
דשבילים פלוס לכיתה 
5מפגש מספר 

20:00המפגש יתחיל בשעה 



חידה ליום המשפחה



?מה במפגש

הערכה מעצבת

השוואה ופעולות-'שברים חלק ב: הנושא המתמטי



:הנושא המתמטי

'שברים חלק ב



הנושא המתמטי



(ל"שעות על פי ת6-כ)

השוואת שברים

:הלימודיםתוכניתמתוך 

"השוואת שברים בדרכים אינטואיטיביות ללא אלגוריתם"

-הרציונל הפדגוגי

י עיסוק בסרגלי השברים"יצירת דימוי מנטלי לשבר ע



אמצעי המחשה

https://lo.cet.ac.il/player/?document=65ac58b8-bf56-454e-b8e8-9bcf8e15737a&language=he
https://lo.cet.ac.il/player/?document=df24b98b-54d7-4f43-9d69-d43722003cab&language=he


חזרה והעמקה

פעילות חזרה עם כרטיסי שברים



(ל"שעות על פי ת6-כ)

השוואת שברים

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=103931349#22.6355.3.default


(ל"שעות על פי ת16-כ) פעולות בשברים

𝟏,  התוצאה במספר מעורב
𝟏

𝟕

,  של המספרבצורה טובה יותר את הגודל ממחישה 

.לעומת התוצאה בשבר,2-ל1בין שהוא 

חיבור וחיסור שברים



(ל"שעות על פי ת16-כ) פעולות בשברים
מכנה אחד כפולה של המכנה השני, חיבור שברים



(ל"שעות על פי ת16-כ) פעולות בשברים
כפל שברים

!במונהככפלחשוב לא להטמיע את האלגוריתם 

תלמידים החסרים את משמעות הפעולה

מעורב לשבר' ה בהפיכת מס/ציינבמכנה שהמורה " כפל"עלולים לבלבל עם ה



הערכה מעצבת



סוגי הערכה

הערכה מאבחנת

הערכה לצורך בדיקת 

הפנמת הלמידה ואיתור  

קשיים ותפיסות שגויות הן  

ברמת הקבוצה כולה והן 

אלה )ברמת התלמיד הבודד 

(. לרוב 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

?באיזה סוג הערכה לרוב אתם משתמשים: סקר



הכיתה במוקד: הערכה מעצבת כתרבות ארגונית

יצחק פרידמן' פרופ

מעגל הערכה בית ספרי

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

מציבה יעדים ברורים למורה ולתלמידחלק מתהליך הלמידה עצמו

משוב ברור לתלמיד המסביר היכן הוא נמצא מבחינת השגת היעדים שנקבעו

מעודדת את התלמיד לקחת אחריות על הלמידה שלו(ללא ציון)פחות שיפוטי 

מפתחת תחושת מסוגלות ומעלה את הביטחון העצמי של התלמיד



דוגמאות להערכה מעצבת

משימה מהחוברת

כרטיס  
יציאה

פעילות דיגיטלית

עריכת שאלון

https://lo.cet.ac.il/player/?document=b77ea438-7eec-438d-8692-299bde8ccee0&language=he
https://lo.cet.ac.il/player/?document=0e855e82-6972-44ea-a803-bda0707dca32&language=he


דוגמאות להערכה מעצבת

הערכה חלופית

הערכת עמיתיםמשחק

תרגילים ופתרונות, זכרוןבניית משחק 

29' עמ

תצפית



דוגמאות להערכה מעצבת

הערכה חלופית

קבוצות/ פעילות בזוגות 

הפתרוןתוצר משותף המציג את דרכי + פתרון המשימה 

תצפית




