
קהילות מורים למתמטיקה  
ל"יח5ברמת 
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,והצטיינותמחוננותובחינוך,מתמטיבחינוךשםבעלתחוקרת
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מנהלת המרכז הארצי למורים למתמטיקה  

בחינוך העל יסודי

אירינה גורביץ

גאולה סבר

רויטל איזיק

עוסקים בהדרכת מורים, ל"יח5-במורים מנוסים 
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ל"יח5ברמה של שיפור איכות הוראת המתמטיקה

שיתרום  

 העמקה והבנהללמוד מתמטיקה ברמה גבוהה עם   .

 הנאהעם ללמוד

 ל"יח5ברמה של מתמטיקה ומתמידים הלומדים יותר תלמידים

מטרות



האתגרים  
של מורה  
למתמטיקה

ל"יח5







מפגש קהילה

                התכנסות וכיבוד

סבב חוויות מהכיתה ובכלל

הצגות של מורים מהקהילה

   פינה חמה
(מנדלה וכדומה, קיפולי נייר)יצירה עם מתמטיקה –

לכל שאלה תשובה  , "רעיוןזה ", " מהכיתה שלי"–

סרטון לשילוב בהוראה–

יישומון , אפליקציה–

....קריקטורה, משחק–

סדנה מרכזית

 ומשובסיכום



?נולדת סדנה חדשה איך 

ואתם מחממים את , לא עבר יום
. הלב

.נשמח באמת לכל מה שיש להציע
קבענו פגישה בשבוע הבא לאחר 

שיהיו בידינו חומרים
מיכל וסמדר, אחמד



?איך נולדת סדנה

הצגה בפני חברי  
הגרעין

משוב ופיתוח  
משותף

פיתוח  
מובילי  

הקהילה  
וצוות  

המועדון

רעיון  
מהכיתה  
מהקהילה

התנסות  
בכיתה

התנסות  
בכיתה

הסדנה בקהילה

(בעיצוב מותאם)

התנסות  
בכיתה

התנסות  
בכיתה

התנסות  
בכיתה

התנסות  
בכיתה



!!!התחדשנו 

http://moadon5math.haifa.ac.il/


5-טעימות ממועדון ה



http://tube.geogebra.org/material/iframe/id/2484747/width/1000/height/800/border/888888/rc/false/ai/false/sdz/true/smb/false/stb/false/stbh/false/ld/true/sri/false/at/preferhtml5
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באדיבות
עידן טל

http://tube.geogebra.org/material/iframe/id/2484747/width/1000/height/800/border/888888/rc/false/ai/false/sdz/true/smb/false/stb/false/stbh/false/ld/true/sri/false/at/preferhtml5




אני דומה לעצמי

שטיח סירפינסקי

http://highmath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&task=view&id=1975
http://highmath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&task=view&id=4217&Itemid=999999






פיצוח כמשאב
סדנה בקהילה

.בחרו פיצוח ותארו בכמה משפטים את הפיצוח שבחרתם
:שאלות  לפחות והביאו דוגמאות2ענו על 

? שלב של ההוראה ניתן לשלב את הפיצוחבאיזה . 1
?באיזה חלק של הלמידה? כיתהבאיזו 

?חקרמשימותוכיצד משולב בפיצוח האם . 2
?ניתן לשלב זאת בכיתהכיצד 

?  בפיצוחטכנולוגיהוהאם משולבת כיצד . 3
?ניתן לשלב זאת בכיתהכיצד 

?הערך המוסף כאן של השימוש בטכנולוגיהמה 

שוניםבפיצוח לנושאים קישוריותוהאם יש כיצד . 4
?(או אחרים/מתמטיים ו)

?ניתן לשלב זאת בכיתהכיצד 



newhighmath.haifa.ac.il
מאגר יישומים דינאמייםפיצוחים

ולוגריתמיותמעריכיותפונקציות 

eאחר המספר המופלאחיפוש ה

המתמטיקה של התרופות

של הלוגריתמיםוהתומיםהאורים 

הפוך על הפוך

הגבולעד קצה 

–ולוגריתמיתמעריכיתפונקציה 

יישומים דינאמיים

סדרה הנדסית/ מעריכיתפונקציות 

?אני דומה לעצמי

אני ואתה נשנה את העולם

אגדה של פונקציה

סירפינסקישטיח 

מאגר יישומים דינאמייםפיצוחים

גיאומטרית המרחב

הקוביהלחתוך את 

והתיבההקוביהללכת על פני 

חישובים במרחב

–ספר גיאומטרית המרחב

גאוגברהספר 

ספר  –הוקטוריםספר 

גאוגברה

גיאומטריה אנליטית

לקפל פרבולה

חפש את המטמון

מקומות גיאומטריים אנושיים  

וחתוליים

מה לעז ולגיאומטריה

יישומים –מקומות גיאומטריים

דינאמיים

מספרים מרוכבים

–ספר המספרים המרוכביםלדמיין את המספרים המדומים

גאוגברהספר 

http://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/2015-05-11-06-53-50/977-e
http://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/2015-05-11-06-53-50/461-2015-11-26-08-55-21
http://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/2015-05-11-06-53-50/608-2015-12-08-11-03-34
http://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/2015-05-11-06-53-50/976-2016-01-13-10-09-46
http://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/2015-05-11-06-53-50/605-2015-12-07-12-59-05
http://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/2015-11-22-09-14-59/39-exp-log-function
http://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/2015-05-11-06-53-50/930-2016-01-06-10-39-32
http://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/2015-05-11-06-53-50/929-2016-01-06-10-22-26
http://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/2015-05-11-06-53-50/934-2016-01-06-14-12-28
http://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/2015-05-11-06-53-50/460-2015-11-26-08-53-01
http://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/2015-05-11-06-53-50/599-2015-12-06-14-34-14
http://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/2015-05-11-06-53-50/971-2016-01-13-09-18-55
http://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/2015-05-11-06-53-50/598-2015-12-06-14-20-08
http://www.geogebra.org/material/simple/id/2009527
http://www.geogebra.org/material/simple/id/1421819
http://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/2015-05-11-06-53-50/160-2015-08-12-11-34-57
http://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/2015-05-11-06-53-50/967-2016-01-13-07-52-24
http://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/2015-05-11-06-53-50/161-2015-08-12-12-45-24
http://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/2015-05-11-06-53-50/512-2015-11-30-08-49-30
http://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/2015-05-11-06-53-50/531-2015-12-01-08-56-20
http://www.geogebra.org/material/simple/id/2152501




ספירליותאוריינותקישוריות

שינוי 
הדגשים  

וסדר

בניית ֶהקשרים מתמטיים תורמת  
מתמטיתלפיתוח הבנה 

שלושה עקרונות



ויזואליות

אינטראקטיביות

דינאמיות

25

דימוי המושג שלושה עקרונות

file:///C:/Documents and Settings/user/My Documents/מרכז מורים ארצי/כנס ארצי/כנס תשע/הרצאה/מצגת כנס/Movies/Math4Mobile.flv
file:///C:/Documents and Settings/user/My Documents/מרכז מורים ארצי/כנס ארצי/כנס תשע/הרצאה/מצגת כנס/Movies/YouTube - Circles Radius Diameter & Pi Math Learning Upgrade.flv


המתמטיקה מגלה סודותיה
לאלה שמתייחסים אליה  

"באהבה

(ס"לפנה212-287ארכימדס )

!תודה על ההקשבה 


