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?מה במפגש

הערכה מעצבת

'חלק א–שברים עשרוניים : הנושא המתמטי

זמן שאלות 



:הנושא המתמטי

–מספרים עשרוניים 

'חלק א



הנושא המתמטי

חלק א-מספרים עשרוניים 

(ל"שעות על פי ת23-כ)

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=104643807


:היבטים2-המספרים העשרוניים נלמדים מ

הרציונל הפדגוגי

(.שברים)כדרך חדשה לייצג מספרים מוכרים 2.

:  לדוגמה

במקום לכתוב  
2

10
0.2כותבים  

.כהרחבה לשיטה העשרונית שנלמדה כבר בשנים קודמות1.

.....מאיות, עשיריות–ימינהלשם כך נלמדת הרחבת טבלת המבנה העשרוני 



מאפשרים להמחיש בצורה  • 

.  נוחה את הערך הכמותי

בכל דף ריבועים יש גם  • 

טבלת מבנה עשרוני  

.  מתאימה

.והקצב שלה משתנה מתלמיד לתלמיד, ההשתחררות מהשימוש באמצעי המחשה היא תהליך הדרגתי

המחשה פיסייםאמצעי 

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=104643807#226.19.6.none
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=104643807#226.19.6.none
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=104643807#226.19.6.none


המחשה דיגיטלייםאמצעי 

: מעבדת שברים בצורות
עשרוניים ואחוזים, פשוטים

: מעבדת כרטיסי עשר
עשרונייםשברים 

מעבדת ישר המספרים



תוכן העניינים

הכרה–עשיריות . א

חיבור וחיסור–עשיריות . ב

הכרה–מאיות . ג

חיבור וחיסור–מאיות . ד

אלפיות. ה



עשיריות  

הכרה



חיבור וחיסור–עשיריות 

0.2 0.3 0.5



חיבור וחיסור–עשיריות 



הכרה-מאיות 



הכרה-מאיות 

3 2 4



חיבור וחיסור–מאיות 



חיבור וחיסור–מאיות 



חיבור וחיסור–מאיות 



אלפיות



הערכה מעצבת



?מהי הערכה

מונח כללי הכולל את המגוון המלא של

של הלמידהלקבלת מידע על אודות שיטות ודרכים 

.בלימודיםהתקדמותולגבי השיפוט הערכי התלמיד ואת 

( 1997. חלופות בהערכת הישגים. 'מ, בירנבוים)



סוגי הערכה

?באיזה סוג הערכה לרוב אתם משתמשים: סקר

הערכה שבמסגרתה  

קיים משוב מתמיד  

.  ומתחולל תהליך למידה

לצורך בדיקת  הערכה 

הפנמת הלמידה ואיתור 

קשיים ותפיסות שגויות הן  

ברמת  והן ברמת הקבוצה 

אלה לרוב  )התלמיד הבודד 

(. מבחני המיפוי

לצורך סיכום שלב  הערכה 

למידה או לצורך הסמכה  

מבחן או מבדק על נושא )

(.  ספציפי

הערכה  

מסכמת
הערכה  

מעצבת
הערכה  

מאבחנת



: הערכה מעצבת כתרבות ארגונית

יצחק פרידמן' פרופ. הכיתה במוקד

מעגל  
הערכה 

ספריבית 

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 



דוגמאות  
להערכה מעצבת

משימה מהחוברת

פעילות דיגיטלית

עריכת שאלון

https://lo.cet.ac.il/player/?document=adbb4f83-1c7a-4f50-94e4-6dc5f80d13cd&language=he
https://lo.cet.ac.il/player/?document=8130b542-02af-4c69-9a0a-f7f50d4e8b45&language=he


משחק

זכרוןבניית משחק 

מדף בספר 

הלימוד

עמיתיםהערכת 

אחד פותר

,והשני בודק

ולהיפך

171' עמ

164' עמ

דוגמאות  
להערכה מעצבת



דוגמאות  
להערכה מעצבת

קבוצות/ פעילות בזוגות 

הצגת התוצר  + משימה פתרון 



דוגמאות  
להערכה מעצבת



תודה 

רבה


