
 
 
 
 
 
 

 

מרכז לפיתוח סגלי   –מרכז פסג"ה אריאל  הוראה 

 לרכזי מתמטיקה  - הובלת צוותי מתמטיקה  שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 3874: מבוסס מתווהקורס 

 

   רציונל: 

 פיתוח בעלי תפקידים 

 

 רכזי מתמטיקה  :קהל היעד

  שעות, מתמטיקה וגיאומטריה   30 :היקף ומבנה הקורס 

  8 :מס' מפגשים

  שלישי  :יום הקורס

  12.9.21 :מועד פתיחה

 פרופ' ראיסה גוברמן , ד"ר חיית שחם מרצה הקורס:

 

 לקבלת גמול  דרישות הפיתוח המקצועי 

  -ביצוע המשימות ביחידות הא במפגשים הסינכרוניים .יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות •

 (סינכרוניות

 השתתפות בפורומים ובקבוצת דיון בסביבת הקורס •
בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך , קבלת גמול מותנית בהשלמת כל משימות הקורס כולל   •

 )בהתאם להנחיית מנחה הקורס( משימת סיכום

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  •

 

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

   - המתמטיקה בבתי ספר יסודיים לבין הפרקטיקה הלימודים במסגרת זו ישלבו בין העמקת הידע המקצועי בתחום הוראת 
תוך שימת דגש על צמצום פערים מתן שוויון הזדמנויות לתלמידים שונים ושילוב   "למידת עמיתים" בתוך כיתות הלימוד 

 . כלים טכנולוגיים 
 

 מטרות:  
   ם.המתמטיקה וצוותיה י להעמיק את הידע המתמטי של רכז

   להערכה מעצבת. ללמד על דרכים  
 למגמות חדשות בחינוך המתמטי בארץ ובעולם.   רכזים ף את הלחשו 

 לשפר את השיח הפדגוגי בין המורים לתלמידים ובין המורים לבין עצמם, בעזרת מתווי השיח הפדגוגי, ועוד. 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda/Hanchayot/


 
 
 
 
 
 

 

 

 ( מסגרת הפיתוח המקצועי)הנושאים המרכזיים בהן תעסוק  ראשי פרקים עיקריים

 

 ד"ר חיית שחם  המתמטיקה מקרוב ומרחוק עקרונות יסוד בהוראת 

 פרופ' ראיסה גוברמן   בניית מחוון מקדם למידה   –הערכה מעצבת מקרוב ומרחוק  

 שי הברחנין  העצמת מנהיגות ביניים  -כישורי הנחייה

 

 

 רכיבים יישומים 

 

   כלים דידקטיים להוראת המתמטיקה .1

 כלים טכנולוגיים להערכה ולמשחוק  .2

 צפייה בשיעורים, דיון וניתוח באמצעות שיח פדגוגי.  –צמצום פערים, למידת עמיתים  .3

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

 

 פירוט המפגשים 

 מפגש ראשון 

  12.9.21 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 סדנה דרכי למידה במפגש: •

       16:00-18:15 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 025329772מפמ"ר , ענת שובלי ת.ז.  -נריה ד"ר דורית  שם המרצה:  •

 חלק א'  - עקרונות יסוד בהוראת המתמטיקה מקרוב ומרחוק   נושאים במפגש: •

 
 שנימפגש 

  5.10.21 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני -א  :ההוראה   מסגרת •

 סדנה  דרכי למידה במפגש: •

       16:00-18:15 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 03411055ת.ז.    טל שייש  המרצה: שם   •

 תפיסת תפקיד רכז המתמטיקה   נושאים במפגש: •

 

 

 שלישי מפגש 

  02.11.21 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני -א  :ההוראה   מסגרת •

 סדנה  דרכי למידה במפגש: •

       16:00-18:15 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 200740983ת.ז.  שי הברחנין  שם המרצה:  •

 תפיסת תפקיד רכז המתמטיקה   נושאים במפגש: •

 

 רביעימפגש 

  21.12.21 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני :ההוראה   מסגרת •

 סדנה  דרכי למידה במפגש: •

       16:00-18:15 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 058427345ד"ר חיית שחם ת.ז.  שם המרצה:  •

 רצוי ומצוי ותובנות - פערי מתמטיקהצמצום    נושאים במפגש: •



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 חמישימפגש 

  9.1.22 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 הרצאות וסדנאות  - כנס מחוזי דרכי למידה במפגש: •

       16:00-18:15 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 308862549פרופ' ראיסה גוברמן ת.ז.  שם המרצה:  •

 סוגיות עדכניות בהוראת המתמטיקה  נושאים במפגש: •

 

 חמישימפגש 

  9.1.22 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 הרצאות וסדנאות  - כנס מחוזי דרכי למידה במפגש: •

       18:15-19:45 : זמן למידה •

 2 סך שעות: •

 025329772ענת שובלי ת.ז.  שם המרצה:  •

 בהוראת המתמטיקה סוגיות עדכניות  נושאים במפגש: •

 

 שישי מפגש 

  15.03.22 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 סדנה  דרכי למידה במפגש: •

       16:00-18:15 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 058427345ד"ר חיית שחם ת.ז.  שם המרצה:  •

 רצוי ומצוי ותובנות - צמצום פערי מתמטיקה  נושאים במפגש: •

 

 שישי מפגש 

  15.3.22 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 סדנה  דרכי למידה במפגש: •

       18:15-19:45 : זמן למידה •

 2 סך שעות: •

 025329772ענת שובלי ת.ז.  שם המרצה:  •

 רצוי ומצוי ותובנות - צמצום פערי מתמטיקה  נושאים במפגש: •

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 שביעי מפגש 

  5.4.22 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 הרצאות וסדנאות  - כנס מחוזי דרכי למידה במפגש: •

       16:00-17:30 : זמן למידה •

 2 סך שעות: •

 308862549פרופ' ראיסה גוברמן ת.ז.  שם המרצה:  •

 הערכה מעצבת מקרוב ומרחוק משוב מקדם למידה   נושאים במפגש: •

 

 שביעי מפגש 

  5.4.22 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 סדנה  דרכי למידה במפגש: •

       17:30-18:15 : זמן למידה •

 1 סך שעות: •

 025329772ענת שובלי ת.ז.  שם המרצה:  •

 הערכה מעצבת מקרוב ומרחוק משוב מקדם למידה   נושאים במפגש: •

 

 מפגש שמיני

  10.5.22 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני - א:ההוראה   מסגרת •

 סדנה  דרכי למידה במפגש: •

       16:00-18:15 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 052258944 אפרת גז בנטוב  שם המרצה:  •

 סדנת משחוק מקרוב ומרחוק  נושאים במפגש: •

 

 מפגש שמיני

  10.5.22 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני - א:ההוראה   מסגרת •

 סדנה  דרכי למידה במפגש: •

       18:15-19:45 : למידהזמן  •

 2 סך שעות: •

 025329772ענת שובלי ת.ז   שם המרצה:  •

 הקורס  סיכום והצגת תוצרי נושאים במפגש •

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 מטלה הקורס 

 יש לבחור אחד מהנושאים המוצאים ולפתחו לעומק.   –תוצרים של המשתלמים ממפגשי הקורס

 בנוסף יש לצרף רפלקציה ותובנות מהלמידה לאורך ההשתלמות.    

בניית מערך הדרכה לצוות המורים דוגמה: ניתוח תוצרי תלמידים / או ניתוח שיעור מתמטיקה ע"פ מתווה עם  .1

 לק הפסיכופדגוגי, העלאת המוטיבציה בשיעורי המתמטיקה וצמצום פערים. צוות המורים, המתייחס גם לח

בחירה של אחד מהנושאים מתוך תכנית לימודים, למקד מהם המטרות והיעדים המתוכננים לנושא ולבנות   .2

מערך הדרכה לצוות המורים המתייחס להוראה דיפרנציאלית, מודלים לקידום הוראה בכיתה הטרוגנית 

 ערים. בדגש על צמצום הפ

תיעוד מהלך הנחייה ורפלקציה של הובלת צוות באחד מנושאי ההשתלמות : משוב מקדם למידה מקרוב   .3

 ומרחוק תכנון והפקת משחקים דיגיטליים, עזרי לימוד דיגיטליים ועוד. 

 

 

 

 דרכי הערכה 

 30.6.22מועד הגשה:  100%אחוז הציון:    רפלקציה ותובנותהגשת עבודה כולל  .1

  



 
 
 
 
 
 

 

 בילוגרפיהב
 

 ביבליוגרפיה  –השתלמות רכזות 

 )ברוסית(. . וויטה, מוסקבה מתודיקה של הוראת המתמטיקה בבית ספר יסודי(. 2004אלכסנדרובה, א. )

 .ערכת תבניות. פרסום פנימי, המכללה האקדמית בית ברל   –(. משחקים לימודיים 2003ארבל, א., לחמן, ד. ואפשטיין, נ. )

 פטרבורג )ברוסית(.  - . ניבה, סנט מתמטיקה: תכנית הלימודים הבית ספרית יחד עם ההורים (. 2001גריגוריאן, א. )

 .תוכנית לימודים בנושא המשחק. פרסום פנימי, המכללה האקדמית בית ברל  –אותה (. שחק 2000גינת, כ., גינצברג, ח. )

 .(. האדם המשחק, על מקור התרבות במשחק. מוסד ביאליק 1984הויזינגה, י. )

 .(. משחק ומציאות. עם עובד 1995ויניקוט, ד.ו. )

 .ך ומשרד החינוך והתרבות, יזרעאל(. שילוב המשחק בתהליכי למידה למה וכיצד. מכללת לוינסקי לחינו1993טל, מ. )

 .טקסטים חזותיים בכיתה. תל אביב, מכון מופ"ת (. 2006כהן, ר., בן פשט, מ., ברקוביץ, א. )

 אוצר המורה: ת"א. חלק ד': שברים  מתודיקה של הוראת החשבון וההנדסה.(. 1968בלוק, מ. )-נוסדורף

 . רכס: אבן יהודה.  שליש לחלק לרבע(. 2005עופרן, מ. )

 , כרך א , הוצאת מעלות. מתמטיקה של בית הספר היסודי(. 2011קופרמן ר. )

 (. מתמטיקה של בית הספר היסודי, כרך ב )טיוטה(.  2012קופרמן ר. )

(. פרק השברים, הפקולטה לחינוך, המרכז לקידום החינוך המתמטי ע"ש ש. עמיצור, האוניברסיטה העברית,  2004להבין + ) 

 ירושלים.  

 .(. עולמו של המשחק. תל אביב, משרד הביטחון1980רפ, א. )
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 וובילוגרפיה 
  משרד החינוך – המרחב הפדגוגי

 משרד החינוך  –תיק תוכניות הלימודים 
 משרד החינוך  –איכותית הוראה לפרקטיקות 

 
 
 
 

  
 
 

 .טקסט  להזנת כאן הקש  או לחץ
 
 

https://pop.education.gov.il/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/

