
שבילים פלוס לכיתה ו
1מפגש מספר 

20:00המפגש יתחיל בשעה 



סדרת מפגשים מקוונים

poll



?מה במפגש

א"ל תשפ"התייחסות לתכנית הלימודים וההתאמות לשנה

:  הנושא המתמטי

השבר כמנת חילוק

 חלק א–כפל וחילוק שברים



הלימודיםכניסה לתכנית 



א"לתשפהתאמות –הלימודים תכנית 



!התחדשנו

,  וחילוק שבריםכפל , השבר כמנת חילוק

חילוק עשרוניים ויחס, אחוזים

:מספרים טבעיים

,  כפל וחילוק, חיבור וחיסור, מבנה עשרוני

ארבע פעולות וחזקות



למידה פרסונלית–ה -מערכת אדפטיבית ואינטראקטיבית ללימוד נושא השברים בכיתות ד

 למידה במודל ה–Blended Learning

מענה מצוין ללמידה היברידית

 ומדריך למורה עשיר  אונלייןלוח בקרה מפורט למורים המתעדכן



הנושא המתמטי



השבר כמנת חילוק
שעות4–כ 

:משמעויות השבר

השבר כחלק  
מכמות

השבר כנקודה על 
ישר המספרים

השבר כחלק  
משלם

השבר כמנת 
חילוק

:רעיונות מרכזיים בפרק

אפשר לפתור כל תרגיל 
חילוק במספרים טבעיים 

על ידי מציאת השבר  
המתאים

אפשר להשוות תוצאות  
של תרגילי חילוק בעזרת  

השוואת שברים

מניעת טעויות 
בתרגילי חילוק 
בהם המחולק 
קטן מהמחלק

אפשר לכתוב תוצאה של  
תרגיל חילוק שאינה מספר  

:שלם בשתי דרכים
כתרגיל עם שארית•

כשבר  •



חלק א–כפל וחילוק שברים 
שעות12–כ 

הגורמים הם שבר ומספר שלם, כפל–יחידה א 

תובנות והכללות, חזרה 

:כיצד נפתור:אנחנו יודעים לפתור

בעצמםלתת לתלמידים להגיע להכללות חשוב

על הנמקותדגש 



אחד הגורמים הוא מספר שלם, חילוק–ב יחידה 

משמעות הכפל והחילוק

חלק א–כפל וחילוק שברים 

.ולא שימוש באלגוריתם של כפל בהופכיהבנת המשמעות פתרון מתוך 

:היתרונות

לטווח ארוךלזכרוןהבנת המשמעות תורמת •

מאפשר בקרה עצמית•

פהמעודד חישובים בעל •

:ההמחשה לאורך היחידה



הגורמים הם שלם ומספר מעורב, כפל–ג יחידה 

:מוצגות ביחידה שתי דרכים לפתרון

חלק א–כפל וחילוק שברים 

(הדרך העיקרית)שימוש בפילוג . 1

( מוצגת בקצרה)הפיכת המספר המעורב לשבר . 2

לעתים בטעויות חישוב של פעולות  דרך זו כרוכה 

.במספרים גדולים



פעילויות נוספות–ד יחידה 

היחידה עוסקת בארבע פעולות החשבון בשברים וכן בקשר בין שברים למספרים עשרוניים

חלק א–כפל וחילוק שברים 



טיפים ללמידה מרחוק



כיתה הפוכה–הקנייה 

שלב בשלב א

2שיח וביסוס בעזרת פעילות 

כפל שבר בשלם: נושא השיעור

1פעילות –פתרון תרגילים בהתאם לסרטון 

ג-תרגילים א, 2פעילות : לנסות לפתור**

את מי שלא  ( מוקדם יותר' דק5-7)אפשר להזמין מראש **

1הצליח לענות על פעילות 

29' צפייה בסרטון דוגמה בעמ

4פעילות –הרחבה למשוואות 

https://youtu.be/klj7SYfGTqc




פתיח במליאה–הקנייה 

...מתחממים

חשיבה יצירתית עד שמתחילים

אחד הגורמים הוא מספר שלם  –חילוק : נושא השיעור



פתיח במליאה–הקנייה 

עם המורה: 39עמוד 

הקנייה בעזרת  

מעבדת השברים

https://lo.cet.ac.il/player/?document=65ac58b8-bf56-454e-b8e8-9bcf8e15737a&language=he


פתיח במליאה–הקנייה 

4פעילות : 40עמוד 

ניעזר בסרטון הדוגמה

https://youtu.be/QNvPMnhr4XM


משימות לתרגול

הלימודספר 
41-40' עמ

דיגיטליותמשימות 
(מתוך שכבות המידע בספר)



בדיקת משימות

במקום או בנוסף למשימות בספר  –דיגיטלית שיוך פעילות 

מצלמים ושולחים למורה, בוחרים פעילות אחת מהספר










