
שבילים פלוס לכיתה ד
4מפגש מספר 

20:00המפגש יתחיל בשעה 



?מה במפגש

:כיצד תפתרו

16X25
https://padlet.com/nechb4/7dce24ajed540m4p



?מה במפגש

הוראה דיפרנציאלית

כפל וחילוק: הנושא המתמטי

חדש על המדף



חדש על המדף

https://ebag.cet.ac.il/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1/
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6

הוראה דיפרנציאלית



7

?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



8

עקרונות חשובים



9

שיעור בחירה

בשיעור בחירה התלמידים יכולים לבחור את המשימות  

.על פי בחירתם האישיתיבצעואותן 

דיפרנציאלי לסגנונות הלמידה בכיתה  מענה : המטרה

.והגברת מוטיבציית הלמידה אצל התלמידים



10

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

כפל וחילוק במספרים רב ספרתיים
'חלק א



הנושא המתמטי



הנושא המתמטי

המספריםותובנתהפעולות הדגשת משמעות 

,במאוזןשונות לפתור תרגילים דרכים 

.שימוש בחוק הפילוגובהן 

תרגילי כפל וחילוק במאונךפתרון 



רציונל פדגוגי בפרק

אלגוריתם

אסטרטגיות  
מנטליות  



רציונל פדגוגי בפרק

פיתוח אסטרטגיות  למידה מתוך צורך
אישיות



עקרונות דידקטיים  -כפל וחילוק

שהם שולטים בחישובים לפניפה עוד -יש לאפשר לתלמידים לעשות חישובים בעל

. באמצעות אלגוריתמים פורמליים

אזי מעודדים בכך את התלמידים לעשות בראש את אותם  , אם דוחים זאת עד אז

.אלגוריתמים

(Plunkett, 1979).פלנקט



'חלק א-כפל וחילוק במספרים רב ספרתיים
(ל"שעות על פי ת16-כ)

י פילוג"כפל וחילוק ע

הקשר בין פעולת הכפל לפעולת החילוק-10כפל וחילוק בחזקות של 

למידה מתוך צורך-קשרים בין תרגילים



קשרים בין תרגילים-כפל וחילוק

:שימוש במלבנים להבנת המשמעות של שינוי אחד הגורמים בכפל



10בכפולות של -כפל וחילוק

!כי אין לנו יחידות0ספרת היחידות תהיה , לים בעשרותפכאשר כו

"הוספת אפסים"זהירות מתפיסה שגויה של 



10של בכפולות -כפל וחילוק

3,700:100שלושה ילדים פותרים את התרגיל 

?באיזו משמעות של חילוק נשתמש לחישוב כל אחד מהתרגילים



10של בכפולות -כפל וחילוק

..דרכים שונות-שוב

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=103931349#102.1259.4.none


0-חילוק ב-נושא חדש



0-חילוק ב-נושא חדש

!!??זה אותו דבר-חסר משמעות/ כלום/ 0"/ אין תשובה"האם 

:5:0תשובות של תלמידים לתרגיל 

אפס הוא כלום הוא לא  ""

ולכן  , נקרא מספר

,  בתרגילים האלה של כפל

"ארבע נשאר אותו דבר

לחלק לארבע זה כלום 0" 

אי אפשר לחלק את 

אמיתיהאפס כי הוא לא 

הוא לא מספר ולכן הוא 

"  לא מתחלק

!!50שוווה5+0

יש התנגשות עם 

האינטואיציה  

פעמים  4משהו שעשינו 

0והתשובה עדיין 

א לחלק מספר קטן  "כי א

במספר גדול

0-כל מה שמחלקים ב

0-שווה ל



פילוגכפל בעזרת 



פילוגכפל בעזרת 

? כיצד חישבתם

?כיצד המשימה מחזקת את משמעות הפילוג בכפל



כפל וחילוק בעזרת פילוג

?במה תורמת המשימה לחיזוק המשמעות של הפילוג

?אלו תפיסות שגויות היא מונעת



חילוק בעזרת פילוג



חילוק בעזרת פילוג

:הבניית משמעות הפילוג בחילוק-הצעה לפעילות

?400, 20, 4, 8, 100, 36, 16, 60? הבאים' מה המשותף למס

:נסו לפתור את התרגילים הבאים

• 400:4=

• 420:4=

• 108:4=

• 96:4=



תובנות בכפל וחילוק



דוגמה לשיעור בחירה

https://lo.cet.ac.il/player/?document=42fdfe53-8a0a-4293-9f9f-b0f7512a4304&language=he


דוגמה לשיעור בחירה

.משימות לבחירה
.המשימות3מתוך 2יש לבצע 

משימה מספר 
משחק בזוגותבאופקמשימה הלימוד

:תפקיד המורה במהלך העבודה

להםלכוון את התלמידים למשימה המתאימה •

שצריךלמי לסייע •

לנהל את זמן העבודה•

משחק קוביות  
או/ו

רולטת מספרים

11שבילים פלוס 
102-103' עמ

מה יודעת  
?הצפרדע

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=103931349#102.211.3.default
https://lo.cet.ac.il/player/?document=68da0fc5-c18c-42e5-8023-11bd6963415f&language=he&sitekey=ebag
https://iw.piliapp.com/random/wheel/
https://lo.cet.ac.il/player/?document=68da0fc5-c18c-42e5-8023-11bd6963415f&language=he&sitekey=ebag


דוגמה לשיעור בחירה




