
שבילים פלוס לכיתה ה
6מפגש מספר 

20:00המפגש יתחיל בשעה 

?מה הבעיה



?מה במפגש

מענה לשאלות

רקע ונקודות חשובות–שאלות מילוליות 

דוגמה לשיעור אסטרטגיות



.שקלים2-ו5, 10מטבעות בערך של לרשותכם 

.  שקלים31כיצד תוכלו להרכיב ממטבעות אלה סכום של 

.מצאו את כל האפשרויות

שאלה מילולית

הפתרונות שלכם לבעיה המילולית

https://padlet.com/carmit_sgula/ma009nisjlj46sg5


.שקלים2-ו5, 10מטבעות בערך של לרשותכם 

.  שקלים31כיצד תוכלו להרכיב ממטבעות אלה סכום של 

.את כל האפשרויותמצאו 

שאלה מילולית

מהן  

?האפשרויות
1120



שאלות מילוליות



o מספרית ותובנה גאומטריתתובנה

o במיומנויות מתמטיותשליטה

o בכלים מתמטיים לפתירת שאלות מילוליותשימוש

o עם משימות חקרהתמודדות

o מצביםמצבים בעזרת המחשות וייצוג מתמטי של ייצוג

o תכונות המושגים והקשרים ביניהםהבנת

o בההשפה המתמטית ושימוש נכון הכרת

מטרות העל בתכנית הלימודים



תכנית הלימודים במתמטיקה

".השונותמילוליות יש מספר צירי התפתחות מלבד זה של שנות הלימוד בשאלות "

פי הקשרים -השאלות עלדירוג 

טקסטואליים ושלבי התפתחות  

הילדיםמתמטית של -לוגית

בעיות חד  , התחלת הנושא

בעיות  , בעיות השוואה, שלביות

דו שלביות ורב שלביות

פתרון כלליות  אסטרטגיות 

,  כמו מציאת כל הפתרונות

חשיבה  , עבודה שיטתית

.ניסוי ובקרה ועוד, לאחור

המספרים  מערכות 

שהתלמיד שולט בהן  

שברים  , מספרים טבעיים

מספרים עשרוניים, פשוטים



יצירתיות  

וחדשנות

?למה זה חשוב–בעיות מילוליות 

תקשורת  

בכתב 

ובעל פה

ניהול וארגון  

מידע

אוריינות  

דיגיטלית

פתרון  

בעיות 

מורכבות

,  הכוונה עצמית

יוזמה והתמדה

חשיבה  

ביקורתית

יכולת  

קבלת  

החלטות

שיתופי  

פעולה

יכולות משא  

ומתן וגמישות 

מחשבתית

(Problem Solving)

21-מיומנויות המאה ה 
המיומנויות החשובות להצלחה



יצירתיות  

וחדשנות

?למה זה חשוב–בעיות מילוליות 

21-מיומנויות המאה ה 
המיומנויות החשובות להצלחה

תקשורת  

בכתב 

ובעל פה

ניהול וארגון  

מידע

אוריינות  

דיגיטלית

פתרון  

בעיות 

מורכבות

,  הכוונה עצמית

יוזמה והתמדה

חשיבה  

ביקורתית

יכולת  

קבלת  

החלטות

שיתופי  

פעולה

יכולות משא  

ומתן וגמישות 

מחשבתית



?למה זה חשוב–בעיות מילוליות 

מטרת העיסוק בבעיות מילוליות במתמטיקה היא לפתח את היכולת של  

בכלים מתמטיים שהם רכשו לפתרון בעיות העולות  התלמידים להשתמש

.בסביבתם

חשוב שהסיפור החשבוני יהיה מתוך סיטואציות  

.המוכרות לילדים מחיי היום יום



:ניתוח טקסט
קריאה  •

(דמומה/ קולית / חוזרת )

סימון משפט השאלה  •

קריאה ללא מספרים•

אסטרטגיות לפתרון בעיות

:לימוד נושא הבעיות מתייחס לשלושה שלבים, בספרי שבילים פלוס

.הבנת הסיטואציה וכתיבת תרגילים, ניתוח הטקסט

:הבנת הסיטואציה

שימוש באמצעי המחשה•

תרשים/ ציור הבעיה •

ארגון נתונים בטבלה•

נעזרים בכינויים להבנת  •

מבנה חיבורי או כפלי

שימוש בתבנית לארגון  •

הנתונים

עבודה מהסוף להתחלה•

?מהן האסטרטגיות המתאימות לכל אחד מהשלבים

:כתיבת תרגילים

הצבת מספרים קטנים•

שימוש בתבנית לכתיבת  •

התרגיל



בעיות מילוליות בשבילים פלוס לכיתה ה 

בעיות מילוליות 

רב שלביות

בעיות מילוליות 

בשברים



שלביות  -בעיות מילוליות רב
(13ספר ל"מד)

תרגילים לפתרון2נדרשים בדיוק : דו שלביות

תרגילים ויותר לפתרון3נדרשים : רב שלביות

:הדרך הדידקטית להוראת הפתרון

פתרונה ושימוש בה לפתרון הבעיה העיקרית, ניסוח שאלת הביניים

רבות עבודה משותפת יכולה לתרום. להציע לתלמידים לפתור את הבעיות בזוגות או בשלשות רצוי אפשר ואף

.ללמידה וגם לשיח על דרכי פתרון שונות , למוטיבציה

:אסטרטגיות מומלצות

פירוק והרכבה•

שימוש בבעיות מוכרות •

קודמות

הסתייעות בכינויים ותבניות•



?מה בפרק-בעיות מילוליות  

שלביות-בעיות רב

חזרה והעמקה–בעיות מילוליות 

שלביות-בעיות דו



חזרה והעמקה-בעיות מילוליות  

רכבת ישראל



רכבת ישראל

חזרה והעמקה-בעיות מילוליות  



רכבת ישראל

חזרה והעמקה-בעיות מילוליות  



אסטרטגיות לניתוח הטקסט

(דמומה/ קולית / חוזרת )קריאה 

רכבת ישראל

סימון נתונים בשאלה

קריאה ללא מספרים

סימון משפט השאלה

האם התשובה עונה על  

?השאלה הנשאלת



שלביות-בעיות דו

אני נעזרת בשאלת  

הביניים כדי לפתור את  

הבעיה



שלביות-בעיות דו

אני נעזרת בשאלת  

הביניים כדי לפתור את  

הבעיה

אני נעזרת בשאלת  

הביניים כדי לפתור את  

הבעיה

תלמידים  78בטיול השנתי משתתפים 

.'מכיתות ה

כחלק מהטיול התלמידים מתכננים לצאת  

.לשיט

ובכל סירה יש  , סירות6במעגן הסירות יש 

.תלמידים12-מקום ל

?לכמה תלמידים אין מקום בסירות ?מהי שאלת הביניים







–שלביות -בעיות דו

כיצד הייתם פותרים את הבעיה  

?בעזרת תרגיל אחד

פתרון בעזרת תרגיל שרשרת



אסטרטגיות לכתיבת תרגילים

תרגיליםכתיבת 

קטניםהצבת מספרים 

שימוש בתבנית לכתיבת התרגיל

https://www.youtube.com/watch?v=rroZkqNRc6A&ab_channel=%D7%9E%D7%98%D7%97%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%9C%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%AA


שלביות-בעיות רב

https://www.youtube.com/watch?v=CdaYRJw0chE&ab_channel=%D7%9E%D7%98%D7%97%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%9C%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%AA


אסטרטגיות להבנת הסיטואציה

תרשים/ ציור 



אסטרטגיות להבנת הסיטואציה
עבודה מהסוף להתחלה

האם זה 

?הגיוני



שיעור אסטרטגיות  

'שלב א

ונאפשר ( לא קלה)לתלמידים בעיה נציג 

/ קבוצות / לפתור את הבעיה בזוגות 

.חדרים בזום

(דק בהתאם למורכבות הבעיה7-10)



שיעור אסטרטגיות  

'שלב ב

.כל קבוצה צריכה להסביר את דרך הפתרון שלה ויכולה להשתמש בכל דרך שתבחר

.בשיעור מקוון אפשר לתת מצגת שיתופית ובה שקף לכל קבוצה

'גשלב 

לאחר המשימה נאסוף את כולם למליאה ונבקש מהקבוצות 

.להציג את דרכי הפתרון

.נוסיף משלנו, במידת הצורך. הדרכיםנרכז את כל 



שיעור אסטרטגיות  

יש לנו סל גדול לבחור ממנו  

.  וחשוב להכיר את כולו

מזמנות  שונות יכולות בעיות 

.שונותשימוש באסטרטגיות 

על  ההכרות עם סל רחב מקלה 

.הפתרון




