
שבילים פלוס לכיתה ו
2מפגש מספר 

20:00המפגש יתחיל בשעה 

הנמצאת בחנות האפליקציות  ב"סלבמהלך המפגש נשתמש באפליקציית 



מנועיםמחממים

:ספרתי4במספר 

.ספרת האלפים היא שליש מספרת היחידות ומחצית מספרת המאות

.ספרת העשרות היא שישית מספרת היחידות

?מהו המספר

2,416

https://www.celleb.cet.ac.il/


?מה במפגש

?למה זה כל כך חשוב–אמצעי המחשה 

:  הנושא המתמטי

חלק מכמות בשברים

חלק מכמות באחוזים

דוגמה לשיעור מקוון
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–אמצעי המחשה 

?למה זה כל כך חשוב



אמצעי המחשה בתכנית הלימודים

.מרבית תלמידי בית הספר היסודי נמצאים בשלב החשיבה הקונקרטית

אשר עושים  תלמידים . למידה מתמטית בגיל זה חייבת להתחיל בפעילות בעצמים

.המתמטייםמסוגלים כך להגיע אל רמת ההפשטה של המושגים פעילותם רפלקציה על 



מהמוחשי אל המופשט



חשיבה
קונקרטית

מהמוחשי אל המופשט

חשיבה
מופשטת

המללה

אמצעי המחשה
ציור בקיצור

דמיון

פתרון בעל פה



חשיבות השימוש באמצעי ההמחשה

יש להתמודד בעזרת שימוש  איתו, מופשטהיא תחום תיאורטי המתמטיקה"

.בדגמים מוחשיים שמשמשים כמודלים

התלמיד עצמו בונה את הרעיונות  , כלומר. הלמידה היא קונסטרוקטיביסטית

."על העשייה( רפלקציה)המתמטיים מתוך מחשבה 

דוח הערכת תכניות לימודים במתמטיקה שהוגש למדען הראשי מטעם משרד החינוך

http://ecat.education.gov.il/Attachment/DownloadFile?downloadId=7705


הסיבות לשימוש באמצעי המחשה

במתמטיקה" גדולים"המחשה מציגים באופן לא פורמלי רעיונות אמצעי 

אמצעי המחשה יוצרים הנעה אצל התלמידים

אמצעי המחשה ממריצים תלמידים לחשוב בצורה מתמטית

!אמצעי המחשה הם מתמטיקה טובה-נקודת מבט אחת : מתוך המאמר

https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article56a.pdf
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:הנושא המתמטי

חלק מכמות בשברים ובאחוזים



מספרים טבעיים–מתחדשים 



הנושא המתמטי



אמצעי המחשה פיסיים



אמצעי המחשה וכלים דיגיטליים נוספים
מעבדה

סרטון

פעילות

https://lo.cet.ac.il/player/?document=713352d7-03c2-4e77-98cc-1a30ffe74fd5&language=he
https://youtu.be/1CJN-Pc2SQ0
https://lo.cet.ac.il/player/?document=70390c84-159c-427d-bf59-846f8b7c1c8e&language=he


חלק מכמות בשברים
(שעות6-כ)

כיתה ד

שימוש בהמחשה
כיתה ה

התנתקות מהמחשה ומעבר  

לטבלאות ותרגילים

כיתה ו

תובנה  , דגש על דרכי פתרון

פ"ופתרון בע



חלק מכמות בשברים

חזרה. א
של ציורים ובבעיות מילוליות פשוטות  בייצוג בעיקר, של השבר כחלק מכמותמשמעות 



חלק מכמות בשברים

מציאת הכמות החלקית ותרגיל כפל מתאים. ב
: מכמות עוסקים בבעיות של מציאת כמות חלקית ולומדים דרך פתרון נוספת למציאת חלק

.מספר שלם בשבר של כפל תרגיל 

לעודד שימוש במגוון הדרכים

טבלה

ציור

תרגיל כפל



חלק מכמות בשברים

מציאת הכמות הכוללת. ג
והכמות החלקית ( השבר)הכוללת לפי החלק חישוב הכמות 

דרכים שונות 

לחישוב שיחזרו  

על עצמן גם 

בחישוב חלק  

מכמות באחוזים



חלק מכמות בשברים

מציאת החלק. ד
נתונות  כשהכמות הכוללת והכמות החלקית ( כשבר)החלק מציאת 



חלק מכמות באחוזים
(שעות15-כ)

חזרה. א
חזרה על החומר שנלמד בכיתה ה

ייצוגים שונים לאותו החלק

שברים ועשרוניים, התאמה בין אחוזים



חלק מכמות באחוזים

מציאת הכמות החלקית. ב

נתונים  באחוזים התלמידים לומדים דרכים למצוא את הכמות החלקית כשהכמות הכוללת והחלק 

אחוזים וחלק מכמות, שברים? מה הקשר

–יישום בחיי היומיום 

חישוב כמות חלקית מתוך כמות כוללת שאינה שימוש באחוזים לייצוג חלק מכמות

במאות שלמות



חלק מכמות באחוזים

מציאת החלק. ג
החלק באחוזים כשהכמות הכוללת והכמות החלקית נתונות  מציאת 

ייצוגים שונים לאותו החלק

כתיבה כשבר וביטוי באחוזים

(שימוש בהרחבה וצמצום)



חלק מכמות באחוזים

בעיות מסוגים שונים. ד

לפתור את  יכולים גם ביחידה זו התלמידים , כמו ביחידות הקודמות. אוסף מגוון של בעיות אחוזים 

. שלהם בדרכי הפתרון לדון איתם חשובו, הבעיות בדרכים שונות

הנחות גידול/ התייקרות 
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:דוגמה לשיעור מקוון

חלק מכמות בשברים

מתאיםמציאת הכמות החלקית ותרגיל כפל 



תכנון לפי חלקי השיעור

פתיחה
('דק5-כ)

פתיח מעורר  

עניין בנושא  

הנלמד

הקנייה
('דק10-כ)

לנושא  חשיפה 

הנלמד

/  התנסות 

('דק20-כ)תרגול 

העבודה שלב 

העצמית של 

התלמידים

סיכום
('דק5-כ)

סיכום הנושא  

הנלמד בשיעור



פתיחה

-מתחממים

חידה קצרה הקשורה לנושא השיעור

?מהי המילה

אדמההרבע השלישי של + לוחםמחצית מהמילה + קשרהשליש השני במילה 



הקנייה

https://lo.cet.ac.il/player/?document=65ac58b8-bf56-454e-b8e8-9bcf8e15737a&language=he


תרגול/ התנסות 

.זמן העבודה העצמית של התלמידים

.המורה יכולה לתת מענה למי שזקוק. מיקרופון סגור והזום נשאר פתוח, התלמידים עובדים

.אפשר בזמן זה להפנות מספר תלמידים לחדר אחר ללמידה פרטנית, בנוסף



סיכום

?מה למדנו השיעור•

(מיקרופונים/ ב"סלאפשר לפתוח )

?האם נושא השיעור ברור לי•

(Reaction/ ב"סל/ סקר בזום )




