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 ,כספייםמפעל נושא פרסים י בב רביעקרן אביטל מכריזה על סב

 "רמזור למורה למתמטיקה: "פרויקט בשיתוף עם

 

לאפשר לכלל  שמטרתו א"הוא פרויקט שיצא לדרך בשנת תשע" למתמטיקהלמורה רמזור "
 :בבחינת, מתמטיקהבמערכי שיעור של  ליהנות ממאגר מצטבר למתמטיקה ציבור המורים

 ."בכיתתך לדרך צא, להפעלה היכון, ריאה ועיוןלק עצור"

 ."מערך השיעור החביב עלי"עבור  פרסים כספיים בהענקתלפרויקט  מסייעת לקרן אביט
 אשר יגישו מערכי ,שראלבי יםיסודי-עלבתי הספר המתמטיקה בם למורייוגרלו בין  הפרסים •

  .המפורטים בהמשך הגרלההשתתפות בל םתנאיהכל בויעמדו  שיעור
  .של המערכים לפני ההגרלה יתקיים שיפוט מוקדם לא •
בו כבר אפשר לצפות במערכי שיעור " רמזור"המערכים שיוגשו יועלו לאתר הזמני של פרויקט  •

 Uhttp://ramzor.technion.ac.ilU   שהצטברו 
 :הם 28.7.2011-שהתקיימה ב ןשל הסבב הראשו בהגרלה שזכומחברי ארבעת המערכים 

 .הפלינדרומים, החשבון פעולות סדר על חזרה  :בנושא שיעור אורנה אימבר עבור .1
  .להסתברות פתיחה שיעור  :בנושא שיעור קרן גרינוולד עבור .2
 .במשולש אמצעים קטע  :בנושא שיעור שולה ויסמן עבור .3
 .הצירים רכתבמע הפונקציה  :בנושא שיעור טליה קיפניס והדסה ערמי עבור .4

 :הם 27.12.2011-ב שהתקיימהשל הסבב השני  בהגרלה שזכו המערכים ארבעת מחברי
 .בחלקים אינטגרציה  :בנושא שיעור עבור, ת"מופ מורי וצוות אבישר תמרה' דר .5
 .אפס המספר :בנושא שיעור עבור אימבר אורנה .6
 .ותכונותיו זווית ישר משולש :בנושא שיעור עבור סבטלנה ברובקו .7
 .הקוסינוסים משפט :בנושא שיעור עבור ויסמן השול .8

 
 . ₪ 1,000 הפרס לכל מערך זוכה היה

 .באותו סבב כל המחברים קיבלו גם עותק של ארבעת המערכים שעלו בגורל
  .ההגרלה עוד לא התקיימה .15.2.2013המועד האחרון להגשה לסבב השלישי היה 

 
 .15.2.2013 המועד האחרון להגשה לסבב הרביעי הוא

ויעמדו בתנאי  בעוד מועד המערכים שיוגשו  כלי ייכנסו רביעלהגרלה בסבב ה
 .המפורטים להלןההשתתפות 

 )melbournewestdriving.com.au: מתוךאיור (
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במעמד הפתיחה של הכנס הארצי של בסבבים השלישי והרביעי תתקיימנה ההגרלות 
 20.3.2013-שיתקיים בהמורים למתמטיקה בעל יסודי 

 הנוכחיבסבב  תנאי ההשתתפות בהגרלה

 דקות 45במשך Uאים להוראה ית, להלןוכן לפי ההנחיות המפורטות וגש יהמהשיעור  מערך .1
Uע הנהוגה בישראל"ב או לחטה"לחטה תמטיקהבמ יהלום את תוכנית הלימודיםו בכיתה. 

יסודי מוכר בישראל בהווה או -ס על"למתמטיקה בבי יםמורל Uאך ורקUההשתתפות פתוחה  .2
 .אחדשיעור להגיש  יותר ממערך ניתן  .קבוצתיתאו  ההגשה יכולה להיות אישית .בעבר

לכך שהמערך המוגש בשמם יישמר על גבי  בכתב םתהסכמאת נו יתשיעור  כל מערךמגישי  .3
על פי  ,הללא הגבל העוסקים בחינוך מתמטית פלטפורמה אינטרנטית ויעמוד לרשות קהיליי

 בהתאם לבחירת, עם ציון שמם או ללא ציון השם(שיקול דעת בלעדי של צוות הפרויקט 
  .)ים/מגישה

  .ל"צורף לדואשי PowerPointאו  Wordכקובץ המערך יוגש בעברית  .4

Uאלל יישלח "הדוא:U  פרויקט רמזור Uproject.ramzor@gmail.comU  

Uיש לרשום בשורת הנושא:U  ים/שם המגיש[ -מערך השיעור החביב עלי [.  
 .מלאכשהוא ) להלן 'ר(ם את טופס הפרטים האישיים למשלוח יש לצרף ג

ב להגרלה בסב UאוטומטיתUייכנסו  ,גרלהולא זכו בהקודם ב לסבבאופן תקין מערכים שהוגשו  .5
מוזמנים להגיש מערך  לשלושת הסבבים הראשונים מורים ששלחו מערך שיעור כל ה .הבא

מערך שיעור שכבר הוגש Uת אין להגיש שניU .בין אם עלו בהגרלה ובין אם לאו, נוסףשיעור 
 . לאחד הסבבים הקודמים

 .15.2.2013  יום ו הואלסבב זה המועד האחרון למשלוח המערכים  .6
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 ולהגשתו השיעור מערךהנחיות להכנת 
   .Uiהמופיע בהמשך ומסומן כעמוד טופס ב, אישייםהצהרה ופרטים יש למלא U .א

  .בהגרלה תיכלללא שיחסר בה אחד הפרטים הגשה 
 . להלן 3-1כל הפרטים המופיעים בסעיפים את ההגשה קובץ ביש לכלול U .ב

 :הפרטים הנדרשים הם. לא תיכלל בהגרלהשיחסר בה אחד הפרטים הגשה 
1. Uפרטים מקדימים על מערך השיעור 

  השיעור נושא •
 ;מיקומו ברצף ההוראה לפי תוכנית הלימודים •
 ;העברנו את השיעור/בה העברתי רמההוכיתה ה •
 .)ישאם ( שיעורה-מהלךב נעשה שימושבהם  הוראה-עזרירשימת  •

2. Uהלימוד יחידת ברצף השיעור 
  ;נקודות עיקריות בשיעור הקודם •
 ; שיעורי הבית שניתנו לקראת השיעור הנוכחי •
 ; נקודות עיקריות בשיעור הנוכחי •
 .בשיעור העוקבעיקריות נקודות  •

3. Uהשיעור אודות 
? וכנן כפי שהוא מתוכנןמדוע השיעור מת? מה מיוחד בשיעור(רציונל של מערך השיעור  •

 )? מהם העקרונות הדידקטיים שהנחו את פיתוח המערך
מה התלמידים אמורים לדעת רשימה ממוספרת של מטרות האומרות (מטרות השיעור  •

 האם יש דברים מעבר לידע המתמטי המיידי? בסוף השיעור שאינם יודעים בראשיתו
פי שתוצג לתלמידים בראשית לאו דווקא המטרה כ? שהשיעור אמור להקנות לתלמידים

 ).את זה יש לכלול במערך עצמו. השיעור
  ;)אם יש( במימוש השיעור) כנייםותטכניים ו(קשיים צפויים  •
 ?שיעור חביב עליך במיוחדעושה את השיעור למה  •

התנהלות המורה עם כיתת תלמידים  של מלא רוטיפטבלה עם  ההגשה קובץביש לכלול U .ג
מערך שלא . )4פרטים בעמוד המלצות ל 'ר( Uפ התבנית שלהלן"ע דקות 45בן  שיעור  מהלךב

 :לא ייכלל בהגרלהייערך בטבלה 

)1(  
 שלבי השיעור

)2(  
הערכת 

כל ל הזמן
 שלב

)3( 
 פירוט המהלך המשוער של השלב בשיעור

שיח במליאה או הפעלה אחרת -בצורת רב(
 )ותיאור השימוש בעזרי ההוראה

)4( 
 הערות

    
    

 למילוי הפרטים בטבלת מערך השיעורוהצעות ת המלצו, הבהרות
U 1(בעמודה(U  הפעלת התלמידים , פיתוח נושא במליאה, השיעור-פתיחת: כגון שלבי השיעוריופיעו)בקבוצות, 

, בדיקת שיעורי הבית, )'משפט שהוכח בעבר וכד, מושג שנלמד בעבר... (חזרה במליאה על, )ביחידות ,בזוגות
 .ועוד לפי העניין, בית-הפקדת משימה לעבודת, סיכום השיעור) דיגיטלי, הכתבה, על הלוח(סיכום ביניים 

U 2(בעמודה(U   דקות 10-5ביחידות של  משך הזמן של כל שלביופיע. 
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U 3(בעמודה(U  כגון ,וקדש לכךהמהלך הצפוי לגבי כל שלב בשיעור בהתאם לתכנון הזמן הממלא של יופיע פירוט: 

פעילות , יןיהמטרה של השיעור לתלמידים בצורה מעוררת ענהצגת אופן ונוסח  וצגי -שלב פתיחת השיעור  •
שעולה חדשה קישור שיעורי הבית שניתנו לשיעור זה לשאלה , דיון/שאלה/קצרה המיועדת לעורר הפתעה

 .'וכד, הכרזה על נושא חדש ,מהם

דברי נוסח של  :כולל ,כמעין תסריט של מחזה לוג בין המורה לתלמידיםהדיאיפורט  –פיתוח נושא במליאה  •
אלטרנטיבות הלוקחות בחשבון תשובות שונות של  ,מהתלמידים תשובות צפויותנוסח של , המורה

 ).'וכד ,סרטון, שרטוט על הלוח, פיזי מודל, מצגת, יישומונים ברשת(שימוש בעזרי הוראה  ;התלמידים

חוקי , הנחיות למשחקהמשימה ומטרותיה כגון של תלמידים ל ההצגה נוסחרט יפו –הפעלת התלמידים  •
כמו כן תפורט התנהלות המורה  .'וכדאו לקישור ברשת ) שיצורף מחוץ לטבלה(עבודה -ףהפנייה לד, תחרות

 . 'וכד התנהלות המורה עם סיום ההפעלה, במהלך עבודת התלמידים

 . ת הקשר בין החומר הנלמד לבין החומר הקודםהצגונוסח יפורט אופן  –חומר קודם  חזרה על •

הצגת הקשר בין החומר הנלמד לבין שיעורי ונוסח אופן  ,במידת הרלבנטיות, יפורט –בדיקת שיעורי הבית  •
תוך התמקדות בבעיות שעלו אצל התלמידים במהלך הכנת שיעורי הבית ואופן , הבית שניתנו לשיעור זה

 . ההתייחסות אליהן

של החומר החדש שהתלמידים אמורים  סיכום, ולפי התזמון לפי הענייןינוסח  – יכום השיעורס/סיכום ביניים •
אתר , אישי-מחשב, מחברת(לתעד אותו ברשומות האישיות שלהם  איךתלמידים הנחיות ללדעת אותו ו

 .)דרך אחרת, כיתתי

, על מטרותיהןלמידים לתסבר הכולל ה, בית-יפורטו משימות שיופקדו במהלך השיעור לעבודת –בית -עבודת •
 . עבודה-הפנייה לספר לימוד או קישור במידת הצורך לדפי

ן אין להן פתרון ישאלות פתוחות שעדי, שאלות שפתרונן יידחה לכיתות גבוהות יותר יפורטו –ועוד לפי העניין  •
 .'וכד ,או הערות היסטוריות, במתמטיקה

U 4(בעמודה (Uת כגוןוחסות לאמור בעמודות האחרייהמת' טכניות וכד, דידקטיותהערות  יופיעו: 

 )2(ולגבי חלוקת הזמן ) 3(שיקולי דעת של המורה לגבי מהלך כזה או אחר המפורט בעמודה  •
 .שימוש בעבודות הבית ככלי להערכת התלמידים •
 .להפיק לגבי ההבנה שבאה לכלל ביטוי בעבודות התלמידים ה/לקחים שהמורה עשוי •

 .ועוד
Uהערות : 

אפשר להוסיף , במידת הצורך. שיעורהלבניית מערך " ברירת המחדל"יל היא בבחינת שלעבטבלה התבנית  •
 .אפשר להוסיף קבצים נוספים .טורים להשמיט איןאך  ,טורים לטבלה

אף כי  ,שיש ללמד מתמטיקה באופן אחיד בכל הכיתות בישראל ן להסיק מהאמור לעילאי, כדי להסיר ספק •
 .יותר ממערך אחד לאותו נושאלהכין  אפשר, אדרבה. ומחייבתתוכנית הלמודים בישראל היא מרכזית 

 .לטעמו ולצרכיוכל דבר לשנות ולהתאים במערכים בעתיד יוכל  שישתמש מי •
 Uhttp://ramzor.technion.ac.ilU  דוגמאות למערכי שיעור אפשר לראות באתר  •
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Uך השיעורטופס למשלוח יחד עם מער 
 פרטים אישיים והצהרה U.א

   :שם פרטי

   :שם משפחה

 ):  במידה ויש(שמות השותפים 

 : כתובת זו תשמש למשלוח הפרס. )כולל מיקוד(כתובת אחת ברורה למשלוח דואר רגיל 

 :זו תשמש לתקשורת אחרי ההגרלהכתובת . כתובת אחת ברורה למשלוח דואר אלקטרוני

זאת  ןיש לציי, תוןזוהי שנת שב ג"תשעאם : (ג"תשעב) ים(מלמד) םי(הספר בו המגיש-שם בית
 ):ב"עהספר בתש-שם בית ולרשום את

 ):אם יהיו, לבירורים הכרחייםישמש רק (כולל קידומת מספר טלפון 

UהצהרהU ) יש לסמן במקום המשבצת הריקה :( 
לטפורמה יישמר על גבי פ לכך שהמערך המוגש בזה עם ההגשה ניתנת הסכמת הרשומים למעלה �

ל בהתאם להחלטת והכ, הללא הגבל ת העוסקים בחינוך מתמטיקהילייאינטרנטית ויעמוד לרשות 
  ."רמזור"צוות פרויקט 

Uלא ניתנת/ניתנתU )נוותישמ/את שמי כלולל הרשומים למעלה בזאת הסכמת) נא למחוק את המיותר 
  .כאמור לעיל, והעמדתו לרשות הקהילייהבעת שמירת המערך 

 
 'ב ובו כל הפרטים המבוקשים בסעיףUדף פרטים על מערך השיעור בקובץ ההגשה יש לכלול U .ב

 ).לעיל 3' עמ( הנחיות להכנת מערך השיעור ולהגשתוכמפורט לעיל ב) שלושת חלקיועל (

לעיל כמפורט  Uשל מערך השיעור  מלאטבלה עם פירוט את הבקובץ ההגשה יש לכלול U .ג
 .)לעיל 3-4' עמ(ות ובהמלצ הנחיות להכנת מערך השיעור ולהגשתוב

 –במקרה של הגשה משותפת  .לכותרת התחתית בטופס זהה /המגיששם יש להוסיף את  •
 .לעיל 'השם הוא של מי שכתובתו מופיעה בחלק א

 Uproject.ramzor@gmail.comU  :לפי הכתובת ל"לשלוח בדואאת הקובץ יש  •

 . 15.2.2013ו יום : הוא ל"למשלוח בדוא המועד האחרון •

 .]ה/שם המגיש[ -השיעור החביב עלי  מערך: לציין ישל "של הדוארת הנושא ּובׁש •
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