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 צוות מדריכות המתמטיקה מחוז תל אביב

 

 

 

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

הצעה לפריסת תכנית הלימודים 
 ה' תשע"אבמתמטיקה 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 

 1024יולי, אוגוסט 

 משרד החינוך

 מחוז תל אביב
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 צוות מדריכות המתמטיקה מחוז תל אביב

 

 

 

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
( לכיתה א'  ועל טיפוח  הכישורים והמיומנויות המפורטים  בפרק המבוא לאותה תכנית. לכן 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 לכן,
 (00-1254565ן: טלפו,"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 
 טי הערכה. גם כאן חשוב לקרוא את המבוא.ניתן להשתמש בדוגמאות גם כפרי הכישורים הרלבנטיים. לכל כישור, נוסחו ציוני דרך ודוגמאות ברמת קושי עולה.

    /iDerechhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/Tzyuneאת 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.

 משעות הלימוד(. 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

 כן חשובה לנו!!! דעת

 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
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 צוות מדריכות המתמטיקה מחוז תל אביב

 

 

 

 ה' תשע"אית הלימודים במתמטיקה בכיתה צעה לפריסת תכנה

 ינואר דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר 

 שעות 62 -כ שעות 66 -כ שעות 61 -כ שעות 52 -כ שעות 60 -כ שעות מתוכננות

      בפועל ובוצעשעות ש

מספרים 
 ותכונותיהם

 

הכרות עם המספרים 
 0 -כולל ה 50הטבעיים עד 

 ש'( 86 -( ) כ81) ת"ל עמ' 

 קישור ליישומון

כולל התייחסות לישר 
 המספרים

 (3)ציוני הדרך עמ' 

 

 

 

 

 

 

 

 

תכונת הזוגיות של מספרים 
 ש'( 3 -( ) כ60)ת"ל עמ' 

 (7)ציוני הדרך עמ' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הכרת המספרים הטבעיים 
 הבעשרת השניי

 (81)ת"ל עמ' 

 (8-6)ציוני הדרך עמ' 

 קישור ליישומון

 קשבדוגמא לשיעור מתו

)ציוני  כולל ישר המספרים
 (2- 2הדרך עמ' 

ביסוס תכונת הזוגיות של ו
 מספרים

 )גם על ישר המספרים(

 (7)ציוני הדרך עמ' 

 

 ש'( 80 -) כ

 

 

ביסוס הכרת המספרים 
 הטבעיים בעשרת השנייה

 ש'( 6 -( )כ81)ת"ל עמ' 

 (6- 8)ציוני הדרך עמוד 

 דוגמא לשיעור מתוקשב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הכרות עם המספרים 
בעשרות  500הטבעיים עד 

 ש'( 2()81)ת"ל עמ' שלמות 

 (2, 6, 8)ציוני הדרך עמ' 

 קישור ליישומון

הכרות עם המספרים 
 10הטבעיים עד 

 )הכרות, ספירה ומניה(

ש'()ציוני  3) (81)ת"ל עמ' 
 (4הדרך עמ' 

 קישור ליישומון

 קישור ליישומון

 גימטרייה עד י'

 ש'( 3 -( ) כ81)ת"ל עמ' 

 (6)ציוני הדרך עמ' 

   עמודים בספר הלימוד
 

 
  

http://resources.oswego.org/games/SplatSquares/splatsq100.html
http://resources.oswego.org/games/SplatSquares/splatsq100.html
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=218
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15328D72-BAE5-4D4B-B72E-0FCFAF609338/128540/DuSifrati.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15328D72-BAE5-4D4B-B72E-0FCFAF609338/128540/DuSifrati.pdf
http://resources.oswego.org/games/spookyseq/spookycf10.html
http://www.ictgames.com/100hunt2.html
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=218
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 צוות מדריכות המתמטיקה מחוז תל אביב

 

 

 

 ינואר דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר 

 שעות 62 -כ שעות 66 -כ שעות 61 -כ שעות 52 -כ שעות 60 -כ שעות מתוכננות

פעולות והשימוש 
 בהן

 

הכרות משמעות פעולות 
 החיבור והחיסור 

 ש'(  1 -()כ 68- 60)ת"ל עמ' 

 קישור ליישומון

חשוב לעסוק במשמעות 
   השוויון

 ( 81)ת"ל עמ' 

 (1- 1)ציוני הדרך עמ' 

 

 

 

 חיסור חיבור ו

 בעשרת הראשונה

 ש'(  1 -()כ 68- 60)ת"ל עמ' 

 קישור ליישומון

חשוב לעסוק במשמעות 
 השוויון  

 ( 81)ת"ל עמ' 

 (1- 1)ציוני הדרך עמ' 

 קישור ליישומון

 

חיבור וחיסור בעשרת 
הראשונה כולל שאלות 

  מילוליות

 ש'( 7 -( )כ68- 60)ת"ל עמ' 

 קישור ליישומון

 קישור ליישומון

חיבור וחיסור בעשרת 
 השנייה ללא שבירת עשרת 

 ש'( 4 -( )כ 66- 60)ת"ל עמ' 

 (80)ציוני הדרך עמ' 

חיבור וחיסור בעשרת 
 השנייה ללא שבירת עשרת 

 ש'(  2 -( )כ 66- 60)ת"ל עמ' 

 

כולל שאלות מילוליות חיבור 
  ש' ( 3 -)כוחיסור 

 שוויון-הכרת סימני אי

 ש'(  3 -( ) כ81)ת"ל עמ'  

 (2)ציוני הדרך עמ' 

 500חיבור וחיסור עד 
 בעשרות שלמות

 ש'( 2-()כ66)ת"ל עמ'  

 (88- 80)ציוני הדרך עמ' 

  ליישומוןקישור 

 עיסוק במשוואות 

 ש'( 4 -( ) כ68)ת"ל עמ' 

 (1)ציוני הדרך עמ' 

 

   בספר הלימוד עמודים
 

 
  

  חוקים

 

 חוק החילוף בחיבור

 (68- 60)ת"ל עמ'  

 (1)ציוני הדרך עמ' 

 ביסוס חוק החילוף בחיבור ביסוס חוק החילוף בחיבור ביסוס חוק החילוף בחיבור

 עמודים בספר הלימוד

 
 

 

 

 

   

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=218
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=218
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=26
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=26
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=75
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_154_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html
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 צוות מדריכות המתמטיקה מחוז תל אביב

 

 

 

 ינואר דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר 

 שעות 62 -כ שעות 66 -כ שעות 61 -כ שעות 52 -כ שעות 60 -כ שעות מתוכננות

 

צורות גופים 
 ומושגים הנדסיים

 

 הכרות עם צורות גיאומטריות 

 כולל שיום ומיונים שונים

  פירוק והרכבה

 ש'( 4 -)כ (62-67)ת"ל עמ' 

 (66- 68)ציוני הדרך עמ' 

 

 

 

 

 

 הכרת מצולעים 

 ש'( 4 -()כ62-67)ת"ל עמ' 

 (63- 68)ציוני הדרך עמ' 

 קישור ליישומון

 דוגמא לשיעור מתוקשב

 

 

 

 

 

 

 המשך -הכרת מצולעים 

 ש'( 6 -כ()62-67עמ' )ת"ל 

 (63- 68)ציוני הדרך עמ' 

 קישור ליישומון

 

  שיקוף/הזזה

 ש'( 4 -( )כ30- 61)ת"ל עמ' 

ניתן לקשר לחנוכה  ולצורות 
 הגיאומטריות שנלמדו

 (62- 64)ציוני הדרך עמ' 

 

 מרובעים 

 ש'(  2 -( )כ67-61) עמ' 

 (63- 68)ציוני הדרך עמ' 

 קישור ליישומון

 

 

 

 

 

 

      עמודים בספר הלימוד

      מדידות

      עמודים בספר הלימוד

 

http://illuminations.nctm.org/tools/CutTool/CutTool.asp
http://illuminations.nctm.org/tools/CutTool/CutTool.asp
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15328D72-BAE5-4D4B-B72E-0FCFAF609338/130786/Hituch1.PDF
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=35
http://www.nctm.org/standards/content.aspx?id=25008
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 צוות מדריכות המתמטיקה מחוז תל אביב

 

 

 

 יוני מאי אפריל מרץ פברואר 

 שעות 65 -כ שעות 66 -כ שעות 51 -כ שעות 51 -כ שעות 64 -כ שעות מתוכננות

      ות שבוצעו בפועלשע

 

 

 

 

מספרים 
 ותכונותיהם

 

 

 

 

 

 

 

 

 500המספרים הטבעיים עד 
 ש'( 4 -( )כ81)ת"ל עמ' 

 (4)ציוני הדרך עמ' 

 קישור ליישומון

 

 

 

 

 

  500המספרים הטבעיים עד 

שלמת זיהוי חוקיות וה
 סדרות 

 ש'( 6 -( )כ81)ת"ל עמ' 

 (2)ציוני הדרך עמ' 

 

 

 

 

 

 500עד  המספרים הטבעיים
 כולל ישר המספרים וחוקיות

 ש'(  6 -( ) כ81) ת"ל עמ' 

 (2 -2 )ציוני הדרך עמ'

 קישור ליישומון

 קישור ליישומון

 זוגיות ואי זוגיות

 ש'( 6 -( ) כ60)ת"ל עמ'  

 (7)ציוני הדרך עמ' 

 

  500המספרים הטבעיים עד 

 כולל זוגיות וישר המספרים

 ש'(  2 -( ) כ81) ת"ל עמ' 

 (2)ציוני הדרך עמ' 

 

 

 

 

 

  500ספרים הטבעיים עד המ

 ש'(  6 -( ) כ81) ת"ל עמ' 

 (2)ציוני הדרך עמ' 

 הכרות עם החצי 

 ש'( 6 -( ) כ62)ת"ל עמ' 

 (82)ציוני הדרך עמ' 

 

 קישור ליישומון

 

      עמודים בספר הלימוד

http://resources.oswego.org/games/SplatSquares/splatsq100.html
http://resources.oswego.org/games/DogBone/gamebone.html
http://mathforum.org/te/exchange/hosted/quincy/Number_Grid_Level_2b.html
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=80
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 צוות מדריכות המתמטיקה מחוז תל אביב

 

 

 

 יוני מאי אפריל מרץ פברואר 

 שעות 65 -כ שעות 66 -כ שעות 51 -כ שעות 51 -כ שעות 64 -כ שעות מתוכננות

 פעולות 

 בהןוהשימוש 

כולל  60חיבור וחיסור עד 
  שבירת עשרת

 ש'( 1 -( )כ68- 60)ת"ל עמ' 

 (  86)ציוני הדרך עמ' 

 

 

תוך ביסוס פעולות חשבון 
  .עיסוק בשאלות מילוליות

 ש'( 2 -( ) כ63)ת"ל עמ' 

 (84-83)ציוני הדרך עמ' 

 

 

כולל  60חיבור וחיסור עד 
 שבירת עשרת

 ש'(  1( )68- 60)ת"ל עמ'  

 (86דרך עמ' )ציוני ה

 

 קישור ליישומון

 

 עיסוק בשאלות מילוליות
חיפוש שיטתי של אוסף 

 אפשרויות 

 ש'(4 -() כ64)ת"ל עמ' 

 (84)ציוני הדרך עמ' 

  60וחיסור עד חיבור 

 כולל שבירת עשרת

 ש'( 4( )68- 60)ת"ל עמ'  

 (86)ציוני הדרך עמ' 

  קישור ליישומון

 עיסוק במשוואות 

 ש'( 2 -) כ (68)ת"ל עמ' 

 (1)ציוני הדרך עמ' 

 

 

 תרגילי שרשרת 

 ש'( 2 -( ) כ60)ת"ל עמ' 

ביסוס פעולות חשבון תוך 
עיסוק בשאלות מילוליות 

של פעולה אחת בחיבור או 
בחיסור מן הסוגים: אסוף, 

הוספה, הפחתה, עודף 
)בקניה( וחיבור חוזר, 

 כהכנה אינטואיטיבית לכפל

 ש'( 2 -( ) כ63)ת"ל עמ' 

 (84-83י הדרך עמ' )ציונ

 עיסוק במשוואות 

 ש'( 4 -( ) כ68)ת"ל עמ' 

 (1)ציוני הדרך עמ' 

  60כפל וחילוק עד 

 ש'( 1( ) 62 -64) ת"ל עמ' 

 קישור ליישומון

 כולל שאלות מילוליות  

 (82- 82)ציוני הדרך עמ' 

 

 

    חוקים

 חוק הקיבוץ 

 ש'( 6 -( ) כ60)ת"ל עמ' 

 (1)ציוני הדרך עמ' 

 חוק הקיבוץ והחילוף 

 ש'( 6 -( ) כ60)ת"ל עמ' 

 (1)ציוני הדרך עמ' 

 עמודים בספר הלימוד

 

 

     

http://ejad.best.vwh.net/java/b10blocks/b10blocks.html
http://ofek.cet.ac.il/CommonLms/Dashboard/Activity/ShowActivity.aspx?lang=1&ePreview=AsTeacher&gItemID=d31b8c5a-ee88-4b3f-88e0-70d4a082b8ff&pNum=1#PageIndex=1&TabIndex=0
http://resources.oswego.org/games/SumSense/summulti.html
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 צוות מדריכות המתמטיקה מחוז תל אביב

 

 

 

 יוני מאי אפריל מרץ פברואר 

 שעות 65 -כ שעות 66 -כ שעות 51 -כ שעות 51 -כ שעות 64 -כ שעות מתוכננות

צורות גופים 
ומושגים 
 הנדסיים

 שיקוף/הזזה

 ש'( 6 -( )כ30- 61)ת"ל עמ' 

ולצורות   פוריםניתן לקשר ל
 טריות שנלמדוהגיאומ

 (62- 64)ציוני הדרך עמ' 

  קישור ליישומון

 
 

    

 עמודים בספר הלימוד
 

 
    

 מדידות

מדידת אורך על ידי השוואה 
 ישירה ובעזרת מתווך 

 ש'(  4 -( )כ62)ת"ל עמ' 

 (81- 87)ציוני הדרך עמ' 

 

יחידות  -מדידות אורך 
מידה שרירותיות ויחידות 

 מוסכמות 

 ש'(  4 -( ) כ62)ת"ל עמ' 

 (81- 87)ציוני הדרך עמ' 

 המשך -מדידות אורך 

 ש'(  6 -( ) כ62)ת"ל עמ' 

 (81- 87)ציוני הדרך עמ' 

 

מדידת היקפים של מצולעים  
חשוב  לקשר לתרגילי  –

 ש'(  4 -) כשרשרת 

 (81)ציוני הדרך עמ' 

 קישור ליישומון

 מדידת זמן

 ש'(  3 -( ) כ62)ת"ל עמ'  

 (60)ציוני הדרך עמ' 

 קישור ליישומון

      עמודים בספר הלימוד

 

 

 

 

http://www.ngfl-cymru.org.uk/vtc/ngfl/maths/greg_morgan_symmetry/symmetry.swf
http://www.nctm.org/standards/content.aspx?id=25008
http://www.wmnet.org.uk/wmnet/custom/files_uploaded/uploaded_resources/503/clock.swf


 ההצעה לפריסת ת"ל , תשע"                              מדינת ישראל  משרד החינוך
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 צוות מדריכות המתמטיקה מחוז תל אביב

 

 

 

 שעות מתמטיקה שבועיות. 2הפריסה המוצעת מבוססת על 

 .86ראו פירוט בתכנית הלימודים עמ'  בבעיות מילוליות, עיסוק כל השנהחשוב לשלב בכל נושא, 

 ניתן ללמד שיקוף או הזזה, בהתאם לבחירת המורה ובהתאם לספר הלימוד. 

 וחרים לדבר על מצולע כקו שבור סגור יש להקדים לכך לימוד של מיון קווים לסוגים: קו שבור, קו עקום, קו פתוח קו סגור. אם ב

 אם מציגים את המושג בעזרת דוגמאות, אין צורך בלימוד מיון קווים. 

 

  בעל פה 50והחיסור עד  ובדות החיבור ידיעת עלבסוף כיתה א' התלמידים נדרשים 

 

 

 

 
  :חישובים בעל פה

 ה יחיבור וחיסור בעשרת השני

  800שלמות עד  בעשרותחיבור וחיסור 

 חיבור מספרים תאומים 


