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אביב                                                                                                                -מחוז תל    הצעה לפריסת ת"ל , תשע"ג                                     מדינת ישראל  משרד החינוך  כיתה ו'

הצעה לפריסת תכנית הלימודים 
 ד' תשע"הבמתמטיקה 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 6002ישות העולות מתוך מסמך תכנית הלימודים החדשה במתמטיקה )בתכנון משך זמן ההוראה המוצע לכל נושא התייחסנו לדר

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

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

 .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
 (00-1254565טלפון: ,"אפשר לרכוש בהוצאת "מעלות)עותקים 

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

    /chhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/TzyuneiDereאת 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://mathcenterלמתמטיקה : 

 לתשומת לבכם: 

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

 ת הלימוד(.משעו 62%שעורי הנדסה בשבוע ) 6גיאומטריה: ניתן ללמד לאורך כל שנת הלימודים כ 

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

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

 ובה לנו!!! דעתכן חש

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

 

 צוות מדריכות מחוז תל אביב מאחל לך שנה טובה!!

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                              מדינת ישראל  משרד החינוך

 'הכיתה                                                        אביב                                                                                                                         -מחוז תל           

3 

 

 

 

 ג' תשע"הימודים במתמטיקה בכיתה הצעה לפריסת תכנית הל

 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

הכרת המספרים הגדולים 
ממיליון, פיתוח אומדן 

כמויות ותחושה למספרים 
 גדולים

 ש'( 4( ) 502-502עמ'  ת"ל) 
)ציוני דרך: פעולות במס' 

 (64טבעיים עמ' 

 

המשך הכרת המספרים 
 הגדולים ממיליון

 ש'( 3) (502-502ת"ל עמ' ) 

)ציוני דרך: פעולות במס' 
 (64טבעיים עמ' 

 

משמעות השבר כחלק 
 משלם

 ש'( 6(  )89)ת"ל עמ'  

 (4- 5)ציוני דרך: שברים עמ' 

משמעות השבר כחלק 
 מכמות

 ש'( 6( ) 82,89)ת"ל עמ' 

 )ציוני דרך: שברים כיתה ד'

 (2, 3, 6עמ' 

 קישור ליישומון

 צמצום והרחבה

 ש'( 8( ) 89 'עמ) ת"ל 

 )ציוני דרך: שברים עמ'

4 -2) 

 קישור ליישומון

  דוגמא לשיעור מתוקשב

 

משמעות השבר כחלק 
 מכמות

 ש'( 6( ) 82,89' )ת"ל עמ

 )ציוני דרך: שברים כיתה ד'

 (2, 3, 6 עמ'

 

ייצוג שברים על ציר 
 כולל צפיפות המספרים

 ש'( 3() 89) ת"ל עמ'  

- 5)ציוני דרך: שברים עמ' 
6) 

  קישור ליישומון

 

 השבר כמנת חילוק

 ש'( 6)  ( 89' ) ת"ל עמ

 קישור ליישומון

 

קשרים בין משמעויות 
 השבר שנלמדו

 ש'( 6( )  89 'עמ)ת"ל 

 (4- 3)ציוני דרך: שברים עמ' 

עמודים בספר 
 הלימוד 

 

 
    

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=80
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=80
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=80
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=80
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15328D72-BAE5-4D4B-B72E-0FCFAF609338/144701/Shemot.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15328D72-BAE5-4D4B-B72E-0FCFAF609338/144701/Shemot.pdf
http://www.wmnet.org.uk/wmnet/custom/files_uploaded/uploaded_resources/853/numberlinev2.swf
http://www.wmnet.org.uk/wmnet/custom/files_uploaded/uploaded_resources/853/numberlinev2.swf
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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 ינואר דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר 

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

פעולות 
 והשימוש בהן

פעולות חשבון במספרים  4
ואומדן  0טבעיים כולל 

 תוצאות של פעולות

 ש'( 4()502-502)ת"ל עמ' 

)ציוני דרך: פעולות במס' 
 (64- 66טבעיים עמ' 

  וקשבדוגמא לשיעור מת

 

פעולות חשבון  4המשך 
 0במספרים טבעיים כולל 

 ואומדן תוצאות של פעולות

 ש'( 2()502-502)ת"ל עמ' 

)ציוני דרך: פעולות במס' 
 (64- 66טבעיים עמ' 

 

חיבור וחיסור שברים בעלי 
 ש'( 3)מכנים זהים 

 

 השוואת שברים

 ( 88 'עמש'()ת"ל  2) 

 (9- 2)ציוני דרך: שברים עמ' 

 דוגמא לשיעור מתוקשב

 קישור ליישומון

המשך פעולות חשבון במס' 
 טבעיים כולל אומדן תוצאות

 4()502- 502)ת"ל עמ' 
וני דרך: פעולות במס' ש'()צי

 (64- 66טבעיים עמ' 

 

כפל שברים כחיבור חוזר 
 ש'( 6() 89 ')ת"ל עמ

)ציוני דרך: שברים כיתה ד' 
 (50-55עמ' 

 קישור ליישומון

 

 

 המשך השוואת שברים

ש'()ציוני  4()88 'עמת"ל )
 (9- 2, 6דרך:שברים עמ' 

 

 שאלות אינטגרטיביות 

ש'()ציוני  4( )508)ת"ל עמ' 
 דרך: פעולות במס' טבעיים

 (5,6סעיפים  62- 64עמ' ) 

 

חיבור וחיסור שברים עם 
 מכנים זרים ומוכלים

שאלות חיבור וחיסור 
 שברים

 ש'( 4() 500- 88)ת"ל עמ' 

- 2' )ציוני דרך: שברים עמ
8)  

 קישור ליישומון

 דוגמא לשיעור מתוקשב

 

 קשרים בין פעולות  

( 502ש'() ת"ל עמ'  6) 
- 66ך: מס' טבעיים )ציוני דר

64) 

 

חיבור וחיסור שברים עם 
 מכנים זרים ומוכלים

שאלות חיבור וחיסור 
 שברים

 ש'( 9() 500- 88ת"ל עמ' )

 (8- 2)ציוני דרך: שברים עמ'   

 דוגמא לשיעור מתוקשב

 

חיבור וחיסור על ידי מציאת 
 משותף קטן ביותר מכנה

 ש'( 6()500)ת"ל עמ' 

 קישור ליישומון

 

 

עמודים בספר 
      הלימוד 

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15328D72-BAE5-4D4B-B72E-0FCFAF609338/125285/Targil.pdf
http://zvi_shalem.drivehq.com/lessons/fraction_war/fraction_war.swf
http://zvi_shalem.drivehq.com/lessons/fraction_war/fraction_war.swf
http://www.mathplayground.com/fractions_compare.html
http://www.mathplayground.com/fractions_compare.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_194_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_194_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_326_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_326_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html
http://chalal.net/zshalem/shvarimMifgash1.swf
http://chalal.net/zshalem/shvarimMifgash1.swf
http://chalal.net/zshalem/shvarimMifgash1.swf
http://chalal.net/zshalem/shvarimMifgash1.swf
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_106_g_4_t_1.html?from=topic_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_106_g_4_t_1.html?from=topic_t_1.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

    חוקים
 סדר פעולות  

 קישור ליישומון

 סדר פעולות  

 קישור ליישומון

עמודים בספר 
       הלימוד

 

 חקר נתונים
   

 

 

 איסוף ארגון וניתוח נתונים

 ש'( 3( ) 509 ')ת"ל עמ

 קישור ליישומון

 

משמעות, תכונות  -ממוצע
 (508 ') ת"ל עמוחישובים 

ש'( )ציוני דרך: חקר נתונים  3) 
 (68- 69עמ' 

עמודים בספר 
       הלימוד

 

צורות גופים 
ומושגים 
 הנדסיים

 

נות וקשרי תכו-מרובעים
 הכלה 

 ש'( 2( ) 556 ') ת"ל עמ

)ציוני דרך: גיאומטריה עמ' 
33,34) 

  

 גובה במקבילית

 ש'( 4( ) 553)ת"ל עמ' 

)ציוני דרך: גיאומטריה עמ' 
32) 

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.fi.uu.nl/toepassingen/00014/toepassing_wisweb.en.html
http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00014/toepassing_wisweb.en.html
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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 ינואר דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר 

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

 מדידות

 זוויות

ש'(  6()555- 550  'עמ)ת"ל 
)ציוני דרך: גיאומטריה עמ' 

30 -35)  

 מקבילות ומאונכות

 ש'( 6( ) 550)ת"ל עמ' 

)ציוני דרך: גיאומטריה עמ' 
30 -35) 

 

 

  

שטח והיקף מלבן וריבוע 
 וצורות מורכבות

 (שעות 2() 554)ת"ל עמ' 

 קישור ליישומון

 מקביליתשטח 

 ש'( 6( ) 553)ת"ל עמ' 

- 38)ציוני דרך: מדידות עמ' 
40) 

 קישור ליישומון

 קישור ליישומון

עמודים בספר 
       הלימוד

   סימטריה

 סימטריה במצולעים 

 (  86 ')ת"ל כיתה ד' עמ 

 ש' ( 4)

)ציוני דרך:  גיאומטריה כיתה 
 (46- 45ד' עמ' 

 קישור ליישומון

  

עמודים בספר 
       הלימוד

 

 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_203_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_203_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html
http://illuminations.nctm.org/tools/CutTool/CutTool.asp
http://illuminations.nctm.org/tools/CutTool/CutTool.asp
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?id=72
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?id=72
http://www.innovationslearning.co.uk/subjects/maths/information/shape_facts/shape_facts.htm
http://www.innovationslearning.co.uk/subjects/maths/information/shape_facts/shape_facts.htm
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 יוני מאי אפריל מרץ פברואר 

 שעות 51 -כ שעות 66 -כ שעות  9 -כ שעות 64 -כ שעות 64 -כ שעות מתוכננות

שעות שבוצעו 
       בפועל

מספרים 
 ותכונותיהם

מבנה עשרוני במספרים 
טבעיים ויצירת קשר 
למשמעות המספרים 

 העשרוניים

ש'(  8) (505 'עמ)ת"ל  
 50 )ציוני דרך: שברים עמ'

-55) 

 קישור ליישומון

 

 

 

 נייםרומספרים עש -סדרות

)ציוני דרך: שברים  ש'( 6) 
 (52עמ' 

שברים על ישר המספרים, 
 צפיפות השבר

 ש'( 4-( ) כ 505 'עמ)ת"ל 

 ( 55)ציוני דרך: שברים עמ' 

  קישור ליישומון

 עיגול מספרים עשרוניים

 ש'( 3( ) 503 ') ת"ל עמ

 (59)ציוני דרך: שברים עמ' 

 

 

 –סדרות מעורבות 
 עשרוניים ופשוטים

 ש'( 3() 505 'עמ)ת"ל 

 אחוזים 

 ( 505 'עמ)ת"ל 

ש'( )ציוני דרך: שברים  3) 
 (54- 53עמ' 

 קישור ליישומון

 קישור ליישומון

 

ם על פי החלק למציאת הש
 ש'( 4( ) 89 'עמ)ת"ל 

 קישור ליישומון

  דוגמא לשיעור מתוקשב

 

 ספרות רומיות 

 ש'( 6( ) 509 'עמ)ת"ל 

עמודים בספר 
      הלימוד 

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/853/numberlinev2.swf
http://www.wmnet.org.uk/wmnet/custom/files_uploaded/uploaded_resources/853/numberlinev2.swf
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_333_g_3_t_1.html?from=category_g_3_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_333_g_3_t_1.html?from=category_g_3_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_333_g_3_t_1.html?from=category_g_3_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_333_g_3_t_1.html?from=category_g_3_t_1.html
http://www.mathplayground.com/visualpercent.html
http://www.mathplayground.com/visualpercent.html
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15328D72-BAE5-4D4B-B72E-0FCFAF609338/145347/shalem.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15328D72-BAE5-4D4B-B72E-0FCFAF609338/145347/shalem.pdf
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 יוני מאי אפריל מרץ פברואר 

 שעות 51 -כ שעות 66 -כ שעות  9 -כ שעות 64 -כ שעות 64 -כ שעות מתוכננות

פעולות 
 והשימוש בהן

המשך ביסוס חיבור 
 וחיסור שברים פשוטים

כולל שימוש בחוקי 
הפעולות וסוגריים 
 בשברים פשוטים

 ש'( 4() 500- 88)ת"ל עמ' 

- 2)ציוני דרך: שברים עמ' 
8) 

 

 

 

מפשוטים לעשרוניים להיפך 
 ש'( 4()505)ת"ל עמ' 

 )ציוני דרך: שברים עמ' 

 55 -53) 

  קישור ליישומון

 

 השוואת מספרים עשרוניים

 ש( 3() 503-504 ')ת"ל עמ

- 59)ציוני דרך: שברים עמ' 
58) 

שבון במס' פעולות ח
טבעיים כולל אומדן 

 תוצאות, 

חיבור וחיסור שברים 
 ביסוס והעמקה  פשוטים,

 ש' ( 4)

 

חיבור וחיסור מספרים 
ואי  שיוויוניםכולל עשרוניים 

 שיוויונים

 ( 505 'עמ) ת"ל 

ש'()ציוני דרך: שברים  2) 
 (59- 52עמ' 

 קישור ליישומון

שאלות אינטגרטיביות 
 המשך

 ש'( 4( )508)ת"ל עמ' 

)ציוני דרך: פעולות במס'  
 (62 - 64טבעיים עמ' 

 

עמודים בספר 
      הלימוד

    חוקים

שימוש בחוקי הפעולות 
בטבעיים, סוגריים בו

בשברים פשוטים 
 עשרונייםבו

 ש'( 3)   

 

עמודים בספר 
      הלימוד

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=11
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=11
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_326_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html


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

 'הכיתה                                                        אביב                                                                                                                         -מחוז תל           

9 

 

 

 

 יוני מאי אפריל מרץ פברואר 

 שעות 51 -כ שעות 66 -כ שעות  9 -כ שעות 64 -כ שעות 64 -כ שעות מתוכננות

 חקר נתונים

המשך ביסוס תכונות 
 (508 ') ת"ל עמהממוצע 

ש'( )ציוני דרך: חקר  2) 
 (68- 69נתונים עמ' 

   

שילוב הממוצע עם 
דיאגרמות ואחוזים 

 בפעילויות חקר

 ש'( 3()508- 509 'עמ)ת"ל 

 (68- 69)ציוני דרך: עמ' 

עמודים בספר 
      הלימוד

ים צורות גופ
ומושגים 
 הנדסיים

תכונות של צלעות וזוויות 
 במשולש  

 6( )85)ת"ל כיתה ד' עמ' 
 ש'(

)ציוני דרך: גיאו' כיתה ד' 
38 -39) 

 

 

 גובה במשולש

 ש'(  6( )553)ת"ל עמ' 

)ציוני דרך: גיאומטריה עמ' 
32) 

 

 ביסוס 

ריצוף במצולעים משוכללים 
 חופפים.

 ש'( 4( )556) ת"ל עמ' 

אומטריה עמ' )ציוני דרך: גי
32) 

 קישור ליישומון

עמודים בספר 
      הלימוד

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_163_g_3_t_3.html?open=activities&from=category_g_3_t_3.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_163_g_3_t_3.html?open=activities&from=category_g_3_t_3.html


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

 'הכיתה                                                        אביב                                                                                                                         -מחוז תל           

11 

 

 

 

 יוני מאי אפריל מרץ פברואר 

 שעות 51 -כ שעות 66 -כ שעות  9 -כ שעות 64 -כ שעות 64 -כ שעות מתוכננות

 מדידות

 

 שטח מקבילית

 ש'( 4( ) 553)ת"ל עמ' 

 38 עמ')ציוני דרך: מדידות 
-40) 

 קישור ליישומון

 קישור ליישומון

  שטח משולש

)ציוני  ש'( 4( ) 553) ת"ל עמ' 
 (38-40דרך: מדידות עמ' 

 קישור ליישומון

  קישור ליישומון

 

 טחים והיקפיםהמשך ש

 (552- 554)ת"ל עמ' 

ש'()ציוני דרך: מדידות      6)
38 -40) 

  קישור ליישומון

  דוגמא לשיעור מתוקשב

 

שאלות אינטגרטיביות 
 ש'( 5)במדידות 

 ש'( 6)תיבות  

 (85-86)ת"ל כיתה ד' עמ' 

)ציוני דרך:  גיאומטריה כיתה 
 (40- 39ד' עמ' 

 קישור ליישומון

 קישור ליישומון

 דוגמא לשיעור מתוקשב

 

 

שטחים והיקפים צורות 
 ש'( 6)מורכבות 

 קישור ליישומון

 

 ש'( 4)תיבות  

 (85-86)ת"ל כיתה ד' עמ' 

)ציוני דרך:  גיאומטריה כיתה 
 (40- 39ד' עמ' 

 ומוןקישור לייש

 קישור ליישומון

 דוגמא לשיעור מתוקשב

 

 

עמודים בספר 
      הלימוד

http://illuminations.nctm.org/tools/CutTool/CutTool.asp
http://illuminations.nctm.org/tools/CutTool/CutTool.asp
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?id=72
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?id=72
http://ofek.cet.ac.il/CommonLms/Dashboard/Activity/ShowActivity.aspx?gItemID=3b4c0cc9-c53c-4564-bfcd-4935ca759e4a&lang=1#TabIndex=0&PageIndex=1
http://ofek.cet.ac.il/CommonLms/Dashboard/Activity/ShowActivity.aspx?gItemID=3b4c0cc9-c53c-4564-bfcd-4935ca759e4a&lang=1#TabIndex=0&PageIndex=1
http://www.shodor.org/interactivate/activities/TriangleExplorer/
http://www.shodor.org/interactivate/activities/TriangleExplorer/
http://zvi_shalem.drivehq.com/swf/polycut.swf
http://zvi_shalem.drivehq.com/swf/polycut.swf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15328D72-BAE5-4D4B-B72E-0FCFAF609338/125292/Mezulaim.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15328D72-BAE5-4D4B-B72E-0FCFAF609338/125292/Mezulaim.pdf
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=125
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=125
http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00249/toepassing_wisweb.en.html
http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00249/toepassing_wisweb.en.html
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15328D72-BAE5-4D4B-B72E-0FCFAF609338/125287/Kubia.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15328D72-BAE5-4D4B-B72E-0FCFAF609338/125287/Kubia.pdf
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_112_g_2_t_1.html?open=activities
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_112_g_2_t_1.html?open=activities
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=125
http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00249/toepassing_wisweb.en.html
http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00249/toepassing_wisweb.en.html
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15328D72-BAE5-4D4B-B72E-0FCFAF609338/125287/Kubia.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15328D72-BAE5-4D4B-B72E-0FCFAF609338/125287/Kubia.pdf
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 יוני מאי אפריל מרץ פברואר 

 שעות 51 -כ שעות 66 -כ שעות  9 -כ שעות 64 -כ שעות 64 -כ שעות מתוכננות

     סימטריה

 סימטריה בריצוף 

 ש'( 6 -()כ556)ת"ל עמ' 

עמ'  )ציוני דרך: גיאומטריה 
32) 

 קישור ליישומון

 

עמודים בספר 
      הלימוד

 

 

 שעות מתמטיקה שבועיות. 2הפריסה המוצעת מבוססת על 

 .56ראו פירוט בתכנית הלימודים עמ'  בבעיות מילוליות, עיסוק כל השנהשוב לשלב בכל נושא, ח

 ביסוס תחזוקה ויצירת קישוריות בין הנושאים: חוקי פעולה ותחומי המספרים, שברים פשוטים, 

 עשרוניים ואחוזים. 

 

 

 

 

 
 חישובים בעל פה: 

 (  5 -חילוק עם שארית ) חשוב לקשר להוצאת שלמים משבר גדול מ

 (  64 -ו 59 -מציאת גורם משותף זהה למספרים.) דוגמא: מהו הגורם המשוף הגדול ביותר ל

 ( 56X 62)   62 -כפל דו ספרתי ב

 ( 65של  6/3חלק מכמות ) מציאת 

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=202
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=202

