
–צמצום והרחבה 

?זה באמת שווה את זה

4מפגש מספר 

20:00המפגש יתחיל בשעה 



?מה במפגש

הוראה דיפרנציאלית

'חלק ב-שברים : הנושא המתמטי

חדש על המדף



חדש על המדף

https://ebag.cet.ac.il/


5

הוראה דיפרנציאלית



6

?איך

(  ?מה לומדים)התאמת התוכן •

(  ?איך לומדים)התאמת התהליך •

(.?איך מציגים את ההבנה)התאמת התוצר •

מבלי לוותר על היתרונות  , הלמידה והפיכתה לאפקטיבית יותר לכל לומדייעול 

.שבכיתה הטרוגנית

?למה הכוונה



7

עקרונות חשובים



8

שיעור בחירה

בשיעור בחירה התלמידים יכולים לבחור את המשימות  

.על פי בחירתם האישיתיבצעואותן 

דיפרנציאלי לסגנונות הלמידה בכיתה  מענה : המטרה

.והגברת מוטיבציית הלמידה אצל התלמידים



9

שיעור בחירה

:הרווח

שינוי אווירה!

  מתן אפשרות בחירה בין מטלות לרוב מגביר מוטיבציה

.התלמידיםאצל 

למידה בסגנונות שונים.

  עבודת צוות אצל אלו הרוצים בכך ומתן אפשרות לעבודה

.לאלו שלאעצמית 
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:הנושא המתמטי

חלק ב-שברים 



הנושא המתמטי ברצף ההוראה



'חלק ב-שברים  

קווי חלוקהוסימון אמצעי המחשה שימוש ב



'חלק ב-שברים  

לצורך פעולת ההרחבה והצמצוםאמצעי המחשה שימוש ב

חלוקה  הסקת כללי החישוב של ההרחבה והצמצום על סמך חלוקה ל

עיקרית וחלוקת משנה

3



נתוןהרחבה לפי מונה או מכנה 

'חלק ב-שברים  



קווים קיימיםשל הדגשההמחשת פעולת הצמצום על ידי 

'חלק ב-שברים  

6



"עד הסוף"צמצום שברים 

'חלק ב-שברים  



אמצעי המחשה פיסיים



אמצעי המחשה  
וכלים דיגיטליים נוספים

https://lo.cet.ac.il/player/?document=dc888362-c675-435a-92fe-a8ab55be4851&language=he


דוגמה לשיעור בחירה

סיכום נושא 

צמצום והרחבה



דוגמה לשיעור בחירה
.משימות לבחירה

.המשימות3מתוך 2יש לבצע 

משימה מספר  

הלימוד
במחברת  משימה 

שיוך פעילות  

דיגיטלית 

צמצום  או הרחבה 

של שברים 

.  באפשרויות שונות

נצייר  , במקביל

במשבצות  

המחברת את 

.  השברים

:תפקיד המורה במהלך העבודה

לכוון את התלמידים למשימה המתאימה  •

להם

שצריךלמי לסייע •

לנהל את זמן העבודה•

פעילות  

'  בעמ" קסם"

37

או

רב דף

מתח קו

או

החמישייה  

הפותחת

או

היצורוניםכפר 

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=104643807#38.4598.6.none
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=104643807#38.4598.6.none
https://storage.cet.ac.il/assets.api/uploads/201812/5bd80114b45e46348b60a5a7c8f77364/ravdaf14-svarimB%208.pdf
https://lo.cet.ac.il/player/?document=505ca708-3ac9-4a49-ac7a-391ba76f43cc&language=he
https://lo.cet.ac.il/player/?document=c657bd21-07fc-4f1e-9485-e5abdd41c8ff&language=he
https://lo.cet.ac.il/player/?document=c657bd21-07fc-4f1e-9485-e5abdd41c8ff&language=he


אפשרויות לשיעור בחירה

:דוגמאות לסוגי משימות

רבי דף •

עבודה בחוברת•

למידה דרך משחק  •

פעילויות דיגיטליות  •

המחשהבאמצעות אמצעי תרגול •

קווי )ציור וצביעה של השברים השונים •

(החלוקה

קבוצות/משימות חקר בזוגות•



דוגמה לשיעור בחירה

סיכום  

השיעור

ניתן לבקש מאחד התלמידים  

שבחרו בפעילות הסיכום להדגים  

את שעשו ולנצל הדגמה זו כדי  

לחזור על הפעולות שבוצעו  

במהלך המשימה ולהקפיד על שפה  

.מתמטית

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=104643807#38.4598.6.none
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=104643807#38.4598.6.none



