
שבילים פלוס לכיתה ה
מספרים עשרוניים

20:00המפגש יתחיל בשעה  

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=104643807


סדרת מפגשים מקוונים
'לכיתה  ה

איפה נמצא  
?את המצגות

https://www.cet-catalogue.cet.ac.il/%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA


?מה במפגש

רעיונות לפעילויות הערכה

'חלק א–מספרים עשרוניים : הנושא המתמטי

'חלק ב–נגיעה בפרק מספרים עשרוניים + 

זמן שאלות  



:הנושא המתמטי

'חלק א–מספרים עשרוניים 



הנושא המתמטי

חלק א-מספרים עשרוניים 

(ל"שעות על פי ת23-כ)

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=104643807


:היבטים2-המספרים העשרוניים נלמדים מ

הרציונל הפדגוגי

(.שברים)כדרך חדשה לייצג מספרים מוכרים 2.

:  לדוגמה

במקום לכתוב  
2

10
0.2כותבים  

.כהרחבה לשיטה העשרונית שנלמדה כבר בשנים קודמות1.

.....מאיות, עשיריות–ימינהלשם כך נלמדת הרחבת טבלת המבנה העשרוני 



מאפשרים להמחיש  • 

בצורה נוחה את הערך  

.  הכמותי

בכל דף ריבועים יש גם  • 

טבלת מבנה עשרוני  

.  מתאימה

.והקצב שלה משתנה מתלמיד לתלמיד, ההשתחררות מהשימוש באמצעי המחשה היא תהליך הדרגתי

אמצעי המחשה פיסיים

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=104643807#226.19.6.none
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=104643807#226.19.6.none
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=104643807#226.19.6.none


אמצעי המחשה דיגיטליים

: מעבדת שברים בצורות
עשרוניים ואחוזים, פשוטים

: מעבדת כרטיסי עשר
שברים עשרוניים

מעבדת ישר המספרים



תוכן העניינים
הכרה–עשיריות . א

חיבור וחיסור–עשיריות . ב

הכרה–מאיות . ג

חיבור וחיסור–מאיות . ד

אלפיות. ה



הכרה-עשיריות 



חיבור וחיסור–עשיריות 

0.2 0.3 0.5



חיבור וחיסור–עשיריות 



הכרה-מאיות 



3 2 4

הכרה-מאיות 



חיבור וחיסור–מאיות 



חיבור וחיסור–מאיות 



חיבור וחיסור–מאיות 



אלפיות



חלק ב-מספרים עשרוניים 

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=104643807


תוכן העניינים
1,000-ומ100-מ, 10-המכנים שונים מ-שברים ומספרים עשרוניים . א

עיגול מספרים. ב

חיבור וחיסור במאונך. ג



שברים ומספרים עשרוניים 
1,000-ומ100-מ, 10-המכנים שונים מ



65' עמ

שברים ומספרים עשרוניים 
1,000-ומ100-מ, 10-המכנים שונים מ

https://youtu.be/2cYbuIxf5kw


67' עמ

שברים ומספרים עשרוניים 
1,000-ומ100-מ, 10-המכנים שונים מ

https://youtu.be/5evcFxmZY9A


עיגול מספרים

70-76' עמ



חיבור וחיסור במאונך

77' עמ



77' עמ

חיבור וחיסור במאונך



81' עמ

?מה עושים עכשיו

חיבור וחיסור במאונך

https://youtu.be/AfVlpuT59P8


83' עמ

חיבור וחיסור במאונך



רעיונות לפעילויות הערכה



התאמת פעילויות קיימות
משימה מהחוברת

פעילות דיגיטלית
עריכת שאלון

https://lo.cet.ac.il/player/?document=adbb4f83-1c7a-4f50-94e4-6dc5f80d13cd&language=he
https://lo.cet.ac.il/player/?document=8130b542-02af-4c69-9a0a-f7f50d4e8b45&language=he


משחק
זכרוןבניית משחק 

מדף בספר הלימוד

הערכת עמיתים
אחד פותר
,והשני בודק

ולהיפך

171' עמ

164' עמ

התאמת פעילויות קיימות



קבוצות/ פעילות בזוגות 
הצגת התוצר  + פתרון משימה 

התאמת פעילויות קיימות



התאמת פעילויות קיימות



תודה רבה


