcademicskillbuilders.com/games/tractor-multiplication/tractor-multiplication.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_152_g_1_t_1.html?from=topic_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_152_g_1_t_1.html?from=topic_t_1.html
http://www.wmnet.org.uk/wmnet/custom/files_uploaded/uploaded_resources/504/multiplicationpuzzle.swf
http://www.wmnet.org.uk/wmnet/custom/files_uploaded/uploaded_resources/504/multiplicationpuzzle.swf
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 יוני מאי אפריל מרץ פברואר 

 שעות 21 -כ שעות 66 -כ שעות 9 -כ שעות 62 -כ שעות 62 -כ שעות מתוכננות 

 חוקים
שימוש בחוקי הפעולות: 
חילוף וקיבוץ של חיבור 

 שעות( 6-)כ  וכפל
 

   

עמודים בספר 
     הלימוד

 

  

  חקר נתונים

 חקר נתונים 

 (42- 41) ת"ל עמ' 

 ש'(  6 -) כ 

 (67)ציוני הדרך עמ' 

 קישור ליישומון

 

 

 חקר נתונים  -המשך

 6 -( ) כ42- 41)ת"ל עמ' 
 ש'( 

 (67)ציוני הדרך עמ' 

 

 

עמודים בספר 
      הלימוד

צורות גופים 
ומושגים 
 הנדסיים

 

 גופים

 ש'(  6(  )48) ת"ל עמ'  

 (01- 04)ציוני הדרך עמ' 

 קישור ליישומון

 קישור ליישומון

 

 

 גופים

 ש'(  4(  )48) ת"ל עמ'  

 (01- 04)ציוני הדרך עמ' 

 קישור ליישומון

 גופים

 ש'(  4(  )48)ת"ל עמ'  

 (01- 04)ציוני הדרך עמ' 

עמודים בספר 
 הלימוד

 

     

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_323_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_323_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html
http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/00247/toepassing_rekenweb.html
http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/00247/toepassing_rekenweb.html
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=70
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=70
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=70
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=70
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 יוני מאי אפריל מרץ פברואר 

 שעות 21 -כ שעות 66 -כ שעות 9 -כ שעות 62 -כ שעות 62 -כ שעות מתוכננות 

 מדידות

 

השוואה ישירה של שטחים 
והשוואה בעזרת מתווך או 

 פירוק של שטחים

 ש'(   0 -) כ

 ( 42) ת"ל עמ' 

 (05- 61)ציוני הדרך עמ' 

  קישור ליישומון

 

  -חישוב שטח

 קישור לפעולת הכפל 

 ש'( 0 -) כ

 ( 47- 42) ת"ל עמ' 

 (05- 68)ציוני הדרך עמ' 

 קישור ליישומון

התייחסות לחצי ורבע של  
 שטח מלבן 

 ש'( 0 -) כ

 קישור ליישומון

 

 

 מדידות זמן 

ניתן לקשר לספירת העומר 
 שבועות( -)פסח

 ש'( 0 -) כ

 (00)ציוני הדרך עמ' 

 קישור ליישומון

  

עמודים בספר 
  הלימוד

 

 

 

 

 

  

http://zvi_shalem.drivehq.com/swf/polycut.swf
http://zvi_shalem.drivehq.com/swf/polycut.swf
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_203_g_1_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_203_g_1_t_1.html
http://ofek.cet.ac.il/units/he/math/unit78/act1.aspx
http://ofek.cet.ac.il/units/he/math/unit78/act1.aspx
http://www.crickweb.co.uk/ks1numeracy.html#digitmenu
http://www.crickweb.co.uk/ks1numeracy.html#digitmenu
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 יוני מאי אפריל מרץ פברואר 

 שעות 21 -כ שעות 66 -כ שעות 9 -כ שעות 62 -כ שעות 62 -כ שעות מתוכננות 

   סימטריה

 חצי ורבע 

 ניתן לקשר לשיקוף

 שעות( 6-)כ

  2סימטריה שקופית/ הזזה

 ש'( 0 -(  ) כ41) ת"ל עמ' 

 ניתן לקשר ליום העצמאות 

 (46- 02)ציוני הדרך עמ' 

 

עמודים בספר 
      הלימוד

 

 שעות מתמטיקה שבועיות. 2המוצעת מבוססת על הפריסה 

 .26ראו פירוט בתכנית הלימודים עמ'  ות מילוליותשאלב, עיסוק כל השנהחשוב לשלב בכל נושא, 

 

 

                                                           

 

 

שיקופית  בסימטריהה א' יעסקו השיקוף מוצג כאן בהנחה שההזזה נלמדה בכיתה א' אך תלמידים שלמדו שיקוף בכיתה א' ילמדו הזזה בכיתה ב' . גם תלמידים שלמדו שיקוף בכית  2
 בריבוע ומלבן. 

 חישובים בעל פה:

 כולל שבירת עשרת  60חיבור וחיסור עד 

  500חיבור וחיסור ללא המרה ופריטה עד 

  2X2כפל עד 

 


