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ידיעון מספר שתיים יוצא לדרך!
במהדורה זו:

אנו שמחות להפיץ את
ידיעון המתמטיקה השני.
בימים אלו אנו בעיצומה
של הערכת ביניים לגבי
תוכנית העבודה
המחוזית .כאן המקום
להודות לרכזות
המתמטיקה במתיאות
שסייעו לנו באיסוף
הנתונים.
נציין כי במסגרת הערכת
הביניים נוצרו שיתופי
פעולה עם אנשי
המתמטיקה בחינוך
הרגיל במחוז ,שיתופי
פעולה אותם אנו רואות
כמבורכים וכבעלי
פוטנציאל רב לשאת
פירות משותפים.
מניתוח של הנתונים ניתן
לראות כי אכן המסגרות

יוזמות

שמו להן את כמטרה
את המשימות שנגזרו
מיעדי התוכנית
המחוזית ונראה כי
תחום המתמטיקה

בחינוך המיוחד במחוז,
צועד בצעדים בטוחים
לקראת שפה אחידה,
שיתופית ומקצועית .
כחלק מהשפה
השיתופית ,בחרנו
בידיעון זה להביא את
הקולות מהשטח כדי
לאפשר למידה
מהצלחות  .תודה לכל

המסגרות ששיתפו אותנו.
נשמח אם תמשיכו לשתף,
תשלחו כתבות מעניינות
המציגות יוזמות ,הצלחות
ודרכי הוראה יחודיות .אנו
נשבץ אותן בגליון השלישי
והאחרון לשנה זו שיצא
בחודש מאי .
בנוסף ,תוכלו למצוא
בגליון זה -כמו בקודמו-
התייחסות למאמר חדש,
ספרים נבחרים ואתרים
מעניינים ברשת .ניתן
לשלוח אלינו קישורים
לאתרים ולספרים
מומלצים ,נשמח לפרסם
מעל בימה זו.
מקוות שתהנו ותתרמו מן
הקריאה!

הדרכה משותפת בגני ילדים מתי“א
במעג“ן

מנהלת המתיא :איריס קמרת
 לוימדריכה מחוזית :הלית פישמן
קיים.במתיא במעגן התחיל השנה
פיילוט של מדריכה מחוזית
במתמטיקה,הלית פישמן-קיים,
יחד עם רכזת גני הילדים -
אילנה מלחי .במהלך השנה
הפילוט מתמקד בשלושה גנים
טיפוליים:
גן כלנית במזכרת בתיה -גן
חובה ,גן נופר בגדרה -טרום
חובה -חובה ,גן חצב ביד

בנימין -גילאי  3-4טרום
טרום חובה.
בשלושת הגנים יצאנו
ממיפוי קבוצות הילדים,
חלוקה לקבוצות עבודה ותכנון
לאורך השנה .אחת לחודשיים
ניתנת הדרכה משותפת מול
הגננת בהלימה לתוכנית
הלימודים ולצרכי הילדים וכן,
תכנון עשייה מראש לחודשיים
הבאים .ניתן לראות יתרון רב
בפיילוט המיושם על הרצף
הגילאי בראייה אורכית (מגיל 3-
 )6של צרכי התלמיד ויכולותיו

1

יוצאים לדרך

1

יוזמה—גני ילדים
מתיא במעגן

2

מאמר-חילוק
שברים

2

אתרים מומלצים

2

ספרים מומלצים

3

יוזמה-בית אקשטיין

3

יוזמה-מתי“א מית“ר

4

יוזמה—בית ספר
בטב“ע

5

יוזמה-אשכול גנים
ורד ,ראשל“צ

5

יוזמה— גיאומטריה
מתיא רן

מול תכנית הלימודים והצרכים בשטח.
בנוסף ,ניתנים ארבעה מפגשי
הדרכה משותפים לגננות השילוב
וגננות גני חנ"מ .במפגשים אלו מוצגת
העבודה בגנים של הפיילוט כמודלינג
לשאר הגננות ,חשיפת משחקים
ותכנון על פי תוכנית הלימודים של
הגנים.

כמה מלים על...
חילוק שברים-למה להפוך?
מאת :אלכסנדר שקלרסקי
תקציר המאמר:
האם חובה לכפול בהופכי
בעת חילוק שברים? הכותב
מציג רעיון לפיו אין חובה
בכפל בהופכי בעת חילוק
שברים .הוא מסביר כי
טעויות רבות של ילדים
נובעות מכך שהם שוכחים
”להפוך“ את השבר המחלק.
עוד מסביר הכותב כי ניתן
לחלק שבר בשבר ,על ידי

פעולת חילוק של מונה במונה ושל
מכנה במכנה ,שזו הדרך
האינטואיטיבית בה בוחרים ילדים
לפעול .במידה וכך פועלים ,מציג
הכותב טכניקה לפתרון.

המאמר מתוך” :מספר
חזק (בית ברל)  -גיליון 13
(ספטמבר  ,“)1996מוצג
באתר מרכז מורים ארצי
למתמטיקה ביסודי:
http://ymath.haifa.ac.il
/images/stories/mispar
_chazak_beitberl/vol_1
3/Shaklarsky.pdf

נלכד ברשת....
אתרים מומלצים לתרגול ,משחק והקנייה במתמטיקה:

טקסק קטק ק קק ק ק ק
אתר בשפה האנגלית.

מתמטיקה לצעירים

צבעוני ,מגוון ומלא הפתעות ,
מחולק לפי נושאים מתמטיים,
המחולקים לתתי נושאים:
ממוכנות ועד אלגברה
וסטטיסטיקה.

אתר בשפה העברית ,ובו
משחקים לגילאי גן-ב ,עוסק
במוכנות ,ותחומי עשר ,עשרים
ומאה .ליד כל משחק יש הסבר.

http://jmathpage.com/

http://www.orianit2.edu-

חדש על המדף...

באלגברה להורים מסביר אהרוני את
יסודות האלגברה ומתאר את דרכי
הוראתה בצורה ברורה ופשוטה ,המבוססת על
התנסות אישית .הספר מלווה בדוגמאות,,
בתרגילים ובסיכומים תמציתיים .הספר כולל את
הנושאים המרכזיים של תכנית הלימודים
לחטיבה ,וכן פרקי העשרה.
עמוד 2

מתמטיקה של בית ספר יסודי –
לגלות מחדש ,להבין ,ללמד ,לאהוב
רז קופרמן ,תשע“ב
הספר ,מותאם לכתות א-ג ,עוסק
במתמטיקה של בית ספר יסודי .מטרתו להרחיב את
ידיעות העוסקים במתמטיקה בכיתה ובבית ,מהרעיונות
שבבסיסה ועד לאופן הוראתה ,ולהעניק להם את
היכולות לקשר בין נושאים ,להבדיל בין עיקר לטפל,
להסביר תופעות במגוון דרכים ,לבחור דוגמאות טובות,
לזהות ולתקן שגיאות נפוצות ולפתח חשיבה
ביקורתית.

יוזמות

בית ספר בית-אקשטיין ,אבן יהודה
על מנת לצמצם פערים.

מנהל ביה"ס :עפר מרבך
רכזת מתמטיקה – אורית עובדיה

 .4התאמת חומרי למידה של
החינוך הרגיל ככל האפשר.
 .5גיבוש צוות מורים מוביל
במתמטיקה.

לפני כשנה וחצי בית הספר לקח על
עצמו לקדם את תחום המתמטיקה
בבית הספר.
לצורך כך נרתם צוות בית הספר
בהדרכתה של רעיה לוז ,מדריכה
מחוזית.
התהליך התבצע בכמה שלבים:

 .6בניית תכנית לימודים כיתתית
במתמטיקה לכל קבוצה.
 .7מפגשים במהלך השנה עם
רכזת המתמטיקה.

 .1שינוי תפיסה בית ספרית לגבי
חשיבות ההתייחסות המכבדת
לתלמיד על ידי התאמת תכני
הלימוד על פי תכנית הלימודים
הרגילה לגיל הכרונולוגי.
 .2נערכו מבדקים ומיפויים בית
ספריים.
 .3ארגון וחלוקת קבוצות על פי
המיפויים ,תוך התייחסות לגיל
הכרונולוגי.במהלך הקיץ נתנה
לתלמידי בית הספר אפשרות להגיע

יוזמות

מנהלת המתי“א :סימה
רוזנברג
רכזת מתמטיקה :צפי הוכשטיין
לפני כשלוש שנים שמה לה
המתי"א מטרה לתת דגש לנושא
המתמטיקה.
בתהליך הדרגתי ,פותחה
תוכנית הוראה (מודל לארגון
דרך ההוראה) לכיתות הקטנות,
הוגדלו שעות השילוב הניתנות
במתמטיקה.
כחלק מהכשרת המורים בח"מ
נפתחה לפני שנה השתלמות
במתמטיקה המיועדת
לאוכלוסיות המיוחדות ,וזו השנה
השנייה בה ניתנת השתלמות
עמוד 3

 . .8למידת צוות המורים את נושא
המטלה האוריינית והפעלתו
בכיתה.
אני כרכזת מתמטיקה בבית הספר
מזה  7שנים ,נדהמת לראות כיצד
שינוי התפיסה והרוח החדשה
שנכנסה ,קדמה כל אחד
מהתלמידים שלנו.
התהליך נתן מענה רגשי הולם לכל
אחד מהתלמידים .יש לציין שנראה
כי המוטיבציה ללמידה בקרב
התלמידים עלתה בצורה

משמעותית בעקבות התאמת
התכנים לגילם ,ללא הקשר
לפערים הקיימים ואף לרבים
מהתלמידים גרמה להרגיש
בפעם הראשונה כי הם מסוגלים
ללמוד חומר לימודי של
תלמידים בגילם בחינוך המיוחד.
פנינו לאן?
בשנה הבאה אנו רוצים
להתמקצע ולהתפתח בכמה
רמות:
 .1לפתח מערך להערכת
תלמידים באמצע השנה.
 .2לבנות השתלמויות
מתאימות לצוות המורים
למתמטיקה.
 .3לבנות מרחב מתמטי בחצר
בית הספר.
 .4להכניס את התקשוב בצורה
יותר אינטנסיבית לקבוצות
הלימוד.

מודל הדרכה ייחודי — מתי“א מית“ר
לבה"ס היסודיים ,ע“י צפי הוכשטיין
ורוית טל-שיר ,המדריכה המחוזית
במתיא .ההשתלמות מיועדת
לצוותים של הח"מ אך פתוחה גם
למורי המתמטיקה בחינוך הרגיל.
בנוסף הגדלנו את צוות ההדרכה
ונוספה מדריכה חדשה
למתמטיקה.
בעקבות בקשות הדרכה רבות של
מורות השילוב שהחלו ללמד גם
מתמטיקה,להדרכה ,החלטנו
לאפשר למורים להגיע אל המתי"א
ולקבל הדרכה פרטנית ,אישית
ומותאמת לצרכים הספציפיים
שלהם.
פרסמנו לו"ז לקבלת קהל המורות
במתי"א ,רכשנו אמצעי עזר
חדישים ,ספרי הדרכה והוראת
המתמטיקה .

במחצית זו הגיעו מורות השילוב
לקבל הדרכה בהוראת התכנים,
בסגנונות הוראה קבוצתית והכרות
עם חומרי למידה והמחשה
רלוונטיים.
אנו נערכים לפרסם לו"ז חדש
לקראת מחצית ב' מאחר ויש ביקוש
להדרכות אישיות.
אנו מאמינים שהדרכה אישית ,עפ"י
מיפוי צרכים של המורה המלמד
היא דרך נוספת לתת מענה יעיל
ואופרטיבי בהדרכת המתמטיקה.
הקשר האישי ,וההדרכה המרחב
המתי"א ,מאפשר שיח אחר ,לא רק
סביב תלמיד ,אלא סביב מגוון רחב
יותר של צרכים אישיים-מקצועיים
של המורה המלמד.

יוזמות

כרך  1מהדורה שנייה

עמוד 4

חצר (גם) מתמטית באשכול גנים ורד—מת“י ראשל“צ

יוזמות

המוכנות ,כגון מושגי מרחב :מעל ,מתחת ,גבוה  ,נמוך,
מנהלת המתיא :נורית טרביטש
גדול ,קטן וכן למספרים נמוכים 1,2,3,4 :במשמעות
מנהלת האשכול :אילת נאור-
הסידורית שלהם ,לדוגמא :מס‘ גלישות במגלשה
לייזר
לכל ילד ,ובמשמעות הכמותית שלהם כגון :מס‘
עוגות חול שיוצר הילד.
מדריכה מחוזית :רוית טל-שיר
הפעילויות מדורגות מאד ומובנות ,ובכך מותאמות
אשכול גנים ורד ,מיועד
ליכולתם הקוגניטיבית המוגבלת של הילדים .מטרת
לאוכלוסיות הסובלות מפיגור
העל של הפעילות היא מילוי צורך פונקציונלי -
בינוני-קשה בגילאי .3-6
תפקודי של השתלבות חברתית בגן השעשועים
חזון האשכול קורא לעצמאות
והעצמת יכולת ההעברה למשחק מותאם בכל גינה
מיטבית על פי רמת יכולתם של
ציבורית בה יפגשו .יחד עם זאת צוות האשכול אינו
הילדים .לאורו של חזון זה,
מוותר גם על למידה והקניית מושגים  ,גם אם ברמת
הוחלט השנה להפוך את החצר
חשיפה בסיסית.
לחצר פעילה המאפשרת למידה וחשיפה לתכנים
פדגוגיים ,חברתיים ורגשיים .צוות הגן  ,יחד עם החודש הקרוב יוקדש לפיילוט הראשוני ,ממנו יופקו לקחים
ויוסקו מסקנות הן לקראת המשך הפעילות בחצר לסוגיה
חלק מהצוות הפרא-רפואי והמדריכה ,גיבשו
השונים ,וכן לקראת יישום פעילות דומה בחצר שתי
תכנית הוליסטית ,הפוגשת את הילד בצרכיו
הלימודיים ,החברתיים והפונקציונליים .ילדי שתי הכיתות הנמוכות יותר מבחינה קוגניטיבית.
הקבוצות הגבוהות יותר מבחינה קוגניטיבית בגן,
חולקו לקבוצות קטנות ,ויוצאים פעמיים בשבוע
באופן מובנה לחצר.
לפעילות הוכן סמל מיוחד והותאם לה שיר חדש,
המוכר לילדים בלחנו .החודש הראשון מוקדש
לפעילות במגלשה ולפעילות בארגז החול .הילדים
נחשפים ,בין השאר ,למושגים מתמטיים מתחום

ספרי גיאומטריה—מתי“א ר“ן

יוזמות

מנהלת המתי“א :חיה יעיש-עזרד
רכזת מתמטיקה יסודי ומדריכה מחוזית :הלית פישמן
קיים
מתיא רן הינו מרכז תמיכה אזורי של משרד
החינוך,הנותן שירותים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים
ברחובות נ"צ .במתיא רן פותחה סדרת ספרים זו,כחלק
מחומרי הלמידה ע"פ תוכנית הלימודים במתמטיקה
לחינוך הקדם יסודי.הספרים מלווים בהצעות לפעילויות
אורייניות בגיאומטריה המתאימות לכלל התלמידים וכן
לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכתות א-ב .הספרים
והתוכנית פותחו ע"י צוות היגוי הכולל מדריכים ומומחי
תחום במתמטיקה .הפעילויות האוריניות מפורסמות
באתר המתיא:
WWW.RN.EDU1.ORG.IL
ניתן לרכוש את הספרים במתי“א.
רעיה לוז
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קמ מטיסהקבמ

http://www.math.edu1.org.il
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rayaluz@gmail.com
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