
20:00המפגש יתחיל בשעה 

'חלק ב-המבנה העשרוני
הערכת מעצבת

בכיתה –5שבילים פלוס 

5מפגש מספר 



חידת חימום

.100סכום הגילים של זוג הורים ושלושת ילדיהם הוא 

.8חגי בן 

. 79הגילים של הוריו סכום 

.בשנהמאימואביו מבוגר 

.רשמו את גילם של כל אחד מבני המשפחה



?מה במפגש

הערכה

'חלק ב-המבנה העשרוני: הנושא המתמטי
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:הנושא המתמטי

'חלק ב–המבנה העשרוני 



הנושא המתמטי

'חלק ב-המבנה העשרוני



20מה בפרק חיבור וחיסור עד 



הכרחיידע קודם 

שליטה בעובדות חיבור וחיסור עד מאה✓

שליטה בשבירת עשרת✓

הכרת המספרים עד מאה✓

ללא המרה-חיבור וחיסור עד מאה✓



וחיסורחיבורלנושאהמחשהאמצעי

דיגיטלייםהמחשהאמצעיפיזייםהמחשהאמצעי



חיבור וחיסור עם המרה

פתיחה של הנושא

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101958379#97.422.6.default
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101958379#108.35.6.default


חיבור וחיסור עם המרה

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101958379#100.1490.6.default
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101958379#99.9612.6.default
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101958379#116.786.6.default
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101958379#116.786.6.default


חיבור עם המרה. א

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101958379#99.0.3.default


חיסור עם המרה. א

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101958379#116.2900.3.default


המחשה בעזרת ציור

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101958379#119.9102.5.default
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101958379#119.9733.6.default


פתרון בעזרת תרגיל פתור

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101958379#124.9997.6.default


תובנות-אומדן תוצאות

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101958379#127.684.6.default


https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101958379#128.9995.6.default


פתרון תרגילים במאונך. ד

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101958379#140.30.6.default
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101958379#142.717.6.default


כתב סתרים

הצעה לפעילות במדריך למורה

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101958379#137.1960.6.default
https://lo.cet.ac.il/player/?document=f6fe1dd8-6935-4fa0-9051-2d08f300a4c8&language=he&sitekey=ebag
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הערכה



?מהי ההערכה



סוגי הערכה

?באיזה סוג הערכה לרוב אתם משתמשים: סקר

הערכה מאבחנת

הערכה לצורך בדיקת הפנמת  

הלמידה ואיתור קשיים 

ותפיסות שגויות הן ברמת 

הקבוצה כולה והן ברמת 

אלה לרוב  )התלמיד הבודד 

(. מבחני המיפוי

הערכה מעצבת

הערכה שבמסגרתה קיים  

משוב מתמיד ומתחולל תהליך 

. למידה

הערכה מסכמת  

הערכה לצורך סיכום שלב  

למידה או לצורך הסמכה  

מבחן או מבדק על נושא  )

(. ספציפי



מעגל הערכה בית ספרי

הכיתה במוקד: הערכה מעצבת כתרבות ארגונית

יצחק פרידמן' פרופ

זיהוי צרכים

חזרה לנקודת  
המוצא

ביצוע התאמות 
ושיפורים

מתן משוב

מעקב אחר ביצוע 
פעולות

קביעת סטנדרטים

תכנון פעולות  
להשגת מטרות

קביעת מטרות  
ויעדים

https://www.achva.ac.il/sites/default/files/achvafiles/maof_book/Formative%20assessment%20organizational%20culture.pdf
https://www.achva.ac.il/sites/default/files/achvafiles/maof_book/Formative%20assessment%20organizational%20culture.pdf


יתרונותיה של הערכה מעצבת

(ללא ציון)פחות שיפוטי ✓

מפתחת תחושת מסוגלות ומעלה את הביטחון העצמי של התלמיד  ✓

מציבה יעדים ברורים למורה ולתלמיד✓

משוב ברור לתלמיד המסביר היכן הוא נמצא מבחינת השגת היעדים שנקבעו✓

מעודדת את התלמיד לקחת אחריות על הלמידה שלו✓

חלק מתהליך הלמידה עצמו✓



דוגמאות להערכה מעצבת
24

מצופהמהידעושהתלמידיםחשוב ,שנלמדנושאבכל

.מהם

עם המרה  חיבורהנושאאתנלמדהשבועאם ,לדוגמה

 ,הנושאובסוף ,הלמידהמטרותאתהתלמידיםבפנינציג

מהשיעוריציאהכרטיסימלאתלמידכל

כרטיס יציאה



דוגמאות להערכה מעצבת

בפעילות דיגיטליתבספר

בקרה עצמית

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101958379#121.9991.6.default
https://lo.cet.ac.il/player/?document=4026ae80-a8c9-4f8a-936b-7be90f4e2088&language=he&sitekey=ebag


הערכה מעצבת

תצפית  –חלופית הערכה 



הערכה מעצבת

משחק כיתתיתצפית  –חלופית הערכה 

https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%95-%d7%97%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8-%d7%95%d7%97%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%a8-%d7%a2%d7%93-1000/
https://storage.cet.ac.il/PresentationBaRibua/Trio_Ad_Elef/story_html5.html




תוכנית הלימודים

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Math/Yesodi/Mevoeret/A.Peulot.pdf

