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הצעה לפריסת תכנית הלימודים 
 ד' תשע"גבמתמטיקה בכיתה 

 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 

   3102 יולי, אוגוסט

 משרד החינוך

 מחוז תל אביב
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או 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, 
'  ועל טיפוח  הכישורים והמיומנויות המפורטים  בפרק המבוא לאותה תכנית. ג( לכיתה 6002הכלולים בתכנית הלימודים ) הנושאים המתמטיים כלשיש להקפיד על הוראת 

 בתכנית הלימודים. לנוחיותכם, צרפנו בכל נושא, הפנייה לעמודים המתאימים 

 .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 "מעלותקים )עות

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. עולה.הכישורים הרלבנטיים. לכל כישור, נוסחו ציוני דרך ודוגמאות ברמת קושי 

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

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

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

 לתשומת לבכם: 

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

 משעות הלימוד(. 62%שעורי הנדסה בשבוע ) 6 -לימודים כגיאומטריה: ניתן ללמד לאורך כל שנת ה

 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 

 

 מאחל לך שנה טובה!! צוות מדריכות מחוז תל אביב

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
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/index.htm
mailto:galitsh@education.gov.il
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 ג' תשע"גהצעה לפריסת תכנית הלימודים במתמטיקה בכיתה 

 ינואר דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר 

 שעות 62 -כ שעות 65 -כ שעות 65 -כ שעות 62 -כ שעות 56 -כ שעות מתוכננות

 שעות שבוצעו 
      בפועל

מספרים 
 ותכונותיהם

 המבנה העשרוני 

 וני)צי (22 -25)ת"ל עמ' 
 ש'( 2 -)כ(7- 1 הדרך עמ'

 קישור ליישומון

 

)ת"ל עמ'  גימטרייה
 (8- 7 )ציוני הדרך עמ'(22

  ש'( 6-)כ

 המשך -המבנה העשרוני 

 )ציוני (22 -25)ת"ל עמ' 
 ש'( 2 -)כ(7- 1 הדרך עמ'

 

האלף הכרות המספרים עד 
 וישר המספרים 

  (22- 25) ת"ל עמ' 
 ( 7 -1 )ציוני הדרך עמ'

 ש'( 10 -)כ

 קישור ליישומון

 

המספרים עד האלף 
 (הרבבה)בהדרגה עד 

 והמבנה העשרוני 

 (22- 25)ת"ל עמ' 

  (  7 -1 ) ציוני הדרך עמ' 

 ש'( 2)

 

ספרים עד הרבבה המ
 והמבנה העשרוני 

  (22- 25)ת"ל עמ' 
  ( 7- 1 )ציוני הדרך עמ'

 ש'( 3)

המספרים עד הרבבה 
 והמבנה העשרוני 

  (22- 25)ת"ל עמ' 
  ( 7- 1 )ציוני הדרך עמ'

 ש'( 2)

 עמודים בספר 
      הלימוד

פעולות והשימוש 
 ביסוס בהן

חיבור וחיסור במאוזן כולל 
 שאלות מילוליות 

  (20 -27ת"ל עמ' )

(  12- 11 ) ציוני הדרך עמ'
 ש'( 5 -)כ

 

חיבור וחיסור במאוזן כולל 
 שאלות מילוליות 

  (20 -27)ת"ל עמ' 

(  12- 11 ) ציוני הדרך עמ'
 ש'( 2 -)כ

 

 חיבור וחיסור במאונך 

  (27)ת"ל עמ' 

  (  16- 11 ) ציוני הדרך עמ'
 ש'( 16 -) כ

 קישור ליישומון 

 קישור לשיעור מתוקשב

 

כפל וחילוק השלמה וביסוס 
 הכפל כולל חקר לוח 

) ציוני הדרך  (20)ת"ל עמ' 
 ש'(  10) (  12- 12 עמ'

 קישור ליישומון 

 קישור לישומון

ל שאלות מילוליות כול
 כפליות

ציוני ) (27- 22)ת"ל עמ' 
 '(ש 2)   (62- 66 הדרך עמ'

http://ejad.best.vwh.net/java/b10blocks/b10blocks.html
http://ejad.best.vwh.net/java/b10blocks/b10blocks.html
http://www.mathplayground.com/numberballs.html
http://www.mathplayground.com/numberballs.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_154_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15328D72-BAE5-4D4B-B72E-0FCFAF609338/149334/chisur.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15328D72-BAE5-4D4B-B72E-0FCFAF609338/149334/chisur.pdf
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_192_g_1_t_1.html?from=topic_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_192_g_1_t_1.html?from=topic_t_1.html
http://phet.colorado.edu/sims/arithmetic/arithmetic_iw.html
http://phet.colorado.edu/sims/arithmetic/arithmetic_iw.html
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 ינואר דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר 

 שעות 62 -כ שעות 65 -כ שעות 65 -כ שעות 62 -כ שעות 56 -כ שעות מתוכננות

   עמודים בספר הלימוד

 

 

 

  

   חוקים

שימוש בחוק הקיבוץ וחוק 
 החילוף

  (25- 28)ת"ל עמ'  

 ( 13 )ציוני הדרך עמ'

 ש'( 5 -)כ

  קישור ליישומון

חוק הקיבוץ וחוק ביסוס 
 החילוף

 

 

חוק הקיבוץ וחוק ביסוס 
 החילוף

 

 עמודים בספר 
      הלימוד

צורות גופים 
  ומושגים הנדסיים

 זוויות 

) ציוני הדרך  (25)ת"ל עמ' 
 ש'( 7 -)כ (  32- 36 עמ'

 קישור לישומון

 קישור ליישומון

 

מיון משולשים לפי צלעות 
 ( 70)ת"ל עמ'  וזוויות

 (  32- 32 ) ציוני הדרך עמ'

  ש'( 5 -) כ

  קישור ליישומון

 

 ומקבילות מאונכות

) ציוני הדרך ( 25) ת"ל עמ' 
 ש'( 6 -)כ(  36 - 30 עמ'

 

 מאונכות ומקבילות

) ציוני הדרך ( 25) ת"ל עמ' 
 ש'( 6 -)כ(  36 - 30 עמ'

 

 הכרות -מרובעים

) ציוני הדרך  (70)ת"ל עמ'  
 ש'(  5)  (  37- 32 עמ'

יש לשלב שוויון מאונכות 
 ומקבילות של צלעות

 קישור ליישומון

 קישור לישומון

 

 

 

 המשך  -מרובעים

) ציוני הדרך (70) ת"ל עמ' 
 ש'( 5 -)כ( 37- 32 עמ'

 

      עמודים בספר 

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=207
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=207
http://www.mathplayground.com/geoboard.html
http://www.mathplayground.com/geoboard.html
http://www.mathplayground/
http://www.mathplayground/
http://www.galim.org.il/math/Geogebra/pages/3076/5889
http://www.galim.org.il/math/Geogebra/pages/3076/5889
http://illuminations.nctm.org/tools/CutTool/CutTool.asp
http://illuminations.nctm.org/tools/CutTool/CutTool.asp
http://ofek.cet.ac.il/units/he/math/unit261/act1.aspx
http://ofek.cet.ac.il/units/he/math/unit261/act1.aspx
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 ינואר דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר 

 שעות 62 -כ שעות 65 -כ שעות 65 -כ שעות 62 -כ שעות 56 -כ שעות מתוכננות

  הלימוד

 מדידות

וןשע
1

 

) ציוני הדרך  (76)ת"ל עמ' 
 ש'( 3) (  56 עמ'

 קישור ליישומון

 

    

      עמודים בספר הלימוד

      סימטריה

      עמודים בספר הלימוד

 

http://www.crickweb.co.uk/ks1numeracy.html#fmach
http://www.crickweb.co.uk/ks1numeracy.html#fmach
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 יוני מאי אפריל מרץ פברואר 

 שעות 51 -כ שעות 66 -כ שעות 9 -כ שעות 64 -כ שעות 64 -כ ות מתוכננותשע

שעות שבוצעו 
      בפועל

מספרים 
 ותכונותיהם

 ביסוס המבנה העשרוני 

עיגול מספרים גם 
 התייחסות לישר המספרים 

) ציוני הדרך  (21)ת"ל עמ' 
 ש'( 3 -) כ ( 18- 17 עמ'

 קישור ליישומון

  קישור ליישומון

עיגול מספרים גם 
 התייחסות לישר המספרים 

) ציוני הדרך  (21)ת"ל עמ' 
 ש'( 6 -) כ ( 18- 17 עמ'

 ביסוס 

 שבר יסודי 

) ציוני  (28- 27) ת"ל עמ' 
  (  67- 62 הדרך עמ'

 ש'( 2 -)כ

 קישור ליישומון

כולל  -ישר המספרים
 מספרים מכוונים

  (27- 22)ת"ל עמ' 

 )ציוני הדרך עמ'

 ש'(  3 -)כ ( 10- 5 

 קישור ליישומון

עמודים בספר 
 הלימוד

 

  
    

פעולות 
 והשימוש בהן

כפל וחילוק בעשרות 
 ובמאות שלמות 

) ציוני הדרך  (21)ת"ל עמ' 
 ש'(  2 -)כ (  17 עמ'

 

  50, 6, 1ת סימני התחלקו

) ציוני הדרך (26) ת"ל עמ' 
 ש'(  3 -)כ (15- 18 עמ'

 דוגמא לשיעור מתוקשב

 

חילוק ללא שארית בתחום 
לוח הכפל וחילוק ללא 
 פלשארית שלא בתחום הכ

)ציוני הדרך  (23)ת"ל עמ' 
 ש'(   5-כ) (61- 60 עמ'

כפל תוך שימוש בחוק 
 הפילוג

מספר דו ספרתי בחד 
 ספרתי

 ומעבר לכפל מאונך

) ציוני הדרך  (26)ת"ל עמ' 
 ש'(  10 -כ) ( 60- 15 עמ'

 קישור ליישומון

ביסוס חילוק בתחום לוח 
 הכפל ומעבר לו 

 ש'(   5 -כ)

 חילוק עם שארית

  (61- 60) ציוני הדרך עמ'  

 ש'( 7 -כ) 

 קישור ליישומון

 

 פעולות החשבוןביסוס 
עיות שנלמדו כולל ב
 מילוליות 

 

 

 חילוק עם שארית )המשך(

 (  (61- 60) ציוני הדרך עמ'  
 ש'(  2 -) כ

 

שאלות דו שלביות ושאלות 
 אינטגרטיביות 

  (27- 22) ת"ל עמ' 
  (  62- 65 )ציוני הדרך עמ'

 ש'(  8 -)כ

 

 

שאלות דו שלביות ושאלות 
 אינטגרטיביות

  (27- 22)ת"ל עמ' 
  (  62- 65 )ציוני הדרך עמ'

 ש'(  3 -) כ

 

מציאת חלק מכמות 
 המבוטא בשבר יסודי 

  (28) ת"ל עמ' 
 ( 67 )ציוני הדרך עמ'

 ש'(  3 -)כ 

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://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_334_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_334_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_102_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_102_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html
http://www.mathplayground.com/numberballs.html
http://www.mathplayground.com/numberballs.html
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15328D72-BAE5-4D4B-B72E-0FCFAF609338/141851/sheerit.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15328D72-BAE5-4D4B-B72E-0FCFAF609338/141851/sheerit.pdf
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://www.teacherlink.org/content/math/interactive/flash/kidsandcookies/kidcookie.php
http://www.teacherlink.org/content/math/interactive/flash/kidsandcookies/kidcookie.php
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 יוני מאי אפריל מרץ פברואר 

 שעות 51 -כ שעות 66 -כ שעות 9 -כ שעות 64 -כ שעות 64 -כ ות מתוכננותשע

עמודים בספר 
      הלימוד

  חוקים

 הסכם סדר פעולות חשבון
 ) ציוני הדרך עמ' (25)ת"ל 

 ש'( 5 -) כ ( 61

 קישור ליישומון

 קישור ליישומון

   

עמודים בספר 
      הלימוד

     חקר נתונים

 

 חקר נתונים 

) ציוני  (25- 28)ת"ל עמ' 
 ש'( 5-כ)(  65- 68 הדרך עמ'

 קישור ליישומון

עמודים בספר 
      הלימוד

צורות גופים 
ומושגים 
 הנדסיים

 

 

 

    

עמודים בספר 
      הלימוד

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00014/toepassing_wisweb.en.html
http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00014/toepassing_wisweb.en.html
http://www.bracketbasics.co.uk/activity/
http://www.bracketbasics.co.uk/activity/
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
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 יוני מאי אפריל מרץ פברואר 

 שעות 51 -כ שעות 66 -כ שעות 9 -כ שעות 64 -כ שעות 64 -כ ות מתוכננותשע

 מדידות

 מדידות אורך

) ציוני (71-70) ת"ל עמ' 
 ש'( 5 -)כ( 50- 38 הדרך עמ'

 קישור ליישומון

 מדידות אורך

) ציוני (71-70)ת"ל עמ' 
 ש'( 5 -)כ( 50- 38 הדרך עמ'

 קישור ליישומון

 נפחים 

 (76- 71)ת"ל עמ' 

  (56- 51 הדרך עמ')ציוני 
 ש'( 6 -) כ

 

  1משקל

) ציוני הדרך  (71)ת"ל עמ' 
 ש'( 5) ( 50 עמ'

 קישור ליישומון
 

 

עמודים בספר 
   הלימוד

 

 
  

     סימטריה

)ציוני (76-73)ת"ל עמ' סבוב 
 ש'( 2 -)( 52- 53 הדרך עמ'

 קישור ליישומון

 

עמודים בספר 
      הלימוד

 

 שעות מתמטיקה שבועיות. 2הפריסה המוצעת מבוססת על 

 

 .16ראו פירוט בתכנית הלימודים עמ'  בבעיות מילוליות, עיסוק כל השנהחשוב לשלב בכל נושא, 

 

                                                           

 

 

 

 

עון, ולהכנסת מדידות הזמן לרפרטואר השיח הכיתתי היומיומי ניתן לקשר בין המאזניים בראש השנה, ומדידות זמן מזמנות: הכרות עם לוח השנה ועם שנת הלימודים החדשה המהוות פתיח טוב לשימוש שוטף בש 1
 יתה, לצורך כך(. לאורך כל שנת הלימודים. )מומלץ מאוד לקבוע שעון מחוגים גדול מעל הלוח של הכ

 חישובים בעל פה:

 ) כולל פריטות והמרות(  60חיבור וחיסור עד 

  10X10כפל עד 

  כפלחילוק במסגרת לוח הכפל תוך הקשר ל

 כפל בעשרות שלמות 

 

http://phet.colorado.edu/sims/estimation/estimation_en.html
http://phet.colorado.edu/sims/estimation/estimation_en.html
http://www.shodor.org/interactivate/activities/AreaExplorer/
http://www.shodor.org/interactivate/activities/AreaExplorer/
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=33
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=33
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=35
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=35


 ד, תשע"הצעה לפריסת ת"ל                              מדינת ישראל  משרד החינוך

 'גכיתה                                                                     אביב                                                                                                            -מחוז תל           
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