
20חיבור וחיסור עד  
כיתה א

מתמטיקה לבית ספר יסודי



מיקום ברצף הלמידה



פתרון תרגילי חיבור וחיסור בעשרת השנייה

"שבירת עשרת"תרגילים שאין בהם 

"  ציור בקיצור", בעזרת דסקיות על פסים

.או בעל פה



ידע קודם הכרחי

10שליטה בעובדות חיבור וחיסור עד ✓

20הכרת המספרים עד ✓

https://lo.cet.ac.il/player/?document=eb019a10-a30e-4a5d-8d85-a41c9bddb906&language=he


?מה בפרק



הלימודיםתוכניתציוני דרך מתוך 

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Math/Yesodi/Mevoeret/A.Peulot.pdf


מהעשרת הראשונה לעשרת השנייה. א

https://mybag.ebag.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=/api/manifests/item/he/73ae5322-0e91-4665-9604-3d6bfb783289
https://ebag.cet.ac.il/%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94/


פתרון תרגילי חיבור וחיסור
בעזרת דסקיות על פסים

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=100031233#77.9998.6.default
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=100031233#82.9998.6.default


במטרה  , יחידה זו עוסקת בתרגילים ובמשוואות בעשרת השנייה
. לקראת חישובים בעל פהלחזק את השליטה בהם

:  התרגילים ביחידה זו ממוינים לפי אופן ייצוגם בפסים ובדסקיות

15או 5הוא תרגילים שבהם אחד החלקים•

15תרגילים שבהם השלם הוא עד •

20תרגילים שבהם השלם הוא עד •

אינם חייבים תלמידים שיודעים לפתור במהירות את התרגילים
".ציור בקיצור"להיעזר בפסים ובדסקיות או ב

פותרים תרגילים. ב



פתרון תרגילי חיבור וחיסור  
"ציור בקיצור"בעזרת 

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=100031233#93.9994.6.default


עד כה כתבו התלמידים תרגילים ותוצאות שהסימן המופיע בין התרגיל  
=.לתוצאה הוא 

או  <, > התלמידים עוסקים בביטויים שמופיעים בהם הסימנים ביחידה זו
. בין תרגיל למספר= 

הוא שבדרך כלל  אי־שוויוןהחידוש העיקרי בביטויים שבהם מופיע סימן 
זאת בשונה  . ולא רק בדרך אחתבדרכים נכונות רבותאפשר להשלים

כתוב סימן שוויון ואפשר להשלימם רק בדרך מהביטויים המוכרים שבהם
.אחת נכונה

בין תרגיל למספר= <, > הסימנים . ג



https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=100031233#131.0.6.default


כך , תרגילים שבהם מופיעים כמה סימני פעולה–עוסקים בתרגילי שרשרת ביחידה זו

.של פעולות הבאות בזו אחר זו( שרשרת)שנוצרת סדרה

:  תרגילי השרשרת נלמדים בעזרת סיטואציות משמעותיות

משחקי רווח והפסד•

נסיעה ברכבת•

ירידה ועלייה במדרגות•

.בשלב הזה התלמידים פותרים כל תרגיל לפי הסדר ואינם עוסקים בחוקי פעולות

תרגילי שרשרת. ד



פעילויות דיגיטליות

תרגול באמצעות משחק באופק 

תרגול משימה דיגיטלית מכותר

תרגול משימות מאופק

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=100031233#112.9998.3.default
https://lo.cet.ac.il/player/?document=be93c0ba-bfa8-4332-b5e6-43d2ad085d16&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=5dac809b-48a5-42ec-b289-a99e3b14e920&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=8ea08f29-a8d9-4e3c-9155-82f37d450f9f&language=he&sitekey=ebag


הערכה

https://ebag.cet.ac.il/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8/%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1-%D7%90/%D7%A1%D7%A4%D7%A8-2/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%AA/49919/
https://lo.cet.ac.il/player/?document=24436692-3bb1-4a21-af7b-5142578f04c1&language=he&sitekey=ebag


משחקים בקבוצה

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=100031233#73.2341.3.default


10

14 15

205

:הרכיבו תרגילים מהמספרים האלה

2

התוצאה הגדולה ביותר

התוצאה הקטנה ביותר

התוצאה זוגית

אי־זוגיתהתוצאה 



יחידות הלימוד בפרק-20חיבור וחיסור עד 

5אחד החלקים הוא . א

שני החלקים שווים. ב

9אחד החלקים הוא . ג

משואות. ד

8או 7, 6אחד החלקים הוא . ה



איור מעורר חשיבה ודיון

4עמוד 



5אחד החלקים הוא . א

10-5עמודים 

20ביסוס וחזרה על חיבור וחיסור עד 

(3שבילים פלוס )' חלק ב–

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101644476#6.5330.6.default
https://storage.cet.ac.il/Assets.API/uploads/KotarFiles/Prod/Shcool/20153/RavdafBook3_PartA.pdf


5אחד החלקים הוא . א

10-5עמודים 

20ביסוס וחזרה על חיבור וחיסור עד 

(3שבילים פלוס )' חלק ב–

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101644476#6.5330.6.default
https://storage.cet.ac.il/Assets.API/uploads/KotarFiles/Prod/Shcool/20153/RavdafBook3_PartA.pdf


מעבר הדרגתי מהמוחשי למופשט



שני החלקים שווים. ב

19-11עמודים 

https://lo.cet.ac.il/player/?document=797ada4f-5d58-40c3-a343-925c178d59de&language=he


שני החלקים שווים

19-11עמודים 

ידע עובדתי המקושר  

היטב קל יותר לשמור  

בזיכרון  ולהעביר ללמידה  

של עובדות אחרות  

,חדשות אך קשורות

.מאשר עובדות מבודדות



9אחד החלקים הוא . ג

26-20עמודים 

20ביסוס וחזרה על חיבור וחיסור עד 

(3שבילים פלוס )' חלק ב–

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101644476#20.68.6.default


9אחד החלקים הוא 

26-20עמודים 

שילוב בעיות מילוליות  

קריינות מוטמעת+ 



משוואות. ד

35-27עמודים 

פתרון משוואות ותרגילי חיסור קלים יותר  

לילדים אם הם מבינים שעובדות אלה  

קשורות לעובדות המשלימות של החיבור  

.שכבר נלמדו



משוואות

35-27עמודים 

http://mybag.ebag.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=/api/manifests/item/he/db395f73-24c8-4991-8e89-ded1a844573e/


8או 7, 6אחד החלקים הוא . ה

49-36עמודים 



תובנה מספרית



משחק לחיזוק עובדות יסוד

https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%95-%D7%97%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A8-%D7%A2%D7%93-20/

