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Technology allows us to dream 
of what the future of education could be.



בית ספר היברידי עירוני  





מרחב לאזרחות
Eתיקה,

.יזמות, חינוך פיננסי

מדעיחב מר
הכדור בידיים שלנו

.זואולוגיה

,מתמטיקה ולטכנולוגיה, לשפותמרחב 
,ערבית, קוד כשפה שלישית

.אנגלית במיינקראפט

מרחב חברתי
,הצבזיגי, פרלמנט ילדים

!זה כל הסיפור-בלוג

חוויות הלמידה באלפא סקול





קצת נתונים
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המרחב האזרחי

המרחב לשפות      
וטכנולוגיה

המרחב המדעי

המרחב החברתי

קורסים10
מחצית ב lמחצית א  

מוריםl377מורים 104
7735I13195תלמידים
65%ן 41%

היסודימכלל תלמידי 





?איך מתחילים
?אילו כיתות? מה מלמדים

?ומה קרה בהפתעה



יוצאים  
לדרך עם



מתכנון לביצוע

תמהיל הכיתות❑

נוכחות רציפה❑

סקר צרכים תוך כדי תהליך הלמידה והסקת מסקנות❑

רמן'גראשוני , LCM ,GCD–הרחבת היריעה ❑



מהלך הלמידה בשיעורים

יישור קו  +

חילוק להכלה וחילוק לחלקים, מהות פעולת החילוק+



'מקרה א
תלמידים  12המורה בחרה 

4-וביקשה מהם להסתדר ב
.  קבוצות

בכל קבוצה מספר שווה של  
.תלמידים
?מה קרה



'מקרה ב
15המורה בחרה 

תלמידים וביקשה  
מהם להסתדר  

5בקבוצות של 
. תלמידים בכל קבוצה

?מה קרה



מהלך הלמידה בשיעורים

(2,5,10)סימני התחלקות שנלמדו בעבר +

(3,6,9)סימני התחלקות לפי תכנית הלימודים של כיתה ד +

8-וב4-סימני התחלקות ב–העמקה +

https://wordwall.net/he/resource/28800086/%d7%a1%d7%99%d7%9e%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%aa


כפולה של

ללא שארית... מתחלק ב



מהלך הלמידה בשיעורים

LCMכפולה משותפת קטנה ביותר +

GCDמחלק משותף גדול ביותר +

מספרים ראשוניים+



כפולה משותפת קטנה ביותר  
(LCMLeast Common Multiple)

40הכפולה המשותפת הקטנה ביותר תהיה 

נסתכל על הכפולות 
8,16,24,32,40,48,56,64,72,80

10,20,30,40

LCM (8,10) = 40



המחלק המשותף הגדול ביותר
GCD (Greatest Common Divisor)

1,2,4,8,16הם 16המחלקים של 

1,2,3,4,6,8,12,24: הם24המחלקים של 

8הוא 24-ו16המחלק המשותף הגדול ביותר של 

GCD(16,24)=8



הנפה של 
–ארטוסנטס

פעילות שיתופית  
ואינטראקטיבית

https://pteducation-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/smadaralo_pte_org_il/EQIrgzNRsudFtr2mk_nQpLABbSY8WXFEi2DXxb4HQeTiJQ?e=vUP2BQ


:לפניכם קבוצת מספרים

.רמן'הם ראשוני ז23-ו11, 2+

.  רמן'אינם ראשוני ז31-ו13, 7

מצאו את החוקיות של הקבוצה

רמן בתחום שבין  'ראשוני ז3מצאו עוד +
50-200

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Carl_Friedrich_Gauss.jpg


חגיגת תוצרים



פגישה עם תלמידים-סגירת מעגל 

זוכרים את המושגים הבסיסיים ומושגי ההעשרההתלמידים+

טוענים שחווית הלמידה האינטראקטיבית השאירה בהם חותם  +

קידם מאד את הלמידהבנירפודהשילוב של המשחקים +

ארבע פעולות חשבון, גופים, מציעים ללמד קורס בנושא שטחים והיקפים+

מסך אחד לכל הכיתה עדיף על פני מסכים אישיים לכל תלמיד+

התחרויות מול בתי ספר אחרים עזרו לגבש את הלומדים בכיתה ולבסס ידע+


