
שבילים פלוס לכיתה ו
7מפגש מספר 

20:00המפגש יתחיל בשעה 



?מה במפגש

למידה שיתופית

סוגרים פערים

יחס וקנה מידה



סוגרים פערים



נושאי חובה

המבנה העשרוני

שאלות מילוליות חד שלביות ורב שלביות

שברים ועשרוניים, פעולות בשלמים

שטחים והיקפים כולל מצולעים מורכבים 

תכונות של מצולעיםאחוזיםמשמעויות השבר הפשוט

מידות עשרוניותמספרים עשרוניים



?מה יכול לסייע לנו

?"מי צודק"סרטוני 

(148' עמ16ספר )סרטון בנושא אחוזים , לדוגמה

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=105551253#148.9537.3.default


?מה יכול לסייע לנו

מעבדות

.שיח ודיון, חזרה וביסוס של נושאים תוך המחשה

:  לדוגמה

ואחוזיםעשרוניים–בצורותשבריםמעבדת

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=105551253#148.9522.3.default


?מה יכול לסייע לנו

מבחנים דיגיטליים

PDFמותאמים למבחני ה 

חזרה על נושאי הפרקים שנלמדו



?מה יכול לסייע לנו

?מה המצב

משימות לשיוך מתוך הנושאים של כיתה ה

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=104646530#66.9953.3.default


?מה יכול לסייע לנו

דפי חזרה

:דוגמאות

(16שכבות המידע בתחילת ספר )מספרים טבעיים 

לכל הנושאים–דפי רב דף 

https://storage.cet.ac.il/assets.api/uploads/202009/1954a76201a441d0b4344860c1496e77/Hazara%20-%20sofi.pdf


?מה יכול לסייע לנו

מספרים ופעולות: 18ספר 

:המטרות העיקרית של הפרק

.הבנת הקשר בין מערכות המספרים השונות והייחודיות של כל מערכת•

.פתרון תרגילים בהם יש מספרים ממערכות שונות•



יחס וקנה מידה



כלי שימושי בעולם המתמטיקה-יחס 
(שעות10–כ )

Algebra
בעיות תנועה והספק

,  דמיון משולשים

פרופורציה



?מהו יחס

יחס בין שני מספרים הוא דרך לבטא את המנה שלהם

גם בצורת שבר, (9:15ולא 3:5) המצומצמת שלו  בצורהלרוב היחס נכתב 

, את שני המספרים שביחס באותו המספר( או מחלקים ) כאשר מכפילים 

משתנההיחס אינו 

20 :12 =5 :3

3

5
=
12

20
צמצום והרחבה



כלים להוראת הפרק–יחס 

שימוש בטבלהתבנית של סוכריות: שימוש במודל

לציור ולדמיון, כלי נוח להבנה

תבנית אחת מייצגת את היחס המצומצם



תתי הנושאים–יחס 

נתוןיצירת כמויות לפי יחס . א 

בנייה הדרגתית של המושג יחס דרך הרכבת חבילות  

.של סוכריות

:כיווני הכתיבה

מנטה  מספר סוכריות הלתותבין מספר סוכריות ההיחס 

.3-ל2הוא 

תות : מנטה

(ל)

2 : 3

מהתבנית לשקית

?

https://lo.cet.ac.il/player/?document=d033bfb9-05ba-4690-ac53-21c3fb1d81f3&language=he


תתי הנושאים–יחס 

יחס מצומצם. ב 

זוג המספרים הטבעיים הקטנים ביותר המקיים 

.את היחס 

מהשקית לתבנית

:דמיון ופרופורציה

14' עמ, 18ספר 

17' עמ, 18ספר 

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=105627031#14.9864.4.none
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=105627031#18.1670.4.none
https://lo.cet.ac.il/player/?document=1d1e1612-9f64-47f8-9e23-86ca93980c96&language=he


תתי הנושאים–יחס 

מציאת המספר החסר. ג 

ואחד הגדלים  נתונים היחס המצומצם בעיות בהן 

ויש לחשב את הגודל , המתאימים ליחס המורחב

.האחר 

מגוון 

דרכי 

פתרון

23' עמ, 18ספר 

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=105627031#24.343.4.none


תתי הנושאים–יחס 

חלוקת כמות לפי יחס נתון. ד 

נתוןחלוקת כמות נתונה לשתי קבוצות לפי יחס 

מגוון דרכי פתרון
27' עמ, 18ספר 

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=105627031#28.313.4.none
https://lo.cet.ac.il/player/?document=6a599d2c-4168-42ee-b908-20e81d313876&language=he


קנה מידה
(שעות6–כ )

:מושג שימושי מאוד בחיי היומיום

בנייה ואדריכלות

גאוגרפיה

ביולוגיה



מהו קנה מידה וכלים להוראה

.המשך של נושא היחס

היחס בין מספר יחידות האורך את מייצגהמידה קנה 

מאותו הסוג בייצוג ובמקור

טבלה: הכלי העיקרי בפרק

כתיבה תמציתית של הנתונים הנדרשים

קשר כפלי בין שורות וטורים



קנה מידה

מרחקים במפה ובמציאות. א 

לומדים את התנסות אינטואיטיבית דרכה התלמידים 

הרעיון שבמפה מידת ההקטנה היא קבועה  

"פארק מיני ישראל"קנה מידה ב. ב 

.ביסוס המושג קנה מידה ואופן השימוש בו

.אפשר להשתמש במחשבון



קנה מידה

שטח וקנה מידה. ה קנה מידה במפות. ג 

ביחידה זו . במפות משתמשים שימוש רב בקנה מידה 

.במפות נתונים סמךמתמקדים בחישובי מרחקים על 

סרטוטים בקני  . ד 

מידה שונים

המידה מתאר יחסים קבועים בין אורכים במפה או קנה 

.  במציאות אורכים וביןבדגם 

שטחים  שונים כשמשווים היחסים הם , זאתלעומת 

.במפהבמציאות לשטחים 

היחס של קנה המידה בין השטחים  

:  קיים ביניהם יחס אחר אך ,נשמראינו 

.קנה המידה בריבוע 



קנה מידה

המיקרוסקופ. ו 

.המושג קנה מידה מיוחס על פי רוב להקטנה של דברים מהמציאות 

.הגדלהדווקא נחוצה , במיקרוסקופ

הקטנהאוהגדלה



למידה שיתופית



.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

.  צדדיחד מהלך שהוא 
משתף אחרים  הלומד 

.מוגמרברעיון או בתוצר 

Cooperating

שמתקיימת בו  משותף תוצר יצירת 
,  הצוותחלוקת עבודה ברורה בין חברי 

כאשר כל אחד מהשותפים אחראי על  
.מוגדר ומובחן במשימה, חלק מסוים

Collaborating

עבודה  שיתופיות הכוללת 
לאורך כל  , משותפת ודינמית

תהליך היצירה



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  
(ולא מעביר ידע)

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://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

18' עמ18ספר 

42' עמ18ספר 

  סרטוט הדגלים לפי ההנחיות

מתן יחסים בין צלעות ליצירת דגל חדש

 (נתון או לבחירה)מסוייםצביעה של הדגל על פי יחס

אפשר להשתמש בדפי משבצות במידה וישנו קושי

מקום  / עבודה קבוצתית לסרטוט תרשים של חלק מהכיתה 

:אחר בבית הספר

מדידה במציאות

בחירת קנה מידה מתאים

סרטוט תרשים לפי קנה המידה הנבחר

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=105627031#19.3368.6.default
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=105627031#42.9547.6.default



