
20:00המפגש יתחיל בשעה 

"חלק א 20חיבור וחיסור עד "
כיתה א–2שבילים פלוס 

5מפגש מספר 

https://www.youtube.com/watch?v=9oxMeKralqc


?בן כמה הבן שלי
אם תיקח את הגיל שלו תכפיל  

.20תקבל , 4ותוסיף לו 2-אותו ב

?בן כמה הילד

?בן כמה אני
עוד שנתיים הגיל שלי היה פי 

.שלוש מגילו של בני

?בן כמה אני

חידה ליום  

המשפחה



?מה במפגש

הערכה

20חיבור וחיסור עד : הנושא המתמטי
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:הנושא המתמטי

20חיבור וחיסור עד 



הנושא המתמטי



20מה בפרק חיבור וחיסור עד 



הקדמה

: בפרק

פתרון תרגילי חיבור וחיסור בעשרת השנייה✓

"  ציור בקיצור", בעזרת דסקיות על פסים" שבירת עשרת"תרגילים שאין בהם ✓

.או בעל פה

ידע קודם הכרחי



תוכנית הלימודים

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Math/Yesodi/Mevoeret/A.Peulot.pdf


וחיסורחיבורלנושאהמחשהאמצעי

דיגיטלייםהמחשהאמצעיפיזייםהמחשהאמצעי

https://lo.cet.ac.il/player/?document=22a17a87-5496-4349-afc9-27a7ff630255&language=he




מהעשרת הראשונה לעשרת השנייה. א

בחיסורבחיבור



פותרים תרגילים. ב

במטרה  , יחידה זו עוסקת בתרגילים ובמשוואות בעשרת השנייה
. לקראת חישובים בעל פהלחזק את השליטה בהם

:  התרגילים ביחידה זו ממוינים לפי אופן ייצוגם בפסים ובדסקיות

15או 5הוא תרגילים שבהם אחד החלקים•

15תרגילים שבהם השלם הוא עד •

20תרגילים שבהם השלם הוא עד •

אינם  תלמידים שיודעים לפתור במהירות את התרגילים
".ציור בקיצור"חייבים להיעזר בפסים ובדסקיות או ב



פתרון תרגילי חיבור וחיסור בעזרת דסקיות על  . ב
פסים

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=100031233#77.9998.6.default
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=100031233#82.9998.6.default


המופשטאלמהמוחשי



ציור בקיצור



"ציור בקיצור"פתרון תרגילי חיבור וחיסור בעזרת 

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=100031233#93.9994.6.default


פתרון תרגילים בעזרת ציור בקיצור



סיכום-חיבור וחיסור 

15-חוזרים על הפעילות במספרים אחרים גדולים מ

:כדי לקבל19-מה צריך לעשות ל



בין תרגיל למספר= <, > הסימנים . ג

ואת , בין תרגיל למספר= עד כה כתבו התלמידים את סימן •
.בין מספר למספר>, < הסימנים 

ביחידה זו התלמידים לומדים שאפשר להשתמש בסימני אי  •
כאשר המספר גדול או קטן  , השוויון גם בין תרגיל ומספר

.מתוצאת התרגיל

וכדאי לעודד את  , לאי שוויונות לרוב יש פתרונות נכונים רבים•
.התלמידים להציע פתרונות שונים



https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=100031233#131.0.6.default


תרגילי שרשרת. ד

כך , תרגילים שבהם מופיעים כמה סימני פעולה–עוסקים בתרגילי שרשרת ביחידה זו

.של פעולות הבאות בזו אחר זו( שרשרת)שנוצרת סדרה

:  תרגילי השרשרת נלמדים בעזרת סיטואציות משמעותיות

משחקי רווח והפסד•

נסיעה ברכבת•

ירידה ועלייה במדרגות•

.בשלב הזה התלמידים פותרים כל תרגיל לפי הסדר ואינם עוסקים בחוקי פעולות



םהיומיובחיישרשרתתרגילי.ד

13+3-5=

13-10+6=



23

הערכה



?מהי ההערכה



סוגי הערכה

הערכה מאבחנת

הערכה לצורך בדיקת הפנמת  

הלמידה ואיתור קשיים  

ותפיסות שגויות הן ברמת  

הקבוצה כולה והן ברמת  

אלה לרוב  )התלמיד הבודד 

(.  מבחני המיפוי

הערכה מעצבת

הערכה שבמסגרתה קיים 

משוב מתמיד ומתחולל תהליך  

.  למידה

הערכה מסכמת  

הערכה לצורך סיכום שלב  

למידה או לצורך הסמכה  

מבחן או מבדק על נושא  )

(.  ספציפי



מעגל הערכה בית ספרי

הכיתה במוקד: הערכה מעצבת כתרבות ארגונית

יצחק פרידמן' פרופ

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

(ללא ציון)פחות שיפוטי 

מפתחת תחושת מסוגלות ומעלה את הביטחון העצמי של התלמיד 

מציבה יעדים ברורים למורה ולתלמיד

משוב ברור לתלמיד המסביר היכן הוא נמצא מבחינת השגת היעדים שנקבעו

מעודדת את התלמיד לקחת אחריות על הלמידה שלו

חלק מתהליך הלמידה עצמו



דוגמאות להערכה מעצבת
28

מהידעושהתלמידיםחשוב ,שנלמדנושאבכל

.מהםמצופה

חיבורהנושאאתנלמדהשבועאם ,לדוגמה

מטרותאתהתלמידיםבפנינציג ,וחיסור

כרטיסימלאתלמידכל ,הנושאובסוף ,הלמידה

מהשיעוריציאה

כרטיס  
יציאה



דוגמאות להערכה מעצבת

כרטיס  
יציאה

עריכת שאלון

דיגיטלי

https://lo.cet.ac.il/player/?document=3dcf0694-6ae7-43d7-8f6c-8274d506cb59&language=he
https://lo.cet.ac.il/player/?document=24436692-3bb1-4a21-af7b-5142578f04c1&language=he&sitekey=ebag


דוגמאות להערכה מעצבת

בפעילות דיגיטליתבספר

בקרה עצמית



הערכה מעצבת

הערכה חלופית
הערכת עמיתיםמשחק

תצפית

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-%D7%90/
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הערכה מעצבת

קבוצתי/ משחק כיתתי

https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%95-%d7%97%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8-%d7%95%d7%97%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%a8-%d7%a2%d7%93-20/


רגע לפני סיום

בעיות לא שגרתיות–ש"בל




