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 ה"ע, תשאיירירושלים, 

 

 שלום רב לרכזי ומורי המתמטיקהו מנהלי בתי הספרל

 

 ת לעניין אתכם בתכניאנו מבקשים 

 ובמדע   כישרון במתמטיקהמורים להוראת תלמידים ברוכי  הכשרת - מקצה אל קצה"

 ובמדע" ברוכי כישרון במתמטיקה תלמידים ומסגרת לטיפוח

ללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד מתקיימת במכ, תשיעיתה הפעילותהעומדת לפני פתיחת שנת  תכנית שנתית זו,

 ילין, וכוללת שני ענפים: 

תלמידים ברוכי צרכים המיוחדים של לתכנית פיתוח מקצועי למורי מתמטיקה בדגש על מתן מענה  .א

 .הטרוגניות הלומדים בכיתות במתמטיקה הכישרון

 .ח(-)קבוצות מתמטיקה לכיתה ג ולכיתות זמסגרת טיפוח לתלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה  .ב

 

 התכנית מטרות

העלאת מודעותם של מורים לצורך לתת מענה הולם לתלמידים מצטיינים במסגרת הקיימת בכיתת  .1

 המתמטיקה.

ו למורים לטפח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה מתן כלים תאורטיים, דידקטיים ומתמטיים שיסייע .2

 בכיתותיהם.

מתן מענה לתלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע במסגרת שתעניק העשרה, העמקה, טיפוח החשיבה  .3

 המתמטית והמדעית ודפוסי עבודה הקשורים לחקר מתמטי ומדעי.

 

החינוך. בניית התכנית נעשתה בתאום עם בתמיכת מנהלת האגף למחוננים ומצטיינים במשרד  התכנית מתקיימת

והכרתו במסגרת אופק חדש במתווה הישן הקורס למורים מוכר לגמול השתלמות  הפיקוח על המתמטיקה.

  נבדקת.

 

 ות זו את זו:מהתכנית משלבת שתי מסגרות במקביל, אשר משלי

 יסודי(.-והעלי בהיקף של שעתיים שבועיות למורי מתמטיקה )בחינוך היסודי קורס שנת .א

 ( ח-ז ג ותלמידי כיתותמתמטיקה )תלמידי מפגשים שבועיים לתלמידים ברוכי כישרון ב .ב
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  עזרת המורים להמליץ בפנינו על תלמידים מתאימים.אנו מבקשים את 

  .בקורס למורים למורים למתמטיקה לקחת חלקאנו מציעים בנוסף, 

חלק פעיל גם במפגשים לתלמידים. השתתפות בקורס תזכה  הערה: מורים יוכלו להשתתף בקורס המוצע ולקחת

למורי  לאופק חדש כהשתלמות תכניתהנבדקת הכרת כמו כן,  .על פי תקנות משרד החינוך שתלמותבגמול ה

 המתמטיקה.

-18.00  , מורים16.00-17.30התכנית תתקיים בימי רביעי במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין. )ילדים 

19.30 .) 

לעודד את רכזי המקצוע ומורי תחום הדעת להשתתף בעצמם בתכנית ולהמליץ בפנינו על  מזמינים אתכם אנו

  .5.2015.31עד לתאריך  (מצורף)ראו ספח  תלמידים מתאימים

ניסיונו מלמד כי מאחר ואנו פותחים רק קבוצה אחת לכל שכבת גיל חשוב להעביר לנו ההמלצות כבר עתה. 

 .ולאחר שהקבוצות התמלאו לא יכולנו לקבלםבמועד ים לא הובאו לידיעתנו שמות של תלמידים מתאימ

 

 

 ,בברכה

 אש התכנית ר –ד"ר הגר גל 

 וצוות התכנית, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

 

 
 : יםהעתק

 נשיאת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין -פרופ' זמירה מברך 
 סגנית הנשיאה לעניינים אקדמיים, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין  -ד"ר חוה גיא 

 פיזיקה, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין-ראש החוג למתמטיקה -ד"ר שמשון בן דרור 
 ראש בית הספר ללימודי המשך, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין -מרכוס -ד"ר טליה פלד
 מדעים, משרד החינוך ראש אשכול  -ד"ר חנה פרל 

 מפמ"רית מתמטיקה -גב' נרית כץ 
 מנהלת תחום דעת במתמטיקה בקדם יסודי ויסודי  -ד"ר דורית נריה 
 מנהלת האגף לחינוך יסודי  -גב' יהודית קדש 

 מנהלת האגף לחינוך על יסודי -גב' דסי בארי 
 מנהל האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך  -מר מנחם נדלר 

 מנהל מנח"י -פז -שה טורמר מ
 מנהל מחוז ירושלים וממונה על מנח"י, משרד החינוך -מר מאיר שמעוני 

 מפקחת ארצית, תכניות למחוננים באגף למחוננים ולמצטיינים -גב' פנינה זלצר 
 מפקחת ארצית, תכניות למצטיינים באגף למחוננים ולמצטיינים  -גב' מאירה אבידר 
 רפרנטית מחוננים ומצטיינים מנח"י, האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים -גב' פנינה פרידמן 

 רפרנטית מחוננים ומצטיינים מחוז ירושלים, האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים -גב' אינה זלצמן 
 הממונה על החינוך היסודי, מנח"י -ד"ר חיים רובינשטיין 

 יהממונה על החינוך העל יסודי, מנח" -גב' חוה בר טור 
 מחמ"ד מחוז ירושלים -מר אלכס גליקסברג 

 מחמ"ד מנח"י  -מר גיל ברדוגו 
 רפרנט מתמטיקה, מנח"י -מר ישי לוי 
 רפרנט מתמטיקה, מנח"י -רק אמר אריה מ

 ממונה על הפיקוח במנח"י -גב' יפה ישר 
 מנהלת מרכז פסג"ה, מנח"י  -גב' ברנית גולן 
 וכיים, מנח"יהממונה על פרויקטים חינ -גב' ציפי אלבז 

 מנהלת המחלקה למדע וטכנולוגיה, מנח"י  -גב' עפרה אבידור 
גב' שרה רייכמן, גב' ורד הירש, גב' מירי וולף, גב' מריט דרעי, גב' ניצה שיאון, ד"ר רותי רייז, מר סוהיל 

 מדריכים ארציים במתמטיקה -שריף, ד"ר רותי סגל 
רעי, גב' יהודית בלאיש, גב' רבקה קלטוביץ, גב' נרית כץ, גב' גב' תמי רוזוויג,  גב' מריט ד גב' צילה רוט, 

  מדריכים מחוזיים במתמטיקה -סמדר זמיר, גב' רינת תייר, ד"ר דוד פיילכנפלד 
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 המלצה על השתתפות תלמידים בתכנית

 מיועד להמלצה על 
  בכיתות ג ושילמדו בשנת הלימודים תשע" במתמטיקהתלמידים ברוכי כישרון  

  ח-ז בכיתות ושילמדו בשנת הלימודים תשע" במתמטיקהתלמידים ברוכי כישרון  

  בכיתה טשילמדו  במתמטיקהברוכי כישרון ניתן להמליץ על תלמידים  מיוחדיםבמקרים  

 

 ,7, רח' המעגל המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד יליןפיזיקה, -החוג למתמטיקהלכבוד ד"ר הגר גל, 

 .91035ירושלים בית הכרם,  3578ת.ד. 

דוא"ל:   050-2211021, 02-6587506טלפון:   )חייגו את כל הספרות!( 153-2-6587505. פקס

hagarg@dyellin.ac.il 

 

                 ___________שם בית הספר: _____  שם המורה: _____________   שם משפחה: _____________

 _________________________________טלפון סלולרי: ________________  דואר אלקטרוני _

 מדע:________מתמטיקה/מדע בכיתות _____________   ותק בהוראת מתמטיקה/ניסיון בהוראת 

 

 :  להלן שמות תלמידים מצטיינים במיוחד בתחום המתמטיקה

 ( ________ו"עבתשכיתה )   שם פרטי ______________     _____ ____שם משפחה ________ .1

  _______________טלפון _________   ___  _____כתובת _____________________________

 ____________________________________דוא"ל: ______

 

 ________( ובתשע"י ______________    כיתה )שם משפחה _________________     שם פרט .2

 כתובת _____________________________________     טלפון ________________________ 

 דוא"ל: __________________________________________

 

 ( ________ובתשע"י ______________    כיתה )שם משפחה _________________     שם פרט .3

 _______     טלפון ________________________ כתובת ______________________________

 דוא"ל: __________________________________________
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 ( ________ובתשע"יתה )שם משפחה _________________     שם פרטי ______________    כ .4

 ___________ ________     טלפון ____________כתובת _____________________________

 "ל: __________________________________________דוא

 

 ( ________ובתשע"י ______________    כיתה )שם משפחה _________________     שם פרט .5

 כתובת _____________________________________     טלפון ________________________ 

 __________________________________________דוא"ל: 

 

 ( ________ובתשע"י ______________    כיתה )שם משפחה _________________     שם פרט .6

 כתובת _____________________________________     טלפון ________________________ 

 דוא"ל: __________________________________________

 

 ( ________ובתשע"י ______________    כיתה )ם משפחה _________________     שם פרטש .7

 כתובת _____________________________________     טלפון ________________________ 

 דוא"ל: __________________________________________

 

 

 ( ________ובתשע"________    כיתה )י ______שם משפחה _________________     שם פרט .8

 כתובת _____________________________________     טלפון ________________________ 

 דוא"ל: __________________________________________

 

                ____   שם משפחה: ______________  שם בית הספר: ___________שם המורה: ____________

 ____________________________טלפון סלולרי: ________________  דואר אלקטרוני ______
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 טופס פניה למורה משתלם במתמטיקה

 

 

 לכבוד ד"ר הגר גל, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

 , 050-2211021, 02-6587506,  טלפון: 153-2-6587505פקס מס. 
 

 hagarg@dyellin.ac.ilדוא"ל: 

 

 

 
 

 שם: _______________   שם משפחה: ______________  ת.ז: _______________

 כתובת ביה"ס: ____________________              שם בית הספר: _____________  

 _____________________כתובת פרטית: _______________________________

 טלפון סלולרי: ________________        __  _____טלפון:_________

 ___________________________דואר אלקטרוני _____

 :___________________   ותק בהוראת מתמטיקהבכיתות __ ניסיון בהוראת מתמטיקה

 .למורים תכניתהשתתפותי באני מבקש לחזור אלי עם מידע נוסף בקשר ל

 

 תאריך:_______________     חתימה: ____________
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