
שבילים פלוס לכיתה ד

7מפגש מספר 

20:00המפגש יתחיל בשעה 



?מה במפגש

מענה לשאלות

(12ספר )' כפל וחילוק חלק ב

למידה שיתופית



'כפל וחילוק חלק ב



'כפל וחילוק חלק ב
:הנושאים בפרק



'כפל וחילוק חלק ב
?מה למדו לפני ומתי



'כפל וחילוק חלק ב
כמה מילים על אלגוריתמים



!?למה מלמדים אלגוריתמים

93%
מהחישובים  
שמבוגרים  

עושים בחיי 
היומיום אינם 
חישובי נייר  

ועיפרון

50%
מהחישובים  
אינם דורשים  
תשובה מדויקת

5%90%-7
מזמן הלמידה  

בכיתה
התלמידים  

מבלים בחישובי 
ניר ועיפרון



!?למה מלמדים אלגוריתמים

מדוייקיםחישובים 

כלי לתלמידים עם חשיבה טכנית

רעיונות גדולים במתמטיקה

.  א

.  ב

. ג



!?למה מלמדים אלגוריתמים

?מ לחשב את החילוק הארוך"אלו נושאי לימוד נדרשים הלומדים להכיר ע

חיסורחילוקהמרה

יחסשברים
ערך כמותי  
של המספר

פירוק  
מספרים

ערך המקוםאומדן

חילוק עם  
שארית

סימני  
התחלקות

כפל



:הערות בנוגע להוראת אלגוריתם

:קיבלו את השאלה הבאה' תלמידות כיתה ג, מאיה ורעיה

ארטיקים בקופסא אחת347בחנות המכולת יש 

.השניהארטיקים בקופסא 48-ו

?הקופסאות2-כמה ארטיקים במכולת ב

תמיד מצמידים  . ימין זה נכון"
"...את המספרים לימין

זו הדרך שהמורה אמרה  "
.לעשות

".ימין זה נכון

,ביחד4-שמתי את שני ה"
-ואת ה, כי הם שניהם עשרות

ביחד כי הם שניהם  8-וה7
וזה יותר קל כשהם  , יחידות

."ביחד



:הערות בנוגע להוראת אלגוריתם

:קיבלו את השאלה הבאה' תלמידות כיתה ו, מאיה ורעיה

ג תפוזים"ק3.5בשקית אחת . שקיות2לשירה 

.ג תפוזים"ק0.62ובשניה

?ג תפוזים יש לשירה"כמה ק



:הערות בנוגע להוראת אלגוריתם

קודם מציבים את המספרים אחד מתחת לשני  "

.  9זה 6ועוד 3-ו7זה 2ועוד 5: מחבריםואז 

במקום , אני שמתי אותה שם. מורידים את הנקודה העשרוניתואז 

."הנקודהמספרים אחרי שהיו שני 

. אז פשוט כותבים אותם, מאיות2-אין מה להוסיף ל"

,  עשיריות11עשיריות זה 6-עשיריות ו5ואז 

,  אז יש מספיק עשיריות כדי לעשות יחידה אחת

."מאיות12-ו4התשובה היא . יחידות4אז יש לי 



:הערות בנוגע להוראת אלגוריתם

המתמטיקה  =

קשה לזכירהסדרה של חוקים

מספרים עשרוניים-

מערכת חוקים חדשה

אין גמישות עם מצבים חדשים

המתמטיקה  =

פתרון בעיות בדרך הגיונית

מספרים עשרוניים-

מערכת חוקים אחידה

גמישות והתאמת דרך הפתרון לסיטואציה



:הערות בנוגע להוראת אלגוריתם

למידה בדרך של תרגול מרובה

 אחר  התלמידה רק ממלאת

המורהחוקי 

איך לעשות"-הוראת תהליכים"

למידה ממושכת ועמוקה של ערך המקום

 שהיא בשיטה משום משתמשת התלמיד

הגיונית עבורה

 מה לעשות ומדוע"הוראת תהליכים"



:הערות בנוגע להוראת אלגוריתם

?איך נראית הוראה שגויה בכיתה

23X47תפתרי את התרגיל . מ

?לכתוב אחד מתחת השני כמו שהראית לנו. ת

במאונך. כן. מ

?ועכשיו עם מה אני מתחילה. ת

עם כפל היחידות כמו שהראינו על הלוח. מ

?7X3. ת

!מצויין. כן. מ

.בתוצאה21מתבוננת ורואה שהתלמידה רשמה . מ

?21שווה 47X23האם . מ



'כפל וחילוק חלק ב
טעימות מספר הלימוד



חזרה-חישובים בכפל וחילוק. א

48' עמ, 12ספר 

חילוק נלמד כמשוואת כפל

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=103933795#49.9609.6.default


כפל מאונך. ב

57' עמ, 12ספר  54' עמ, 12ספר 

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=103933795#58.1466.6.default
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=103933795#55.4180.6.default


כפל מאונך. ב

משמעות -סרטון מחכים של נילי אורן64' עמ, 12ספר 

האלגוריתם של הכפל המקוצר

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=103933795#65.40.6.default
https://video.cet.ac.il/VideoPlayerHTML5.aspx?xmlConfigPath=convertedflv/perah/kefelhilukmeunah.xml
https://video.cet.ac.il/VideoPlayerHTML5.aspx?xmlConfigPath=convertedflv/perah/kefelhilukmeunah.xml


כפל מאונך. ב

67' עמ, 12ספר 

ומניעת גישות טכניות, פה-עידוד לחשיבה בעל

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=103933795#68.8188.6.default


כפל מאונך. ב

67' עמ, 12ספר 

ומניעת גישות טכניות, פה-עידוד לחשיבה בעל

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=103933795#68.8188.6.default


חילוק עם שארית. ג

74' עמ, 12ספר 

,  חילוק עם שארית נלמד כהכנה לחילוק ארוך

.0חד ספרתי בחד ספרתי ומנה ' בדגש על חילוק מס

תשומת לב לכיתות  

!בשנה שעברה9שלא למדו ספר 

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=103933795#75.8896.4.none


חילוק עם שארית. ג

79' עמ, 12ספר 

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=10393379https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=103933795#80.9787.4.none5


חילוק מאונך. ד

85' עמ, 12ספר 

,37:5מה עולה לכם קודם בפתרון התרגיל 

!?7או 35

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=10393379https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=103933795#80.9787.4.none5
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=103933795#86.1444.6.default


למידה שיתופית



מהי שיתופיות?



.21-הלמידה השיתופית היא מיומנות דומיננטית בין כלל מיומנויות המאה ה

.דרך הלמידה נעשית דרך קבוצות של לומדים אשר מתקיים ביניהם יחסי גומלין

.צורת למידה זו יוצרת שייכות לקבוצה ומעוררת דיון ושיח קבוצתיים

,  כל אחד ממשתתפי הקבוצה הוא רכיב חשוב בתהליך ההתפתחות החברתית

.הלימודית והקוגניטיבית שלו ושל עמיתיו

למידה שיתופית



רמות בלמידה שיתופית

Sharing

.  צדדימהלך שהוא חד 

משתף אחרים הלומד 

.מוגמרברעיון או בתוצר 

Cooperating

יצירת תוצר משותף 

חברי  ברורה בין בו חלוקת עבודה שמתקיימת 

כל אחד מהשותפים אחראי על כאשר , הצוות

.מוגדר ומובחן במשימה, חלק מסוים

Collaborating

שיתופיות הכוללת עבודה  

,  משותפת ודינמית

כל תהליך היצירהלאורך 



יתרונות בלמידה שיתופית

מעודדת תהליכי  

הנמקה 

מעודדת תקשורת 

בין אישית
מאפשרת ללמוד 

וללמד

למידה משמעותית  

ואינטראקטיבית

מפתחת חשיבה  

ביקורתית

שותפות פסיכולוגית 

לתוצרים

למידה שיתופית  

: נתמכת טכנולוגיה

בכל זמן ומכל מקום



אתגרים בלמידה שיתופית

גילוי חוסר סבלנות 
עלולה ליצור מתחים בין  

המשתתפים

עלולה לעורר אי הסכמה



מתוך המאמר 

תפקידי המורה בלמידה שיתופית

מכוון ומנחה  

(ידעולא מעביר )
משימה לימודית  עיצוב 

מתאימה  
פיתוח נורמות של שיתופיות  

על אווירה  תוך שמירה 

ידידותית ומכבדת

האצלת סמכויות  

ופיתוח תחושת  

אחריות אצל  

התלמידים

פיתוח מיומנויות  

למידה ודיון

https://portal.macam.ac.il/article/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%90-%D7%94%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%A8


?אז איך מיישמים

חקר במליאהמתן משימת 

התמודדות עם הבנת  . עבודה בקבוצות

עבודת צוות והצגת  , פתרון בעיות, המשימה

.תוצר

חזרה למליאה והצגת  

תוצרים או דוח התקדמות



:הצעות לכלים דיגיטליים ללמידה שיתופית

Google slides

פתקית שיתופית

הענן החינוכיכלים דיגיטליים ללמידה שיתופית למידה שיתופית < > 

https://www.celleb.cet.ac.il/
https://he.padlet.com/
https://lo.cet.ac.il/player/?task=b7deb78b-a6be-4a9b-a50https://lo.cet.ac.il/player/?document=66d29063-087f-4d20-812d-c30c0d3229ae&language=he&sitekey=ebagb-c6fa98c3793c&sitekey=ebag#pageId=page_1&documentId=84f48afc-4819-4da1-ad72-df00347c807b
https://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/lemida_celim.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home
http://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit


פעילויות ללמידה שיתופית

69' עמ18ספר 

73' עמ18ספר 

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=103933795#70.776.4.none
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=103933795#74.2283.4.none


פעילויות ללמידה שיתופית

https://lo.cet.ac.il/player/?document=db721934-c760-4be3-b587-0b5e471459e8&language=he&sitekey=ebag



