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חידה ליום המשפחה



?מה במפגש

הערכה מעצבת

כפל וחילוק מספרים עשרוניים : הנושא המתמטי



:הנושא המתמטי

כפל וחילוק מספרים עשרוניים



הנושא המתמטי



(ל"שעות על פי ת15-כ)

מבוא

ביסוס על ידע קודם

כפל וחילוק שברים 
פשוטים

חילוק מאונך כפל בדרך הפילוג כפל מאונך
-כפל וחילוק ב

10 /100 /1,000

הבנת המבנה  
העשרוני



לפתירת התרגילים נוסף  דרכים שונות לאורך הפרק יש דגש על 

.באלגוריתמים המוכרים השימוש על

הרציונל הפדגוגי

ובפרט בשאלה אם בכפל של מספר במספר עשרוני ,תוצאות התרגיליםאומדן 

.התוצאה גדולה מהמספר או קטנה ממנו 



אמצעי המחשה

https://lo.cet.ac.il/player/?document=db0f38d4-b377-44d0-8eba-d88d8405caf0&language=he


וחילוק מספרים עשרונייםכפל 

1,000, 100, 10-ב



מספרים עשרונייםכפל 

דרכי פתרון

דרך א

חיבור חוזר

דרך ב

בעזרת שברים פשוטים



מספרים עשרונייםכפל 

דרכי פתרון

דרך ג

טבלת המבנה העשרוני

דרך ד

שימוש בתרגיל עזר



חילוק מספרים עשרוניים

דרכי פתרון

דרך א

חישובים בעל פה

משמעות הפעולה  

לחלקים/ חילוק להכלה 

דרך ד

שימוש בתרגיל עזר



חילוק מספרים עשרוניים

דרכי פתרון

דרך ב

חילוק מאונך

דרך ג

שימוש בתרגיל עזר



חילוק מספרים עשרוניים

דרכי פתרון

דרך ד

1המחלק הוא –תרגיל עזר 

דרך ה

בעזרת פילוג



הערכה מעצבת





סוגי הערכה

מאבחנתהערכה 

לצורך בדיקת הערכה 

הפנמת הלמידה ואיתור  

קשיים ותפיסות שגויות הן  

ברמת הקבוצה כולה והן 

אלה )ברמת התלמיד הבודד 

(. לרוב מבחני המיפוי

מעצבתהערכה 

הערכה שבמסגרתה קיים  

משוב מתמיד ומתחולל 

.  תהליך למידה

הערכה מסכמת  

לצורך סיכום שלב הערכה 

למידה או לצורך הסמכה  

מבחן או מבדק על נושא )

(.  ספציפי

?באיזה סוג הערכה לרוב אתם משתמשים



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

חלק מתהליך  

הלמידה  

עצמו

מציבה יעדים 

ברורים למורה 

ולתלמיד

משוב ברור לתלמיד המסביר היכן  

הוא נמצא מבחינת השגת היעדים 

שנקבעו

פחות  

שיפוטי 

(ללא ציון)

מעודדת את התלמיד 

לקחת אחריות על 

הלמידה שלו

מפתחת תחושת מסוגלות 

ומעלה את הביטחון העצמי 

של התלמיד 



התלמיד מעריך את עצמו



דוגמאות להערכה מעצבת

משימה מהחוברת

כרטיס  
יציאה

עריכת שאלוןפעילות דיגיטלית

https://lo.cet.ac.il/player/?document=b0e34943-e90c-48d0-8e2a-f1a634d4a85e&language=he
https://lo.cet.ac.il/player/?document=d304d029-8344-4eab-b16e-c8a3fbd84f82&language=he


דוגמאות להערכה מעצבת

תצפיתהערכה חלופית

משחק
הערכת עמיתים

תרגילים ופתרונות, זכרוןבניית משחק 

139' עמ146' עמ



דוגמאות להערכה מעצבת

הערכה חלופית
תצפית

קבוצות/ פעילות בזוגות 

תוצר משותף המציג את דרכי הצביעה+ פתרון המשימה 



רגע לפני סיום



:מצורפים הקבצים הבאים, לבקשת הנוכחים במפגש

(ברטינחמה )מצגת דרכים להקניית חילוק ארוך (מאמר)געגועים לחילוק הארוך 

https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article92.pdf
https://drive.google.com/file/d/1nipF9X67EbwpKE0tzklTsn_zWDdjUsKu/view?usp=sharing

