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 מבוא .1

        מילים של פרידהמילים של פרידהמילים של פרידהמילים של פרידה

מתמטיקה ואני חדש לר "לתפקיד מפמנכנסה ב "החל משנת הלימודים תשע

 אינני נפרדת  ,לשמחתי. עיםמנהלת אגף וראש אשכול מדלדרך חדשה כפניתי 

וקביעת  מבט על ברמה שלשותפה ואמשיך להיות מהוראת המתמטיקה 

תנהל את ן 'גאירמה  .של הוראת המתמטיקה והמדעים כוללתמדיניות 

  .  הצלחה בכל מעשיה ,מכל הלב ,ואני מאחלת לההמקצוע 

בהן עברתי יחד אתכם כברת דרך ארוכה במהלך שש השנים האחרונות 

שינויים , במטה ובמחוזות, יחד עם צוות המדריכים המסור, הובלתי

החל מבתי הספר  ,בכל שכבות הגילבהוראת המתמטיקה משמעותיים 

השינויים אין צורך לפרט את כל שנעשה כי . היסודיים ועד לחטיבות העליונות

כי בהנהגתה של אירמה הוראת המתמטיקה היטב בשטח ואני מקווה  יםמורגש

להוראה איכותית ולקידום , בכוחות משותפים, השתפר ונגיעבמדינה תמשיך ל

צריך להמשיך במלאכה כי האתגרים העומדים  .ההישגים של ילדי ישראל

  . בפנינו רבים

 השותפים שלילמפקחים ולכל , למנהלים, למדריכים, מוריםכל האני מודה ל

ת שנת בריאות ושנ, אני מאחלת לכולם שנה טובה. יחד בדרך הארוכה שצעדנו

  .שקט ושלום

  חנה 

  התחלות חדשות שנה חדשה ו

כל אחד ואחת לברך ברצוני ב "עם פרוס שנת הלימודים תשע, מורים ומורות יקרים

שנה של עשייה , שלום ובטחוןשל  השנ, שנת צמיחה והתחדשות, בשנה טובה, מכם

ם התחלות חינוכיות חדשות בתחו תמי ייתן ושנה זו תהייה שנ .מלאת אתגרים חינוכיים

  .המתמטיקה

 זו גם התחלה חדשה ומשמעותית, לגביאך  ,אנו נמצאים בתחילתה של שנה חדשה

ולאחר שנים רבות של ניסיון בהוראת  ,עשיתי תפנית. והמקצועית מהבחינה האישית

קיבלתי על עצמי  ,המתמטיקה בחטיבת הבינים ובעיקר בחטיבה העליונה בכל הרמות

מבחינתי זו משימה מלאת . ר מתמטיקה"שמש בתפקיד מפמולקחת את המושכות ל

 ,המשיךל, במדינהלהצעיד את כל העוסקים במלאכת הוראת המתמטיקה , אתגרים

של המתמטיים להוראה איכותית ולקידום ההישגים , בכוחות משותפים ולהגיע ,הובילל

  . ילדי ישראל
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ות יחד עם צו, אשר הובילה בשש השנים האחרונותר חנה פרל "דאני רוצה להודות ל

ממשיכה את  וכעת את הוראת המתמטיקה בכל שכבות הגיל, המסור המדריכים

, עבודתה במזכירות הפדגוגית בתפקיד של מנהלת אגף וראש אשכול מדעי הטבע

הקווים המנחים של הוראת בטוחני כי . הכולל בתוכו את מדעי הטבע ואת המתמטיקה

ימשיכו גם , אחרונותבשנים ה חנה הובלתשאותם , המתמטיקה בחינוך העל יסודי

  .בשנים הקרובות

ם הדגשים המרכזיים בהוראת המתמטיקה בחטיבות הבינייה מופיעיםזה בחוזר 

   .לשנה זו ובחטיבות העליונות

  .אנו מאחלות לכולם שנת לימודים פורייה והצלחה בהוראה

  !שנה טובה

 אוריינות מתמטית בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה  .2

ה ובשנים הבאות תמשך המגמה של הדגשת האוריינות הקרוב בשנת הלימודים

בנושאים הנלמדים בתכנית  בחטיבת הבינים ובחטיבה העליונה המתמטית

הדורשות , ובעיות עתירות מלל" מציאותיות"הכוונה היא לפתרון בעיות . הלימודים

המורים מתבקשים להדגיש בהוראתם  .ניתוח ויישום ידע מתמטי, יכולת קריאה

פתרון של שאלות , פתרון שאלות מילוליות שגרתיות, לי של שאלותניתוח מילו

התקופתיות של התלמידים לשלב שאלות מסוגים אלה בבחינות ו שאינן שגרתיות

  .לאורך השנה

. שבבחינההשונים אוריינות מתמטית בנושאים תשולב בשאלוני בחינות הבגרות 

 חניתו, תובנה מבוסס עלושאלות שפתרונן , יושם דגש על פתרון שאלות עתירות מלל

  . ויישום ידע מתמטי

אשר בו מתבקש , עשוי להופיע סעיף מדרגה, ל"יח 3במקצת השאלות בשאלוני 

, אלגברי, מספרי, התלמיד לאחזר מידע שהיה נתון בשאלה עצמה בייצוג מילולי

ר "דוגמאות לסעיפי מדרגה כאלה ניתן למצוא באתר מפמ. טבלאי או גרפי

  :  מתמטיקה בכתובת

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Ma

tematika/ChativaElyona/  

  

  

  

 



 4 

 )2012(ב "תשעקיץ  –מבנה ההיבחנות בבחינת הבגרות במתמטיקה  .3

א יבחנו בהתאם לשיטת "י', ב בכיתות י"ל תשע"כל התלמידים הלומדים בשנה

  :ההיבחנות החדשה בשאלונים הבאים

  )40%( 35807    ,)60%( 35806   :ל"יח 5תלמידי 

  )35%( 35805    ,)65%( 35804   :ל"יח 4תלמידי 

  )40%( 35803   ,)35%( 35802    ,)25%( 35801   :ל"יח 3תלמידי 

המאפשרים קבלת זכאות לבגרות  של השאלונים רופים האפשרייםכל הצי

  :מופיעים באתר אגף הבחינות, במתמטיקה ברמות השונות

cationcms/units/exams/hanchayotvenehalihttp://cms.education.gov.il/edu

m/hodaot/zerufimmath.htm  

  ! שימו לב

א  חייבים להיבחן על פי מבנה "י' , ב בכיתות י"ל תשע"תלמידים הלומדים בשנה �

, 35001: ואינם רשאים לגשת לשאלוני הצבירה שמספריהםההיבחנות החדש 

35002 ,35003 ,35004 ,35005 ,35006, 35007. 

ונבחני משנה ) שלא למדו על פי מבנה ההיבחנות החדש(ב "מידי כיתות ירק תל �

, 35004, 35003, 35002, 35001: רשאים לגשת שאלוני הצבירה שמספריהם

35005 ,35006,  35007 

 35805, 35804: ל"יח 4מבנה שאלוני הבגרות ברמה של  .4

א שאלות בנוש לא יכלול 35804של שאלון ' פרק ג, ב"ממועד קיץ תשעהחל  �

 . א של פונקציות טריגונומטריות"חדו

בשאלון  לא של פונקציות טריגונומטריות ייכל"חדו, ג"החל ממועד חורף תשע �

  .שאלה בנושא זה 35805לא תישאל בשאלון , ב"במועדי חורף וקיץ תשע. 35805

 : משתנה ויהיו בו שני פרקים 35805ג מבנה שאלון "החל ממועד חורף תשע �

והבחירה , טריגונומטריה במרחב, סדרות: מהנושאיםיכלול שאלות  -'פרק א

, בעיות גדילה ודעיכה: יכלול שאלות מהנושאים - 'פרק ב. 2מתוך  1תהיה של 

והבחירה תהיה  ,ולוגריתמיות, מעריכיות, א של פונקציות טריגונומטריות"חדו

  שאלות 3כ יש לענות על "סה. 3מתוך  2 של

לפחות , שאלות 3מותאם יענו על תלמידים ליקויי למידה שאושר להם מבחן 

  .שאלה אחת מכל פרק
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 ל"יח 3ברמה של  הוראה והיבחנות .5

) 35001( 35801לשאלון מהדורה מחודשת ומעודכנת של מאגר שאלות הבגרות  .5.1

האגף לתכנון ולפיתוח תכניות באתר  יחידות לימוד פורסמה 3לתלמידי 

 : בכתובת לימודים

 
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Po

rtal/Haashara/Azarim/MaagarSheelotBematematika3Yechidot.htm 

  .חנויותהופץ ל) 35001( 35801ון מאגר החדש לשאלהספר 

ועד שתי , תכלול שאלות מהמאגר החדש) 35001( 35801בחינת הבגרות בשאלון  .5.2

 . שאינן מופיעות כלל במאגרשאלות 

מומלץ להסתפק בהוראת  .הדגשת האוריינות מחייבת שינוי בגישת ההוראה .5.3

חלק על רק תוך הדגמתם , לפתרון שאלות מסוגים שונים עקרונות מנחים

 השאלפתיח של את כל מה שנתון בתלמידים היחד עם  לנתחיש . השאלותמ

עוד לפני קריאת (ניתן להפיק מהנתונים איזה מידע , בשיח כיתתי, יחדולחשוב 

ליחידות המידה והמרתם במהלך ניתוח השאלה יש לשים לב  ).סעיפי השאלה

  . אחרות יחידותל

סעיפים ראה ( לל ארציכדי לתמוך במורים הוקם מערך הדרכה והשתלמויות כ

יחידות שעה  3ברמה של ' נוספה בשנה זו לכל כיתות יכמו כן  .)13 -ו 12.2

ל משרד "התאם להנחיות של מנכזאת ב ).א"ביחס למה שניתן בתשע( שבועית

מכתב למנהלי החטיבות העליונות מאפריל ' ר(ר שמשון שושני "ד –החינוך 

ל ילמדו שעה "יח 3תלמידי במסגרת תגבור האוריינות המתמטית ): "2011

  ."לפחות, ש"ש 4כ ילמדו "סה) שעה תוספתית(י המשרד "נוספת שתועבר ע

  :אנו חוזרים ומדגישים

החל מקיץ  35001, 35801תקף לבחינת הבגרות בשאלונים החדש המאגר  �

 . ב"תשע

 נשאר במבנה הקיים, על כל הרחבותיו, 35002, 35802מאגר השאלות לשאלונים   �

 הוא יהיה תקף, 35802לאחר שיפורסם מאגר מעודכן לשאלון . ג"עעד לחורף תש

 .ג"החל מקיץ תשע 35802בשאלון לבחינת הבגרות 

 יכולים לכלול עד שתי) 35801, 35001כמו השאלונים ( 35802, 35002השאלונים  �

 . שאלות שאינן מופיעות כלל במאגר
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 עקרונות מנחים ומובילים בבדיקת בחינות בגרות .6

. מנחים ומובילים לבדיקת בחינות הבגרותפורסם מסמך עקרונות מ ,ר"אתר המפמב

מטרת המסמך להביא לידיעת המורים את השגיאות השכיחות ואת אופן 

  :הכתובת .ההתייחסות להערכתן בבחינות הבגרות

-BA96-4F7E-EF8D-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3B5F6DE8

A5E2DCB5DB2A/134757/ekronot.doc  
 

 המלצות להוראה בעקבות בחינות בגרות .7

  :להלן מספר המלצות שנגזרות בעקבות ניתוח תוצאות בחינות בגרות

עולה כי שיעור ) יחידות 4-5(ממצאי בחינות הבגרות ברמות הגבוהות מ �

בבחינת הבגרות נמוכה ביחס " הסתברות"התלמידים שבוחרים בשאלת 

" הסתברות"להתחיל את הוראת הנושא ממליצים אנו . לשאלות האחרות

 .א"ברמות הגבוהות  כבר בתחילת כיתה י

מניתוח בחינות הבגרות רואים כי השליטה של התלמידים בחוקי החזקות אינה  �

 ה מכך הם התקשו לענות באופן מלא על שאלות בנושאיםמספקת וכתוצא

 .אומטריותיאינדוקציה וסדרות ג

 ' ט', ח', זהוראת מתמטיקה בכיתות  .8

תכנית הלימודים החדשה לחטיבת הביניים עולה כיתה והשנה התכנית מחייבת את 

באתר נמצאת מודים לכל שכבות הגיל יתכנית הל. 'ט, 'ח ,'כל שלוש השכבות ז

  : ר"המפמ

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Ma

tematika/ChativatBeinayim/TochnitChadasha.htm  
  
רשימת הספרים . דים מחייבת שימוש בספרים מאושרים לניסויתכנית הלימו �

 :ר"נמצאת באתר המפמ

agogit/Mahttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Ped

tematika/ChativatBeinayim/SifreyLimud.htm  
  

 על ידיבספרים שאינם מאושרים לניסוי ' ט ,'ח ,'אין הרשאה ללמד בכיתות ז

 .משרד החינוך

ההשלמות אוגדו כחוברת אשר תישלח לכל בתי הספר . לא עודכנו' כיתות זספרי  �

 .במהלך השנה
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  :ר"באתר המפמ מצאתנפריסות לתכנון ההוראה לפי תכנית הלימודים  �
  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Ma

tematika/ChativatBeinayim/PrisatHoraaZ.htm   
 

 'ט', ח', בכיתות זמבחנים  .9

בשנת הלימודים  'ט', ח', ז בכיתותשיערכו להלן טבלה המציגה את כל המבחנים 

  :הקרובה

  תאריך עברי  תאריך לועזי  יום בשבוע  שכבה  מבחן
  -2.10.2011  'ה –' א  'ז  איתור מתקשים

6.10.2011  
   –תשרי ' ג

  תשרי' ח
  ב"תשע

  ב אייר"כ  14.5.2012  'ב  'ט  ר "מפמ
  ב"תשע

  סיוון' א  22.5.2012  'ג  'ח  )'אשכול ד(ב חיצוני "מיצ
  ב"תשע

  סיוון' ט  30.5.2012  'ד  'ז  ר"מפמ
  ב"תשע

  ב"ז סיוון תשע"ט  6.6.2012  'ד  'ח  )'ג', ב', אשכולות א(ב פנימי "מיצ

  

 מיצוי ומצוינות בחטיבת הביניים .10

ב באותה מתכונת של שנת "מיצוי ומצוינות תתקיים בשנת הלימודים תשע

  .  א"הלימודים תשע

  מצוינות

העשרה  ,2000מצוינות  ,מצוינות טכניון: יש לבחור אחת מחמש תכניות למצוינות

  .)מכון וייצמן(מצוינות רחובות  ,)ח"מט(שבילים למצוינות , )למדא(בריבוע 

) 'כיתה ז(או בקבוצת המצוינות ) 'ט - ו 'ח(תלמידים הלומדים בכיתות המצוינות 

  .נושאי ההעשרהינהלו תיק עבודות ב

  מיצוי

 קבוצת המיצוי היא קבוצה נוספת. 'תלמידים ממוינים לקבוצת מיצוי כבר בכיתה ז

  .בבית הספר

בחנים על חומר , התהליך לאיתור התלמידים לקבוצת המיצוי כולל תצפיות

  .מבחן איתור וראיון אישי במידת הצורך, הלימודים השוטף

  .ו לבתי הספר סמוך למועד המבחןמבחן האיתור ושאלות לראיון האישי יישלח

בכיתות  ;)'במידה ויש הקבצה ג(' היא קבוצה שבין הרמה הרגילה לרמה ג' בכיתה ז

  .)במידה ויש הקבצות(' להקבצה ג' קבוצת המיצוי נמצאת בין הקבצה ב –' ט- ו' ח
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ספרי לימוד מאושרים לניסוי קיימים ' לתלמידי קבוצת המיצוי והקבצה ג

  :המתאימים לצרכיהם

 ל"קפ –' כיתות זל �

 )וייצמן(מסלול ירוק , ל"קפ –' כיתות חל �

עיד (אח 'דרב אלנג, )שלו ועוזרי(מעוף , )וייצמן(מסלול ירוק , ל"קפ –' לכיתות ט �

 .בערבית) בילי'ג

מבחנים לתלמידי המיצוי יישלחו לבתי הספר במהלך השנה כהמלצות על ידי 

  .הכותבים

  .למידים אלהר יהיה טופס מתאים עבור ת"במבחני מפמ

 'י, 'כיתות ז –עתודה למנהיגות מדעית טכנולוגית  .11

היא ליצור מסלול מצוינות " עתודה למנהיגות מדעית טכנולוגית"מטרת התכנית 

  . שש שנתי המוביל לתעודת בגרות איכותית במתמטיקה ובתחומי מדע וטכנולוגיה

מטיקה ר מת"מפמבשיתוף , המנהל למדע ולטכנולוגיההתכנית נבנתה על ידי 

  : ראו קישור, לפרטים נוספים על התכנית( .רים במדעים השונים"ומפמ

/MadaTech/tochnit_astrahttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units

tegit/AtudaMadaitTechnologit/atuda_madait_technologit.htm(  
  

היא תכנית הלימודים הרגילה ובנוסף פעילויות ' תכנית הלימודים לכיתה ז �

פעילות המשלבות טכנולוגיה בחומר השוטף ופרקי , העמקה בחומר השוטף

ים לנהל תיק עבודות צריכ ,הלומדים בעתודה ,'תלמידי כיתות ז. העשרה

ר בתוספת שאלות בהתאם לשיעורי "ולהיבחן בסוף השנה במסגרת מבחן מפמ

 : להלן קישור לתכנית( .ההעשרה

-B513-436E-D744-s/CEC39C45http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyre

C6CE7D4A46BB/124918/4.pdf(  
 

 5ברמת בהתאם לשיטת ההיבחנות החדשה תכנית הלימודים היא ' בכיתה י �

 .ל והתלמידים ייבחנו על פי מבנה ההיבחנות החדש"יח

שעות תגבור פרטניות , נוסף על שעות התקן ,ניתנו לתכניתשהצטרפו ' כיתות יל

ואין להעבירן כשעות לימוד  הזקוקים לתמיכה נוספתעבור תלמידים ) ש"ש 4(

  נוספות לכלל הכיתה

מורים . ר מתמטיקה יוכלו ללמד בכיתות אלו"שקיבלו את אישור מפממורים רק 

  . אלו חייבים בהשתלמות המתאימה
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  :תוהארצי כותל של המדרי"ניתן לקבל באמצעות הדואאת פרטי ההשתלמויות 

   sionniza@gmail.com:  ית לחטיבת בינייםהמדריכה הארצ - ניצה שיאון' הגב

 ruthre@education.gov.il:  המדריכה הארצית לחטיבה עליונה -ר רותי רייז"ד

  השתלמויות .12

 :םיהשתלמויות בחטיבות ביני .12.1

שונים הקשורים לתכנית הלימודים יות בנושאים במחוזות יתנהלו השתלמו

  :החדשה

  'לכיתה טהחדשה הטמעת תכנית הלימודים . א

  'ח-'כיתות זהחדשה תכנית הלימודים . ב

   'לכיתות ז טכנולוגית-מדעיתמנהיגות תכנית מצוינות לעתודה . ג

  'תכנית למתקשים לכיתה ט/ ' מיצוי לכיתה ט. ד

  'ח-'מיצוי לכיתות ז. ה

  'תכנית למצוינים לכיתה ט/ ' ות לכיתה טמצוינ. ו

  'ט-'מצוינות לכיתות ז. ז

  בהוראה שילוב טכנולוגיה. ח

  :ר"באתר המפממורים יוכלו להתעדכן בפריסת ההשתלמויות 
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Ma

tematika/ChativatBeinayim/Hishtalmuyot.htm 

 http://highmath.haifa.ac.il: יסודי-ובמרכז המורים הארצי על

   
   :בחטיבות עליונות השתלמויות .12.2

 :הבאיםוזות יתנהלו השתלמויות בנושאים במח

  'ל לכיתה י"יח 3 -תכנית ההיבחנות החדשה   .א

 'טכנולוגית לכיתות י-תכנית מצוינות לעתודה מנהיגות מדעית  .ב

 ל"יח 4-5תכנית ההיבחנות החדשה לתלמידי   .ג

חטיבה "תחת הלשונית , ר"מידע לגבי פריסת ההשתלמויות יתפרסם באתר המפמ

  ."עליונה

 הדרכה  .13

  :ב"בחטיבת ביניים בשנת הלימודים תשע הדרכה

 .א"ההדרכה  בחטיבת הביניים ממשיכה באותה מתכונת כמו בשנת הלימודים תשע

גם השנה תהיה הדרכה להטמעת תכנית הלימודים החדשה והטמעת מיצוי 
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גם בחטיבות הביניים ובבתי הספר ' ההדרכה תתמקד בתכנית כיתה ט. ומצוינות

במידת הצורך  .ספרימדריך בית בית ספר מונה לכל . 'שבהם כיתות ט התיכונים

  .ניתן לפנות למדריך המחוזי

  :בחטיבה עליונה הדרכה

ב הדגש בהדרכה יהיה על הטמעת המאגר החדש ודרכי "בשנת הלימודים תשע

  . במידת הצורך ניתן לפנות למדריך המחוזי. הוראה מותאמים לשאלות עתירות מלל

  .ר"באתר המפמ רשימת המדריכים המחוזיים נמצאת

   :מדריכי חטיבת הביניים

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Ma

tematika/ChativatBeinayim/Hadracha.htm  

  :מדריכי חטיבה עליונה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Ma

tematika/ChativaElyona/HadrachaTichon.htm  

  

  

  
  

  רלר חנה פ"דן                                                                                   'אירמה ג      

  ראשמנהלת אגף ור מתמטיקה                                                                       "מפמ

  אשכול מדעי הטבע                                                                                                    


