
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

 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  

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 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. 

 

 

 ( 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:  •

 בזום סינכרוני :ההוראה   מסגרת •

 סדנה דרכי למידה במפגש: •

       16:00-18:15 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 מפמ"ר , ענת שובלי   -ד"ר דורית נריה  שם המרצה:  •

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

 
 שנימפגש 

  5/10/21 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני בזום  :ההוראה   מסגרת •

 סדנה  דרכי למידה במפגש: •

       16:00-19:15 : זמן למידה •

 4 סך שעות: •

 ענת שובלי  ,  שיש טל  שם המרצה:  •

 תפיסת תפקיד רכז המתמטיקה   נושאים במפגש: •

 

 שלישי מפגש 

  2/11/21 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני זום :ההוראה   מסגרת •

 סדנה  דרכי למידה במפגש: •

       16:00-19:15 : זמן למידה •

 4 סך שעות: •

 טל שיש, ענת שובלי   שם המרצה:  •

 תפקיד רכז המתמטיקה תפיסת   נושאים במפגש: •

 

 רביעימפגש 

  21/12/21 תאריך מפגש:  •

 בזום -סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 סדנה  דרכי למידה במפגש: •

       16:00-19:15 : זמן למידה •

 4 סך שעות: •

 ד"ר חיית שחם   שם המרצה:  •

 רצוי ומצוי ותובנות - צמצום פערי מתמטיקה  נושאים במפגש: •



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 חמישימפגש 

  9/1/22 תאריך מפגש:  •

 בזום -סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 הרצאות וסדנאות  - כנס מחוזי דרכי למידה במפגש: •

       16:00-19:15 : זמן למידה •

 4 סך שעות: •

 פרופ' ראיסה גוברמן   שם המרצה:  •

 סוגיות עדכניות בהוראת המתמטיקה  נושאים במפגש: •

 

 שישי מפגש 

  15/03/22 תאריך מפגש:  •

 בזום -סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 סדנה  דרכי למידה במפגש: •

       16:00-19:15 : זמן למידה •

 4 סך שעות: •

 ד"ר חיית שחם   שם המרצה:  •

 רצוי ומצוי ותובנות - צמצום פערי מתמטיקה  נושאים במפגש: •

 

 שביעי מפגש 

  5/4/22 תאריך מפגש:  •

 בזום -סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 סדנה  דרכי למידה במפגש: •

       16:00-18:15 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 , ענת שובלי  פרופ' ראיסה גוברמן שם המרצה:  •

 הערכה מעצבת מקרוב ומרחוק משוב מקדם למידה   נושאים במפגש: •

 

 

 מפגש שמיני

  10/5/22 תאריך מפגש:  •

 אריאל )יעודכן על פי ההנחיות( פנים אל פנים בפסגה  :ההוראה   מסגרת •

 סדנה  דרכי למידה במפגש: •

       16:00-19:15 : זמן למידה •

 4 סך שעות: •

 , ענת שובלי  אפרת גז בנטוב  שם המרצה:  •

 סיכום ההשתלמות והצגת תוצרי  סדנת משחוק מקרוב ומרחוק  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 

 צמצום הפערים. בדגש על 

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 

 15/03/2021מועד הגשה:   10%אחוז הציון:   תאור המטלה דוגמא:

 30.6.22מועד הגשה:  100%אחוז הציון:    עבודה כולל רפלקציה ותובנותהגשת  .1
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 וובילוגרפיה 
  משרד החינוך – המרחב הפדגוגי

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

 
 
 
 

 אודות המרצה 
 .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/

