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" מבססת מיומנויות יסוד בחשבון ומפתחת חשיבה מתמטית.פפששווטט  חחששבבווןןסדרת המתמטיקה "
הסדרה מתאימה לתוכנית הלימודים של משרד החינוך והתרבות, וכוללת את כל התכנים הנדרשים

בחשבון ובהנדסה.
חשוב לעודד את כל הילדים לפתח ביטחון עצמי ביכולתם ללמוד מתמטיקה ולהתלהב מהעשייה
המתמטית. בצד פיתוח מיומנויות היסוד, חשוב לאפשר לילדים לפתור בעיות מסוגים שונים שיש
בהן אתגר וחקר. הילדים מתרגלים להתמודד עם בעיות שצריך לחשוב עליהן ונהנים מההתמודדות.
מהניסיון ומהמחקר אנחנו יודעים שגם ילדים צעירים יכולים להתמודד בהצלחה עם בעיות
מאתגרות. אנחנו רוצים לעודד כל ילד וילדה לפתור בדרכים ייחודיות להם ולתת לגיטימציה לדרכי
פתרון שונות (כולל שימוש בחפצים ובמנייה, ספירה באצבעות, שימוש בידע בעל פה, ציור וכתיבה
במילים ובתרגילים). חשוב שהמורה תפתח אקלים כיתה חיובי שבו שוררת אווירה מעודדת,
סבלנית וסובלנית, שמקבלת כל ילד ואת דרכיו הייחודיות. חשוב שכל מורה תכיר את דרכי החשיבה
של הילדים ותלמד את דרכי הפתרון שלהם. ידע זה עוזר מאוד למורה בהוראה ומאפשר לקדם את
הילדים בצורה הטובה ביותר. העזרה של המורה לילדים נעשית משמעותית יותר ומותאמת לכל ילד

לפי הבנתו וצרכיו. המורה לומדת להשתמש בידע על חשיבת הילדים בתהליך ההוראה. 

Î ÔÂ‚¯‡È ‰˙
יש דרכים שונות לארגון לימודי המתמטיקה בכיתה, וכל מורה תבחר את זו המתאימה לה. אנחנו

מציעים כאן כלים אחדים שיכולים לעזור למורה בהתארגנות. 
לזמן של כַײ10 עד 15 דקות בהתחלת שיעור. חלקררעעייווננוותת  ללפפתתייחחוותת  ששייעעווררייםםאנחנו מציעים 11))

מההצעות האלה הן פעילויות שמתפתחות לאורך זמן, כל שיעור קצת, והן חווייתיות
ומפתחות יכולת חישוב בעל פה ואומדנה תוך כדי שימת דגש בפיתוח התובנה המתמטית.

של ילדיםששאאללוותת  ממייללווללייוותת  ווממששייממוותת  אאחחררוותת  ההממתתאאייממוותת  ללעעבבוודדהה  ששלל  ההממווררהה  עעםם  קקבבווצצהה  קקטטננהה22))
בסבב במשך השבוע. אנחנו מייחסים חשיבות רבה למפגשים אלה שבהם המורה יכולה ללמוד
על חשיבת הילדים ולעזור לילד מהמקום שבו הוא נמצא. בספר מוצגות שאלות מילוליות
המתאימות לעבודה בקבוצת מורה. הילדים יכולים לקלף את השאלה מדף המדבקות שנמצא
בערכת עזרים, ולהדביק אותה במחברת גדולה (פוליו או ספירלה). בדף המדבקות ישנה שאלה
נוספת לילדים שסיימו לפתור ויכולים להתמודד עם בעיה נוספת. העבודה בקבוצה יכולה
להימשך כַײ15 עד 20 דקות. תוך כדי העבודה בקבוצה, המורה עוזרת לילדים לפתח יכולת
תקשורת על חשיבתם, להסביר ולכתוב איך פתרו. פירוט דרכי העבודה בקבוצה הקטנה יבוא
בהמשך. בסוף עבודת הילדים בקבוצה יכול להתנהל דיון בקבוצה על הרעיונות המתמטיים ועל

דומה יכול להתנהל גם עם כל הכיתה לאחר שכל הקבוצות סיימו לפתור אתדדייווןן  דרכי פתרון. 
הבעיות באותו שבוע בקבוצת המורה. הצעות לדיווח במליאה מופיעות בהמשך. 

יש חשיבות שהמורה תכיר את התפתחות אסטרטגיות הפתרון של הילדים מהידוע היום
במחקר. במדריך זה פירטנו את סוג האסטרטגיות של הילדים ואת המינוחים המקצועיים,
בשיעורים שבהן ניתנו שאלות מילוליות לעבודה בקבוצת מורה, ובמקומות שבהם הופיעו

בספר דיווחים על פתרונות שונים של הילדים.  
ששאאללוותת  ממייללווללייוותת  ווממששייממוותת  אאחחררוותת  ההממתתאאייממוותת  ללעעבבוודדהה  עעםם  ההככייתתהה  ככווללהה..33))

בספר מוצגות שאלות מילוליות המתאימות לעבודה עם כל הכיתה. הילדים מקבלים את
הבעיה על הלוח או בספר. הם קוראים יחד את הבעיה ומבררים מה הם הנתונים ומה יש
למצוא בשאלה. בשעה שכל הכיתה פותרת באופן עצמאי במחברות תוך כדי שימוש באמצעי
המחשה אישיים לפי הצורך, המורה עובדת עם ילדים שבחרה בהם לשם תיווך ולבירור דרכי
הפתרון שלהם.  אפשר גם לעודד לעבוד בזוגות.  ילד שסיים פונה להמשך העבודה בספר. לאחר
שמרבית הילדים סיימו לפתור, עוד באותו שיעור, מתקיימים דיווח ושיחה על דרכי הפתרון
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בכיתה.  בחלק גדול מהשאלות שמוצגות לכל הכיתה מופיע גם בספר דיווח שמראה דוגמאות
פתרון של ילדים אחדים.  כדאי לראות את הדרכים שמוצגות בספר ולהשוות אותן לדרכי

הפתרון שהציגו הילדים.  
שבהן הילדים יכולים לעסוק גם בזמן שהמורה  בבסספפרר  ההייללדדייםם  ממווצצעעוותת  פפעעייללווייוותת  ררבבוותת44))

עובדת עם קבוצה. כל הפעילויות באות לפתח הבנה משמעותית של הרעיונות תוך כדי  שימוש
באמצעי המחשה מתאימים. לפעמים נדרש הסבר של המורה או דיון מקדים לגבי אופן העבודה

בפעילויות. הסבר זה יכול להיעשות בהתחלת שיעור. 
במדריך למורה ניסינו לכוון לנקודות שבהן חשוב שהמורה תכין את הילדים לפעילויות
מסוימות. עם זאת, ברוב הפעילויות שבספר, לפעמים אחרי הסבר קצר על מה שנדרש לעשות,
הילדים יכולים לפעול באופן עצמאי או בזוגות. חלק מהפעילויות מסומנות בסמל של אתגר
(בהתחלת הספר מוצגים הסמלים שכדאי להכיר. האתגר מסומן בציור של ילד שהולך על חבל).
חשוב שכל  הילדים יתנסו בפעילויות אתגר. בדרך כלל ניתן לפתור את בעיות האתגר והחקר

בעזרת אמצעי המחשה, וכל ילד יכול לגשת לפתרון מהרמה שבה הוא נמצא. 
פעילויות אלה חשובות גם לילדים קצת יותר מתקשים כי הן מפתחות את החשיבה המתמטית.
לפעמים תיווך קל של המורה מאפשר לילד לפתור. אפשר גם לבקש מהילדים לעבוד בזוגות או
בשלשות ולעזור זה לזה בתהליכי הפתרון. פעילויות מסוימות (מעטות) מסומנות כאתגר
מיוחד (סמל: ילד מטפס על הר), ומיועדות לתלמידים מתעניינים המוכנים לנסות לעבוד עם

בעיות אתגריות יותר.
. בחלק גדול מיחידות ההוראה מוצעות פעילויות המתאימות לעבודה בבית (סמל:ששייעעוורריי  בבייתת55))

בית). פעילויות אלה אינן מטילות עומס מיוחד על הילדים אלא מאפשרות חזרה או ביסוס של
החומר הנלמד. כל מורה תשתמש בהצעות לפי צרכיה.  

ÌÈ¯ÂÚÈ˘ ˙ÂÁÈ˙Ù

אפשר לפתוח שיעורים בכמה פעילויות חווייתיות מחיי הילדים, ולהמשיך לעסוק בהן לאורך זמן
מדי יום. פעילויות אלה מאפשרות חשיפה למושגים רבים ולרעיונות מתמטיים מעניינים בהקשר
מוכר לילדים. העיסוק היוםַײיומי ברעיונות מאפשר לילדים להגיע לרמות גבוהות של חשיבה, כולל
עיסוק במספרים גדולים ובעקרונות של המבנה העשורי. במשך הזמן יצטרפו עוד ועוד ילדים שיהיו
מסוגלים לענות בעל פה ומהר. פתיחות שיעור אלה מחזקות את יכולת החישובים בעל פה ואת
יכולת האומדנה. רצוי שבפתיחות השיעורים יוצגו גם אמצעי המחשה ואופן העיסוק בהם.
מניסיוננו, שיחות פתיחה אלה הופכות די מהר לאחד המנופים הגדולים להישגים גבוהים של

הילדים.  
חקירת מספר היא אחת מפעילויות פתיחת שיעור המזמנת חזרה על ידע קודםחחקקייררתת  ממסספפררייםם..

ועיסוק במושגים מתמטיים חדשים הנכנסים כבדרך אגב, ולא בלמידה מכוונת מראש. הפעילות
מתאימה לכל הילדים ומאפשרת לכל תלמיד לעבוד ברמתו, אך גם להתעשר מידע של אחרים.
המורה יכולה לבחור מספר כרצונה או בהקשר לאירועים מסוימים.  בחקירת מספר אפשר להתייחס

אל:
: כמה יחידות, עשרות, מאות או אלפים יש במספר? מהי ספרת היחידות, ספרתההררככבב  ההממסספפרר

העשרות וכו'. לדוגמה: במספר 125  יש 5 יחידות בודדות, 2 עשרות בודדות ומאה אחת.
או: בַײ125 יש 125 יחידות או 12 עשרות וַײ5 יחידות וכד'.

:  שכנים: קודם, עוקב, שכנים מעל ומתחת בלוח הַײ200, או בלוחממייקקווםם  ססיידדוורריי  עעלל  צציירר  ההממסספפררייםם
.  דוגמה: 125 הוא איַײזוגי כי ספרת היחידות שלו 5תתככווננוותת  ששווננוותת  ששלל  ההממסספפרר::  זזווגגיי,,  אאייַײַײזזווגגייהַײ300. 

היא איַײזוגית. די לבדוק את ספרת היחידות מכיוון שהעשרות הן תמיד מספרים זוגיים, כי הרי 10
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הוא מספר זוגי וכל כפולה של 10 יהיה גם הוא מספר זוגי.  100 הוא מספר זוגי (ניתן לחלק אותו
לַײ50 וַײ50).  20 הוא מספר זוגי (10 וַײ10) ולכן די לבדוק אם 5 בספרת היחידות הוא מספר זוגי.  

או 125 לא מתחלק בַײ2 – תישאר שארית 1.
לדוגמה: אפשר לחלק את 125 לַײ5 וגם לַײ25, לכן הוא מספר פריק (כי ניתן לחלקרראאששוונניי  אאוו  פפררייקק..  

אותו במספרים שונים מַײ1 ובמספר 125 עצמו).
19 — אינו מספר פריק, אפשר לחלק אותו רק לַײ1 או לעצמו, לַײ19.  זהו מספר ראשוני.  כדאי לבקש
מהילדים לחפש על לוח המאה עוד מספרים ראשוניים (מספרים שאפשר לחלק אותם רק לַײ1

ולעצמם). 
דרך נוספת להגיע למספרים ראשוניים ופריקים היא על ידי קפיצות על ציר מספרים או על לוח
מאה.  כדאי להתחיל במספרים קטנים יותר כמו 24, 30. האם אפשר להגיע למספר בקפיצות של 

2?  בקפיצות של 3? וכן הלאה.   אם אפשר להגיע למספר רק בקפיצות של 1 או בקפיצה אחת של
המספר עצמו – המספר ראשוני.  

:  לאילו מספרים אפשר לחלק?  חחייללווקק  בבממסספפררייםם  גגדדווללייםם
לדוגמה: 125 — אילו מספרים קל לדעת אם ניתן לחלק אותם ללא שארית?  האם ניתן לחלק לַײ2?

מדוע?  האם ניתן לחלק לַײ3? איך נדע?  דוגמה לפתרון של ילד:
אורי אמר: אני יודע שַײ120 לחלק לַײ3 זה 40. יש לי עוד 5. 5 לא מתחלק בַײ3 בלי שארית לכן 125

לא מתחלק לַײ3.
רינת אמרה: אני יודעת שַײ30 מתחלק בַײ3. 120 = 30 + 30 + 30 + 30 וגם סכום של 30 מתחלק בַײ3.

בַײ125 יש עוד פעם אחת 3 ונשאר 2. אז 125 לא מתחלק בַײ3 (כי יש שארית 2).
אפשר לבקש לכתוב עוד מספרים שהילדים יודעים שהם מתחלקים בַײ3.

אם תהיה חזרה מדי פעם על המושגים החדשים, חלק ניכר מתלמידי הכיתה יקלוט, יבין וישלוט
במושגים רבים שאינם כלולים בתוכנית הלימודים של כיתה ג'.

— ילדים גם מציעים להשתמש בשברים או בכפולות המספר.חחצציי  ממ....,,  ככפפוולל  ממ......,,  ררבבעע  ממ......,,  פפיי  44  ממ......
דוגמה, 125 הוא חצי מַײ250, הוא רבע מַײ500.  מובן שאפשר לעשות זאת במספר המתחלק לַײ2 ולַײ4

והמנה שלו היא מספר שלם: 244 — חצי ממנו הוא 122, רבע ממנו הוא 61 וכן הלאה.

:  דוגמאות למספרים שהם פאלינדרומים (שמתקבל אותו מספר אם קוראים אותופפאאללייננדדררווםם
מימין לשמאל ומשמאל לימין). כמו: 121, 303, 1441.  אפשר לחפש מספרים נוספים כאלה בתחומי

מספרים שונים. 

אפשר לבנות תרגילים מספרות המספר הנחקר שהתוצאה שלהם הוא המספר המבוקש.  
דרך זו מאפשרת לילדים שונים לבטא את ידיעותיהם ואת יכולתם.  תלמידים חזקים ייצרו תרגילים

המורכבים מפעולות חשבון אחדות וממספרים גדולים.  
אפשר, לדוגמה, לשאול כמה חסר למספר כדי להגיע לעשרת הבאה, למאה:חחייבבוורר  תתררגגייללייםם  ללממסספפרר

הבאה, לאלף הבא או למספר אחר.  בכמה גדול 125 מַײ80?
נוסף על העיסוק בחקירת מספרים בעל פה עם מליאת הכיתה, אפשר לבקש מהילדים לחקור

בעצמם מספר, ולרשום במחברת מה מצאו עליו.  זו פעילות שמתאימה גם לעבודה בזוגות.

X25 ,150–25 ,12X ,5שילדים נותנים לַײ125: 10+5דדווגגממאאוותת  ללתתררגגייללייםם
10+5X10+2X20+25 ,100+20+5 ,10X.5
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כדי שהילדים יוכלו לרשום חישובים שהם מבצעים במהירות בראש, אפשר להציע לעשות זאת

בעזרת חיצים או ברישום של כמה תרגילים שונים.
לדוגמה, את החישוב של 146 וַײ37 אפשר לכתוב כך:  

   ±∏≥→→   ±∏∞´≥→→   ±μ∞´≥∞→→   ±¥∂´¥→→±¥∂´≥∑

הרישום בעזרת חץ מאפשר לילדים רבים להתגבר על קושי  המתעורר כשהם רוצים לרשום תרגיל
בדרך הדומה לחישוב המהיר בראש. אם היינו רושמים סימן שווה במקום החיצים, התרגילים היו
שגויים. 146 ועוד 37 לא שווה לַײ146. 146 לא שווה לַײ150 או לַײ183 שמתקבל בסוף. חשוב
שהתלמידים יבינו את משמעות סימן השוויון בדרך הבאה: הביטויים או מספרים שמשמאל לסימן
שווים תמיד לאלה שמימין לסימן. במקום לרשום ארבעה תרגילים שונים, השימוש בחיצים מאפשר

לרשום את התהליכים בתרגיל אחד מהיר.

 ÌÈ„ÏÈ Ï˘ ˙ÂÂ¯˙Ù ÏÚ ÁÂÂÈ„
בהמשך המדריך אנחנו מציעים לעבוד עם קבוצה קטנה של ילדים על דרכי הפתרון שלהם בפתרון
בעיות מילוליות או בעיות אתגר אחרות. נוסף על הדיווח של הילדים בקבוצה הקטנה, אפשר בערך
פעם בשבוע לערוך דיון כיתתי שבו יוזמנו שנייםַײשלושה ילדים לדווח על דרכי הפתרונות שלהם.
רצוי לבחור ילדים שפתרו בדרכים שונות. דיווח זה מתאים לפתיחת שיעור ויכול להימשך כַײ10–15
דקות. בבתי ספר שיש בהם מטול שקפים, כדאי שהילדים יכינו את הסבריהם על שקף או שהמורה

תצלם את דף ההסבר מהמחברת על שקף. הילדים יכולים להביא את אמצעי ההמחשה 
שעבדו איתם להדגמה בפני הכיתה (גם כאן רואים טוב יותר אם יש מטול שקפים). אם אין מטול,
יעשה הדיווח על ידי הסבר שייתן הילד לכיתה והדגמה על הלוח. במקרה כזה כדאי שכמה ילדים
יכינו את פתרונותיהם על הלוח לפני הדיווח כדי שהדיווח יהיה מהיר יותר והילדים לא יתעייפו.
כדי לעודד אווירה מקבלת ותומכת, כדאי להרגיל את הילדים לתת משוב חיובי ולהתייחס לדברי
המציגים. אפשר לומר דברים כמו: "הסברת ברור מאוד." "הדרך שלך קצרה יותר וזה יפה," "תסביר

שוב מה עשית שם?". אפשר גם לשאול "אם היה לך קשה בדרך, מה עזר לך?".
המורה יכולה לעזור לילדים לראות אם הבינו את ההסברים. אפשר לבקש מהילדים לומר מה דומה

ומה שונה בדרכים שהילדים פתרו, ולדון ברעיונות מתמטיים שעולים מהסיטואציה.

„ÈÓÏÓÂÁ ˙·Ò‰ ¨ÌÂÎÈÒ ¨˘„Á ¯· ÔÙÂ‡ ÏÚ ÌÈ¯˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ÚÂˆÈ
התחלת שיעור היא גם זמן טוב ללמידת רעיונות חדשים. אנחנו מעוניינים שהילדים ירכשו חלק
גדול מהרעיונות המתמטיים תוך כדי פתרון בעיות והתנסות, ולא בהכרח בדרך של הקניה ישירה.
דבר זה יכול להיעשות באמצעות חיפוש דרכים שונות לפתרון בעיות מילוליות או על ידי משימות
מתמטיות אחרות. כמובן, לאמצעי ההמחשה יש תפקיד מרכזי בהקניית מושגים מתמטיים לילדים.
לפעמים נרצה להקנות רעיון חדש או לפתח שיחה עם ילדים סביב רעיונות מתמטיים. פתיחת
שיעור היא זמן טוב לכך. כדאי גם לחשוב על הפעילויות המופיעות בספר הילדים. לגבי חלק
מהפעילויות חשוב להסביר איך פועלים בהן. לפעמים הדגמה קצרה במליאת הכיתה מקילה את
עבודת הילדים בהמשך ומאפשרת להם להיות עצמאיים יותר. המורה יכולה להתפנות ולשבת עם
קבוצות קטנות של ילדים. בהמשך המדריך למורה אנחנו מציעים פעילויות שחשוב כי המורה
תסביר אותן מראש או באילו רעיונות מקדימים להם כדאי לדון בהתחלת השיעור. ההצעות

מופיעות ביחידות הלימוד השונות.
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אנחנו יודעים מהמחקר ומהתנסות רבת שנים בבתי ספר רבים בארץ, שעבודת המורה עם קבוצה
קטנה של ילדים על פתרון בעיות היא פעמים רבות המרכיב החשוב והמשמעותי ביותר במשימה

המוטלת עליה, להביא את הילדים להישגים גבוהים ולפיתוח תובנה מתמטית. 
העבודה עם קבוצה קטנה מאפשרת למורה להכיר מקרוב כל ילד ואת דרך החשיבה שלו. אנחנו
מציעים שהמורה תעבוד עם קבוצות קטנות בכיתה בסבב שבועי. בכיתה ג' העבודה יכולה להימשך
כַײ20 דקות בקבוצה. לעתים תוכל המורה להספיק לשבת עם שתי קבוצות בשיעור אחד.
ארבעַײחמש פעמים במהלך כל חוברת אנחנו מציעים בספר שאלה מילולית לעבודה בקבוצה
הקטנה. כשהמורה עובדת עם הילדים בקבוצה, ילדי הקבוצה יכולים להדביק את השאלה במחברת

îַת העזרים. בדף נמצאת גם בעיית המשך בשביל הילדיםגדולה. השאלה נמצאת בדף מדבקות בערּכ
שיכולים להספיק להתמודד עם בעיה נוספת.

דרך העבודה בקבוצה: רצוי לעבוד בקבוצות הטרוגניות. הילדים לומדים זה מזה ופותרים בדרכים
מגוונות. אנחנו רוצים לעודד כל ילד לתפוס את עצמו כפותר בעיות טוב, ואיננו מתייגים ילדים

לחזקים או לחלשים.
הצגת הבעיה: אחרי שהילדים מדביקים את הבעיה במחברת, כדאי שהמורה תקרא את הבעיה
בקול. אפשר לקרוא אותה פעמיים או שלוש אם יש הרגשה שהילדים לא מבינים אותה. מציעים
לילדים להתחיל לעבוד. מניחים על השולחן אמצעי המחשה מתאימים לפתרון הבעיה: אמצעים
כמותיים לפתרון בעיות כפל וחילוק, אמצעים ליחידות, לעשרות, למאות ולאלפים למבנה העשורי,

ואומרים לילדים שהם יכולים להשתמש בעזרים ולפתור בכל דרך שמתאימה להם.
תפקידי המורה בקבוצה: אחרי שהילדים מתחילים לעבוד, על המורה לנסות לאתר את המתקשים
ואת אלה שנראה כי לא הבינו את הבעיה. היא יכולה לחזור על הבעיה ולהציג אותה במילים
אחרות. אפשר לבקש מהילד לחזור על הבעיה ולספר מה הבין ממנה. אם הילד עדיין מתקשה,
אפשר לכוונו לאמצעי המחשה. אפשר לעזור לו להתחיל לייצג את הבעיה. חשוב לא להדגים לילד
איך פותרים, אלא לעזור לו להגיע לפתרון בעצמו. כדאי לעבור מילד לילד ולראות אם הם פותרים.
אפשר לבקש מהילדים שיסבירו את דרך הפתרון שלהם. תיווך נוסף יכול לעזור לילדים להסביר את

דרך חשיבתם בעל פה ובכתב. 

Î· „ÂÚÈ˙· ‰¯ÊÚ ·˙
כדאי לעודד את הילדים לתעד בכתב את דרך הפתרון שלהם. חשוב שהתיעוד בכתב יהיה קרוב למה
שהילד ביצע. אם הוא פתר בעזרת חפצים – אפשר לצייר אותם, אם הוא פתר בעזרת אסטרטגיה
של ספירה, למשל באצבעות – אפשר לצייר את האצבעות ולרשום מעליהן את המספרים שהילד
אמר. אם הילד פתר בעל פה, אפשר לעודד אותו לרשום תרגיל מתאים. ילדים שסיימו מהר יכולים
לקבל בעיית המשך.  בדרך כלל בעיית ההמשך קשה יותר. ילדים איטיים או ילדים מתקשים יכולים
להסתפק בבעיה אחת, בעוד שהאחרים יפתרו שתי בעיות.  חשוב לעזור לילדים לרשום תרגילים

מתאימים לשאלות, גם אם פתרו את הבעיה ללא עזרת תרגיל.
דיון: כשכולם סיימו לפתור לפחות בעיה אחת, אפשר לנהל דיון ובו יספרו הילדים על דרך הפתרון
שלהם. חשוב מאוד לעודד את הילדים ולהראות להם שדרכי הפתרון השונות שלהם מתקבלות
ומוערכות. כדאי להתחיל את הדיווח באסטרטגיות מוחשיות (של "ייצוג ישיר") כדי להדגיש את
חשיבותה של העבודה המשמעותית באמצעי המחשה. אפשר לשאול את הילדים אם הדרכים
שלהם דומות או שונות. אפשר לנסות לדבר על רעיונות מתמטיים שעולים תוך כדי הלימוד. אחרי
שמסיימים סבב עם כל הקבוצות כדאי לערוך גם דיון כיתתי שבו יציגו שנייםַײשלושה ילדים את

פתרונותיהם השונים, ויתקיים דיון. 
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אפשר לתעד במחברת של המורה את תהליכי החשיבה והפתרון תוך כדי העבודה בקבוצה הקטנה
או מיד לאחר פעילות. אפשר להכין לכל ילד דף במחברת המורה, שבו המורה רושמת איך הילד
פועל ומתקדם. התיעוד יכול להיות לגבי שאלה מילולית או כל פעילות חשבונית אחרת שמתקיימת

בקבוצת מורה (בעיית חקר, למידה של נושא חדש, חידת אתגר). 
מדבקות ומחברת מורה: בזמן העבודה בקבוצה, המורה יכולה לכתוב לעצמה בקיצור, על גבי
מדבקה, בנוגע לכל ילד, איך הוא עבד. היא רושמת בקיצור את השאלה ו/או התרגיל שמתאים
לשאלה שהילדים פתרו באותו יום, וכן את התאריך ואת דרך הפתרון של הילד. למשל, המורה יכולה
להתייחס למדדים הבאים: האם הילד הבין את השאלה המילולית? באיזו אסטרטגיית פתרון הוא
השתמש? האם השתמש באמצעי המחשה, ואם כן באילו? האם התרגיל התאים לשאלה? האם
הזדקק לתיווך? האם תיעד באופן ברור במחברתו את דרך הפתרון? האם הצליח לדווח לחברי
הקבוצה את דרך הפתרון שלו? אחר כך תדביק המורה את המדבקה ב"מחברת מורה", שבה מוקצה
לכל ילד מקום משלו. תיעוד זה מאפשר למורה לעקוב אחרי התהליך שהילד עבר, ואחרי השינוי
וההתקדמות שלו במהלך השנה. (חשוב שהמורה תרכוש במהלך הזמן ידע ומונחים מקצועיים

הנוגעים להתפתחות אסטרטגיות הפתרון של הילדים — כדאי לקרוא וללמוד). 
בהתחלת תהליך התיעוד ייתכן שהמורה תצטרך לכתוב ביתר הרחבה ופירוט כדי להבין טוב יותר מה
הילד עשה. בהמשך היא תרכוש מיומנות תיעוד ותקצר את כתיבתה על ידי שימוש ב"קיצורי דרך".

דוגמה לכתיבה מקוצרת על גבי מדבקה:

ÓÂ˙˘ ‰„ÈÓÏ ÈÏ‚¯‰Î· ÌÈ ‰ˆÂ·˜· ‰„Â·Ú
חשוב להקנות לילדים הרגלי למידה. כדאי להרגיל את
הילדים שאינם עובדים עם המורה לא לגשת אליה בזמן
עבודתה בקבוצה. חשוב לעבוד עם הילדים על פתרונות
אפשריים למצבים שבהם הם זקוקים לעזרה והמורה
עסוקה. כדאי להבהיר את הכללים באופן ברור. מה
עושים כשמסיימים? איפה החומרים? מי לוקח ומי
מחזיר, וכן הלאה. חשוב לשוחח עם הילדים על דרך
עבודתם בשעה שהמורה הייתה עסוקה בקבוצה: איך

נעזרו זה בזה ואיך פתרו קשיים שהתעוררו. 

Ó‡Î· ÌÈ¯ÊÚÂ ‰˘ÁÓ‰ ÈÚˆÈß‚ ‰˙

בבעעררככתת  עעזזררייםם::
לכל ילד יש בערכת העזרים שני דפי קרטון—(לבני דינס)אאממצצעעיי  ההממחחששהה  ללממבבננהה  ההעעששוורריי  ——  ללבבננייַײַײ1100

לחיצים של 20 יחידות, 20 עשרות וַײ8 מאות, ודף קרטון לחיץ עם 4 אלפים. חשוב לארגן את
העזרים במקום מתאים (בתא שלהם, או שהמורה תאסוף את החומרים האלה ותשמור אותם
במרוכז בכיתה). במהלך השנה, כשנעסוק במספרים גדולים יותר, אפשר שהילדים ייקחו חלק

. חשוב שבכיתה יהיו גם אמצעים""ללבבננייםם""מהלבנים לשימוש בבית. אנחנו קוראים לאמצעים אלה
דומים מפלסטיק לשימוש הילדים.

— בספר מופיעה שאלה מילולית שמתאימה לעבודה בקבוצותששאאללוותת  ממייללווללייוותת  ללקקבבווצצתת  ממווררהה11))
קטנות בסבב של כל הקבוצות. כשהמורה עובדת עם הקבוצה, הילדים מדביקים במחברת את
השאלה. השאלות נמצאות גם בספר וגם על דף מדבקות שנמצא בערכת העזרים. הילד יכול
לקלף את המדבקה ולהדביקה במחברת. ילדים שמסיימים מהר יכולים לקבל בעיה נוספת.
"בעיות ההמשך" נמצאות בצד שמאל של הבעיות המקוריות בדף המדבקות. שתי הבעיות

מופיעות באותו צבע כדי להקל את זיהויה של בעיית ההמשך.

גל (תאריך) – כמה ימים בשנה
ייצוג ישיר בלבניַײ10 (7 פעמים 30

וַײ5 פעמים 29). איסוף עשרות
בקבוצות 30, איסוף עשרות

בקבוצות 20 ואיסוף יחידות. 
הבינה את השאלה, תרגיל נכון.

תיעוד ע"י ציור ותרגילים.
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כדאי לאסוף את דפי המדבקות מהילדים בתחילת השנה, לשמור אותם בכיתה ולתת לכל ילד
דף מדבקות בזמן העבודה עם המורה. (אין חשיבות איזה דף מדבקות הילד מקבל בכל פעם —

הדפים זהים).
בערכת העזרים יש לכל ילד שני דפים של קרטון לחיץ עם מצולעים. המצולעים——  ממצצווללעעייםם22))

ãְנות. בפרקי ההנדסה בספרישמשו את הילדים במגוון פעילויות, חלקן חופשיות וחלקן מוב
השני עושים שימוש רב במצולעים.

— כדאי שהילדים ירכשו מחברת פוליו גדולה. במחברת זו הם יפתרו אתממחחבבררתת  חחששבבווןן  גגדדווללהה
הבעיות המילוליות בקבוצת המורה ופעילויות נוספות שהספר מפנה לעבודה במחברת. רצוי
שהמחברת תהיה גדולה (בגודל פוליו) כדי שהילד יוכל לרשום ללא קושי את דרך פתרונו. המחברת
תאפשר לעקוב אחר התקדמותו של הילד לאורך זמן. אפשר להראות את המחברת להורים באספות

הורים ומדי פעם לשלוח אותה הביתה.

:עעזזררייםם  ננווסספפייםם
דפי כרטיסיות כפלדף שטרות כסף וקוביות אלף

דף זוויות שקוףשקית רצועות
דף משחק מסלול  + קובייה

בהתחלת הספר מוצגים סמלים שיופיעו בספר ליד הפעילויות השונות. הסמלים יכולים:ססממללייםם
לעזור במהלך השיעור ולכוון לפעילויות המתאימות לשיעורי בית, לפעילויות אתגר ואתגר מיוחד.
את פעילויות האתגר אנחנו מייעדים לכל התלמידים. לפעמים כדאי לעבוד בזוגות בפעילויות אלה.

יש ילדים הזקוקים לתיווך בפעילויות האלה. חשוב גם לנהל שיחה במהלכן. 
: בחלק הבא של המדריך נעסוק בכל אחת מיחידות הלימוד.  נציע הצעות לפתיחותייחחיידדוותת  ההסספפרר

שיעור ולארגון השיעורים, נתייחס לדרכי פתרון של ילדים במקומות המתאימים, ונרחיב לגבי
השימוש באמצעי ההמחשה.  כמו כן נתייחס לחלק מהפעילויות.  בספר הילדים יש גם פעילויות

המתאימות לשיעורי בית, והן מסומנות בסמל בית.  

·ÂÁ‰¯˘Ú‰Â ÏÂ‚¯˙ ˙¯
חוברת  זו היא חוברת  בחירה ואפשר גם לסיים את כל תכנית הלימודים של משרד החינוך בצורה

מספקת עם 3 הספרים הראשוניים של הכיתה.  
ורעיונות מתמטיים חדשים. הפעילויות אמורות להיות מוכרותללאא  ננללממדדייםם  ממווששגגייםםבחוברת זו 

לילדים מהעבודה בספרים האחרים. הדבר נעשה כדי שהמורה לא תצטרך לבלות זמן נוסף ללמד
איך לעבוד בפעילויות אילו, אלא הן נועדות לתרגול נוסף.

החוברת יכולה לשמש אותנו בכמה דרכים:
היא יכולה ללוות את הלמידה כתרגול נוסף לאורך השנה. על הדפים מצוין לאילו דפים בספר••

הם מתייחסים כאשר הפעילויות דומות. 
אפשר לעבוד על  עמודים אילו מיד אחרי שעמודים דומים נלמדו בכיתה או מאוחר יותר••

למי שמרגיש שתרגול זה נחוץ לכיתתו או לחלקננווססףףכחזרה. המטרה היא לתת כאן תרגול 
מהילדים בכיתה.

אפשר להשתמש בחוברת  גם כדי לתת תרגול נוסף כשיעורי בית. דפי האתגר שמופיעים בסוף••
החוברת ייתנו מענה לילדים חזקים ולכל הילדים שמגיעים לפתור פעילויות אלו. אפשר לתת

לילדים לסתור פעילויות נוספות אלו מדי פעם.
אפשר לתת את הספר לכל ילדי הכיתה כתרגול ואתגרים נוספים. אפשר גם לתת את הספר רק••

לילדים מסוימים בכיתה לפי בחירת המורה. כל התכנים של תכנית הלימודים ותרגול הולם
להם נמצאים בשלושת הספרים הראשונים. הספר הרביעי בא לתת מענה לגבי כמות התרגול

לפי שיקול דעת המורה, ומספק פעילויות אתגר נוספות.
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אפשר גם לתת חלק מהפעילויות בספר זה או את כולן לעשות בחופשת הקיץ כדי לשמר את••
הידע של הילדים וכחיזוק לקראת שנת הלימודים הבאה.

È¯Â˘Ú ‰·Ó

בספר הראשון של כיתה ג' יש עיסוק רב בפיתוח רעיונות המבנה העשורי, בהתחלה עד 100 ועד
1,000 ובהמשך עד 10,000. בכיתה ב' למדו הילדים את רעיונות המבנה העשורי בעזרת אמצעי
המחשה מגוונים של יחידות, עשרות ומאות, בעזרת פילוג, ובפתרון בעיות ותרגילים באסטרטגיות
ייחודיות של הילדים. בסוף השנה נלמדו גם האלגוריתמים של החיבור והחיסור המאונכים
הסטנדרטיים, לאחר שפותחו אלגוריתמים ביניים של רישום תוצאות פילוג במאונך.  בספר
הראשון של כיתה ג' חוזרים לפיתוח תובנה מתמטית במספרים גדולים בדרכים שונות, ורק בספר
השני מראים את החיבור והחיסור המאונכים גם במספרים במאות ואלפים. עובדים זמן רב על
שימוש באמצעי המחשה של יחידות, עשרות, מאות ואלפים (לבניַײ10, לוח 200, ציר מספרים).
בהיכרות וייצוג של מספרים גדולים, בפעולות חיבור וחיסור, ובפעולות כפל של מספרים
חדַײספרתיים במספרים דוַײספרתיים ותלתַײספרתיים.  עוסקים בסדרות מספרים תוך כדי שימת
דגש בעלייה וירידה ביחידות, בעשרות, במאות ובאלפים.  עובדים על בעיות עם נעלם בחיבור
שמעודדות שימוש בדרכי פתרון שונות, ולאו דווקא בעזרת חיבור וחיסור במאונך.  בבעיות אלה
הילדים מנסים פעמים רבות להשלים לעשרת הקרובה ולמאה הקרובה כחלק מתהליך הפתרון.
עובדים על הרכבי מספר ועל המרות ופריטות בדרכים שונות כדי לבטא אותו מספר.  עוסקים בכפל
ובחילוק של מספרים בַײ10, בַײ100, ובַײ1000.  רעיונות המבנה העשורי וההמרות נבנים גם בפרקים
העוסקים במדידות אורך ובמדידות משקל הנמצאים בספר הראשון.  הילדים לומדים לקשר בין
יחידות שונות ולבצע המרות ביניהן (המרות בין מטר, קילומטר, מילימטר, קילוגרם, גרם וטון).

נוסף על כך, יש בספר הראשון פרקים בנושאי כפל וחילוק, גימטרייה, לוח השנה וחגים. 
:  חשוב להשתמש במילים "יחידות בודדות" לציון היחידותששפפהה  ——  ייחחיידדוותת,,  עעששררוותת  ווממאאוותת  ""בבוודדדדוותת""

החופשיות (שאינן מאוגדות בעשרת) כי גם העשרת מכילה יחידות.  לדוגמה, אם מראים 2 לבנים
של עשר וַײ5 לבנים של יחידות, ושואלים כמה יחידות יש בכל המספר, התשובה היא 25 יחידות.
בתוך 2 העשרות יש 20 יחידות.  לכן השימוש בביטוי "יחידות בודדות" מדגיש שיש גם יחידות

ãֵנים של 10 (ושל מאה או אלף).  אפשר לומר "עשרות בודדות" כשהעשרות הן רקאגודות בלב
בצורת עשרות (שניתן לייצגן בעזרת לבנים של 10).  יש גם עשרות בתוך מאות ואלפים.  

– כדאי להראות לילדים איך לסמן באופן סכמתי את היחידות, העשרות,ססייממווןן  ההללבבננייםם  בבככתתבב
המאות והאלפים שמיוצגים בעזרת לבניַײ10.  גם במקומות שבהם מבצעים המרה כדאי להראות
לילדים דרכים לסמן זאת, למשל להקיף בקו את הלבנים שממירים או לצבוע בצבע אחר לבנים
חדשות שמתקבלות.  בספר מודגמים במקומות שונים ציורים סכמתיים כאלה שילד יכול לצייר
בעצמו.  במקומות שבהם הילד צריך לזהות לבנים בספר, הן ניתנו בציור מלא — בצבע ובחלוקה
פנימית לריבועים קטנים. במקומות שבהם הילדים עצמם צריכים לצייר לבנים, הם מתבקשים

לעשות זאת בציור פשוט.  

˜ÂÏÈÁÂ ÏÙÎ

בספר הראשון עוסקים רבות בכפל בעשרות, במאות ובאלפים שלמים, ובכפל של מספרים
חדַײספרתיים במספרים דוַײספרתיים ובתלתַײספרתיים בעזרת אמצעי המחשה ופילוג.  בסוף הספר
חוזרים לעסוק בכפל ובחילוק בתחום לוח הכפל ובקשרים ביניהם.  ביחידה 34 ניתנת בעיה מילולית
של כפל לעבודה עם הילדים בקבוצת מורה, בין השאר גם כדי לראות באילו דרכים הילדים פותרים
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בעיית כפל של 6 כפול 8.  ישנה שם התייחסות לדרכי פתרון מגוונות לבעיית כפל כזאת.  תיאור של
מופיע בהסבר ליחידה 34.  ממגגווווןן  אאססטטררטטגגייוותת  פפתתררווןן  ששבבההןן  ייללדדייםם  ממששתתממששייםם  ככדדיי  ללפפתתוורר  בבעעייייתת  ככפפלל

·Ú‰ ‰˘‰ ÁÂÏ®± ‰„ÈÁÈ© ‰È¯ËÓÈ‚Â È¯
  ± ‰„ÈÁÈ

יחידה זו עוסקת בנושא אותיות כמספרים, כלומר בגימטרייה. ביחידה ניתן הערך המספרי של כל
האותיות מאל"ף ועד ת"ו.  במידע לתלמיד, האותיות מסודרות בטורים לפי המבנה העשורי.  

הטור הראשון הוא טור היחידות, בטור השני מובאת העשרת השנייה ובו יש לשים לב למספרים
טו, טז.  הטור השלישי הוא טור העשרות השלמות, והטור הרביעי הוא טור המאות.

בלוח השנה העברי התאריכים רשומים באותיות. ביחידה ישנן פעילויות המתייחסות ללוח השנה.
:פפתתייחחתת  ששייעעוורר

שמות חגי ישראל הם בעלי משמעות, לדוגמה — ראש השנה. המילה "ראש" מציינת התחלה, לכן
ראש השנה פירושו תחילת השנה. השם פורים מקורו במילה פור, שמשמעו גורל.

ישנם חגים ששמם הוא התאריך שבו הם חלים. אפשר לבקש מהילדים לחשוב על שמות של חגים
שהתאריך מופיע בשמם. יש חגים כמו: טו בשבט, ט באב, טו באב.  לג בעומר מראה את מספר

הימים לספירת העומר.  
אפשר לבקש להסתכל בטבלת המספרים שבספר כעל אותיות, ולגלות באיזה תאריך בחודש חל החג.

: המורה אומרת מספר והילדים אומרים את האות, ולהפך, המורה אומרת אותההצצעעהה  ללממששחחקק
והילדים אומרים את הערך המספרי שלה.

אחרי כמה משחקים תאמר המורה את המספר 21 (שאינו מופיע בטבלה). המטרה שהילדים יבינו
שמספר זה מורכב מַײ1+20;  20= כ 1= א (כ"א).

כשכותבים מספרים, מתחילים למען הנוחיות מהעשרות.  תחילה כותבים את האות שמציינת את
העשרות ואחר כך את האות שמציינת את היחידות (מימין לשמאל כמו שקוראים בשפה העברית).  

דוגמה נוספת: 231 – כותבים מימין לשמאל מאות, עשרות יחידות: רל"א.
להשלים את המשימותששייעעוורריי  בבייתת::אפשר לחלק את היחידה לשני שיעורים שונים.  המלצה ל

שהתלמידים לא סיימו בכיתה.

®¥≠≤ ˙Â„ÈÁÈ© ≤∞∞–‰ ÌÂÁ˙· È¯Â˘Ú ‰·Ó

≤ ‰„ÈÁÈ
חוקרים את המספר 125 (ראו דוגמאות לחקירת המספר בהקדמה, בחלק של:פפעעייללוותת  פפתתייחחהה

פתיחות שיעור בעמוד 6). בהמשך השיעור תשב המורה עם קבוצה 3 כדי לסייע בפתרון הבעיה
סדרות מספרים.ההממללצצהה  ללששייעעוורריי  בבייתת::המילולית, שאר הילדים יעבדו במשימות שבספר.  

בהמשך השיעור המורה יושבת עם קבוצה קטנה על פתרון בעיה מילולית,:ששאאללהה  בבקקבבווצצתת  ממווררהה
ואילו שאר הילדים עובדים במשימות השונות שבספר. הבעיה עוסקת בכפל של מספר חדַײספרתי
במספר דוַײספרתי.  אין הכוונה שהילדים ילמדו לעשות כפל פורמלי של מספר חדַײספרתי במספר
דוַײספרתי. המטרה היא לחזק את רעיונות המבנה העשורי דרך פילוג ושימוש באמצעי המחשה של

יחידות, עשרות ומאות.

≥ ‰„ÈÁÈ
: פפתתייחחתת  ששייעעוורר

חידה: מחברת עולה 12.00 ש"ח.  באילו מטבעות או שטרות ומטבעות אפשר לשלם סכום זה?
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ñִצאו שלוש אפשרויות שונות.מ
כדאי לדבר עם הילדים על צרכנות נבונה, על כך שיש הבדל בין חנויות וכדאי לבדוק איפה יש
מחירים נוחים יותר.  ביחידה מופיעים מחירון של כלי כתיבה בשתי חנויות שונות.  יש קנייה

מכוונת, יש קנייה חופשית ויש קנייה עם עודף.  
כדי להבין מהי צרכנות נבונה, כדאי להתחיל בדוגמה שתחייב שיקול דעת נכון. בשלב הראשון
יתבוננו הילדים בטבלה. האם יש הבדל במחירי שתי החנויות?  לדוגמה, כדאי להשוות בין מחירי
המחק והעט.  אפשר לשאול בכמה גדול המחיר במקום אחד מהמחיר במקום האחר?  בכמה קטן?
כדאי להפנות את הילדים להתבונן במחירים שמציעות שתי החנויות.  דני רצה לקנות עט ומחברת.

איפה כדאי לו לקנות אותם?
בהמשך השיעור המורה תשב עם קבוצה 2 לפתרון הבעיה המילולית שבדף המדבקות. שאר הילדים

יעסקו בפעילויות שבספר.  
סדרות בדילוגים שווים של מספרים מעל 100.  ההממללצצהה  ללששייעעוורריי  בבייתת::  

¥ ‰„ÈÁÈ
פפתתייחחתת  ששייעעוורר::

: 1 שקל, 5 שקלים וַײ10 שקלים, ולהרכיב מהם את הסכום 57ממטטבבעעוותתמציעים לילדים להשתמש ב
בדרכים שונות. 

. (רצוי שהילדים יעבדו על השאלה כשהספרששאאללהה  ממייללווללייתת  ללעעבבוודדהה  עעםם  ככלל  ההככייתתההבספר מוצגת 
סגור, ויפתחו אותו רק אחרי שיפתרו את השאלה.  בשלב זה יהיה אפשר לקיים שיחה.)

דדייווןן  בבדדררככיי  פפתתררווןן::
השוואה בין דרכי הפתרון שמופיעות בספר לבין אלה שבהן פתרו הילדים.

רחל ודן השלימו לעשרת הקרובה ואחר כך הוסיפו 3 עשרות כדי להגיע לַײ100.  יש כאן שימוש
בחיצים כדי לאפשר רישום של החשיבה הדינמית של הילד כשהוא פותר בעל פה.  אם היה נרשם
סימן שוויון במקום החץ, התרגיל לא היה נכון מבחינה מתמטית, כי אז צד שמאל לא יהיה שווה לצד

ימין.  החיצים מאפשרים רישום של הצעדים, ואפשר לקרוא אותם כ"אז קיבלתי" או "אז יצא לי".
אפשר להרחיב את הדרך הראשונה ולבדוק שהילדים יודעים להשתמש בה.  אפשר לשאול:

"אם היו לדליה 58 שקלים, והיינו רוצים לפתור בדרך של רחל ודן, איך היינו פותרים?".
נתבונן גם בצורת הרישום. רחל תיעדה את דרך הפתרון שלה בעזרת חיצים, ודן הפריד לשני

תרגילים, תחילה השלים לעשרת הקרובה ואחר כך למאה.
בהמשך השיעור תשב המורה עם קבוצה 4 כדי לסייע בפתרון הבעיה המילולית. שאר הילדים

) או למספר עשרות שלמותפפעעייללוותת  22יעסקו במשימות שבספר: השלמה לעשרת הקרובה ולַײ100 (
).פפעעייללוותת  33(

השלמה לעשרת הקרובה ולמאה.:פפעעייללוותת  44    ––  ששייעעוורריי  בבייתת

®∏≠μ ˙Â„ÈÁÈ© ÛÏ‡‰ ˙‡¯˜Ï

μ ‰„ÈÁÈ
המורה כותבת על הלוח מילה הקשורה לחג המתקרב (רימון, שופר, דבש, כרטיס ברכה) והילדים

ìֵחשבו את הערך המספרי שלה.י
המורה נותנת לילדים ערך מספרי של מילה הקשורה לחג, והילדים מנסים לפענח את המילה.

לדוגמה: 701. (המילה "ראש").
).  הילדים ממירים כאן אלה באלהפפעעייללוותת  11כדאי להסביר לילדים את המשימה "אורזים מאות" (
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פקקים בודדים, שקיות של 10 וקופסאות של 100.  השפה היא יוםַײיומית ומוכרת בהקשר של
אריזות הפקקים. בהמשך יכנסו המונחים המתמטיים יותר. 

בהמשך היחידה תשב המורה עם קבוצה 5 על פתרון הבעיה המילולית. שאר הילדים יעבדו
במשימות שבספר. 

תרגיל עם נעלם והשלמה לַײ100.ההממללצצהה  ללששייעעוורריי  בבייתת::פפעעייללווייוותת  66––77  ––

∂ ‰„ÈÁÈ
אפשר לחזור על המשחק עם הגימטרייה. 

כדאי לערוך דיון על דרך זו.
אפשר גם לתת שאלת השוואה או שתיים כהכנה לפעילות 4 עם כרטיסי הברכה.  לפי שיקול דעת

המורה, הילדים יכולים גם להתמודד לבדם עם השאלה ואפשר לחזור אליה ביחידה הבאה.
הפעילויות בספר: 

עוסקות בהרכב המספר. בעמ' 21 הפעילויות עוסקות בהשלמה ל–100 ובסדרות.פפעעייללווייוותת  11,,  22
בעמ' 22 הפעילויות עוסקות בכתיבה במילים וכתיבה בספרות של מספרים במאות.

— שאלות מילוליות אחדות על כרטיסי הברכה שבציור.  יש כאן גם שאלותפפעעייללוותת  ככררטטייססיי  ההבבררככהה  
השוואה (בכמה שקלים עולה החבילה היקרה יותר מזאת הזולה) וקנייה חופשית יותר, כמו "אילו

3 חבילות כרטיסי ברכה אפשר לקנות במחיר הכי קרוב לַײ100?"). 
השלמת ייצוג מספרים במאות בציור של אמצעי המחשה, והשלמת מספר:ששייעעוורריי  בבייתת– פפעעייללוותת

לציור האמצעים.

∑ ‰„ÈÁÈ
פפתתייחחהה::  

מי אני?  אפשר להציג חידות כמו::חחיידדוותת
אני מספר דוַײספרתי,  אני מורכב מַײ8 עשרות וַײ6 יחידות.  מי אני? (86)�
אני מספר תלתַײספרתי.  ספרת היחידות שלי קטנה בַײ6 מספרת העשרות,�

וספרת המאות זהה לספרת היחידות.  מי אני? (אפשרויות לתשובות: 171, 282, 393)
כדאי לנהל דיון על דרכי הפתרון של השאלה מיחידה 2.  רצוי לבקש מראש מילדים אחדים להכין
דיווח לכל הכיתה.  חשוב לבחור בילדים שהפתרונות שלהם שונים, ביניהם גם ילד שפעל באופן
מוחשי יותר.  במשך הזמן כדאי לדאוג לכך שכל הילדים ידווחו, כולל ילדים מתקשים.  מניסיוננו,
ילד מתקשה שמדווח לכיתה ומקבל משוב חיובי מהמורה ומהילדים, זוכה לעידוד רב ולחיזוק

ביטחונו העצמי ביכולתו להצליח במתמטיקה.  
אפשר לצלם על שקף את דפי הפתרון ממחברות הילדים אם יש מטול בבית הספר, או לבקש
מהילדים לרשום על השקף את הפתרונות או להציג זאת לכיתה בדרכים אחרות — להדגים באמצעי
המחשה, לרשום על הלוח וכן הלאה.  רצוי לערוך השוואה בין הדרכים השונות שהילדים פתרו בהן

לבין אלה שמופיעות בספר.
כדאי לערוך דיון ולמידה על הדרך שבה דנה פתרה את הבעיה (עמוד 24) – כפל בדרך הפילוג.

עבודה על שאלה מילולית הניתנת לכל הכיתה יחד.  זו שאלת כפל של מספר חדַײספרתי במספר
דוַײספרתי.  הילדים יכולים לעבוד באופן עצמאי במחברת, ואפשר גם לעודד אותם לעבוד בזוגות.
הילדים יעבדו על השאלה בספר סגור, ורק אחרי שיפתרו יורשו לפתוח אותו ולקיים שיחה על
השאלה.  המורה תחליט למי מהילדים תיגש כדי לוודא שהבינו איך לפתור וכדי להבין את דרכי
פתרונותיהם.  אפשר לבחור כבר ביחידה זו בכמה ילדים שידווחו על הפתרון, נוסף על הסתכלות
משותפת וניתוח שתי הדרכים שמופיעות בספר כדיווח (עבודה עם לבניַײ10 באופן מוחשי, ופילוג
בכפל).  חשוב ביותר לעודד את הילדים להשתמש באמצעי ההמחשה של יחידות, עשרות ומאות.
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îַת העזרים או בלבנים מפלסטיק אם יש בכיתה.  חשוב לאהילדים יכולים להשתמש בלבנים מערּכ
לדלג ולא לקצר מדי את שלב העבודה באמצעי ההמחשה.  כמובן, ילדים שכבר מסוגלים לחשב בעל

פה או בכתב אינם חייבים להשתמש בעזרים המוחשיים.   
כדאי להתעכב על ייצוג של מספר באמצעידדייווןן  בבדדררככיי  ההפפתתררווןן  ווההששוווואאהה  ללדדררככייםם  ששממוופפייעעוותת  בבסספפרר::  

המחשה המדגיש את המבנה העשורי והמראה כמה עשרות וכמה יחידות בודדות יש בו.  כמו כן
כדאי להתעכב על ההמרה מיחידות לעשרות ומעשרות למאות.

ההפפעעייללווייוותת  בבסספפרר::
– כפל בעשרות שלמות.פפעעייללוותת  11,,  22,,  33  בבעעממ''  2255

– אתגר — מלבן הַײ120. (כדאי לשים לב שהמספר 70 אינו מופיע בנתונים לשיבוץפפעעייללוותת  44
מספרים.  מופיעים המספרים 10–60 בעשרות שלמות וַײ80 וַײ90.)  מתאים גם להכין פעילות זו על
קיר מפעיל במסדרון או בכיתה, או להכין על לוח יפה מנוילן עם סקוצ'ים בעבור המספרים שניתן
להזיזם, ולרשום את הפתרון בספר.  אפשר לעודד את הילדים לעבוד בזוגות.  ילדים שמתקשים
לרשום ולמחוק את המספרים בציור שבספר יכולים להכין על פיסות נייר קטנות את המספרים, כך

שיהיה קל להזיזם ולערוך ניסיונות שונים. 
פתרון המלבן:

– כפל בעשרות שלמות.פפעעייללוותת  55
– חיבור וחיסור בתחום ה–100.פפעעייללוותת  66
– השחלת טבעות. הפעילות מכוונת להבנה של ערך המקום. הטבעת על המוט השניפפעעייללוותת  77

נותנת 10 נקודות ועל המוט השלישי –  100 נקודות.  בסעיף ג' מובאות אפשרויות שונות לקבל
סכום של 286 נקודות מהשחלת הטבעות.  פעילות זו מחזק את יכולת ההסתכלות הגמישה

באפשרויות ההמרה והפריטה. 

 ∏ ‰„ÈÁÈ
.  דדייווןן  עעלל  ממששייממתת  ההששחחללתת  טטבבעעוותת  ממההייחחיידדהה  ההקקוודדממתת: פפתתייחחתת  ששייעעוורר

הילדים ידווחו כיצד הרכיבו את המספר 286 בדרכים שונות.  המורה יכולה לתת מספר תלתַײספרתי
נוסף לחזרה על אותה משימה.  

. מה מיוחד בלוח? במה הוא דומה ללוח המאה ובמה הוא שונה ממנו?  זוששייחחהה  עעלל  ללווחח  ההַײַײ220000
פעילות הכוונה לקראת העבודה עם הלוח בספר.  

המורה מתחילה סבב חדש של עבודה עם שאלה מילולית בקבוצת מורה.  הילדים ישתמשו
îַת העזרים.  המורה יושבת עם קבוצת מורה 1 על שאלה של כפל מספר חדַײספרתיבמדבקות מערּכ

במספר תלתַײספרתי. אין הכוונה שהילדים ילמדו לעשות כפל כזה באופן פורמלי, אלא לחזק
רעיונות של המבנה העשורי דרך פילוג ושימוש באמצעי המחשה של יחידות, עשרות ומאות.

בהמשך השיעור תשב המורה עם קבוצה לפתרון בעיה מילולית חדשה מדף המדבקות. שאר הילדים
יעסקו בפעילויות שבספר.

30 50 40

80 60

10 90 20
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:ההפפעעייללווייוותת  בבסספפרר
– הכרת לוח הַײ200.  בסעיף ב' הכוונה להשוואה בין מספרים עד 100 ומַײ100 עד מאתיים.פפעעייללוותת  11
– מספר עוקב ומספר קודם (אפשר להיעזר בלוח).  פפעעייללוותת  22
– שימוש במושגים מתמטיים, בצד היכרות עם סדר המספרים ותכונותיהם.פפעעייללוותת  33
סדרות.  בפעילות 5 משווים את הקפיצה בעשר בין מספרים בעשרות וגם בין אותם––55ווַײַײפפעעייללוותת  44

מספרים בעשרות, אך במספר שיש בו גם מאה (37 ועוד 10 לעומת 137 ועוד 10).
חיבור וחיסור.––פפעעייללוותת  66
הרכב מספר.––פפעעייללוותת  77
שיעורי בית.––פפעעייללוותת  88

®±≤≠π ˙Â„ÈÁÈ© ÌÈÙÏ‡

 π ‰„ÈÁÈ
:  כדאי לשוחח עם הילדים על:פפתתייחחתת  ייחחיידדהה

מה זה 1,000? האם אלף זה הרבה או מעט? מה יודעים על 1,000 בחיי היוםַײיום?�
אפשר לבקש מהילדים לשער, האם בדף של מחברת החשבון יש 1,000 משבצות? איך כדאי�

לבדוק?
מה אפשר לקנות בַײ1,000 שקלים?  �

רצוי לתת מחירונים שיעזרו לילדים לבצע את המשימה. 
לפעילות 2 יש להכין דפים משובצים (ניתן לבקש מהתלמידים להוציא דף ממחברת ספירלה�

ñִינית בריסטול – לכל שני ילדים.גדולה) ושמ
10). עובדים לפי ההוראות. בכיתה בהxכל תלמיד משרטט ריבועים של 100 משבצות (10

עובדים בקבוצות אפשר לאגד את כל הגיליונות של חברי הקבוצה ולהשלים: כמה משבצות
בגיליונות שאספו? כמה מאות?

בכיתה בה לא יושבים בקבוצות ניתן לעשות זאת ע"י איסוף דפי טור ראשון, אח"כ טור שני
וכו'. מטרת המשימה לקבל תחושה של מהו אלף/ אלפיים/ 3 אלפים וכו'.

כמה מאות באלף אחד, וכמה מאות באלפיים, 3 אלפים וכו'.
בונים אלף בלבנים. כדאי לעבוד עם לבני 100 מפלסטיק כדי להראות איך קוביית הַײ�1,000

מפלסטיק מורכבת מַײ10 מאות. (את המאות יש להניח בצורת לוח אחד על גבי לוח שני).
לאחר הדיון המורה יכולה לשבת עם קבוצה נוספת על פתרון הבעיה המילולית.

),פפעעייללוותת  11שאר הילדים יעבדו בספר על המשימות של התאמת מספר לכמות לבנים מצוירת (
).  פפעעייללוותת  33ולהפך (

– צריך לצייר לבנים ולרשום את ספרת היחידות, העשרות, המאות והאלפים לאחרבבפפעעייללוותת  44
קריאה של מספר.  המספרים ניתנים במאות ובאלפים.  בחלק השני של הפעילות יש להשלים את

שני הייצוגים השונות כשנתון אחד מהם (ציור או רישום הספרות).
: כתיבת מספר כסכום של אלפים, מאות, עשרות ויחידות.ששייעעוורריי  בבייתת––פפעעייללוותת  66

±∞ ‰„ÈÁÈ
:  עד עכשיו הכירו הילדים את הַײ0 כמספר מונה של "שום דבר", את מיקומו על צירפפתתייחחתת  ייחחיידדהה

öֵס בכפל.  ביחידה זו הילדים יכירו אתהמספרים, כאיבר ניטרלי בחיבור ובחיסור וכן כמספר מאּפ
הַײ0 בתפקיד של "שומר מקום".  

המורה רושמת על הלוח את המספרים 47 וַײ407 ומבקשת מהילדים לייצג את שני המספרים
בלבניַײ10. אחר כך היא משוחחת איתם על ההבדל בין שני המספרים.  כדאי להסתכל יחד עם

הילדים על ההדגמה בספר בעמודים 38 וַײ39 ולדון איתם מדוע כותבים 0 במספרים גדולים. 
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המורה יכולה לשבת עם קבוצת מורה נוספת על הבעיה המילולית. שאר הילדים עובדים בספר
בפעילויות המעורבות: רישום מספר כסכום של מאות, עשרות ויחידות, והפוך – מהו המספר לפי

סכום אלפים, מאות, עשרות ויחידות.  כתיבה של מספרים באלפים וייצוג המספרים במספר.
– חידה, מי אני? זו בעיית אתגר שיש לה תשובות אחדות:  952, 574, 196.  פפעעייללוותת  66

: ילדים שזקוקים לרמזים כדי להתחיל לפתור משימה כזאת, אפשר להציעההצצעעוותת  ללעעזזררהה  בבממששייממהה  זזוו
להם להתחיל לרשום את כל האפשרויות של ההיגד הראשון  "מספר תלתַײספרתי זוגי". אילו ספרות
באות בחשבון בספרת היחידות?  (0, 2, 4, 6, 8).  עם כל אחת מספרות אלה ביחידות אפשר לנסות
לראות אילו מספרים יכולים לבוא במקום העשרות.  ספרת העשרות גדולה בַײ3 מספרת היחידות.
אם יש 0 בספרת היחידות, יהיה 3 בספרת העשרות.  במקרה כזה, כשנותנים את הרמז השלישי
שלפיו סכום הספרות שווה 16, זה משאיר 13 לספרת המאות (0 ועוד 3 ועוד 13 נותן 16).  13 לא
יכול לעמוד בספרת המאות כי הוא מורכב מַײ2 ספרות.  לכן לא מסתדר שַײ0 יהיה בספרת היחידות,
ועקב כך התוצאה הזאת נפסלת.  כך בודקים עם כל הספרות שהוצעו בספרת היחידות.  בודקים מה
יכולה להיות ספרת העשרות ואיזו ספרה תעמוד בספרת המאות (השלמת סכום הספרות לַײ16).

הפתרונות האפשריים: 952, 763, 574, 385, 196.
: כתיבה בספרות של מספרים במילים, ולהפך.ששייעעוורריי  בבייתת––פפעעייללוותת  77,,  88

– השלמת המספר לייצוג בלבניַײ10.פפעעייללוותת  99

±± ‰„ÈÁÈ
îַת העזרים:  המורה כותבת מספר על הלוח. הילדים מוציאים את לבניַײ10 מערּכפפתתייחחתת  ששייעעוורר

ובונים אותו בלבנים.  לדוגמה, אפשר לתת את המספרים: 651, 1,365, 260, 301.
מה ההבדל בין המספרים? (מספר תלתַײספרתי לעומת ארבעַײספרתי. לַײ260 אין ייצוג ביחידות

בודדות, לַײ301 אין ייצוג בעשרות בודדות.)
קחו את ייצוג המספר 651, הוסיפו עוד 3 יחידות, מה קיבלתם? איזו ספרה השתנתה? הוסיפו עוד

2 עשרות, איזה מספר קיבלתם? איזו ספרה השתנתה?
: ההפפעעייללווייוותת  בבסספפרר

המורה עובדת בקבוצה על הבעיה המילולית עם קבוצה נוספת.  שאר הילדים עובדים בספר
במשימות הבאות:

1. – מה השתנה במספר?
2. – משימת אתגר. תשובות: א. 475 – אם נוסיף 0 או 1 או 2 או 3 או 4, ספרת העשרות לא תשתנה.

ב. במספר 657 – אם נוסיף 0 או 1 או 2 או 3 ספרת המאות לא תשתנה.
– סדרות – קפיצות במאות, בעשרות וביחידות.  פפעעייללוותת  33  
–  מספר עוקב וקודם במאות שלמות.  פפעעייללוותת  44
– הרכבת מספרים תלתַײספרתיים, סידורם מהקטן לגדול, והכי קרוב למספרים מסוימים.פפעעייללוותת  55
– מציאת מספר לציור כמויות במאות ובאלפים.  פפעעייללוותת  66
: מה יקרה למספר אחרי הוספה?ששייעעוורריי  בבייתת––פפעעייללוותת  77

±≤ ‰„ÈÁÈ
::פפתתייחחתת  ששייעעוורר

. כדאי שילדים אחדים ידווחו לכיתה על דרך הפתרוןדדייווןן  בבדדררככיי  ההפפתתררווןן  ששלל  ההבבעעייהה  ממייחחיידדהה  88
שלהם.  אפשר להשוות את אלה לדרכים שמופיעות בספר.  כדאי להתעכב על הייצוג של המספר
באמצעי המחשה, שמדגיש את המבנה העשורי של המספר ומראה כמה מאות, כמה עשרות, וכמה
יחידות בודדות יש למספר. כמו כן כדאי להתעכב על ההמרה מיחידות לעשרות ומעשרות למאות.
רצוי לערוך דיון ולמידה על הדרך שבה פתרה דלית את הבעיה (בעמוד השמאלי — עמוד 47). מה

קורה למספר בכפל בעשרות ובמאות?
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– אתגר מיוחד — כאן ניתנת פעילות הפוכה לזאת השואלת "מה יקרה למספר אם נוסיףפפעעייללוותת  44
לו מספר?".  כאן ניתנות הן התוצאה הסופית והן השינוי, וצריך למצוא מה היה המספר המקורי.
למעשה, בפעילות זו צריך לחסר מהמספרים המתקבלים בסוף את התוספת כדי להגיע למצב

ההתחלתי. המספרים המתקבלים הם: 575,  666.
עוסקות בפירוק המספר לאלפים,פפעעייללווייוותת  66  ווַײַײ77– סדרות.  פפעעייללווייוותת  ששייעעוורריי  בבייתת::  פפעעייללוותת  55

למאות, לעשרות וליחידות.  

· ¯ÂÒÈÁÂ ¯Â·ÈÁ®±π≠±≥ ˙Â„ÈÁÈ© ÌÈÙÏ‡Â ˙Â‡Ó

±≥ ‰„ÈÁÈ
:פפתתייחחתת  ששייעעוורר

.א. המורה כותבת על הלוח 273. מתחת יש לצייר את הכמות 121  
יש לשאול: כמה חסר? בקשו מהתלמידים להסביר כיצד השלימו לַײ273.

ב. כתבו על הלוח 300. ציירו את הכמות 75.
בקשו מהתלמידים להסביר איך להשלים ל 300.

ממההללךך  ההייחחיידדהה::
– בעיה מילולית בספר לעבודה עם כל הכיתה. (הילדים יעבדו על הבעיה כשהספר סגור,פפעעייללוותת  11

פפעעייללוותתויתבקשו לפתוח אותו רק אחרי שיפתרו. לאחר מכן תתקיים שיחה — הדיווח בספר נמצא ב
עמוד 51).  בדיווח מוצגות דרך של ייצוג בלבניַײ10 והמרות (אפשר לדבר שם על 13 יחידות, וַײ15ב44  

עשרות, לדוגמה.
— התקדמות בעשרות.  פפעעייללוותת  33– סדרות, התקדמות ביחידות. ופפעעייללוותת  22  
– ציור וכתיבת מספרים.פפעעייללוותת  55  
– שכנים.פפעעייללוותת  66

: המספר העוקב והקודם.פפעעייללוותת  77  ––  ששייעעוורריי  בבייתת

±¥ ‰„ÈÁÈ
פפעעייללוותת  66..ייחחיידדהה  1133  – היחידה נפתחת בסיכום ובדיון בעקבות העבודה בפפתתייחחתת  ששייעעוורר

הערה: כשאנו מדברים על מספר עוקב אנו מתכוונים למספר העוקב המיידי. כנ"ל לגבי המספר
הקודם.

האם ל"מספר עוקב" יש תמיד אותו מספר ספרות כמו למספר המקורי?
האם ל"מספר קודם" יש תמיד אותו מספר ספרות כמו למספר המקורי?

ומתי יש שינוי במספר הספרות? 
כדי לענות על השאלות יש לחזור למשימות 6 א' וַײב'  ביחידה 13.

מטרת הדיון היא לחדד את המעברים שבין העשרות, המאות, והאלפים.
לדוגמה:               1,000 , 999        100, 99           10 , 9 

1,000 הוא העוקב של 999. לַײ1,000 יש 4 ספרות.  לַײ999 יש רק 3 ספרות.
מה יקרה לעוקב של 499? במקרה זה אין שינוי במספר הספרות, אך יש שינוי בספרות כולן כי

נסגרת מאה. 
לאחר הדיון תזכיר המורה את פתרון התרגיל:  

        347 + 178 =
על ידי חיבור יחידות, עשרות, ומאות, דרך המוכרת כבר מיחידות 12 וַײ13.

התלמידים יפעלו באופן עצמאי בשאר המשימות, בשעה שהמורה תשב עם קבוצה על בעיית חיבור
עם נעלם: 
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לשי היו 567 שקלים.
כמה כסף הוא צריך להוסיף כדי לקנות אופניים שמחירם 900 שקלים? הבעיה מכוונת לתרגיל:

 = 900        567 +
דרכים אפשריות לפתרון: 

השלמה לעשרת הקרובה ולמאה הקרובה, והשלמה לַײ900. 
חיסור מאות בהדרגה עד 600 ואחר כך הורדת עשרות ויחידות עד 567: 

900 – 100 – 100 – 100 – 30 – 3 = 567
: ההפפעעייללווייוותת  בבסספפרר

– אתגר – ריבוע 1,000. בריבוע 3 מספרים על כל צלע. יש לשבץ מספרים כך שסכוםפפעעייללוותת  22
שלושת המספרים על כל צלע יהיה שווה לַײ1,000. הדרך הקלה לעשות זאת היא להשתמש
במספרים עם מאות שלמות. אפשר גם לבקש לא לשבץ מספרים במאות שלמות ולהעלות בכך את

300        600        100רמת הקושי. פתרון אפשרי:
500400

500        300        200

פתרון נוסף:

– סדרות באלפים.  פפעעייללוותת  33
נתונות ארבע סדרות. יש לצבוע בכל סדרה את הספרות שהשתנו, וכך לגלות אתבבפפעעייללוותת  44  ––

חוקיות הסדרה.  מתחת לעבודה יש סיכום לבדיקת עבודת התלמיד.  
– סדרות כמו קודם, אלא שכאן יש מעברים מיחידות לעשרות, מעשרות למאות וממאותפפעעייללוותת  55

לאלפים, ולכן השינוי הוא לפעמים בשתי ספרות.
כדאי מאוד לערוך דיון וסיכום לפעילות זו בסיום השיעור או בהתחלת השיעור הבא במליאה.

: חזרה על סדרות.ההצצעעהה  ללששייעעוורריי  בבייתתפפעעייללוותת  66  ––

 ±μ ‰„ÈÁÈ
השיעור עוסק בהכרת צירי מספרים.

עד כה הכירו התלמידים את רצועת המספרים שבה כל מספר ממוקם במשבצת. ציר המספרים הוא
ישר שעליו מסומנים קווים (שנתות) במרחקים קבועים.  כדי להבליט את המרחקים הקבועים,
המרחקים צבועים בשני צבעים לסירוגין: פעם אדום ופעם כחול. כל קו מציין את המספר (מרחק)

שהגענו אליו.
הציר הראשון מתחיל בַײ0. המרחקים בין השנתות הם של 10 כל פעם.  אפשר להחליט על מרחק
אחר בין השנתות – ראו הציר השני שבו המרחק הקבוע הוא של מאה.  בציור של הציר לא חייבים
לכלול את הַײ0.  אם רוצים לדבר על מספרים גדולים, אפשר לצייר חלק של הציר, לדוגמה, מַײ30 עד
60.  אפשר ללכת על הציר לכל כיוון: כשהולכים שמאלה – המספרים קטנים, כשהולכים ימינה –

המספרים גדלים.

400 400 200

500 500

100 600 300
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יש להשלים על ידי הליכה שמאלה, ולכן המספרים קטנים במאה בכל פעם.בבממששייממהה  11  אא
– משלימים ימינה (המספרים גדלים בַײ10). בבממששייממהה  11  בב

המספרים שבין המספרים המופיעים על הציר אינם מסומנים. יש למקם את המספרים::ממששייממהה  22
המופיעים למעלה בערך במקום המתאים על הציר. 

כדאי להכין ציר מספרים מרצועת בריסטול שעליה מודבקים פסי סקוטש כדי שיהיה אפשר להצמיד
אליהם מספרים ניידים להמחשת העניין. רצועה כזאת יכולה לשמש גם כמרכז הפעלה והעשרה

נוסף בכיתה ולתרגול סדרות העולות ביחידות, בעשרות, במאות או באלפים.
: ההפפעעייללווייוותת  בבסספפרר

– חזרה על חיבור בדרך של חיבור עשרות ומאות, כולל המרה לעשרת דרך בעיה מילולית.פפעעייללוותת  33
– תרגילי חיבור תלתַײספרתיים עם המרה. פפעעייללוותת  44
– השלמת ספרות כך שיתקבלו מספרים הקרובים ככל האפשר למספרים נבחרים שונים.פפעעייללוותת  55

בסעיף ג'  מציעים לילדים לחבר חידות דומות ולהחליף אותן עם חברים.  כדאי לעבוד בזוגות.
– מספרים עוקבים, קודמים, ושכנים בעשרות.פפעעייללוותת  66

לאחר כל סעיף יש שאלה המעלה למודעות והדורשת חשיבה ותובנה.
תרגילי חיבור תלתַײספרתיים במאוזן.  אפשר להיעזר בלבניַײ10.  חשוב לדאוג לכך::ששייעעוורריי  בבייתת

שהילדים ייקחו איתם הביתה את הלבנים מהערכה.

 ±∂ ‰„ÈÁÈ
: פפתתייחחתת  ההייחחיידדהה

מתאימה מאוד לפתיחת שיעור.פפעעייללוותת  11
זו משימה של אומדן: יש למצוא על ידי אומדן סכומים של שני מספרים הגדולים מַײ1,000 או
הקטנים מַײ1,000. כל ילד יכול לנסות לאמוד בעצמו במשך חמש דקות, ואחר כך המורה יכולה

לבקש מילדים שיסבירו איך עיגלו את המספרים ואיך חישבו במהירות.
בספר יש הסבר על אופן הפעולה של אור ויאיר.  אפשר לקרוא יחד עם התלמידים את ההסבר לפני
הפעילות. אפשר גם לקרוא את ההסבר לאחר התנסות אינטואיטיבית, לשם סיכום והשוואה.

אפשר לבדוק את התשובות בעזרת מחשבון (אם יש לילדים).
– חיבור באלפים. מוצגת בעיה ומודגמת דרך פתרון: חיבור יחידות, עשרות, מאות,פפעעייללוותת  22

ואלפים וחיבור כל הסכומים יחד (בלבניַײ10 וברישום תרגילים).  רצוי לקרוא יחד את ההסבר, ואחר
כך יוכלו התלמידים לפעול באופן עצמאי.  בהמשך הפעילויות רושמים מספרים שכנים במאות

), ופותרים תרגילי חיבור במאותפפעעייללוותת  55), משבצים מספרים בציר מספרים (פפעעייללוותת  44שלמות (
פותרים בעיית חיבור במספרים תלתַײספרתיים.  פפעעייללוותת  66ואלפים.  ב

מוסיפים מספרים שקל לחשב אותם בעל פה, ועוסקים בהשלמה לעשרת או למאות.  פפעעייללוותת  77ב
: פותרים תרגילי חיבור באלפים ובמאות במאוזן. ששייעעוורריי  בבייתת––88פפעעייללוותתב

±∑ ‰„ÈÁÈ
::פפתתייחחתת  ייחחיידדהה

ליחידה זו יש להכין לבני 10 על השולחן.
כמה יחידות בכל מספר? כמה עשרות? כמה מאות?

יש לעבוד עם לבני 10. בפתיחת השעור חוקרים את המספר 476. אפשר לבצע פעילות זו עם
התלמידים.

::ההפפעעייללווייוותת  בבסספפרר
– התלמידים חוקרים את המספר 524 כפי שעשו במשימה 1.פפעעייללוותת  22
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פעילות אתגר – מלבן הַײ50.  נתונים 8 מספרים. יש לשבצם במלבן כך שסכום כל צלע––פפעעייללוותת  33
יהיה שווה לַײ50.  הפעילות אינה קלה ובדרך עד לפתרונה הילדים מבצעים חישובים רבים.  רצוי

לעודד את הילדים לבצע את החישובים בעל פה. המספרים הם: 29, 15, 23, 6, 21, 26, 9, 3.
דוגמה לפתרון במספרים החדשים:  

15926
29 3
62321

תרגול תרגילי חיבור באלפים.  כדאי לעודד ילדים שזקוקים לכך, לעבוד עם לבניַײ10.––פפעעייללוותת  44
òִפרתòִפרת האחדות, או בס: חיבור בעל פה. תרגול לצורך הבנת השינוי בסששייעעוורריי  בבייתת––פפעעייללוותת  55

העשרות, או בספרת המאות.

 ±∏ ‰„ÈÁÈ
ליחידה זו יש להכין לבניַײ10 על השולחן. 

: חקירת המספר 564.פפתתייחחתת  ששייעעוורר
תשובות אפשריות: תלתַײספרתי, זוגי כי ספרת היחידות היא 4 (ספרה זוגית לפי סימני התחלקות
בַײ2), זוגי כי אפשר לחלק אותו לשתי קבוצות שוות גודל: 500 לחלק לַײ2 קבוצות שוות זה 250.  60
לחלק לַײ2 זה 30, וַײ4 לחלק לַײ2 זה 2, כך שקיבלנו 282=250+30+2. ספרת העשרות היא 6, סכום
הספרות 15, העוקב והקודם, ספרת היחידות קטנה בַײ2 מספרת העשרות... הספרות עוקבות אך
אינן מסודרות בסדר עוקב. המספר מורכב מַײ 5 מאות, 6 עשרות וַײ4 יחידות, אם נוסיף לו 6 נגיע
לעשרת הקרובה (570), אם נוסיף לו 36 נגיע למאה הקרובה (600).  את פעילות 1 כדאי לעשות יחד

עם הילדים בהתחלת היחידה.  
– בפעילויות אלה בודקים כמה יחידות וכמה עשרות יש בכל המספר.  זאת הפעםפפעעייללווייוותת  11  ווַײַײ22  

הראשונה שהילדים פוגשים בהיבט הזה של הרכב מספר. יש צורך להבחין בין מצב שבו שואלים
מהי ספרת העשרות, לדוגמה במספר 356 שמופיע בפעילות, שהתשובה עליה היא 5, לבין מצב שבו
שואלים כמה עשרות יש במספר.  גם בתוך 300 יש עשרות (30 עשרות). כשמדברים רק על העשרות
המופיעות בנפרד משתמשים בניסוח "עשרות בודדות".  כששואלים כמה עשרות יש בכל המספר,
צריך לכלול גם את העשרות שנמצאות בתוך המאות.  כדי ללמד את הרעיונות הלאַײקלים האלה,
התחלנו כאן בפעילות מוחשית של בדיקת הקשר בין כמויות הלבנים, וגם לדבר בשפת הלבנים,
שהיא פשוטה להבנה באופן יחסי (כמה לבניַײ10 אפשר לשים מעל לבנתַײ100). בהמשך נעבור גם

לשפה מתמטית (כמה עשרות יש במספר).  
הילדים יעבדו בלבניַײ10 לפי ההוראות בספר ויבדקו כמה יחידות בעשרת אחת, כמה יחידות
בעשרות אחדות, כמה עשרות במאה אחת, כמה עשרות במאות אחדות, וכך יגלו כמה יחידות

במספר כולו וכמה עשרות במספר כולו.
העבודה בספר מנחה את העבודה עם הילדים.

– חנות למכשירי כתיבה.  המשימה האחרונה אתגרית כי מחיר היומן הוא 17.90 ש"ח.פפעעייללוותת  33  
אפשר לפתוח בשיחה (אפשר לעגל את המחיר לַײ18.00 ש"ח, לכפול בַײ4 ואז להוריד 40 אגורות) או

לאפשר בחירה.
– חיבור בהמשכים.  הפעילות מעודדת חישובים בעל פה.  אם ילדים מתקשים לבצע אתפפעעייללוותת  44

התרגיל התחתון בעל פה, אפשר לבקש מהם לרשום את תרגילי הביניים שמתקבלים.
– חיסור בהמשכים.  גם כאן הפעילות מתאימה לחישובים בעל פה והמספרים לא קשים.פפעעייללוותת  55  
– תרגול וחזרה על חיבור באלפים במאוזן.  מומלץ לעבוד במחברת כדי לאפשר פתרונות    פפעעייללוותת  66

בדרכים שונות.
:  חזרה על הרכב מספר.ששייעעוורריי  בבייתת––פפעעייללוותת  77
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±π ‰„ÈÁÈ
: דיון על דרכי פתרון לבעיית חיבור עם נעלם מיחידה 14:פפתתייחחתת  ששייעעוורר

לשי 567 ש"ח.  כמה כסף הוא צריך לקבל כדי לקנות אופניים שמחירם 900 ש"ח? 
הבעיה מכוונת לתרגיל:

 = 900       567 +
כדאי להתחיל מדיווח של שנייםַײשלושה ילדים על הבעיה שפתרו במדבקות בקבוצת המורה.  רצוי

להשוות בין דרכי הפתרון שבספר לדרכים שבהן פתרו הילדים בכיתה.
מומלץ להבנות ידע על דרך הפתרון של השלמה לעשרת הקרובה ולמאה הקרובה (בדומה לפתרון

של דורון בספר בעמוד 71).
דרך אפשרית נוספת: 

חיסור מאות  בהדרגה עד 600 ואחר כך הורדת עשרות ויחידות עד 567: 
900 – 100 – 100 – 100 – 30 – 3 = 567

כדאי לעשות פעילות דומה לזאת שבפעילות 4 כדי להכין את הילדים לעבוד בה.  ראו פעילות 4
בהמשך להצעה לדיון כיתתי.

הרכבת סכומים שונים בעזרת מטבעות של 1 וַײ10.  זו פעילות הדומה לפעילות שבה– פפעעייללוותת  11
הניחו הילדים לבנים של 1 ושל 10 על לבניַײ100, שנועדה לחזק את הידע בשאלה כמה עשרות או כמה
יחידות יש בכל המספר?  בהקשר של כסף זה נראה, כמו תמיד, קל יותר.  מקשרים כאן גם לשפת

המתמטיקה (כמה עשרות ויחידות יש בכל המספר?)  אם שואלים כמה מטבעות של 10 יש 
בַײ124, קל יותר לראות שיש 12 מטבעות כאלה שזה 120 ש"ח. מיד אחרי העיסוק בכסף נעשה הקישור
לשפה פורמלית יותר, שבאה לעזור בהבחנה בין ספרת העשרות למספר העשרות במספר. לדוגמה,

òִפרת העשרות? 2. כמה עשרות בכל המספר?  12).במספר 124 מתי — עונים 2 ומתי 12. (מה ס
– חיבור עם נעלם. הילדים יפתרו במחברת בדרך שיבחרו.  אפשר לעודד את השימושפפעעייללוותת  22

בחיצים לרישום שלבים אחדים.
– חקירת מספר (הפעם יש התייחסות לשאלה כמה יחידות, כמה עשרות וכמה מאות ישפפעעייללוותת  33

בכל המספר.  זהו יישום של הנלמד בשיעור הקודם).
– השלמת ספרות כך שיתקבל המספר הכי קרוב לַײ600.  פעילות זו מחזקת את נושאפפעעייללוותת  44

האומדן, רצוי לדבר עם הילדים על כך שלפעמים כדאי להשלים את המספר מעל 600 כדי שיהיה
הקרוב ביותר. אפשר לעבוד יחד איתם על הדוגמה שבמסגרת הכחולה בעמוד 73 כדי לראות שכדאי
לפעמים להשלים מעל המספר המבוקש.  לדוגמה, אם יתקבל 601 זה קרוב יותר לַײ600 מאשר 596.

: חיבור וחיסור בהמשכים. פעילויות שמעודדות חישובים בעל פה,ששייעעוורריי  בבייתת––פפעעייללווייוותת  55  ווַײַײ66
בייחוד של הוספה והורדה של עשרות שלמות והשלמה או הורדה לעשרת קרובה.  המספרים אינם

קשים לחישוב.

®≤≥≠≤∞ ˙Â„ÈÁÈ© ±¨∞∞∞–·Â ¨±∞∞–· ¨±∞–· ˜ÂÏÈÁÂ ÏÙÎ

≤∞ ‰„ÈÁÈ
: פפתתייחחתת  ששייעעוורר

המורה תכתוב את המשימה על הלוח והילדים יפתרו במחברת.
לפניכם המספרים 10, 2, 4, 5, 7, 6 (מותר להשתמש בכל מספר יותר מפעם אחת). 

חברו בעזרתם תרגילים כך שתקבלו את המכפלות הבאות.  כדי לפתור את התרגילים, הילדים
יכולים להיעזר בלבניַײ10.   
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 =   20       X       

 =   40       X       

 =   60        X       

 =   50       X       

 =   70       X       

 = 100       X       

מה הגורם שחזר על עצמו בכל המכפלות?
הפרק עוסק בכפל בַײ10, בַײ100 ובַײ1,000.  מה קורה כשכופלים במספר חדַײספרתי בכפולות אלה

של 10?  ומה קורה כשכופלים מספר דוַײספרתי בכפולות אלה?
יחד עם הילדים. הילדים ידגימו באמצעות לבניַײ10 כמה זה 5 לבנים שלפפעעייללוותת  11כדאי לבצע את 

10 או 5 כפול 10. הם יתחילו לראות את החוקיות שבכפל בַײ10. מכאן אפשר לעבור להדגמה
שבמסגרת הצהובה בעמוד 74. כמה זה 12 פעמים 10?  פתרון התרגיל הזה מודגם בעזרת פילוג.
אפשר גם לראות את ההכללה לכך ממכפלות של המספרים הקטנים יותר מַײ10 שראינו בחלק

העליון של העמוד.  הילדים יכולים לגלות את הכלל המסביר את הופעת האפס הנוסף בתוצאה.
: תרגול כפל בַײ10 ובַײ100 עם נעלם.ששייעעוורריי  בבייתת––פפעעייללוותת  66

≤± ‰„ÈÁÈ
: המורה תכתוב את המשימה על הלוח והילדים יפתרו במחברת.פפתתייחחתת  ששייעעוורר

לפניכם המספרים 100, 2, 4, 5, 7, 6 , 10 (מותר להשתמש בכל מספרה יותר מפעם אחת). 
חברו בעזרתם תרגילים כך שתקבלו את המכפלות הבאות:          

 =   200       X       

 =   400       X       

 =   600       X       

 =   500       X       

 =   700       X       

 = 1000       X       

מה הגורם שחזר על עצמו בכל המכפלות?
היחידה עוסקת בכפל בַײ1,000. מה קורה למספר כאשר כופלים אותו בַײ1,000? יש חזרה על כפל
בַײ10 ובַײ100. כדאי לעבור עם הילדים על הסיכום של כפל מספר בַײ10, בַײ100 ובַײ1000 שבמסגרת

îַתהמופיעה למטה בעמוד 77. כשמתחילים לכפול באלפים, כדאי לבצע זאת בעזרת האלפים שבערּכ
העזרים. כמה זה 3 אלפים? 3. 3,000 אלפים אפשר לרשום כַײ3 כפול 1,000.

המורה יושבת בקבוצת מורה עם קבוצה 1 על בעיית חיסור ממאות שלמות:
לרונן היו 200 ש"ח.  הוא קנה ספרי לימוד בַײ123 ש"ח. כמה כסף נשאר לו?

הפעילויות בספר ובשיעורי הבית מתרגלות כפל בַײ10,  בַײ100 ובַײ1000. הילדים מתבקשים לצבוע
את האפסים שנוספו למספר במכפלה. אפשר גם לצבוע את מספר האפסים שיש לכפולת 10
בתרגיל (לדוגמה, כשכופלים בַײ100 אפשר לצבוע את שני האפסים במאה ואת שני האפסים

שנוספו למספר במכפלה).  

≤≤ ‰„ÈÁÈ
::פפתתייחחתת  ייחחיידדהה

חחייללווקק  בבַײַײ1100  וובבַײַײ110000::
אפשר להתחיל עם הילדים במשימה הבאה:  
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לפניכם המספרים 30, 3, 10 מה הקשר ביניהם? (הקשר הוא של כפל ושל חילוק). אפשר לכתוב
ארבעה תרגילים, שני תרגילי כפל ושני תרגילי חילוק. המורה יכולה להוסיף שלשות דומות.

היחידה עוסקת בחילוק בַײ10 ובַײ100. מה קורה למספר כאשר מחלקים אותו בַײ10?  ומה קורה
למספר כאשר מחלקים אותו בַײ100?  

עם הילדים. בהתחלה מחלקים לבנים באופן פיזי. לחלק 50 לַײ10 בהקשרפפעעייללוותת  11אפשר להתחיל ב
של בעיה:  חלקו 50 ילדים לקבוצות של 10 ילדים בכל קבוצה. לכמה קבוצות חילקו?  הילדים יכולים
להניח לבנה של 10 בכל קבוצה או לרשום 10 בכל קבוצה. אפשר להראות שתרגיל חילוק של 50
לַײ10 מתאים כאן, והתוצאה תהייה 5 קבוצות של 10. כך רואים את החוקיות הקיימת בחילוק
תרגילים דומים, כולל מספרים מעל 100.  בספר מודגם איך מבצעים תרגיל מעל 100, ואף מנסים

לתת לו משמעות: 120 זה 12 עשרות. 120 לחלק לַײ10 זה 12.  
כמו כן כדאי לקיים שיחה על סימן ההתחלקות בַײ10.  אפשר להיעזר במסגרת הכחולה שבעמוד

81, המסכם את סימן ההתחלקות בַײ10.   
שאר הפעילויות בספר מתרגלות את סימן ההתחלקות בַײ10 (פעילויות 2 וַײ3).

את הנושא של חילוק בַײ100 אפשר להרחיב בהתחלת השיעור או לאפשר לילדים להתמודד איתו
.פפעעייללוותת  44בעצמם, כולל ההסבר שבתחתית עמוד 81 במסגרת ו

– אתגרית יותר מאחר שהיא עוסקת בחילוק מספר גדול (24,000) בַײ100.  פפעעייללוותת  55
: תרגול חילוק בַײ10, ובַײ100.ששייעעוורריי  בבייתת––פפעעייללוותת  66

≤≥ ‰„ÈÁÈ
:פפתתייחחתת  ייחחיידדהה

היחידה באה לחזק את נושא החילוק בַײ10 ובַײ100, ומוסיפה את החילוק בַײ1,000. רצוי לדבר עם
הילדים על הקשר בין הכפל לחילוק.   

כדאי לאפשר לילדים לשובפפעעייללוותת  55..לשם הדגמה, כדאי לשחק בראשית השיעור במשחק שב
ולשחק במשחק גם בשיעורים הבאים.

– חילוק בַײ1,000 בהקשר של סיטואציה סביבתית — אריזה של סיכות לשדכן ניירות.  ישפפעעייללוותת  11
הדגמה בהתחלה: כשמחלקים 4,000 סיכות לחבילות שבכל אחת מהן יש 1,000 סיכות, רושמים
1,000 בכל "חבילה" ורואים שיש 4 חבילות כאלה.  מכאן מכלילים למספרים שונים שאותם

מחלקים בַײ1,000. 
–  תרגול של חילוק בַײ10, בַײ100 ובַײ1,000.  פפעעייללוותת  22
– כפל בַײ10, בַײ100, ובַײ1,000 עם נעלם.פפעעייללוותת  33
–  מי ניצח? נתונות כמויות שונות של לבנים שאספו 3 ילדים: לבניַײ1, לבניַײ10 ולבניַײ100.פפעעייללוותת  44

מטרת הפעילות היא לחזק את הרכב המספר תוך כדי שימוש בכפל בַײ10 ובַײ100.
כל ילד מטיל שתי קוביות, כופל את המספרים, ולוקח בלבניַײ10 את–ממששחחקק  ההללבבננייםם  בבפפעעייללוותת  55

הכמות שהתקבלה. כאשר יש אפשרות להמיר יחידות לעשרות ועשרות למאה, על התלמיד להמיר.
המנצח הוא הראשון שהגיע לַײ500. מטרת המשחק היא חיזוק המבנה העשרוני ההמרה ופעולת הכפל.  

–  עוסקת בהמרה מיחידות לעשרות, מעשרות ליחידות, ומעשרות למאות.פפעעייללוותת  66
– המרות לַײ1,000 בעזרת כסף. הפעילות מחזקת את נושא מספר היחידות, העשרותפפעעייללוותת  77

והמאות המצויות בַײ1,000. כששואלים כמה עשרות, ומאות יש באלף בהקשר של כסף, קל יותר
להבין את המשימה. כמה מטבעות של 10 או כמה שטרות של 100 יש בַײ1,000? (אם היינו מקבלים
1,000 שקלים במטבעות של 10 ₪ או בשטרות של 100).  מצב זה מוכר מחיי היוםַײיום. לדוגמה, אם

נוציא 1,000 ₪ מכספומט, הכסף יגיע בשטרות של 100 ₪ או של 50 ₪.  
: תרגול כפל בַײ10, בַײ100, ובַײ1,000.ששייעעוורריי  בבייתת— פפעעייללוותת  88
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≤¥ ‰„ÈÁÈ
:פפתתייחחתת  ששייעעוורר

חידת רמזים (והכנה לפעילות 4):
אני מספר תלתַײספרתי, זוגי,

ספרת היחידות שלי גדולה מַײ7
ספרת העשרות שלי גדולה בַײ1 מספרת היחידות שלי.

ספרת המאות איַײזוגית וקטנה מַײ3.
מי אני?  (198)

בשיעור זה נעסוק בתובנה מתמטית ונחזור על חיבור וחיסור. בפתיחת השיעור כדאי לרשום תרגיל
על הלוח:

     40 + 5 + 10 – 15  =
נשאל: איך נפתור את התרגיל במהירות וביעילות?

אם תלמידים לא יראו את הקשר שבין 5+10 לבין 15 – יש לכוונם לכך.

(15)
40 + (5 + 10) – 15 = 40

כאשר מחברים 5 וַײ10 ומחסרים 15 אין שינוי. אפשר להכין רצועות עם תרגילים דומים, ולפתוח
איתם את השיעורים הבאים כתרגילי בזק. לדוגמה:

=50+50–1000   וכד'.=200–100–100+300
הנחייה נוספת תמצאו ביחידה 15 בספר השני.

≤μ ‰„ÈÁÈ
פותרים תרגילי חיבור על ידי השלמה לעשרת הקרובה ולמאה הקרובה.–פפעעייללוותת  11  
– בפעילות אתגר זו התלמידים בונים מספרים תלתַײספרתיים לפי תנאים מסויימים:פפעעייללוותת  22

אפשר לבקש מילדים שונים להציג את האפשרויות שמצאו ואת הדרכים שבעזרתן מצאו אותם
ולהראות גם דרכים שיטתיות. הפתרונות בסעיף א' הם: 135, 245, 355, 465, 575, 685, 795.

הפתרונות בסעיף ב' הם: 789, 678, 567, 456, 345, 234, 123.
: מחזקות את החישובים בעלַײפה וכן את ההוספות וההורדות של––  ששייעעוורריי  בבייתתפפעעייללווייוותת  44  ווַײַײ55

עשרות שלמות ויחידות.

≤∂ ‰„ÈÁÈ
: רצוי ששניים או שלושה ילדים ידווחו על האופן שבו פתרו את השאלהדדייווןן  בבההתתחחללתת  ההייחחיידדהה

שניתנה במהלך השבוע בקבוצת המורה. התרגיל בבעיה הוא 123–200. נוסף על דיווחי הילדים,
אפשר להראות את שתי הדרכים בספר בעמוד 90. דני פותר בעזרת לבניַײ10, פורט מאה אחת

לעשרות ופורט שוב עשרות ליחידות. 
רונית מורידה בעל פה, תחילה 100, אחר כך 20 ולבסוף 3. תרגילים אלה קלים לביצוע מאחר

שמורידים ממאות שלמות או עשרות שלמות. הפתרון מבוסס על חישובים קלים בעל פה. 
– הילדים מתרגלים פתרון תרגילים של חיסור ממאות שלמות באחת משתי הדרכיםבבפפעעייללוותת  11

המוצגות בספר. 
כהכנה לפעילות 2 כדאי לעשות עם הילדים כמה תרגילי חישוב בעל פה, כגון 300 פחות 14 או 364
פחות 12, או 354 פחות 4,  350 פחות 50.  כדאי לרשום מדי פעם את התרגילים בצורה דומה

לפעילות 2 שבה רשום סימן ועוד (+) או סימן פחות (–) לפני המספר.  
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–  מתרגלת חישובים בעל פה של הוספה והורדה ממאות ומעשרות שלמות.  פפעעייללוותת  22
– תרגול של חיבור באלפים בעזרת אמצעי המחשה או פילוג.  חשוב לעודד את הילדיםפפעעייללוותת  33

לתעד את דרכי הפתרונות שלהם.
:  חיסור במאות ממאות שלמות בדרך דומה לזאת שנלמדה בהתחלתששייעעוורריי  בבייתת––פפעעייללוותת  44
השיעור.  

≤∑ ‰„ÈÁÈ
: בספר מודגם חיסור של מספר תלתַײספרתי ממספר תלתַײספרתי אחר בעזרתפפתתייחחתת  ששייעעוורר

לבנים.  בדוגמה מתחילים לחסר מהיחידות כהכנה לחיסור מאונך שיילמד בספר השני.  הילדים
יכולים להסתכל עם המורה בהדגמה שבספר. רצוי שכל ילד יבצע חיסור של תרגיל זה בלבנים.
בתרגיל זה מבצעים פריטה של עשרת אחת כדי להוריד יחידות בכמות מספקת.  כדאי להדגיש
ולתאר את דרך הציור של תהליך הפתרון ושל הפריטה (קו סביב העשרת שפורטים ממנה, חץ לַײ10

הלבנים של 1 שהתקבלו, ושרטוט קווים על לבנים שהוצאו).
הילדים מתרגלים פתרון של תרגילי חיסור תלתַײספרתיים בעזרת לבנים כמו בהדגמה.בבפפעעייללוותת  11

îַת העזרים של כל ילד.  ילדים שכבר מחשבים בעל פההילדים יכולים להשתמש בלבנים מערּכ
ובעזרת פילוג אינם חייבים לעבוד בלבנים.  חשוב שכל ילד יוכל לפתור בעזרת הלבנים.  כדאי לכוון
את הילדים להתחיל את הפתרון מצד ימין, מהיחידות. ילדים שמעדיפים לפתור משמאל מהמאות,
יכולים לפתור גם כך.  בדיון הכיתתי שיתקיים לאחר מכן כדאי לבקש גם מהם להדגים איך פתרו.

בפעילות זו מודגמת דרך פתרון של תרגיל חיסור שבו מורידים מספר תלתַײספרתי––פפעעייללוותת  22
מאלף.  דרך זו דומה לדרך שהילדים כבר למדו במאות שלמות.  כל החישובים קלים לביצוע בעל
פה.  מורידים מהַײ1,000 את הַײ600, מהַײ400 מורידים 40, ומַײ360 מורידים 5.  בכל החישובים יש
שילוב של הורדה מאלפים, ממאות או מעשרות שלמות. הילדים מתבקשים לפתור בדרך דומה

מאלפים שלמים. 
ממשיכים לפתור תרגילי חיסור מאלפים שלמים בדרך דומה.::ששייעעוורריי  בבייתת––פפעעייללוותת  33

  ≤∏ ‰„ÈÁÈ
הדגמה של דרך פתרון דומה לזאת שלמדו הילדים ביחידה הקודמת, שבה חיסרופפתתייחחתת  ששייעעוורר::

מספרים במאות מאלפים שלמים.  כאן מחסרים ממספר ארבעַײספרתי שכולל אלף וַײ300.  מכיוון
שקל יותר לחשב מאלף שלם, בדרך שהילדים הכירו ביחידה הקודמת, שמים בצד את הַײ300 

מהַײ1300, מבצעים את כל החישוב מאלף שלם, ולבסוף "מחזירים" את הַײ300 בחזרה. גם כאן בצעד
שקל לחישוב בעל פה. ציור המעטפה בא להזכיר ששמנו בצד (במעטפה) את הַײ300 ולאחר הורדת

כל חלקי המספר שמורידים (378), מוסיפים את המספר ששמנו במעטפה — את הַײ300.

הילדים פותרים בדרך דומה לזאת שהודגמה בהתחלת השיעור.  "שמים בצד" את––בבפפעעייללוותת  11
המאות או את העשרות שיש במספר שממנו מורידים, מורידים בחלקים את המספר בעזרת פילוג,
ומחזירים את החלק ששמרו בצד.  הפתרון במחברת מאפשר לילדים לרשום את דרך פתרונם.  כדאי

לעודד אותם לרשום תרגילים עם חיצים כמו בדוגמה. 
הילדים כבר מכירים סוג זה של תרגילי שרשרת.  ––פפעעייללוותת  22
הילדים מתבקשים לחבר שאלה מתאימה לתרגיל במחברת, ולפתור בדרך מוכרת להם.––פפעעייללוותת  33

מתרגלות חישובים בעל פה של תרגילי חיסור שגם מחזקות את::פפעעייללווייוותת  44  ווַײַײ55  ((ששייעעוורריי  בבייתת))
הבנת המבנה של המספרים באלפים. 
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בכיתה א' עסקו הילדים במדידות אורך, בעיקר בשלושת השלבים הראשונים של המדידה: השוואה
ישירה, שימוש באמצעי מתווך, ומדידה באמצעות יחידות מידה שרירותיות כגון לבנים, גפרורים.

הילדים נחשפו רק מעט, לשם היכרות ראשונית, ליחידות מידה מוסכמות של מטר וסנטימטר.
בכיתה ג' הילדים עוסקים שוב במדידות אורך, כשעיקר הדגש הוא בהכרת יחידות מידה מוסכמות

äִזכור בלבד של גדלים קטנים יותרובמעברים בין יחידה ליחידה (מ', ס"מ, מ"מ, ק"מ), וכן א
ממילימטר, כמו מיקרון ונאנוַײמטר.  זהו פרק הדורש פעילות רבה מהילדים והתנסות במגוון אמצעי
המחשה. רצוי לבקש מהילדים להביא לכיתה אמצעי מדידה שונים, כגון סרט גלילה, סרט מדידה

(כמו של תופרת), סרגלים שונים. הילדים לומדים להשתמש בסרגל ובאמצעים השונים. 
הפרק משלב בתוכו התייחסות למדידות אורך בחיי היוםַײיום, רקע היסטורי קצר על התפתחות
יחידות מידה של אורך, מדידת היקפים של צורות, מדידות בעזרת סרגל, ופיתוח תחושת אומדן
לגבי אורך של עצמים. בפרק משולב גם חקר נתונים שהוא אחד הנושאים בתוכנית הלימודים.
הילדים קוראים טבלאות וגרפים ונותנים להם משמעות. הם לומדים להכיר יחידות מידה שונות
ואת הקשרים ביניהן. כשמודדים אורך, הילדים לומדים גם את הרישום העשרוני של מטר
וסנטימטר.  אין הכוונה ללמד כאן שבר עשרוני.  בהקשר של מדידות אורך, כפי שעשינו גם בכסף
ובמדידות משקל, הילדים לומדים לקרוא מספר כזה עם נקודה עשרונית כמטר וַײ34 ס"מ, לדוגמה,
ולומדים שהנקודה מפרידה בין המטרים לסנטימטרים.  הילדים גם לומדים לרשום מספר קטן
ממטר בעזרת נקודה עשרונית.  כגון:  98 ס"מ רושמים גם כַײ0.98 מ' (זה נושא שהורחב יותר

מהנדרש בתוכנית הלימודים ואפשר לדלג עליו לגבי תלמידים מתקשים).

≤π ‰„ÈÁÈ
לפני היחידה חשוב לבקש מהילדים להביא לכיתה אמצעי מדידה שונים.  

: כדאי לפתוח בשיחה על המקרים שבהם הילדים נתקלים במדידות אורך בחייפפתתייחחתת  ששייעעוורר
היוםַײיום ובאמצעי המדידה.  כמו כן אפשר לדבר על מקצועות שבהם יש צורך לבצע מדידות אורך.

הילדים נשאלים על מצבים מחיי היוםַײיום שבהם מודדים אורך.  אפשר להשתמשבבפפעעייללווייוותת  11  ווַײַײ22
גם במונחים "מרחק" ו"גובה".  חשוב להבהיר שבכל המצבים האלה למעשה מודדים אורך.  

— הילדים מכינים סרט מדידה באורך 1 מטר.  הם גוזרים את הרצועות מעמוד 143,פפעעייללוותת  33
מדביקים אותן זו לזו ומקבלים מטר.  כדאי להראות לילדים איך למדוד מנקודת הַײ0, בדומה למדידה

עם סרגל.  
הילדים מקבלים תחושה של סדר גודל בנוגע לאורך.  הם מודדים את רוחב האצבעבבפפעעייללווייוותת  33  ווַײַײ44

(כדי לראות גודל קרוב לַײ1 ס"מ) ואת רוחב הידיים הפרושות שלהם (כדי לראות בערך 1 מטר).  הם
משערים את האורך של חפצים שונים ומודדים אותם ברצועה.  

חשוב לשמור את הרצועה לשיעורים הבאים. 
: הילדים יבדקו בבית אם יש להם כרטיס גדילה כשהיו תינוקות וימלאו אתששייעעוורריי  בבייתת— פפעעייללוותת  55

הפרטים הרשומים בפעילות 5.  כדאי לבקש להביא את הכרטיס או צילום שלו לכיתה בשיעור הבא.
ההייללדדייםם  צצררייככייםם  ללההבבייאא  ססררגגלל  ללככייתתהה  ללייחחיידדהה  ההבבאאהה..  

≥∞ ‰„ÈÁÈ
מהתקופה העתיקה ועד לתקופה המודרנית.עעלל  ההתתפפתתחחוותת  ההממיידדוותתבבממיידדעע  ההייססטטווררייהיחידה נפתחת 

יש התייחסות למידות הנעשות בעזרת הגוף.  כדאי לפתוח את היחידה בשיחה על יחידות המידה
של אורך.  אפשר לדבר על כך שבימים קדומים מדדו בעזרת איברי גוף, ושהמדידה הייתה שונה
מאדם לאדם ולכן החליטו על גודל מוסכם של איבר גוף שישמש את כל האזור, ולא שכל אחד ימדוד
ביחידה אחרת.  כדאי לנסות לדבר על הניסיון למצוא מידות אחידות לאזורים גדולים או לעולם
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כולו, ועל כך שעד היום יש קושי ועדיין אין מידות אחידות לכל העולם.  אפשר להזכיר את השימוש
במידות אחרות, שונות מהשיטה המטרית המוכרת לנו.  בקטע המידע יש גם התייחסות לאופן
קביעתו של המטר כיחידת מידה עולמית.  אפשר להפעיל שיקול דעת לגבי השימוש בקטע המידע
המובא בעמודים 98–99.  אפשר לשוחח על הרעיונות בהתחלת היחידה, כשהמורה מנחה ומובילה
את הילדים אל הרעיונות ואל פרטי המידע הרלוונטיים,  או שאפשר לבקש מילדים לקרוא את

הקטע או חלקים ממנו בבית או בכיתה ואז לשוחח עליו.
ולעמוד על אופן המדידה בו.  במיוחד חשוב להפנות את תשומת לבססררגגללבשיחה כדאי להציג 

הילדים להתחלת המדידה מנקודת האפס.  אם מתחילים למדוד מַײ1, צריך להבין שנוסף סנטימטר.
אפשר לבקש מהילדים להסתכל בסרגלים שהביאו ולשים לב למאפיינים שלהם.  אפשר למצוא
שהמרחק בין מספר למספר הוא כל פעם 1 ס"מ.  אפשר לראות חלוקה למילימטרים ושיש 10 מ"מ
בַײ1 ס"מ.  אפשר לראות שיש סרגלים שיש בהם גם חלוקה לאינצ'ים (בדרך כלל מאחורי הסרגל או
בצד האחר של הסימון בסנטימטרים).  כדאי גם לדבר על כך שלפעמים המדידה אינה נותנת מספר
שלם, ואפשר לומר שאורך העיפרון הוא "בערך" 7 ס"מ, או "קצת יותר" מַײ7 ס"מ.  עם ילדים
מתקדמים, או לפי רצון המורה, אפשר גם למדוד את החלק הנותר במ"מ, כגון 7 ס"מ וַײ2 מ"מ.
אפשר גם לדבר עם הילדים על כך שתמיד כשמודדים יש איַײדיוק מסוים ושאנשים שונים מגיעים

לתוצאות קצת שונות ושזה טבעי.  
:  כהכנה לפעילות 5 כדאי לדבר עם הילדים על תכונות המלבן, שיש בוממללבבןן,,  ממצצווללעעייםם  ששוווויי  צצללעעוותת

שני זוגות של צלעות שוות, ועל כך שהריבוע הוא מלבן מיוחד שבו כל הצלעות שוות.  כמו כן כדאי
לדבר על המאפיינים של משולש שווה צלעות ומחומש שווה צלעות.

יחידה זו כוללת תשע פעילויות וייתכן שהיא תימשך יותר משיעור אחד. 
עוסקים במדידות ובחישובים של היקפי מצולעים, כולל מלבן.  בחלקבבפפעעייללווייוותת  11,,  22,,  ווַײַײ44

מהפעילויות הילדים נדרשים למדוד את אורכי הצלעות בעזרת סרגל או הרצועה שבנו ולחשב את
ההיקף, ובחלק אחר של הפעילויות נתונים אורכים של חלק מהצלעות ובעזרתן צריך לחשב את
ההיקף.  בפעילויות האלה לא תמיד ניתנות המידות האמיתיות של אורך הצלעות, וייתכן שהציור
יהיה מוקטן והמידות יהיו רשומות עליו.  אם בכל זאת ילדים מודדים את הצלעות ורואים שהמספר
שרשום עליהן אינו האורך האמיתי שלהן, כדאי לדבר על כך שפעמים רבות אנחנו רק רושמים את

אורך הצלעות בציור לצורך חישוב, ושהוא דגם בלבד של העצם הנמדד.  
— מתרגלים את הרעיון של מדידה מנקודת האפס.  אם המדידה אינה מנקודה זו, היאבבפפעעייללוותת  33

אינה נכונה ויש להתאימה.
– כאן הציורים הם סכמתיים, והילדים אינם נדרשים למדוד בפועל את אורכי הצלעותפפעעייללוותת  55

אלא רק לחשב את היקף המצולע.  במשולש ניתנות כל שלוש הצלעות וצריך רק לחבר את שלושת
המספרים.  צריך להבין ששתי צלעות הרוחב של המלבן שוות, וגם שתי צלעות האורך שוות, וכך
לחשב את ההיקף.  במשולש שווה הצלעות, בריבוע ובמחומש שווה הצלעות, כל הצלעות שוות,

ולכן אפשר לחשב את ההיקף גם אם יודעים רק את אורכה של צלע אחת ואת מספר הצלעות.   
— מתנסים שוב במדידה בעזרת סרגל.  אפשר גם להשתמש ברצועה שהילדים הכינו.פפעעייללוותת  66
— היא שאלה מילולית מורכבת עם כמה שלבים לפתרון.  אם מחשבים את גובה כל הבנייןפפעעייללוותת  77

8).  כדי לראות לאיזו קומה מגיע העץ צריך לראות כמה פעמים 3 ניקחXמקבלים שהוא 24 מטר (3
כדי להגיע לַײ10.  זה קצת יותר מהקומה השלישית או הקומה הרביעית.

— מתרגלים את אופן הקריאה של תוצאת מדידה שהיא יותר מַײ7 ס"מ.  יש כאן שתיפפעעייללוותת  88  
תשובות נכונות: א. בין 7 לַײ8 ס"מ,  ב. בערך 8 ס"מ.  

:  הילדים משערים את אורך הקטעים ואת אורך המספריים המצוירים,ששייעעוורריי  בבייתתפפעעייללווייוותת  99  ווַײַײ1100,,
ומודדים בסרגל או ברצועה.   
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≥± ‰„ÈÁÈ
כדאי לפתוח את היחידה בכך שַײ1 מטר שווה לַײ100 ס"מ.  אפשר לחזור ולהסתכל ברצועה שהכינו
הילדים ולראות את 100 הס"מ שיש במטר.  כדאי לשאול: איך נכתוב אורכים גדולים ממטר, בין
מטר לשני מטרים? נראה להם צורת כתיבה בסנטימטרים ובמטרים, כולל השימוש בנקודה
העשרונית.  125 ס"מ אפשר לכתוב כַײ1.25 מ'.  כדאי לעזור לילדים לקרוא זאת כַײ1 מ' וַײ25 ס"מ,
ולדבר על כך שהנקודה מפרידה בין המטרים לסנטימטרים.  כדאי לתרגל קריאה של כמה מספרים
כאלה.  אפשר להסתכל יחד עם הילדים בפעילות 1 ולקרוא את המספרים בטבלת הקפיצה לרוחק.
כדאי לדבר על משמעות המספרים.  לדוגמה, מאי קפצה 2.90 מ'.  אפשר לדבר על כך שזה כמעט 3
מטרים.  אורן קפץ 3.15 מטר.  אפשר להגיד שזה קצת יותר מַײ3 מטרים.  3 מ' וַײ15 ס"מ.  לפי בחירת
המורה אפשר גם להראות איך רושמים גודל קטן ממטר ברישום עשרוני כמו 0.95 מ', שזה 95 ס"מ.

ביחידה זו יילמדו המרות ממטרים לסנטימטרים, ולהפך.  זה נושא לא קל בתוכנית הלימודים.  כדאי
לעזור לילדים לפתח תחושת סדר גודל כדי שהמעברים ממטרים לסנטימטרים, וההפך, ייראו להם
הגיוניים.  כדאי להתחיל ממטרים שלמים כמו "כמה סנטימטרים יש בַײ4 מטרים?" אפשר לחזור
למטר אחד שבו יש 100 ס"מ.  כמה יש בַײ2 מטרים?  בַײ3 מטרים? 500 ס"מ — כמה מטרים זה? וכן
הלאה.  אחר כך כדאי לנסות דוגמאות אחדות עם נקודה עשרונית.  כמה סנטימטרים יש בַײ2.45 מ'?

והפוך:  "כמה מטרים זה 345 ס"מ?"   
, מוצג קטע מידע לגבי מילימטרים.  אפשר לתתבבפפעעייללווייוותת  11  ווַײַײ22אחרי תרגול של המרות אלה 

לילדים לקרוא קטע זה בעצמם ולהתמודד איתו או לשוחח גם על המילימטרים בהתחלת השיעור.
אפשר להסתכל שוב בסרגל ולראות לכמה חלקים מחולק כל סנטימטר, להזכיר שיש 10 מ"מ
בסנטימטר ולהראות איך רושמים את קיצור המילה. אפשר לשוחח עם הילדים על דברים קטנים
שמודדים במילימטרים ולהסתכל יחד על המידע שבעמוד 104. כדאי לתרגל יחד דוגמאות אחדות
שממחישות את ההמרות מסנטימטרים למילימטרים. גם כאן כדאי להתחיל מהיחידה הגדולה,
במקרה זה מסנטימטר. 1 ס"מ זה 10 מ"מ. 2 ס"מ זה 20 מ"מ. וכן הלאה עוד כמה דוגמאות.  10 ס"מ

זה 100 מ"מ.  אפשר לנסות גם הפוך:  300 מ"מ כמה ס"מ זה?
— עוסקת גם היא בקריאת נתונים מטבלה, ומתקשרת לנושא של חקר נתונים שנלמדפפעעייללוותת  11

במהלך השנה בהקשרים שונים.  הילדים מסדרים את מרחקי הקפיצות לרוחק, מהקפיצה הקצרה
לארוכה, כדי לקבל תחושת סדר גודל של המספרים הרשומים עם נקודה עשרונית במטרים.  בסעיף

ד' מחשבים את ההפרש בין הקפיצה הארוכה לקצרה  (2.20–3.30).  אפשר לחשוב על 
3 מ' פחות 2 מ' שזה 1 מ', וַײ30 ס"מ פחות 20 ס"מ זה 10 ס"מ והתשובה היא 1.10 מ'.  

– מתרגלת מעבר מסנטימטרים למילימטרים, וההפך.  פפעעייללווייוותת  33  ווַײַײ44
—  מקשרת לדברים שמודדים במילימטרים בחיי היוםַײיום — רוחב של מסמרים.פפעעייללוותת  55

— לפי שיקול דעתה של המורה אפשר לדבר עם הילדים על המידע המוצג כאן או לבקשממיידדעע  בבחחייררהה
מהם לקרוא אותו.  קטע המידע עוסק בגדלים קטנים ממ"מ.  הנושא הוא הרחבה מעבר לנדרש
בתוכנית הלימודים.  העיסוק בו יכול להלהיב את הילדים והוא בחזית הטכנולוגיה העכשווית.
אפשר להציע לילדים שמתעניינים במיוחד לחפש חומר נוסף על נושא מדידות אורך של גדלים

קטנים וקטנים מאוד.  

≥≤ ‰„ÈÁÈ
גם כאן הנושא של חקר נתונים וקריאת נתונים משולב מטבלה ומגרף.  

— כדאי לפתוח את השיעור בהתייחסות לקריאת נתונים מגרף ומטבלה. פפתתייחחתת  ייחחיידדהה
— אפשר לעבור יחד עם הילדים על הגרף שבפעילות 1 ולהראות איךההקקדדממהה  ללפפעעייללוותת  11,,  22  ווַײַײ33

קוראים מגרף. אפשר לשאול: מה היה גובהו של אורן בחודש השלישי? כדאי להראות איך מעבירים
קו עד למספרים בציר האנכי. 
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כדאי גם לעזור לילדים להבין את הנדרש בטבלה בפעילות 2 כדי שיוכלו אחר כך לעבוד באופן
עצמאי. כדאי גם לעבור עם הילדים על הגרף שבפעילות 3 ולהתייחס לרישום המספרים במטרים.
יש לעזור לתלמידים לפרש מה זה 0.80 מטרים (80 ס"מ), 1.20 מטרים. חשוב לדבר על המשמעויות
השונות שיש בגרפים ועל השימושים השונים שלהם. בגרף הראשון ראינו את השינוי שחל בגובה
של ילד אחד, בפעילות 3 רואים גובה של כמה ילדים שגובהם נמדד בזמן מסוים. כדאי לשוחח עם
הילדים על המשמעות של פעילות 3 סעיף ד' — הגובה שיש להכי הרבה ילדים בקבוצה — הכוונה

לראות בגרף למי יש אותו גובה. איזה גובה יש להכי הרבה ילדים בקבוצה? 
— מובא גרף ובו נתוני הגובה של אורן מהלידה ועד גיל שישה חודשים. הילדים צריכיםפפעעייללוותת  11

להבין את משמעות העמודות בגרף ואיך בודקים מה היה הגובה בכל חודש.  

— מקשרים נתונים בגרף ובטבלה. כדאי לשים לב ששיעורי הבית ניתנו כאן בהמשךששייעעוורריי  בבייתת
לפעילויות חקר הנתונים, ולא בסוף היחידה. 

(עמוד 109) — הבריכה — ניתנות בעיות מילוליות לעבודה עצמית של הילדים. èְ66ַײופפעעייללווייוותת  55  
— עוסקים בבעיות כפל שדרכן גם מתרגלים כפל בעשרות שלמות. בבפפעעייללוותת  44
— ניתנות בעיות חילוק בעשרות שלמות (בַײ50). מתקבלים התרגילים:בבפפעעייללוותת  55
200:50א.
350:50ב.
1,000:50ג.

— אפשר לחשוב גם עלבבפפעעייללוותת  55חשוב לקבל גם תרגילים אחרים נכונים מהילדים. לדוגמה — 
או כמה פעמים 50 נותן x        .200תרגיל כפל עם נעלם כמו —  200 = 50

יש ילדים שיפתרו את הבעיות בתרגילי חיסור, כמו: 50 – 50 – 50 – 50 – 200. 
ìַראו איך פתרו את פעילויות 4כדאי למצוא זמן לדיון (אפשר בהתחלת היחידה הבאה) שבו ילדים י

וַײ5. 

≥≥ ‰„ÈÁÈ
ביחידה זו עוסקים בתכנון סידור הרהיטים בחדר.  אפשר להתחיל בשיחה על תרשימים של דירות,
על תכנון פנימי של חדר או דירה.  אפשר לגזור מעיתונים דוגמאות של שרטוטי דירות, ולבקש
מהילדים לתאר מה רואים בשרטוט.  רצוי לדבר עם הילדים על כך שהשרטוט נותן מבט מלמעלה.

לכן, כשמשרטטים רהיטים בחדר או בדירה מתקבל ציור סכמתי פשוט מלמעלה.
אפשר לשאול את הילדים אם יש דרך אחת בלבד לסדר רהיטים בחדר.  אם הם ראו פעם שמשנים
את סדר הרהיטים בחדר או שמחליפים רהיטים.  כדאי לדבר על האילוצים שיש בסידור רהיטים
בחדר.  לדוגמה, משאירים מקום ליד הדלת ומאחוריה, לא רצוי לשים ארון גבוה ליד חלון שחוסם
את האור והאוויר וכדומה.  מה כן אפשר לשים ליד חלון?  אולי שולחן, אולי מיטה?  אפשר לשאול
את הילדים אילו רהיטים בחדר שלהם עומדים ליד חלון.  כדאי לדבר על כך שאם יש ארון או שידה
או מגירות, צריך להשאיר מקום ריק לפניהם כדי שיהיה אפשר לפתוח את הדלת או את המגירה.  

תתררששייםם  חחדדרר  וותתככננווןן  ממייקקווםם  ההררההייטטייםם..— בבפפעעייללוותת  11
הילדים גוזרים את ה"רהיטים" מעמוד הגזירה שבסוף הספר (עמוד 143), ומנסים לסדר אותם בתוך
ה"חדר" המצויר בספר.  (כדאי לשים לב שהרהיטים נשארו בדף הגזירה לאחר שגזרו את רצועת
המדידה, וחשוב לשים אותם במקום שבו יישמרו עד לגזירה זו.)  כדאי לדבר עם הילדים על המידות
הרשומות על הרהיטים כדי לפתח בהם את תחושת סדר הגודל של הרהיטים.  מדברים, לדוגמה, על
אורך המיטה שהוא 1.90 מ'.  האם אורך כזה מספיק לכל בני האדם (מה זה גובה של 1.90?  כמעט

בגובה הדלת שהוא 2 מ' — יש מעט בני אדם בגובה גדול מזה) וכן הלאה.
הילדים עונים על השאלות בנוגע לאפשרויות התכנון השונות של החדר. הם בוחרים בסידור כלשהו
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ומדביקים את הרהיטים.  אפשר להציע לילדים לעבוד בזוגות ולתכנן יחד את סידור החדר. כדאי
להשוות בין התכנונים השונים ולהציגם לפני הכיתה.

הילדים מקבלים משימה למדוד את האורך והרוחב של החדר שלהם בבית. הם יכוליםללששייעעוורריי  בבייתת
להשתמש בסרט המדידה שהכינו בעצמם או בגלילה אם יש להם בבית.  הם ינסו לשרטט את החדר
ביד חופשית ולרשום על ידו את מידות האורך והרוחב של החדר.  הם ימדדו את האורך והרוחב של
רהיטים גדולים בחדר, וינסו לצייר ציור סכמתי של מיקום הרהיטים בחדר.  הציור יכול להיות

סכמתי (בערך) ואינו חייב להיות מדויק.

המורה יכולה לעזור לילדים לצייר את השרטוט בעזרת קנה מידה.  כל 10 ס"מככפפעעייללוותת  בבחחייררהה
במציאות אפשר לצייר כַײ1 ס"מ במחברת חשבון או על נייר משובץ אחר.  נושא הקנהַײמידה אינו
נדרש בתוכנית הלימודים של כיתה ג' והוא מופיע מאוחר יותר, אך המשימה די פשוטה ואפשר

להתנסות בה גם בשלב זה. 

בשיחה שבהתחלת השיעור כדאי גם לדבר עם הילדים על הקילומטר. מרחקים גדולים מודדים
בקילומטרים.  כדאי לשאול את הילדים אם נתקלו במושג הזה ובאיזה הקשר. אפשר לדבר על
מרחקים בקילומטרים בין ערים שונות, בין הבית של הילד לבית הספר וכן הלאה.  כדאי לדבר על
כך שבמכונית יש מכשיר שמודד את המרחק שהמכונית עושה בקילומטרים — קילומטרז' — הנקרא
מדַײמרחק.  אפשר לשאול איך נדע ממכשיר זה מהו מרחק הנסיעה שעשינו היום?  כדאי לכוון

לחישוב חיסור המספר שהמדַײמרחק מורה בסוף הנסיעה פחות זה שבהתחלת הנסיעה.

ההקקייללווממטטרר  ווההממטטרר
אפשר לדבר גם על כך שיש מכוניות שיש בהן כפתור, ואם לוחצים עליו מפעילים מד נוסף שמודד

רק את מרחק הנסיעה הזאת עד שלוחצים עליו שוב.  סיפור זה נחוץ לפעילות שבעמוד 112.

כדאי לדבר עם הילדים שבַײ1 ק"מ יש 1,000 מ'.  רצוי לתרגל קצת בעל פה המרות פשוטות של
מידות ממטר לקילומטר, וההפך. לדוגמה, בַײ2 ק"מ כמה מטרים יש?  בַײ6 ק"מ כמה מטרים יש?  וכן
הלאה.  כדאי גם בכיוון הפוך:  4,000 מ' כמה קילומטרים זה?  או 2,500 מ' כמה קילומטרים?  מישהו
הלך 800 מ', האם הוא הלך יותר או פחות מַײ1 ק"מ?  הילדים יוכלו לתרגל המרות אלה בעמודים

  .113–112
בפעילות על "מרחקים בארץ" שבעמוד 113, הילדים עונים על שאלות לגבי דרכים אחדות

שמורכבות מכמה קטעי דרך, כדי לקבל תחושת סדר גודל לגבי מרחקים בקילומטרים.

אתגריות יותר בהמרות בין סנטימטרים למילימטרים ושאלותפפעעייללווייוותת  בבחחייררההבעמוד 114 יש 
מילוליות מעניינות.  המורה תשקול אם לתת דף זה לכל הילדים או לילדים מסוימים.  

®≥∏ ≠ ≥¥ ˙Â„ÈÁÈ© ˜ÂÏÈÁ Ì‚Â ÏÙÎ
7) לקבוצת מורה, לעבודה בסבב במהלך השבוע.  הילדיםXמוצגת כאן שאלה מילולית בכפל (8

ישתמשו במדבקות, ידביקו במחברת ויתעדו את דרך עבודתם.  לפרק זה כמה מטרות לימודיות.
מטרה אחת היא לחזור על רעיונות מרכזיים בנושאי כפל וחילוק (הבנה של מצב כפל בשאלה מילולית
ויכולת לייצג אותה בדרך פתרון מתאימה; חזרה ותרגול של עובדות כפל לקראת זכירה של העובדות
בעל פה; למידת עובדות של מספרים גדולים; התחלה של שינון העובדות לקראת שליטה בעל פה
שתירכש במהלך כיתה ג'.  בפרק זה מודגשים גם קשרים בין כפולות של מספרים קרובים, כמו כפולות
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3 לעומת 6 וכן הלאה. דרך עיסוק בהשוואות אלה הילדים גם נחשפים לרעיונות ראשוניים הקשורים
לכפולות משותפות ולחשיבה, לדוגמה, אם כל הכפולות של 6 הן גם כפולות של 3 וההפך. בפרק זה
מוצג ציר מספרים כאמצעי המחשה לכפולות ולקפיצות על הציר.  הפרק חוזר עם הילדים על כפל בַײ1.

מודגש הקשר בין הכפל לחילוק, ויש תרגול עובדות כפל לקראת שליטה בעל פה.

 ≥¥ ‰„ÈÁÈ
— אפשר להתחיל את השיעור בספירה בזוגות.  אפשר שכל ילד יאמר את המספרפפתתייחחתת  ייחחיידדהה

הבא בספירה בדילוגים של 2 כגון: 2, 4, 6 וכן הלאה, או שכולם יספרו יחד בקול בדרך זו.
אפשר לנסות לספור בארבעות — כל אחד אומר את המספר הבא בכפולות 4.  אפשר לבקש מהילדים
לפתור תרגילי כפל שהמורה נותנת או רושמת על הלוח.  אפשר להקצות דקות אחדות לכל ילד
לפתרון התרגיל, ולבקש מכמה ילדים להסביר באילו דרכים הגיעו לפתרון. כמו תמיד, חשוב לחזק
את הלגיטימציה של הפתרון בדרכים שונות: בעזרת חפצים, בעזרת אסטרטגיות ספירה באצבעות

ועוד.  
אפשר לחזור על כפל בַײ1 ועל הדרך שבה ממלאים מכפלות בלוח כפל (גם חלקי, כמו בפעילות 4).
ביחידה זו יודגשו במיוחד הקשרים בין כפולות של 2 וַײ4, של 3 וַײ6 ושל 4 וַײ8.  בעזרת השוואה בין
כפולות של תרגילים קרובים, הילדים יכולים לאמץ אסטרטגיות פתרון המבוססות על עובדות שהם
זוכרים בעל פה כדי למצוא עובדות לא מוכרות.  כמו כן, כלים אלה עוזרים בכפל עובדות של
מספרים גבוהים יותר בלוח הכפל, כמו כפולות 8, שנחשבות לכפולות קשות יותר לילדים
ושבהתחלה זוכרים אותן פחות בעל פה.  קישור זה בין עובדות קרובות מעודד את הילדים לפתור

אחר כך את תרגילי הכפל בעזרת פילוג והיעזרות בעובדות מוכרות.

כדאי להראות לילדים את הרעיון הנחמד המוצג בעמוד 116 לגבי שני התרגילים של 7 כפול 8 ושל
3 כפול 4 שאם רושמים את התוצאה בצד שמאל, מקבלים רצף מספרים.  

בהמשך היחידה, בזמן שהמורה עובדת עם קבוצה קטנה על השאלות המילוליות מדף המדבקות,
שאר הילדים יכולים לעבוד באופן עצמאי בספר.  

בבעעייייתת  ככפפלל  בבקקבבווצצתת  ממווררהה::
ביחידה זו המורה מתחילה סבב של בעיה מילולית חדשה בקבוצת המורה, בעיית כפל של 7 כפול

8.  כדאי לעודד את הילדים לפתור בדרכים מגוונות. למרות המאמץ לעזור לילדים לזכור בעל פה
את לוח הכפל בכיתה ב' ובכיתה ג', ילדים רבים עדיין פותרים בעיית כפל בדרכים מגוונות.  חשוב

להמשיך ולתת לגיטימציה לכך.  
(בעיקר נחזור לתרגל את לוח הכפל באופן מסודר ושיטתי בספר השני של כיתה ג', אך המורה יכולה
כמובן לתרגל זאת גם קודם בהתחלת שיעור או בדרכים אחרות כמו משחקים ותרגול.)  בערכת

העזרים יש מערכת של כרטיסי כפל אישיים לכל ילד, לתרגול עצמי.

· ÔÂ¯˙Ù· ÌÈ„ÏÈ Ï˘ ÔÂ¯˙Ù ˙ÂÈ‚Ë¯ËÒ‡ÈÈÚÏÙÎ‰ ˙
למרות המאמצים, עדיין יש ילדים רבים בכיתה ג' שפותרים בעיות ותרגילים של כפל בעזרת שימוש
באמצעי המחשה או ציור ובאסטרטגיות ספירה, ולא בעל פה.  בצד המאמצים לשנן בעל פה, חשוב
גם בשלב זה לתת לגיטימציה לילדים שפותרים בדרכים אחרות. חשוב שהילדים ידווחו בהזדמנויות
שונות לקבוצה הקטנה או למליאה על הדרכים שבהן הם פתרו בעיית כפל או חילוק בתחום לוח
הכפל.  דוגמאות לדרכי פתרון בדף דיווח מופיעים ביחידה 38.  שניים או שלושה ילדים יכולים
לדווח לכיתה איך הם פתרו את השאלה.  כדאי לשוחח עם הילדים על השיטות השונות שהם
בוחרים בהן כדי לפתור שאלת כפל.  אחרי דיווח הילדים אפשר לראות יחד את הדרכים המופיעות

בספר בעמוד 128. 
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.  כלומר, הם מייצגים את הבעיה בעזרת""ייייצצווגג  ייששיירר""ילדים רבים פותרים את הבעיה באסטרטגיה של 
חפצים שניתן למנות אותם או בעזרת ציור.  בשאלה שלפנינו יש 7 חבילות קלפים שבכל אחת מהן 8
קלפים. הילד יכול לייצג בחפצים 7 קבוצות, כשבכל קבוצה 8 חפצים, ולמנות אותם.  גם השימוש בציור

שגרתי כאן.  הילד יכול לצייר את הקלפים: 7 קבוצות של קלפים שבכל קבוצה 8 קלפים.  
. פעמים רבות הם""אאססטטררטטגגייוותת  סספפייררהה""ילדים אחרים ישתמשו באסטרטגיות ברמה השנייה — 

משתמשים באצבעות כדי לדעת מתי להפסיק את הספירה.  יש כמה דרכים שילדים בכיתה ג'
פותרים בהן בעיית כפל בעזרת ספירה.  

בדרך אחת, הילד זוכר את סדרת הקפיצות של מספר מסוים ומשתמש באצבעות כדי לדעת כמה
ספירות כאלה צריך לבצע.  בשאלה כאן, לדוגמה, הילד יספור בדילוגים של 8 תוך כדי הרמת 7

אצבעות כמספר הקבוצות שצריך למנות.  הילד יאמר:   56  48 40 32  24  16  8
למעשה, הילד מבצע "ספירה כפולה".  הוא סופר גם את המספרים שבסדרת כפולות הַײ8 וגם את
האצבעות, תפקיד האצבעות כאן הוא לדעת מתי להפסיק את ה"ספירה הכפולה" – כמה צעדי

ספירה צריך לעשות.  דרך זו מבוססת על כך שהילד כבר מכיר את סדרת הכפולות.
אפשר לראות דוגמה לדרך זו בעמוד 128 בספר הילדים, "הדרך של רמי". להבדיל מהדרך שתוארה קודם, רמי רשם

את כל 7 השמיניות ולכן אין כאן ספירה כפולה.  החישוב מפסיק כשמגיעים לַײ8 האחרון.

היא שהילד לא זוכר את רשימת הכפולות או זוכר חלקים מעטים,דדררךך  אאחחררתת  ללאאססטטררטטגגייייתת  סספפייררהה
ולכן צריך ספירה נוספת כדי למצוא את הספירה בדילוגים.  במקרה כזה נוספת ספירה שלישית,
שבה הילד מוצא בעזרת ספירה את המספר הבא בסדרת הכפולות.  יש ילדים שסופרים על יד אחת
את מספר הצעדים או הדילוגים (לפעמים כשנגמרות האצבעות ביד, הם חוזרים עליהם שוב), וביד

שנייה את החישוב כדי להגיע לכל כפולה.
לדוגמה, בשאלה הנוכחית, ייתכן שהילד זוכר את 3 המספרים הראשונים בסדרת הכפולות של 8,
והוא אומר אותן תוך כדי הרמת אצבע לכל אחת: 24  16  8.  את שאר המספרים שאינו זוכר הוא
מחשב בעזרת אצבעות בספירת המשך (בספירה כפולה): 32 31 30 29 28 27 26 25  תוך כדי הרמת
אצבע לכל מספר.  הוא צריך לזכור שהגיע למספר הרביעי בסדרה (32), ושעליו ללכת עוד פעמיים

בצעדים דומים כדי להגיע לַײ7 מספרים:  40  39  38  37  36  35  34  33
ולזכור שהגיע למספר החמישי ואחר כך לשישי.  יהיו ילדים שעל יד אחת יספרו את האצבעות
שמציינות כמה מספרים מסדרת כפולות 8 נאמרו כבר, וביד השנייה יספרו כל פעם 8 צעדים של
ספירה.  כשמגיעים לַײ5 אצבעות, חוזרים ומקפלים אותן וממשיכים עד 8.  בספירה זו יש שלוש
ספירות שמתרחשות בוַײבזמן:  ספירה אחת של המספרים בסדרת כפולות הַײ8 (16 8 וכן הלאה).
ספירה שנייה נעשית כדי לדעת כמה מספרים כאלה יש (6), וספירה שלישית היא כשמגיעים למספר
הבא בסדרה על ידי ספירת המספרים בספירת המשך עד למספר הבא בסדרה (34 33 וכן הלאה).

: אסטרטגיות אלה מבוססות על זיכרון בעל פה של עובדות כפל.  או שהילדאאססטטררטטגגייוותת  ממננטטללייוותת
פשוט זוכר בעל פה את העובדה המבוקשת, או שהוא מתבסס על עובדה אחת ידועה לו כדי למצוא
עובדה שאותה הוא אינו זוכר.  אפשר לראות שתי דוגמאות כאלה בדף הדיווח בעמוד 128 בספר
הילדים.  מאי פילגה את 7 כפול 8 ל–3 כפול 8 ול–4 כפול 8 וחיברה את התוצאות.  את העובדה של

3 כפול 8 מאי זכרה והשתמשה בה כדי למצוא את 7 כפול 8 שהיא לא זכרה.  
גם הדוגמה של דנה מראה פילוג לַײ5 כפול 8 ול–2 כפול 8.  

:  כדאי לעזור לכל הילדים לתעד את דרך פתרונם.  הילדים שעבדו בחפצים,תתייעעוודד  בבככתתבב  ששלל  ההייללדדייםם
יכולים לצייר אותם. הילד שעבד באסטרטגיית ספירה בעזרת אצבעות, יכול לצייר את האצבעות
ולרשום עליהן את המספרים שנאמרים.  כדאי ללמד את הילדים שפועלים בדרך המנטלית לרשום

תרגילים מתאימים.



35

≥μ ‰„ÈÁÈ
במשימה מעניינת ואתגרית.  כדאי שהילדים יעבדו בזוגות או בשלשותבבפפעעייללוותת  11היחידה נפתחת 

ויענו על השאלות.  אתגרי במיוחד הוא הניסיון לחשוב מה משותף למספרים שנכנסים לבית.  רוב
הילדים חושבים על מספרים זוגיים ואכן כל המספרים זוגיים, אך רואים שגם בבית השני של אלה
ש"לא נכנסים לבית" יש מספרים זוגיים.  עובדה זו מניעה את הילדים לחפש תכונה נוספת
שמשותפת לכל המספרים האלה.  אחרי דיון ומאמץ מסוים הם יגיעו לרעיון שלבית נכנסים כפולות
של 4 (או מספרים שמתחלקים בַײ4).  אם הילדים אינם מצליחים להגיע בכוחות עצמם למסקנה זו,

אפשר להציע להם לבדוק את האפשרות הזאת.

כדאי לנהל עם הילדים דיון בנוגע לשאלה: אם כל כפולה של 4 היא גם כפולה של 2, וההפך — האם
כל כפולה של 2 (מספר זוגי) היא גם כפולה של 4?  כדאי להשתמש במספרים שנכנסו לתוך הבית

כדי לבדוק זאת.

אנחנו רואים שכל המספרים שנכנסו לבית הימני מתחלקים בַײ4 או שהם כפולות של 4 וכולם
זוגיים.  כדאי להזכיר כאן איך בודקים אם מספר הוא זוגי.  מאחר שחלק מהמספרים הם גדולים
יותר, כדאי לבדוק על ידי הפרדת המספר לשני מספרים שווים.  כגון, 100 לַײ50 וַײ50, 48 איך נחלק
לַײ2 קבוצות שוות גודל?  אפשר לתת לילדים להציע רעיונות, כגון 40 מתפרק לַײ20 וַײ20 וַײ8 לַײ4 וַײ4
וכן הלאה.  אפשר לראות שהמספרים בבית השמאלי אף הם זוגיים.  יש לעזור לילדים לבדוק כמה
מהם, וכדאי לבדוק גם את 70 הקשה יותר לבדיקה. ראינו שעל אף העובדה שהם זוגיים, הם לא

נכנסו לבית הימני המכיל מספרים שהם כפולות 4.

כלומר, כל המספרים שהם כפולות 4 הם גם זוגיים (כפולות של 2 או מתחלקים בַײ2), אך ההפך לא
מתקיים תמיד:  יש כפולות של 2 (מספרים זוגיים) שאינם מתחלקים בַײ4. מסקנה זו מוצגת, לאחר

חקירה של הילדים והתמודדות עם פעילויות 1 וַײ2, במסגרת שבעמוד 119.

–  בונה אף היא על רעיונות דומים.  חלק מהמספרים שם אתגריים,פפעעייללוותת  אאתתגגרר  33  וודדייווןן  עעםם  ממווררהה
למשל: האם 300 הוא כפולה של 3 או כפולה של 6?

הילדים עונים כאן על שאלות דומות לאלה שהתמודדו איתן בפעילות הקודמת עם כפולות 4 וַײ2.   
בסוף הפעילות הילדים גם מקיפים בעיגולים צבעוניים את כפולות 3 וַײ6, וכך אפשר לראות
שכפולות 6 מופיעות בכל פעם שנייה שַײ3 מוקף. כלומר, יש מספרים שמוקפים רק פעם אחת
(מתחלקים בַײ3) ויש כאלה שמוקפים בשני צבעים — כלומר, הם גם כפולות של 3 וגם כפולות של

6.  הילדים יענו על השאלות שבפעילות 4: אם כל כפולה של 3 היא גם כפולה של 6, וההפך.  
נשאלת גם השאלה מי מהכפולות הן זוגיות. בעזרת שיחה אפשר להגיע עם הילדים לכך שַײ6 מורכב
מַײ3 כפול 2.  לכן 6 הוא כפולה גם של 2 וגם של 3.  או 6 מתחלק גם לַײ2 וגם לַײ3.  המשמעות שַײ6
הוא כפולה של 2 או מתחלק בַײ2 היא שַײ6 הוא מספר זוגי.  גם כפולות של 6 יהיו מספרים זוגיים

ויהיו גם מספרים שהם כפולות של 3 (או מתחלקים בַײ3).  לדוגמה, 6 כפול 2 זה 12.  גם 12 זוגי. 
3X2=6

2X3X2=123 גם 12 הוא כפולה גם של 2 וגם של
4X3X2=243 גם 24 הוא כפולה גם של 2 וגם של

אפשר לבקש מהילדים להגיע למספרים שהם כפולות של 6 בקפיצות של 2 ובקפיצות של 3 על ציר
מספרים (בהדגמה על הלוח או בספר).  זו דרך נוספת לראות שאפשר להגיע לַײ6 בקפיצות של 2 
(3 קפיצות של 2) או בַײ2 קפיצות של 3.  אפשר לבדוק זאת גם לגבי כפולות של 6 ולראות שלכל
אחד מהם אפשר להגיע בקפיצות של 2 או בקפיצות של 3. לכן כל המספרים שהם כפולות של 6 הם
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גם כפולות של 2 וגם כפולות של 3. (בכיתה ד' ישמש ידע זה כבסיס להבנת סימני התחלקות של 3 
וַײ6.  סימן ההתחלקות של 6 מורכב מסימן ההתחלקות בַײ2 (מספר זוגי) ומסימן ההתחלקות בַײ3 כי

הוא מתחלק לשניהם.)

: הילדים מתרגלים כפולות של 3.  כדאי לבקש מהילדים לשנן את העובדותששייעעוורריי  בבייתת— בבפפעעייללוותת  66
îַת העזרים כדיהאלה אם עדיין אין הם זוכרים את כולן בעל פה. אפשר להיעזר בכרטיסים מערּכ

ללמוד את הכפל בעל פה. אפשר לבקש בשיעור זה להתאמן שוב עם הכרטיסים שהם כפולות של
3 וכפולות של 6, ולנסות להגיע לשליטה בעל פה של עובדות אלה.

 ≥∂ ‰„ÈÁÈ
כדאי לפתוח את השיעור בתרגול בעל פה של עובדות כפולות 3 וַײ6. בדרך דומה ליחידה הקודמת,
הילדים מחזקים את ראיית הקשר בין כפולות של 5 לכפולות של 10. אלה כפולות קלות לזיכרון בעל

X7פה ואם הילדים ישלטו בהן, הם יוכלו לקשר אותן לעובדות קשות יותר.  לדוגמה, כדי לכפול 9
אפשר לחשוב על 7 כפול 10 פחות 7 (או אפשר לחשוב על זה כַײ7 קבוצות של 9 איברים בכל קבוצה.
אם ניקח 7 קבוצות של 10 בכל קבוצה, נוריד 1 מכל קבוצה או נוריד 7).  הילדים התחילו להיחשף
לרעיונות אלה של מציאת עובדות הכפל בעזרת פילוג לעובדות מוכרות כבר בכיתה ב', ובמהלך

כיתה ג' הנושא יתפתח.
בפתיחת השיעור כדאי לנצל את העיסוק בקשר בין כפולות של 5 לכפולות של 10 כדי להראות את

סימני ההתחלקות בַײ5.  
כדאי לשאול — אילו מספרים מתחלקים בדיוק בַײ5? מה מיוחד להם?  כדאי לדבר על המשמעות של
"מתחלקים בדיוק" — הכוונה מתחלקים בלי שארית.  אפשר לבקש מהילדים שיציעו מספרים שהם
כפולות של 5 ולשאול מה אופייני למספרים אלה. אפשר גם לבקש מהילדים לספור יחד בחמישיות
מַײ0: 15, 10, 5, 0 וכן הלאה.  גם בפעילות זו אפשר לבקש מהילדים�לומר מה מייחד מספרים אלה,
ואיך נדע אם מספר מתחלק בַײ5.  כדאי לתת גם מספרים גדולים שקשה יותר להגיע אליהם בסדרת

קפיצות בספירה, כמו 300 או 1,450.  סיכום סימן ההתחלקות נמצא במסגרת בעמוד 123.

בזמן שהמורה ממשיכה לעבוד עם ילדים בקבוצת מורה על בעיית הכפל מהמדבקות, הילדים יכולים
לעבוד בספר באופן עצמאי או בזוגות.  בפעילות 4 הילדים פותרים שאלות מילוליות.  בסעיפים
א'–ד' יש שאלות כפל פשוטות במספרים שונים. בסעיף ה' יש שאלה מורכבת משלבים אחדים,
ושאלה ו' היא שאלה אתגרית לא שגרתית, שיש לה כמה תשובות.  מרכיבים 24 גלגלים על משאיות

עם 4 גלגלים וגם על משאיות עם 6 גלגלים.  על כמה משאיות הרכיבו גלגלים?
ילדים רבים ייגשו לפתור את השאלה בדרך של ניסוי וטעייה בעזרת 24 חפצים, שאותם ינסו לחלק
לקבוצות של 4 ולקבוצות של 6.  זוהי דרך טובה מאוד לגשת לבעיה זו.  כדאי להציע לילדים שקשה

להם תרגילים מתאימים לייצוג המצב בעזרת 24 פקקים.
ילדים שיעבדו באופן שיטתי יותר יכולים לנסות "לשים" גלגלים על משאית אחת, שתי משאיות,
שלוש משאיות וכן הלאה, ולראות כמה גלגלים נשארים להם ואם אפשר לשים אותם על משאיות

עם 6 גלגלים. הילדים יכולים לראות אילו תשובות מתאימות. התשובות הן:

�משאית 4 גלגלים������������משאית 6 גלגלים
60
04
32
23
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ביחידה זו מחזקים את הקשר בין כפל לחילוק.  אפשר לפתוח את השיעור בשיחה על שלוש
השאלות המוצגות בהתחלת היחידה.  המורה תבקש מהילדים לפתור אותן כל אחד בעצמו או
בזוגות ואחר כך לדון בהן.  נמצא כאן אותו סיפור מסגרת שבו יש 32 צעצועים שאורזים אותם

בארגזים של 8 בארגז.
על אותו מצב בעייתי מוצגות שלוש שאלות מתאימות: אחת של כפל ושתיים של חילוק (שאלה ב'

היא שאלה של "חילוק להכלה" ושאלה ג' היא שאלה של "חילוק לחלקים").

הילדים אינם צריכים להכיר את השמות של סוגי הבעיות. הילדים יבחינו שבשאלה א' יש מצב כפל
שבו נתונים ארגזים אחדים — 4 וכמות הצעצועים השווה בכל ארגז — 8, וצריך לחפש כמה צעצועים
יש בכל הארגזים.  בסעיף ב' נתון סך כל הצעצועים — 32, וכמות הצעצועים בכל ארגז — 8 ומחפשים
כמה ארגזים יש.  בשאלה ג' — שוב נתון סך כל הצעצועים — 32 וכמה ארגזים יש – 4 , שבכל אחד

מהם כמות שווה של צעצועים.  מחפשים כמה צעצועים יש בכל ארגז.

כדאי לשוחח עם הילדים על הרעיון שלפיו אותו סיפור ואותם מספרים משותפים לכל שלוש
השאלות, וההבדל הוא רק במה שידוע ובמה שרוצים למצוא.  

ילדים רבים, גם בכיתה ג', יפתרו את השאלות בדרך של ייצוג ישיר בעזרת חפצים.  חשוב לעודד
אותם גם לרשום תרגיל כפל או תרגיל חילוק מתאים לשאלה (ילדים רבים יתקשו לראות מיד מהו
התרגיל המתאים לפתרון השאלה, ויהיו זקוקים תחילה לייצג את השאלה.  יהיו ילדים שיוכלו
לפתור את השאלה בעזרת ייצוגה בחפצים ועדיין יתקשו לכתוב לה תרגיל מתאים.  במקרים אלה

המורה יכולה לתווך ולעזור לילדים לקשר את פתרונותיהם עם התרגיל הנדרש.

— תרגול של תרגילי כפל. רושמים כמה צלעות יש בכמה משולשים שונים.פפעעייללוותת  22
מחזקות את הקשר בין כפל לחילוק.  בפעילות 3 הציורים מרמזים עלפפעעייללווייוותת  33  ווַײַײ44,,  66  ווַײַײ88

המשמעות של התרגילים, ובפעילות 4 רושמים שלושה תרגילים לשלשה של מספרים – תרגיל כפל
ושני תרגילי חילוק.

– בוחרים תרגילים מתאימים לשאלות המילוליות בכפל ובחילוק.  (בסעיף א' יש שתיבבפפעעייללוותת  77
3 ותרגיל חיבור X.6 + 6 + 6תשובות — תרגיל כפל 6 

תרגול עובדות כפל. בסעיפים 10 וַײ11 מתרגלים עובדות של כפולות 5, כולל כפל עם נעלם.ששייעעוורריי  בבייתת

≥∏ ‰„ÈÁÈ
היחידה נפתחת בדיווח של ילדים על דרכי הפתרון של בעיית הכפל הנמצאת ביחידה 34. רצוי שיהיו
דיווחים ממספר ילדים.  בעמוד 128 מוצגים פתרונות שכדאי לשוחח עם הילדים עליהם.  אפשר
להשוות את הפתרונות לפתרונות שהציגו הילדים בכיתה. רמי חיבר כל 8 ולמעשה הוא ספר
בדילוגים של 8.  אפשר לבקש מכל הילדים לספור יחד בדילוגים של 8 גם בלי להסתכל בדף.  מאי

פתרה על ידי פילוג של 8 כפול 3 ו–8 כפול 4 וחיבור התוצאות.  
דנה פילגה לַײ5 כפול 8 וַײ2 כפול 8.  גם הכפולות של 5 קלות לזכירה, ואם הילדים לומדים להשתמש
בהן או בכפולות 10 כדי למצוא כפולות אחרות, הדבר יכול לקדם אותם מאסטרטגיות של מנייה
בעזרת חפצים או ספירה בעזרת אצבעות.  במהלך הדיווח כדאי להדגיש את הפילוגים השונים ואת

הדרכים לרשום אותם.  

רצוי להסביר את משחק הקוביות ולוח הכפל שבעמוד 130 ולהדגים משחק במליאת הכיתה.
הילדים ישתמשו בטבלה שבעמוד 130 לצורך המשחק.
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מחזקת את השימוש בפילוג דרך כפולות הַײ5. כאן מוצג פילוג בגורם הראשון.  פפעעייללוותת  11
– עוסקים בתרגול של עובדות היסוד לקראת שליטה בעל פה.  22,,  33  ווַײַײ44בבפפעעייללווייוותת  

– עוסקים בתרגול כפולות הַײ6.  כדאי לבקש מהילדים ללמוד בבית אתפפעעייללוותת  55  ––  ששייעעוורריי  בבייתת
îַת העזרים. יש להוציא את כפולות 6כפולות 6 בעל פה.  כדאי להיעזר בכרטיסי הכפל שבערּכ

ולהתאמן עליהן.

®¥∞ — ≥π ˙Â„ÈÁÈ© Ï˜˘Ó ˙Â„È„Ó

≥π ‰„ÈÁÈ
כדאי לבקש מהילדים להביא לכיתה, כבר ביחידה הראשונה בנושא, מאזניים שונים: מאזני אדם
(משקל), מאזני מטבח קטנים ואם אפשר גם מאזני כפות. רצוי להכין פינת שקילה שבה יתנסו הילדים
בקבוצות קטנות במדידות משקל. מאזני הכפות ממחישים היטב את ההשוואה הישירה בין חפץ כבד
לחפץ קל יותר. כדאי לשוחח עם הילדים על המקרים שבהם נתקלו במדידות משקל ועל צורתם של
המכשירים השונים (לדוגמה, שקילת ירקות בסופרמרקט במאזניים אלקטרוניים על ידי הנחת הירקות
עליהם, לעומת מאזני קפיץ תלוי, שבהם מניחים ירקות בתוך קערה השוקעת למטה ומראה את
המשקל). חשוב לוודא שכל הילדים מבינים שמאזני כפות נוטות לצד הכבד. בכיתה ב' התנסו הילדים
מעט בשקילה כזאת והם אמורים לדעת זאת (בכיתה ב' הילדים בנו מקולב מאזניים ותלו שתי
קופסאות של גבינה בקצה.  אפשר לבנות מאזניים כאלה להדגמה אם אין מאזני כפות אחרים בכיתה).
ליחידה הראשונה כדאי לבקש מהילדים להביא לכיתה מוצרים שונים שמשקלם כתוב עליהם.  כדאי
שיהיו גם מוצרים שמשקלם 1 ק"ג, כמו שקית סוכר או אורז. רצוי לדבר על יחידות המשקל קילוגרם
וגרם.  בעמוד 132 מסופר קצת על בחירת הקילוגרם לשמש יחידת מידה שעל פיה מודדים משקל.

כדאי לעבור עם הילדים על מידע זה.  
בשיחה אפשר גם לדבר על הקשר בין קילוגרם לגרם.  בַײ1 ק"ג יש 1,000 גרם. כמה גרמים יש בַײ3

ק"ג?  בחצי ק"ג?  ברבע ק"ג?

הילדים רושמים את המשקל של המוצרים שהביאו כפי שרשום על גבי האריזה.בבפפעעייללוותת  11
הם מסדרים את המוצרים מהקל אל הכבד.בבפפעעייללוותת  22
הילדים בוחרים בכל פעם שני מוצרים, שוקלים אותם באחד המאזניים, ורושמים אתבבפפעעייללוותת  33

שם המוצר ואת משקלו. יש מאזניים מאוזנים שבהם שני הפריטים צריכים להיות שווים במשקלם,
ויש מאזניים נטויים שבהם צריך לרשום את הפריט הכבד בחלק הנמוך.

צריך לתרגם את ההשוואה הכתובה לגבי משקלם של שני מוצרים, לרישום בציורבבפפעעייללוותת  44
המאזניים.  

בסוף יש שתי שאלות אתגר ששואלות על המוצר הכבד ביותר ועל המוצר הקל ביותר.  יש לקרוא
את כל ההיגדים הקודמים ולנסות להסיק מהם את התשובה.

כדאי לבקש מהילדים לצייר לעצמם מאזניים המראים מי כבד ממי, ולשים לב לניסוחים.  לפעמים
אומרים — שקית הסוכר כבדה משקית האטריות, ולפעמים אומרים — שקית האיטריות קלה

מקופסת המלפפונים.  צריך להסיק מזה שקופסת המלפפונים כבדה משקית האטריות. 
רואים שהסדר הוא מהכבד אל הקל:  סוכר, מלפפונים ותירס ששווים במשקלם, ואטריות.

¥∞ ‰„ÈÁÈ
אפשר לחזור לפעילות האתגרית מהיחידה הקודמת ולראות שהילדים הצליחובבששייחחתת  פפתתייחחהה

לפתור אותה.  כדאי לשוחח על מאזני כפות ועל המשקולות שמאזנים אותם. כדאי להדגים בעזרת
התמונה בעמוד 134. כמובן, אם אפשר להדגים במאזני כפות של ממש ובמשקולות או בדמויי

משקולות, זה טוב במיוחד.
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הן אתגריות. הדבר נתון לשיקול דעתה של המורה אם להסביר ולהדגים משהופפעעייללווייוותת  33  ווַײַײ44
מרעיונות היחס המוצגים בפעילות (אולי במספרים אחרים), או לתת לילדים לנסות ולהתמודד

בעצמם עם המשימה ולדבר עליה אחרי הפתרון או בהתחלת היחידה הבאה.
000000,,11  קק""גג  ההםם  טטווננהה... טטווןןההייחחיידדהה  ששלל  טטווננהה  אאווכדאי לדבר על 

כדאי לדבר על הדברים שמודדים ביחידת מידה גדולה כזאת.  (בספר בעמוד 136 למטה יש כמה
דוגמאות בנוגע למשקל משאיות — 3–4 טונות, משקל פיל אפריקני בוגר הוא 7 טונות.)

אפשר גם לשאול בעזרת איזה משקל אפשר לשקול משאית שמשקלה טונות אחדות.  (משקל אופקי
גדול שהמשאית עולה עליו.)  

כדאי לבצע עם הילדים כמה חישובים בעל פה של המרות מטונה לקילוגרם, וההפך. הילדים יתרגלו
זאת בספר בפעילויות 6 וַײ7.

: 2,000 ק"ג כמה טונות הם?  500 ק"ג כמה טונות?  וכןממממעעבברר  ממקקייללווגגררםם  ללטטווננההכדאי להתחיל 
הלאה, והפוך: 1 טון כמה ק"ג?  5 טון כמה ק"ג?  וכן הלאה.

בזמן שהילדים האחרים עובדים בפעילויות בספר. אפשר להמשיךללפפייננתת  ההששקקייללההכדאי לארגן סבב 
כך במשך כמה ימים.

מיועדת לעבודה בפינת השקילה. הילדים שוקלים חפצים שונים ורושמים את מחירםפפעעייללוותת  11
במחברת. אפשר להשתמש במאזניים שונים שמראים משקל. רצוי מאזני מטבח שבהם מתאים

לשקול חפצים קטנים.
צריך לסכם את כל המשקלים על המשקולות. עוסקים כאן בהמרות מקילוגרמיםבבפפעעייללוותת  22

לגרמים, ולהפך. צריך לראות לדוגמה שחצי ק"ג זה 500 גרם, ואם מוסיפים להם 200 גרם מקבלים
700 גרם וכן הלאה. 

הן שאלות אתגר שמערבות קצת שימוש ביחס. אין צורך ללמוד קודם את נושאפפעעייללווייוותת  33  ווַײַײ44
היחס. הילדים יתנסו תוך כדי הפעלת היגיון ושיקול דעת. אפשר להציע לילדים גם לצייר לעצמם
את השקיות כדי שיראו טוב יותר את הקשרים. ילדים רבים יסתמכו על התוצאות בסעיף א', שם
מוצאים כמה שקיות קטנות שוות לשקית גדולה אחת. בעזרתן ההשוואות קלות יותר. יהיו גם

ילדים אחרים שישוו לנתונים המקוריים או לאחת התוצאות בדרך.

יודעים שַײ6 שקיות גרעינים קטנות שוות במשקלן לַײ2 שקיות גרעינים גדולות (אפשר גם לראות
בציור למעלה בעמוד 135).  מחפשים קשרים בין המשקל של שתי הכפות בעזרת הקשר בין שקיות
הגרעינים. אפשר לעודד ילדים לעבוד גם בזוגות כדי שיוכלו לעזור זה לזה להבין את המצבים

השונים.

∫˙Â‡ˆÂ˙
שקית גדולה.11שקיות קטנות מאזנות 33  ..א
שקיות גדולות  (כדאי להיעזר בסעיף א'.  אם לא נעזרים בסעיף א',33שקיות קטנות מאזנות 99..ב

אפשר לחשוב על 6 שקיות קטנות ששוות לַײ2 גדולות. כדי להגיע לַײ9 שקיות לוקחים פי פעם
וחצי. 6 ועוד 3 שהוא חצי של 6. לכן גם השקיות הגדולות יהיו פי פעם וחצי, כלומר, פעם וחצי

של 2 שקיות גדולות או 2 ועוד 1 שזה 3).
גדולות. אפשר לחשוב על 8 שקיות גרעינים גדולות, שהן פי 884שקיות קטנות מאזנות 2244..ג

מַײ2 השקיות הגדולות שיש בנתון ההתחלתי ולכן גם כמות השקיות הקטנות צריכה להיות פי
4, כלומר, פי 4 מַײ6 השקיות הקטנות שיש או 24. דרך אחרת היא להשוות זאת לסעיף א', שם
מצאו שַײ1 שקית גרעינים גדולה שווה לַײ3 שקיות קטנות. לכן אם יש 8 שקיות גדולות, זה פי

8 ולכן גם כמות השקיות הגדולות תהיה פי 8 מַײ3 או 24.
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גדולות.55שקיות קטנות מאזנות 1155..ד
די לאזן 2 גדולות וַײ2 קטנות בצד שמאל — שקית גדולה שווה לַײ3 קטנות. כך שכדי לאזן שתיה.

שקיות88  שקיות גדולות צריך 6 קטנות. נוסף על כך יש עוד שתי שקיות קטנות, ולכן צריך 
קטנות כדי לאזן את הגרעינים בצד שמאל.

פפעעייללוותת  44  
צריך לאזן את המשקלים הרשומים במשקלות שבמאזניים. גם כאן יש צורך לבצע המרות

מקילוגרמים לגרמים, ולהפך. 
מתרגלות המרות מקילוגרמים לטונות, ולהפך.פפעעייללווייוותת  55  ווַײַײ66

— עוסקת בחישובים עם קילוגרם. כדי לאזן את המאזניים צריך להחליט מהם המשקליםפפעעייללוותת  77
החסרים.

ÌÈ‚Á

‰ÎÂÁ
— גימטרייה בחנוכה: מי קיבל יותר נקודות מהסביבון?  רושמים את הערך המספרי שלפפעעייללוותת  11

אותיות הסביבון (גימטרייה), ומחשבים כמה קיבל הילד לפי מספר הפעמים שהסביבון נפל על
האות. 

–  משימת חקר — שיבוץ מספרים בסביבון. משבצים בהתחלה את המספרים 1 עד 5פפעעייללוותת  22
בשורה העליונה של הסביבון, ורושמים מתחת לכל שתי משבצות את הסכום שלהן. בסעיף ב'
משנים את סדר המספרים בשורה העליונה בסביבון, ובודקים כל פעם מה מקבלים במשבצת
התחתונה. בסעיפים ג' וַײד' מנסים להגיע לסכום הגדול ביותר ולסכום הקטן ביותר שאליו אפשר
להגיע למטה. הילדים יכולים לנסות אפשרויות אחדות ולהגיע בדרך של ניסוי וטעייה לסכום הגדול
ביותר ולסכום הקטן ביותר. הם יכולים להשוות את התוצאות ביניהם. כדאי לבקש מהילדים לעבוד
בזוגות או בשלשות ולחלק ביניהם את העבודה, כך שכל ילד ינסה מספרים שונים. באופן זה הם לא
יראו תחרות, גם אם מישהו מוצא מספר גדול משלהם, אלא חלק מהעבודה המשותפת. כדאי
להתחיל לשאול את הילדים אם יש להם אסטרטגיות לקבלת סכום גדול יותר או קטן יותר, ואיך
זה משפיע אם שמים את המספרים במקומות שונים. הילדים יוכלו להגיע לרעיון שמספר שנמצא

בקצוות יופיע רק בזוג אחד שבקצה שלו, ולא ימשיך להופיע בזוגות שבאמצע.

Î‰ÈÙÂ ‰·Á¯‰ ¨‰ÏÏ·‚Ï‡ ‰·È˘Á Ï˘ ÁÂ˙È¯∫˙
ניתן כאן הסבר למורה איך אפשר לדעת איפה כדאי לשים את המספרים כדי לקבל תוצאה גדולה
ביותר או קטנה ביותר בדרך שיטתית. לפי שיקול דעתה של המורה אפשר להרחיב את הפעילות עם
הילדים לקראת הכללות וחשיבה אלגברית. אנחנו מפתחים רעיונות אלגבריים ויכולת הכללה
לאורך כל הספרים בסדרה "פשוט חשבון" בכיתות השונות כבר מכיתה א'.  אנחנו זורעים רעיונות

כאלה לאורך זמן כדי לפתח את יכולת ההכללה וההפשטה ואת ניצני החשיבה האלגברית.

לפי שיקול דעתה של המורה אפשר להראות חלק מהסבר זה (ברמת המספרים) או גם את ההסבר
באותיות אלגבריות, בעיקר לילדים מתקדמים. מצורף דף עבודה בסוף המדריך שאותו אפשר  לצלם

לצורך עבודה עם הילדים.

אאייפפהה  ייעעממוודד  ההממסספפרר  ששייתתררווםם  ההככיי  ההררבבהה  פפעעממייםם  ללססככווםם  ההככוולללל  בבססווףף??נשאלת השאלה 
במקום לרשום כל פעם את מספרי הסכומים המתקבלים, אפשר להשאיר את תרגיל החיבור עם
המחוברים עצמם. כך יהיה אפשר לראות בסוף איזה מספר מופיע הכי הרבה פעמים בסכום הסופי.
אם רוצים את הסכום הגדול ביותר, כדאי לשים מספרים גדולים במקום שבו הם חוזרים הכי הרבה
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פעמים בסכום. ולהפך, אם נרצה להגיע לסכום הקטן ביותר, נשים את המספרים הגדולים דווקא
במקומות שבהם הם יתרמו הכי מעט פעמים לסכומים.

נראה כאן דוגמה במספרים ואחר כך באותיות אלגבריות (אפשר להחליף את האותיות באנגלית
לאותיות בעברית).  אם עובדים עם ילדים על רעיונות אלה,  כדאי לבקש מהם לבצע את הפעילות
במספרים פעמים אחדות עם מספרים במקומות שונים, כדי שיוכלו לראות שהמספר שמופיע הכי

הרבה פעמים תלוי במיקום שלו בשורה למעלה. 
דוגמה:

שמים את המספרים למעלה בסדר הבא:  5  4  3  2  1
מקבלים:  

נראה כמה פעמים הופיע כל מספר בסכום הסופי:    

54321המספר:

1 1464כמות פעמים שהופיע:

מספר 3 (שמופיע באמצע)  נכנס 6 פעמים בסכום הסופי. מספרים 5 וַײ1 שהיו בצדדים, נכנסו רק
פעם אחת בסכום הסופי. 2 וַײ4 שהיו בשני המקומות השניים, נכנסו כל אחד 4 פעמים לסכום הסופי.  
כדאי לבקש מהילדים לשנות את סדר המספרים למעלה, לנסות כמה פעמים לבצע רישום כזה של
הסכומים, ולראות אם המספר שיהיה באמצע הוא עדיין זה שייכנס 6 פעמים לסכום וכן הלאה. אם
עושים זאת אפילו פעמיים או שלוש רואים שמה שמשפיע על מספר הפעמים שבהן מספרים

נכנסים לסכום הסופי הוא מיקומם בהתחלת הדרך.

ררייששווםם  אאללגגבברריי  ששלל  אאוותתהה  פפעעייללוותת::
במקום לרשום במספרים מסוימים למעלה, נרשום באותיות כלליות. האות מציינת מספר מסוים
שיהיה במקומה. כלומר, אפשר לשים את המספרים 1–5 שהיו עד עכשיו או מספרים אחרים. זה

יהיה סימן למספר, לא חשוב איזה. אפשר גם לרשום באותיות עבריות. 

1+2 2+3 3+4 4+5

1+2+2+3

1+2+2+3+2+3+3+4 2+3+3+4+3+4+4+5

1+2+2+3+2+3+3+4+2+3+3+4+3+4+4+5

2+3+3+4  3+4+4+5

1 2 3 4 5
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edcba

אפשר לראות כמה פעמים מופיעה כל אות ולרשום זאת בטבלה, כפי שעשינו במספרים, או לרשום
מופיעה 6 פעמים ולכן אפשר לרשוםcצעד נוסף (שמראה איך לעבוד עם אותיות באלגברה).  האות 

6c:ומקבלים .

1a+4b+6c+4d+1e

אם נרשום כמה פעמים מופיעה כל אות נקבל:  

edcbaהאות:

1 1464כמות פעמים?

מכאן אפשר להסיק שהמספר שמופיע באמצע נכנס 6 פעמים לסכום הסופי (כי לא חשוב איזה
, מספר זה יכנס 6 פעמים. המספרים בצדדים נכנסים פעם אחתcמספר נשים באמצע במקום האות 

לסכום הסופי וַײ2 המספרים השניים מהקצה מופיעים 4 פעמים בסכום הסופי.

:  ססככווםם  קקטטןן  בבייוותתרר
לכן, אם נרצה לקבל את הסכום הקטן ביותר, כדאי לשים את המספרים הגדולים 5 וַײ4 דווקא
בקצוות כי אז הם יספרו רק פעם אחת בסכום הסופי. את המספרים שסופרים הרבה פעמים כדאי
לשים באמצע ובמקום השני — שם נשים את המספרים הקטנים שגם אם יספרו אותם  פעמים
אחדות הם יתרמו לסכום הסופי פחות:  אפשר לרשום:    5  2  1  3  4      או     4  2  1  3  5

)2222וריאציות דומות.  (מקבלים סכום של 

:ססככווםם  גגדדוולל  בבייוותתרר
כדי לקבל את הסכום הגדול ביותר, כדאי לשים את המספר הגדול ביותר – 5 – באמצע כי הוא נספר
6 פעמים, ואת 4 שהוא השני בגודלו במקום השני, שם הוא נספר 4 פעמים. את המספרים הקטנים
1 וַײ2 כדאי לשים בקצוות כי שם הם נספרים רק פעם אחת. באופן זה המספרים הגדולים ייספרו

הרבה פעמים והמספרים הקטנים ייספרו מעט פעמים. אפשר לרשום:   1  3   5  4  2    
).6611(מקבלים סכום של 

כדאי לראות אם הילדים הגיעו לסכום הגדול ביותר האפשרי ולסכום הקטן ביותר בדרך הניסוי
והטעייה — אפשר להשוות למספרים כאן.

190–192.דפים לשכפול לילדים בעמוד 

a+b

a+b+b+c

a+b+b+c+b+c+c+d

b+c+c+d c+d+d+e

b+c c+d d+e

b+c+c+d+c+d+d+e
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— מחשבים את הערך המספרי של מילים הקשורות לחג.פפעעייללוותת  גגייממטטררייייהה
מתרגל חיבור, חיסור, כפל וחילוק בדרך של משחק וחקר בעזרת סביבון.ממששחחקק  ""ססוובב  ננססוובב""

כדי להניח חפץ על מספר בלוח המצויר, צריך לבחור פעולה אחת מבין ארבע הפעולות הנעשות
לגבי שני מספרים שמתקבלים מסיבוב הסביבון. אפשר לשחק במשחק זה מספר רב של פעמים.

אפשר גם לבנות לילדים לוחות נוספים או לבקש מהם לבנות אותם.
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ÙÒÈ˘ ¯
®μ≠± ˙Â„ÈÁÈ©  ˙ÂÈÂÂÊ ≠ ‰Ò„‰

ÓÂÁ∫ÌÈ˘¯„ ÌÈ¯

îַת העזריםרצועות אדומות מערּכ
îַת העזריםדף שקוף עם זוויות מערּכ

ÈÂÂÊ‰ ‚˘ÂÓ ÏÚ Ú˜¯˙

מושג הזווית מופשט יותר וקשה יותר להבנה מנושאים אחרים בתחום המדידות (אורך; שטח; נפח;
משקל; זמן). הילדים יגיעו להבנת המושג מתוך התנסות בפעילויות השונות.

מבין ההיבטים השונים הזורקים אור על מושג הזווית בחרנו להדגיש במיוחד את ההיבט של יצירת
הזווית על ידי סיבוב (היבט דינמי). פותחים בנושא ומציגים בתחילה את הרעיון בעזרת 2 רצועות

îַת העזרים, המחוברות זו לזו. מסובבים רצועה אחת, בעוד הרצועה השנייה נותרתאדומות מערּכ
ללא תנועה במקומה. 

הוא החלק של סיבוב שלם שהרצועה הסתובבה עד שנוצרה הזווית. זוויתגודל של 

ככל שמסובבים את הרצועה חלק גדול יותר מהסיבוב, כך הזווית גדולה יותר. בהתחלת ההסבר,
מצביעים על חלק הסיבוב שהסתובבה הרצועה: זווית של רבע של סיבוב, חצי של סיבוב, סיבוב

(רבע של סיבובזזווווייתת  ייששררההשלם וכן הלאה. לאחר מספר התנסויות אפשר לתת שמות לזוויות: 
ששטטווחחהה(גדולה מזווית ישרה וקטנה משטוחה), קקהההה(מידת סיבוב קטנה מזווית ישרה), חחדדההשלם), 

(גדולה מחצי סיבוב וקטנה מסיבוב שלם). ננייששאאהה(חצי סיבוב), 
בהמשך, מקשרים את החלק של הסיבוב שעברה הרצועה עם מספר המעלות. סיבוב שלם הוא

סיבוב של 360 מעלות; זווית של חצי סיבוב היא בת 180 מעלות, וכן הלאה. 
כדי להבליט את האספקטים השונים של הזווית אנו מדגימים את הזווית באמצעות אמצעי המחשה

שונים. 
בנוסף על העיסוק במשמעות הדינמית של זווית כסיבוב, ניתנת גם הצגה סטטית של הזווית ביחידה
2. מוצג קודקוד וממנו יוצאים שני קווים ישרים (קרניים). המושג "קרן" מוסבר בכך שאפשר
להמשיך את הקו עוד ועוד עד אין סוף — בדומה לקרן השמש, היוצאת מנקודה מסוימת וממשיכה
ממנה עד אין סוף. המושג קשה להבנה ומופשט. ננסה להדגים חלק מהרעיון בעזרת פעילויות

שיאמתו, כי למרות הארכת הקווים המצוירים של הזווית, הזווית אינה משתנה.  

: חשיבות הזווית היא בכך שהיא משמשת למדידת סיבובים. גודל הזווית חשוב יותר ממושגההעעררהה
הזווית. עם זאת, זווית היא צורה גיאומטרית (סטטית) המורכבת משתי קרניים היוצאות מנקודה
אחת. פעולת הסיבוב ממחישה מה הוא גודל הזווית באופן דינמי. חשוב לזכור שהזווית עצמה היא

הצורה הסטטית. 

כמו בכל מדידה גם במדידת זוויות אנחנו מציעים ללמד את הנושא בארבעה שלבים:
ייששייררההההששוווואאהה1.

אאממצצעעיי  ממתתווווךךהשוואה בעזרת 2. 
בבייחחיידדוותת  ממיידדהה  ששררייררוותתייוותתמדידה3. 
בבייחחיידדוותת  ממיידדהה  ממווססככממוותת  ווממקקוובבללוותתמדידה 4. 
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נוסף על ההשוואה המלמדת איזו זווית גדולה יותר, שנערכת על ידי סיבובההששוווואאהה  ייששייררהה::1. 
הרצועה בחלק גדול יותר של העיגול, נעשית גם השוואה סטטית בגודל של שתי זוויות.
ההשוואה נעשית על ידי הנחת זווית אחת על השנייה או הנחתן זו ליד זו. כאן יבואו לשימוש
הזוויות המצוירות על נייר שקוף מערכת העזרים, שניתן להניחן על הזוויות המצוירות שבספר
ולהשוותן. כמו כן, יושוו זוויות גם על ידי הסתכלות בלבד, כאשר אפשר רק מ"ראייה בעין"

לאמוד איזו זווית גדולה יותר.

: כאשר אין אפשרות להשוות ישירות בין הזוויות, אפשרממדדיידדהה  בבעעזזררתת  אאממצצעעיי  ממתתווווךך2. 
להשוואה, כגון בזווית של רבע של סיבוב, 90 מעלות. בודקים אםאאממצצעעיי  ממתתווווךךלהשתמש ב

הזווית גדולה, שווה או קטנה מהזווית של רבע של סיבוב שלם.
בשני השלבים הראשונים — השוואה ישירה והשוואה באמצעות אמצעי מתווך, התשובה תהיה
איכותית, כלומר התשובה מתייחסת למציאת הזווית הגדולה יותר, בלי לנקוב מספר לגודל

הזוויות. בשלבים הנוספים של ההוראה, כבר מודדים כמותית, והתשובה מכילה מספר. 

, בודקים כמה פעמים נכנסת יחידת מידהבבייחחיידדוותת  ממיידדהה  ששררייררוותתייוותתבשלב של שימוש 3. 
שמחליטים עליה (זווית מסוימת) בזווית הנמדדת. לדוגמה, כמה פעמים נכנסת זווית של רבע
של סיבוב שלם (90 מעלות) בסיבוב שלם. התשובה היא 4 זוויות כאלה. בפרק הזווית אנחנו
מתמקדים יותר בהבנת מושג הזווית ומעט במדידת זוויות בעזרת יחידות מידה שרירותיות.
התנסות נוספת במדידות בעזרת יחידות מידה שרירותיות מחכה בפרק הסיבוב בספר השלישי.
שם רואים, לדוגמה, שאם יש 6 זוויות שוות שיחד יוצרות זווית של סיבוב שלם שהיא בת 360

מעלות, אפשר לדעת מה גודל כל זווית (360 לחלק לַײ6).
הילדים יראו שגם במדידת זוויות, יש יחס הפוך בין גודל יחידת המידה לבין מספר הפעמים
שהיא נכנסת. ככל שיחידת המידה (הזווית שבעזרתה מודדים גודל של זווית אחרת) גדולה
יותר, כך מספר הפעמים שהיא נכנסת בזווית הנמדדת קטן יותר, ולהפך. כאשר הזווית קטנה
יותר היא נכנסת פעמים רבות יותר בזווית הנמדדת. לדוגמה, אם לוקחים זווית של 30 מעלות,
היא תיכנס 12 פעמים בזווית של סיבוב שלם, לעומת זוויות ישרות שנכנסות 4 פעמים בזווית
של סיבוב שלם. רעיון זה הולך ומתחזק עם כל פרק מפרקי המדידות שהילדים לומדים,

ממדידות האורך בכיתות א' וַײג', ומדידות השטח בכיתה ב'.

: כאן לומדים על המעלות. זווית של סיבוב שלם היא בת 360 מעלות.ייחחיידדוותת  ממיידדהה  ממווססככממוותת4.
זווית של חצי סיבוב היא בת 180 מעלות, וכן הלאה. אף שתוכנית הלימודים החדשה של משרד
החינוך אינה דורשת מדידת זוויות עם מד זווית בכיתה ג, חשפנו את הילדים בפרק זה למבנה
מד הזווית ואיך מודדים בעזרתו. מוצע למורה להקדיש לשימוש במד זווית רק זמן קצר, חשיפה

ראשונה בלבד.

± ‰„ÈÁÈ

: הילדים מתנסים ביצירת זוויות בעזרת 2 רצועות אדומות, מחוברות זו לזו, וסיבובפפעעייללווייוותת  11––77
אחת מהן לעומת השנייה שנשארת במקום. הם מתוודעים למושג זווית: 

. ההזזווווייתת  ננווצצררתת  עעלל  יידדיי  ססייבבוובב  ווגגוודדללהה  ההוואא  ללפפיי  ההחחללקק  ששלל  ההססייבבוובב  ששעעבבררהה  ההררצצוועעהה
הילדים מזהים זוויות שנוצרו מסיבוב שלם, רבע של סיבוב, פחות מרבע של סיבוב, חצי סיבוב,
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ויותר מרבע ופחות מסיבוב שלם. זווית גדולה יותר היא זווית שנוצרה מסיבוב גדול יותר של אחת
הרצועות. הילדים מכירים את המונחים: זווית ישרה, זווית חדה.

 ≤ ‰„ÈÁÈ

: היבט חשוב של מושג הזווית מוצג ביחידה זו: גודל הזווית תלוי רקפפעעייללווייוותת  11––33  ((עעממוודדייםם  77––88))
במידת הסיבוב (בחלק של הסיבוב שעוברת הרצועה מתוך סיבוב שלם), ולא באורך החלק המצויר

של השוק. 
בתחילה, מדגימים את הנושא בעזרת הרצועות. מציגים ברצועות קצרות זווית ישרה שנוצרה על
ידי סיבוב רצועה אחת רבע של סיבוב. מראים זווית ישרה גם על ידי סיבוב עם רצועות ארוכות
יותר. מדגישים שהרצועה המסתובבת עברה ביחס לרצועה הנחה רבע של עיגול ויצרה זווית ישרה,
לא חשוב מהו אורך הרצועה. חוזרים ומבצעים פעולה זאת גם עם זוויות אחרות. אורך השוקיים
של הזווית הוא מסיח חזותי חזק. גם כאשר יש שתי זוויות שוות, הילדים מזהים פעמים רבות את
הזווית עם הציור של שוקיים ארוכות יותר כזווית גדולה יותר. לכן אנחנו מתחילים עם זוויות
ישרות ושטוחות, שם המסיח החזותי קטן יותר. בונים את הזוויות האלה בעזרת רצועות בעלות
אורכים שונים. אפשר גם להדגים באמצעות השעה 3 בשעון מחוגים, כיצד תמיד, בלא הבדל אם
השעון קטן או גדול, נוצרת אותה זווית ישרה, ואין לנו כל בעיה להבין שאורך המחוגים אינו

משנה.
כדאי לשים לב לשפה ולמינוח: לא מתאים לומר "קרניים ארוכות יותר", כי הקרניים הן אינסופיות
ולכן לא ניתן לצייר קרניים ארוכות וקצרות. כדאי להשתמש במינוח "להאריך את אורך ציור

הקרניים" או את אורך הרצועות. 
כדאי להדגים את הרעיונות שבמסגרות בדיון עם כל הכיתה. כאן מודגמת הזווית מההיבטבבעעממוודד  99

של קודקוד וקרניים היוצאות ממנו. זו איננה הגדרה ממש של זווית, אלא "הצבעה" על מרכיבי
הזווית. במסגרת למטה, כדאי לדבר עם הילדים או לתת להם להתנסות בהארכת הקווים המצוירים

של זווית. הזווית אינה משתנה כשאורך הקווים בציור מתארך. 
: בעמוד 10. פותחת בחזרה על זוויות חדות וישרות בעזרת סיבוב הרצועה.פפעעייללוותת  22
: הדגמה של זווית קהה וזווית שטוחה באמצעות סיבוב רצועה כנגד רצועה שנייה. פפעעייללוותת  33

— זווית גדולה מרבע של סיבוב שלם וקטנה מחצי של סיבוב. זזווווייתת  קקהההה
– סיבוב של רצועה חצי של סיבוב שלם.זזווווייתת  ששטטווחחהה

: השוואת זוויות בעזרת מידת סיבוב הרצועות. ממשיכים לסובב את הרצועה עד שהיאפפעעייללוותת  44
מגיעה לזווית הגדולה.

: זיהוי זוויות שנלמדו עד כה.פפעעייללוותת  55
: הילדים מציירים זוויות קהות וזווית שטוחה. פפעעייללוותת  66
: שני ישרים שנחתכים יוצרים 4 זוויות, צריך לזהות את סוגי הזוויות שהתקבלו בחיתוךממששייממהה  77

של הישרים. חשוב להראות גם את המקרה שבו נוצרות 4 זוויות ישרות. בכל מקרה אחר יש כמובן
שתי זוויות חדות ושתי זוויות קהות.

: "במסלול הזוויות"; מטרתו זיהוי זוויות.ממששחחקק– פפעעייללוותת  88

≥ ‰„ÈÁÈ

: יצירת זוויות שונות בעזרת הידיים.פפעעייללוותת  11
: ניתנו דוגמאות לזוויות ודוגמאות ללא זוויות. הילדים לומדים להכליל אילו תכונות ישפפעעייללוותת  22

לזוויות והם מתבקשים לומר מדוע השרטוטים למטה הם לא זוויות (עמוד 13). כדאי לערוך דיון
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בהנחיית המורה בכיתה. בשרטוט של ה"לא זווית" יש קווים עקומים, נקודת מוצא שלא יוצאים
ממנה שני קווים ישרים (או שיוצא רק קו ישר אחד והשני עקום).

: השוואת זוויות על ידי הנחתם זו על גבי זו – השוואה ישירה באמצעות הדף השקוףפפעעייללוותת  33
îַת העזרים. הילדים יניחו את הזווית שבדף השקוף על הזווית שבספר. יש להקפיד על הנחהמערּכ

נכונה, מניחים קו אחד של הזווית בדף השקוף על הקו של הזווית בספר וקודקוד על קודקוד. הקו
השני יעזור בהשוואה.

: גוזרים מהדף השקוף את הזוויות ומסדרים אותן מהזווית הקטנה לזווית הגדולה. אתפפעעייללוותת  44
הפעילות הזאת הילדים יכולים לעשות בהסתכלות בלבד, ואין צורך למדוד את הזוויות.

: המשך השוואת זוויות על ידי הסתכלות.פפעעייללוותת  55
: המלצה לחזור ולשחק במשחק הזוויות.פפעעייללוותת  66

¥ ‰„ÈÁÈ

– יצירת זווית ישרה בעזרת קיפולי נייר. חשוב להדגיש שבכלזזווווייתת  ייששררהה  ממקקייפפוולל  נניייירר: פפעעייללוותת  11
מקרה כשמקפלים כך פעמיים, מקבלים זווית ישרה בלי תלות בגודל ובצורה של הנייר, או במקום

של הקיפול הראשון.
– יש קושי בזיהוי זוויות במצולעים, מכיוון שכל צלע משמשת קרןזזווווייוותת  בבממצצווללעעייםם  : פפעעייללוותת  22

לשתי זוויות שונות, והילדים למדו להכיר זוויות "פתוחות" קודם. כמו כן, התפיסה של הזווית
במצולע היא מן ההיבט הסטטי, ולכן היא שונה מזו הנוצרת עקב סיבוב רצועה, וצריך לדמיין את
הצלע האחת שמסתובבת לשנייה. אפשר להמחיש על ידי הנחת 2 רצועות מחוברות על הזוויות
שבמצולע. לסגור את שתי הרצועות אחת על השנייה ולסובב אחת עד שתגיע לגודל הזווית
המצוירת. בדרך זו אנו מקשרים את ההיבט הדינמי של סיבוב רצועות עם ההיבט הסטטי של זווית
במצולע. בנוסף, זה יעזור לקשר בין זווית ברצועות או בין קרניים, שנותנת תחושה "פתוחה", לבין

זווית במצולע.
זוויות במצולעים אינן נראות כביטוי של תנועה סיבובית. הילדים מתקשים בזיהוי הזוויות
במצולעים. לא ברור להם למה מתכוונים. מה משווים? את השטח שבין הקרניים האינסופיות? את
הקרניים עצמן? לכן חלק זה בא לאחר מספר התנסויות עם רצועות ולאחר תפיסה דינמית של סיבוב.
מומלץ להתחיל את העבודה עם זיהוי הזווית במצולעים על ידי הארכת הצלעות מעבר למצולע, כמו

, וסימון הזוויות.בבעעממוודד  1166בציור 
: הילדים מסמנים את הזוויות במצולעים. כבר אין צורך להאריך את הצלעות, ואפשרפפעעייללוותת  44

להציע זאת רק לילדים מתקשים. 
: מקיפים צורות שאין בהן זוויות. הצורות שאין בהן זוויות הן השמאלית (צורת ירח)פפעעייללוותת  55

והאמצעית, שבה כל הקווים מעוגלים. גם בימנית, בשני הקודקודים הימניים אין זוויות, אך יש
בחלק השמאלי.

: זיהוי זוויות ישרות במצולעים בעזרת זווית ישרה שהילדים יצרו מקיפולי נייר או בעזרתפפעעייללוותת  66
פינה של דף.

: חידות — זיהוי מצולעים לפי זוויות. פפעעייללוותת  77
îַת העזרים. עד עכשיו השווינו על ידי: השוואת זוויות בעזרת הצורות ההנדסיות מערּכפפעעייללוותת  88

סיבוב הרצועות ועל ידי הנחת הזוויות זו על גבי זו בעזרת הדף השקוף. אלה היו זוויות
"פתוחות". עתה, בהשוואת הזוויות מהמצולעים שבערכה, משווים זוויות בתוך מצולע על ידי

הנחתן זו על זו. 
: זיהוי זוויות קהות במצולעים.פפעעייללוותת  99
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: פעילות רשות — לצייר במחברת ציור שיש בו זוויות חדות וזוויות קהות. ––  ששייעעוורריי  בבייתתפפעעייללוותת  1100
:  זיהוי וצביעה של זוויות בציור. ––  ששייעעוורריי  בבייתתפפעעייללוותת  1111––  1133

μ ‰„ÈÁÈ

ביחידה זו הילדים מתנסים במידה מסוימת בשלב הרביעי, במדידות זוויות בעזרתממדדיידדתת  זזווווייוותת..
. לומדים להכיר גודל זוויות במעלות, בעיקר זוויות מוכרות, כגון 90 מעלות,ממווססככממוותתייחחיידדוותת  ממיידדהה

360 מעלות. גודל כל180 מעלות, 360 מעלות. הילדים לומדים שגודל זווית של סיבוב מלא היא בת
זווית אחרת נגזר מקביעה זו.

ביחידה זו עוסקים בהכרת מדַײמעלות שהוא עיגול וחצי עיגול — המכשיר שבעזרתו מודדים גודל
זוויות. מסבירים לילדים שהוחלט לחלק עיגול שלם לַײ360 זוויות קטנות. הילדים ימדדו כאן על ידי

הנחת זוג הרצועות המחוברות על המדַײמעלות המצויר בעמוד 20 ובדיקת המעלות. 
: גודל הזווית שנוצרת בסיבוב שלם הוא 360 מעלות. מסובבים עם הרצועות.פפעעייללוותת  11
: גודל הזווית שנוצרת ברבע סיבוב שלם הוא 90 מעלות.פפעעייללוותת  22
: גודל הזווית שנוצרת בחצי סיבוב שלם הוא 180 מעלות.פפעעייללוותת  33
: מדַײהמעלות והשימוש בו: מניחים את הזווית שנבנתה ברצועות על מדַײהמעלות, כאשרפפעעייללוותת  44

אחת הרצועות מונחת על אחת הקרניים המצוירות על גבי מדַײהמעלות. בפעילות 4 מוצעות בנושא
זה כמה פעילויות מדידה בעזרת מדַײמעלות, אם כי נושא זה לא נדרש בתוכנית הלימודים. יש
חשיבות שהילדים יבינו את משמעות המעלות ויקבלו את התחושה של מדידת זוויות. המדידה
מחזקת את ההבנה של הזווית כסיבוב. יש לעזור לילדים להניח את הרצועה במקום הנכון, כך

שהמדידה תתחיל מַײ0.
: התנסות ביצירת זווית הגדולה מחצי סיבוב שלם, וקטנה מזווית של סיבוב שלם. זווית זוממששייממהה  55

.זזווווייתת  ננייששאאההנקראת 
: המלצה למשחק חוזר ב"מסלול הזוויות".פפעעייללוותת  66
îַת העזרים במחברת ובודקים אילו סוגי זוויות: משרטטים מצולעים מערּכפפעעייללוותת  ררששוותת––פפעעייללוותת  77

יש בהם (חדות, ישרות וכן הלאה).
: בניית מצולע מכמה מצולעים וזיהוי הזוויות החדשות שנוצרו מהחיבורפפעעייללוותת  ררששוותת——פפעעייללוותת  88

בין המצולעים.

„ÈÁÈ ≤¥≠≤≥ ÌÈ„ÂÓÚ ‰¯ÈÁ· ˙

: זוהי פעילות בחירה. ידע זה אינו נדרש בתוכנית הלימודים, אך הפעילותססככווםם  ההזזווווייוותת  בבממששווללשש
יפה ומפתיעה ומשמשת תשתית אינטואיטיבית לידע שיילמד בתיכון, והוא שסכום זוויות במשולש

הוא 180 מעלות. 
חשוב קודם כול להסביר לילדים מהי הפעילות (לפי ההסבר בעמודים 23–24). בפעילות עצמה
ייתכן שיהיה לילדים קשה לקפל את זוויות המשולש, ולהבין שמפגש 3 הזוויות נותן קו ישר. כדאי
שהילדים יצבעו את הזוויות לפני הקיפול, ותוך כדי התנסות בפעילויות כדאי לחזור במילים על
המושגים והרעיונות. הילדים יתנסו בבדיקת משולשים שונים. ראוי להדגיש את הרעיון כי בכל
המשולשים השונים, אם נגזור את 3 הזוויות שלהם ונשים זווית ליד זווית, נקבל קו ישר או זווית

שטוחה או 180 מעלות. 
להלן הצעה נוספת לפעילות העשויה להביא לתפיסה אינטואיטיבית כי סכום הזוויות במשולש

נשמר:
כדאי להתנסות קצת עם רצועות. מחברים שתי רצועות ושמים אותן בזוויות שונות; מנסים לסגור
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את המשולש בצלע שלישית. רואים שככל שהזווית הראשונה גדולה יותר, הזוויות האחרות קטנות
יותר. 

הרעיון מפתיע מאוד. כל המשולשים בעולם, גם אם הם נראים שונים מאוד זה מזה, סכום הזוויות
שלהם קבוע ושווה לַײ180 מעלות או לזווית של חצי סיבוב שלם.

זוהי פעילות המיועדת לאתגר מיוחד. מהו סכום זוויות במרובע? מחלקיםפפעעייללוותת  בבססווףף  עעממוודד  2244::
את המרובעים למשולשים ובכל משולש יש 180 מעלות.

אפשר שהילדים בהתחלה יבואו עם רעיונות משלהם איך לבדוק את סכום הזוויות במרובע, למשל,
על ידי העתקה וגזירה של 4 הזוויות והנחתן זו לצד זו. אחר כך אפשר להציע לילדים לחלק את
המרובע למשולשים ולהיעזר בידע על סכום הזוויות במשולש כדי להסיק את סכום הזוויות
במרובע. כדאי גם להוסיף מרובע קעור, כדי שילמדו לדעת שגם בו סכום הזוויות הוא 360 מעלות.

®±∞≠∂ ˙Â„ÈÁÈ© ®‚ÂÏÈÙ ÏÏÂÎ© ÏÙÎ
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: יחידה זו עוסקת בכפל על ידי פילוג. בתחילת היחידה נאמר לתלמידים כי בימים הקרובים,פפייללווגג
עליהם לתרגל את כפולות הַײ6 בעזרת הכרטיסים הצהובים שבערכה. מטרת החזרה היא להגיע

לשליטה מלאה בעובדות אלו בעל פה. מומלץ לערוך מבדק לאחר 2–3 שיעורים.
כדאי לפתוח את היחידות הקרובות בחזרה קצרה על הכפולות המוכרות. אפשר להשתמש בכרטיסי

הברקה ובמשחקי כפל.
":ממססייררוותת  וותתררגגייללייםםהצעה למשחק אהוב על ילדים — "

המורה מוסרת כדור קטן (כדור טניס, כדור רך) לאחד התלמידים תוך אמירת תרגיל כפל או חילוק;
התלמיד תופס את הכדור ומוסר חזרה למורה תוך אמירת התשובה.

: כדאי לעבוד על גבי מטול עם פקקים ומקל הפרדה:פפתתייחחתת  ששייעעוורר
7 על ידי פילוג בדרכים שונות. אפשר גם להסתכל יחדx= 6                דיון סביב פתרון התרגיל 

בהדגמה שבעמוד 25, שם מוצעות דרכים של ילדים כדלקמן: 
הפרידה את 7 השורות לַײ5 שורות של 6 ולַײ2 שורות של 6.תתממרר

פתר על ידי פילוג לַײ3 שורות של 6 ולַײ4 שורות של 6.חחןן
:ששאאללוותת  ללדדייווןן

האם תמר וחן יקבלו את אותה התשובה? מדוע?
האם אפשר לפתור על ידי פילוג אחר?

לאחר שהתלמידים יציעו דרכים אחרות, הפכו את הדף לעמוד 26. 
: במה שונה הפתרון של דן? האם התשובה שלו תהיה כמו התשובה של תמר וחן?ששאאללהה  ללדדייווןן

דן פתר על ידי פילוג הטורים ולא השורות. הוא פילג את 6 הטורים לַײ4 טורים של 7 שורות ועוד 2
טורים של 7 שורות. 

ילדים הזקוקים לעבודה מוחשית יותר, יכולים לסדר את המערך של הטורים בעזרת פקקים וליצור
את הפילוג בעזרת עיפרון. אפשר כל פעם להזיז את העיפרון למקום אחר במערך הפקקים בלי
לשנות את סידור הפקקים. בכך ממחישים שההפרדה בדרך שונה כל פעם, אינה גורמת לשינוי

במספר הפקקים. בסעיף ד אפשר למשל לחלק גם כך: 
                         6 =x6 + 2x6 = 5x7

אפשר לבקש מהתלמידים למצוא פילוג אחר לאותו מערך.
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לאחר הדיון יהיו התלמידים בשלים לעבוד במשימות בספר, בזמן שהמורה תשב עם קבוצת המורה
x:(49=20 980 על בעיית הכפל החדשה הניתנת כאן ( 

ננטטעעוו  פפררדדסס  חחדדשש..  בבפפררדדסס  4499  ששווררוותת  עעצצייםם..  בבככלל  ששווררהה  2200  עעצצייםם..  ככממהה  עעצצייםם  בבפפררדדסס??
(דרכי פתרון אפשריות לבעיה זאת מוצגות ביחידה 11).

: תרגול פתרון כפל על ידי פילוג של הגורם הראשון, ואחר כך של הגורם השני, מלווהפפעעייללוותת  22––33
בציור ממחיש. (לתלמיד הזקוק ליתר המחשה כדאי לתת לייצג בפקקים.)

: פעילות דומה, ללא ציור ממחיש.פפעעייללוותת  44
: משימה זו מדגישה את הקשר בין כפולות הַײ2 לכפולות הַײ4. עבודה עם הזזת פקקיםפפעעייללוותת  55

ממערך של 2 פקקים בשורה למערך של 4 פקקים בשורה יכולה להמחיש יפה את הקשר שביניהם.
כך אפשר להדגים את הקשרים שבין כפולות נוספות: 3 לַײ6, 4 לַײ8, 5 לַײ10.

לדוגמה: 

  33x  66  ==  44x22

: כמה עוגיות אפו? פירוק מערך עיגולים, כפי שנעשה לאורך היחידה.––  ששייעעוורריי  בבייתתפפעעייללוותת  66
: התלמידים יתבקשו להתאמן על כפולות הַײ6 בעזרת הכרטיסים הצהובים.––  ששייעעוורריי  בבייתתפפעעייללתת  77

 ∑ ‰„ÈÁÈ

: מתחילים בתרגילי חזרה על כפולות 4, 5, 6 בעל פה בעזרת כרטיסים או משחקפפתתייחחתת  ההששייעעוורר
כדור.

: רצוי לכתוב את השאלה על הלוח לפני שהילדים מתבקשים לפתוח ספרים, כךששאאללהה  ללככלל  ההככייתתהה
שהילדים יפתרו קודם בעצמם לפני שהם רואים את הדוגמאות של פתרון השאלה המוצגות בעמוד 28.

השאלה:

ההייוו  66  חחפפייססוותת  ששווקקווללדד,,  בבככלל  חחפפייססהה  ההייוו  88  ששווקקווללדדייםם..  ככממהה  ששווקקווללדדייםם  ההייוו  בבככלל  ההחחפפייססוותת??

לאחר כמה דקות שבהן הילדים פותרים כל אחד בדרכו, כדאי לבקש משנייםַײשלושה ילדים לדווח
לכיתה איך פתרו. לאחר הדיווח של ילדי הכיתה מומלץ לפתוח את הספרים בעמוד 28, ולהשוות

לדרכים של ילדים המופיעות בספר.
אפשר לשאול: איך הפריד כל ילד את חפיסות השוקולד? מי פתר כמו...? 

כדאי לא להאריך את הדיווח והדיון מעבר לַײ15 דקות. 
המורה יושבת עם קבוצת מורה שנייה על בעיית הפרדס.

: פילוג דרך כפולות 5. פפעעייללוותת  22
: פילוג לפי בחירה.פפעעייללוותת  33
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: פתרון כפולות 9 דרך כפולות 10. יש הסבר בעמוד 30 למעלה לדרך הפילוג הזאת, האומרפפעעייללוותת  44
שנוח לכפול במספר גדול יותר ולחסר. לדוגמה: 9 פעמים 7, זה 10 פעמים 7 פחות פעם אחת: 

  77x  77  ––  11x  77  ==  1100x99

: תרגול כפולות 10.פפעעייללוותת  55
: תרגול תרגילי כפל. כפולות 9 וחזרה על כפולות 6, 7, וַײ8.——  ששייעעוורריי  בבייתתפפעעייללוותת  66
: להמשיך להתאמן עד שליטה בעל פה בכפולות 6 בעזרת הכרטיסים——  ששייעעוורריי  בבייתתפפעעייללוותת  77
הצהובים.

 ∏ ‰„ÈÁÈ

ביחידה זו מבקשים מהילדים לתרגל בעזרת הכרטיסים התכולים את כפולות הַײ7.
אפשר להתחיל יחידה זו במבדק קצר על כפולות הַײ6.

: חידת רמזים כדוגמת חידת הרמזים בסעיף 4 (עמוד 32) — מי אני? לדוגמה:ללפפתתייחחתת  ההששייעעוורר
לפניכם המספרים: 

עובדים על הלוח
או כל אחד במחברתו — ומעבירים קו על המספרים שאינם מתאימים: 

שאינםאת המספרים(מוחקיםממסספפרר  ששבבוו  ססככווםם  סספפררתת  ההייחחיידדוותת  עעםם  סספפררתת  ההממאאוותת  ששווווהה  1100
שני המספרים בעלי 4 הספרות העונים לתיאור). אתמתאימים לתיאור ומותירים רק

(נמחק 2139 ונשאר המספר שנבחר: 1248).ממסספפרר  אאייַײַײזזווגגיי

. התלמידים יאהבו גם לחבר בעצמם חידות רמזיםללממררככזז  ממפפעעייללכדאי להכין מלאי חידות מסוג זה 
וכך להעשיר את המרכז המפעיל.

: א. מספרי ספרים בספרייה, ב. מספרי חולצות ספורטאים,ננווששאאייםם  ללקקיירר  ממפפעעיילל  בבחחיידדוותת  ררממזזייםם
ג. מספרי מכוניות במירוץ (דוגמאות מוכנות בסוף חוברת המדריך למורה).

חידות רמזים גורמות לשימוש במושגים מתמטיים ולחיזוק השפה המתמטית, ובעיקר לפיתוח
החשיבה והתובנה.

היחידה בספר נפתחת בעמוד 31 בתרגיל כפל של מספר חדַײספרתי במספר דוַײספרתי. אפשר
לפתור ולהתייחס לדרכי הפתרון המוצגות בספר יחד עם כל הכיתה. דרכי פתרון אלו נשענות על

פילוג עשרות ויחידות. אפשר לשאול:
בבממהה  ששווננהה  דדררךך  ההפפתתררווןן  ששלל  ררוועעיי  ממדדררךך  ההפפתתררווןן  ששלל  ססייגגלל??

: תרגול של כפל מספרים חדַײספרתיים בדוַײספרתיים בעזרת פילוג.פפעעייללוותת  11
הילדים יחברו תרגילים עם פילוג כדי לדעת כמה גרביים יש (ויפתרו כך את התרגיל:——  פפעעייללוותת  22

  2288x661166  בסעיף א, וַײx44(.'בסעיף ב
: תרגול בפילוג כפל מספר חדַײספרתי במספר דוַײספרתי. הפעילות היא אתגרית, כיווןפפעעייללוותת  33

שהיא כוללת גם פילוג על ידי הכפלה במספר הגדול מַײ27 וחיסור.

571    ,2139    ,1248    ,325    ,136    ,123
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  33x  3300  ––  66x  2277  ==  66x66
: כמו בהצעה לפתיחת היחידה. מוחקים את המספרים שאינם מתאימים לתיאורים.פפעעייללוותת  44

.557788בתוצאה נשאר המספר 
: שאלת חשיבה שעוזרת לראות איך כדאי להשתמש בפילוג מספרים בדרך נוחה. בעזרתפפעעייללוותת  55

ההקשר של השאלה המילולית קל הרבה יותר לעקוב אחר המתרחש: במחסן ב יש שני ארגזים יותר.
בכל ארגז יש 25 ספרים ולכן יש 50 ספרים יותר מאשר במחסן א. (יש צורך להבין את כל הסיפור

כדי לענות.) 
: המשך פיתוח התובנה ותרגול של פילוג מספרים בכפל במספרים גדולים. בכמה גדולהפפעעייללוותת  66

. אפשר גם לקרוא את התרגילים בעזרת22x11??    בבַײַײ2233x2233מתוצאת התרגיל 2233x33תוצאת התרגיל 
המילה "פעמים". 3 פעמים 23 גדול מַײ2 פעמים 23 בפעם אחת של 23.

: דומה לפעילות ביחידה הקודמת. כאן יש להשתמש בכפל מספרים כדי לחשב את התרגילפפעעייללוותת  77
7 כפול 59. כדאי לפתור גם בעזרת חיסור מהכפלת מספרים נוחים, למשל:

  11  ==  442200  ––  77  ==  441133x  6600  ––  77x  5599  ==  77x77
כדי לחשב 7 פעמים 59 נחשב 7 פעמים 60 כיוון שַײ60 גדול בַײ1 מַײ59. יש להפחית 7 פעמים 1.

: חזרה על פילוג בדרכים שונות, כפי שנעשה בשיעור, כולל כפל במספר גדול––  ששייעעוורריי  בבייתתפפעעייללוותת  88
יותר נוח והחסרה.

: התלמידים מתבקשים להמשיך ולהתאמן על כפולות 7 בעזרת הכרטיסים––  ששייעעוורריי  בבייתתפפעעייללוותת  99
בצבע תכלת מהערכה. כן יש לחזור גם על כפולות 6 עם הכרטיסים הצהובים. 

π ‰„ÈÁÈ

היחידה נפתחת בדיון עם המורה (פעילות 1) סביב תרגיל פתוח של כפל עם נעלם במצב של אי
שוויון:

  55  <<  4455x77
7 כפול איזה מספר ייתן תוצאה שקטנה מַײ45? יש לעזור לילדים לקרוא את התרגיל ולהבין אותו.

רואים שיש כאן יותר מתשובה אחת. 
: יישום אותו הרעיון שהודגם בתחילת השיעור במספרים גדולים. זה מעודד אומדנהפפעעייללוותת  22

בכפל: איזה מספר יכול להתאים? כדאי לכוון את הילדים לכפול במספרים נוחים כמו בַײ10, בַײ100
ולראות מה הגיוני. לדוגמה, בתרגיל הראשון:

 < 1,000               x289
אם נכפול 289 בַײ10 נקבל 2890. זה כמעט פי 3 מַײ1000. לכן צריך לכפול במספר הקטן פי 3 

מַײ10. ננסה 3. ננסה 2 וַײ1. המספרים 1, 2, 3 מתאימים כאן. (4 כבר יוצא יותר מדי).
: בדיון המורה בתחילת השיעור כדאי לבקש מהילדים לפתור את הבעיה שבעמוד 36פפעעייללוותת  33

למעלה. כדאי לרשום אותה על הלוח ולתת לילדים לפתור לפני שהם מסתכלים בספר. כדאי לדון
בשתי דוגמאות הילדים שבספר. בדרך הפתרון של רינה גם לומדים לרשום את התרגילים שמבצעים

הילדים רגילים לרשום כל חלק בנפרד.)(בדרך בתרגיל אחד. 
: פותרים במחברת ומפלגים למאות, עשרות ויחידות. אפשר לרשום בתרגיל אחד אופפעעייללוותת  44

לרשום בכמה תרגילים. 
היא שאלה המורכבת ממספר שלבים. מוצאים כמה צבעים יש בַײ100ששאאללהה  אאשאלות. פפעעייללוותת  55::

קופסאות, בַײ40 קופסאות ובַײ2 קופסאות, ומחברים. בדרך פותרים תרגילי כפל של מספרים 
חדַײ ספרתיים במאות, בעשרות וביחידות. אין צורך לחייב את הילדים לרשום את הפתרון בתרגיל

אחד.
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בתרגיל אחד זה יראה כך:
  66  ==  660000  ++  224400  ++  1122  ==  885522x  66  ++  22x  66  ++  4400x110000

בעזרת שאלה זו, הילדים גם עורכים חזרה על כפולות של מאות ועשרות שלמות. 
— שאלה דומה:ששאאללהה  בב

  55  ==  880000  ++  4400  ++  2200  ==  886600x  1100  ++  44x  220000  ++  44x44
– ששאאללהה  גג  

  112288  ++  33    2299  ==  ((440000  ++  8800  ++  3322))  ++  ((6600  ++  2277))  ==  559999x44

: פעילות אומדנה. מקיפים תרגילים שהתוצאה שלהם גדולה מַײ1000. לדוגמה, כדיפפעעייללוותת  66––77
לבדוק את 8 כפול 95 אפשר לבדוק 8 כפול 100 ולראות שזה 800, כלומר גם כשהגדלנו את המספר

וכפלנו התוצאה עדין קטנה מַײ1000, ולכן גם התרגיל המקורי תוצאתו קטנה מַײ1000.
: פעילות דומה של אומדנה. באיזה מספר נכפול, כך שהתוצאה תהיה קטנהפפעעייללוותת  77  ((עעממוודד  3388))

מַײ1000. (עובדים רק עם מספרים טבעיים ולא עם שברים או מספרים שליליים). 
: תרגול בכפל של מספר חדַײספרתי במספר תלתַײספרתי בעזרת פילוג. פפעעייללוותת  88  ––  ששייעעוורריי  בבייתת

: ממשיכים לשנן את כפולות 7 בעל פה בעזרת הכרטיסים התכולים. חוזרים——  ששייעעוורריי  בבייתתפפעעייללוותת  99
גם על כפולות 6 בעזרת הכרטיסים הצהובים.

±–·Â ∞–· ˙ÂÏÂÚÙ ≠ ±∞ ‰„ÈÁÈ

מבקשים מהילדים להמשיך ולתרגל כפולות של 6 וַײ7 בעל פה. אפשר להיעזר בכרטיסים הצהובים
ובצבע תכלת. 

ככפפלל  ווחחייבבוורר  ווחחייססוורר  בבַײַײ00  וובבַײַײ11  
: משלימים בלוח הכפל את השורות והטורים של כפל בַײ0 ובַײ1.פפעעייללוותת  11
: חזרה: מה קורה כשכופלים בַײ0.פפעעייללוותת  22
: חזרה על כפל בַײ1 ובַײ0.פפעעייללוותת  33
: רושמים סימן גדול, שווה או קטן בתרגילים של כפל בַײ0 ובַײ1.פפעעייללוותת  44
: מוסיפים סימן כפל, חיבור או חיסור כדי לקיים את היחסים בין הביטויים משני הצדדים.פפעעייללוותת  55

114433          114433  <<  11            11לדוגמה, בא: 
וכן כפול משמאל, ופחות בימין.Xאפשר לרשום משמאל + ומימין סימן פחות, או מימין 

: מקיפים תרגילים ששווים לַײ0. פפעעייללוותת  66
: תרגול כפל בַײ0 ובַײ1. תרגילי כפל עם נעלם. פפעעייללוותת  77
: תרגול בלוח הכפל. כפולות 8, 7 וַײ9 וכפל בַײ0 וַײ1. ——  ששייעעוורריי  בבייתתפפעעייללוותת  88
: להמשיך ולהתאמן בבית בזכירת כפולות 6 וַײ7 בעזרת הכרטיסים הצהובים——  ששייעעוורריי  בבייתתפפעעייללוותת  99

והתכולים.

Ò®±¥≠±± ˙Â„ÈÁÈ© ÔÂ·˘Á‰ ˙ÂÏÂÚÙ ¯„

±± ‰„ÈÁÈ

ביחידה זו כדאי לקיים דיון על דרכי פתרון השאלה מיחידה 6:
ננטטעעוו  פפררדדסס  חחדדשש..  בבפפררדדסס  4499  ששווררוותת  עעצצייםם..  בבככלל  ששווררהה  2200  עעצצייםם..  ככממהה  עעצצייםם  בבפפררדדסס??

ילדים אחדים יספרו איך הם פתרו את השאלה, ואפשר להשוות את דרכם לדרכי הפתרון המוצגות
בספר בעמוד 43. אפשר לערוך את הדיון בתחילת היחידה ומיד לאחריו לעסוק בהקניה של סדר
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פעולות החשבון, שהוא הנושא החדש ביחידה זו.
כדאי למורה לעבור לפני השיעור על הדרכים המוצגות בעמוד 43. דרך אחת מעודדת להפרדה של
20 לפעמיים 10, ואפשר גם בדרך של הפרדת 49 לַײ40 ולַײ9. כדאי לשים לב לדרך האמצעית (של
דורית). זוהי דרך פחות שגרתית המעודדת תובנה מתמטית תוך משחק עם המספרים. בדרך זו, כדי
לכפול 49 פעמים 20, כופלים 50 פעמים 20 (כאילו יש 50 שורות של עצים בפרדס) ומורידים שורה

òִיפו יותר מדי), כלומר, מורידים 20 עצים.אחת של עצים (שהוס

Ò‰¯ÊÁÂ ‰È˜‰ — ÔÂ·˘Á‰ ˙ÂÏÂÚÙ ¯„
תתררגגיילליי  ששררששררתת  בבחחייבבוורר

אפשר לפתוח את היחידה בתרגילי שרשרת בחיבור. אפשר לרשום את התרגילים על הלוח או על
כרטיסים גדולים. זוהי חזרה, כי הילדים כבר למדו בכיתה ב איך לפתור תרגילי שרשרת בחיבור.
כדאי לשאול את הילדים איך הם פותרים תרגילים כאלה. אפשר לפתור את התרגילים לפי הסדר
משמאל לימין, ואפשר גם לפתור בכל סדר שרוצים, כי התוצאה אינה משתנה. לפעמים זה נוח יותר.
כדאי לנצל את ההזדמנות שלומדים על סדר פעולות החשבון כדי לפתח תובנה מתמטית. למשל,

לפעמים כדאי לחבר בסדר אחר מאשר משמאל לימין כיוון שזה מקל על החישוב. לדוגמה: 
  44  ++  88  ++  1166  ++  1122  ==

בתרגיל כזה כדאי לחבר 4 ועוד 16 וַײ8 ועוד 12, ומקבלים 20 ועוד 20. 
היכולת להסתכל במספרים ולראות את הקשרים שביניהם, להשלים מספרים למספרים קלים כמו
עשרות או מאות שלמות, או להשלים לַײ5 ביחידות או בצירופים אחרים קלים, מפתחת ביותר את

התובנה המתמטית ואת החוש למספרים.
בפעילויות 1 וַײ2, ניתנו תרגילי שרשרת בחיבור שבהם כדאי לפעמים לחבר בסדר אחר מאשר

חיבור של שני מספרים למעלה קו ומעליוממעעללמשמאל לימין. כדאי להזכיר לילדים איך לרשום 
תוצאות ביניים. דוגמאות לתרגילים נוספים שאפשר לכתוב על הלוח לאימון בתחילת היחידה:

(תשובה 80)==  3322  ++  1177  ++  2233  ++  88             
(תשובה 65) ==  88  ++  1199  ++  1111  ++  2277             
             3322  ++  33  ++  1155  ++  3344  ==

(כדאי לפי הסדר בתרגיל זה.) התשובה: 84
(תשובה 119)==  33  ++  1111  ++  5577  ++  4488             

תתררגגיילליי  ששררששררתת  בבחחייססוורר
כדאי לעבור עם הילדים על תרגילי שרשרת בחיסור בתחילת היחידה. בדרך כלל, מקובל לפתור
תרגילי שרשרת בחיסור לפי הסדר משמאל לימין. שלא כמו בחיבור, לא ניתן להחליף את הסדר

בתרגיל שרשרת של חיסור כמו בחיבור. חוק החילוף אינו מתקיים בחיסור. 

לדוגמה:
עם זאת, מותר להחליף את סדר החישוב גם בתרגיל שרשרת של חיסור או בתרגיל//  33  ––  1177==1177  ––33  

מעורב של חיבור וחיסור, אם מבינים את המשמעות ומחליפים בדרך נכונה. כדאי לעבור עם
הילדים על הדוגמאות שבמסגרות בעמוד 44 מיד בתחילת היחידה, לפני שהילדים מבצעים את
הפעילויות בספר. בחלק זה, אנחנו מדגישים את משמעות החיסור כפעולה דינמית של הוצאה
(הוצאת כסף בשאלה זו), ואז מותר להקדים ולהוריד 16 שקלים בתחילה, ואחר כך להוריד 3 שקלים,

או — להוריד קודם 3 שקלים ואחר כך להוריד 16 שקלים. 
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ילדים שמתקשים להבין רעיון זה יכולים להמשיך ולפתור את כל תרגילי החיבור והחיסור בשרשרת
משמאל לימין, לפי הסדר.

תתררגגיילליי  ששררששררתת  ממעעווררבבייםם::  חחייבבוורר  ווחחייססוורר  
גם כאן אפשר להראות לילדים שאפשר לפתור גם לפי הסדר משמאל לימין, וגם אם מחליפים את
סדר החישוב. חשוב שהשינוי בסדר ייעשה בזהירות. כשיש חיסור, סימן החיסור עובר איתו
(במשמעות של "מורידים" מספר זה). אפשר לעבור עם הילדים על התרגיל לדוגמה המוצג בספר

(עמוד 45 למטה, ובעמוד 46). 
בשיעורי הבית, נוסף על פעילות 7 שעניינה סדר פעולות החשבון, מתבקשים התלמידים בפעילות
8 להמשיך להתאמן בזכירה בעל פה של עובדות הכפל של 6 וַײ7, בעזרת הכרטיסים בצבע הצהוב

ובצבע התכלת מערכת העזרים. 
כדאי לפתוח יחידות לימוד בתרגול לוח הכפל בעל פה עם הילדים. ביחידות הבאות, הילדים

יתבקשו בכל פעם לתרגל את עובדות הכפל של מספרים אחרים.

±≤ ‰„ÈÁÈ

פותחים את היחידה בתרגול בעל פה של לוח הכפל. כדאי לחזור על עובדות הכפל של המספרים
6 וַײ7 שהילדים התאמנו עליהם ביחידות 10 וַײ11. השבוע הילדים מופנים לתרגול עובדות הכפל של
המספר 8 בעזרת הכרטיסים הסגולים בערכת העזרים. אפשר להציע לילדים להתאמן בעזרת חברים
ובני משפחה. אפשר לשים בערמה אחת את כל הכרטיסים שהילדים זוכרים את העובדות שבהם
בעל פה, ובערמה אחרת את הכרטיסים שעדיין יש צורך להתאמן על העובדות שבהם. מדי פעם

רצוי לחזור גם על העובדות המוכרות. 
ססדדרר  פפעעווללוותת  ההחחששבבווןן::  ססווגגררייייםם  ——  ממתתיי  ללאא  ננפפתתוורר  ללפפיי  ההססדדרר??

נושא הסוגריים כבר אמור להיות מוכר לילדים מכיתה ב'. נזכיר: כשיש סוגריים, פותרים קודם כול
את מה שבסוגריים. הרעיון מודגם בשאלה שבעמוד 47 במסגרת, ומומלץ לעבור יחד עם הילדים על

השאלה, כדי שנושא הסוגריים יילמד באופן משמעותי: 
לרותי ולדנה היו 30 קלפים. רותי הפסידה 12 קלפים, ודנה הפסידה 2 קלפים. כמה קלפים הפסידו
שתיהן יחד? כמה קלפים נשארו לשתיהן? המטרה — להגיע עם הילדים לרישום תרגיל שבו יש
שימוש בסוגריים. מוצאים קודם כול כמה קלפים הפסידו שתי הבנות ביחד ומורידים את התוצאה

1166  ==  ((22  ++  1122))  ––  3300מכמות הקלפים שהייתה נתונה בהתחלה: 
הפעילויות ביחידה זו מתרגלות תרגילי שרשרת בחיבור ובחיסור כפי שנלמדו ביחידה הקודמת,
ותרגילים עם סוגריים בחיבור ובחיסור. כמו כן, בשיעורי הבית יתבקשו הילדים לתרגל את לוח

הכפל בכפולות 6, 7, וַײ8 ולהתאמן בעל פה עם הכרטיסים הסגולים על כפולות 8. 

ששאאללהה  בבקקבבווצצתת  ממווררהה::
המורה יכולה להתחיל סבב חדש עם שאלה מילולית המיועדת לקבוצות קטנות עם המורה. השאלה

היא שאלת חיסור דינמית עם נעלם:
ללררממיי  224433  ששקקללייםם..  ררממיי  קקננהה  ממששחחקק  ווננששאאררוו  ללוו  117766  ששקקללייםם..  ככממהה  ככססףף  עעללהה  ההממששחחקק??

החיסור דורש פריטה של מספר תלתַײספרתי, פחות מספר תלתַײספרתי. לשאלה זו לא מוצגות דרכי
פתרון של ילדים בהמשך הספר. כדאי לערוך דיונים מתמטיים בקבוצות הקטנות ודיון נוסף

במליאה, בסיום הסבב. 
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דדררככיי  פפתתררווןן  אאפפששררייוותת  וודדררככייםם  ללעעזזררהה  ללייללדדייםם  בבששאאללהה  זזוו::  
ששאאללהה  ששלל  חחייססוורר  עעםם  ננעעללםם

המשמעות של מבנה השאלה היא שצריך לחסר מַײ243 כך וכך שקלים, עד שיישארו 176 שקלים
(חיסור עם נעלם). ילדים רבים, גם אם הם כבר מכירים את ההפיכות בין חיבור לחיסור, נוטים
לפתור את השאלה בדיוק לפי המבנה הסמנטי (המשמעות המילולית) שלה. המשמעות של
ההפחתה עד שנשארים 176 שקלים היא שונה מהמשמעות של הפחתת 176 מַײ243, אף על פי ששני

התרגילים נותנים את אותה התשובה.
פפתתררווןן  בבדדררךך  ממווחחששייתת  עעםם  ללבבננייַײַײ  1100  ((חחייססוורר  עעםם  ננעעללםם))::

ילדים שפותרים לפי משמעות מבנה השאלה (חיסור עם נעלם), עשויים לעשות זאת גם באופן
מוחשי. ילדים שמתקשים בהבנת השאלה, כדאי לכוון אותם לייצג מוחשית את השאלה עם לבניַײ
10. מראים 243 בלבנים (2 מאות, 4 עשרות וַײ3 יחידות). מתחילים להפחית ולהוציא לבנים עד
שיישארו 176. אפשר להוריד קודם 43 כדי להישאר עם 200. כמה עוד צריך להוריד כדי שיישארו
176? אפשר להוריד עוד 20 כדי להגיע לַײ180. ואז נמשיך ונוריד עוד 4 כדי להגיע לַײ176. יחד הורדנו:

4433  ++  2200  ++  44  ==  6677
: יהיו ילדים שירצו לרשום תרגיל, המתאים ביותר למבנה השאלה, או שהמורה תרצהתתררגגיילל

––  224433          117766  ==  להראות איזה תרגיל מבטא טוב יותר את ההתרחשות. התרגיל הוא: 
גם אם הילד מצא את התשובה בעזרת לבניַײ10, אפשר לבקש ממנו לרשום את התוצאה שמצא:

67 במקום של הנעלם בתרגיל. 
יהיו ילדים שגם הם יפתרו את השאלה לפי מבנה השאלה של חיסור עם נעלם, אך לא ישתמשו
באמצעי המחשה אלא בתרגילים. אפשר לכוון אותם לרשום תרגילים נפרדים או תרגיל עם חצים,

שבו החשיבה המהירה של הילדים ניתנת לרישום. 
  117766  →→44  118800  ––→→  220000  ––  2200→→224433  ––  4433

:פפתתררווןן  בבדדררךך  ששלל  חחייבבוורר  עעםם  ננעעללםם
יהיו ילדים שיבחרו לפתור את השאלה לא לפי המבנה הסמנטי שלה אלא בחיבור. ביצוע הפתרון

בחיבור קל יותר.  יהיו ילדים שיפתרו בעזרת לבניַײ10 ויהיו ילדים שיפתרו בתרגיל:
  224433→→  220000  ++  4433→→  118800  ++  2200  →→117766  ++  44

יהיו ילדים שיפתרו את השאלה על ידי תרגיל חיסור של 243 פחות 176.פפתתררווןן  בבדדררךך  ששלל  חחייססוורר::  
תרגיל זה ייתן תשובה נכונה לשאלה. עם זאת, חשוב לבדוק עם הילדים האלה אם השאלה מובנת
להם. האם ברור להם שיש נעלם בחיסור — והם בחרו לפתור את השאלה על ידי חיסור השקלים

שנשארו בסוף מתוך הבנת ההפיכות — או שהשאלה אינה ברורה להם. 
יש חשיבות רבה לסיוע שמעניקה המורה לילדים להבין את המבנים השונים של השאלות, כי רק

הפתרון הנובע מתוך הבנה יקדם את הילדים.

±≥ ‰„ÈÁÈ

ססדדרר  פפעעווללוותת  ההחחששבבווןן  בבתתררגגיילל  עעםם  ככפפלל  אאוו  עעםם  חחייללווקק  ווגגםם  עעםם  חחייבבוורר  אאוו  חחייססוורר::
כדאי להתחיל את היחידה עם כל הכיתה בשאלה המוצגת בספר בעמוד 50:

עעננתת  קקננתתהה  עעטט  בבַײַײ88  ששקקללייםם..  ההייאא  קקננתתהה  גגםם  ששנניי  עעפפררווננוותת  ששממחחיירר  ככלל  אאחחדד  ממההםם  55  שש""חח..  
ככממהה  ששייללממהה  עעננתת??

השאלה באה כדי להדגים בצורה משמעותית את סדר פעולות החשבון בתרגיל שיש בו גם כפל או
חילוק וגם חיבור או חיסור. מנתוני השאלה אפשר להבין שענת צריכה קודם לחשב את מחיר
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.2Ê), ואחר כך להוסיף למכפלה את מחיר העט, x 8העפרונות (5
אפשר לעבור עם הילדים על תשובות שני הילדים שבעמוד 50. רון פתר נכון ודליה פתרה באופן

שגוי. היא פתרה לפי הסדר משמאל לימין, אבל צריך קודם לפתור את תרגיל הכפל.
5 = 18x.2 + 8. מומלץ לראות את ההסבר של רון אחרי שהילדים ינסו להסביר איזו דרך נכונה

סיפורו עוזר לראות שצריך לבצע את הכפל קודם. עם זאת, כדאי לדבר עם הילדים על כך שחוקי
סדר הפעולות הינם הסכמים, שנקבעו על ידי מתמטיקאים שביקשו להגיע לכך שהפתרון יהיה חד

משמעי.
צריך לעזור לילדים להבחין בין תרגילים שיש בהם רק פעולות חיבור וחיסור או רק פעולות כפל
וחילוק לבין תרגילים שיש בהם פעולות משני הסוגים (גם כפל או חילוק וגם חיבור או חיסור). כדי
לעזור לילדים להבחין בין המקרים, אנחנו מציעים לצבוע את סימני הפעולות בשני צבעים. את
סימני הכפל והחילוק לצבוע באדום, ואת סימני החיבור והחיסור לצבוע בכחול. בתרגיל שמופיעים
בו סימנים הצבועים רק בצבע אחד (אדום או כחול), אפשר לפתור משמאל לימין לפי הסדר (או עם
החלפות מותרות של הסדר). כשיש שני צבעים בתרגיל, חייבים לבצע קודם כול את הכפל או את
החילוק, ורק אחר כך את החיבור או החיסור. מומלץ לעבור עם הילדים על הדוגמאות לכך בעמוד
51 במסגרת. כמו כן, בפעילויות 2, 3, וַײ4 הילדים מתבקשים לפתור תרגילים מעורבים עם פעולות

כפל וחילוק ועם פעולות חיבור וחיסור. 
: פעילות אתגר שבה יש לשבץ סימני פעולה כדי להגיע לתוצאות שונות. אפשר להוסיףפפעעייללוותת  55

גם סוגריים. להלן, כמה דוגמאות לפתרונות אפשריים:
  55  ––  33  ==  1177          ((44  ++  55))  ::  33  ==  33x  55  ++  33  ==  2233          44x  33  ==  1199          44x44  ++  55

: תרגול סדר הפעולות כפי שנלמדו ביחידה. פעילות 6 מתרגלת תרגילי——  ששייעעוורריי  בבייתתפפעעייללווייוותת  66  ווַײַײ77
שרשרת בחיבור וחיסור בלבד, ופעילות 7 מתרגלת תרגילים עם פעולות חשבון מעורבות. 

±¥ ‰„ÈÁÈ

ססדדרר  פפעעווללוותת  חחששבבווןן  בבתתררגגייללייםם  ששבבההםם  יישש  ררקק  פפעעווללוותת  ככפפלל  אאוו  פפעעווללוותת  ככפפלל  ווחחייללווקק..
ססדדרר  ההפפעעווללוותת  בבפפתתררווןן  תתררגגייללייםם  ששיישש  בבההםם  ררקק  פפעעווללוותת  ככפפלל  אאוו  פפעעווללוותתביחידה זו מושם הדגש על 

. המטרה: להראות שבתרגילי שרשרת שיש בהם רק פעולות כפל, מותר לכפול אתככפפלל  ווחחייללווקק
המספרים בכל סדר שרוצים, כי התוצאה אינה משתנה. במסגרת התכלת שבעמוד 55 מוסבר שינוי

סדר ההכפלה ומוזכר חוק הקיבוץ. 

אאווממרר::  ככאאששרר  יישש  ששתתיי  ממככפפללוותת  עעווקקבבוותת  אאפפששרר  ללככפפוולל  קקוודדםם  אאתת  ששנניי  ההממסספפררייםםחחווקק  ההקקייבבווץץ
). cX(bXc=aXbXa:  (ההאאחחררווננייםם,,  וואאחחרר  ככךך  ללככפפוולל  אאתת  ההממסספפרר  ההרראאששווןן,,  בבממככפפללהה  ששחחווששבבהה

בתרגיל שרשרת של כפל אפשר לשנות את סדר הפתרון אפילו על ידי הכפלה של המספר הראשון
במספר האחרון, ואחר כך הכפלה במספרים האחרים. לפעמים נוח יותר לחשב כך. מותר להחליף
את הסדר שבו כופלים את המספרים והתוצאה לא משתנה. למעשה, משנים לא רק את סדר
ההכפלה אלא גם את סדר הכופלים, כלומר עושים שימוש בכלל החילוף ובכלל הקיבוץ (המורחבים
ליותר משלושה גורמים). חשוב לדעת להשתמש בחוקים בפתרון תרגילים, אין הכרח לכל
התלמידים לדעת את החוקים בשמם בשלב זה. כדאי לעבור עם הילדים על ההדגמות בעמוד 55

ובעמוד 56 למעלה.
מתרגלת את כל חוקי סדרפפעעייללוותת  55מתרגלות את החוקים המוצגים בשיעור זה. פפעעייללווייוותת  11––44

הפעולות שנלמדו ביחידות אלו (סוגריים ותרגילים שיש בהם פעולות כפל או חילוק וגם חיבור או
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: הילדים ימשיכו להתאמן לזכור בעל פה את כפולות הַײ8 בעזרת——  ששייעעוורריי  בבייתתפפעעייללוותת  66חיסור). 
הכרטיסים הסגולים מהערכה. הילדים גם יחזרו על כפולות הַײ6 והַײ7. 

· ¯Â·ÈÁ®±∑≠±μ ˙Â„ÈÁÈ© ¯ÂË
הילדים מורגלים כבר מכיתה ב' לרשום תרגילי חיבור על ידי פירוקם למאות, לעשרות וליחידות,
וחיבור כל קבוצה כזו לחוד. רישום זה נעשה בדרך כלל במאוזן. כמו כן, למדו הילדים בכיתה ב'
לפתור תרגילי חיבור וחיסור בטור (במאונך בדרך הסטנדרטית). לפני שעברו ללמוד בכיתה ב'
לפתור במאונך בדרך הסטנדרטית, למדו הילדים לרשום, מתחת לתרגיל חיבור של מספרים
דוַײספרתיים, את סכום העשרות ואת סכום היחידות בשורות נפרדות (בדרך דומה למה שעשו
במאוזן, אבל במאונך). בספר הראשון של כיתה ג' חזרנו לבסס פתרונות של תרגילי חיבור וחיסור
במספרים גדולים במאות ובאלפים בעזרת אמצעי המחשה ורישום מאוזן. ברישום המאוזן הילדים

חיברו את האלפים לחוד, את המאות לחוד, וכן הלאה. 
בפרק זה חוזרים לרשום את הסכומים שנרשמו במאוזן בטור מתחת לתרגיל, ובהמשך, ביחידה 16,

. המיומנויות,בבששווררהה  אאחחתתחחייבבוורר  בבטטווררחוזרים לפתור במאונך בדרך הסטנדרטית. נתנו לדרך זו שם: 
למעשה, מוכרות לילדים מכיתה ב' וכאן מיישמים אותן במספרים גדולים.

±μ ‰„ÈÁÈ

כדאי להתחיל את השיעור במליאה עם השאלה שמוצגת לכל הכיתה בעמוד 59. בשאלה צריך לחבר
347 וַײ538. המורה תקיים דיון עם הילדים ותראה להם את הדרך המוצגת בספר, לפיה רושמים את
סכום היחידות בשורה נפרדת, את סכום העשרות בשורה נפרדת ואת סכום המאות בשורה נפרדת.
בסוף מחברים את כל הסכומים. בדרך זו קל מאוד להבין את דרך הפתרון והיא מונעת שגיאות.
החיבור של 3 הסכומים הוא קל לביצוע. למעשה, הילדים רושמים את מה שנהגו לבצע במאוזן —
במאונך. מומלץ בהדגמה גם להראות איך מבצעים את הפתרון עם לבניַײ10. ילדים הזקוקים לכך

(שיעורי בית) מתרגלות דרךפפעעייללווייוותת  11,,  22,,  44  ווַײַײ66יכולים לפתור את התרגילים גם בעזרת הלבנים. 
פתרון זו. 
: צריך להמיר יחידות או עשרות או מאות כדי לקבל את המספר. אפשר להיעזר בלבנים.פפעעייללוותת  33

באחדים מהטורים רשום יותר מַײ10 ויש לתקן.
: תרגילים בעל פה לפיתוח התובנה המספרית. התלמיד צריך לשים לב שכשמוסיפים אופפעעייללוותת  55

מורידים 0, התוצאה אינה משתנה. כאשר מוסיפים ואחר כך מורידים את אותו המספר — התוצאה
. לדוגמה, בתרגילננככווננייםם  תתממיידדאינה משתנה. כדאי לדבר עם הילדים על רעיונות מתמטיים ש

שלפנינו, לא חשוב איזה מספר ניקח, אם נוריד את אותו המספר, התוצאה תהיה תמיד 0. 
((445566  ——  445566  ==  00))

אפשר לעודד את הילדים להציע עוד רעיונות לכתיבת ביטויים חשבוניים שיהיו נכונים תמיד, כגון: 
x44ככששככוופפללייםם  ממסספפרר  בבַײַײ00,,  ההתתווצצאאהה  ההייאא  00::  00  ==  00  

ככששממחחבבררייםם  ממסספפרר  אאייַײַײזזווגגיי  עעםם  ממסספפרר  אאייַײַײזזווגגיי,,  ההתתווצצאאהה  ההייאא  ממסספפרר  זזווגגיי..
ככששממחחבבררייםם  ששנניי  ממסספפררייםם  ששווווייםם,,  ההתתווצצאאהה  ההייאא  ממסספפרר  זזווגגיי..

נושא זה יפה מאוד לפיתוח התובנה ויכול לשמש לאורך מספר שיעורים. 
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±∂ ‰„ÈÁÈ

חחייבבוורר  בבטטוורר  בבששווררהה  אאחחתת  בבממאאוותת  וובבאאללפפייםם  ((חחייבבוורר  ממאאווננךך  ססטטננדדררטטיי))::
ביחידה זו נערכת הקניה של חיבור בשורה אחת (חיבור מאונך סטנדרטי), עדיין בלי המרה (עמוד
62), ובעמוד 63 יש גם המרה. כדאי שהמורה תיתן לילדים לפתור את השאלה המוצגת בעמוד 62
למעלה, של חיבור 126 עם 231. את התרגיל הראשון כדאי שהמורה תדגים בעזרת לבניַײ10. גם אם
הילדים שולטים בחיבור בעל פה בצורות שונות, ההדגמה של החיבור המאונך עם לבנים חשובה
מאוד, ועשויה לסייע כדי להקנות את החיבור המאונך בדרך משמעותית ולא רק בדרך טכנית. אנחנו

. בדרך זו יקשרו הילדים אתצצעעדד  אאחחדד  בבללבבננייםם  וואאתת  אאוותתוו  ההצצעעדד  ללררששווםם  בבתתררגגייללמציעים כאן לבצע 
הידע שרכשו בעבודה המוחשית ובהתנסויות בפילוג עם דרך הפתרון הסטנדרטי של התרגיל.

הילדים הכירו רעיון זה בכיתה ב' במספרים דוַײספרתיים.
לדוגמה, בתרגיל המודגם בעמוד 62: בתחילה, מחברים יחידות בעזרת לבנים ומקבלים 7 יחידות.
רושמים 7 בתרגיל תחת היחידות, וכן הלאה. התהליך חשוב יותר כשמדגימים תרגיל עם פריטה.
חשוב להדגיש לילדים שכאן מקובל להתחיל מצד ימין, מהיחידות. אף על פי שהילדים יודעים איך
לפתור גם אם מתחילים מהמאות, כאן נרצה במודגש לכוון את הילדים להתחיל עם היחידות לצורך

לימוד ואימון בדרך הסטנדרטית. 

חחייבבוורר  בבטטוורר  בבששווררהה  אאחחתת  עעםם  ההממררהה::
מומלץ להדגים לילדים גם את הפתרון של התרגיל עם ההמרה המופיע בעמוד 63. אחרי שהמורה

הדגימה עם לבנים, אפשר לבקש מזוגות ילדים לבצע עוד תרגיל או שניים כאלה עם לבנים.
בדוגמה שבעמוד 63 (135 ועוד 257) נראה את הקשר שבין הפעילות עם הלבנים לבין רישום

בתרגיל צעד אחרי צעד.
מתחילים מחיבור היחידות בלבנים. 5 ועוד 7 שווה 12. ממירים 10 יחידות בלבנה של 10 ומוסיפים
אותה ללבני העשרות (ציור מימין). כעת, לפני שממשיכים בלבנים רושמים את הצעד שנעשה
בתרגיל: רושמים את הַײ2 בטור היחידות ואת העשר רושמים למעלה בטור העשרות. כך ממשיכים
— צעד בלבנים ואת אותו הצעד ברישום בתרגיל. כדאי ללמד את הילדים איך לצייר סכימטית את

הלבנים. הם יידרשו לעשות זאת בהמשך. ילדים רבים כבר יודעים לעשות זאת מכיתה ב'.
יש תרגול של החיבור המאונך. רצוי שהילדים יעבדו עםבבפפעעייללווייוותת  11––33  וופפעעייללוותת  66  ((ששייעעוורריי  בבייתת))

הלבנים או לפחות יציירו אותן. בפעילות 1, הילדים נדרשים לצייר את הלבנים. 
: תרגול של תובנה מספרית. צריך לראות אם המספר גדל או קטן ובכמה. לדוגמה,פפעעייללווייוותת  44  ווַײַײ55

מספר השתנה מַײ1573 לַײ1873. צריך לראות שהמספר גדל בַײ300. צריך לשים לב שחל כאן שינוי
רק בספרת המאות ושהַײ5 מאות הפך לַײ8 מאות. לכן המספר גדל בַײ3 מאות (300). אפשר לעזור
לילדים המתקשים להבין מה קורה כאן על ידי הכוונתם להניח לבניַײ10 מתאימים. בפעילות 5, ניתן
השינוי וצריך למצוא את המספר החדש. כגון: נתון המספר 573, הוסיפו לו 2 עשרות, המספר החדש
הוא 593. בסוף יש פעילות אתגרית יותר בה נדרשים התלמידים להמיר. לדוגמה, ניתן 529, צריך
להוריד 3 עשרות, מקבלים 499. אפשר להוריד 2 עשרות ולקבל 509. ומזה להוריד עוד 10. אפשר
להציע לילדים לעבוד על חלק זה בזוגות או עם הלבנים. אפשר להציע לילדים לחבר פעילויות

נוספות כאלה לחברים.

±∑ ‰„ÈÁÈ

ביחידה זו ממשיכים לתרגל את נושא החיבור בטור בשורה אחת (חיבור מאונך סטנדרטי). מומלץ
להתחיל את היחידה עם הדגמה של חיבור שיש בו יותר מהמרה אחת. בעמוד 67 מודגמת הדרך
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בציורים ובמילים. אפשר להיעזר בעמוד זה להדגמה בכיתה. גם כאן חשוב להדגים ביצוע צעד
בלבניַײ10, ומיד — את אותו הצעד — לרשום בתרגיל.

: מתרגלות חיבור בטור בשורה אחת עם מספר המרות. ((ששייעעוורריי  בבייתת))פפעעייללווייוותת  11––33  ווַײַײ66
פפייתתווחח  תתוובבננהה  ממסספפררייתת::: פפעעייללווייוותת  44

צריך לשבץ סימני גדול, קטן ושווה בין שני ביטויים. אין צורך לחשב כאן, אלא להשוות בין
המחוברים בשני הביטויים ולראות את הקשרים ביניהם, ולהסיק איזו תוצאה גדולה יותר. לדוגמה:
476 ועוד 389 לעומת 476 ועוד 388. 476 נמצא בשני התרגילים. בתרגיל הימני מופיע 388 שקטן
בַײ1 מַײ389 שבביטוי השמאלי. לכן כל הביטוי השמאלי גדול מהביטוי הימני. בשורה השלישית צריך
לראות שיש שם חילוף מקום בחיבור. שני המחוברים שווים בשני הצדדים; הם רק החליפו ביניהם

מקומות. 
פפייתתווחח  תתוובבננהה  ממסספפררייתת  ––  אאווממדדננהה: פפעעייללוותת  55

צריך לאמוד אם הסכום יהיה גדול, קטן או שווה מהתוצאה הנתונה מימין. כדאי לעודד את הילדים
לא לחשב במדויק, אלא להשתמש בעיגול ובאומדנה. לדוגמה: 257 ועוד 365 האם זה גדול מַײ600.
מוטב לעגל כלפי מטה את 257 ואם אז הסכום גדול מַײ600 ודאי שכך בתרגיל המדויק. נבדוק 255
וַײ365 — וזה קל — כי 5+5 זה עשר, 300 ועוד 200 זה 500, וַײ60 ועוד 50 זה 110, יחד, 620. די לראות

שבלי היחידות שהורדנו כבר יש יותר מַײ600 ולכן גם התרגיל המדויק יהיה מעל 600. 
אם היינו מעגלים את 257 לַײ250 ואת 365 לַײ370 (מחובר אחד מעגלים כלפי מטה ואת השני כלפי
מעלה), היה הדבר עשוי להקשות על קבלת ההחלטה כיוון שהתוצאה הייתה עשויה להיות קרובה

לתוצאה המקורית. לכן הדרך הראשונה עדיפה כאן. 
: 250 ועוד 250 זה 500. נשארו עוד 115 מַײ365. הם יותר מַײ100 ולכן הסכום הרשום גדולדדררךך  ננווסספפתת

מַײ600.
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היחידה נפתחת בבעיה מילולית של כפל באלפים.
ללחחננוותת  ממככששיירריי  ההככתתייבבהה  ההבבייאאוו  44  חחבבייללוותת..  בבככלל  חחבבייללהה  000000,,33  עעטטייםם..  ככממהה  עעטטייםם  ההבבייאאוו??

מומלץ לתת לילדים להתנסות בפתרון הבעיה ואחר כך לשוחח על הדרכים השונות, תוך השוואה
ודיון עם הדרכים המופיעות בספר בעמוד 70.

אמר, אם בחבילה אחת יש 1,000 עטים אז בַײ4 חבילות יש 4,000 עטים, אבל בכל חבילה ישדדןן
3,000 עטים, זאת אומרת שזה פי 3 יותר.

אמרה: אם היו רק 3 עטים בכל חבילה אז בַײ4 חבילות יהיו 12 עטים, אבל בכל חבילה יש 3,000ממוורר  
עטים שזה גדול פי 1,000 ולכן מגדילים את הַײ12 פי 1000, כלומר הביאו –  12,000 עטים.

פתר כמו מור, רק רשם תרגיל אחר.דדווררווןן  
: תרגול בכפל במאות ובאלפים.פפעעייללוותת  11
: תרגול בכפל עם נעלם בעשרות ובמאות.פפעעייללוותת  22
: חזרה על חיבור מאונך.פפעעייללוותת  33
: התלמידים מתבקשים למצוא 3 תרגילים למכפלה 1,000 וַײ3 תרגילים למכפלה 600. פפעעייללוותת  44

(בתחילת היחידה הבאה כדאי לערוך דיווח מפעילות 4, ולשאול את הילדים איך הם מצאו את
המכפלות).

: חזרה על המרה של מדידות אורך.פפעעייללוותת  55
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ככפפלל  בבעעששררוותת  וובבממאאוותת
: דיווח מפעילות 4 מיחידה 18: איך מצאתם מכפלות לַײ1,000 ולַײ600?פפתתייחחהה

x 3 = 6   1x2אפשר לשאול את הילדים אילו תרגילים ייתנו את המכפלה 6 = 6 

איזה שינוי נעשה בגורמים כדי שנקבל מכפלה 600? את מי הגדלנו ופי כמה?
אותו הדבר אפשר לעשות עם המכפלה 1,000. 

היחידה נפתחת בבעיה:
בבממאאפפייייהה  אאוופפייםם  ככלל  ייווםם  2200  תתבבננייוותת  ששלל  עעווגגייוותת..  בבככלל  תתבבננייתת  3300  עעווגגייוותת..  

ככממהה  עעווגגייוותת  אאוופפייםם  בבממאאפפייייהה  ככלל  ייווםם??
כל הילדים פותרים את הבעיה ואחר כך משוחחים על דרכי הפתרון שלהם תוך השוואה ודיון בדרכי

הפתרון המופיעות בספר.
פתרה: היא הפרידה את הַײ20 לַײ2 עשרות וכפלה כל 10 בַײ30.עעדדיי
התייחסה לספרת היחידות ולספרת העשרות וכפלה כאילו היו יחידות, ואחר כך הגדילה כלחחנניי

אחת מהם פי 10: את הַײ3 לַײ30 ואת הַײ2 לַײ20. 
ובכך הגדילה פי 100 את המכפלה של 3300x  2200 2  היא רשמה 2 אפסים מימין המכפלה של 

בַײ3. בהמשך היחידה נתונה הבעיה:
ייווםם  אאחחדד  ההזזממייננוו  בבממאאפפייייהה  ככממוותת  גגדדווללהה  פפיי  1100  ממההככממוותת  ההררגגייללהה..  ככממהה  עעווגגייוותת  אאפפוו  בבאאוותתוו  ההייווםם??

              1100  ==x  3300x                                                    2200            ==  3300x220000
: מה ההבדל בין שני התרגילים?ששייחחהה

בתרגיל הימני כפלו את מספר התבניות הנתונות במספר העוגיות והגדילו פי 10; בתרגיל השמאלי
הגדילו תחילה את מספר התבניות פי 10 ורק אחר כך כפלו בַײ30 עוגיות שבכל תבנית. האם

המכפלות שוות בשניהם? אם נפרק את התרגילים נקבל את אותה המכפלה: 
  1100  ==x  1100x  33x  1100x  1100                                            22x  33x  110000x22

: עוסקות בתרגול של כפל בעשרות, במאות ובאלפים.פפעעייללווייוותת  11,,  22,,  33
: סדרות עולות ויורדות.פפעעייללוותת  44
: פעילות אתגר, תבנית שיש לשבץ בה מספרים, כך שהסכום הן בטור והן בשורה יהיהפפעעייללוותת  55

.1250
הפתרונות האפשריים רבים מאוד:

במאוזן – כל צרוף של 2 מספרים שסכומם 560.
במאונך – כל צרוף של 2 מספרים שסכומם 226.

: חזרה על תרגילי כפל שונים בעשרות, במאות ובאלפים ותרגול נוסף של——  ששייעעוורריי  בבייתתפפעעייללוותת  77,,66
חיבור במאונך.
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ככפפלל  בבטטוורר  ((עעםם  פפייללווגג))  
22  ==  33  ::  66  התרגיל: נרשום על הלוח את: בבפפתתייחחתת  ההששייעעוורר

אילו תוצאות (מנות) נקבל בתרגילים הבאים? שימו לב לשינויים שנעשו במספרים (המחולק
והמחלק), ואיך הם ישפיעו על המנה? (הילדים אינם צריכים לדעת בשלב זה את השמות מחולק

ומחלק). אח"כ נפתור את התרגילים הבאים:
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             60 : 3 =
             60 : 30 =
             600 : 3 =
             600 : 30 =
             600 : 300 =

: עורכים שיחה על השינוי בתוצאות בעקבות השינוי במספרים. ששייחחהה
היחידה נפתחת בבעיית כפל של מספר חדַײספרתי במספר תלתַײספרתי:

בבששככבבתת  ככייתתוותת  גג''  יישש  113355  תתללממיידדייםם..  ככלל  ייללדד  ששייללםם  44  ששקקללייםם  דדממיי  ככננייססהה  ללממווזזייאאווןן..
ככממהה  ככססףף  אאסספפוו??

ביחידה מדגימים כיצד פותרים כפל של מספר תלתַײספרתי במספר חדַײספרתי במאונך בדרך פילוג,
על בסיס של תובנה. כפל כזה קל וברור לילדים, ויש להם פחות טעויות. בספר זה אנחנו נותנים דרך

זו כשלב ביניים למעבר לכפל מאונך סטנדרטי.

תחילה כופלים את היחידות, ומקפידים לרשום את המכפלה כאשר היחידות מתחת ליחידות
והעשרות מתחת לעשרות. אחר כך כופלים את העשרות ושוב רושמים את המכפלה תוך הקפדה על

המיקום הנכון. לבסוף כופלים את המאות ומחברים את כל המכפלות ומקבלים את התשובה.
המורה יכולה להדגים את התרגיל:    

668844
33   x

  44x  331122
  8800x33224400
660000x3311880000

22005522

המורה יכולה להפנות את תשומת לב הילדים למכפלות שקיבלנו, ולשאול: מה קרה כשכפלנו את
העשרות? מה קרה למכפלה? (רשמנו עוד 0.) מה קרה כשכפלנו את המאות? מה קרה למכפלה?

(רשמנו עוד 2 אפסים.)
: תרגול כפל בטור עם פילוג. המכפלות רשומות מתחת לתרגיל. בפעילות 2 יש גם כפלפפעעייללווייוותת  11,,  22

באלפים.
תרגול כפל וחילוק של 10 וחזקותיו.פפעעייללווייוותת  33––44::

: חזרה על תרגילי כפל בטור בדרך פילוג.——  ששייעעוורריי  בבייתתפפעעייללוותת  55
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ככפפלל  בבטטוורר  בבששווררהה  אאחחתת  ((ככפפלל  ממאאווננךך  ססטטננדדררטטיי))..
: חזרה בעל פה על כפולות 6, 7, 8 על מנת להפנים את הכפולות.פפתתייחחהה

השיעור פותח בהדגמה איך מבצעים כפל בדרך הסטנדרטית (כפל מספר חדַײספרתי במספר
דוַײספרתי): תחילה כופלים את היחידות, כותבים את היחידות של המכפלה שהתקבלה מתחת
ליחידות ואת העשרות מעל העשרות. כופלים את העשרות, מוסיפים את העשרות שרשמנו ורושמים
את הכול בתוצאה. המעבר מרישום של פילוג במאוזן או במאונך לכפל המאונך הסטנדרטי, הוא לא
תמיד קל. כאן במקום לדבר על 6 פעמים 50 (בתרגיל ההדגמה בעמוד 78), מדברים על 6 פעמים 5
עשרות. מקבלים 30 עשרות. מוסיפים 4 עשרות שהועברו מהיחידות ומקבלים 34 עשרות. רושמים
אותן במקום העשרות והמאות. חשוב להוסיף לדבר בשלב המעבר הזה על משמעות הפעולות
הנעשות. לא מדברים רק על 6 כפול 5 אלא על 6 כפול 5 עשרות. רצוי לפחות בתחילת לימוד דרך זו
להזכיר לילדים מדי פעם שזו פעולה כמו 6 כפול 50. שַײ30 עשרות זה 300. בסוף התהליך מגיעים
לאפשרות לכפול רק 6 כפול חמש, בלי לתת את הדעת על ערך החמש (יחידות, עשרות, או מאות וכו'). 

: תרגול בכפל במאונך בדרך הסטנדרטית. בפעילות 1 הנושא הוא כפל מספר דוַײספרתיפפעעייללוותת  11,,  22
במספר חדַײספרתי. בפעילות 2 יש כפל מספר תלתַײספרתי במספר חדַײספרתי. אחרי פעילות 1
חוזרים לדון איך כופלים בדרך הסטנדרטית, אלא שהפעם מראים איך לעשות זאת במספר
תלתַײספרתי. אפשר לצרף יחד את השיחה והדיון על שני המצבים בתחילת השיעור, ולעשות את

שתי ההדגמות יחד, ורק אחר כך לעבור לתרגול.
: פעילות אתגר, יש לבחור כל פעם בשנייםַײשלושה מספרים כדי להגיע למכפלה 100.פפעעייללוותת  33

דוגמאות לתרגילים אפשריים:
  1100  ==  110000x  55  ==  110000        1100x  22  ==  110000          2200x  2255  ==  110000          5500x          44

  55  ==  110000x55x  22  ==  110000        44x  2255x  55  ==  110000          22x  1100x          22

: אתגר, צריך למצוא איזה משני הביטויים החשבוניים גדול או קטן או שווה.פפעעייללוותת  44
לילדים שהבינו את הכפל בעשרות ובמאות לא תהיה בעיה לפתור את המשימה.

  5500x4400          1100  ==x  55x44
: תרגול כפל במאונך בדרך הסטנדרטית.——  ששייעעוורריי  בבייתתפפעעייללוותת  55
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. אנחנו ממליצים למורים שתלמידיהם מתקדמים בקצב סביר וההספק שלהם בחומרייחחיידדהה  ללבבחחייררהה
ההתתננססוותת  בבפפתתררווןןתקין, לבחור ללמד יחידה מעניינת זו. היחידה מתאימה לכל הילדים. מטרתה: 

. הבעיה מזמנת התחלת הבנה של מושג היחס ומציאת חוקיות והכללה. למעשה,בבעעייהה  ללאא  ששגגררתתייתת
הילדים מגיעים לרעיון של כפולות משותפות אינטואיטיבית. מומלץ לתת את הבעיה לכל הכיתה.
הילדים יכולים לעבוד יחידנית או בזוגות. כשחלק מהילדים מסיימים לפתור את הבעיה ולהסביר
במחברת את דרך הפתרון, אפשר לבקש מהם לעבור לפעילויות הנוספות — פעילויות 2 וַײ3, עד שכל
הילדים יסיימו. כדאי לנהל דיון שבו כמה ילדים ידווחו לכיתה איך הם פתרו את הבעיה. לאחר מכן,

אפשר להסתכל באסטרטגיות הפתרון של ילדים אחרים המוצגות בספר בעמודים 82–84. 
אאווררךך  ההבבררייככהה  2200  ממ''..  ררווחחבב  ההבבררייככהה  1155  ממ''..  ררווננייתת  ששחחתתהה  55  ""בבררייככוותת""  ללאאווררךך  ההבבררייככהה..  תתממררההבבעעייהה::

ששחחתתהה  66  ""בבררייככוותת""  ללררווחחבב  ההבבררייככהה..  תתממרר  ההתתגגאאתתהה::  ששחחייתתיי  ייוותתרר  ממררווננייתת..  
אא..  ההאאםם  תתממרר  צצדדקקהה??  ננממקקוו..
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בב..  ככממהה  פפעעממייםם  צצררייככהה  ככלל  אאחחתת  ללששחחוותת  ככדדיי  ששששתתייההןן  תתעעבבווררננהה  אאוותתוו  ממררחחקק  בבדדייווקק??  
גג..  ממצצאאוו  אאפפששררווייוותת  אאחחדדוותת  ללססעעייףף  בב''..

דד..  ההססבבייררוו  אאתת  ההממששוותתףף  ללככלל  זזווגגוותת  ההממסספפררייםם  ששממצצאאתתםם..
ילדים המתקשים בהבנת הבעיה, כדאי לכוון להבנת הסיפור. בסעיף א' צריך למצוא בתחילה כמה

רונית שחתה 100 מ'. .x55 110000  ==  2200מטרים שחתה רונית. היא שחתה 5 בריכות של 20 מ', כלומר 
תמר שחתה 90 מטרים..9900x66  ==  1155כמה מטרים שחתה תמר? 

כדאי לשוחח עם הילדים על כך שכאן מספר הבריכות אינו מראה מי שחה יותר. אף על פי שתמר
שחתה יותר בריכות, היא עברה מרחק קצר יותר כי ה"בריכות" קצרות יותר.

נשאלת שאלה מעניינת ופתוחה שיש לה יותר מתשובה אחת. מילד מתקשה אפשרססעעייפפייםם  בב––דד
לצפות שימצא לפחות תשובה אחת, מילדים חזקים אפשר לצפות לתשובות אחדות. בדיון אפשר
להגיע עם הילדים להכללה, שלמעשה, יש אינסוף תשובות. אפשר להציע לילדים שמתקשים

בפתרון השאלה לרשום בטבלה כמה מטרים כל ילדה שוחה בכל "בריכה". 

טבלה בדומה לזו המוצגת כאן מופיעה בפתרונות הילדים בעמוד 82. מהטבלה אפשר לראות שאם
שתי הבנות שוחות כל אחת 60 מטרים, הן שוחות אותו המרחק. כדי לשחות 60 מטרים, רונית
שוחה 3 בריכות של 20 מטרים, ותמר שוחה 4 בריכות של 15 מטרים. אפשר להסתפק בתשובה זו.
אפשר גם להציע לילדים להמשיך את הטבלה כפי שהיא מופיעה בעמוד 82 ולראות שכל פעם שהן

עוברות עוד 60 מטרים, הן שוחות אותו המרחק. גם 120 מטרים מתאים.
בדיון, מתבקשים הילדים לחפש חוקיות בטבלה זו. אפשר לשים לב לרעיונות הבאים: 

כשמסתכלים על הטור של רונית רואים שהמרחק גדל בַײ20 מטרים בכל בריכה. בטור של תמר
המרחק גדל בַײ15 מטרים. אחרי סיבוב אחד ההפרש בין המרחק שבין תמר לרונית הוא 5 מטרים,
אחרי שני סיבובים, ההפרש הוא 10 מטרים (5 וַײ5). אחרי 3 סיבובים ההפרש הוא 15 מטרים. כדי
לשחות אותו מרחק שרונית עברה בַײ3 סיבובים, תמר צריכה לשחות עוד 15 מטרים שהם עוד
בריכה אחת. כשהיא משלימה 4 בריכות היא שוחה אותו המרחק כמו רונית בַײ3 בריכות. אפשר

להסביר את הרעיון לילדים בעזרת המסגרת הכתומה בעמוד 83. 
בשיחה כדאי לדבר על כך שכל פעם שנוספים 60 מטרים למרחק שכל אחת מהן עוברת, הן שוב
שוחות את אותו המרחק, מה שיכול תיאורטית לקרות אינסוף פעמים. כדאי למצוא 3–4 מרחקים

כאלה: 60, 120, 180, 240 מטרים.
בעמוד 84 מודגמת הכללה נוספת: 60 מטרים משמעותם שרונית עוברת 3 פעמים אורך בריכה

ההממררחחקק  ששעעבבררהה  תתממרר

15

30

45

75

105

ההממררחחקק  ששעעבבררהה  ררווננייתת

20

40

80

100

160

ממסספפרר  הה""בבררייככוותת""

2

3

4

5

6

7

8

60

120

60

120
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ותמר 4 פעמים רוחב בריכה. אם נכפול את מספר הבריכות שכל אחת שוחה פי 2 או פי 3 וכן הלאה,
נקבל שהבנות שוחות מרחקים שווים. במילים אחרות, כדי להגיע למרחקים נוספים שווים, שכל
אחת עוברת, אפשר גם לכפול את מספר הבריכות של כל אחת, פי 2, פי 3 וכן הלאה. יש כאן התחלה
של הבנת רעיונות יחס. אם 3 בריכות באורך אחד לעומת 4 בריכות באורך אחר, שוות לאותו

המרחק, גם 6 וַײ8 בריכות מכל סוג יביאו למרחק שווה.
: הילדים יפתרו בעל פה או בעזרת אומדן או עיגול המספרים. לדוגמה:פפעעייללוותת  22

, אפשר לחשב: 50 ועוד 45 הם 95, ועוד 1 – 96. ועדיין התוצאה קטנה מַײ4455.100  ++  5511          110000
אפשר גם לחשוב על 50 ועוד 50 שהם 100. כאן יש 5 פחות במחובר מימין וַײ1 יותר משמאל, כך

שביחד הסכום של 51 וַײ45 יהיה קטן מַײ100.
: משבצים מספרים כדי לקבל אי שוויון נכון. זה מדגיש את ההבנה של גודל המספרים.פפעעייללוותת  33

בוחרים להוסיף ספרת מאות, עשרות או יחידות.
: תרגול כפל בטור (מאונך) של מספר חדַײספרתי בדוַײספרתי ומספר––  ששייעעוורריי  בבייתתפעילות 5

חדַײספרתי בתלתַײספרתי. 

≤≥ ‰„ÈÁÈ

: דיון קצר בשתי שאלות שמטרתן פיתוח תובנה מספרית. (הילדים נחשפו למשימות דומותפפתתייחחהה
כאשר נתבקשו לגלות אם המספר גדל או קטן על ידי שינוי הספרות.) תשובות: בבעיה א' הקופאית

. Ê. בבעיה ב' הקופאית צריכה להקיש סכום של Ê 663צריכה להדפיס פחות 30 

ככפפלל  בבממסספפרר  ששיישש  בבוו  00
: המורה כותבת על הלוח את התרגילים הבאים:פפתתייחחתת  ההששייעעוורר

               00  ==x                                        88               00  ==x2277
מה קורה כאשר כופלים באחד הגורמים שהוא 0? המכפלה שווה לַײ0. (27 כוסות שבכל אחת מהן

יש 0 חפצים — סך הכול יש 0 חפצים). 
x220044==  66  יודגם כפל תרגיל של מספר תלתַײספרתי במספר חדַײספרתי כאשר יש 0 במספר 

אפשר להיעזר בהדגמה שבעמוד 85. תחילה כופלים את היחידות, רושמים את המכפלה — היחידות
מתחת ליחידות והעשרות למעלה מעל ספרת העשרות. כופלים את העשרות (שהם 0 ולכן המכפלה
שווה לַײ0), מחברים את העשרות שרשמנו למעלה ורושמים בתוצאה. כופלים את המאות ורושמים

את המכפלה בתוצאה.
: תרגול כפל במספר שיש בו 0.פפעעייללווייוותת  22,,  55

: תרגול כמו של 2 הבעיות שפתחו את השיעור, הגדלה והקטנה של מספר.פפעעייללוותת  33,,  44
: שיבוץ סימן <, >, = בין 2 ביטויים חשבוניים. התרגול ניתן במטרה לפתח תובנה של כפלפפעעייללוותת  66

של 10, 100 וַײ1,000.
: חזרה על כפל תלתַײספרתי בחדַײספרתי.פפעעייללוותת  77  ——  ששייעעוורריי  בבייתת
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היחידה פותחת את הפרק העוסק בהכרת מצולעים ומשולשים ותכונותיהם לפי הצלעות ולפי
הזוויות. בתחילת היחידה מבחינים אינטואיטיבית בין מצולעים ל"לא מצולעים". מה יש לכל
המצולעים? אפשר לשוחח עם הילדים על תכונות, כגון: צלעות שהן ישרות (קטעים ישרים), לעומת
צורות שיש בהן קווים עקומים, זוויות, לעומת פינות הנוצרות מקווים עקומים, מפגש של קו עקום

עם קו ישר. 
: יש למיין את הצורות למצולעים וללא מצולעים לפי הבחנה אינטואיטיבית.פפעעייללוותת  11
îַת העזרים יש לבנות שישה משולשים שונים: פעילות בזוגות. בעזרת הרצועות מערּכפפעעייללוותת  22

ולשרטט אותם במחברת. בסעיפים ב–ד הילדים ממיינים את המשולשים ששרטטו לפי הצלעות:
משולשים שבהם כל הצלעות שוות, משולשים שבהם רק שתי צלעות שוות, ומשולשים שכל

הצלעות שונות. הילדים צובעים את המשולשים לפי ההוראות. 
כדאי לקיים דיון כיתתי לאחר פעילות זו. לשאול מה דומה ומה שונה בכל המשולשים שנבנו.
עוסקים עם הילדים בהכרת שמות המשולשים (אפשר להיעזר בהדגמה בעמוד 89 בספר): שווה
צלעות, שווה שוקיים ושונה צלעות. כדאי לבקש מהילדים לרשום על הציורים של המשולשים שווי
השוקיים בציור התחתון, אם הצלע השלישית גדולה, שווה או קטנה משתי הצלעות השוות (זו
פעילות 3). בעזרת רישום זה אפשר לגרום לילדים להבין שמשולש שווה צלעות הוא גם משולש
שווה שוקיים. אם כל 3 הצלעות שוות, בוודאי שַײ2 צלעות שוות גם כן. לכן, חשוב שכשממיינים
למשולשים, לכלול בין המשולשים שווי השוקיים גם משולשים שווי צלעות. משולש שווה צלעות

נכנס גם בקבוצת שווי הצלעות וגם בקבוצת שווי השוקיים. 
במתמטיקה, מוחלט ומוסכם שפירוש המילה "יש" הוא "יש לפחות" ולא "ישפפייררוושש  ההממייללהה  ""יישש""::  

בדיוק". בדיבור רגיל מתכוונים לפעמים כך ולפעמים כך. רצוי להסביר זאת לתלמידים במפורש.
"למשולש שיש בו 2 צלעות שוות" יכולות להיות לו גם 3 צלעות שוות.

ôֶרכה. הילדים: עבודה בזוגות. הפעילות מתרגלת את סוגי המשולשים בעזרת רצועות מהעפפעעייללוותת  44
יכולים להשוות ביניהם את סוגי המשולשים שהצליחו לבנות. 

: מחלקים כל מרובע עם קו לקבלת שני משולשים. הצלעות צבועות כך שצלעות שוותפפעעייללוותת  55
צבועות באותו צבע. מתארים את המשולשים שהתקבלו לפי צלעות.

: משרטטים את המשולשים הרשומים בלוח נקודות. שימו לב, לא ניתן לבנות משולשפפעעייללוותת  66
שווה צלעות על לוח נקודות או על לוח מסמרים כמו זה שבו אנחנו עובדים. לא ניתן ליצור זווית
של 60 מעלות בלוח זה. אפשר לומר לילדים שייתכן שמשולש אחד לא יצליחו לבנות על הלוח. כדאי
לבקשם לבנות את המשולש ברצועות. אפשר להניח את משולש שווה הצלעות שבנו ברצועות על

לוח הנקודות, ולראות שלא ניתן ליצור את הזווית של המשולש על הלוח. 
אם יש בבית הספר או בכיתה לוח מסמרים, אפשר להשתמש בו ולצייר אחרי השימוש.

: זיהוי סוגי המשולשים שבציור. שימו לב, גם כאן מודגש שהמשולש שווה הצלעות הואפפעעייללוותת  77
גם שווה שוקיים. משולש זה ייצבע בשני צבעים: ירוק וכחול. 

 ≤μ ‰„ÈÁÈ

: אפשר לעשות את הפעילות בעבודה עצמית ואפשר גם לערוך דיון כיתתי עם הדגמהפפעעייללוותת  11
מעמוד 92. חוזרים על סוגי זוויות במשולשים: זוויות חדות, ישרות וקהות. מכירים את סוגי

— משולש שכל הזוויות בו חדות. שימו לב, מקובלממששווללשש  חחדד  זזווווייוותתהמשולשים על פי סוגי זוויות. 
לקרוא למשולש "חד זווית" ביחיד. המינוח "חד זוויות" מקל על ההבנה, ומבליט שלא די בכך שזווית
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אחת חדה. גם במשולש קהה זווית, לדוגמה, יש שתי זוויות חדות. משולש קהה זווית, שיש בו זווית
אחת קהה ומשולש ישר זווית שיש בו זווית אחת ישרה. 

: בונים סוגי משולשים שונים לפי זוויות שנוצרו ברצועות. פפעעייללוותת  22
: זוהי פעילות אתגרית. האם ניתן לבנות משולש בעל שתי זוויות קהות? בעל שתי זוויותפפעעייללוותת  33

ישרות? כדאי שהילדים יתנסו ויראו. ילדים שעשו את פעילות הבחירה בפרק הזוויות, למדו שסכום
הזוויות במשולש הוא 180 מעלות, כך שהם יכולים לראות, למשל, שאם נצרף שתי זוויות ישרות,
נקבל כבר 180 מעלות, ולא יישארו עוד מעלות לזווית השלישית. בוודאי אם ניקח שתי זוויות קהות,

הגדולות מַײ90 מעלות.
: הילדים מזהים משולשים מסוימים בתוך ציור מורכב וצובעים אותם. בפעילות בחירהפפעעייללוותת  44

אפשר להציע לתלמידים למצוא משולשים נוספים. לילדים מתקשים אפשר להציע לעבוד בזוגות.
: מחלקים טרפז לשני משולשים בעזרת קו ישר. עדיף להשתמש בסרגל בפעילויותפפעעייללווייוותת  55––77

אלו. רושמים את סוגי המשולשים שהתקבלו. התשובות תהיינה שונות לפי מה שיציירו הילדים.
כמו כן מחלקים מחומש וטרפז ומקבלים משולשים לפי ההוראות.

≤∂ ‰„ÈÁÈ

זיהוי משולשים לפי צלעות ולפי זוויות גם יחד. בדיון עם כל הכיתה אפשר להיעזר בדוגמה שבעמוד
95 למעלה. מתארים את המשולש גם לפי הצלעות — שווה שוקיים. רואים ששתי הצלעות האדומות
הן שוות. אפשר לתאר את המשולש גם לפי זוויות ולקרוא לו משולש ישר זווית. בתיאור הכולל,
המשולש הוא ישר זווית ושווה שוקיים. אפשר לבדוק עם הילדים כמה משולשים נוספים ולתת להם

שמות גם לפי צלעות וגם לפי זוויות. 
: הילדים יתארו את המשולשים לפי שתי התכונות. צלעות שוות נצבעו באותו צבע. פפעעייללוותת  11
: הילדים מזהים משולשים לפי צלעות ולפי זוויות בלוח הנקודות. כדאי להדגיש שהזוויתפפעעייללוותת  22

הנוצרת בפינה בין שורה וטור של נקודות – היא זווית ישרה. במשולש השמאלי יש זווית קהה.
המשולש השני משמאל הוא גם שווה שוקיים וגם ישר זווית.

: משרטטים משולשים על לוח הנקודות לפי ההוראות. פפעעייללוותת  33
: בונים משולשים לפי ההוראות באמצעות הרצועות האדומות. פפעעייללוותת  44
: אתגר. אפשר לקבל כאן מגוון משולשים אפשריים. כדאי שהילדים יכתבו בתוך כלפפעעייללוותת  55

משולש את האות של ההוראה (א–ה). אפשר להציע לילדים לבדוק זה את המשולשים של זה.
: פעילות אתגר. צריך למצוא בציור משולשים שונים. הפעילות עוזרת לפתח את החשיבהפפעעייללוותת  66

החזותית. היכולת לשנות את נקודת המבט בכל פעם ולראות צורות בתוך צורות אינה קלה אולם
היא חשובה מאוד. ראוי לשים לב לילדים המתקשים במיוחד במשימה כזו. אפשר לעזור להם על
ידי צביעת כל משולש. אפשר לצלם בעבורם את הציור מספר פעמים ובכל פעם לצבוע משולש
אחר. אפשר להראות לילדים שניתן לבנות משולשים מכמה משולשים. לדוגמה, משולש מַײא, ג וַײב.
משולש מַײא, ג וַײה, ד, ה וַײג או ד וַײה והמשולש הריק, ג וַײב. ד, ה, ג, ב והמשולש הריק. כדאי לצלם
את המשולשים בהגדלה ולהדגים על הלוח משולשים שונים. בציור לא כולל משולש ה את המשולש

ללא אות.
: תרגול וחזרה תוך המשך פיתוח החשיבה החזותית. מצייריםפפעעייללווייוותת  77––99  ——  ששייעעוורריי  בבייתת

משולשים לפי הוראות בלוחות הנקודות. 
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הפרק מחזק ומתרגל את ידיעת עובדות הכפל והחילוק בתחום לוח הכפל בעל פה. הילדים מתבקשים לתרגל את
ר על שאר הכפולות. מכוונים את הילדים להשתמש בכרטיסי הכפל האדומים מערכת העזרים.וכפולות הַײ9 ולחז

כדאי לפתוח את השיעורים בחזרות קצרות של עובדות הכפל והחילוק בעל פה.
בפרק זה עוסקים גם בתרגילי כפל עם נעלם, בקשר שבין כפל לחילוק, בפעילויות חקר בלוח הכפל,
כולל כפל של שני מספרים זוגיים ואיַײזוגיים, בחילוק בעזרת לוח הכפל, בחילוק עם שארית ובחקר

שאריות אפשריות. 

≤∑ ‰„ÈÁÈ

פפתתייחחתת  ההייחחיידדהה
רצוי לפתוח בדיון מתמטי עם כל הכיתה. לצורך זה כדאי לבקש מהילדים לפתור את השאלה שלהלן.
את השאלה יש לרשום על הלוח או לשאול אותה בעל פה לפני שמבקשים מהילדים לפתוח את
הספרים, כדי שהילדים יפתרו בדרך עצמאית ורק אחר כך יראו גם את הדרכים המוצעות בספר.

השאלה היא:
2288  תתללממיידדייםם  ההססתתדדררוו  בבַײַײ44  קקבבווצצוותת  ששוווותת..  ככממהה  תתללממיידדייםם  ההייוו  בבככלל  קקבבווצצהה??

כמה ילדים ידווחו לכל הכיתה איך הם פתרו. למרות המאמצים לעודד את הילדים לזכור את עובדות
הכפל והחילוק בעל פה, חשוב להמשיך ולתמוך ולקבל מהילדים גם דרכים מגוונות לפתרון, כולל
ייצוג הקבוצות בכמויות או בציורים. אפשר להפנות את הילדים לדיון על הדרכים המוצעות בספר
בעמוד 98. כדאי להראות שאפשר לפתור את בעיית החילוק גם על ידי כפל עם נעלם, כפי שפותרים

הילדים בדיווח זה בספר. 
שרשמו תרגיל חילוק פותרות על ידי קישורו לתרגילי כפל. טל רשמה תרגיל כפל עםששיירר  וודדווררייתתגם 

נעלם ופותרת אותו בדרך של ניסוי וטעייה על ידי שימוש בעובדות כפל שהיא זוכרת בעל פה, כמו
4 כפול 5. היא בונה על עובדות אלו. חשוב שהילדים יבינו דרך זו שמראה שאפשר למצוא את 4
כפול 6 וַײ4 כפול 7 בעזרת 4 כפול 5. כדאי לקשר זאת לסיפור השאלה. 20 ילדים הסתדרו בַײ4
קבוצות של 5 ילדים בקבוצה. אם יש 6 ילדים בקבוצה, זה אומר שנוסף עוד ילד לכל קבוצה, ויחד

נשען על עובדות מוכרות בעזרת פילוג. הואגגםם  ררווןןנוספו 4 ילדים — ואז המספר מגיע לַײ24 ילדים. 
לוקח פעמיים 4 כפול 3 (פעמיים 4 קבוצות של 3 ילדים בכל אחת. כלומר, פעמיים 12 ועוד 4 קבוצות

שבכל אחת יש ילד אחד, כלומר עוד 4 ילדים — 24 ועוד 4 זה 28).
וועעבבוודדתת  ממווררהה  בבקקבבווצצוותת  קקטטננוותת  ששלל  תתללממיידדייםם::  ששאאללתת  ממווררהה

מתחיל כאן סבב חדש של שאלה.
השאלה מחיי היוםַײיום:

2288  תתללממיידדייםם  צצררייככייםם  ללההגגייעע  ללתתחחררוותת  סספפווררטט..  ההממווררהה  ההזזממייננהה  ממווננייוותת..
בבככלל  ממווננייתת  אאפפששרר  ללההווששייבב  55  תתללממיידדייםם..  ככממהה  ממווננייוותת  צצררייככהה  ההממווררהה  ללההזזממייןן??

מומלץ לעודד ילדים מתקשים לייצג את השאלה עם חפצים. בפתרון בעיה זו צריך להביא בחשבון
שיקולים מהחיים. 25 תלמידים ייכנסו בַײ5 מוניות. בחוץ ייוותרו 3 ילדים. צריך להזמין מונית נוספת
לַײ3 ילדים אלו, גם אם הם אינם ממלאים את המונית. לכן, לא מספיק לרשום כאן תרגיל חילוק
ולרשום תשובה עם שארית, כיוון שה"שארית" כאן מצדיקה הזמנת מונית נוספת. (אם הילדים יעלו

את הסוגיה שבמונית נכנסים בדרך כלל רק 4 נוסעים, כדאי לדבר על מוניות גדולות.)
ביחידה 32 מוצגות דרכי פתרון של ילדים. לאחר הסבב ולאחר הדיון הכיתתי שבו הילדים מציגים

פתרונות, אפשר להתייחס לפתרונות שבספר, עמוד 118. 
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: תרגילי כפל עם נעלם (בדומה למה שהילדים כבר למדו ביחידה 8 בספר זה). תרגיליםפפעעייללוותת  11
אלו מחזקים את הצורך לפתור בעל פה. יהיו ילדים שישתמשו בניסוי וטעייה. כדאי לעודד את
הילדים להשתמש בעובדות כפל בעל פה. לדוגמה, כדי למצוא 4 כפול "מה" שווה 32, יכול הילד
לנסות, אם עדיין אינו זוכר בעל פה: 4 כפול 5 שווה 20, ולהשתמש בזה. יהיו ילדים שיפתרו את
התרגילים בעזרת עובדות החילוק המתאימות. ילד מתקשה יכול לקחת 32 חפצים ולחלקם לַײ4
קבוצות, או לשים 4 בקבוצה (אפשר גם בציור). הילדים שמתקשים יכולים גם להיעזר בלוח הכפל

בעמוד 103.
: אי שוויון בכפל עם נעלם. בפעילות 2 ניתנות תשובות שמהן אפשר לבחור את המספריםפפעעייללוותת  22

המתאימים. בפעילות 3 צריך לחשוב על מספרים אפשריים לבד. יש כמה תשובות אפשריות.
הפעילות אתגרית. האמירות של הילדים בציורים עוזרות להבין את משמעות אי השוויון. בפעילות
2, מתאימות התשובות: 0, 1, 2, 3, וַײ4. רואים שאם מציבים 5, 6 כפול 5 זה 30 וזה כבר גדול מַײ27
ולא מתאים. זו הזדמנות לחזק את הרעיון שלפעמים יש מספר תשובות. אפשר להגיע עם כל הכיתה

או עם ילדים בודדים להכללה, שמספרים קטנים מַײ5 נכונים כאן.
, הילדים צריכים בכוחות עצמם למצוא תשובות שונות ולרשום בתרגילים. בבפפעעייללוותת  33

: הילדים ירשמו תרגילים שווים לפי חוק החילוף.פפעעייללוותת  44
: הילדים מתאמנים לקראת זיכרון עובדות הַײ8 והַײ9 בעזרת הכרטיסים. פפעעייללוותת  55
: מחזקים את הקשר בין הכפל והחילוק. הילדים צריכים לכתוב 2 תרגילי כפל וַײ2 תרגיליפפעעייללוותת  66

חילוק לשלושה מספרים.
: תרגול וחזרה. תרגילי כפל עם נעלם בדרך דומה לאלו שביחידה.פפעעייללווייוותת  77––88  ——  ששייעעוורריי  בבייתת

הילדים ממשיכים להתאמן על זיכרון בעל פה של עובדות הַײ9 עם הכרטיסים.
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לילדים שפותרים מיד תרגיל זה בעל פה4422..  ::77==מומלץ לפתוח את היחידה בתרגיל על הלוח של 
אפשר לתת תרגילים נוספים. כשכל הילדים מסיימים לפתור את התרגיל, מבקשים מכמה ילדים
שיספרו איך הם פתרו. אפשר גם להתייחס לפתרונות של שני הילדים בספר בעמוד 102. ירון פותר
את תרגיל החילוק על ידי כפל עם נעלם. הוא זוכר את עובדת הכפל המתאימה. שרה פותרת גם כן
על ידי כפל, ונעזרת בחיבור שני מספרים כל פעם ומציאת סכומם. היא רושמת גם תרגיל כפל

מתאים. 
ראוי להדגים איך למצוא חילוק בעזרת לוח הכפל — פעילות 2. 

: תרגול תרגילי חילוק בתחום לוח הכפל. אפשר להיעזר בתרגילי כפל מתאימים.פפעעייללוותת  11
: חקר ותרגול בעזרת לוח הכפל. הילדים בודקים בלוח את המכפלות של כפל בַײ0 ובַײ1פפעעייללוותת  22

ורואים את החוקיות שלהם. מציגים איך לפתור תרגילי חילוק בעזרת לוח הכפל. מצביעים בלוח על
אחד הגורמים בשורה או בטור הגורמים ועל מכפלה בלוח. מוצאים את הגורם השני. אפשר להיעזר
בעמוד 103 שבספר כדוגמה. מחפשים בשורה (או בטור) של המחלק את המחולק; הגורם שמולו

בטור (או בשורה) הוא המנה. הילדים אינם צריכים לדעת בהכרח את המונחים מחלק ומחולק.
: פותרים תרגילי חילוק. אפשר להיעזר בלוח הכפל.פפעעייללוותת  33
: מקיפים בלוח הכפל את המכפלה 24 ומוצאים את הגורמים שלה. מחפשים את כלפפעעייללוותת  44

המכפלות שהן 24 ומוצאים את הגורמים שלהן. 
בסעיף ג, הילדים מתבקשים לרשום גורמים נוספים של 24 שאינם מופיעים בלוח כפל זה. חשוב

לדבר עם הילדים על כך שהלוח מראה את העובדות עד 10 כפול 10 ולא מראה עובדות כמו 



12 כפול 2. 
: הילדים מחשבים את סכום המכפלות בכל שורה בלוח הכפל. רואים ש: פפעעייללוותת  55

בשורה הראשונה סכום המכפלות הוא 0, בשורה שנייה סכום המכפלות הוא 55.
בשורה השלישית הסכום הוא 110. בשורה הרביעית הסכום הוא 165. רואים שבכל שורה סכום
המכפלות עולה בַײ55. ההסבר שלהלן, עומד לשיקול המורה, אם להשאירו ברמת מורה, או אם

לשתף בו את התלמידים. ההסבר עשוי להתאים לתלמידים חזקים.
ממדדוועע  ססככווםם  ממככפפללוותת  ששלל  ככלל  ששווררהה  עעווללהה  בבַײַײ5555??(למורה ולילדים חזקים): ההההססבברר

השורה השנייה — כפולות 1, סכום המכפלות הוא 55. אפשר לראות שאם ניקח 5 זוגות של מספרים,
שבהם אפשר לחבר את הראשון עם האחרון, את השני עם הלפני האחרון, וכן הלאה, כמו בדוגמה

שלפנינו (נוסחת גאוס של סכום סדרה חשבונית), מקבלים 5 זוגות שסכום כל אחד הוא 11.
  1111  ==  5555x55

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

אם נמשיך לחשב באותה הדרך את סכום המכפלות בשורה הבאה, בכפולות הַײ2, נקבל סכום של
110. סכום כל זוג הוא 22, 5 זוגות של 22 זה 110. וכך הלאה, אפשר לראות את החוקיות הזאת
חוזרת בכל שורה. מדוע סכום המכפלות של כל שורה עולה בַײ55? ההפרש בין המכפלות בשורה

ובשורה מתחתיה (השורה מתחת פחות השורה) הוא כזה: לדוגמה, 
 20 18 16 14 12 10  8  6 4 2             0
 30 27 24 21 18 15 12 9 6 30

1100  11009988776655443322  ההפרש:

חוקיות זו ממשיכה משורה לשורה. לכן, סכום ההפרשים משורה לשורה הוא תמיד 55. 
. הילדים יכולים לחבר את המכפלות בשורה העשירית (של כפולות אאתתגגרר  ממייווחחדד  בבססעעייףף  הה''

הַײ9). את סכום השורה העשירית אפשר לחשב בדרך דומה:
  9900  881177226633554444553366771188                    99

מחברים את הראשון והאחרון וסכומם 99. יש 5 זוגות שסכום כל אחד הוא 99. 
  9999  ==  449955x55

אפשר גם להראות שכל שורה, פרט לראשונה (כפולות האחד) מורכבת מכפולות של המספרים
בשורה של הַײ1 ולכן הסכום נכפל באותו מספר (כלל הפילוג). 

: שאלה רב שלבית. השאלה אינה קשה להבנה ומתקשרת לחיי היוםַײיום. אפשר לפתורפפעעייללוותת  66
7), ואת מחיר העטים xבדרכים שונות. דרך אחת: מחשבים את מחיר המחברות (56 = 8 

 9 = 54)x56 + 54 = 110 :6) ומחברים
ואז מחשבים, כמה כסף נשאר לרון?  40 = 110 – 150

: תרגול כפולות 8 וַײ9 וקצת 6 וַײ7 בעל פה. יש תרגול גם על כפל וגם עלפפעעייללוותת  77  ——  ששייעעוורריי  בבייתת
חילוק. 

: הילדים מתבקשים להתאמן לזכור בעל פה את כפולות הַײ9 ולחזור גם על——  ששייעעוורריי  בבייתתפפעעייללוותת  88
כפולות 6, 7, וַײ8. מי שזקוק יכול להיעזר בכרטיסי הכפל.
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פעילויות 1–5 הן פעילויות בחירה. הפעילויות עוסקות בשאלה מתי מתקבלת מכפלה זוגית ומתי
איַײזוגית במכפלה של מספרים זוגיים ואיַײזוגיים. אפשר לפתוח את היחידה בדיון בשאלה זו. אם

פפעעייללוותתנכפול מספר זוגי במספר איַײזוגי, האם המכפלה תהיה זוגית? כדאי לתת לילדים לבצע את 
הילדים פותרים תרגילי כפל. הם ממיינים אותם בטבלה לפי כפל מספר איַײזוגי במספר איַײזוגי,11..

איַײזוגי בזוגי, וזוגי בזוגי. הם בודקים את המכפלות שלהם ורואים מה משותף לתוצאות של
התרגילים בכל טור. מגיעים למשל לרעיון שכל מספר זוגי כפול כל מספר יהיה מספר זוגי. לכן אם

2 נדע מיד שהמכפלה תהיה זוגית. עם תלמידים מתקדמים אפשר להגיעxרושמים תרגיל כמו:  7 
2. כשנרצה בהמשך לייצג מספר זוגי אפשרnxלרעיון שַײ2 כפול כל מספר ייתן מכפלה זוגית:  

לרשמו כך.
היא מספר זוגי, אפשר לחשוב על 6 כעל 2 כפול 5x6.3 אם לדוגמה רוצים לבדוק אם המכפלה של 

 5)x (3 x .2. המכפלה בַײ2 מראה שהמספר זוגי
: הילדים מתרגלים את הרעיונות הללו. הם צריכים לכתוב תרגילי כפל בעזרת המספריםפפעעייללוותת  22

הנתונים כך שהמכפלה תהיה זוגית או איַײזוגית, כנדרש. 
: יש לכתוב מהמספרים הנתונים 3 תרגילי כפל קטנים מַײ30 (פעילות זו אינה קשורה לכפלפפעעייללוותת  33

של זוגיים ואיַײזוגיים, אלא מתרגלת כפל).
: פותרים תרגילי כפל עם נעלם ובודקים אם המספר החסר הוא זוגי או איַײזוגי ומקשריםפפעעייללוותת  44

זאת לנלמד. לדוגמה, בתרגיל הראשון, 7 הגורם הראשון הוא איַײזוגי. המכפלה היא זוגית ולכן
הגורם החסר צריך להיות זוגי. 

: הילדים בודקים בלוח הכפל אם יש יותר מכפלות זוגיות או איַײזוגיות. זוהי פעילות חקר.פפעעייללוותת  55
על ידי צביעת המכפלות לפי ההוראות מגיעים לתשובה. יש מכפלות זוגיות יותר מאשר איַײזוגיות.
אפשר לראות שחצי מהטורים הם עם מכפלות של מספרים זוגיים (כפולות 2, כפולות 4, כפולות 6,
8, 10). בטורים האחרים, מחצית מהמספרים בטור הם זוגיים. אפשר לקשר זאת למכפלה של

מספרים זוגיים ואיַײזוגיים כפי שהפעילויות מכוונות.
: שלושה רבעים של המכפלות הן זוגיות, ורבע הן איַײזוגיות. זאת אם מדובר בלוחההעעררהה  ללממווררהה

שמספר הגורמים בו הוא מספר זוגי, כמו בדף 107 (גורמים מַײ1 עד 10).
ממששחחקק  ככפפלל  בבקקוובבייוותת::

אפשר להציע לכיתה לשחק במשחק שלהלן לפני פעילות זו. משחקים בזוגות. אחד מבני הזוג בוחר
מכפלות זוגיות והשני מכפלות איַײזוגיות. כל אחד בתורו זורק 2 קוביות (או זורק קובייה אחת
פעמיים), וכופל את המספרים שיצאו בקוביות. אם התוצאה יוצאת זוגית, הילד שבחר מכפלות

זוגיות מקבל נקודה. אם התוצאה יוצאת איַײזוגית, הילד השני זוכה בנקודה. 
אפשר לשאול את הילדים לפני המשחק אם נראה להם שהמשחק הוגן. האם יש לכל אחד מהם
אותו סיכוי להצליח? רוב הילדים אומרים שהמשחק הוגן. אפשר לשאול גם אחרי המשחק אם הם
עדיין חושבים שהוא הוגן. מעניין אם הילדים ישנו את דעתם אם התקבלו במשחק מכפלות זוגיות

ויגלו שישפפעעייללוותת  66יותר ממכפלות איַײזוגיות, או שיניחו שזה מקרי. לאחר המשחק הם יעבדו ב
יותר מכפלות זוגיות. חשוב לנהל שיחה עם הילדים בנושא תוך כדי הסתובבות ביניהם, או לבדוק
בתחילת היחידה הבאה אם הם מבינים שהמשחק מוטה ולא הוגן והסיכוי לזכות במכפלות זוגיות

גדול הרבה יותר. 
: תרגול וחזרה בתרגילי כפל עם נעלם ותרגילי חילוק. פפעעייללוותת  66
: שאלה מילולית אתגרית למדי. כדאי להציע לילדים לעבוד בזוגות ולהשתמש בציור אםפפעעייללוותת  77

צריך. כדאי לעזור לילדים שמתקשים להבין את הסיפור. 
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ללחחננוותת  ההגגייעעוו  3322  עעטטייםם  אאדדווממייםם  ווַײַײ4488  עעטטייםם  ככחחווללייםם..  אאתת  ההעעטטייםם  ההאאדדווממייםם  ססיידדררוו  44  בבככלל  קקוופפססהה  וואאתת
ההעעטטייםם  ההככחחווללייםם  ססיידדררוו  בבאאוותתןן  קקוופפססאאוותת,,  אאוותתהה  ככממוותת  בבככלל  קקוופפססהה..  ככממהה  עעטטייםם  ההייוו  בבככלל  קקוופפססהה??

: בדקו בגרסת הספר של הילדים אם יש טעות בספר. המספרים הנכונים הם כפי שרשמנו כאןההעעררהה
בבעיה, 32 עטים אדומים ו48 כחולים.

הבעיה אינה קלה להבנה. צריך לראות שמחלקים את 32 העטים האדומים, 4 בכל קופסה:
. שמנו 4 עטים אדומים בכל קופסה וזה הספיק לַײ8 קופסאות. בחלק השני של הבעיה,88  ==  44  ::  3322

צריך לסדר את 48 העטים הכחולים באותן 8 קופסאות כך שיהיה מספר שווה של עטים כחולים
. בכל קופסה נוספו 6 עטים כחולים. כמות העטים בכל קופסה היא: 666  ==  88  ::  4488בכל קופסה. לכן 
ועוד 8 שווה 14. 

לילדים המתקשים להבין את הסיפור, כדאי לחזור עליו בחלקים. אפשר לבקש מהילדים לצייר את
העטים שבקופסאות.

: תרגול לוח הכפל והחילוק. הילדים מתבקשים להמשיך להתאמן––  ששייעעוורריי  בבייתתפפעעייללווייוותת  88  ווַײַײ99
בבית על עובדות הַײ9 ולחזור על כפולות הַײ8.

È¯‡˘ ÌÚ ˜ÂÏÈÁ®≥≤≠≥∞ ˙Â„ÈÁÈ© ˙

≥∞ ‰„ÈÁÈ

בכיתה ב' הילדים כבר פתרו שאלות של חילוק עם שארית במצבים שונים, אך לא נדרשו לרשום
תרגיל עם רישום השארית. ביחידה זו מתחילים עם שאלות מילוליות, הממחישות את הרעיון של
חילוק עם שארית, ומלמדים לכתוב תרגיל עם השארית. אפשר להתחיל את היחידה בדיון בפתרון
של כל ילדי הכיתה על שאלה מילולית דומה ובהסבר של רישום התרגיל, או לתת לילדים לפתור את

ובעקבותיה להראות איך לרשום תרגיל עם שארית. בשאלה הראשונה והשנייה ביחידה,פפעעייללוותת  11
נשאלים הילדים על מפעל שוקולד שבו אורזים 5 ריבועי שוקולד בקופסה. ארזו 32 ריבועים, כמה

קופסאות ארזו? 
שואלים: כמה קופסאות ארזו? וכמה ריבועים נשארו? לאחר שהילדים פותרים את שתי השאלות
אפשר להראות להם איך כותבים תרגיל עם שארית. אפשר לרשום על הלוח או להיעזר במידע

שבמסגרת בעמוד 109.
: ממשיכים עם אותו סיפור של ריבועי שוקולד. רושמים תרגילי חילוק בַײ5 ורושמים אתפפעעייללוותת  22

השארית בסוגריים. 
הילדים נשאלים אילו שאריות אפשריות כשמחלקים בַײ5. האם יכולה להישאר שארית של 6?
בהקשר לסיפור המסגרת קל לראות שאם יש 6 ריבועים, אפשר להכין עוד קופסה. כדאי לסכם את
היחידה, או לנהל דיון כיתתי בתחילת היחידה הבאה, לגבי אילו שאריות יכולות להישאר

כשמחלקים במספר. 
דומות לפעילות 2 וממשיכות לעסוק בהקשר של קופסאות השוקולד. בפעילות 3פפעעייללווייוותת  33  ווַײַײ44,,

מחלקים לַײ3 (3 ריבועי שוקולד בקופסה) ובפעילות 4 מחלקים לַײ4 ריבועי שוקולד לקופסה. 
: אפשר לסיים כאן את השיעור ולהתחיל את החלק הזה בשיעור הבא. השאלותננווססעעייםם  בבקקררווננייוותת

העולות כאן ניתנות בהקשר של סיפור על לונה פארק. ילדים מחכים לתורם להיכנס למתקנים
שונים. בודקים כמה ילדים מהתור נכנסים למתקן. כל השאלות עוסקות בסיפור מסגרת זה. 

— שאלת כפל. בכל קרונית יש 4 ילדים. כמה ילדים נוסעים בַײ4 קרוניות, 9 קרוניות, וכןששאאללהה  11
– יש 8 ילדים בתור, הגיעו שתי קרוניות — כמה ילדים נכנסו לקרוניות? האם נשארוששאאללהה  22  הלאה. 
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שואלות שאלות דומות, אך יש בהן שארית. אכן, נשארים ילדים בתור.ששאאללוותת  33––55ילדים בתור? 
משתמשים בהכללה: כאשר מחלקים מספר לַײ4 יכולות להיות שאריות: 1, 2, וַײ3. כש"אין שארית"

(כלומר כשהמספר מתחלק בדיוק) אפשר לומר שהשארית היא 0. 
בשאלות הבאות, עולים למתקן מטוסים בלונה פארק. בכל מטוס יש 3 ילדים. גם כאן הילדים
נשאלים כמה ילדים נכנסים למטוסים וכמה נשארים בתור, והשאלות מערבות שארית. פעילויות

אלו אינן דורשות רישום תרגיל, אלא רק הבנת הבעיה ופתרונה. 
ששאאללוותת  99  ווַײַײ1100  ההןן  אאתתגגררייוותת  ייוותתרר::

ממייללאאוו  33  ממטטווססייםם..  ננששאאררוו  ששנניי  ייללדדייםם  בבתתוורר..  ככממהה  ייללדדייםם  עעממדדוו  בבתתוורר  בבההתתחחללהה??

השאלה דורשת חשיבה הפוכה. בתחילה צריך למצוא את מספר הילדים שנכנסו למטוסים
 3 = 9x.3 ולהוסיף את שני הילדים שנשארו, כלומר 11 ילדים עמדו קודם בתור

— אתגר מיוחד. זוהי שאלה פתוחה שיש בה יותר מתשובה אחת. למעשה, נותנים אתששאאללהה  1111
השארית — ילד אחד נשאר בתור. על הקרוסלה יכולים להסתובב 5 ילדים, כולם עלו חוץ מאחד. מה

יכולות להיות התשובות האפשריות. יש פחות מַײ20 ילדים בתור. 
תשובות אפשריות: 11, 6 או 16. צריך לקחת מספר שהוא כפולה של 5 ולהוסיף 1.

כמו שאלה 11 אך המספרים אחרים. עמדו פחות מַײ25 ילדים. 5 נכנסים, נשארו בתור 3.ששאאללהה  1122
תשובות: 8, 13, 18, 23.

: תרגול ואימון כפל וחילוק. ——  ששייעעוורריי  בבייתתפפעעייללווייוותת  1133  ווַײַײ1144  
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מומלץ לפתוח את היחידה בדיון כיתתי על מהן השאריות האפשריות כשמחלקים במספר, אם טרם
קיימתם דיון כזה ביחידה הקודמת. כדאי לבצע יחד עם הילדים את פעילויות 1 וַײ2 שבספר בעמוד

113, ולקיים עליהן דיון. 
חוזר הקשר ללונה פארק: על מושב אחד בגלגל הענק יכולים לשבת 2 אנשים. אם נשארבבפפעעייללוותת  11

אדם אחד בתור, כמה אנשים היו בתור? כמו כן, על כמה מושבים ישבו האנשים בגלגל? עשויות
להינתן כאן מספר תשובות. תשובות אפשריות: 3, 5, 7, 9, 11, 13 וכן הלאה. אין כאן הגבלה במספר
האנשים בתור ובמספר התשובות האפשריות. מה מיוחד במספרים אלו? הם כולם איַײזוגיים.

כשמחלקים מספר לַײ2 ונשארת שארית 1, המספר חייב להיות איַײזוגי.
כמו בַײ1, עם חלוקה לַײ3. יושבים במתקן 3 אנשים במושב. נשאר 1 בתור. תשובותפפעעייללוותת  22::

אפשריות: 4, 7, 10, 13, 16 וכן הלאה — מגיעים לתשובות על ידי כפל של 3 במספרים ומוסיפים 1.
— מוצג לוח 3 מסוג אחר. זוהי פעילות של חקר לוח והכללה. בכל שורה מופיעים 3פפעעייללוותת  33

מספרים. ולכן המספרים בטור השלישי (השמאלי), מתחלקים כולם בַײ3 ללא שארית (הם כפולות
של 3). המספרים בטור הראשון הם כפולות של 3, ועוד 1, ובטור השני, כפולות של 3, ועוד 2.
המטרה: להגיע לרעיונות של שאריות מכיוון אחר. הילדים מתבקשים לבדוק בכמה עולה סדרה של
כל טור והם רואים שבכל הטורים ההפרש בין המספרים הוא 3. בתחילת עמוד 115 מוצגת בעיית
אתגר: הילדים מתבקשים להכליל את החוקיות ולומר באיזה טור יהיו מספרים נתונים. צריך לבדוק

במספרים אלו מה השארית שלהם כשמחלקים אותם בַײ3. 
מוסברת החוקיות של הטורים והקשר לשאריות. הפעילות גם מפעילה את הילדים וגםבבפפעעייללוותת  44

נותנת מידע. כדאי לערוך דיון בשיעור זה או בשיעור הבא על רעיונות אלו. אפשר להשתמש במידע
שבעמוד 115.

כשאלת אתגר, הילדים נשאלים על מספרים גדולים יותר, וכדי להגיע לתשובה הילדים צריכים
לחשוב עליהם על ידי הכללה ומציאת השארית שלהם בחלוקה לַײ3. 
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מוצאים כמה כסף היהבבששאאללהה  אאהילדים פותרים במחברת שאלות מילוליות מגוונות. פפעעייללוותת  55::
לרונית לפני הקנייה, על ידי מציאת מחיר כל המחברות – כפל של 6 בַײ4. צריך להוסיף את 3

השקלים שנשארו כדי לדעת כמה כסף היה לרונית בהתחלה: 24 ועוד 3 זה 27.
שאלה של חילוק עם שארית (שארית 3)7 = 6 : 45. נשאלת גם השאלה כמה כסף חסרששאאללהה  בב  ––

ליפעת כדי לקנות עוד מחברת. חסרים לה 3 שקלים לקנות מחברת נוספת.
צריך למצוא את מחיר המחברות, את מחיר העטים ולחבר.ששאאללהה  גג  ——
: מפעל הגלגלים: כל השאלות הן שאלות של חילוק עם שארית. המספרים כאן גדוליםפפעעייללוותת  66

יותר. הילדים מתבקשים לענות לכמה משאיות הרכיבו גלגלים וכמה גלגלים נשארו. הם אינם
נדרשים כאן לרישום תרגיל עם שארית. מומלץ להזכיר לילדים איך לפתור שאלות חילוק במספרים

גדולים על ידי פילוג.
: תרגול ושינון של כפל וחילוק. כדאי לעודד את הילדים להתאמן בביתששייעעוורריי  בבייתת——  פפעעייללוותת  77––88

על עובדות כפל 9 בכרטיסים האדומים. לחזור על עובדות הכפל של המספר 6.
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גם יחידה זו עוסקת בחילוק עם שארית. היחידה נפתחת בדיווח על דרכי פתרון לשאלה המילולית
שבקבוצת מורה מיחידה 27. רצוי שמספר ילדים ידווחו איך פתרו וכדאי לקיים דיון על הבעיה ועל
דרכי הפתרון. אחרי דיווח הילדים אפשר להשוות לדרכים שבספר. ניתוח של דרכים אלו נעשה

ביחידה 27 במדריך למורה.
: סיפור המסגרת הוא אריזת כוסות — 6 בקופסה. השאלות הן שאלות חילוק עם שארית.פפעעייללוותת  11

לדוגמה, בכמה קופסאות ארזו 25 כוסות? כמה כוסות נשארו? גם כאן הילדים נדרשים רק להבין
את המצבים ולפתור אותם ואינם נדרשים לרשום תרגיל עם שארית. אפשר לבקש מהילדים לרשום

את התרגילים המתאימים במחברת או ליד הסעיף בעמוד 119 בספר.
: שואלים מהי השארית הגדולה ביותר ומהי הקטנה ביותר כשמחלקים בַײ6. הפעילותפפעעייללוותת  22

חוזרת על סוגי רעיונות שעלו ביחידות הקודמות. אם חושבים על שארית "ממש" השארית הקטנה
היא 1. גם התשובה 0 נכונה, ויש לקבל את שתיהן.

— חזרה: לדוגמה, מילאו 4 קופסאות, 6 כוסות בכל אחת, נשארו 3 כוסות בצד. כמה כוסותפפעעייללוותת  33
היו? שוב יש לכפול 4 כפול 6 ולהוסיף את השארית, 3.

: צריך למצוא גורמים לַײ24 ולַײ12. פעילויות אלה דומות לחקר מכפלות בלוח הכפלפפעעייללוותת  44
מיחידה 28.

: פעילויות המפתחות תובנה מספרית ומפתחות התחלה של חשיבה אלגברית.פפעעייללווייוותת  55––66
פעילויות אלה מופיעות לראשונה בספרים מכיתה א' ומפעם לפעם הן מתפתחות ונוסף להן נדבך.
כאן אפשר לראות כי כאשר מקטינים גורם אחד בתרגיל הכפל פי 2, הגורם השני גדל פי 2 כדי

x  44  ==  22x33         לשמור על אותה תוצאה.  
ילדים שעדיין אינם רואים רעיון זה, יכולים לכפול את המספרים שבצד שמאל, ולראות שהמכפלה
שלהם היא 12; והשאלה: איזה גורם חסר בצד ימין כדי שהמכפלה תהיה 12 גם כן. חסר 6. פעילות
זו באה לחזק את משמעות סימן השווה. התוצאה של הביטוי בצד שמאל צריכה להיות שווה
לתוצאת הביטוי בצד ימין. חלק מהילדים ירצו לרשום במקום החסר את המכפלה 12 שקיבלו
בביטוי השמאלי. חשוב לדבר עם הילדים על הרעיון שצד שמאל חייב להיות שווה לצד ימין (אפשר
לדבר על מאזניים או נדנדה. שני הצדדים צריכים להשתוות). אם נציב בצד ימין 12 נקבל שם מכפלה

של 24, ואז, צד ימין נהיה "כבד" יותר מצד שמאל, וסימן השוויון אינו יכול להתאים שם.
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מטרת היחידה ללמד את החיסור המאונך המקובל (חיסור בטור) גם במספרים גדולים של מאות
ואלפים. נלמד את החיסור בטור בשלבים מדורגים.

כדאי לומר לילדים שבשיעור זה הם ילמדו איך פותרים תרגילי חיסור בטור.פפתתייחחתת  ההששייעעוורר::  
(הילדים כבר למדו נושא זה בכיתה ב', כך שעכשיו זו מעין חזרה והעמקה, כי העבודה נעשית עם

תרגילים תלתַײספרתיים.)
היחידה נפתחת בבעיה מילולית של חיסור מספר תלתַײספרתי ממספר תלתַײספרתי ללא המרה.

?בבסספפררייייתת  בבייתת  ההסספפרר  ההייוו  554488  סספפררייםם..  113322  סספפררייםם  ההייוו  בבההששאאללהה..  ככממהה  סספפררייםם  ננששאאררוו  בבסספפררייייהה

כמו בתרגילי חיבור יש לכתוב את התרגיל = 132 – 548 במאונך, תוך הקפדה על רישום היחידות
בטור היחידות, עשרות בטור העשרות ומאות בטור המאות.

כדאי לבקש מהתלמידים לרשום את התרגיל בטור, ולפתור תוך ייצוג התרגיל בלבניַײ10. הילדים
מתבקשים לפתור צעד בלבנים וצעד במספרים. יש לרשום את התרגיל על הלוח ולכתוב את
השלבים בפתרון התרגיל. חשוב להדגיש שבתרגיל הזה מתחילים ביחידות. אחרי שהילדים התנסו,
יש להפנות אותם לספר ולעבוד איתם על ההסבר שניתן בספר על החיסור בטור, ולהשוות למה

שכתוב על הלוח. רצוי ללוות את ההסבר בהדגמה עם הלבנים.
: תרגול תרגילי חיסור של מספרים תלתַײספרתיים ממספרים תלתַײספרתיים ללא המרה.פפעעייללוותת  11

הילדים יכולים לעבוד עם לבניַײ10 וגם בלעדיהן. ילד שמתקשה כדאי שימשיך לעבוד עם הלבנים.
: "באיזו מהירות תפתרו". הילדים צריכים לתת דעתם על התרגילים ולחשוב מה כדאיפפעעייללוותת  22

להם לפתור קודם כדי להקל על פתרון כל התרגיל (יש להזכיר לילדים שצריך לשים לב לכל מספר
— אם מוסיפים או מורידים אותו).

––  9988  <<  2233  ––  9988          : פעילות אתגר פפעעייללוותת  33
המספרים שמתאימים לתבנית הם כל המספרים שגדולים מַײ23. לפי יכולת התלמידים אפשר

לסכם: "ככל שמורידים יותר, כך נשאר פחות".
המספרים שמתאימים לתבנית הם כל המספרים שגדולים מַײ31.––  112233  <<  3311  ––  112233          

: תרגול של תרגילי חיסור באלפים במאונך; הילדים למדו חיסור במאות והמעבר לאלפיםפפעעייללוותת  44
לא צריך לעורר קשיים.

: תרגול חיבור וחיסור באלפים במאונך.——  ששייעעוורריי  בבייתתפפעעייללוותת  55
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דיווח מפעילות 3 ביחידה 33. הילדים ידווחו למורה אילו מספרים התאימופפתתייחחתת  ההששייעעוורר::
לתבנית, רצוי להגיע איתם להכללה.

תרגיל ראשון: המספרים שמתאימים לתבנית הם כל המספרים שגדולים מַײ23.
תרגיל שני: המספרים שמתאימים לתבנית הם כל המספרים שגדולים מַײ31.
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היחידה נפתחת בבעיה מילולית של חיסור עם המרת העשרות ליחידות.

ללייוואאלל  ההייוו  334422  ששקקללייםם..  ההוואא  קקננהה  בבַײַײ112255  ששקקללייםם..  ככממהה  ככססףף  ננששאארר  ללוו??

הילדים יכתבו את התרגיל בטור, יפעלו צעד בלבנים וצעד במספרים, וידווחו.
יש לרשום את התהליך על הלוח ואחר כך הילדים יעיינו בהסבר שבספר על החיסור בטור עם המרת

העשרות ליחידות, וישוו למה שכתוב על הלוח.
: הילדים יפתרו את תרגילי החיסור באמצעות הלבנים.פפעעייללוותת  11
: הילדים יפתרו את תרגילי החיסור. אפשר להיעזר בלבנים.פפעעייללוותת  22
: תרגילי חיסור וחיבור באלפים. הילדים יפתרו את התרגילים. גם כאן אפשר להיעזרפפעעייללוותת  33

בלבנים.
: נתונים 2 תרגילים. הילדים צריכים לכתוב במה הם דומים ובמה הם שונים. פפעעייללוותת  44

בתרגיל הימני, נדרשת פריטה מהעשרות כדי שאפשר יהיה לחסר את היחידות.
בתרגיל השמאלי נדרשת פריטה מהמאות כדי שאפשר יהיה לחסר את העשרות.

: אתגר. פיתוח תובנה מספרית. הילדים צריכים לפתור את התרגילים על סמך התרגילפפעעייללוותת  55
הנתון; הם צריכים לשים לב מה השתנה ואיך השינוי משפיע על התוצאה.

íֵן —בתרגילי חיסור, כאשר המספר שממנו מורידים אינו משתנה והמספר שאותו מורידים קט
התוצאה גדלה, והפוך (אם נוריד יותר, יישאר פחות).

774466  ——  3366  ==  771100
774466  ——  3355  ==  771111
774466  ——  3388  ==  770088
: תרגול תרגילי חיסור במאות ואלפים עם פריטה וללא פריטה.פפעעייללוותת  66  ——  ששייעעוורריי  בבייתת
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: דיווח ושיחה על סעיף 5 מהיחידה הקודמת — מה קורה לתוצאה ומדוע, כאשרפפתתייחחתת  ההששייעעוורר
המספר שמורידים גדל או קטן?

אפשר לתת לילדים 2 תרגילים שישלימו >, < , = וינמקו מבלי לפתור.
  116655  ––5566          776655  ––  118877                        116655  ––  5577        776655  ––  118855

היחידה נפתחת בבעיה של חיסור, הכולל המרת עשרות ליחידות ומאות לעשרות.
ללממססייבבתת  ייווםם  עעצצממאאוותת  ההזזממייננוו  332255  בבללווננייםם..  114488  בבללווננייםם  ההתתפפווצצצצוו..  ככממהה  בבללווננייםם  ננששאאררוו??

הילדים יכתבו את התרגיל בטור, יפעלו צעד בלבנים וצעד במספרים וידווחו.
נרשום את התהליך על הלוח ואחר כך הילדים יעיינו בהסבר שבספר, וישוו למה שכתוב על הלוח.

: תרגול תרגילי חיסור שבהם נדרשת המרה גם בעשרות וגם במאות. הילדים מתבקשיםפפעעייללוותת  11
לפתור, ניתן לפתור גם בלי לבנים.

: הילדים צריכים להעתיק את התרגילים שכתובים במאוזן למאונך במחברת ולפתור.פפעעייללוותת  22
חשוב להקפיד על רישום היחידות מתחת ליחידות, עשרות מתחת לעשרות ומאות מתחת למאות. 

: הילדים צריכים להשלים את המספר החסר; הפעילות דומה למה שהופיע ביחידה 33.פפעעייללוותת  33
: תרגול חיסור בטור עם המרה גם של העשרות וגם של המאות.——  ששייעעוורריי  בבייתתפפעעייללוותת  44
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חחייססוורר  עעםם  פפררייטטהה  ממממאאוותת  ששללממוותת..: פפתתייחחתת  ההששייעעוורר
היחידה נפתחת בבעיה מילולית, שבה נדרש לחסר ממאות שלמות.

ררווננןן  ההייהה  צצררייךך  ללעעבבוורר  ממררחחקק  ששלל  330000  קק""ממ..  ההוואא  ננססעע  114466  קק""ממ..  
ככממהה  קקייללווממטטררייםם  ננששאאררוו  ללוו  עעוודד  ללעעבבוורר??

הילדים יכתבו את התרגיל בטור, יפעלו צעד בלבנים וצעד במספרים וידווחו.
נרשום את התהליך על הלוח והילדים ישוו עם הספר.

: תרגול חיסור ממאות שלמות עם לבנים.פפעעייללוותת  11
: חיסור מאלפים שלמים, אפשר להיעזר בלבנים.פפעעייללוותת  22
: תרגול כתיבה במאונך וחיסור בטור. פפעעייללוותת  33
: צריך להשלים את הסימן המתאים, חיבור או חיסור, כדי לקבל את התוצאה המבוקשת.פפעעייללוותת  44
: פיתוח תובנה מספרית. הילדים צריכים לפתור את התרגילים על סמך התרגיל——  אאתתגגררפפעעייללוותת  55

הנתון; הם צריכים לשים לב מה השתנה, ואיך השינוי משפיע על התוצאה.
בתרגילי חיסור כאשר המספר שממנו מחסרים (המחוסר) אינו משתנה והמספר שאותו מחסרים

íֵן, התוצאה גדלה, ולהפך. אין הכוונה שיפתרו את התרגילים אלא יסיקו מהראשון.(המחסר) קט
880000  ––  2266  ==  777744
880000  ––  2255  ==  777755
880000  ––  2211  ==  777799
: פותרים בטור במחברת ופותרים.פפעעייללוותת  66  ——  ששייעעוורריי  בבייתת
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השיעור פותח בדיווח על דרכי הפתרון של הבעיה מיחידה 33.
פותחים בהעלאת שאלה שמפתחת תובנה מתמטית ויש בה התחלה של חשיבה אלגברית. שאלה
דומה הועלתה בכיתה ב' (שאלת הקלמר). השאלה מציגה שתי כיתות שבהן היה בהתחלה אותו

מספר של ילדים. לכיתה ג'—1 נוספו 5 תלמידים חדשים. כמה תלמידים יש עכשיו בַײג'—1? 
מומלץ להתחיל את היחידה בדיון עם הילדים: האם אפשר לומר מה מספר הילדים בכל כיתה? אם
יודעים כמה ילדים יש בכיתה אחת, האם אז אפשר לדעת כמה יש בכיתה השנייה? המידע שניתן
בשאלה הוא שבכיתה ג'—1 יש 5 תלמידים יותר משיש בכיתה השנייה, אך לא אומרים לנו כמה
תלמידים היו בכל כיתה למן ההתחלה. כדי לומר מה מספר הילדים שיכול להיות בכל כיתה, אפשר
לנסות להציב מספרים בכיתה אחת ולמצוא כמה יש בשנייה. אם יודעים כמה תלמידים יש בכיתה
ג'—1, אפשר לדעת כמה יש בַײג' 2 אם נוריד 5 תלמידים, ולהפך, כשיודעים כמה תלמידים יש בַײג'—

2, צריך להוסיף למספרם 5 תלמידים כדי לדעת כמה יש בַײג'—1.
כמה תלמידים יש עכשיו בכיתה ג'—1? אפשר לענות על כך — "כמו בכיתה —גַײ2 ועוד 5".ששאאללהה  אא  ——

שואלים, אם נתון מספר התלמידים בכיתה אחת, כמה יש בשנייה? כדאי לשים לב,בבששאאללוותת  בב––הה
בשאלה ב לדוגמה, שמוסיפים לַײ29 הילדים שבַײג'–2 5 ילדים— כי בַײג'—1 יש יותר. בשאלה ג', נתון
שבַײג'—1 יש 35 ילדים ויש להוריד 5 כדי למצוא כמה יש בַײג'–2. בסעיף ה הילדים מציבים מספרים
משלהם ובודקים. בעמוד 134 שואלים כמה ילדים יהיו בכל כיתה וכמה יהיו בשתי הכיתות יחד.

בשאר המקומות בטבלה, הילדים מציבים מספרים כרצונם. 
: זוהי פעילות של אתגר מיוחד. אם בשתי הכיתות יש יחד 55 תלמידים, כמה תלמידים ישפפעעייללוותת  22
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בכל כיתה? יש תשובה יחידה ולא מספר תשובות. אפשר להוריד מַײ55 את 5 התלמידים הנוספים
. כלומר, בכיתה5500::::  5500  ==  55  ––  5555      2255==22בכיתה ג'—1; אז לחלק את מספר הילדים לשני חלקים שווים

ג'— 2 יש 25 תלמידים, ובַײג'—1 25 ועוד 5, כלומר 30 תלמידים. 
בסעיף ב שואלים אם יכול להיות שבשתי הכיתות יחד יש 54 תלמידים. התשובה היא לא — אם מן
ההתחלה היה בשתי הכיתות אותו מספר תלמידים. ביחד נקבל מספר זוגי של התלמידים בשתי

הכיתות, בין אם מספר התלמידים בכל אחת מהכיתות הוא זוגי או איַײזוגי. 
חיבור מספר זוגי עם מספר זוגי נותן מספר זוגי.

חיבור מספר איַײזוגי עם מספר איַײזוגי נותן מספר זוגי.
אם מוסיפים למספר הזוגי של סכום מספרם של הילדים משתי הכיתות עוד 5 ילדים, שהוא מספר

איַײזוגי, הסכום החדש יהיה איַײזוגי ולכן לא ייתכן שהוא 54. 
אם הילדים ישתמשו באותה הדרך כמו בסעיף הקודם כשהיו 55 ילדים, וישתמשו בנימוק כללי, הם

עשויים לגלות שבכיתה הקטנה צריכים להיות 27.5 ילדים, וזה כמובן לא אפשרי. 

: מיישמת הבנה דומה למה שנלמד ביחידה בשאלת הכיתות. צריך להציב את אותו המספרפפעעייללוותת  33
על שני הקווים. זוהי בעיית אתגר ולא כל הילדים אמורים לעשותה. אפשר לקשר את הרעיון
בתרגילים לפעילות הקודמת עם הכיתות. לדוגמה, בתרגיל הראשון אפשר לחשוב על מספר מסוים
של ילדים בכל כיתה שאותו מציבים על הקווים, ומורידים ממנו 5 ילדים ("בכיתה השנייה"), אם
באחת הכיתות עזבו 5 ילדים אחרי שנוצר מצב שווה. כדי למצוא כמה יש בכל "כיתה", אפשר
להוסיף את הַײ5 ש"עזבו" לַײ13 שיש בשתי הכיתות יחד ולחלק את 18 לַײ2 כדי לדעת כמה בכל כיתה.

אפשר גם בניסוי וטעייה, אם כי זה לא קל. 
על הקווים נתונות בעבור המורה התשובות לבדיקה קלה.

  ––  55  ==  113399  ++99
  ––  44  ==  11661100  ++1100
  ––  55  ==  22111133  ++1133
  ––  55  ==  33552200  ++2200
  ––  66  ==  44222244  ++2244
  ––  22  ==  33882200  ++2200

תרגול וחזרה על כפל מאונך. מומלץ להזכיר לילדים שזקוקים לכך איך לעשות זאת.פפעעייללוותת  44  ווַײַײ55
: כפל עם פילוג, כפי שתירגלו רבות בתחילת הספר.——  ששייעעוורריי  בבייתתפפעעייללוותת  66

ÓÂ ÌÈÂÂ˜·Â¯®¥± ≠≥∏ ˙Â„ÈÁÈ© ÌÈÚ

≥∏ ‰„ÈÁÈ

קקווווייםם  ממקקבבייללייםם::
מומלץ לפתוח בנושא מהותם של הקווים המקבילים בהדגמה אינטואיטיבית בכיתה: מה זה קווים

: אפשר להפנות את תשומת לב הילדים לציור המדגים זאת בעמוד 136 בספר.דדווגגממאאוותתמקבילים? 
אפשר להפעיל את הילדים להרים את הידיים בצורה מקבילה, להניח שני עפרונות כקווים מקבילים,
לחפש בכיתה קווים מקבילים בחפצים שמסביב. אפשר להראות שהמרחק בין קווים מקבילים שווה
לכל אורכם, שגם אם מאריכים את הקווים, המרחק ביניהם נשאר שווה והקווים מקבילים. בספר

הילדים מאריכים קווים מקבילים בעזרת סרגל עד קצה הדף, צובעים בציור קווים מקבילים.
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הילדים יכירו גם את המונחים "קווים מאונכים", קווים היוצרים ביניהם זוויתקקווווייםם  ממאאווננככייםם::
ישרה. כמו כן, הילדים לומדים להכיר את המושג "צלעות סמוכות" במצולעים (צלעות היוצאות
מקודקוד אחד). אין צורך שהילדים יזכרו את ההגדרות, אלא שיידעו לזהות את הקווים המאונכים,

הקווים המקבילים והצלעות הסמוכות. 
הילדים רושמים שמות של רחובות מקבילים ומאונכים מהציור. פפעעייללוותת  55::

שימו לב שהרחובות "הנוף" ו"השושנים" "מקבילים בחלקם", אך מבחינה מתמטית הם אינם
מקבילים כי הקבלה קיימת רק בין ישרים ואילו רחוב הנוף הוא "קו שבור". אין צורך לדון בכך עם

התלמידים בשלב הזה של הלמידה, אלא אם הנושא עולה, ולפי יכולת התלמידים.% 
: הילדים מזהים קווים מקבילים ומאונכים בציור וצובעים אותם.פפעעייללוותת  66

Ó‰ ˙ÁÙ˘Ó·Â¯ÌÈÚ
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îַת העזרים.בפעילויות 1 וַײ2, הילדים מתנסים בבניית מרובעים ומשולשים ברצועות האדומות מערּכ
בחלק הראשון, הילדים יגלו שמַײ4 רצועות, למשל, 2 ארוכות שוות וַײ2 קצרות שוות, ניתן לבנות
מרובעים שונים. הדבר ניתן גם על ידי שינוי הזוויות וגם על ידי החלפת סדר חיבור הרצועות.

כלומר, מַײ4 רצועות מסוימות אפשר לבנות מספר גדול של מרובעים (יש אינסוף אפשרויות). 
, הילדים בונים משולשים שונים ורואים שכאשר בונים משולש לפי 3 צלעות, אי אפשרבבפפעעייללוותת  22

לשנות את המשולש. אי אפשר לשנות את הזוויות. המשולש קשיח לגמרי. הילדים מנסים לעשות
זאת עם מספר משולשים שונים. 

למעשה, זו המשמעות של משפט החפיפה של משולשים::)ההססבברר  בבררממתת  ממווררהה  ((ללאא  ממייוועעדד  ללייללדדייםם
שנלמד בתיכון: משפט חפיפה צלע, צלע, צלע: אם למשולש אחד יש אותם אורכים של צלעות כמו
במשולש השני, שני המשולשים חופפים. כלומר, ניתן להניח משולש אחד על גבי משולש שני כך

.בבאאוותתםם  אאווררככייםםשיתלכדו. לא ניתן לבנות שני משולשים שונים מַײ3 צלעות 
: עוסקות במעוין. בונים מעוין מַײ4 צלעות שוות. מציירים את המעוינים שבונים.פפעעייללווייוותת  33  ווַײַײ44

האם הילדים יראו שגם הריבוע הוא מעוין? האם הם יבחרו לצייר גם ריבוע?
: כאן מדגישים באופן מפורש את הרעיון שגם הריבוע הוא מעוין ושייך למשפחתבבפפעעייללוותת  44

המעוינים. יש מעוינים בעלי זוויות ישרות (ריבועים) ויש מעוינים בעלי זוויות אחרות. מה שמשותף
לכל המעוינים הוא 4 צלעות שוות. כדאי לדבר עם הילדים על כך שהריבוע הוא מעוין מיוחד, מעוין
שבו גם 4 הזוויות ישרות. אפשר לקשר זאת למצבים פשוטים מוכרים של יחסי הכלה כמו: פודל

הוא כלב או בננה היא פרי.
ילדים רבים בכיתה ג' יתקשו לקבל את הרעיון שהריבוע הוא גם מעוין. כדאי להציג את הרעיונות
בדרך נכונה מתמטית, תוך כדי התנסות ושימוש בשפה נכונה. יש לקוות שעם הזמן הילדים יפנימו
רעיונות אלו. ממשיכים לעסוק בהכלה של משפחת המרובעים גם בכיתות ד' וַײה'. הילדים גם

îַת העזרים ואת המעוינים הכחולים והלבנים. הם מודדים אתבודקים את הריבוע הכתום מערּכ
אורכי הצלעות ובודקים את הזוויות בריבוע. אפשר להיעזר במסגרת הצהובה שבעמוד 141 כדי

לסכם.
îַת: הילדים מציירים ציור במחברת ממעוינים (כולל ריבועים) בעזרת הצורות מערּכפפעעייללוותת  55

העזרים. אפשר לתלות את הציורים לקישוט הכיתה.
: מציירים מרובעים על לוח נקודות (אם יש בכיתה לוח מסמרים אפשר לעבוד איתו עםפפעעייללוותת  66

גומיות), אשר לכל אחד מהם יש לפחות שתי צלעות שוות. הביטוי "לפחות שתי צלעות שוות" עשוי



80

להיות לא מוכר לילדים. הכוונה 2 צלעות שוות או יותר, כלומר שתיים, שלוש, או ארבע צלעות
שוות. אפשר לצייר מעוינים כולל ריבועים, טרפז שווה שוקיים, דלתון (קמור וקעור), מלבן,

מקבילית ועוד.

¥∞ ‰„ÈÁÈ

: הילדים בונים מרצועות אדומות מרובעים בעלי שתי רצועות ארוכות שוות ושתייםפפעעייללוותת  11
קצרות שוות. הם בונים מרובעים שונים ומציירים אותם. תוך כדי כך עולה שאלת השוואה: במה
המרובעים דומים ובמה הם שונים? בהמשך, מצוירות כל 4 האפשרויות שאיתן ניתן לבנות מרובעים

מהרצועות, למקרה שהילדים לא מימשו את כולן. 
: גם כאן עוסקים במלבן ובתכונותיו באופן לא פורמלי. למלבן יש 4ממששפפחחתת  ההממללבבננייםם– פפעעייללוותת  22

זוויות ישרות. הילדים בונים מרצועות ובודקים את הזוויות במלבנים. גם כאן קיים אותו הקושי
שעלה בריבוע ובמעוין, והוא שהריבוע הוא גם מלבן ושייך למשפחת המלבנים כיוון שיש לו 4
זוויות ישרות. הוא מלבן מיוחד שגם 4 הצלעות שלו שוות. גם כאן חשוב להשתמש בשפה נכונה.

יש מלבנים ארוכים, ויש מלבנים שכל הצלעות שלהם שוות והם נקראים גם ריבועים.
: מסמנים צלעות במלבנים. במידת הצורך יש להזכיר לילדים לצבוע גם את הריבועיםפפעעייללוותת  33
כמלבנים.
: במקבילית יש שני זוגות של צלעות מקבילות ושוות. גם הריבועממששפפחחתת  ההממקקבבייללייוותת– פפעעייללוותת  44

וגם המלבן הם מקביליות. הם מקביליות מיוחדות שיש להן גם זוויות ישרות. 
הילדים צובעים את הצלעות המקבילות. אפשר להדגים בעזרת הציור בעמוד 143 את מגוון

המקביליות כולל הריבוע והמלבן. 
: משתי רצועות קצרות שוות ומשתיים ארוכות שוות אפשר גם לבנותדדללתתווננייםםפפעעייללוותת  55  ––

דלתונים משני סוגים (קעור וקמור — הילדים אינם צריכים בשלב זה להכיר את המילים קעור
כדאי להדגים לילדים את שני הזוגות של הצלעותללככלל  צצללעע  בבדדללתתווןן  יישש  צצללעע  ססממווככהה  ששווווהה  ללהה..וקמור). 

הסמוכות השוות בדלתון. 
: גם מעוין הוא דלתון (ובפרט גם הריבוע הוא דלתון — כי יש לו 2 זוגות של צלעותההעעררהה  ללממווררהה

סמוכות שוות. 2 זוגות הצלעות גם שוות ביניהן, במקרה זה).
: מסמנים מקביליות ודלתונים בציורים.פפעעייללוותת  66

: מציירים ציור שיש בו מלבנים ודלתונים. מוצאים בציור מרובעים שונים.——  ששייעעוורריי  בבייתתפפעעייללוותת  77ַײַײ88
צובעים אותם ונותנים להם שם. אם ילד כתב על ריבוע, רק את המילה ריבוע", כדאי להזכיר בדיון

שיש לצורה זו שם נוסף: "מלבן". כך גם לגבי מעוין, ששמו הנוסף הוא מקבילית.

 ¥± ‰„ÈÁÈ

טרפז. לטרפז זוג אחד בלבד של צלעות מקבילות.
: הכותרת שבעמוד 146 למעלה "ממצולעים למרובעים" — משמעותה כמובן מתייחסתההעעררהה  ללממווררהה

לקיצור השם: "ממצולעים שונים למרובעים", כי ברור שגם מרובע הוא מצולע.
: בונים ברצועות טרפז ומציירים אותו במחברת. מנסים לבנות גם טרפז ישר זווית (איןפפעעייללוותת  11

צורך שיזכרו מונח זה). במטרה להכיר את הטרפז מתייחסים הילדים לצלעות ולזוויות. 
: ממצולעים למרובעים: מציירים במחברת את המצולעים מערכת העזרים. צובעים באותופפעעייללוותת  33

צבע צלעות שוות וזוויות שוות. מתנסים בבניית מרובע משני משולשים ישרי זווית מהערכה. אפשר
לקבל מרובעים שונים אחדים: ריבוע, מקבילית. משני ריבועים מקבלים מלבן, משני מעוינים

מקבלים מקבילית. מנסים גם עם 3 מצולעים כרצון הילדים לבנות מרובע. 
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בפעילויות שבעמוד 147 גוזרים זוגות של משולשים מעמוד 151. מצמידים כל זוג משולשים זה לזה
ויוצרים מרובעים שונים. מדביקים אותם במחברת. רושמים אילו מרובעים נוצרו. 

רושמים לכל מרובע את התכונות שלו. אפשר להיעזר במחסן ההיגדים ואפשר גם לבנות ברצועות
ולראות שוב את התכונות.

ÌÈ‚Á

· Â¢Ë·˘Ë

הנושא: תכנון קנייה, בעיה מחיי יומיום. כדאי לעודד את הילדים לעבוד בזוגות. קונים פירות יבשים
. בסל צריכים להיות לפחות 3 סוגי פירות. בעמוד 148 יש דוגמה לאפשרות אחת. כדאיÊבַײ50 

שהילדים יעיינו בה בהנחיית המורה. כדאי לכוון את הילדים לכך שאפשר לקנות גם פחות
מקילוגרם אחד ולעסוק בשברים. חלק מהמחירים ניתנים לרבע או לחצי ק"ג. 

ÌÈ¯ÂÙ

îַת העזרים כדי לבנות מסכות. כל מצולע שווה מספר אחר של נקודות.משתמשים במצולעים מערּכ
לבחור מסכה קרובה לַײ200 נקודות, ולכן צריך לחשב.ההההגגבבללהה::

בפעילות השנייה בונים צורה כרצון הילדים.
בעמוד 150 חוזרים על סוגי משולשים וסוגי מרובעים על ידי זיהויים במסכות המצוירות וצביעתם.  
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יחידה זו עוסקת בחזרה על המספרים הגדולים עד רבבה.  
: פפתתייחחתת  ההששייעעוורר

תרגול ושיחה, עם המורה במליאת הכיתה,  על שלושת הנושאים: 
המספר 10,000 —  אפשר לחקור את המספר:  הילדים יכולים לומר עליו דברים כמו: זה 110)  

פעמים אלף, או 5,000 ועוד 5,000. 5 פעמים אלפיים.  
חיבור  3 מספרים תלתַײספרתיים על ידי אומדן ועיגול.2)  
אפשר לדון בכיתה ולשוחח על המשימה בפעילות 3 שבספר.  3)  

. המורהההממווררההקקבבווצצתתביחידה זו  מתחיל סבב עבודת המורה עם קבוצות קטנות של תלמידים — 
תעבוד עם הקבוצה הראשונה, הילדים יעבדו  על שאלת הארגזים המוצגת בעמוד 4. השאלה

מופיעה במדבקות של הילדים.  

דדררככיי  ההפפתתררווןן  ששלל  ייללדדייםם  ללפפתתררווןן  ההששאאללהה  וודדררככייםם  ללעעזזוורר  ללייללדדייםם::
לפי ניסוח הבעיה יש כאן שאלה של השלמה לַײ1,000 המנוסחת באופן דינמי. אפשר, כמובן, לפתור
את השאלה גם באמצעות חיסור.   חשוב לקבל את שתי הדרכים מהילדים.  כדאי לעודד את הילדים
לרשום גם תרגיל מתאים לשאלה ולדרך הפתרון.  מי שפתר על ידי הוספה בחיבור יכול לכתוב

++  665544          000000,,11  ==  תרגיל חיבור עם נעלם, כגון:  
ילד שמתקשה לפתור שאלה זו אפשר לכוונו להשתמש בהמחשה ולבנות 654 בלבניַײ10. להציע לו
להתחיל להוסיף עוד לבנים על הלבנים.  אפשר לשאול: כמה חסר עד לַײ660? אפשר לעזור לו
להוסיף 6 יחידות.  אפשר, אם צריך,  גם למנות יחידות אילו במניית המשך:  655, 656, 657, 658,
659, וַײ660. או להראות שַײ4 ועוד 6 זה 10. כדי להשלים את 654 לעשרת הבאה צריך להוסיף 6. כמה
חסר לַײ700? נוסיף 40 מַײ660 לַײ700. כמה חסר מַײ700 לַײ1,000? עוד 300. אפשר לחבר את

334466  ==  330000  ++  4400  ++  66  התוספות:    
אפשר גם לרשום תרגיל זה בעזרת חצים. הרישום בחצים יעזור לילדים לראות את התהליך שעשו

ברישום מתמטי.   כדאי להציע לילדים להקיף בעיגול את התוספות:

   1,000  →→  700 +→→   660 +→→654 +

התלמידים יבנו את הרבבה במאות מתוך הערכה האישית או בעזרת לבניַײ100 מפלסטיק:פפעעייללוותת  11
וילמדו לדעת מכך כמה מאות בכל אלף.

: התלמידים יחפשו בעיתונים מספרים גדולים שבין 1,000 לַײ10,000, ויסדרו אותםפפעעייללוותת  22
מהמספר הקטן למספר הגדול.

: על התלמידים לתכנן בניית שכונה חדשה, בכל גוש בניינים יהיו 100 דירות.  בכל רחובפפעעייללוותת  33
יהיו 10 גושים כאלה ובכל השכונה 10 רחובות.  כדי למצוא כמה דירות בשכונה כזאת כדאי לשאול

6 40 300
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מה השאלות המסתתרות ומה יש למצוא בדרך לפתרון.  כגון: כמה דירות יש בכל גוש?  בכל רחוב?
ובכל השכונה?

אפשר לבקש מהתלמידים להציע לפי הנתונים, איך לבנות שכונה מקופסאות קרטון או מאבני
בנייה, או לבקש שיעלו הצעות איך לצייר על דף גדול את השכונה המתוכננת. ניתן לעבוד בקבוצות
קטנות כדי לאפשר שיחה. רצוי לבקש לרשום את המספרים המתאימים על הקופסאות או בציור.

: נתונים מספרים, על התלמיד לכתוב אותם במילים.פפעעייללוותת  44
נתונים מספרים במילים; על התלמיד לכתוב אותם בספרות.פפעעייללוותת  55::
: בעיית חיבור רב שלבית של מספרים תלת ספרתיים.  ניתן לפתור בכל דרך לפי רמתפפעעייללוותת  66

התלמיד, לחבר יחידות, עשרות, מאות ואלפים ולחבר התשובות יחד, או לחבר 2 מספרים ולהוסיף
את המספר השלישי, וכיוצא בזה.

אפשר  לכוון את התלמידים לאמוד את התשובה  לפני שמחברים, על ידי עיגול המספרים.
: חזרה על כתיבת המספרים במילים.פפעעייללוותת  77  ——  ששייעעוורריי  בבייתת
: כמה מאות במספר?פפעעייללוותת  88——  ששייעעוורריי  בבייתת

 ≤ ‰„ÈÁÈ

:  פפתתייחחתת  ההששייעעוורר
במליאה, תרגול עיגול ואומדן של מספרים רב ספרתיים:

1,679 וַײ2,359   האם הסכום קרוב יותר לַײ3,000 או לַײ4,000? הסבירו:1.

3,120 וַײ5,860   האם הסכום קרוב יותר לַײ8,000  או לַײ9,000? הסבירו:2.

3,120 וַײ4,010   האם הסכום קרוב יותר לַײ7,000  או לַײ8,000? הסבירו:3.

5,995 וַײ1,960   האם הסכום קרוב יותר לַײ7,000  או לַײ8,000? הסבירו:4.

.ההממווררהה  עעוובבדדתת  בבקקבבווצצתת  ההממווררהה  ההששננייייהה    עעלל  ההששאאללהה  ההממייללווללייתת  ששעעלל  ההממדדבבקקהה
:  המשימה דורשת שימוש באומדן. מה אפשר לקנות בַײ10,000 שקלים? נתונים מחיריפפעעייללוותת  11

. ניתן להציע לתלמידים להשוותÊרהיטים. יש להציע אפשרויות שונות לרכישת רהיטים בַײ10,000 
ביניהם את הצעותיהם.

: חזרה וחיזוק של רצף מספרים גדולים (קודם ועוקב).  הדגש על מעברים בין מאות,פפעעייללוותת  22
אלפים וכדומה.

: חזרה וחיזוק של רצף מספרים גדולים על גבי ישר מספרים. יש למלא את האלפים עלפפעעייללוותת  33
הישר ואחר כך לשבץ בערך את המספרים הנתונים.

: חידת רמזים.  אפשר להתחיל במספר גדול מַײ2,000 שספרת המאות שלו היא 0,פפעעייללוותת  44
שמתחלק בַײ5 והוא איַײזוגי, למשל המספר 2,005.  מכיוון שהמספרים אמורים להיות איַײזוגיים לא

ניתן להשתמש במספר שמסתיים בַײ0 בספרת היחידות.  התשובות האפשריות הן 10 מספרים: 
22000055    22001155    22002255    22003355    22004455    22005555    22006655    22007755    22008855  22009955

אם לילדים יש קושי לנתח את ההיגדים ולמצוא מספרים מתאימים, כדאי לעודד אותם לעבוד
בזוגות ולרשום מספרים שנראים מתאימים ואז לבדוק את ההיגדים שוב. אפשר לסייע לילדים
ברמזים אם הם עדיין מתקשים. אם המספר מתחלק בַײ5, אך הוא איַײזוגי, מה תהייה ספרת
היחידות שלו? מספר שמתחלק בַײ5 יכול להסתיים בַײ0 או בַײ5. אם יסתיים בַײ0 פירושו שהמספר
הוא כפולה של 10, כלומר הוא מספר זוגי.  לכן הוא חייב להסתיים בַײ5 בספרת היחידות. אם יש 0

בספרת המאות המספר הראשון המתאים הוא 2005, וכן הלאה. 
: א. למצוא מספרים הבנויים מַײ4 ספרות נתונות. יש 24 אפשרויות, אך אין צורך לדרושפפעעייללוותת  55
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את כולן. ניתן לכוון לעבודה שיטתית: למצוא תחילה את כל האפשרויות עם הספרה 8 כספרת
אלפים, אחר כך למצוא את כל האפשרויות עם 5 בספרת האלפים וכן הלאה. הפתרונות הם:

מַײ4 ספרות אפשר לבנות 24 מספרים:
כאשר הַײ8 ראשון משמאל:  8,543 , 8,534 , 8,453 , 8,435 , 8,354 , 8,345.

כאשר הַײ5 ראשון משמאל:  5,843 , 5,834 , 5,483 , 5,438 , 5,384 , 5,348. 
כאשר הַײ4 ראשון משמאל:  4,853 , 4,835 , 4,583 , 4,538 , 4,358, 4,385.  
כאשר הַײ3 ראשון משמאל:  3,854 , 3,845 , 3,584 , 3,548 , 3,485 , 3,458.

ב.  לכתוב את המספרים במחברת, מהקטן לגדול.
ג.  למצוא ביניהם זוג מספרים שסכומם קרוב ביותר לַײ10,000. 

האפשרות  הקרובה ביותר ל 10,000 היא: 
5,483 + 4,538 = 10,021

הסכום הקרוב ביותר לַײ10,000 הוא מעל 10,000.  ילדים עשויים לחשוב רק על מספרים הקטנים
מַײ10,000.  מומלץ שבשיחה בתחילת היחידה, תהייה התייחסות לאפשרות הזאת.  אפשר להדגים

במספרים קטנים יותר, כגון איזה מספר קרוב יותר לַײ100:  102 או 96. 
:  מה יקרה למספר אם נחליף בו את אחת הספרות? מהו המספר החדש שנקבל? האםפפעעייללוותת  66

הוא יהיה גדול יותר או קטן יותר? בכמה?   הפעילות מחזקת את ההבנה של המבנה העשורי.  אם
נחליף, לדוגמה, את ספרת המאות שהיא  6 ונרשום במקומה 2  — הורדנו 400.   התרגול  מקדם את

ההבנה  מה המשמעות של כל ספרה במספר.
ïָפי מספרים. יש למצוא זוגות קלפים שמספריהם משלימים זהנתונים קל:——    ששייעעוורריי  בבייתתפפעעייללוותת  77

את זה לַײ10,000. אפשר להנחות את הילדים לחבר את מספרי הקלפים  במאוזן על ידי פירוק מספר
לאלפים, מאות, עשרות ויחידות.  ילדים שזקוקים לכך יכולים גם להדגים את התרגילים בלבני

הַײ10.  במקרה כזה כדאי לוודא שהם לוקחים את העזרים הביתה.

 ≥ ‰„ÈÁÈ

:   פפתתייחחתת  ההששייעעוורר
במליאה:

שאלות של פחות מ... לדוגמה: בכיתה  30 תלמידים; בכיתה שנייה 3 תלמידים פחות. כמהא. 
תלמידים יש יחד?

בכיתה 35 תלמידים; בכיתה שנייה 4 תלמידים פחות. כמה תלמידים יש יחד?
בכיתה 28 תלמידים; בכיתה שנייה  תלמיד 1 פחות. כמה תלמידים יחד?

חזרה על חיבור בטור במספרים גדולים.ב.  
אפשר להעתיק מהספר ללוח את התרגיל ואת הציור המדגים את ההמרות, או לבקש מהילדים

להסתכל בספר.
יחד מסתכלים ועובדים על התרגיל והציור.  המורה תבקש מהילדים להסביר כל צעד בציור מול
הצעד המקביל בתרגיל.   אם אפשר להדגים עם לבני הַײ10 באופן מוחשי, כדאי.  אפשר להניח את
לבני הַײ10 על המטול (אם כי  קשה לראות את הקובייה).  אפשר גם להכין כמה לבנים עם פסי

הדבקה (סקוצי'ם), שיכולים להיצמד לשטיח שעל הקיר.
ההממווררהה  עעוובבדדתת    עעםם  קקבבווצצתת  ההממווררהה  33  עעלל  פפתתררווןן  ההששאאללהה..

שאר התלמידים עובדים בתרגילי חיבור בספר. יש לכוון תלמידים מתקשים לעבוד עם הלבנים או
לצייר אותן. 

:  תרגילי חיבור בטור (מאונך) עם המרות.פפעעייללוותת  11
:  בסעיף זה שתי שאלות מילוליות. לילדים מתקשים, אפשר להמליץ לעבוד בזוגות עםפפעעייללוותת  22



85

מישהו שהנושא קל לו יותר.  העיסוק בתחילת השיעור יעזור לילדים להתמודד בעצמם עם שאלות
אלו.

:  זו שאלה רב שלבית.  אפשר למצוא את מספר המבוגרים שביקרו בלונה פארק על ידיששאאללהה  אא
חיסור מספר הילדים מהמספר הכללי, ואחר כך חיסור מספר הנערים ממה שנשאר. דרך אחרת

לעבודה: חיבור מספר הילדים ומספר הנערים ואחר כך חיסורם מהמספר הכללי. 
: השוואת שתי דרכי הפתרון מובילה למסקנה חשובה בהמשך הלימודים, שחיסור שלההעעררהה  ללממווררהה

, בהכללה:1100  ––  110000  ==1177  ––  77110000  ––סכום שווה לחיסור כל מחובר, לדוגמה    
a-(b+c)=a-b-c(.עם ילדים כדאי לעבוד ברמת המספרים בלבד)  .

: השימוש במושג "פחות מ".  יש לדאוג שהתלמידים ידעו מה נתון ומה צריך למצוא קודם.ששאאללהה  בב
על התלמידים למצוא 4 תרגילים שונים לסכום 4,004.  הפעילות מחזקת את ההבנהפפעעייללוותת  33אא::

000000,,22  וועעוודד  000044,,22,,  000022,,44של המבנה העשורי.  אפשר להגיע  כאן לחיבור תרגילים מגוונים.  לדוגמה: 
וועעוודד  22..

:  יש למצוא 4 תרגילי חיסור שהתוצאה של כל אחד מהם היא 1,005.    לדוגמה, 1,010פפעעייללוותת  33בב
פחות 5.  
: תרגילי חיבור בטור.——  ששייעעוורריי  בבייתתפפעעייללוותת  44  

¥ ‰„ÈÁÈ

פפתתייחחתת  ההששייעעוורר::
חזרה — חיזוק וביסוס חיסור בטור (מאונך) במספרים גדולים עם פריטות.במליאה:

יחד עוקבים אחרי ההסברים של התרגיל, ומבצעים במקביל צעד בהסבר ואותו הצעד בתרגיל. כדאי
לבקש מאחד התלמידים להסביר מה קורה בתרגיל, או לבקש מהתלמידים לעבוד בזוגות ולהסביר

זה לזה את כל הפריטות.  ילדים שזקוקים לזה עדיין יכולים להשתמש בלבניַײ10.
: יש לחבר 4 תרגילי חיסור שהתוצאה שלהם (ההפרש) 2,010.פפעעייללוותת  33בב

: תרגול תרגילי חיבור בטור עם המרות.פפעעייללוותת  44
: אפשר לקבל פרסים תמורת 5,000 נקודות. כמה נקודות חסרות לכל אחד מהילדים.פפעעייללוותת  55

בעזרת דיווח של ילדה  (בספר) מוצעת דרך של השלמה לעשרת הקרובה, למאה הקרובה ולאלף
הקרוב. הילדים יפתרו במחברת בדרך שיבחרו.

: כתיבת  סימני הפעולה + , –  בתרגילים. על התלמידים לשים לב למספרים ולראות אםפפעעייללוותת  66
התרגיל הוא תרגיל חיבור או חיסור.  

תרגול תרגילי חיבור וחיסור בטור.——  ששייעעוורריי  בבייתת::וופפעעייללוותת  88  פפעעייללוותת  77

μ ‰„ÈÁÈ

:פפתתייחחתת  ההששייעעוורר
תרגילי בזק בחיסור ממאות שלמות, מעשרות שלמות (אפשר על ידי כרטיסי הברקה או על ידי
מסירות כדור).  מסירת כדור נעשית כך: זורקים לילד כדור והוא צריך לענות על התרגיל במהירות.

התרגילים מכינים את התלמידים לנושא השיעור.
תרגילים לדוגמה: 

3300  ––  66  ==6600  ––  77  ==9900––  44  ==110000  ––  33  ==
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  330000  ––  3300  ==660000  ––  1177  ==440000––  88  ==11,,000000  ––  11  ==
  330000  ––  2266  ==55,,000000  ––  77  ==11,,000000––  2255  ==11,,000000  ––  66  ==

: שאלה לכל הכיתה —  המורה מציגה את השאלה על הלוח או על שקף (רצוי לפניפפעעייללוותת  11
שפותחים את  הספרים, כדי שהתלמידים  יפתרו בעצמם בטרם יראו את פתרונות הילדים שבספר).

השאלה:
בבממפפעעלל  ייצצררוו  000000,,1100  דדגגללייםם..    337766,,22  דדגגללייםם  ננששללחחוו  ללחחננווייוותת..  ככממהה  דדגגללייםם  ננששאאררוו  בבממפפעעלל??

יש לתת לתלמידים זמן לפתרון בכל דרך הנוחה להם. 2–3 תלמידים ידווחו על הדרך שבה פתרו.
המורה יכולה לבקש לפתוח את הספר בעמוד 16, ולעבור עם הילדים על דרכי הפתרון של שי, נעם
ורותי ולהשוותם לדרך שבה כל אחד פתר. אפשר לשאול "מי פתר כמו שי? כמו נעם? כמו רותי?"

לעורר דיון: במה דומה הדרך של נעם לדרך של שי? במה הדרכים שלהם שונות?
: ההההססבברר

פתר בהמשכים: מעשרת אלפים הפחית את האלפיים, מהנשאר הפחית שלוש מאות, הפחית 7ששיי
עשרות, ולבסוף הפחית את היחידות.

לקח 3,000 מתוך הַײ10,000 (ונשאר ב"צד" 7,000) והפחית את 2,376 מתוכם. נעם הפחית כמוננעעםם
שי: אלפים, מאות, עשרות, יחידות. הוא לא שכח להוסיף חזרה את הַײ7,000 שנשארו לו

מהַײ10,000.
פתרה באמצעות חיסור בטור בעזרת הלבנים. (הפתרון שלה ממשיך בעמוד הבא, עמוד 17.)ררוותתיי

רותי התחילה מהיחידות. כיוון שלא היו לה יחידות, עשרות, מאות ואלפים בודדים, היא פרטה את
עשרת האלפים. היא לקחה מהם אלף אחד אותו פרטה לַײ10 מאות, נותרו לה 9 אלפים. היא לקחה
מאה אחת אותה פרטה לַײ10 עשרות, נותרו לה 9 מאות, לקחה עשרת אחת ואותה פרטה לַײ10
יחידות – נותרו לה 9 מאות. עכשיו רותי יכולה להפחית בקלות: מַײ10 יחידות 6 יחידות, מַײ9 עשרות
להפחית 7 עשרות מַײ9 המאות להפחית 3 מאות, ומַײ9 האלפים להפחית 2 אלפים.  מומלץ להדגים

את הפריטות עם לבניַײ10. עדיף, אם יש בכיתה לבנים מפלסטיק.
:  תרגילי חיסור בטור מאלפים.  אם יש ילדים הזקוקים ליותר מקום לפתרון, הם יכוליםפפעעייללוותת  11

להעתיק את התרגילים למחברת.
:  צריך לשבץ 12 פקקים כך שבכל שורה ובכל טור יהיה מספר זוגי.ממששבבצצייםם  זזווגגיי:  פפעעייללוותת  22

שדרוג: לנסות עם 8 פקקים ועם 10 פקקים (אתגר מיוחד), מה שמעלה את דרגת הקושי.
דוגמאות לפתרון אפשרי עם  12 פקקים: 

פעילות מסוג זה מתאימה לשמש כמרכז הפעלה, על גבי קיר או שולחן.
להלן, הצעה לפתרון, כאשר יש לשבץ 10 פקקים:
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.  פתרון תרגילים על סמך תרגיל נתון וראיית הקשר ביןתתוובבננהה  ממתתממטטייתת  ווההככללללוותת: פפעעייללוותת  33
תרגילים אילו לתרגיל המקורי. הבנה של עקרון הפיצוי. 

הם תרגילים שבהם ניתן לראות==  335566  ++  227799                   התרגילים שסכומם שווה לסכום של : 
כי כשמקטינים את אחד המחוברים במספר מסוים, המחובר השני גדל באותו מספר — והסכום

נשמר!  לכן התרגילים ששווים לתרגיל המקורי הם:     
= 355 + 280    (מספר אחד גדל בַײ1 והשני קטן בַײ1)                   
= 357 + 278    (מספר אחד קטן בַײ1 והשני גדל בַײ1)                                 

==  335566  ++  227799                   הילדים מתבקשים לחבר תרגיל נוסף שיהיה שווה לתרגיל המקורי 
= 379 + 256                   כגון:        

(הוספה של 20 וַײ3 למחובר השני והורדה של 20 ושל 3 מהמחובר הראשון)
אפשרויות נוספות לדוגמה: 

= 356 + 281 (הוספה של 2 לַײ279 והורדה של 2 מַײ356)                   
= 256 + 379 (נוסף 100 למחובר ראשון וירד 100 מהשני)                   
= 376 + 259 (ירד 20 מהמחובר הראשון, עלה 20 בשני)                   

פעילויות מסוג זה מתאימות מאוד לפתיחת שיעור במליאה.
:  תרגול תרגילי חיבור בטור. יש לאפשר לילדים הזקוקים למקום רב לפתרון התרגיליםפפעעייללוותת  44

המאונכים  להעתיק את התרגילים ולפתרם במחברת. 
:  תרגול תרגילי חיבור וחיסור בטור. ——  ששייעעוורריי  בבייתתפפעעייללוותת  55  

∂ ‰„ÈÁÈ

מומלץ להתחיל את השיעור בדיווח והסבר של התלמידים מיחידה 5 סעיף 4: 
335566  ++  227799הילדים היו צריכים לראות אילו תרגילים שווים או שונים ובכמה מ:   

העיסוק בפעילות זו מחזק את התובנה מספרית ואת ההבנה של עקרון הפיצוי:
כשמקטינים את אחד המחוברים, המחובר השני יגדל (באותו מספר) כדי לשמור על הסכום:     

                   280 + 355 =                   278 + 357 =                                                  256 + 379 =
אפשרויות נוספות:   

= 354 + 281 (מוסיפים 2 לַײ279 ומורידים 2 מַײ356)           
                 ,379 + 256  =           259 + 376 =

בעקבות הדיווח והדיון, אפשר להציע לכיתה משימה חדשה, אותה כותבים על הלוח:  
==  554466  ++  119977..           מצאו לפחות 3 תרגילים שסכומם יהיה שווה לסכום של  

כדאי לאפשר לתלמידים להשוות בזוגות או בקבוצה. 3–4 תלמידים ידווחו במליאה. 
: איך מצאתם? על מה חשבתם? חחששוובב  ללדדררוושש  ההססבברר
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: עבודה במליאה: כדאי לבדוק יחד עם הילדים את פעילות 1 בעמוד 19.  מה צריך לפרוטפפעעייללוותת  11
כדי לפתור את התרגיל (הרשום במאונך)? 

א. = 756 – 1,010   —    צריך לפרוט את האלף ואת המאות ואת העשרות.  
מה יקרה אם לא נפרוט את העשרות?

ב. יש כאן תרגיל נוסף לבדוק בעזרתו את הפריטות.
:  תרגילי חיסור לתרגול הפריטות.פפעעייללוותת  22
:  מה צריך להפחית כדי לקבל 5,000?פפעעייללוותת  33
:  ריבוע שיש להשלים בו את המספרים, כך שבכל טור המסומן בחץ ובכל שורה  המסומנתפפעעייללוותת  44

בחץ נקבל את הסכום 10,000. 
תשובה:

66,,00770011,,44994422,,443366
99552233,,55447755,,550011

22,,99778844,,99559922,,006633
. חיבור מספרים על ידי השלמה לעשרת הקרובה, למאה הקרובה ולאלףזזחחלל  ההממסספפררייםם: פפעעייללוותת  55

הקרוב (ראו הדוגמה בזחל הראשון).
: בעיות מילוליות שיש לפתור במחברת ולתעד את כל שלבי העבודה.פפעעייללוותת  66

. בעיה מורכבת (עם מספר שלבים). כדי למצוא כמה מטבעות מחו"ל יש לרונית, יש למצואבבעעייהה  אא
קודם כמה מטבעות יש לה בסך הכול, ורק אז להפחית מהסכום את 38 המטבעות מישראל. אפשר
לפתור את הבעיה כך: למצוא כמה מטבעות יש לה עכשיו (66 = 12 + 54). יש לה עכשיו 38 מטבעות

מישראל והשאר מהעולם.  כמה מהעולם?  אפשר לפתור על ידי חיבור עם נעלם או חיסור:
יש לה 28 מטבעות מהעולם.= 38 – 66.           + 38      או                66 = 

אפשר לראות את ייצוג הבעיה גם על ידי רישום של משוואה עם נעלם:
           54 +  12 = 38 +

. בעיה מורכבת עם מספר שלבים, דומה לבעיה א.  אפשר לפתור כמו בדרך א וגם לפיבבעעייהה  בב
221144  ==  6699++113355המשוואה הבאה:   יחד יש     

++  114488             221144  ==  מתוכם יש כעת 148 בולים מהארץ והשאר מחו"ל.  כמה מחו"ל?   
++  114488  ==  6699  ++  113355           (66 בולים מחו"ל).  אפשר גם לפי המשוואה:

אפשר לשדרג את הבעיה למתקדמים יותר: כמה בולי ישראל נוספו לדני? כמה בולי חו"ל נוספו לו?
. בעיה רב שלבית: בשלב הראשון יש למצוא בעזרת כפל את מספר הביצים שנרכשו במשךבבעעייהה  גג

6 ימים, ומממספר זה להפחית את 3,545 הביצים שבהם השתמשו.  פתרון השאלה הוא:
x   6מספר הביצים בַײ6 ימים:       7,470 = 1,245 

מספר הביצים לתבשילים שונים:   3,545 = 3,545 – 7,470
.  שאלה  רב שלבית:  יש למצוא כמה גלגלים למכוניות, כמה גלגלים לאופנועים, לחבר אתבבעעייהה  דד

שתי המכפלות ולקבל את מספר כל הגלגלים.  אפשר לרשום גם בתרגיל אחד:
           556644  ==x  112244  ++  44x        22

את כל הבעיות התלמידים יכולים לפתור שלב אחר שלב. אין צורך לדרוש לכתוב בתרגיל אחד.  עם
זאת, חשוב להראות לתלמידים גם את אפשרות הפתרון הרשום בתרגיל אחד.

:   חזרה ותרגול תרגילי חיסור בטור.  פפעעייללוותת  77
: חזרה ותרגול תרגילי חיסור וחיבור.    ––  ששייעעוורריי  בבייתתפפעעייללוותת  88
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∑ ‰„ÈÁÈ

פתיחת השיעור:  
השיעור ייפתח בדיווח על השאלה משיעור 1:

חחבבררתת  ""ההתתפפווחח  ההייררווקק""  ההזזממייננהה  בבממפפעעלל  אאררגגזזייםם  ללאאררייזזתת  תתפפווחחייםם..  
ככבברר  ייייצצררוו  עעבבווררםם  665544  אאררגגזזייםם..    

ככממהה  אאררגגזזייםם  צצררייךך  עעוודד  ללייייצצרר  ככדדיי  ללסספפקק  ההזזממננהה  ששלל  000000,,11  אאררגגזזייםם??
אפשר לפתור את השאלה על ידי השלמה בחיבור או על ידי חיסור.  לדוגמה:

 = 1,000           654 +
ראו במדריך ביחידה 1. דדררככיי  פפתתררווןן  אאפפששררייוותת

כדאי לבחור 2–3 תלמידים, שדרכי הפתרון שלהם שונות, שידווחו לפני תלמידי הכיתה, כגון תלמיד
שפתר בחיבור על ידי הוספה לַײ654 ותלמיד שפתר בחיסור.  כדאי להדגים גם פתרון מוחשי עם
הדגמה באמצעי המחשה, כגון: השלמת 654 לַײ660 על ידי הוספת 6 יחידות. השלמה לַײ700 על ידי

הוספת 40 והוספה של 300 לַײ1,000.   ביחד נוספו 
66  ++  4400  ++330000  ==    334466

אפשר להראות לכיתה פתרונות של ילדים שהשתמשו ברישום התרגיל בחצים, כדי להראות את
תהליכי החשיבה הדינמית של התלמידים: 

 = 1,000  700 +→→ 660 +  →→654 +

אוספים את מה שהוספנו:    346 = 300 + 40 + 6.  
: זו דוגמה לשימוש בחוק הקיבוץ.ההעעררהה  ללממווררהה

ÓÏ ˙ÂÏÈÚÙÎ‰Â ˙ÂÈ˜ÂÁ ˙‡Èˆ· ‰ÏÏ„Ó Ì‚ Á˙Ù˙(22 'עמ)

. פעילות זו זורעת זרעים של התחלתבבממצצייאאתת  חחווקקייוותת  ווההככללללהה  בבדדגגםם  ממתתפפתתחחהמשך היחידה עוסק 
חשיבה אלגברית. המטרה של הפעילות היא לפתח אצל הילדים יכולת הכללה שניתן לבטאה הן

בתיאור מילולי והן בתיאור כמותי. הפעילות עשויה להימשך שיעור שלם.  
פעילות זו מאפשרת לגלות את החוקיות הקיימת בקשר שבין מספר הנקודות ב"צלע" למספר
הנקודות בצורה כולה, בדרכים חזותיות. כמו כן מאפשרת הפעילות לתרגם את הרעיונות החזותיים

למילים ולמספרים. 
כדאי שהתלמידים יעבדו בזוגות. הם יכולים לבוא עם רעיונות שונים למציאת החוקיות. רצוי

, ויתחילו לחפש חוקיותVשימשיכו בציור את הצורה הרביעית ואת הצורה החמישית בסדרת הַײ
וקשר. מומלץ למורה לעבור בין התלמידים ולהציע להם לנסות לחלק את הנקודות בדרך כלשהי
ולסמנם חזותית, או להכין טבלה ולרשום בה את מספר הנקודות על "צלע" ועל הצורה כולה.
לתלמידים מתקשים מאוד שאינם מצליחים לחשוב על דרך למציאת חוקיות, כדאי לבקש לסדר
הדגמה מוחשית בפקקים, ואף לעבור לספר להמשך היחידה, שם יש פעילויות נוספות המאפשרות

פעילות מדורגת.  
אם יש בכיתה ילדים שמצאו חוקיות בדרכים שונות, כדאי להזמינם לדווח לכיתה כולה.  אפשר

לעבור לפעילויות הנוספות המראות פתרונות של ילדים אחרים ומאפשרות פעילות והבנה.
דוגמאות לפתרונות: 

(עמוד 23): איריס לקחה פעמיים את מספר הנקודות על כל "צלע", אך שמה לבההדדררךך  ששלל  אאייררייסס

6 40 300
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השניVשהנקודה בקצה משותפת לשתי ה"צלעות", לכן חיברה פעמיים והורידה 1.  לדוגמה:  בַײ  
יש 3 נקודות על כל "צלע", פעמיים 3 פחות 1 זה 6 פחות 1 או 5.  ראו את הטבלה. התלמידים יעקבו

אחרי התחלת הטבלה וימשיכו אותה. בדרך זו ימצאו כמה נקודות יש בצורת 
שבה יש 10 נקודות ב"צלע".Vהַײ  

מַײ28 נקודות? Vבסעיף ב שואלים:  האם אפשר ליצור 
התלמידים יבדקו בטבלה מה מספר הנקודות המתקבל בכל פעם, ויגלו שכל פעם מתקבל מספר אי

זוגי.
מַײ28 נקודות בסדרה זו. כשמחברים 2 מספרים זוגיים מקבלים תמיד סכוםVלכן, לא ניתן ליצור 

זוגי.  כשמורידים מסכום זה 1 מקבלים מספר איַײזוגי.  
: רונן סימן באופן חזותי את כל הנקודות ב"צלע" אחת ואחר כך את כלההדדררךך  ששלל  ררווננןן  ((עעממוודד  2244))

הנקודות שנותרו על ה"צלע" השנייה.  מספר הנקודות על ה"צלע" השנייה תמיד קטן בַײ1 ממספר
הנקודות שעל ה"צלע" הראשונה. הציור החזותי עוזר מאוד להגיע להכללה. אם נרצה לדעת כמה
נקודות יש בכל הצורה, כאשר על כל "צלע" 11 נקודות, נחשב זאת כך :   21 = 10 + 11. התלמידים

ישלימו את הטבלה לפי הרעיונות שבציור המלווה.  
אחרי שהילדים התנסו בשתי הדרכים, אפשר להציע להם לחפש דרך נוספת. לדוגמה: 

לסמן על כל "צלע" את הנקודות בלי נקודת הקצה. על כל צלע יש אותו מספר נקודות (שהוא אחד
פחות ממספר הנקודות על כל ה"צלע").

3x(2 = 1 + (1מחברים פעמיים ומוסיפים את נקודת הקצה
2) + 1 = 5x (2
3) + 1 = 7x(2

ממששייממוותת  33––44::  צציירריי  ממסספפררייםם
: לקראת השיעור הבא בקשו מהתלמידים להביא סוגים שונים של שעונים,ההככננהה  ללששייעעוורר  ההבבאא

אפשר גם שעונים מקולקלים. חשוב שיביאו גם שעוני מחוגים. שעון מעורר גדול או שעון קיר יהיו
שימושיים לתצוגה ולהסבר. 

®±∞≠∏ ˙Â„ÈÁÈ© ÔÂÚ˘‰
בבפפררקק  זזהה  ההתתללממיידדייםם  ייללממדדוו  ללההככיירר  ששנניי  ססווגגיי  ששעעווננייםם::  ההששעעווןן  ההסספפררתתיי  ((ההדדייגגייטטלליי))  ווששעעווןן  ההממחחווגגייםם..  

 ∏ ‰„ÈÁÈ

פפתתייחחתת  ההששייעעוורר::  
הפרק נפתח בהכרת שעונים.  אפשר לשוחח עם הילדים אילו שעונים הם מכירים ולהסתכל בספר
בעמוד 26 על סוגי השעונים המופיעים שם. אפשר להתייחס לשאלות המוצגות בספר על שעונים:

מדוע חשוב לקרוא שעון?  מה יכול לקרות אם לא נדע לקרוא את השעה? 
:  התלמידים יכירו שעון ספרתי (דיגיטלי). כמו כן, התלמידים ילמדו לדעת שישפפעעייללווייוותת  11––33

שעונים הפועלים לפי 12 שעות ויש שעונים הפועלים לפי 24 שעות. התלמידים יתוודעו למדידת
הזמן  לפי שעון של 24 שעות ביממה וילמדו להכיר את סימון השעות ואת  משמעותן ( כגון: 17:00).
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הם ייחשפו לצורת רישום שעות מגוונת, כגון:  08:24.  (כלומר, לפעמים רושמים 0 לפני שעה שהיא
מספר חדַײספרתי.) 

π ‰„ÈÁÈ

מומלץ שהתלמידים יעבדו בזוגות או בקבוצות קטנות, לפי כמות השעונים בכיתה.
הילדים ילמדו את מספר הדקות בשעה ובחלקיה, ילמדו כמה דקות יש בחצי שעה, ברבע שעה

ובמספרים אחרים כמו 3:25.  
הם יפתחו תחושת זמן של אורך דקה אחת על ידי ביצוע פעולות מהנות שונות, כגון: כתיבת  השם

מספר פעמים, ציור חייכנים ועוד.   
בהמשך, הילדים יקשרו שעות לחיי היוםַײיום, וייחשבו הפרשי זמנים. ייתכן שהילדים יזדקקו לעזרה
או להמחשה בעזרת שעונים. למרות ההיכרות מחיי היוםַײיום, ילדים רבים מתקשים לבצע חישובים

מסוג זה.

 ±∞ ‰„ÈÁÈ

הילדים לומדים להכיר את שעון המחוגים. כדאי להדגים באמצעות שעון גדול (או לבקש שכל ילד
יסתכל בשעון שיש לו; אפשר גם שכל ילד יכין בכיתה שעון מקרטון). המורה תסב את תשומת לבם
של התלמידים לכך שבזמן שהמחוג הקטן עובר בשעה ממספר אחד למספר סמוך, עובר המחוג
הגדול סיבוב שלם. התלמידים יכולים להדגים רעיון זה בכיתה עם כיסאות ומספריים. הוראות

לפעילות המוצעת ניתנות בספר התלמיד.
מתרגלים את מיקום המחוגים בשעות השונות.בבפפעעייללוותת  33ביחידה זו לומדים גם שבדקה 60 שניות. 

בהמשך, אפשר לנהל דיון עם כל הכיתה לגבי השאלה המוצגת: אם צריך להגיע לטיסה בשעה 1:00,
איך יודעים אם זה בלילה או ביום? 

כדאי לחזור עם התלמידים על רישום השעות לפי שעון של 24 שעות. יש להבחין בין צורת רישום
השעה לבין רישום של הפרשי זמנים. 

לדוגמה:  הגעתי הביתה בשעה 4:45. לעומת חזרתי הביתה לאחר 4 שעות וַײ45 דקות.

®±∑≠±± ˙Â„ÈÁÈ© ˜ÂÏÈÁÂ ÏÙÎ

 ±± ‰„ÈÁÈ

פפתתייחחתת  ההששייעעוורר::
כדאי לפתוח את יחידה 11 בדיון כיתתי, שכולל חזרה על כפל וחילוק בַײ1 וכפל בַײ0. תוך כדי דיון

אפשר לבקש מהתלמידים להסתכל בהדגמות המוצגות בספר לרעיונות שעליהם חוזרים:
44  ==  11++11++11++11ככפפלל  בבַײַײ11א.  

44x44  ==  11    במובן של מספר פעמים 1 
כשיש 4 עיגולים ובכל עיגול יש חפץ אחד, יש בסך הכול 4 חפצים.   

ככפפלל  בבַײַײ11ב.  
במובן של קבוצה אחת שבה יש כמות: 

55x11  ==  55    לדוגמה:                                                  
בקבוצה אחת של 5 ילדים יש 5 ילדים

כדאי להסב את תשומת לב התלמידים לסיכום בספר, שמראה כי כשכופלים שני מספרים (גורמים),
שאחד מהם הוא 1, המכפלה שווה למספר השני (לגורם השני). כדאי לבדוק שהילדים מכירים את

המונחים גורמים ומכפלה.
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00  ==  00++00++00++00    : הכפל בַײ0 מודגם על ידי מספר פעמים 0ככפפלל  בבַײַײ00
    00  ==  00x  44

המורה יכולה לבחור לדבר גם על הכיוון השני, שהוא קשה יותר להבנה: בַײ0 קבוצות של 3 איברים
בכל אחת יש 0 איברים. כדאי להפנות את התלמידים לסיכום בספר:                   

ככששככוופפללייםם  ממסספפרר  בבַײַײ00  ההממככפפללהה  ((ההתתווצצאאהה))  ההייאא  00..
  66  ==  00x00
  00  ==  00x  66

:חחייללווקק  בבַײַײ11
44  ==  11  ::  44אם שמים 4 כדורים, 1 בכל קופסה, הכדורים יכנסו לַײ4 קופסאות:   

קופסאות  בכל   כדורים
קופסה

מורים שמעוניינים יכולים להוסיף כאן גם חילוק במספר עצמו, כגון:
אם יש 4 כדורים, נכניס אותם לַײ4 קופסאות שווה בשווה, לכל קופסה יכנס כדור אחד: 

44  ::  44  ==  11
. השאלה היא:ההממווררהה  ממתתחחייללהה  ככאאןן  ססבבבב  חחדדשש  ששלל  עעבבוודדהה  עעםם  ממדדבבקקוותת  בבקקבבווצצהה  ממווררהה

הבעיה היא אתגרית. לשאלה זו לא צורפו בספר דוגמאות לדרכי פתרון של ילדים.  בסיום הסבב
בכיתה, כדאי לערוך דיון כיתתי על דרכי הפתרון שעלו בכיתה.  הזמנה לעשות כן מוצעת ביחידה
16 בספר התלמיד.  לשאלה זו יש מספר פתרונות והיא באה לעודד ילדים להבין איך לפתור שאלות

פתוחות יותר.
כיצד ניגש לפתרון בעיה זו? 

התלמידים ינסו מספר אפשרויות, למשל יתחילו מַײ4 קופסאות גדולותדדררךך  11  ––  ננייססוויי  ווטטעעייייהה::
4  מַײ20 שקיות נותרו 4 שקיות שאותןxשבכל אחת מהן 4 שקיות מרק, יחד 16 שקיות.  4 = 16

נארוז בַײ2 קופסאות קטנות (או בקופסה גדולה אחת נוספת).
מצאנו כאן 2 אפשרויות: אפשר לארוז בַײ5 קופסאות גדולות או בַײ4 קופסאות גדולות וַײ2 קופסאות

קטנות. כך מנסים שוב.
. כגון זו:דדררךך  22::  ררייששווםם  ההאאפפששררווייוותת  בבטטבבללהה

אפשר לכוון את הילדים להתחיל בסוג אחד של קופסאות, ואחר כך להפחית או להוסיף, ולראות

קקוופפססאאוותת  ששלל  44

3 קופסאות — 12 שקיות

4 קופסאות — 16 שקיות

וכו'                           

קקוופפססאאוותת  ששלל  22

4 קופסאות— 8 שקיות

2 קופסאות — 4 שקיות

וכו'                           

במפעל ארזו 20 שקיות מרק בשני סוגי קופסאות.
בקופסה קטנה יש 2 שקיות מרק.

בקופסה הגדולה יש 4 שקיות מרק.
כמה קופסאות ארזו מכל סוג?

מצאו אפשרויות נוספות.
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מה מספר השקיות הפנוי ליצירת קופסאות מהסוג השני. לילדים מתקשים כדאי להציע להפריד 20
פקקים לשתי קבוצות ואז ליצור בקבוצה אחת זוגות ובקבוצה השנייה רביעיות. 

לדוגמה:

ילדים מתקשים ימצאו אפשרות אחת או שתיים לפתרון, ילדים אחרים יכולים למצוא אפילו את
כל האפשרויות לפתרון. 

כלומר אפשר לשוחח על כך שכל 2 זוגות, 2 קופסאות קטנות, יוצרים קופסה גדולה אחת.  
כל האפשרויות הן:

לסיכום הסבב בקבוצות, מומלץ לסכם עם הילדים את הבעיה בעזרת טבלת הסיכום הנ"ל.
אפשר להוסיף שאלת חקר יפה בזמן העבודה עם הילדים בקבוצות או בדיון המסכם ביחידה 16

(לכל הילדים או לקצתם): 
ממדדוועע  חחייייבב  ממסספפרר  ההקקוופפססאאוותת  ההקקטטננוותת  ללההייוותת  זזווגגיי??

ההסבר לשאלה זו:  מכיוון שַײ20 הוא מספר שמתחלק בַײ4 (מספר השקיות הכולל), הרי שגם אם
נוריד ממנו מספר המתחלק בַײ4 (מספר שקיות בקופסאות גדולות), גם הסכום שיישאר יתחלק בַײ4.
לכן הדבר מחייב שמספר הקופסאות הקטנות גם הוא יהיה זוגי כדי שמספר השקיות הקטנות

יתחלק בַײ4.  (אם יש 8 שקיות קטנות וַײ2 בכל קופסה, יש 4 קופסאות קטנות שזה מספר זוגי.)

ממסספפרר  ששקקייוותת  בבקקוופפססאאוותת  גגדדווללוותתממסספפרר  ששקקייוותת  בבקקוופפססאאוותת  קקטטננוותתדוגמאות:       
164
128
8 12
416

התלמידים עובדים על כפל וחילוק בספר: 
: תרגול של חיבור, כפל וחילוק בַײ1 ובַײ0. צריך לרשום איזה משני הביטויים החשבונייםפפעעייללוותת  11

גדול יותר.
:  התלמידים ימצאו קשר מעניין בתוך לוח כפל, ולמעשה יראו את חוק הפילוג. פפעעייללוותת  22

סך הכל שקיות

0 = 20x 4 + 5x5

2 = 20x 4 + 2x4

2 = 20x 4 + 4x3

 2 = 20 x5 4 +x2

2 = 20x 4 + 8x1

 2 = 20 x 4 +10 x0

קופסאות של 4

5

4

3

2

1

0

קופסאות של 2

0

2

4

6

8

10
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3355  ==  2200  ++  1155סכום המכפלות:       
3355x55  ==  ((44  ++  33))  התקבלה מכפלה של גורם אחד בסכום הגורמים האחרים:       

למעשה יש כאן את חוק הפילוג: 
  44  ==  1155  ++  2200  ==  3355x  33  ++  55x  ((33  ++  44))  ==  55x55

בסעיפים השונים הילדים יענו:
סכום המכפלות;א.  
חיבור הגורמים בשורה (באדום);ב.  
הגורם בטור (ירוק);ג.  
כפל סכום הגורמים בשורה בגורם הטור;ד.  
חיבור שתי המכפלות ומציאת הסכום.ה.  

: התלמידים מבצעים את אותה הפעילות כמו בפעילות 2, אך במספרים אחרים. אפשרפפעעייללוותת  33
להסתפק בכך שהילדים יגלו את ה"טריק" שבלוח הכפל. שימו לב, המטרה כאן היא שהילדים ימצאו

את הקשר בכפל בצורה מעניינת יותר ולתרגל כפל, ורק בדרך עקיפה לראות את חוק הפילוג. 
לבחירת המורה נתון קטע של דיון (עמוד 39 למעלה) שגם מסביר לילדים את הקשר בצורה

מפורשת יותר.
אפשר להציע לתלמידים הרוצים בכך, לנסות לגלות את הקשר בעצמם לפני הדיון או להבין לבד את

ההסבר שבספר.  
:  כתיבת 2 תרגילי כפל וַײ2 תרגילי חילוק לשני גורמים והמכפלה שלהם.פפעעייללוותת  44
:  כפל עם נעלם שאפשר לפתור אותו גם על ידי חילוק או על ידי בדיקת הכפולה.  כגון: פפעעייללוותת  55

  ==  3366           x99
  44  ==  3366x  33  ==  2277        ,,  99x  22  ==  1188        ,,  99x  11  ==  99        ,,  99x99

==  99  ::  3366             אאוו::
: חילוק עם נעלם, שאפשר לפתור אותו על ידי הפיכתו לתרגיל כפל או על ידי תרגילפפעעייללוותת  66

חילוק. 
:  בעיה פתוחה — יש למצוא את כל האפשרויות לחילוק 24 לקבוצות שוות גודל. כדאיפפעעייללוותת  77

להציע פקקים לתלמידים הזקוקים לכך. כפעילות נוספת לתלמידים שמסיימים מהר או מעוניינים
באתגר רב יותר, אפשר להציע לבחור מספר אחר ולמצוא לו את כל אפשרויות הסידור בקבוצות
שוות גודל. מספרים לדוגמה: 36, 48, 64, 120, 150. שאלה אתגרית יותר: איך ממציאת הקבוצות

של 24 אפשר למצוא את הקבוצות של 48.
:  תרגול דומה לפי הפעילויות הקודמות (כפל וחילוק עם נעלם).ששייעעוורריי  בבייתת––פפעעייללוותת  88

 ±≤ ‰„ÈÁÈ

חחקקרר  ממככפפללוותת  בבללווחח  ההככפפלל..
x4 , 4x6 , 9x.(6: הילדים יקיפו בעיגול את שלוש המכפלות של 36 בלוח הכפל (9פפעעייללוותת  11

בסעיף ג של הפעילות התלמידים מתבקשים לרשום מכפלות נוספות לַײ36 שאינן נמצאות    
10x 3  ,18x 1  ,12x   .(36. (למשל: x 2על לוח הכפל של 10 

x

5

33

15

44

20
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מטרת הפעילות היא להראות שלמכפלות כמו 36 יש גורמים נוספים הגדולים מַײ10. העיסוק בלוח
הכפל הרגיל נותן תמונה חלקית לגבי כל הגורמים של המכפלה. בדיון עם המורה כדאי גם להפנות

את הילדים לסיכום שבספר.
דומה לפעילות 1 רק עם המכפלה 48.פפעעייללוותת  22::

בסעיף ג כדי לעזור לתלמידים למצוא גורמים של מספר גם מעבר למה שיש בלוח הכפל עד 10,
קופצים בדילוגים של 3, של 4 וכן הלאה. הקפיצות ומספר הקפיצות הם למעשה הגורמים של

המספר.
4488x2244  ==  22  אפשר להגיע לַײ48 בַײ24 קפיצות של 2לדוגמה:

4488x1122  ==  44  או בַײ12 קפיצות של 4 וכו'.          
4488x4488  ==  11  אפשר להראות שלכל מספר אפשר להגיע ב"דילוגים" של  1.   לדוגמה:   

העיסוק בפעילויות אלו עוזר להבין כאן ובהמשך לימוד החשבון את הרעיונות של מספרים פריקים. 
תרגול לוח הכפל על ידי מילוי לוח חלקי.פפעעייללוותת  33::
שאלה מילולית דוַײשלבית של כפל וחיבור. כדאי לכוון את התלמידים הזקוקים לעזרהפפעעייללוותת  44::

לשימוש בחפצים לשם המחשה או לציור.
פעילות אתגרית של מציאת הגורמים בלוח הכפל והמשך ראיית החוקיות בקשר שביןפפעעייללוותת  55::

המכפלות לגורמים. הפעילות דומה לפעילויות 2 וַײ3 בעמוד 38.  השונה בפעילות זו היא שיש כאן
שורה נוספת של גורמים ומכפלות.

כדי למצוא את הגורמים עוברים שורה שורה כדלקמן:אאייךך  ממווצצאאייםם  אאתת  ההגגווררממייםם  ללממעעללהה  וובבצצדד??
בשורה הראשונה, חושבים איזה גורם יכול להיות גם לַײ4 וגם לַײ10 (2 — רושמים אותו משמאל).
למעלה רושמים את הגורמים 2 וַײ5.  איזה מספר כפול 2 נותן 2?  רושמים את הַײ2 שמתקבל למעלה.
כך גם מציאת הַײ5 — איזה מספר כפול 2 נותן 10?  (5).  עוברים לשורה השנייה ומחשבים בדרך דומה
את הגורמים.  כאן כבר רשומים למעלה הגורמים 2 וַײ5.  נשאר למצוא את הגורם משמאל בשורה
השנייה.  2 כפול איזה גורם הוא 8?  רושמים את הַײ4 משמאל.  בודקים שַײ4 מתאים גם לַײ20 — 4

כפול 5 אכן שווה 20.

4422  ==  2200  ++  88  ++  1100  ++  44בסעיף א:  חיבור מכפלות בלוח הכפל
66      ==  44  ++  22בסעיף ב: חיבור הגורמים שבטור
77      ==  55  ++  22בסעיף ג: חיבור הגורמים בשורה

4422x66  ==  77  בסעיף ד: כפל סכומי הגורמים מסעיפים ב וַײג    
מקבלים אותה תוצאה כמו בסעיף א. למעשה קיבלנו: 

  ((  22  ++  44))  ==  44  ++  1100  ++  88  ++  2200  ==  4422x((22  ++  55))
התלמידים  מגלים זאת אינטואיטיבית ואין צורך ללמדם נושא זה בצורה פורמלית.

:  פעילות שיש בה אתגר מיוחד ומיועדת רק לתלמידים המתעניינים בכך. התלמידיםפפעעייללוותת  66
6 לפי החוקיות שלמדו בסעיף 5.  כדי לבנות טבלהxמתבקשים לבנות לבדם לוח כפל המתאים לַײ8

כזו צריך לפרק את הגורם 6 שיופיע בטור לַײ2 מחוברים, ואת הגורם 8 שיופיע בשורה לַײ2 מחוברים.
יש מספר אפשרויות לעשות זאת.  ילדים יכולים להכין חידות כאלה לחבריהם.  
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88לדוגמה:

: כפל על ידי מציאת גורמים שונים למכפלות. אפשר להיעזר בלוח הכפלפפעעייללוותת  77  ——  ששייעעוורריי  בבייתת
מתחילת היחידה ולחשוב גם על גורמים הגדולים מַײ10.

±≥ ‰„ÈÁÈ

אפשר לתרגל עם הילדים תרגילי כפל בעל פה, באמצעות כרטיסי הברקה או כדור.פפתתייחחתת  ההששייעעוורר::
אפשר לשאול על תרגילים שיש ביניהם קשר כמו:

                     66  ==x                  22                     55  ==x                        22                     77  ==x  22
                     66  ==x                  44                     55  ==x                        44                     77  ==x44

                     44  ==x                  33                     55  ==x                        33                     33  ==x  33
                     44  ==x                  66                     55  ==x                        66                     33  ==x66

, כלומר: מה יקרה למכפלה אםההששפפעעהה  ששלל  ההגגדדללתת  גגווררממייםם  פפיי  ממסספפרר  עעלל  ההממככפפללההיחידה זו עוסקת ב
נכפול את אחד הגורמים בתרגיל או את שניהם. יחידה זו עוסקת בפיתוח תובנה מתמטית.  היחידה

בנויה על גילוי תוך כדי העבודה השיטתית.
15x3 = 5 , או תרגילים דומים. לדוגמה:  פפעעייללוותת  11מומלץ להתחיל לפתור יחד את 

30x6 = 5 מה קורה כשמגדילים רק את הגורם הראשון (3) פי 2?
המכפלה גדלה פי 2.

30x3 = 10 מה קורה כשמגדילים רק את הגורם השני (5) פי 2?
גם כאן המכפלה גדלה פי 2.

15x3 =  5 מה קורה למכפלה כשמגדילים את שני הגורמים כל אחד פי 2?
60x6 = 10 המכפלה גדלה פי 4.

:  מיישמים את התובנה.  מי שעדיין לא רואה מיד מה יקרה למכפלה אם נכפיל גורם אחדפפעעייללוותת  22
או שניים במספר, יכול לבצע זאת על ידי פתירת התרגילים ואחר כך לשים לב מה קרה למכפלה.  

מתרגלים את הרעיונות האלה גם עם מספרים גדולים, שם יש לקוות שהילד כברבבפפעעייללווייוותת  33  ווַײַײ44
יכול להיעזר בידע של מהי המכפלה של 2 כפול 153 כדי למצוא את זו של 4 פעמים 153, ולראות

מיד שמה שיתקבל יהיה פי 2 מהמכפלה של התרגיל הצבוע.    
התלמידים מיישמים את הרעיון שאם מגדילים את אחד הגורמים פי 2 (או פי מספר אחר) המכפלה

תגדל פי 2 (או פי המספר האחר). לדוגמה בפעילות 3: 
115533  ==              330066x22

                        115533  ==x44
רואים שהגורם 2 גדל פי 2 ולכן גם המכפלה תגדל פי 2:

                        330066  ==x22
ניתנות שאלות השוואה בכפל. השאלות אתגריות למדי, אם כי התרגול בתחילתבבפפעעייללוותת  66::
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היחידה מכין יפה לקראתן ומסייע בהבנה. מומלץ למורה לשבת עם תלמידים מתקשים ולראות
שהבינו כל שאלה.   

:  התלמידים צריכים לגלות שהילדים בשיעור ספורט מסודרים בַײ6 קבוצות,בבפפעעייללוותת  77
4 תלמידים בכל קבוצה.  כלומר, יש 24 ילדים.  כדי לסדרם בפחות מַײ6 קבוצות ולשמור על מספר

אי לכך ניתן לסדרם שווה של ילדים יש לחפש גורמים של 24. 
בַײ4 קבוצות של 6 ילדים, 

בַײ3 קבוצות של 8 ילדים, או 
בַײ2 קבוצות של 12 ילדים,או 
בַײ1 קבוצה של 24 ילדים.  או 

11x  66            1122x  1122            22x  22            11x  33            66x  66            44x22  :  התרגילים האפשריים הם:פפעעייללוותת  88

התרגילים המתקבלים הם:פפעעייללוותת  99::  
99 :2244  ::  1122                1122  ::  66                88  ::  44                66  ::  33                1100  ::  55                1188

מיועדת לשיעורי בית.פפעעייללוותת  1100מתרגלות שוב שליטה בלוח הכפל; פפעעייללווייוותת  1100––1111::

   ±¥ ‰„ÈÁÈ

פפתתייחחתת  ההששייעעוורר::
א.  2–3 דקות של תרגילי בזק לחיזוק הכפל והחילוק בתחום לוח הכפל.

ב. כדאי להתחיל את היחידה בדוגמה שתמחיש את השפה הלא כל כך קלה של "פי 2 יותר". אפשר
להתחיל במשחק בכדור: המורה אומרת מספר (למשל 3) ומוסרת את הכדור לאחד התלמידים,
התלמיד צריך להחזיר את הכדור ולומר מספר הגדול פי 2 (כלומר 6).  המורה מדגימה פעםַײפעמיים
את כוונתה, ומתחיל המשחק. לפי יכולת התלמידים אפשר להציע להם מספרים בדרגות קושי

שונות.
אפשר לבחור באחד הילדים שיתחיל במקום המורה. אם אין כדור בכיתה אפשר לקרוא מספרים

ללא זריקת כדור, ניתן לפנות לתלמידים לפי סדר ישיבה או בסדר מקרי.
בכיתה מיומנת או בקבוצה מיומנת אפשר להכניס אתגר למשחק: עד איזה מספר נוכל להגדיל פי

2?  הכדור יעבור מילד לילד.  כל ילד צריך להגדיל פי 2 את המספר של קודמו: 

10

18

9

3

5

6

2

5

1

3

12

 6

8

4

24

12

2

9

4

3

5

6

2

5

1

4

12

6

7

8

1

12



98

דוגמה: המורה מוסרת לראשון וקוראת: 3, הילד הראשון מוסר לשני ואומר מספר גדול פי 2, כלומר
6, השני מוסר לשלישי וקורא: 12 השני מוסר לשלישי וקורא 24, וכך ממשיכים הלאה. מי שטעה

יושב, והמשחק מתחיל מהתחלה עם מספר אחר.
: הטבלה מכינה את הילדים לקראת שאלת הבחירה שאחריה.  המורה תשקול לפי מיטבפפעעייללוותת  11

הבנתה אם הטבלה  מתאימה לכל הכיתה  או רק לאחדים ממנה.
:  ההששאאללהה

בבככייתתהה  יישש  2277  תתללממיידדייםם..    ממסספפרר  ההבבננוותת  גגדדוולל  פפיי  22  ממממסספפרר  ההבבננייםם..    
ככממהה  בבננייםם  ווככממהה  בבננוותת  יישש  בבככייתתהה??

דרכי פתרון אפשריות לשאלה מופיעות בעמודים 51 וַײ52. מומלץ לשאוב רעיונות מדרכי הפתרון
המוצגות בספר, במטרה לעזור לתלמידים תוך כדי העבודה בכיתה.

אפשר לתת את השאלה לכל הכיתה ולאפשר לתלמידים לעבוד יחידנית או בזוגות. רצוי לעבור
ביניהם ולאתר את הזקוקים לעזרה. לתלמידים שמתקשים ניתן להציע לצייר בנים ובנות סמליים

או לסדר 27 חפצים בשני צבעים, צבע אחד לבנים וצבע אחר לבנות.
ייתכן שיהיו ילדים שיחשבו לחלק לַײ2 קבוצות, כי כתוב שמספר הבנות גדול פי 2 ממספר הבנים.

למעשה, כל 2 בנות ובן 1 יוצרים שלושה, כך שיש לחלק את 27 התלמידים לקבוצות של 3. אפשר
גם לחלק לַײ3 חלקים שווים – חלק אחד של הבנים ושני חלקים של הבנות.

בזמן שכל התלמידים העובדים עלללפפעעייללווייוותת  33  ווַײַײ44תלמידים שסיימו  לפתור את השאלה, עוברים 
השאלה יסיימו לפתור אותה. לאחר שכולם סיימו לפתור, כדאי לערוך דיון כיתתי שבו 2–3
תלמידים ידווחו על דרכי הפתרון שלהם. רצוי לבחור תלמידים שפתרו בדרכים שונות.  לאחר
הדיווח כדאי להשוות עם דרכי הפתרון הנמצאות בספר ולנסות להבינם. כיתות שבחרו לא לפתור
את הבעיה יפנו לעבוד בפעילויות 3–4. אף שהבעיה אתגרית, אנו ממליצים לנסות אותה עם

התלמידים, כי היא חווייתית, מעניינת ושונה מסוג השאלות שנלמדו עד כה.
שאלה זו עוזרת להתחיל להבין רעיונות יחס שאותם אנחנו רוצים לפתח לאט לאורך כל הסדרה,

כך שכאשר התלמידים יגיעו לכיתות הגבוהות, רעיונות אלו יהיו מוכרים ולא קשים.

 ±μ ‰„ÈÁÈ

הכרנו את המושג "גדול פי". ביחידה זו נכיר את המושג "קטן פי". "פי 2 פחות ממך".
מומלץ לפתוח את היחידה בהסבר הדוגמה המופיעה בספר, בשיחה שבין דן ודינה. על ידי התמונה
המוחשית של מספר הבולים שיש לדינה ולדן, והודות ל"שיחה" שביניהם, נקל להבין את המונח  "פי

2 פחות ממך".
אפשר לחזור על משחק המסירות בכדור, שהוצע ביחידה הקודמת, אך הפעם הילד צריך לומר
מספר קטן פי 2. לדוגמה:  המורה אומרת את המספר 1,600, הילד המחזיר את הכדור אומר 800.
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הבא בתור קורא: 400 וכן הלאה.   חשוב לבחור מספרים זוגיים שקל לחלקם לַײ2 מספר רב של
פעמים.  אם נתחיל עם מספר כמו 90, נקבל לאחר סיבוב אחד 45, ואז נתחיל לקבל שברים, מה
שאיננו רוצים בשלב זה. אם בכל זאת מגיעים למספר איַײזוגי אפשר  להזכיר שגם מספר איַײזוגי
אפשר להקטין פי 2, אלא שאז שוברים שלם לחלקים קטנים. ואילו אנו עוסקים כרגע במספרים

שלמים. 
:   הטבלה שבה רושמים גם כמה יש לַײ2 הילדים יחד,  מכינה לקראת פתרון השאלהפפעעייללוותת  11

בפעילות 2 שהיא אתגרית.
:  כדאי לתת את השאלה לכל הכיתה ולאפשר לכל אחד לפתור בעצמו או לעבוד בזוגות.פפעעייללוותת  22

רצוי לאתר את הזקוקים לעזרה ולשבת איתם, בזמן שהאחרים פותרים. תלמידים שמסיימים
יכולים לעבור לפעילויות הבאות. לאחר שהכול סיימו לפתור, כדאי לערוך דיון כיתתי שבו 2–3
תלמידים ידווחו על דרכי הפתרון שלהם. רצוי לבחור תלמידים שפתרו בדרכים שונות. אם כל

התלמידים פתרו בעזרת טבלה כמו בפעילות 1, אפשר לבקש רק מילד אחד לדווח.
לאחר הדיווח של התלמידים, אם הדבר  לא עלה בדיווח, אפשר להצביע על הרעיון שיש לנו כאן 3

קבוצות שוות של 120 בקבוקים:

מתרגלות את אותם הרעיונות גם במספרים קטנים וגדולים.פפעעייללווייוותת  33  ווַײַײ44
:  התלמידים צריכים להבין אם מספר הקלפים קטן או גדל במהלך משחק, ופי כמה.פפעעייללוותת    55

בדרך זו, באים לידי שימוש הביטויים "הקטינו פי" ו"הגדילו פי". יש כאן גם חזרה ותרגול של כפל
בצורה אחרת.

 ±∂ ‰„ÈÁÈ

:פפתתייחחתת  ההששייעעוורר
כדאי לפתוח בדיווח על דרכי הפתרון לשאלה שניתנה לקבוצת המורה ביחידה 11.  דיון בפתרונות
אפשריים מוצג במדריך של יחידה 11. מזמינים 2–3 תלמידים שפתרו בדרכים שונות, לדווח לפני

הכיתה.
ביחידה זו נחזור על הכללים של סדר פעולות החשבון ונחזק אותם. אפשר לחזור ולהסתכל  עם

התלמידים במידע שניתן בתחילת היחידה. ההסכמים שחוזרים עליהם הם:
ככששיישש  ססווגגררייייםם,,  פפוותתררייםם  קקוודדםם  אאתת  ממהה  ששבבססווגגררייייםם    אא..

  ((77  ++  44))  ==  33  ++  2222  ==  2255x33  ++  22
בתרגילים שבהם יש גם כפל וגם חילוק, גם חיבור וגם חיסור, קודם פותרים את הכפל והחילוקב.

ולאחריהם  את החיבור והחיסור. (אם נצבע את סימני הכפל ו/או החילוק בצבע אחד ואת
סימני החיבור ואו החיסור בצבע אחר, הדבר יעזור להבחנה ולפתרון נכון).

  44  ==  2255  ––  1122  ==  1133x2255  ––  33
תרגילים שבהם צבע אחד, כלומר חיבור וחיסור או כפל וחילוק, אפשר לפתור לפי הסדר ג.

2255  ——  99  ++  33  ==  1166  ++  33  ==  1199
(אם השאלה עולה, אפשר להזכיר שניתן גם לשנות את סדר הפתרון אם שומרים על

120

כיתה ג'2

120 120

כיתה ג'2

}

240
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המשמעות.  לדוגמה, אפשר לחבר קודם 25 עם 3 ומהסכום להוריד 9. חשוב להבין שאת 9
מורידים גם אם הסדר אחר.  לפעמים קל יותר לפתור לפי הסדר. 

בתרגילי שרשרת בכפל אפשר לפתור לפי הסדר ואפשר גם בסדר אחר:ד.
2244x  33  ==  88x  22x44  ==  33  אפשר לפי הסדר

2244x  33  ==  44x  22x44  ==  66  אפשר לפי סדר אחר
בתרגילי שרשרת של  כפל וחילוק מקובל לפתור לפי הסדר:

  22  ==  1100x  22  ==  55x::  884400
בכיתה שזקוקה  לכך, ראו דפי התרגול שבסוף המדריך למורה (ניתן לשכפל).ללתתררגגוולל  ננווססףף

מתרגלים אתבבששאארר  פפעעייללווייוותת  ההייחחיידדהה  ((פפעעייללווייוותת  22——88))::תרגול סדר פעולות החשבון. פפעעייללוותת  11::
הכפל והחילוק בתחום לוח הכפל לקראת שליטה בעל פה.                 

כדאי להכין את התלמידים:  צריך למצוא תרגיל כפל ותרגיל חילוק הנותנים אתללפפנניי  פפעעייללוותת  33
אותה התוצאה. אפשר לשאול, לדוגמה: 

  ==  2200                      x                      
  ==  2200                        ::                      

חשוב לבדוק כי ברור לתלמידים שבחילוק מספרים טבעיים שלמים, יש לבחור מספר גדול פי 2 או
3 או יותר, שאם נחלקו במספר נקבל 20.  אפשר להזכיר שתוצאת תרגיל כפל נקראת: "מכפלה"

ותוצאת תרגיל חילוק נקראת: "מנה".
: תפזורת כפל וחילוק.  הפתרונות מצורפים כאן: פפעעייללוותת  55    ווַײַײ66

ממננהה  66פעילות 6 — ממככפפללהה  3366        פעילות 5 –  

:  תרגול לוח הכפל.  לוחות כפל חלקיים להשלמה.  פפעעייללווייוותת  77  ווַײַײ88
.פפעעייללוותת  88  ——    ללששייעעוורריי  בבייתת

 ±∑ ‰„ÈÁÈ

, לפי שיקול דעת המורה. היחידה עוסקת בשאלות השוואה ובמושגים "גדול פי"ייחחיידדהה  ללבבחחייררההזוהי 
המתאימים לכיתה ג'. מומלץ שהמורהררעעייווננוותת  ששלל  ייחחססו"קטן פי" ובשאלות הנוגעות  להתחלה של 

תעבוד ביחידה זו בקבוצות מורה, אם יש די זמן, או אפשר להציעה לילדים מתעניינים.  אפשר
להציע לילדים לעבוד בזוגות או יחידנית.  אפשר גם לתת את השאלה לכל הכיתה לעבודה יחידנית

או בזוגות. 
פפעעייללוותת  11::

השאלה אתגרית. ילדים שסיימו לפתור את הבעיה יכולים לעבור לעבוד בפעילות 2, עד שהאחרים
יסיימו לפתור ואפשר יהיה לשמוע דיווח מפי הפותרים ולערוך דיון.

לדיווח יש לבחור ילדים שפתרו בדרכים שונות. בהמשך היחידה (עמוד 62) מוצגים שני פתרונות,
ואחרי דיווח הילדים אפשר לשוחח על הפתרונות המופיעים בספר.
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עזרה לילדים המתקשים להבין את השאלה:
כדאי להציע להם לצייר. לדוגמה: 

2 מחברות גדולות מול 5 מחברות קטנות – 
ואז להמשיך לצייר עוד 2 מחברות גדולות ומולן
עוד 5 מחברות קטנות. וכן הלאה עד שמציירים

10 מחברות גדולות ואז בודקים כמה מחברות קטנות ציירנו
(ראו הדוגמה של רועי).

שימו לב, אין צורך לתרגל רעיונות אלו, חשיפות לרעיונות אלו ניתנים לאורך כל הסדרה ואין צורך
בכיתה ג' להגיע לידי שליטה בהם. 

:  זו פעילות בעלת אתגר מיוחד ומיועדת רק לתלמידים מתעניינים.  השאלות אתגריותפפעעייללוותת  33
כיוון שלא קל להבין את השפה שבה מנוסחות השאלות.

– לאור יש 12 צבעים. מספר הצבעים גדול פי 4 ממספר העטים שלו. כלומר,בבססעעייףף  אא
יש  3 עטים. 33  ==  44  ::  1122יש פי 4 פחות עטים.  לכן  

— לשירה יש בקלמר 3 עטים. מספר זה קטן פי 6 ממספר הצבעים שיש לה. כלומר מספרבבססעעייףף  בב
יש לה 18 צבעים.1188x33  ==  66  הצבעים גדול פי 6 ממספר העטים. לכן: 

אפשר גם לפתור את השאלות עם כל הכיתה תוך כדי שיחה והסבר על משמעות כל שאלה ושאלה.
חשוב לעודד את הילדים לצייר את הבעיה.

 ÌÈ˘ÏÂ˘ÓÓ ˙Â¯Âˆ ¯˜Á®±∏ ‰„ÈÁÈ©

 ±∏ ‰„ÈÁÈ

: פפתתייחחתת  ההששייעעוורר
תרגילי בזק בעל פה: כשילד טועה, חשוב להגיב בדרך שלא תפגע בו. אפשר לומר "זה באמת מבלבל
מאוד" ולהסביר מה הטעות. חשוב שהילדים ילמדו לחפש לבד מה הטעות ומדוע טעו.  זאת אפשר

לטפח רק באווירה תומכת ומקבלת.
x33  225500  ==x44  00  == x22x2255==  220000  תרגילים מסוג:

  88  ==x  00x66  11  == x  880000  11  ==x  22x  440000
2244  ::  2244  ==227722  ::  227722  ==660000  ::  2200  ==

11224433  ++  77  ––  77  ==110000  ––  4455  ++  4455  ==
ביחידה זו כלולה משימת חקר, שבה יש לבנות מצולעים שונים מהמשולשים הירוקים שבערכה (אם
בכיתה יש צורות הנדסיות מפלסטיק, עדיף להשתמש בהן). הילדים בונים מצולעים מַײ3 משולשים,
מַײ4 משולשים, מַײ5, ומַײ6 משולשים בכל פעם. הפעילות להגיע לכל האפשרויות אתגרית ומעניינת
והיא מתאימה אולי רק לחלק מהתלמידים בכיתה. כל הילדים יכולים למצוא אפשרויות אחדות.
לילדים עם קשיים מוטוריים כדאי לתת את המשולשים מפלסטיק, או להפנות אותם לעבוד על גבי
ציור המשולשים שבספר. פעילות זו מפתחת חשיבה חזותית.  זוהי פעילות יצירתית והילדים
צריכים בכל פעם להסתכל על המשולשים מנקודת מבט שונה ולהבחין בדרך אחרת להרכיבם.
בנוסף, הפעילות מפתחת את היכולת לבדוק אפשרויות שונות לפתרון.  חלק מהילדים עובדים
בדרכים שיטתיות וחלק בניסוי וטעייה, כל אחד לפי השלב שבו הוא נמצא. בגיל זה לא נדרשת

עבודה שיטתית.
יש לצפות כי חלק מהמצולעים שהתלמידים ימצאו, הם אותם המצולעים רק בסיבוב או בשיקוף



102

(חופפים). אנחנו רוצים שהילדים יפתחו יכולת הבחנה בין המצולעים המסובבים או המשתקפים.
מומלץ שהמורה תציג לפני תלמידים דוגמאות כאלה.

לדוגמה:  הטרפזים שנוצרו מַײ3 משולשים מונחים בכיוונים שונים 
(משולשים חופפים).

אין צורך להשתמש במילה "חופפים" (השימוש נתון לשיקול המורה).
אין הכרח שכל התלמידים ימצאו את כל הפתרונות האפשריים. כדאי לתלות פתרונות שצוירו על

דף משולשים על הלוח או הקיר ולהוסיף מדי פעם פתרון נוסף שהתגלה על ידי אחד התלמידים.

— משלושה משולשים אפשר ליצור רק: בבססעעייףף  אא  
טרפז בכיוונים שונים.

– מַײ4 משולשיםבבססעעייףף  בב
אפשר ליצור 3 פתרונות:

משולש, מקבילית, משושה (קעור).

מַײ5 משולשים אפשר ליצור:

מַײ6 משולשים אפשר ליצור:
(המצולעים המסומנים בקו הם אותה צורה בשיקוף.)

:  תרגול של כפל וחילוק בתחום לוח הכפל.  כדאי להסתובב בין הילדים ולשאול אותםפפעעייללוותת  22
איך הם פתרו.  האם זכרו בעל פה? האם השתמשו בדרך אחרת?  האם הם היו זקוקים לחפצים או

לציור כדי לפתור?  
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חזרה על נושאים בהנדסה.  בתחילת השיעור אפשר לחזור על סוגי הזוויות: חדות, ישרות, קהות,
שטוחות, נישאות, זווית של סיבוב שלם.  כדאי לקשר את סוגי הזוויות למעלות: סיבוב שלם — 360
מעלות, זווית שטוחה — 180 מעלות, זווית ישרה — 90 מעלות, זווית חדה — קטנה מַײ90 מעלות,
זוויות קהות — גדולות מַײ90 מעלות וקטנות מַײ180 מעלות.  זווית נישאה  — גדולה מַײ180 מעלות

וקטנה מַײ360 מעלות של סיבוב שלם.
כדאי לחזור על סוגי המשולשים לפי הצלעות ולפי הזוויות: משולש ישר זווית, חד זוויות, קהה

זווית, שווה שוקיים, שווה צלעות. 
אפשר לחזור גם על סוגי המרובעים: מלבן, ריבוע, מעוין, מקבילית, דלתון.

:  חזרה על סוגי זוויות וגודלן.פפעעייללוותת  11  ווַײַײ22

: בניית משולש שווה שוקיים על הקטע הנתון.פפעעייללוותת  33
דוגמאות לפתרונות אפשריים מצוירים על אותו שרטוט:

וגם אלו:

:פפעעייללוותת  44
יש 9 פתרונות אפשריים (המשולשים שהם שיקוף למשולשים האלה. המשולש בציור השני משמאל

מראה זווית ישרה בין שתי השוקיים הנוספות): 

:פפעעייללוותת  55
במשימה מתבקשים הילדים למצוא זווית אחת לפחות במשולש שתהיה קטנה מַײ90 מעלות,
ולמעשה כל משולש הוא כזה.  לכן, כל נקודה בלוח שנחבר אל שתי הנקודות שעליהן יושב הקו
המצויר תיצור יחד איתן משולש מתאים.  יש 20 נקודות מחוץ לשלוש הנקודות שהקו יושב עליהן
ולכן יש 20 משולשים.  אין צורך שכל הילדים ימצאו את כל האפשרויות.  זה יכול להיות אתגר

לילדים שרוצים למצוא את כולם.
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פפעעייללוותת  66::  

מלבנים פפעעייללוותת  77::                        44

פפעעייללוותת  88::  
2 דלתונים                        8  מקביליות                               3 מלבנים            

בדלתונים ובמקביליות יש גם את המרובעים שהם שיקוף של אלה המצוירים כאן.

:  זוויות בשעון.  המדידה תמיד בכוון מחוגי השעון.פפעעייללוותת  99
: פפתתררווננוותת

השעות השלמות שבהן יש זווית ישרה — 3:00, 9:00.
זווית שטוחה בשעה 6:00 המחוג הגדול מורה על 12.

זוויות חדות בשעות:    10:00, 11:00, 1:00, 2:00.
זוויות קהות בשעות:     4:00, 5:00,  7:00,  8:00.
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בפרק זה (יחידות 20 – 25) נעסוק בפעולת הסיבוב, שתצטרף אל מה שהילדים למדו על פעולת
שיקוף ופעולת הזזה בכיתות א' וַײב' (הפרק גם עוסק בחזרה על נושאים אלה).  בפרק יש גם חיזוק
הידע בנושא זוויות.    בסוף הפרק עוסקים גם בסימטריה סיבובית, נושא שיחזור בהרחבה בכיתה

ד'.

≤∞ ‰„ÈÁÈ

îַת העזרים: טרפז אדום, 6 מעוינים כחולים, 3: 2 רצועות אדומות מתחברות, מצולעים מערּכעעזזררייםם
משולשים ירוקים, ומשולש ישר זווית (תכלת או ורוד).

îַת העזרים.  רצועה אחת נשארת ללא תנועהמתחילים מחיבור שתי רצועות מערּכפפעעייללוותת  11::
במקומה ואילו הרצועה השנייה מסתובבת ועוברת בכל פעם רבע של סיבוב שלם עד שמסיימת
סיבוב שלם ומתלכדת עם הרצועה הנייחת.  זוהי פעילות דומה למה שעשינו בהיכרות עם מושג
הזווית.  חוזרים על כך שהרצועה עושה 360 מעלות בסיבוב השלם. אם נסובב את  הרצועה 4

פעמים,  בַײ90 מעלות בכל פעם, נקבל 360 מעלות.
: "מרכז הסיבוב" ו"זווית הסיבוב".  מרכז הסיבוב הוא הנקודה שסביבה הסתובבהממווששגגייםם  חחדדששייםם

הרצועה.  זווית הסיבוב היא הזווית שהסתובבה הרצועה בכל פעם (כאן בַײ90 מעלות).
: מצוירות זוויות של 45 מעלות עד לסיבוב מלא.  הילד מתבקש לצייר את הדגל בסיבוב,פפעעייללוותת  22

כל פעם על הקו המתאים שהסתובב בַײ45 מעלות.  גם כאן בודקים כמה סיבובים של 45 מעלות יש
בסיבוב שלם.

: משתמשים בטרפז האדום מערכת העזרים.  מניחים אותו על הטרפז המצויר ומסובביםפפעעייללוותת  33
אותו כל פעם בזוית אחרת.  מצוירים קווים המאפשרים להעתיק את הטרפז כל פעם בזווית אחרת
לפי הקווים.  בסעיף א מסובבים בזווית של 90 מעלות עד שהחלק הארוך של הטרפז מסתובב ומונח
על הקו המצויר הבא.  גם כאן רואים שַײ4 פעמים סיבוב של 90 מעלות מביא לסיבוב שלם של 360
מעלות.  בפעילויות ב–ד הפעילות עם סיבוב הטרפז חוזרת על עצמה כל פעם בזווית סיבוב אחרת.
הקווים לזוויות הסיבוב מצוירים, ורק צריך כל פעם להעתיק את הטרפז על הקו החדש.  סעיף ד
אתגרי יותר, כאן מסובבים בַײ180 מעלות.  סיבוב זה אינו קל, אחרי הסיבוב הוא יהיה מצד שמאל
של הקו.  כדאי לבצע את הפעולה פיזית עם הטרפז:  לסובב חצי סיבוב עד שהחלק הארוך של

הטרפז יהיה מונח משמאל לקו (מתחת לנקודת הסיבוב).
:  אפשר לקחת מעוינים ולסדר אותם סביב מרכז הסיבוב וליצור בעזרתם עיגול שלםפפעעייללוותת  44

(ריצוף סביב הנקודה).  אפשר גם לקחת רק מעוין אחד ולהניחו על המעוין הראשון המצויר,
ולסובבו כל פעם בזווית של המעוין עצמו (60 מעלות), ולצייר סביבו.  אפשר להיעזר בקווים כל 60
מעלות.  הילדים מגלים שאפשר לסובב את המעוין 6 פעמים בזווית של 60 מעלות עד שמגיעים

לסיבוב שלם של 360 מעלות.  הציור או הבנייה של המעוינים יוצרים ציור יפה.
הילדים ילמדו מן הפעילויות שהתנסו בהן שאחרי סיבוב שלם של 360 מעלות, כל צורה חוזרת

ומכסה את הצורה המקורית שלה.  
:  הילדים יתנסו בציורים דומים עם מעוינים ויציירו בכל פעם ציור חמוד אחר בפנים.פפעעייללוותת  55

דוגמאות לרעיונות לציורים כאלה, מופיעים בפעילות 5 בספר.  
: הילדים בונים ריצוף סביב נקודה עם מעוין   כחול ומעוין בהיר.   הם שוב נשאלים עלפפעעייללוותת  66

זווית הסיבוב.  הזווית בין קו לקו היא 90 מעלות.  זו גם זווית הסיבוב של כל אחד משני המעוינים. 
הילדים בונים צורה ממעוינים כחולים ומשולשים ירוקים.  אם הילדים אינם מצליחיםפפעעייללוותת  77::

(המשולש הגדול).ססעעייףף  אאלחשוב על הצורה המתקבלת, אפשר לראות את הציור  המופיע ליד 
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זווית הסיבוב של המעוין היא למעשה גודל הזווית של המשולש שווה הצלעות (60 מעלות).  זווית
הסיבוב של המשולש היא הזווית החדה של המעוין (60 מעלות).

הילדים מתבקשים לנסות לבנות צורה נוספת ממעוינים כחולים ומשולשים ירוקים.  בבססעעייףף  בב

מתקבל ציור של משושה, כאשר המשולשים הירוקים נמצאים זה מול זה והמעוינים זה מול זה.
, 3 המעוינים הכחולים מרוצפים סביב נקודה ומתקבל משושה המורכב מַײ3 המעוינים.בבססעעייףף  גג

: כדאי להציע לילדים לעבוד עם משולש ישר זווית מערכת העזרים ולסובבו כל פעם בַײ90פפעעייללוותת  88
מעלות, לראות איך הוא נראה ולציירו. אפשר גם לסובב על הקווים הניתנים ולהעתיק את המשולש.

מתקבל ריבוע.  הריבוע מצויר כשהקודקוד פונה כלפי מטה, ויהיו ילדים שיתקשו לראות שזה ריבוע.   

≤± ‰„ÈÁÈ

ביחידה זו מתרגלים את הרעיונות של "מרכז הסיבוב" ושל "זווית הסיבוב" — הסיבוב והנקודה
שמסובבים סביבה.  כמו כן מדגישים שוב שכל צורה חוזרת לצורה המקורית שלה בתום סיבוב שלם
וחוזרים  ומדגישים שבסיבוב (שלם) יש 360 מעלות.  בנוסף, יש עיסוק ביצירה ובקבלת צורות
וציורים מעניינים, שנוסף לצד המתמטי מתבלט בהם גם מרכיב אמנותי ואסטתי.  אפשר להתבונן

, שאחדים מציוריו נוצרו מסיבוב של צורות.ääששררֶֶאאיחד עם הילדים ולנתח ציורים של הצייר ההולנדי 
).ESCHERאפשר להסתכל בספרים שלו או באתרי אינטרנט מתאימים (אפשר לחפש

îַת העזרים וסרגל. : מעוינים כחולים ובהירים, משושה מערּכעעזזררייםם  ללייחחיידדהה  זזוו
: בדרך דומה ליחידה הקודמת, מסדרים 3 משושים סביב נקודה.  אפשר לחשוב שבמקוםפפעעייללוותת  11

שלושה משושים, יש משושה אחד שמסתובב בזווית של 120 מעלות (הזווית שלו במשושה)
פעמיים, עד שהמשושה עושה סיבוב שלם.  חוזרים שוב על כך שַײ3 פעמים 120 זה  360 ושהמשושה

עושה בסיבוב שלם 360 מעלות. 
הילדים יציירו ויכירו ציורים מעניינים שניתן לבנות מוואריאציות של סיבוב.פפעעייללוותת  22,,  33  ווַײַײ44

הלמידה והתרגול כוללים כמה  פעילויות של  יצירה ואמנות.  סגנון זה מזכיר את הציורים של הצייר
, לאחר שהילדים מעתיקים את המשושה ומחברים את הקודקודיםבבפפעעייללוותת  ää .22ששררֶֶאאההולנדי 

בקווים כדי לקבל 6 משולשים, הם יכולים לבצע שינוי קטן על צלע משולש ולסובבה לצלע השנייה
(מודגם בציור). 

הם יכולים לצבוע בשני צבעים את הצורות שהתקבלו לסירוגין.   אפשר לחזור על הפעילות כמה
פעמים וליצור צורות מגוונות בשיטה דומה.
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מציירים ציור דומה של 3 משושים שמרצפים סביב נקודה.  מעבירים קווים כדי ליצורבבפפעעייללוותת  33::
משולשים בפנים וחוזרים על הרעיון מהפעילות הקודמת, לשנות צלע אחת של המשולש ולסובב
אותה לצלע האחרת ולמשולשים האחרים.  בתוך הצורה החדשה שנוצרה מציירים ציור מעניין.

אפשר להמשיך את הציור שמותחל בספר וליצור עוד ציורים אחרים בסגנון זה.
: מוצג ציור המורכב ממעוינים משני סוגים ועוד צורות בקצוות.  בפנים מצוירות דמויותפפעעייללוותת  44

שונות.  הילדים יבחנו את הציור וינסו לזהות אילו צורות מסתובבות (מעוינים משני סוגים
ותוספות).  אפשר לדבר על התהליך היצירתי של ציור בתוך הצורות, כיד הדמיון הטובה.  

הילדים יכולים לנסות ליצור ציורים בסגנון דומה לאלו שבסעיף הקודם.    פפעעייללוותת  55::

 ≤≤ ‰„ÈÁÈ

גם ביחידה זו חוזרים על הרעיונות המרכזיים של הסיבוב בעזרת יצירה של ציורים, קישוטים
ודוגמאות מעניינים.  

בבפפעעייללוותת  îַ11ת העזרים מצולעים: מעוין כחול, משושה או משולש ירוק.  ראו הוראות : מערּכעעזזררייםם
ילדים שרואים מיד איך לצייר את הפרצוף המסובב בַײ90 מעלות סביב נקודתבבפפעעייללוותת  33::ווַײַײ22..

מרכז הסיבוב המסומנת יכולים לעשות זאת.  ילדים שקצת קשה להם לראות בדמיונם איך הציור
ייראה לאחר הסיבוב, יכולים לגזור את הפרצוף מדף הגזירה בעמוד 151, לסובב אותו כל פעם ברבע

הסיבוב, לזהות איך הוא נראה ולצייר כמוהו במשבצות הריקות.  
מעודדות את הילדים לפתח את הצד היצירתי שלהם ומביאות אותם לידי הבנהפפעעייללווייוותת  44  ווַײַײ55::

שמאותה תמונה שנוצרה על ידי סיבוב המשולש אפשר ליצור ציורים פנימיים שונים שמסתובבים,
ולקבל תמונות שונות.  הילדים יכולים ליצור לעצמם צורות נוספות על ידי סיבוב של צורה ולצייר

בתוכן לפי דמיונם.  אפשר ליצור תערוכה מעבודות הילדים בקלסר או על הקירות.  

≤≥ ‰„ÈÁÈ

ביחידה זו הילדים מתנסים בסיבוב של צורות, כשמרכז הסיבוב נמצא מחוץ לצורה המסתובבת.  
הילדים משתמשים במשולשים הירוקים ומציירים אותם בסיבוב על הקווים.בבפפעעייללווייוותת  11  ווַײַײ22

בפעילות 1 מסובבים כל פעם בַײ90 מעלות ומציירים על הקו הבא.  צריך להתחיל את הציור במרחק
מה מהנקודה במקום המסומן.  נקודת מרכז הסיבוב נמצאת מחוץ למשולש.  בפעילות 2, מבצעים

אותו הדבר רק עם זווית סיבוב אחרת, בעזרת הקווים המצוירים.
פעילות בחירה.  גוזרים את המלבן מעמוד 151, גוזרים מתוכו את המחומש כך שייווצרפפעעייללוותת  33::

חור.  כדאי להראות לילדים איך לגזור את המחומש מבפנים מבלי לגזור את השוליים (לקפל את
המחומש ולהתחיל לגזור ממנו).  נועצים באחת הנקודות המסומנות.  מציירים במחברת בתוך
המחומש את צורתו.  מסובבים קצת ומציירים שוב, מקבלים מחומשים משולבים זה בזה.  אפשר
לנסות גם בנקודה השנייה ולראות את ההבדל.  הנעיצה בנקודה הנמצאת מחוץ למחומש וציור

בתוכו נותנת גם כאן סיבוב סביב מרכז הסיבוב הנמצא מחוץ לצורה.
אם שמרתם את החלק שנשאר מהמצולעים שבערכת העזרים כדאי מאוד להשתמש בו.  גוזרים
חתיכה ממנו, נועצים את הסיכה באחת הפינות של אחד המצולעים ומציירים בתוך מצולע אחר.

בבפפעעייללוותת  44..))אפשר לגוון.  (הוראות לכך מוצגות 
: בוחנים את הציור, מוצאים מה היא הנקודה שסביבה סובבו את הציור ומסמנים אתפפעעייללוותת  55

מקומה (אין צורך למצוא את המיקום המדויק). 
יש חזרה על פעולת ההזזה (שאמורה להילמד בכיתה ב').  הילדים מעתיקים את הפרצוףבבפפעעייללוותת  66::

בהזזה לשאר המשבצות.  הציור לא חייב להיות מדויק.
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: הילדים מסובבים את הפרצוף כל פעם ברבע סיבוב עד לקבלת סיבוב שלם.  נוצר ריבועבבפפעעייללוותת  77
מַײ4 ריבועים.  על הריבוע  החדש מבצעים הזזה ימינה.  כלומר, הילד מצייר למטה את 4 הפרצופים
בסיבוב (כמו בדוגמה שמעליהם) ומזיז את כל הריבוע הגדול המורכב מַײ4 הריבועים הקטנים

פעמיים ימינה.

≤¥ ‰„ÈÁÈ

גם ביחידה זו עושים חזרה על שיקוף והזזה לצד הסיבוב.   היחידה נפתחת בהדגמה של שיקוף, הזזה
וסיבוב עם אותה צורה, משולש.  

:  הילדים צריכים לרשום מתחת לכל ציור אם הוא נוצר בשיקוף, הזזה או סיבוב.פפעעייללוותת  11
הילדים יוצרים "שמיכת טלאים" בציור.  אפשר לחפש תמונות של שמיכות כאלה אופפעעייללוותת  22::  

דוגמאות דומות ולהראות לילדים בתחילת השיעור.  הפעילות דומה לפעילות עם הפרצופים
מהיחידה הקודמת.  צריך לסובב את הצורה הבסיסית של הדוגמה שמצוירת מעל ה"שמיכה" כל
פעם בַײ90 מעלות סביב נקודה שבקודקוד הימני של הצורה שעל המשבצות המצוירות.  התקבל
ריבוע גדול יותר המורכב מַײ4 הריבועים הקטנים.  את הריבוע הזה יוצרים שוב בהזזה ימינה ובהזזה

למטה.  
:  הילדים יכולים להביא דוגמה משלהם ליצירת "שמיכת טלאים" חדשה.  פפעעייללוותת  ררששוותת

בעמוד 84, אפשר ליצור דוגמאות מעניינות בצורות שונות:
בעליונה — הדוגמה נוצרת כפי שעשינו ב"שמיכת הטלאים" — מסובבים את ה"פרצוף" בַײ90 מעלות

עד ליצירת ריבוע מַײ4 ריבועים.  ריבוע זה מזיזים ימינה ולמטה וגם את התחתון מזיזים ימינה.
באמצע העמוד, יוצרים 4 ריבועים משיקוף.  קודם משקפים את הפרצוף ימינה (הצלע הימנית היא

קו השיקוף), ואחר כך משקפים את כל הציור העליון כלפי מטה.
בתחתית העמוד יוצרים את הדוגמה רק על ידי הזזות ימינה ולמטה.  

כדאי לבקש מהילדים להתבונן בציורים השונים שנוצרו מפעולות הסיבוב, ההזזה והשיקוף.     

·Â·ÈÒ ‰È¯ËÓÈÒ — ≤μ ‰„ÈÁÈÈ̇

: ביחידה זו מוצג המושג "סימטריה סיבובית".  בכיתה ד יילמד המושג יותר לעומק.  ממווששגג  חחדדשש
ראינו ביחידות הקודמות שכל צורה שמסובבים אותה סיבוב שלם חוזרת לכסות את הצורה

ללצצווררהה  יישש  ססייממטטררייהה  ססייבבוובבייתת,,  אאםם  אאפפששרר  ללממצצוואאהמקורית שהייתה לפני הסיבוב.  אנו אומרים כי 
ממררככזז  ססייבבוובב  ככזזהה,,  ששאאםם  ננססוובבבב  ססבבייבבוו,,  ההצצווררהה  תתחחזזוורר  ללככססוותת  אאתת  ההצצווררהה  ההממקקווררייתת  ששללהה  גגםם  בבפפחחוותת

ממססייבבוובב  ששללםם..
כדאי להדגים לילדים בתחילת היחידה איך לבצע את הבדיקה לסימטריה סיבובית: מניחים את
המצולע או את הצורה הגזורה על הצורה המצוירת, נועצים סיכה בנקודה המסומנת ומסובבים.  אם
הצורה מכסה בדיוק את הצורה המצוירת יותר מפעם אחת בסיבוב שלם, הרי שיש לה סימטריה

סיבובית (ראו בפעילויות 1–2).
:  מספריים, נעץ או סיכה (או עיפרון), צורות גזורות מדף גזירה בעמוד 149 שבסוף הספר.עעזזררייםם

נבדוק אם לצורות שונות יש סימטריה סיבובית ונראה כמה פעמים בסיבוב שלם הצורה מכסה את
הצורה המקורית.

הפעילויות מדגישות התנסות מוחשית.  צריך לדאוג לתת לילדים נעצים (רצוי בעלי ראש פלסטיק
גבוה נוח להחזקה), או סיכה או אפילו עיפרון מחודד היטב ( יש לדבר איתם על כללי זהירות, כמו

לא לתקוע אותה באצבע...).  
הילדים גוזרים את המצולעים מעמוד 149.  הם יניחו כל צורה על הצורה החופפתפפעעייללווייוותת  11––22::
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לה בספר.  הם ינעצו את הסיכה דרך הנקודה המסומנת גם על המצולע הגזור וגם בנקודה שבמצולע
המצויר.  צלע אחת צבועה בירוק כדי שהילדים יוכלו להבחין מתי הצורה חוזרת לנקודת ההתחלה.

מתחילים מבדיקת הריבוע.  בתחילת היחידה מומלץ שהמורה  תדגים איך לעשות זאת לכל הכיתה.    
במהלך סיבוב שלם (שבמהלכו  הצלע הירוקה חזרה ועמדה על הצלע הירוקה המצוירת), הריבוע
מכסה את הריבוע המצויר בדיוק – 4 פעמים.  פועלים כך עם שאר המצולעים ומדווחים בטבלה
שבעמוד 87.  אפשר להציע לילדים לעבוד בזוגות ולעזור זה לזה בנעיצה ובסיבוב הצורה.  אנחנו
רואים שלמרובע שונה הצלעות הנתון (משמאל למטה), כשנועצים את הסיכה בנקודה המסומנת,
המרובע מכסה את המרובע המצויר רק בסיבוב שלם. כלומר, לא מוצאים שיש סימטריה סיבובית

: ולא ניתן למצוא נקודה אחרת, שכאשר נסובב סביבה אתההעעררהה  ללממווררההמנעיצה בנקודה זו (
המרובע הוא יכסה את המרובע המצויר בפחות מסיבוב שלם, למרובע זה אין סימטריה סיבובית).

הטבלה צריכה להיראות כך לאחר מילוייה על ידי הילדים.  

יש סימטריה סיבובית?הצורה
האם הצורה חוזרת לצורה המקורית בפחות מסיבוב שלם?

. כדאי לבקש מהילדים לחפש תמונות שיש בהן סימטריה סיבובית,פפעעייללוותת  בבחחייררהה: פפעעייללוותת  33
בספרים, בירחונים או בתמונות שונות.

אפשר גם לצאת עם הילדים ולצלם בחצר בית הספר או בבית, דברים שיש להם סימטריה סיבובית,
ולהכין תערוכה מתאימה.  אפשר לחפש דברים יוםַײיומיים כמו מאוורר, צורות של סורגים או
דוגמאות על מרצפות, צלחות, מתקנים בגן שעשועים וכן הלאה.  זו יכולה להיות פעילות חווייתית

מאוד.  כדאי גם להזכיר את המעגל, שבכל חלק של סיבוב מכסה את עצמו.
אפשר לקבל כדוגמה גם תמונות שרק חלק מהן מראה צורה עם סימטריה סיבובית.  

מכיוון שהנושא חוזר בהרחבה בכיתה ד', אין צורך לתרגל מעבר למוצג כאן בספר בנושא זה, שאינו
קל להבנה בכיתה ג'.  תלמיד שלא הפנים את המושגים, יחזור אליהם בכיתה ד'. לילדים שיש קשיים

מוטוריים, אפשר לעזור לבצע את הפעילויות, גם דרך עבודה בזוגות.    
:  תרגול וחזרה על הזזה.  הילדים יציירו את התינוקות שבהמשך הציור בהזזה.פפעעייללוותת  44

מבצעים בדיקה דומה לגבי הסימטריה של הפרח שגוזרים מעמוד 149.  מסובבים אתפפעעייללוותת  55::  

מספר הפעמים
שהצורה חוזרת

לצורה המקורית
בסיבוב שלם

4

2

4/2

6

–

3

יש סימטריה סיבובית?
האם הצורה חוזרת 

לצורה המקורית 
בפחות מסיבוב שלם?

כן

כן

כן

כן

לא

כן

הצורה

ריבוע

מלבן (שאינו ריבוע)

מעוין

משושה (שווה צלעות
וזויותַײמשוכלל)

המרובע שונה הצלעות

שווה צלעות משולש
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הפרח ובודקים כמה פעמים בסיבוב שלם הפרח מכסה בדיוק את הפרח המצויר.  הסיבוב מסתיים
כשהצלע הצבעונית חוזרת לעמוד על הצלע הצבעונית של הפרח המצויר. לפרח יש סימטריה

סיבובית והוא חוזר 6 פעמים לכסות את הפרח המצויר במהלך סיבוב שלם.

· ÏÙÎÙÒÓ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ¯®≤∏≠≤∂ ˙Â„ÈÁÈ©

≤∂ ‰„ÈÁÈ

ביחידה זו מתחיל סבב חדש של בעיית מורה. הבעיה היא של חילוק מעבר לתחום לוח הכפל
ובמספרים גדולים. דיווח על דרכי פתרון אפשריות של ילדים מוצג ביחידה 31.  רצוי מאוד שהמורה
תכיר את הדרכים המוצגות שם לפני התחלת הסבב, זה יעזור לה בעבודה בקבוצה הקטנה. לאחר

דיווח תלמידי הכיתה היא תוכל לשלב את הדרכים המוצעות שם בדיווח.
בבממפפעעלל  אאררזזוו  66  ככווססוותת  בבקקוופפססאא  אאחחתת..  בבככממהה  קקוופפססאאוותת  אאררזזוו  7788  ככווססוותת??השאלה: 

אף על פי  שזו שאלת חילוק, יכולים הילדים לפתור אותה גם דרך כפל, חיבור או אפילו חיסור. כדאי
לקבל דרכי פתרון כאלה כדרכים טובות.  במהלך הדיון בקבוצה הקטנה ובמליאה כדאי להראות גם
רישום של תרגיל חילוק לשאלה זו.  אם תלמיד מתקשה להבין את השאלה, כדאי לבקש ממנו לצייר
מספר קבוצות של 6 כוסות, כדי שיקבל את התחושה של מה שנדרש.  יהיו ילדים שיעבדו כאן
באסטרטגיות של ייצוג ישיר על ידי ציור של 78 דברים והקפתם בקבוצות של 6. דרך זו טובה לאותם
ילדים ואין לשלול אותה מהם, אך אפשר להתחיל לכוון את הילדים או להראות להם מה האחרים

עושים. מומלץ להתחיל עם כמות שקל לחלק אותה לַײ6 מבלי למנות את כל החפצים הרבים. 
:ההפפתתררווןן  ששלל  ייעעללמוצגת דרך דומה של ציור כל 78 הכוסות (הדרך של חגי). מוצג גם בבייחחיידדהה  3311

מתחילים מכפל של עובדות מוכרות, כגון:
אז נשארו 48 כוסות.3300x55  ==  66  אם בַײ5 קופסאות יש:    כוסות 

1133  ==  88  ++  55לכן ארזו 13 קופסאות:  4488x88  ==  66  48 כוסות אפשר לארוז בַײ8 קופסאות:    

שמשתמש בכפל בַײ10.  זו דרך יעילה להתחיל. ההפפתתררווןן  ששלל  טטללייבעמוד הבא מוצג גם 
1100  ==  66  ::  6600קל להתחיל מַײ60 כי 60 מתחלק לַײ6 בקלות:             
33  ==  66  ::  1188נשארו 18 כוסות.                                                

יחד יש 13 קופסאות.
יהיו ילדים שיכתבו את הפתרון על ידי רישום תרגילי כפל, בדומה לפתרון של טלי.

פפתתררווןן  עעלל  יידדיי  ההפפררדדהה  ללעעששררוותת  ווייחחיידדוותת  עעםם  ששאאררייוותת::
דרך אחרת המוצגת בספר היא הדרך של אייל, והיא מעניינת מאוד אם כי מוכרת פחות, ומבוססת
על פילוג של עשרות ויחידות.  בכתה ד' הילדים יכירו דרך כזו יותר כי היא מובילה לקראת ה"חילוק

הארוך" הסטנדרטי.
דרך זו היא הרחבה טבעית של הפילוג בכפל.  בכפל, בחיבור ובחיסור, היה נוח מאוד לפתור על ידי

הפרדה לעשרות וליחידות, אולם בחילוק  לרוב זה קשה יותר.  
: אם ילד פתר בדרך זו, חשוב לעזור לו ולילדים אחרים להבין מה משמעותההפפתתררווןן  ששלל  אאייייללראו את 

השארית.  זוהי דרך אתגרית וההחלטה אם להראותה לכל הכיתה נתונה לשיקול דעתה של  המורה. 

אייל הפריד את 78 הכוסות לַײ8 ולַײ70.  אם אורזים 70 כוסות בקופסאות שבכל אחת יש 6 כוסות,
נשארות 4 כוסות לא ארוזות:
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(כי קופסאות 11 = 6 : כוסות 66).==  66  ::  7700(שארית 4)  11 קופסאות 
כוסות   נשארו 2 כוסות לא ארוזות.==  66  ::  88צריך לחלק עוד 8 כוסות:       (שארית 2) 1 קופסה 

(כדאי גם לחזור על צורת הכתיבה של השארית).
אם נאסוף את הכוסות שנשארו כשאריות 4 וַײ 2, יש 6 כוסות אותן אפשר לארוז בקופסה נוספת. 

בסך הכול ארזו את הכוסות ב:               13 קופסאות  = 1 +1 + 11  
כדאי לקבל דרך זו, גם אם לא קל לחשב בה. זוהי דרך יפה מאוד המעידה על הבנה רבה של התלמיד

–  אפשר ללמוד הרבה על הידע של התלמיד – תוך כדי פתרון השאלה.
אפשר לתת יותר זמן לאותם ילדים הפותרים על ידי הפרדת המספר לעשרות ויחידות וחילוק עם

שארית, עד שיראו כי כדאי לפרק את המספרים בדרך נוחה יותר לחילוק. לדוגמה:  לחלק 78 
לַײ60 ולַײ18.  אין צורך להגיע לרעיון זה בזמן פתרון השאלה הזו בקבוצת מורה.  ביחידה 31 מתחיל
פרק שלם בנושא חילוק במספרים גדולים, המכיל  תרגול רב בשאלה איך לחלק בדרכים נוחות.

אפשר לערוך דיון בקבוצות הקטנות, או בפרק 31, שם מוצע הדיון במליאה.

.אאווממדדןן  וועעייגגוולל  ממסספפררייםם:  בבייחחיידדהה  2266
מומלץ לפתוח את השיעור בפעילויות בעל פה של אומדן בכפל, עם כל הכיתה.פפתתייחחתת  ההששייעעוורר::

כדי לאמוד יש לעגל את המספרים כך שיהיה קל לכפול אותם. חשוב להדגיש שבאומדן אין צורך
להגיע לתוצאה המדויקת.

9, האם קרוב לַײ160 או לַײx?260:      16בבעעררךךלדוגמה: כמה זה 
כדאי להראות שאת הַײ9 אפשר לעגל לַײ10 ואז התוצאה היא קרובה (וקטנה מַײ160) כי אם היינו

כופלים 10 בַײ16 היינו מקבלים 160.
21?  לעגל את 99 לַײ100 ואת 21 לַײx.20כדאי לשאול גם:   כמה זה בערך   99 

x 20והתוצאה בערך:     2000 = 100 
סעיפים א וַײב. מומלץ לאחר מכן לתתפפעעייללוותת  11כדאי לעבור יחד עם התלמידים על הדוגמאות ב

לתלמידים תרגילים נוספים דומים בעל פה: 
 110x 100  13  נעגל לx            13
 21x 20   15   נעגל לx    15←← 10x 10 + 15x15

: בפעילות זו צריך למצוא מספרים שהמכפלה שלהם היא 1,200. הדבר עוזר לתרגל כפלפפעעייללוותת  22
בעשרות ובמאות שלמות וגם ללמידת לוח הכפל והחילוק.  כמו כן מחזקת פעילות כזו את הקשר
שבין  הכפל והחילוק במספרים קטנים, כמו 12, לבין מספרים גדולים, כמו 1,200. כדאי לחזור עם

התלמידים בתחילת השיעור על תרגילים, כגון: 
  33x5500  44x4400  6600x                      22

  3300x5500  4400x4400  6600x      220000
, כפי שלמדו בספר השני. דרך זו נקראתבבחחזזררהה  עעלל  ככפפלל  בבטטוורר  בבדדררךך  הה""ררגגייללהה""ביחידה זו עוסקים גם 

". בכתות ב' וַײג' עד עכשיו, עסקנו הרבה בפתרון תרגיל כפל של מספרככפפלל  בבטטוורר  בבששווררהה  אאחחתתכאן "
חדַײספרתי ברבַײספרתי על ידי פילוג ואמצעי המחשה של המבנה העשורי. דרך זו פשוטה ומוכרת
לילדים.  כאן חוזרים, מתרגלים ומחזקים את הדרך המקוצרת, הסטנדרטית, תוך כדי חזרה על
המשמעות של דרך הביצוע. חשוב מאוד לעסוק בכפל מתוך הבנה ולא רק באופן טכני.  ילדים

שמתקשים בזאת, אפשר לחזור ולעבוד איתם עם לבניַײ10 ולקשר צעד בלבנים וצעד בתרגיל.   
: התלמידים פותרים שאלה דוַײשלבית. באמצעות  השאלה שוב מתרגלים כפל מספרבבפפעעייללוותת  44

חדַײספרתי במספר תלתַײספרתי וגם חיסור מאלפים שלמים.  אפשר להציע לפתור בזוגות.
חזרה על כפל וחילוק עם נעלם של עשרות, מאות ואלפים שלמים.פפעעייללוותת  55::
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: תרגול כפל מאונך וכפל עם נעלם.פפעעייללווייוותת  66––77  ——  ששייעעוורריי  בבייתת

     ≤∑ ‰„ÈÁÈ

מומלץ לפתוח יחידה זו בתרגול  של אומדן ועיגול מספרים בעל פה,  בדרך דומהפפתתייחחתת  ההששייעעוורר::  
למה שנעשה ביחידה 26.  לאחר התרגול בעל פה רצוי לעבור על סוגי  הפעילויות ולהציגן לפני

התלמידים בליווי דוגמאות.
: כדאי לשאול את כל הכיתה: האם המכפלה של 4 בַײ32 תהיה גדולה, קטנה או שווהפפעעייללווייוותת  11––22

לַײ120?  איך ידעתם?  כדאי להראות באיזה אופן רשומה הפעילות בספר.  צריך להוסיף 
סימן <, >, =:

  112200             3322x  44
5522x3300             550000,,11  אפשר לתת את הדוגמה: 

550000x  3300,,11  ==  5500  כדאי לדבר על כך שאם מעגלים ל:    
התשובה של התרגיל המקורי תהיה גדולה מַײ1,500, כי עיגלנו את הגורם השני כלפי מטה וכך

לַײ1,500.  ששווווהה  קיבלנו מכפלה ש
להלן הצעות לתרגילים נוספים במליאה, שבהם התלמידים נדרשים לסמן >, <,  = 

      112200             3388x33
      558800             99x5588
  11,,000000             2244x5522
  33,,220000             7799x3399
:  פפעעייללווייוותת  33––44

דומות לפעילויות ביחידה הקודמת. צריך למצוא 2 מספרים שאם נכפול אותם זה בזה נקבל 2,400.

בפעילות 4 צריך למצוא 3 מספרים שאם נכפול אותם זה בזה נקבל 1,800. זוהי פעילות אתגרית יותר.
אפשר לכוון את התלמידים לחפש את הגורמים של 18 בלוח הכפל, ולהקיש לפתרון במספרים

הגדולים.
1188x2233  ==  1188x33x22  ==  99  לדוגמה:        

2200    ווככוו''11880000x  33x  ==  3300  22            אאוו    880000x  3300x,,11  ==  3300  לכן:                     
:  שאלה רבַײשלבית אותה יש לפתור במחברת. אין צורך לפתור במדויק, אפשר לעגלפפעעייללוותת  55

ולכפול וכך למצוא אם 1,000 המקומות באולם יספיקו.  כמובן שהעיגול חייב להיות כלפי מעלה.
אם מעגלים כלפי מטה אפשר לטעות כאן.  

דוגמה לחישוב מתאים:  8 כפול 30 הם 240.  במקום 9 שורות כפול 25 נבצע 10 כפול 25 שהם 250.
240 ועוד 250 הם כמעט 500 (490).  10 שורות נוספות כפול 43 הם 430. 500 ועוד 430 הם 930 וזה

לא מספיק לַײ1,000 התלמידים.  עיגלנו כלפי מעלה ולמרות זאת אין מספיק מקומות.  
:  תרגילי חזרה על כפל בטור.פפעעייללוותת  66

: הפעילויות חוזרות ומתרגלות את מה שנלמד ביחידה.——    ששייעעוורריי  בבייתתפפעעייללווייוותת  77––88––99

 ≤∏  ‰„ÈÁÈ

פפתתייחחתת  ההששייעעוורר::
כדאי לפתוח את היחידה בהבאת דוגמאות לפני כל הכיתה, לסוג הפעילויות המופיעות בסעיפים 4 וַײ5. 

––  7722                          4411  >>  דוגמה:       
כדאי להרחיב את הדיבור על המשמעות של תרגיל כזה: איזה מספר צריך להפחית מַײ72 כדי לקבל

תוצאה קטנה מַײ41.
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אפשר להציע ניחושים ולבדוק אותם:                  
וזה גדול מַײ4422.41  ==  3300  ––  7722אם נפחית 30 נקבל:     
וזה  כבר קטן מַײ41 וזה מה שצריך לתרגיל.4400  ==  3322  ––  7722אם נפחית 32 נקבל:     

אילו עוד מספרים מתאימים?  כמובן מספרים הגדולים מַײ32.  
 72 –33 = 39

38 = 34 – 72  וכן הלאה ....
ייתכן שמישהו בכיתה יציע מספר הגדול מַײ72. גם זו תשובה נכונה שנותנת מספר שלילי בתוצאה.

7733  ––  117722––  ==לדוגמה:    
כדאי לשאול:  מה המספר הקטן ביותר האפשרי? כמובן 32.

עם זאת, תלמידים שמתקשים בנושא המספרים השליליים ימשיכו וילמדו נושא זה בעתיד ויפנימו
אותו אז. 
:  מומלץ לעבודה במליאת הכיתה. התלמידים צריכים למצוא תרגילי כפל מהמספריםפפעעייללוותת  11

x,503הרשומים, כך שהמכפלה תצא בטווח המספרים שבין 1,200 לַײ1,800.  למשל:  3 
 39x 8 , 41x201

כדאי להקדיש  כַײ10 דקות לעבודה עצמית, ולעודד אומדן על ידי עיגול מספרים.  
כדאי להראות גם תרגיל אחד כמו בפעילות 5.  כאן צריך למצוא הפרש הגדול מַײ41.

  >>  4411               7722  ––
איזה מספר ייתן תשובה השווה לַײ41?  

    7722  ––  3311  ==  4411
    7722  ––  3300  ==  4422

וכן הלאה ...4433  ==  2299  ––  7722        
כל מספר שנרשום הקטן מַײ31 ייתן תוצאה הגדולה מַײ41. 

                      x                      22440000  ==  : כפל כמו ביחידה הקודמת:     פפעעייללוותת  66

ÙÒÓÓ ÌÈ¯Î‰ — ÌÈÂÂÎÙÒÓ ˙¯ ÌÈÈÏÈÏ˘ ÌÈ¯®≤π ‰„ÈÁÈ©

  ≤π ‰„ÈÁÈ

ביחידה זו מתוודעים למספרים השליליים (המכוונים), כפי שהם מתבטאים בחיי היוםַײיום.
עושים זאת ברמת היכרות בלבד.

בפתיחת היחידה כדאי לשאול את התלמידים היכן שמעו על מספרים כמו מינוס אחד (1–),
מינוס שתיים (2–) וכדומה. אפשר לדבר על טמפרטורות, חשבון בנק, מעליות היורדות לקומות
מרתף, כגון חניונים ועוד.  ביחידה מודגמים מצבים דומים.  המספרים השליליים מופיעים ביחידה

זו בייצוגים שונים:
במאוזן — בציר מספרים, במאונך — מדחום, מעלית.

כדי להמחיש יותר את המספרים השליליים ולהפוך את העיסוק בהם לעיסוק דינמי, אפשר לבנות
עם הילדים מעלית בבניין מצויר: לוקחים מלבן קרטון. במרכז המלבן חורצים שני חריצים לאורך.

החריצים לא יגיעו עד קצה הדף, כמו בציור א:
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מכינים מלבן ברוחב כפול ועוד קצת מרוחב החריצים ומלבישים אותו על הפס שנוצר במרכז
המלבן, כמו בציור ב.

בעזרת סרגל מחלקים את המלבן לשני חלקים שווים, כל חלק מחלקים שוב לַײ2 קומות או יותר. ליד
קו האמצע כותבים 0. ליד כל קו קומה כותבים את המספר המתאים כמו בציור ג. אפשר להדביק גג

כדי לשוות לציור מראה של בניין.  אפשר לתת הוראות להזיז את המעלית מקומה לקומה.
לדוגמה:  המעלית נמצאת בקומה 2.  היא ירדה לקומה 2–. כמה קומות ירדה? 

או:  המעלית בקומה 2, היא ירדה 3 קומות. לאיזו קומה  ירדה?
הילדים יכולים לעבוד בזוגות.  פעם אחד שואל והשני מפעיל את המעלית ועונה.  אחר כך

מתחלפים בתפקידים.

ÈÙÓ ‰·Â˙ ÁÂ˙ÈËÓ˙Î‰ ˙ÏÂÎÈÂ ˙‰ÏÏ

 ≥∞ ‰„ÈÁÈ

הפעילות ביחידה זו מפתחת תובנה מתמטית וראשית של חשיבה אלגברית. היא מותאמת לילדים
בכתה ג'. הילדים צריכים לגלות את הקשר בין מספר הנקודות על כל צלע של המשולש לבין מספר

מיחידה V .7הנקודות במשולש כולו, בדומה לפעילות הַײ 
תחילה,  משלימים את המשולשים הבאים בסדרה, על ידי ציור הנקודות. 

הילדים מקבלים זמן למצוא חוקיות. רצוי לכוון אותם לפרק את הנקודות בדרך כלשהי ולסמנם.
לאחר מכן, מתקיים דיון שבו מציגים הילדים את תוצאותיהם. לאחר הדיון אפשר להפנות את
הילדים להמשך העבודה בספר.  מוצעות דרכים שונות.  מוצגת התחלת הרעיון בדרך מסוימת
והילדים מתבקשים להמשיך בדרך המוצעת.  הפעילויות מוליכות את הילדים להכיר פתרונות
בדרכים שונות ולהגיע להכללה של הדרך המוצעת.  כדאי לעודד את התלמידים לתאר הכללות של
החוקיות: בציור, במילים ובתרגילים.  אפשר למצוא כמה נקודות יש בכל המשולש שיש לו 10

נקודות בצלע לפי השיטות השונות, ולראות אם מקבלים את אותה התוצאה בכל פעם.

– בסוף הפעילויות. מה יהיה מספר הנקודות בצלע אם מספר הנקודות בכלששאאללתת  אאתתגגרר  ממייווחחדד
המשולש הוא 42?  השאלה דורשת חשיבה של "הליכה אחורה" כדי לפתור אותה.  כדאי לקחת את
אחת השיטות לפתרון ולבדוק בעזרתה.  לדוגמה, השיטה של נועם,  לסמן את כל הנקודות בצלע

אחת, ואחר כך לסמן את הנקודות שנשארו בצלע השנייה ואת הנותרות בשלישית.
אם יש 4 נקודות בצלע. החישוב יראה כך:

44  ++  33  ++  22  ==  99
צריך לחבר שלושה מספרים עוקבים שהסכום שלהם הוא 42.  אילו מספרים יכולים להיות?

אפשר לפעול על פי ניסוי וטעייה.  לבדוק כמה אפשרויות.  ראינו שכשיש 10 נקודות בצלע מקבלים
27 נקודות בכל המשולש.  אפשר לנחש:   15 נקודות בצלע לדוגמה:

2
1
0

–1
–2

ציור גציור בציור א
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1155  ++  1144  ++  1133  ==  4422
קיבלנו כאן את הסכום המבוקש.  כלומר, יש 15 נקודות בכל צלע.  לפעמים יש צורך בכמה ניחושים

כדי להתקרב לתוצאה המבוקשת.    
: היא יישום דומה לפעילות 1.  צריך לפרק את המגדלים בדרך שניתן יהיה להגיע לחוקיותפפעעייללוותת  66

של צמיחת המגדלים. 
: היא פעילות בחירה, שיש בה אתגר מיוחד ומיועדת לתלמידים מתעניינים במיוחד.פפעעייללוותת  77

התלמידים מתבקשים לחבר פעילות דומה.  אפשר שיכינו פעילויות לילדים אחרים.
: תרגילי חזרה על לוח הכפל והחילוק. פפעעייללוותת  88

:  תרגול חיבור וחיסור בטור.——  ששייעעוורריי  בבייתתפפעעייללוותת  99––1100

· ˜ÂÏÈÁÙÒÓ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ¯
·©®≥¥≠≥± ˙Â„ÈÁÈ© ®‚ÂÏÈÙ ˙¯ÊÚ

 ≥± ‰„ÈÁÈ

הפרק כולו עוסק בחילוק במספרים גדולים.  הפרק מתחיל בדיווח של פתרונות התלמידים לאחר
סבב בעיית מורה  מיחידה 26.  כדאי לערוך דיון כיתתי גם אם טרם הסתיים הסבב הכיתתי, כיוון

שדרכי הפתרון כאן הן בסיס לשאר הפרק.
לשיקול דעת המורה, אפשר להמשיך עם הקבוצות לאחר סיום הדיווח או לא.

ההדדייווןן  בבאאססטטררטטגגייוותת  ההפפתתררווןן  ההששווננוותת  ננייתתןן  בבייחחיידדהה  2266  בבממדדררייךך..
בספר  נאמר שבמקרים רבים לא נוח לפלג לעשרות וליחידות (יחידה 31 ,עמ' 107ההעעררהה  ללממווררהה::

למטה).    עם הזמן, בכיתה ד', יילמד נושא האלגוריתם הסטנדרטי של "חילוק ארוך".  ה"חילוק
הארוך" דווקא כן מבוסס על פילוג לאלפים, מאות, עשרות ויחידות ואיסוף של שאריות.  כך
שההתמודדות בדרך של שאריות (הדרך של יואל בעמוד 107) יכולה לתרום בעתיד להבנת

האלגוריתם הסטנדרטי.   
:  לומדים להבחין בין תרגילי חילוק שתוצאתם קטנה מַײ10 לבין תרגילי חילוקפפעעייללווייוותת  11––33

שתוצאתם גדולה מַײ10. הבחנה זו תעזור לתלמיד לראות אם עליו לפתור בעזרת הידע של לוח
הכפל או להשתמש בפילוג. כדאי לחזק את השליטה בחילוק בעשרות שלמות. 

בחלק מהפעילויות, הילדים מתבקשים למיין את התרגילים ולראות אם התוצאה גדולה מַײ10 מבלי
לפתור.

יש הכוונה לפירוק המספר המחולק למספר שהוא כפולה של 10 ולמה שנשאר ממנופפעעייללווייוותת  44––66::
3355  ++  55  ::  5500  ==  55  ::  8855..55  ::שהוא בתחום לוח הכפל. למשל:    

: פתרון שאלה מילולית במחברת במספרים דומים.פפעעייללוותת  77
: תרגול כפל וחילוק בעשרות ובמאות.פפעעייללוותת  88
: פעילות אתגר. יש לשבץ סימני פעולה וסוגריים כך שתתקבל התוצאה הרשומה. יש כאןפפעעייללוותת  99

חזרה על סדר פעולות החשבון.
1100  ==  44  ++  33  ++  22  ++  11:      ההצצעעהה  ללפפתתררווננוותת

3366==44x99==44x33x                                                  ((11  ++  22))
גם כאן אפשר לנתח את המצב ב"הליכה אחורה".  למשל, כדי להגיע לַײ36, אפשר לנסות 9 כפול 4.

9 יכול להתפרק לַײ3 וַײ3.  כלומר, אפשר לרשום 
3366==44x33x      33  .2כדי להגיע לַײ3 כפול 3 אפשר לחבר 1 וַײ

חזרה על חילוק על ידי פילוג בדרכים שנלמדו ביחידה.——    ששייעעוורריי  בבייתת::פפעעייללוותת  1100
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ממשיכים לתרגל חילוק במספרים גדולים. מוצגת שאלה. תוכלו לבחור אם לתת לילדים לפתור
אותה מיד, לבקש מהם לדווח על דרכי הפתרון שלהם, ואז להשוות לדרכים שבספר, או לבחור
לעבוד תחילה בספר ולראות את דיווחי הילדים שבעמוד 111. במה מתלבט רונן?  רונן פירק את
המספר למאות, עשרות ויחידות, אך ראה שקשה לחלק כל אחד מהם לַײ3.  נשארות שאריות.
(ההתחלה של רונן היא בדרך דומה לזו שהודגמה בתחילת הפרק בדרכי פתרונות הילדים.)  איך עזרו
לו החברים לפתור את הקושי? מומלץ לעבור עם התלמידים על הדרכים המוצעות ולהשוות ביניהן.
אין צורך לפתור בדרך של רונן, דרך זו אינה קלה ואינה נוחה. ביחידה זו אנו מעודדים את

התלמידים להגיע לפירוק המספר בדרכים נוחות.
: הילדים יפתרו את השאלה של 720 נורות, 3 לכל רמזור, כמה רמזורים, במחברת.  כדיפפעעייללוותת  22

לפתור צריך לחשב   3 : 720.  העיסוק בשאלה הבנויה כסיפור מציאותי, עוזר להבין איך לבצע את
. 112200  ++  660000החילוק. הם יכולים  להפריד למשל 720 ל:  

: התלמידים מפרידים מספרים למספרים נוחים, ורואים שיש כמה אפשרויות להפרדה.פפעעייללוותת  33––55
: תרגול הקשר בין כפל וחילוק בשלשות של 2 גורמים ומכפלה.פפעעייללוותת  66
: חילוק והפרדת המספרים כפי שנלמד.——  ששייעעוורריי  בבייתתפפעעייללוותת  77

 ≥≥ ‰„ÈÁÈ

, המפתחת תובנה מספרית: יש להוסיף מספרפפעעייללוותת  11אפשר לפתוח את היחידה בדיון כיתתי ב
כדי ליצור סכום שיתחלק במספר הנתון. צריך לחשוב לאיזה מספר כדאי להשלים. 

של הפעילות התלמידים משלימים כרצונם, תוך כדי הפעלת שיקולי דעת למה כדאי לחלק.בבססעעייףף  בב
ססעעייףף  בבססעעייףף  אאדדווגגממאאוותת  ללפפתתררווןן::    

((1188  ++  22))  ::  22  ==  1100((3344  ++  66))  ::  44  ==  1100
((4433  ++  22))  ::  55  ==      99                                      ((3344  ++  22))  ::  99    ==      44
((2266  ++  22))  ::  44  ==      77  ((3344  ++  22))  ::  66    ==      66

((3344  ++  2266))  ::  66  ==  1100
מתרגלות חילוק במספרים גדולים.  אפשר לפתור על ידי פירוק המספר למספריםפפעעייללווייוותת  22––33::

נוחים.
בהתחלת התרגיל. מומלץ לעבוד עם התלמידים על איך קוראיםננעעללםם  מתרגלת חילוק עם פפעעייללוותת  44::

תרגיל כזה. אפשר לחשוב על המספר החסר בחילוק או לפתור בעזרת כפל.  הפעילות מדגישה את
הכפל כפעולה הפוכה של החילוק.  רוב התרגילים כאן הם בתחום לוח הכפל עד 10, להוציא סעיף
ח, שהתוצאה שלו מנה של 12, ולכן צריך תרגיל שכשנחלק בַײ4 התוצאה תהיה 12 (או 12 כפול 4).

: גם היא פעילות אתגרית, ובה צריך לשבץ מספרים בתרגילי שרשרת בכפל וחילוק.פפעעייללוותת  55
תוצאת התרגיל צריכה להיות מבין המספרים הנתונים.

33x  44  ::  66  ==  22                    66x33  ==  44  ::  22  (יש עוד פתרונות):    דדווגגממאאוותת  ללפפתתררווננוותת

≥¥  ‰„ÈÁÈ

פפתתייחחתת  ההששייעעוורר::
, המפתחת תובנה מספרית. יש להוסיף מספרפפעעייללוותת  11אפשר לפתוח את היחידה בדיון כיתתי של 

כדי ליצור סכום שיתחלק במספר הנתון; צריך לחשוב לאיזה מספר כדאי להשלים.
בסעיף ב של הפעילות נתון המספר 39 ואליו צריך להוסיף מספר כך שאת הסכום שיתקבל  אפשר

יהיה לחלק ולקבל כל פעם תוצאה שונה במספרים שלמים. 



171

ללססעעייףף  בבללססעעייףף  אאתתששוובבוותת  אאפפששררייוותת
(52 + 2) : 9 = 6(39 + 1) : 4 = 10
(60 + 3) : 9 = 7(39 + 6) : 5 =   9
(37 + 3) : 5 = 8(39 + 3) : 6 =   7

(39 + 5) : 4 = 11
(39 + 9) : 6 =   8

ויש כמובן אפשרויות רבות נוספות.
:  שאלת חילוק מורכבת לכל הכיתה. כדאי לקרוא ולדון במשמעות הבעיה ואיך אפשרפפעעייללוותת  22

לגשת לפתרון. יש לתת לתלמידים כַײ10–15 דקות לנסות להתמודד עם פתרון הבעיה. כדאי
להסתובב בין התלמידים הזקוקים לעזרה.  לאחר שרוב תלמידי הכיתה יסיימו, כדאי לשמוע דיווח
מפי  2–3 תלמידים  על דרכי הפתרון השונות שלהם. אסטרטגיות הפתרון מופיעות בהמשך

היחידה. לאחר הדיווח אפשר להשוות לדרכים המופיעות בספר.
. רונית ציירהררווננייתתאפשר לפתור את הבעיה על ידי ייצוג ישיר ובציור, כמו שרואים בפתרון של 

צלחת לכל ילד.  בכל צלחת 2 עוגיות ריבה וַײ4 עוגיות אחרות, יחד – 6 עוגיות בצלחת. רונית חיברה
את מספר העוגיות בַײ2 צלחות ואחר כך  חיברה זוגות צלחות, עד שהגיעה לַײ78 עוגיות.

 24 + 24 + 24 + 6 = 78
בשלב הבא,  ספרה את מספר הצלחות וראתה שיש 13 צלחות. כלומר 13 ילדים השתתפו במסיבה.

26x13 עוגיות = 2 היא בדקה:  כמה עוגיות ריבה יש בַײ13 צלחות?        
52x13 עוגיות = 4 כמה עוגיות שוקולד יש בַײ13 צלחות?     

ניחשה: אם במסיבה השתתפו 10 ילדים. כמה עוגיות מכל סוג היו?ששררייתת
 2 = 20x 4 = 4010            וַײx  10

יחד יש 60 עוגיות. נשארו 18 עוגיות, כלומר צריך להוסיף עוד ילדים.  כל ילד מקבל 6 עוגיות, 
נחלק את העוגיות שנשארו:    3 ילדים יקבלו עוגיות   3 = 6 : 18  

33  ++  11331100  ==עוד  3 ילדים הם עוד 6 עוגיות ריבה ועוד 12 עוגיות שוקולד.  יחד יש 13 ילדים: 
26 עוגיות ריבה וַײ52 עוגיות שוקולד. 

6600  ==  66  ::  7788  1133  ==  66  ::  1188  ++  66  ::פתרה כך: כל ילד מקבל 6 עוגיות לכן:       חחגגייתת
2266x1133  ==  22  13 ילדים. כל אחד מקבל 2 עוגיות ריבה:     
5522x  1133  ==  44  כל אחד מקבל 4 עוגיות שוקולד: 

, שהם תרגילי חזרהבבפפעעייללוותת  33תלמיד שפתר מיד יכול להתקדם ולפתור את התרגילים עם הנעלם 
, שבה צריך לשבץ אתפפעעייללוותת  44ותרגול כפל וחילוק בתחום לוח הכפל.  כמו כן, אפשר להשלים את 

סימני הפעולה החסרים. פעילות זו חוזרת ומחזקת כפל וחילוק בַײ1.
. פעילות זו מפתחת תובנה מתמטית ובה לומדים התלמידיםבבפפעעייללוותת  55לאחר הדיווח אפשר לעבוד 

לפתור תרגילים על סמך תרגיל קרוב נתון ולנמק. 
x.11= 6            10 כדי לפתור את התרגיל  x:  השתמש בשיוויון  60 = 6 ללדדווגגממהה

: יש בַײ11 עוד קבוצה אחת של 6 לכן לַײ60 נוסיף 6 והתשובה היא 66.ההההססבברר  ההוואא
יש לשים לב מתי הגורם בתרגיל גדול מהגורם בתרגיל הנתון: 10 לעומת 11, ומתי הוא קטן יותר:

9 לעומת 10, כי אז צריך להפחית קבוצה של 6 מהַײ60. 
:  מתרגלים חישובים מהירים בעל פה שמראים את הקשר בין 4 , 25, וַײ100 בכפל ובחילוק.פפעעייללוותת  77
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:  היא פעילות אתגר, ובה צריך לשבץ 3 מספרים בתרגילי שרשרת בכפל וחילוק כדי לקבלפפעעייללוותת  88
פעם את התוצאה הגדולה ביותר, ופעם  —  את התוצאה הקטנה ביותר.

12x6 = 2 : 4 :   התוצאה הגדולה ביותר 12:      פפתתררווננוותת
1x2 = 6 : 3 התוצאה הקטנה ביותר 1:

:  חזרה על כפל וחילוק בתחום לוח הכפל.פפעעייללוותת  99  ——    ששייעעוורריי  בבייתת

·˘®≥π ≠≥μ ˙Â„ÈÁÈ©  ÌÈ¯
בפרק זה נתמקד במספר נקודות:

11..  חחללווקקתת  ששללםם  ללחחללקקייםם  ששווננייםם..
2–1כגון:  ההככררתת  ששבברריי  ייחחיידדהה..2. 

1–4
1–3

1–6
1–8

1–12
1–5

1– 10
1–7

1–9
1–60

3–2. כגון:   חחללקקייםם  ששווווייםם  בבששללםם  אאחחדד3. 
2–4

3–4
וכן הלאה.8–2

4–1ולַײ2–1ַײ ששבבררייםם  ששוווויי  עעררךך  לל4. 
55..  ההששוווואאתת  ששבבררייםם..  

(כגון: כמה רבעים יש בַײ3 שלמים?).ממצצייאאתת  ככממהה  חחללקקייםם  ששווווייםם  בבייוותתרר  ממששללםם  אאחחדד6. 
.ההששבברר  ככחחללקק  ששלל  ככממוותת7. 
ששבבררייםם  בבחחיייי  ייווםםַײַײייווםם..8. 
. ששאאללוותת  ממייללווללייוותת  ממגגווווננוותתההתתננססוותת  אאייננטטוואאייטטייבבייתת  וועעלל  יידדיי  ההממחחששהה;;9. 

 ≥μ ‰„ÈÁÈ

משומשים או דפים אחרים. Aלקראת יחידה זה יש להכין דפי נייר מלבניים לכל ילד. אפשר דפי 4
.  השאלה עוסקת בחלוקה שלבבקקבבווצצתת  ממווררהה: ביחידה זו מתחיל סבב שאלה ששאאללהה  בבקקבבווצצתת  ממווררהה

20 כוסות למכלים. 
כל 8 כוסות ממלאות מכל.  כמה מכלי שוקו ממלאים 20 כוסות?

יש הפניה לדיווח כיתתי ומוצעות שתי דרכים לפתרון.  כדאי להשוות דרכים אלו  עםבבייחחיידדהה  3399
הפתרונות של התלמידים בכתתכם.

פתרה כך:ששררייתת
היא ציירה 8 כוסות הממלאות מכל אחד.  עוד 8 כוסות הממלאות מכל שני ועוד 4 כוסות הממלאות

חצי מכל שלישי.   היא כתבה תרגיל:         20 = 4 + 8 + 8

צייר 3 מכלים. הוא צבע 2 מכלים וכתב על כל מכל 8. כי 8 כוסות ממלאות את המכל.דדנניי
את המכל השלישי צבע עד האמצע וכתב עליו 4. כי 4 זה חצי של 8. 

דני אמר: די בשני מיכלים וחצי כדי למלא 20 כוסות. היה צריך 3 מכלים שלמים ולהשתמש 
2 מתוכם.2–1בַײ

יכול להיות שיהיו ילדים שיציירו את 20 הכוסות ואז יקיפו כל 8 כוסות. הם יראו שהקיפו 2 קבוצות
ונשארו 4 כוסות שהם חצי של 8. כלומר 2 מכלים מלאים ועוד חצי מכל.

אפשר לעזור לתלמידים שאינם רואים כי 4 הוא חצי של 8 בהקשר זה כאן, או אינם משתמשים
במילה חצי.

: את היחידה מתחילים בשאלה של חלוקת חטיף ופלה  בין ילדים, מצב המוכרפפתתייחחתת  ההששייעעוורר
לילדים מחיי היוםַײיום.  הפעילות משותפת לכל הכיתה. בעקבות הפעילות אפשר לערוך דיון

משותף לכל הכיתה. 
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כל ילד מקבל 2 דפים מלבניים. המורה קוראת את השאלה והילדים מקפלים את הדף לפי הנתונים.
אפשר לומר לילדים לחפש דרך מיוחדת לקיפול הדף, כך שנקבל צורות שונות של אותו שבר.

מתחילים בקיפול לַײ2 חצאים. אחר כך מקפלים לַײ4 חלקים שווים ומקבלים רבעים. הילדים רואים
): חלק אחד4–1(בספר איך כותבים את החצי ואת הרבע ואת המשמעות של השבר.   לדוגמה, הרבע 

מתוך 4 חלקים שווים של דף אחד.  כמו כן לומדים, שלשבר של אותו שלם יכולה להיות צורה שונה.
כלומר, השברים אינם בהכרח  חופפים, אך בכל זאת הם שווי שטח.  

 ≥∂ ‰„ÈÁÈ

: יחידה זו נפתחת בשאלת השוואה לכל הכיתה. אפשר לערוך דיון בפתרון הבעיה לאחרפפעעייללוותת  11
שתלמידי הכיתה סיימו לפתור אותה. המורה יושבת עם תלמידים מתקשים, כאשר שאר התלמידים

עובדים באופן עצמאי. תלמיד שסיים ממשיך בספר את העבודה עד לדיון.
בשאלה יש למצוא מתי מקבל ילד חלק גדול יותר: כאשר מחלקים עוגה אחת באופן שווה בין 4
תלמידים, או כאשר מחלקים עוגה אחת באופן שווה בין 5 תלמידים? ילדים רבים יענו מיידית
מניסיון חיי היוםַײיום.  אפשר לשאול איזה חלק מהעוגה או כמה עוגה יקבל כל ילד בכל שולחן?

תלמידים יכולים לצייר את העוגה כמלבן או כעיגול ולחלק את העוגה שבציור באופן סכמטי.
אין צורך שהציורים  יהיו מדויקים.

(במדריך מסומנים כמה מהשברים בקו אלכסוני, אולם הילדים  לומדים לסמן אותם בקו אחד
מתחת לשני.)

ככלל  חחללקק  ממההששללםם, ממחחללקקייםם  ששללםם  אאחחדד  ללחחללקקייםם  ררבבייםם  ייוותתררככאאששררמטרת השאלה להגיע להבנה, כי 
.  לכן רבע (1/4) גדול מחמישית (1/5).  בדיון אפשר לשאול אם היו 6 ילדים, האםייההייהה  קקטטןן  ייוותתרר

זו.ההככללללההכל אחד יקבל יותר מאותה עוגה?  ואם יחלקו את העוגה לַײ10 ילדים? וכך להגיע ל
בהמשך, הפעילויות מוליכות ומחזקות את ההבנה וההכללה הנ"ל. לתלמידים מתקשים אפשר

לפעמים לעזור על ידי הקצנה: מה יקרה אם נחלק את העוגה לַײ100 ילדים?
התלמידים גוזרים מדף הגזירה מעמוד 151 רצועות המחולקות לַײ12 (הרצועות מחולקותפפעעייללוותת  22::

כך שנוח יותר למצוא את החצי, הרבע, השליש, השישית והשתיםַײעשרית) ופועלים לפי ההוראות.
הם צובעים את השבר המבוקש ורושמים את שמו במילה וברישום שבר. הילדים לומדים על הקשר
שבין מספר החלקים בשלם לבין שם השבר.  בסוף הילדים מדביקים את הרצועות במחברת זו

מתחת לזו.
: על התלמידים לסדר את השברים (שברי היחידה) לפי גודלם.  עליהם לשים לב לכךבבפפעעייללוותת  33

שככל שמספר החלקים גדול יותר, השבר קטן יותר.  יש לכוון את התלמידים לראות, כי מספר
החלקים של כל השלם רשום מתחת לקו השבר (המכנה). ואילו מעליו יש את החלק האחד הצבוע

נלמדים כאןממככננהה,,  ממווננהה  ווששבברריי  ייחחיידדהה(המונה). לכן שברים כאלה נקראים שברי יחידה. המושגים: 
לראשונה והילדים יכירו את המושגים הללו עם השימוש.  אין צורך לדרוש כאן שליטה במונחים,

זה יגיע עם הזמן. 
: מונה פירושו סופר כמה חלקים צבעו. המכנה נותן שם (כינוי) למספר של החלקים.ההעעררהה  ללממווררהה

:  זוהי פעילות אתגר תוך יישום הנלמד.  יש לשבץ סימן > , <.  איזה שבר גדול יותר? קטןפפעעייללוותת  44
יותר?  אפשר להיעזר ברצועות שהדביקו. במידת האפשר רצוי לנסות לענות בלי הרצועות ולבדוק

בעזרת הרצועות.
: מתרגלות הכרת שברי היחידה מציור למספר וממספר לציור.פפעעייללווייוותת  55––66––77
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גם יחידה זו נפתחת בשאלה לכל הכיתה:  
44  ייללדדייםם  חחייללקקוו  ששווווהה  בבששווווהה  22  עעווגגוותת  ממללבבננייוותת  זזההוותת..  אאייזזהה  חחללקק  עעווגגהה  קקייבבלל  ככלל  אאחחדד  ממההםם??

: 2–3 ילדים מדווחים לכיתה איך הם פתרו, לאחר שכל שאר הילדים סיימו לעבוד.ההדדייווןן  בבככייתתהה
בסוף היחידה נמצאים דרכי פתרון של 2 ילדים, שאליהם אפשר להשוות את הפתרונות של

התלמידים בכיתה.
:  קרן חילקה כל עוגה לַײ4 חלקים, לכן כל ילד יקבל 1/4 מעוגה אחת ועוד 1/4ההפפתתררווןן  ששלל  קקררןן

מהעוגה השנייה.  אם נחבר את שני הרבעים נראה שהם שווים לחצי עוגה.
: אורה חילקה כל עוגה לַײ2, כך קיבלה 4 חלקים שווים.  כל חלק הוא חצי של עוגהההפפתתררווןן  ששלל  אאווררהה

אחת.  לכן חצי ועוד חצי הם שלם אחד ועוד חצי ועוד חצי הם שלם שני. 
בדיון בכיתה מתקדמת מאוד, אפשר להרחיב ולדבר על כך שַײ4 חצאים הם 2 שלמים וַײ8 רבעים גם

הם 2 שלמים.
כדאי לקרוא יחד את ההסבר מה הם 2/4 וַײ3/4. כאשר מתייחסים ליותר מחלק אחדפפעעייללוותת  22לפני 

מתרגלות זאת.פפעעייללווייוותת  22––33בשלם, כותבים אותו מעל לקו השבר (המונה). 
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: היחידה נפתחת בדיון: האם חצי של עוגה אחת יכול להיות גדול מחצי של עוגה אחרת? פפעעייללוותת  11
מטרת הדיון להביא את הילדים להבנה כי החצי של משהו, או החלק בכלל, תלוי בגודל השלם שלו.
למשל,  אם מישהו אוהב עוגיות הוא יעדיף שתי עוגיות גדולות על שתי עוגיות קטנות. לכן חצי
יכול להיות שונה בגודלו ואף בצורתו מחצאים אחרים שאינם מאותו השלם. כשמדברים על המספר
חצי, אין חצי גדול וחצי קטן. השבר (שהוא מספר) הוא אחד — יש רק חצי. בשימוש יומיומי,

כשמדברים על חצי של משהו, תלוי, כמובן,  בחצי של מה דנים. 
התלמידים לומדים להכיר את השברים: 1/5 , 1/7 , 1/8, 1/9 , 1/10 על גבי רצועהפפעעייללוותת  33::

מחולקת, וחוזרים על הרעיון שככל שמחלקים שלם ליותר חלקים, החלק האחד קטן יותר.
:  השוואה בין שברי יחידה.  אפשר להיעזר ברצועות. פפעעייללוותת  44
:  מחזקים את ההבנה שבשלם יש 4 רבעים, 5 חמישיות וכן הלאה.פפעעייללוותת  55

שלוש שאלות שאותן יש לפתור במחברת. הילדים יציירו, ואם אפשר גם יכתבו תרגילפפעעייללוותת  66::
מתאים או ימלילו בכתב את פתרונם.

.  דומה לשאלה הפותחת את יחידה 37. 8 ילדים מחלקים ביניהם 2 עוגות.ששאאללהה  אא
. כל ילד אוכל חצי פיצה. כמה פיצות צריך לַײ20 ילדים?ששאאללהה  בב
. 6 ילדים מחלקים ביניהם 3 עוגות מלבניות. איזה חלק מקבל כל אחד?ששאאללהה  גג

: שברי יחידה של שלמים בצורות שונות.   בכל אחד צריך לראות לכמהפפעעייללוותת  77  ——  ששייעעוורריי  בבייתת
חלקים חילקו את השלם. 

: ברמת המורה, חשוב להבחין בשלב זה בין חילוק לחצי לבין חלוקה לשני חצאיםההעעררהה  ללממווררהה
(חילוק בַײ2).   חשוב להשתמש בשפה נכונה.  אם רוצים לחלק שלם לשני חצאים, כדאי לומר נחלק

לשני חצאים ולא "נחלק לחצי".  לדוגמה, נבחין בין:
(לדוגמה, כמה חצאים נכנסים בַײ20?) 2200::  22––2011 לחלק לחצי זה 40: 

22x2200––110011  ==  לבין: 20 כפול חצי:  שזה חצי מַײ20 או 10 (או 20 לחלק לַײ2)   
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 ≥π ‰„ÈÁÈ

: קופסה ובה פקקים במרכז השולחן.ההככננוותת  ללייחחיידדהה
: השיעור נפתח בדיווח של כמה ילדים על דרכי הפתרונות של השאלה בקבוצתפפתתייחחתת  ההששייעעוורר

מורה מיחידה 35. חוזרים לתחילת יחידה 35, להתייחסות לאסטרטגיות הפתרון לשאלה זו.
לאחר דיווח של 2–3 תלמידים, כדאי להשוות עם האסטרטגיות שבספר ולשאול, מי מילדי הכיתה

פתר כמו שרית? מי פתר כמו דני? מי פתר בצורה אחרת? 
היחידה עוסקת במציאת חלק של כמות.   כדי להכין את התלמידים לפעילויות שבספר, אפשר
להתחיל בפעילות משחקית. כל ילד לוקח 6 פקקים מהקופסה שבמרכז השולחן.  המורה שואלת,

הילדים מסדרים את הפקקים ועונים בתורם. 
"כמה זה חצי של 6? מה עשיתם כדי לדעת?"  "כמה זה שליש של 6? מה עשיתם עכשיו כדי לדעת?"

"כמה זה שישית של 6? מה עשיתם עכשיו כדי לדעת?"  
מומלץ לפעול כך שלכל אחד יהיו 8 פקקים. לשאול כמה זה חצי, רבע, שמינית של 8? כיוצא בזה גם
לגבי 10 פקקים.  אפשר גם להפוך את כיוון החשיבה ולשאול: איזה חלק זה 3 מַײ6? איזה חלק זה 2

מַײ6? וכדומה.
מצוירים 8 צדפים, אפשר להתחיל יחד כדי שיבינו מה לעשות: על הילדים להקיף חצי:בבפפעעייללוותת  11

מהצדפים.  למעשה, צריך לחלק לַײ2 חלקים שווים כדי למצוא את החצי.
אותה הפעילות ללא הציור. לילדים מתקשים אפשר להציע לצייר או לעבוד עם הפקקים. :פפעעייללוותת  22
שאלות מילוליות.  בפעילויות קודמות, הילדים היו צריכים למצוא מהו גודל החלק: פפעעייללוותת  33

מהכמות.  בשאלות בפעילות 3 נתונה הכמות ונתון גודל החלק, יש למצוא מהו החלק.
:  היו 6 זיתים.  אכלו 2 זיתים.  איזה חלק של הזיתים אכלו?  איזה חלק של הזיתים נשאר?ללדדווגגממהה

איזה חלק מַײ6 הם 3?
איזה חלק מַײ6 הם 2?

כיוון שהיא מצריכה לחשב מהו החלק מהבננות שנשאר ואיזה חלק נאכל.אאתתגגרר,,שאלה ג מסומנת בסמל 
: שאלה אתגרית, לפי שיקול דעת המורה. אפשר ליעדה לתלמידים מתקדמים או כשאלהפפעעייללוותת  44

בקבוצת מורה, או לתת אותה לכיתה כולה אם הכיתה מתקדמת. זוהי שאלה שיש בה גם שימוש
בשברים וגם כפל.

ההששאאללהה::  
4 קנקני מיץ צריך: להכנת 

12 תפוזים
8 ליטר מים
2 ק"ג סוכר

כמה תפוזים, כמה מים וכמה סוכר צריך להכנת:
א. 2 קנקנים?   ב. 8 קנקנים?   ג. 6 קנקנים?    ד. 40 קנקנים?

: פפתתררווננוותת  ווההססבבררייםם
הם חצי מַײ4 קנקנים. לכן, מכל כמות ניקח חצי או נחלק לַײ2. לכן נקבל: 6 תפוזים,22  קקננקקננייםם

4 ליטר מים, 1 ק"ג סוכר.
הם פי 2 מַײ4 קנקנים, לכן נכפל פי 2 את הכמויות: 24 תפוזים, 16 ליטר מים, 4 ק"ג סוכר.88  קקננקקננייםם
הם 4 + 2. אנחנו יודעים את הכמויות של 4 קנקנים ומצאנו כבר את הכמויות ל 2 קנקנים.66  קקננקקננייםם

ק"ג סוכר33==11++22      ליטר מים   1122==44++88תפוזים,    1188==66++1122    נחבר יחד ולכן צריך:  
ליטר מים8800x88==1100תפוזים, 112200x1122==1100פי 10 מַײ4. לכן, נכפול כל כמות פי 10.  4400  ההםם
1100==2200x    22.ק"ג סוכר
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, כדקה אחת מתוך שעה שלמה, ומוצאים60–1: בפעילות זו התלמידים מתוודעים אל השבר פפעעייללוותת  55
חלקים אחרים מתוך השעה השלמה.  למרות שהפעילויות כאן אתגריות יותר מאחרות, השימוש
שלהן בשעון מוכר לילדים.   הילדים רושמים את הדקות כשבר.   כגון:  20 דקות מתוך 60 דקות זה
20/60.  הם משאירים את השבר בצורה זו.  אין צורך בשלב זה לראות שהשבר שווה גם לשתי
שישיות או לשליש.  בחלק האחרון (עמוד 133 למטה), הילדים גם נדרשים למצוא כמה דקות זה
שישית מַײ60 דקות (שעה) או שליש מַײ60 דקות.  בסעיף ג שהוא אתגרי, אפשר למצוא כמה זמן
לומדים ריקוד חדש בשאר הזמן; מבצעים זאת על ידי חישוב הדקות.  מצאו בסעיפים א וַײב שכבר
עברו 10 דקות לתרגילי חימום (שישית של השעה), 20 דקות לריקודים מוכרים, כך שביחד כבר

עברו 30 דקות.  בסעיף ג רואים שנשארו 30 דקות לשיעור ללמוד ריקוד חדש.
: לפי יכולת הילדים אפשר גם לשוחח עם הילדים על שבר של 1/100 בהקשר שלההעעררהה  ללממווררהה

סנטימטר מתוך מטר (1 סנטימטר הוא 1/100 מהמטר) או בהקשר של 1 אגורה מתוך שקל.  בשקל
יש 100 אגורות.  1 אגורה היא 1/100 מהשקל.

ÌÈÂ˙ ¯˜Á ≠ ¥∞ ‰„ÈÁÈ

יחידה זו עוסקת בחקר נתונים.
ביחידה: עריכת סקר כיתתי, איסוף נתונים, ריכוז הנתונים והצגתם בטבלה ובדיאגרמה, הסקת
מסקנות מתוך טבלה, שאילת שאלות שיש להן תשובה בטבלה או בדיאגרמה.  אפשר גם לדבר על

שאלות שהדיאגרמה אינה נותנת להן תשובות.

בתחילה היחידה מוצג מצב של סקר שנערך בכיתה כלשהי. בהמשך היחידה התלמידים מתבקשים
לערוך סקר בכיתה על אחד הנושאים המוצעים. (אפשר להציע נושאים אחרים המתאימים יותר
לכיתתכם.) הילדים מתבקשים לערוך ולהציג את הנתונים בטבלה ובדיאגרמה, לשאול שאלות

אפשריות ולהסיק מסקנות מתוכן.

  ¥± ‰„ÈÁÈ

הפעילות המוצעת ביחידה זו היא פעילות בחירה, לפי שיקול דעת המורה.  הפעילות מעודדת פתרון
בעיות מציאותיות, ואם הזמן מאפשר זאת,  אנחנו ממליצים להתנסות ביחידה עם כל הילדים

במהלך השנה.  תוך כדי הפתרון הילדים יכולים להעלות שיקולים מחיי היוםַײיום.
מוצגת בעיה מילולית העוסקת בתכנון מסיבה כיתתית.

לבעיה יש שני חלקים. בחלק הראשון צריך לחשב כמה שולחנות צריך להכין למסיבה, בחלק השני
נתונים מחירי כלים חדַײפעמיים —  צריך לחשב כמה כסף יש לגבות מכל תלמיד.

את הנתונים המספריים אפשר להחליף כך שיתאימו לבית ספרכם.

ÁÙ ˙Â„È„Ó ≠ ¥≥≠¥≤ ‰„ÈÁÈ

יחידה זו עוסקת במדידות נפח.
כשמלמדים מדידות מתייחסים לשלבים הבאים:

השוואה ישירה.1.

השוואה באמצעות מתווך.2.

מדידה באמצעות יחידות מדידה שרירותיות.3.

מדידה באמצעות יחידות מדידה מוסכמות.4.
בכיתה ג' אנו מתמקדים בַײ3 השלבים הראשונים. ההתייחסות לשלב הרביעי הינה בהיכרות
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ראשונית עם יחידות המדידה המוסכמות על ידי איסוף אריזות שונות ובדיקת נפח תכולתן: מה
מכיל ליטר, חצי ליטר, 200 מיליליטר וכו'.

הילדים מתבקשים להביא לכיתה מכלים ריקים שונים מפלסטיק וקרטון. 
לדוגמא: בקבוקים שטופים. מכלי קרטון של מיץ, חלב שטופים. מכלי גבינות, מעדני חלב, בקבוקי

תינוק, כוסות מדידה, כפיות מדידה, וכל דבר שאפשר להשוות נפחים איתו.
הערה: אפשר לבקש מכל ילד שקית של אורז, ולהשתמש באורז כחומר מילוי נפחים במקום העבודה
עם מים המוצעת ביחידה. כדאי להכין פינת עבודה (בכיתה או במסדרון), אם יש כיור עדיף ליד

הכיור או להביא גיגית או דלי וכן מטליות לניגוב.
: הילדים לוקחים 2 מיכלים שונים זה מזה ומשערים איזה מכל מכיל יותרההששוווואאהה  ייששייררההפפעעייללוותת  11::

מים (אורז, חול) ואיזה מכיל פחות. מסמנים מיכל א' ומיכל ב' על ידי העברת תכולתו של מיכל א'
למכל ב' — מגלים איזה מיכל בעל נפח גדול יותר. על ידי ההשוואה הישירה התלמידים מדרגים

מכלים שונים מבעל הנפח הקטן יותר לבעל הנפח הגדול יותר.
בודקים נפח של מעדן חלב לעומת נפח כוס חדַײפעמית. עלההששוווואאהה  עעלל  יידדיי  ככלליי  ממתתווווךך::פפעעייללוותת  22::

ידי העברת תכולת הכוס לבקבוק שתייה קטן, סימון גובה המים (האורז) מרוקנים הבקבוק
וממלאים אותו מחדש בתכולת גביע מעדן החלב. בודקים האם גובה המים (האורז) גבוה מהקו

שסומן קודם או נמוך ממנו. ומכאן מסיקים למי יש נפח גדול יותר.
בודקים נפחים על ידי השוואה ישירה, או על ידי מתווך.בבפפעעייללוותת  33––44
— יש היכרות ספונטניות עם היחידות המוסכמות: ליטר וחצי, חצי ליטר, 1 ליטר. תוךבבפפעעייללוותת  44  דד

שימוש בבקבוקי שתייה (מים) וקרטון חלב עליהם רשום הנפח.
: בנייה בקוביות קטנות — המטרה להבין שגופים בעלי נפח הם בעלי צורות שונות.פפעעייללוותת  55

והקובייה יכולה לשמש כיחידת מדידה של נפח (בכיתה ד' ילמדו בצורה מעמיקה).
: הילדים מתבקשים בצורה מכוונת לחפש יחידות מדידה מוסכמות על גבי אריזות שונות.פפעעייללוותת  66

ÎÒÂÓ ÁÙ ˙Â„ÈÁÈ — ¥≠≥ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ¥≤ ‰„ÈÁÈ ≠ ˙ÂÓ

הילדים עורכים היכרות עם יחידות הנפח המוסכמות על ידי בדיקת המכלים שהביאו לכיתה.1.

בעיה העוסקת בהכנת לימונדה תוך שימשו בכלים שונים, והבנת הכמות — התלמידים מיישמים2.
הידע שרכשו בנושא תוך כדי העיסוק בו.

עם המורה ידונו בחשיבות קביעת יחידות מידה מוסכמות על כולם יש גם 3 שאלות.3.

איך מודדים גופים לא חלולים? לבעיה זו אפשר למצוא תשובה בסיפור על ארכימדס המופיע בעמ'
.143–142

המסקנה מהסיפור היא שכמות המים העולה היא בעצם נפח הגוף שדחה את המים.
מזמנת לילדים התנסות דומה ובדיקת המסקנה. כמשימת העשרה אפשר להפנות אתפפעעייללוותת  44

הילדים לחפש חומר נוסף על ארכימדס.
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˙Â‡ÓˆÚ‰ ÌÂÈ
ששאאללהה  אא:   פפעעייללוותת  11

בשרשרת דגלים מסודרים הדגלים כך: 3 דגלים כחולים וַײ2 דגלים לבנים וכן הלאה.
כמה דגלים יש בשרשרת שלמה שבה 18 דגלים לבנים?

לתלמידים מתקשים אפשר להציע לצייר את הדגלים, ולספור עד שמגיעים לַײ18 דגלים לבנים.
לתלמידים אחרים אפשר להציע לצייר התחלת שרשרת דגלים ולהמשיך בטבלה:

בתרגיל א ההנחה היא שמסיימים בדגל לבן.  (בתנאים של 3 כחול, 2 לבן, אפשר לראות בטבלה
שיש 27 דגלים כחולים על 18 דגלים לבנים. ייתכן גם שיתחילו בכחול ויסיימו בו, ואז אפשר לקבל
30 דגלים כחולים עם 18 דגלים לבנים. גם תשובה זו נכונה כי לא צוין בשאלה שחייבים לסיים

בדגלים לבנים.)

. מה החוקיות בטור הדגלים הלבנים? מהההככללללהההטבלה מספקת אפשרויות חקר ועל ידי כך להגיע ל
החוקיות בטור הדגלים הכחולים? מה החוקיות בטור הסך הכול?  בכמה גדל ההפרש בין הדגלים

הלבנים לכחולים כל פעם?
תלמידים מתקדמים במיוחד ידעו כי 2 דגלים לבנים צריכים לחזור 9 פעמים כדי לקבל 18 דגלים.    

 2 = 18x                             9
x .9לכן צריך להגדיל פי 9 את 3 הדגלים הכחולים   27 = 3 

ששאאללהה  בב  
שאלה מורכבת מסוג כפל מספר דוַײספרתי בחדַײספרתי וחיבור. יש לחשב מחיר 4 הדגלים הגדולים,

אחר כך לחשב מחיר הדגלים הקטנים, ולחבר.
:  סיבוב מגןַײדוד. יש לגזור אותו מדף הגזירה בעמוד 151, ולמצוא כמה פעמים אפשרפפעעייללוותת  22

לסובב את מגןַײהדוד עד שיכסה את המגןַײדוד המצויר, ויגיע חזרה בסיבוב שלם, כך שהפסים
הצהובים יונחו חזרה על הפסים הצהובים של הציור בספר.  בפעילות זו חוזרים על מושג הסימטריה

הסיבובית.
: "חנות" וירטואלית של  חומרים להכנת שרשרת דגלונים ובה נתונים מחיריהם של מגניפפעעייללוותת  33

בסך הכל 
דגלים בשרשרת
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דגלים כחולים
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דגלים לבנים
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דויד, פסים כחולים ויריעות לבנות לדגלים.  כל תלמיד מתכנן כמה דגלונים היה רוצה בשרשרת שלו
ואז מחשב את מחיר השרשרת.  אפשר גם להכין בכיתה חומרים אמיתיים ולתת לתלמידים להכין

את הדגלונים, ואחר כך לקשט בהם את חדר הכיתה.
:  מצולעים במגן דויד — מציאת מצולעים שונים בתוך צורת מגן דויד. המשימה מפתחתפפעעייללוותת  44

ראייה חזותית.
:פפתתררווננוותת  אאפפששררייייםם

14 משולשים  8 משולשים ומשושה אחד  

4 מעויינים וַײ4 משולשים  6 מעויינים 

ÁÒÙ
: פפעעייללוותת  11

א.   חלוקת 36 אגוזים לקבוצות שוות הגדולות מַײ1.  
האפשרויות הן:

יש ילדים שימצאו את כל האפשרויות, ויש כאלה שימצאו אפשרויות בודדות, ודי בכך.       
סבתא חילקה שווה בשווה 36 אגוזים בין נכדיה  ונשאר אגוז אחד. כמה נכדים לסבתא?

בעצם יש כאן חלוקה של 35 לקבוצות שוות. כי נשאר אגוז אחד כשארית.
האפשרויות הן:

מספר האגוזים
לכל נכד

18

12

9

6

4

3

2

מספר הנכדים

2

3

4

6

9

12

18
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 5 + 1 = 36x7
 7 + 1 = 36x5

:   ארבע כוסות.פפעעייללוותת  22
נתונים התכולה של כוס יין, של כוסית יין ושל בקבוק יין. צריך לחשב את כמות היין ומספר
הבקבוקים שצריך לקנות, אם במשפחת ירושלמי יש חמישה מבוגרים וחמישה ילדים.  מבוגר שותה

4 כוסות וילד כמות של 2 כוסיות.
:ההפפתתררווננוותת  ההםם

3,000x 5 x  150 = 4 מ"ל יין:5 מבוגריםא.
3000 =   750     +  750      + 750     + 4750 בקבוקים ייןב. 

בקבוק 4   בקבוק 3   בקבוק 2   בקבוק 1  
:  חגיגת ליל הסדר.פפעעייללוותת  33

זוהי שאלה מחיי יוםַײיום, שאלה פתוחה המאפשרת שיקולי דעת שונים ודורשת תכנון. 
הבעיה מאפשרת פתרונות אחדים.  לילדים מתקשים אפשר להציע לצייר או להשתמש במצולעים

ôֶרכה לשם המחשה. אפשר להציע לילדים לעבוד בזוגות. כדאי לשמוע דיווח מפי הפותריםמהע
ולשמוע את השיקולים השונים שעליהם נתנו התלמידים את דעתם.   

מספר האגוזים
לכל נכד

7

5

מספר הנכדים

5

7
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üָה ג'îִּתïְכóָה — לûָנïַת ׁשëִּלüְחãְחּון תäִבûְּבֹון – אëֶׁשöָׁשּוט חּפ

ûֵם:ׁש

üְרּו.öִתéַהֹוָראֹות ּופäֶת הִקְראּו א
êִָרים.ãִיזäֲבãָאêֵר ּבôָזéֵעïְהûָר לöְׁשäֶפא
ëָן.ãְחñִבéַּמöֵי הçַּפôַל ּדíֵט עòְַרטïְסìֵר ּולõַּיïְצïִים, לåִילüְַרּגïְִרׁשֹם ּתïִים לìְכֹולüֶם יäַּתא

ïִים:ñִּלãְמüְבּו ּבîִתא.  ּכ
 18 (1
 84 (2

 134 (3

öָרֹות:òְפãִסüְבּו ּבîִתב.  ּכ
óֶה ûְמֹונôִים ּוׁשãָעäְַרּב1) א
ôִים ûְעüִׁש2) ּת
ãַע äְַרּבèְאûְִרים וôֶׂשäָה עñֵא3) מ

óִים ? ãֵנïְבéַּלõְגֹות הìַּצñְיöָר מòְּפñִסêֶה מäֵיזג.  א
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äִים:üְאñַתöָר מòְּפñִסüְבּו מîִתּכד.
ûָרֹות  ôֲׂשèְ–3 עëִידֹות וìְח6 י1)
ëִידֹות ìְחèְ– 9 יûָרֹות וôֲׂש0 ע2)
ëִידֹות ìְחèְ– 6 יûָרֹות וôֲׂש4 ע3)

èִים:ûָוåִים ׁשãְִדּלּוגòְִדָרה ּבéַּסäֶת הûִיכּו אñְׁשéַמהה.
(1 , ,72 , 74 , 76 ,
(2 , ,57 , 54 , 51 ,
(3 , ,127 , 137 , 147 ,

ãֵ:42–ïְין 35 לäִים ּבõָאñְצóִמéַּנóִים הöִָרים ׁשֹונòְּפñִסüְבּו 3 מîִתּכו.  

 , 42 , , ,35

äִים:ãָאéַּבïִים הåִילüְַרּגéַּתäֶת הîֶם אóְכîְִרצֹונüְרּו ּכöִתּפז.

5)   42 — 8 =1)  9 + 37 =

6) 80 — 37 =2) 23 + 57 =

7) 92 — 37 =3) 28 + 59 =

8) 96 — 45 =4) 21 + 42 =

ãְטּור:üְרּו ּבöִתח.  ּפ
47+2)60–1)
2527



ïִימּו :ûְלéַׁשט.  ה

(1 = 63 +

(2 = 63 +

(3 = 23 –

(4 = 23 –

י.
= äִ3 + 3 + 3 + 3ים:  üְאñַתöֶל מîֶפåִיל ּכüְַרּגüְבּו ּתîִת1) ּכ
äִ 6 =x3ים: üְאñַתëִּבּור מåִיל חüְַרּגüְבּו ּתîִת2) ּכ

üְרּו:öִתיא.  ּפ

3) 14 : 2 = 3 =X1) 5
4) 24 : 4 = 5 =X2) 8

äֵלֹות:ûְאéַּׁשäֶת הüְרּו אöִתיב.  ּפ

óִית 80 ש"ח.ïְרֹונל1)
ñָר ïְמóִית ַקלüָה רֹונóְתïִּמּוִדים ָקנéַּלóַת הûְנïַת ׁשëִּלüְחïְִקַראת תל
ãְ–19 ש"חôִים ּבãָעõְבïַת צãִילëֲבèַחãִ–37 ש"ח וּב
óִית?ïְרֹונäַר לûְאóִׁשòֶף נîֶסñָה ּכîַּמּכ
åִיל: üְַרּגּת

129
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üָה 4 ְקבּוצֹות.îִּתãַּכּב2)
ïִָדים.ìְלõָה 6 יîָל ְקבּוצãְכּב
üָה?îִּתãַּכïִָדים ּבìְלñָה יîַּמּכ
åִיל: üְַרּגּת

òָה:çָסóְּדéַנה

ïָע:õֻּלñְצéַּמúֵף הéֶּקèְהíַח וûֶטõְאּו ׁשñִציג.  מ

íַח:ûֶטׁש1)
íַח    ûֶטëִידֹות ׁשìְחי

úֵף: éֶּקה2)
ëִידֹות אֶֹרְך   ìְחי



üָה ג'îִּתïְכóָה – לûָנïַת ׁשëִּלüְחçָק ּתãְּדñִבûְּבֹון, מëֶׁשöָׁשּוט חèָן — ּפëְוñַחמ

131

óִּקּודנóְכֹונֹותüְׁשּובֹות נּתöְִריטéַּפה
ûְ0–3ֵרהôֶׂשóֶה עûְמֹונׁשïִ.1יםñִּלãְמöָר ּבòְּפñִסãַת מüִיבîְתּכא.

óָה óְכֹונãָה נüְׁשּובîָל ּתïְכçָה לóְֻקּד1 נãַעäְַרּבèְאóִים וûְמֹונׁש2.

ãַעäְַרּבèְאûִים וûְלׁשäָה ׁשñֵאמ3.

öָ.1480–3רòְּפñִסãַת מüִיבîְתּכב.
óָה óְכֹונãָה נüְׁשּובîָל ּתïְכçָה לóְֻקּד1 נ290.
.3 124

îַ 1350–1ּמּותêִהּוי ּכזג.

óְֻקּדֹות3–0 נöִ.1 36י ôַל ּפöָר עòְּפñִסãַת מüִיבîְתּכד.
óָכֹוןöָר נòְּפñִסîָל מïְכçָה לóְֻקּד1 נûֶ.29ּלֹוôֲׁשֹוִרי ׁשéָעóֶה הãְנñִבéַּמה

346

óְֻקּדֹות9–0 נòְ.1 72 ,74 ,76 ,78 ,80 ,82ָדרֹותסה.
çָה.óְֻקּדóָה 1 נóְכֹונãָה נüְׁשּובîָל ּתּכ42, 45, 48, 51, 54, 57 2.
.3127 ,137 ,147 ,157 ,167 ,177

ïֵ0–9ל) ñִ–35 (ֹלא ּכֹולåָדֹול מéַּגöָר הòְּפñִסîָל מּכöִָרים òְּפñִסãַת מüִיבîְתּכו.
ôִיףòְעîָל סïְכóְֻקּדֹות ל3 נïֵל)ñִ–42 (ֹלא ּכֹולíָן מèְָקטוïְַײãֵ42ין 35 לõֶף ּבôַל ֶרצע

ïֵ42–8=345.37–9=461.0–32י åִילüְַרּגüְרֹון ּתöִתּפז.
óָכֹוןåִיל נüְַרּגîָל ּתïְכóְֻקּדֹות ל4 נ.ëִ80–37=436.57+23=802ּסּורèְחëִּבּור וח

92–37=557.59+28=873.
96–45=518.42+21=634.

ãְ.1.2   3372 0–8טּורïִים ּבåִילüְַרּגüְרֹון ּתöִתּפח.
óָכֹוןåִיל נüְַרּגîָל ּתïְכóְֻקּדֹות ל4 נ

ñִ=63+1.0–8יםïָמôֱלóֶעôִם נïִים עåִילüְַרּגּתט.
ûָרּות äֶפׁשîָל אïְכóְֻקּדֹות ל2 נ.63+2=
óָהóְכֹוננ.3–23=
=23–4.

öֶ.13=12X40–2ל îֶפéַּכñָעּות הûְמñַׁשóַת מãָנéֲבהי.
óָהóְכֹונãָה נüְׁשּובîָל ּתïְכçָה לóְֻקּד1 נ26+6+6.

ïֵ3.  14:2=73=15X1.  5 8–0י åִילüְַרּגüְרֹון ּתöִתיא. ּפ
óָכֹוןåִיל נüְַרּגîָל ּתïְכóְֻקּדֹות ל2 נëִ4.  24:4=65=40X2.  8ּלּוקèְחöֶל וîֶפּכ

ìִ8–10ים:ûִָרּיöְׁשäֶפüְרֹונֹות אöִתּפäֵלֹות ûְאüְרֹון ׁשöִתיב. ּפ
óְֻקּדֹותóָכֹון 5 נüְרֹון נöִתîָל ּפּכïִ.1ּיֹותñִּלּולמ

37–80–19=24
80–(37+19)=24

80–56=2437+19=56
.26=24X4

íָ0–4חûֶטëִידֹות ׁשìְח7 יúֵ .1ף   éֶּקèְהíַח וûֶטיג. ׁש
ôִיףòְעîָל סïְכóְֻקּדֹות ל2 נëִידּות אֶֹרְךìְח16 י
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éִָראׁשֹוןöֶר הòֵפéַּסûְּבֹון – סֹוף הëֶׁשöָׁשּוט חüָה ג '–  ּפîִּתëַן ּכãְחñִבמ

ïֶק אëֵלח

üְרּו.öִתéַהֹוָראֹות ּופäֶת הִקְראּו א
êִָרים.ãִיזäֲבãָאêֵר ּבôָזéֵעïְהûָר לöְׁשäֶפא
ëָן.ãְחñִבéַּמöֵי הçַּפôַל ּדíֵט עòְַרטïְסìֵר ּולõַּיïְצïִים, לåִילüְַרּגïְִרׁשֹם ּתïִים לìְכֹולüֶם יäַּתא

ëָה!!ïָחõְלéַצãְהּב
öָרֹות:òְפãִסüְבּו  ּבîִת1. ּכ

óֶה ûְמֹונôִים ּוׁשûְעüִׁשìִם ּתüַיñָאתא. מ
óֶה ûְמֹונñֵאֹות ּוׁשûְלׁש מב. ׁש
ûְִרים ôֶׂשèְעñֵאֹות וûַע מüְׁשג. ּת
ñֵאֹות ûְלֹוׁש מïֶף ׁשäֶלד. א

ïִים:ñִּלãְמüְבּו ּבîִת2. ּכ
א. 956 
ב. 704 

ג. 1,200
ד. 360 

èִים:     ûָוåִים ׁשãְִדּלּוגûִיכּו ּבñְׁשéַמ3. ה
, 366  ,  376  ,  386 .א,  ,  

, 871 , 875 , 879 .ב ,  ,  
,  456,  454  , 452 .ג   ,  ,  

,    1,443  ,  1,343  ,  1,243 .ד,  ,  

שם התלמיד/ה



åָׁש:ñְֻדּגéַּמúַו הéַּקüְחּום הãִתäִים ּבõָאñְצóִמéַּנöִָרים הòְּפñִסéַּמäֶת הúִיפּו אéַּק4. ה
      708     ,     765     ,     698     ,   799    ,   801

, åָׁש: ñְֻדּגéַּמüְחּום הïַּתîֶם לïָכûֶּלñִּׁשöִָרים מòְּפñִסòִיפּו 2 מהֹוס

öָר: òְּפñִסîָל מïְכöָר עֹוֵקב לòְּפñִסöָר קֹוֵדם ּומòְּפñִסüְבּו מîִת5.  ּכ
קֹוֶדםöָרòְּפñִסéַּמהעֹוֵקב

900א.
360ב.
799..ג

îֶם:  óְכîְִרצֹונüְרּו ּכöִת6. ּפ

= 531 + 423 .א= 320 – 976  .ד
= 128 – 700 .ב= 436 – 651  .ה
= 198 + 45 .ג= 538 + 428  .ו

ãִים:ëִּׁשּובïְחñָקֹום למ

134

700 800



öֶל:îֶפéַּכåִיל הüְַרּגïְתäִים לüְאñַתëִּבּור מåִיל חüְַרּגüְבּו ּתîִתּכ7.

 8 =X6

üְרּו:  öִתּפ8.

 7 =X48 .ה =X3א.

 5 =X76 .ו =X9ב.

.ג24= 6 :.ז16= 8 :

.ד35= 5 :.ח20= 4 :

üְרּו:  öִתּפ9.

 100 =X910 .ה =X12א.

= 100 : 700 .ב.ו= 10: 150

 10 =1,000X600 = 6 .זXג.

.ד300X = 3 .ח: 60600 = 

ïִימּו:ûְלéַׁש10. ה

 8 = 24X45 = .הX9א.

 = 36X442 = 6 .וXב.

.ג: 428   = .ז: 321   = 

.ד: 824   = .ח: 618   = 

135
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öְָרה òִ.9פãַּסöְָרה 4 ּבòִפéַּסäֶת הïִיפּו אëְלéֶחöָר 347 הòְּפñִסãַּמּב11. 

ëָָדׁש  éֶחöָר הòְּפñִסéַּמה

úִיפּו)éַּקñָה? (הîַּמãְכóָה, ּבíֵנïָה/ְקטåְֵדלîַּמּות ּגéַּכה

א. 5            ב. 50               ג. 600                  ד. 2

äֵלֹות:   ûְאéַּׁשäֶת הüְרּו אöִתּפ12.

éָיּו 500 ש"ח.  ûַי הïְׁשלא.  
ãְ–276 ש"ח.ìִם ּבóַיöַּנèְאֹופãְ–147 ש"ח וöֶר ּבòֵפüָה סóְתéִיא ָקנה
ûַי?ïְׁשäַר לûְאóִׁשòֶף נîֶסñָה ּכîַּמּכ

üְרֹון:öִתéַּפçֶֶרְך הּד

ãָה: üְׁשּובּת

ïִים.åְדֹולêִים ּגåָזäְַרּגóִים ּו–18 אíַּנêִים ְקטåָזäְַרּגéָיּו 27 אòָן הëְסñַחãַּמּבב.  
åָז,äְַרּגîָל אãְכãְרֹות ּבéָיּו 10 חֹובíָן הúָטéַּקåָז הäְַרּגãָאּב

åָז. äְַרּגîָל אãְכãְרֹות ּבéָיּו 100 חֹובåָדֹול הéַּגåָז הäְַרּגãָאּוב
êִים?åָזäְַרּגéָאîָל הãְכéָיּו ּבãְרֹות הñָה חֹובîַּמּכ

üְרֹון:öִתéַּפçֶֶרְך הּד

ãָֿה: üְׁשּובּת
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∫‰ÀÒÀΔ„ŸÃ‰

åֵל. òְַרּגîֶם סóֵיכöְנïִפל13.
íַע?  úֶטéַּקñָה אֶֹרְך המ

ס"מíַע úֶטéַּקאֶֹרְך ה

> = <üְבּוîִתּכ14.
1 ק"גåְָרם  א.  500   ּג

10 ס"מ íֶר ñֶטב.  1 מ

ïָעõֻּלñְצéַּמúֵף הéֶּקäֶת הõְאּו אñִצמ15.

ּבֹונּוס
ïִימּו:ûְלéַׁשה16.

= 20 + 530א.  50 + 
+ 800 = 40 — 860ב.  

ñְקּו:óַּמèְנöְּתֹר וïִפïִי לãְלñִּבñְנּו < , = , >  מòַּמס17.
500 א.  237 + 314 

óִּמּוק נ
124 – 760 ב.  123 — 760 

óִּמּוק נ
426 + 367ג.  436 + 357 

óִּמּוק נ

6543210

5 ס"מ

4 ס"מ

5 ס"מ

3 ס"מ

3 ס"מ



·Ó ¨ÔÂ·˘Á ËÂ˘Ù — ÔÂÂÁÓÙÒ ÛÂÒ  ˜„ÎÏ ± ¯Èß‚ ‰˙

ניקודתשובות נכונותהפריט

0–4 כל תשובה נכונה א– 298א–ד1
1–  נקודותב– 308כתיבת בספרות

ג– 920
ד – 1300

4–0 כל תשובה נכונה א–ד2
1 נקודותכתיבת מספר במילים

0–12 נקודות336 , 346, 356, 366 , 376, 386 א. 3 סדרות
859, 863, 867, 871, 875, 879ב. 
נקודה אחת לכל מספר נכון462, 460, 458, 456 , 454, 452 ג.
,1,543 ,1,443 ,1,343, 1,243ד.

1,643, 1,743

0–3 נקודות708, 799, 4765.  מספרים על ציר
א. נקודה אחת לכל 

מספר נכון.

6–0 נקודותקודםעוקבא–ג קודם עוקב5.
כל תשובה נכונה 1 נקודה.901899
361359
800798

0–12 נקודות954א. א–ט6.
כל תרגיל נכון מזכה 572ב. תרגילי חיבור 

ב– 2 נקודות243ג. וחיסור עם המרה 
656ד. בתחום האלף

215ה. 
966 ו.

2–0 נקודות8+8+8+8+8+8משמעות הכפל7. 

16–240א. א–ח תרגילי 8.
כל תרגיל נכון מזכה54ב. כפל וחילוק

בַײ2 נקודות4ג.
7ד.
28ה.
35ו.
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2ז.
5ח.

20–1200א.א–ח כפל וחילוק 9.
תרגילים א, ב, ה, ו, 7ב.ב–10ו–100

2 נקודות כל תרגיל100ג.גם עם נעלם
תרגילים ג, ד, ז, ח, 100ד.
3 נקודות כל תרגיל900ה.
15ו. 
100ז.

10ח.

8–530    ה.א.10. השלימו
כל תשובה נכונה מזכה9 7    ו. ב.תרגילי השלמה 

ב–1 נקודות77    ז. ג.בכפל וחילוק
33    ח. ד.

1–0  1 נקודה50ב. 11. תובנה מספרית

8–770 ש"חא.12. א–ב בעיות 
כל פתרון נכון מזכה 2,070 חוברותב.מילוליות

ב– 4 נקודות

1–40 ס"מ13. מדידות אורך

2–5000 גר' < 1 ק"ג14. משקל
כל תשובה נכונה מזכה 1 מ' > 10 ס"מ

ב–1 נקודות

1 נקודה לתשובה נכונהההיקף 20 ס"מ15. היקף מצולע

4–0 נקודות, 2 נקודות 500א.16. בונוס
לכל תשובה נכונה20ב.משוואות

0–12 נקודות , 2 נקודות 237 + 314  > 17500. תובנה
לכל תרגיל נכון 2 נקודות 123 — 760  >  124 — 760

לכל נימוק נכון
367 + 426 =  357 +  436
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óָהûָנõַע ׁשñְצäֶמüָה ג', אîִּתûְּבֹון", ּכëֶׁשöָׁשּוט חëָן – "ּפãְחñִבמ
üְרּו.öִתéַהֹוָראֹות ּופäֶת הִקְראּו א

êִָרים.ãִיזäֲבãָאêֵר ּבôָזéֵעïְהûָר לöְׁשäֶפא
ëָן.ãְחñִבéַּמöֵי הçַּפôַל ּדíֵט עòְַרטïְסìֵר ּולõַּיïְצïִים, לåִילüְַרּגïְִרׁשֹם ּתïִים לìְכֹולüֶם יäַּתא

ïִים:ñִּלãְמüְבּו ּבîִת1. ּכ
א.  987 

ב.  1,795 
ג.  2,040 

öָרֹות:òְפãִסüְבּו ּבîִת2. ּכ
ìִם üַיñָאתïֶף מäֶלא.  א
ûָלׁש èְׁשôִים וãָעäְַרּבñֵאֹות אóֶה מûְמֹונב.  ׁש
ëָד äֶחèְאñֵאֹות וûְלׁש מìִם ׁשöַיïְּפäַלג.  א

èִים:ûָוåִים ׁשãְִדּלּוגûִיכּו ּבñְׁשéַמ3. ה
, 1,378 , 1,368 , 1,358  .א, , , 

, 987 , 985, 983  .ב, , , 
, 1,273 , 1,276 , 1,279  .ג, , , 

üְרּו:öִת4 . ּפ
 100 = 1,200X100.ו =X5א.

.ב= 10 : 200.ז::150 = 10 
 = 170X1710 .ח =X140ג.

.ד= 2,500:100.ט3,000::30 = 
 30 =X202,400 = .יX60ה.
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îֶם:óְכîְִרצֹונüְרּו ּכöִת5. ּפ
.א= 385 + 216
.ב= 265 – 600

üְרּו:   öִת6. ּפ

.א                                       635.ב1,345
 2,587

+
 258

+

ïִימּו:ûְלéַׁש7. ה
.א+ 600520 = .ד– 490500 = 

.ב+ 3,2903,230 = .ה– 2,3602,760 = 
.ג+ 6,0005,700 = .ו– 4,9005,000 = 

üְרּו:öִת8. ּפ
 4 =X15 + 3א.

.ב= 8 : 24 – 30

öִלּוג:êְַרת ּפôֶזãְעüְרּו ּבöִת9. ּפ
 =X4 +X 28 = 4X4   .א
 =X + 3X 47 = 3X3ב.

 =X + 6X + 6X 165 = 6X6ג.
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äֵלֹות:ûְאéַּׁשäֶת הüְרּו אöִתּפ10. 
îַלûֶּיּוכîְֵדי ׁשóֵן ּכõִָריְך עֹוד רֹונòֶף צîֶסñָה ּכîַּמéָיּו 254 ׁש"ח. ּכóֵן הïְרֹונלא.  

ëִיָרם 400 ׁש"ח?ñְחûֶּמìִם ׁשóַיöַּנïְִקנֹות אֹופל
üְרֹון:öִתéַּפçֶֶרְך הּד

ãָה:üְׁשּובּת

íִים.ôֵטöְרֹונֹות  ּו–8 עôֶפóָה 7 עóִי ָקנçָנּדב. 
ïִים.ûְָקלïָה 9 ׁשôָלëָד עäֶחôֵט אèְעïִים, וûְָקלïָה 6 ׁשôָלëָד עäֶחöָרֹון אôִּפע
íִים?ôֵטéָעèְהöְרֹונֹות וôֶפéָעôֲבּור הóִי עçָנïֵם ּדûִּלòֶף ׁשîֶסñָה ּכîַּמּכ
üְרֹון:öִתéַּפçֶֶרְך הּד

ãָה:üְׁשּובּת

ïִים.ûְָקלüָה 38 ׁשïְתôָלãֶֶרת עîָל חֹובãְרֹות. ּכüָה 3 חֹובóְתóִית ָקנרֹונג.
ãְרֹות?éַחֹובôֲבּור הóִית עñָה רֹונïְמûִּלòֶף ׁשîֶסñָה ּכîַּמּכ
üְרֹון:öִתéַּפçֶֶרְך הּד

ãָה:üְׁשּובּת
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üְרּו:           öִת11. ּפ
 6 =X4א= 4 : 28.ו.
 9 =X3ב= 8 : 24.ז.
 4 =X8ג = 5 : 35.ח.

 = 36X4ד: 420 = .ט.
 3 = 21Xה::6 = 3 .י.

óָכֹון:   > ,   = ,     < éַנñָן הòִימéַּסäֶת הïִימּו אûְלéַׁש12.  ה

6X 4 + 0 6X 0X 4 א.
1X 8  8 – 1 ב.
0X 7    7 + 0 ג.

6 : 6 1 : 6 ד. 

öְּתֹרïִפïִי לãְלñִּבïִימּו < , = , > מûְלéַׁש13. ה

523 + 476  476 + 523 א.
497 + 678 498 + 678 ב.
235 — 234700 — 700 ג.

åִיל ג:üְַרּגãְתüֶם ּבóְּתñַנòִמûֶּסñָה ׁשäֶת מãִירּו אòְּבéַסה
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òָהçָסóְּדéַנה

ñָּה: ûְמäֶת ׁשèִית אêָוîָל זïְכëַת לüַחñִּתüְבּו מîִת14. ּכ

ג. ב. א. 

îֶם:óֵיכöְנïִפûֶּלõִּיּור ׁשãַּצ15.  ּב
ëַּדֹות.èִּיֹות חêָוüֵי זûְּתìַד ׁשïְיéָאֹות "ח" לäֶת הñְנּו אòַּמא.  ס
èִּיֹות ֵקהֹות.êָוüֵי זûְּתãָאֹות "ק" ׁשñְנּו ּבòַּמב.  ס
ûָרֹות.ìְׁשèִּיֹות יêָוüֵי זûְּתãָאֹות "י" ׁשñְנּו ּבòַּמג.  ס

óִי? äֲנñִי אóִי?  מäֲנèִית אêָוäֵיזֹו ז16.  א
ôֲלֹות ñַעñֵ–180 מóָה מíַּנôֲלֹות ּוְקטñַעñֵ—90 מïָה מåְדֹולóִי ּגäֲנא. א
ôֲלֹות  ñַעñֵ–90 מóָה מíַּנóִי ְקטäֲנב. א
ôֲלֹות  ñַעãַת 180 מóִי ּבäֲנג. א

ëָהûְטּוחèִית ׁשêָוéָה, זèִית ֵקהêָוûָָרה, זìְׁשèִית יêָוçָה, זëַּדèִית חêָוòַן:  זëְסñָחמ

åָר: (ּבֹונּוס)üְּגäֶתא
äֵםüְאéֶתãְהóָכֹון: ּבèְיֹון נûִוäִיַײׁשãֵל אüְַקּבìִתûֶּיîְָך ׁשüָם ּכãְצּו אֹותûַּבñִים, ׁשîֶם ּגֹוְרמóֵיכöְנïִפל17.   

öֵלֹות (אפשר להשתמש בכל ספרה יותר מפעם אחת):îְּפñַכïַּמל
3    ,7   ,4   ,8   ,1   ,2  ,5  ,6

Xא.  18 >  

öֶXת:    ב.  òֶ  < 18פûָרּות נֹוסöְׁשäֶפא

öֶXת:    ג.  òֶ  < 18פûָרּות נֹוסöְׁשäֶפא

öֶXת:    ד.  òֶ  < 18פûָרּות נֹוסöְׁשäֶפא
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ההעעררוותת

0–3 נקודות  
1 נקודה לכל תשובה נכונה

0–3 נקודות
1 נק' לכל תשובה נכונה

  12–0
1  נק' לכל מספר נכון  

10–0 נקודות
1 נק' לכל מספר נכון 

0–2 נקודות
1 נק' לכל תשובה נכונה,
תשובה לא נכונה  0 נק'.

 4–0
2  נק' לכל תשובה נכונה, 

תשובה לא נכונה  0 נק'.

1 נק' לתשובה  נכונה .
0–6 נקודות

2 נק' לכל תשובה נכונה  
0–4 נקודות

ממסספפרר  ההששאאללהה

1. כתיבה במילים

2. כתיבה בספרות

3. סדרות 

4. כפל וחילוק ב–10, 100  

5. חיבור וחיסור מספרים
תלת ספרתיים

6. חיבור בטור

7. חיבור וחיסור עם נעלם

8. סדר פעולות החשבון

תתששוובבוותת  ננככווננוותת

כתיבה נכונה במילים. אין
להתייחס לשגיאות הכתיב. אם לא
ברור יש לשאול התלמיד מה כתב.

א. 1,200
ב. 843

ג. 2,301

        א. 1,418, 1,408, 1,398, 1,388, 
        ב.995, 993, 991, 989, 

ג. 1,261 , 1,264, 1,267 , 1,270

א. 500       ה. 40        ט. 100
ב. 20         ו. 12         י. 600 

ג. 1,400      ז. 1,500 
ח. 10ד. 25 

א.   601
ב.   335

א.   893
ב.   3,932 

א. 80            ד. 10 
ב. 60            ה. 400
ג. 300           ו. 100

א. 27
ב. 27 

מחוון לכיתה ג– מבחן אמצע  שנה

המבחנים יהיה כדלקמן:בבדדףף  ממייפפווייהערה למורה:  סימון 
רשמו את הניקוד המגיע על פי פתרון התלמיד ובהתאם למפורט במחוון

אי מתן תשובה מקנה 0 נקודות ונסמן (–)   



ההעעררוותת

2 נקודה לכל תשובה נכונה  
0–6 נקודות

4 נקודות  לתשובה נכונה 
2 נקודות לפתרון חלקי

12–0

1 נקודה לכל תשובה נכונה.
0–10 נקודות

0–8 נקודות
2 נקודה לכל תשובה נכונה 

2 נקודה לכל תשובה נכונה 
2 נקודות להסבר נכון.

0–8 נקודות

1 נקודה לכל תשובה נכונה 
0–3 נקודות

1 נקודה  לכל זווית. 
0–6 נקודות 

1 נקודה לכל תשובה נכונה 
0–3 נקודות

1 נקודה לכל תשובה נכונה 
0–4 נקודות

ממסספפרר  ההששאאללהה

9. פילוג

10. שאלות מילוליות 

11. כפל וחילוק  

12. שיויונים ואי שיויונים,
הוספת סימן מתאים

13. תובנה

14. זוויות

15. זוויות

16. זוויות

17. בונוס

תתששוובבוותת  ננככווננוותת

X 4 + 8X 20א. 116 = 4 
X 40 + 40X 3ב. 141 = 7 
X0 +6 X 6 100 +X6 6ג. 990 = 5 

א. 146 ₪
ב. 114 ₪

ג. 114. ש"ח 

7 . א 24 . ו          
27 . ז              3 . ב

7. ג 32 . ח           
5 .ד 9. ט        

7. י            18 . ה      
א. >
ב. >
ג. <
ד. >

א. =
ב. >
ג. >

א.זווית חדה 
ב. זווית שטוחה 

ג. זווית קהה
א.  סימון שתי זוויות חדות
ב.  סימון שתי זוויות קהות 
ג.  סימון שתי זוויות ישרות

א.  זווית קהה
ב.  זווית חדה

ג.  זווית שטוחה

יש אפשרויות רבות מספיק 4
מתוכן.
 1 < 187 X 1 < 188 X

 2 < 187 X 4 < 183 X

 2 < 188 X 4 < 182 X

 2 < 185 X 1 < 184 X

 3 < 185 X 1 < 185 X

 2 < 186 X 1 < 186 X

ללא הבונוס 100 נקודות.   עם הבונוס–  מקסימום 104 נקודות.
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ûְּבֹון"ëֶׁשöָׁשּוט ח" ּפ
üָה ג'îִּתóָה ּכûָנם ׁשּוòִּיëַן סãְחñִבמ

çֶֶרְך.éַּדèְהüְרֹונֹות וöִתéַּפïְִרּׁשּום הãִים אֹו לëִּׁשּובïְחòָף לãְַדף נֹוסêֵר ּבôָזéֵעïְהûָר לöְׁשäֶפא
îֶם:óְכîְִרצֹונüְרּו ּכöִתּפ1. 

= 3,191 + 4,282                                                          א.    
= 1,635 – 8,000                                                            ב.    

.א3,876.בüְ765רּו:öִת2.    ּפ
278+1,289–

üְרּו:öִת3. ּפ
84::=  7                                                          א.    
x8 + 3= 6                                                           ב.    
x432= 5                                                           ג.    

öָר:òְּפñִסéַּמäֶת הöָרֹות אòְפãִסüְבּו ּבîִתּכ4. 
                                  ìִם – üַיûְּתûִים ּוׁשñִּׁשëֲמöִים חïָפäֲלôַת אãַעäְַרּבאא.
                                                        óֶה –  ûְמֹונìִם ּוׁשöַיïְּפäַלאב.
                                             ûִים –   ûְלׁשöִים ּוׁשïָפäֲלûֶת אûֵׁשׁשג.

åִיל:üְַרּגéַּתüְרֹון הöִתïְפüֵר לãְיֹותúָרֹוב ּבéַּקöָר הòְּפñִסéַּמäֶת הúִיפּו אéַּקûֵב, הëַּׁשïְחïִי לãְלñִּבמא.5. 

 19 =x    52

100           ב.  1,000            ג.  5,000          ד.  10,000   א.
                                                 üֶם? õָאתñְצõַד מîֵיצãִירּו ּכòְּבéַסהב.

,   + ,   – óָxכֹון:  ñָן נòִימòִיפּוéסהֹוס6. 

.א 240        240 < 0         1 
.ב 900        900 > 1         0 
.ג 97        98 = 0         1 
.ד 257        257 > 1         1 
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üֵר:     ïָה יֹותåְדֹולûֶּלֹו ּגäָה ׁשõָאéַּתֹוצûֶהåִיל ׁשüְַרּגéַּתäֶת הúִיפּו אéַּקהא.7. 
7x 6         ב.   =  x 52א.   =  52 

üֶם óְּתñַנòִמûֶּסåִיל ׁשüְַרּגãַּתäָה ּבõָאéַּתֹוצïָה הåְדֹולñָה ּגîַּמãְכûֵב ּבëַּׁשïְחïִי לãְלñִּבãִירּו מòְּבéַסב. ה
                                                            ëֵר? äַחéָאåִיל הüְַרּגéַּתûֶל הäָה ׁשõָאéַּתֹוצñִן המ

            א.  ïִ + 329 = 500ימּו:ûְלéַׁשה8. 
– 600              ב.  264 =  

2400::            א.  ïִ = 24ימּו:ûְלéַׁשה9.
x  8            ב.  4,800 =  

ãְצֹות.ûְּבñִׁשãַּמöִָרים ּבòְּפñִסéַּמäֶת הïִימּו אûְלéַׁשא.  ה10.
öִָרים: òְּפñִסéַּמõִיר הôַל צäִים עãָאéַּבöִָרים הòְּפñִסéַּמäֶת הôֵֶרְך אãְעñְנּו ּבòַּמב.  ס

     1,250 ,1,810 ,1,300 ,2,280 ,1,115

äִים:  üְאñַתöָר מòְּפñִסïִימּו מûְלéַׁשה11.
> 260           > 1,870        ב.  300 >           א. 1,900 > 

1,000 1,200

1,100

2,000
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óִים:óְתּונéַּנãִָרים הäֵיבéָאñֵהôַת מãַעéַּנֹובúִּיּות הëֻּקéַחäֶת הûְמּו אèְִרׁשòְָדרֹות וéַּסäֶת הûִיכּו אñְׁשéַמה12. 

,   219 ,   216 ,  213          ,             ,             א.  
                                                                úִּיּות: ëֻּקéַחה

          ,   405  ,   410  ,   415 ,            ב.
                                                                úִּיּות: ëֻּקéַחה

, 2,490 , 2,480 , 2,470           ,           ג. 
                                                                úִּיּות: ëֻּקéַחה

          ,  1,418 ,  1,318 ,  1,218 ,            ד. 
                                                                            úִּיּות: ëֻּקéַחה

öָר:òְּפñִסîָל מïְכöָר עֹוֵקב לòְּפñִסöָר קֹוֵדם ּומòְּפñִסüְבּו מîִת13.  ּכ
               600               א.
               480               ב. 
               329              ג. 

öָר:òְּפñִסéַּמûֶל הöֵרּוק ׁשéַּפäֶת הïִימּו אûְלéַׁש14  ה
+ 400  = 473              +               א.

üְבּו  <   ,   >   או  = îִת15.  ּכ
10 + 512               12 + 500  א.
0  + 328               8 + 320    ב.

ïִים:åִילüְַרּגéַּתäֶת הüְרּו אöִת16.  ּפ
.אx4= 7          .ג16::= 8          

.ב       24x = 8 .ד 36  ::         9 = 
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12 1
2

3

4
56

8

11

9
10

7

ïֶק ב' ëֵלóָה – חûָנëַן סֹוף ׁשãְחñִבמ

ãַע) (ֶרבäֶ1–4ה  ñְַראûֶּמõִּיּור ׁשéַּצûֶל הéָאֹות ׁשäֶת הúִיפּו אéַּקה17. 

.א.ב    .ד                      .ג     

ñָּה: ûְמäֶת ׁשèִית אêָוîָל זïְכëַת לüַחñִּתüְבּו מîִתּכ18.

                   ג.                    ב.                    א. 

ïִימּו:   ûְלéַׁשèְהóִים וûְעֹונãַּׁשóְנּו ּבüְּבֹונéִת19.    ה
                 ôָה ûָעãְׁשüָה ּבîִּתïַּכôָה לåִיעéִּגóִית הרֹונ

ôָה  ûָעãְׁשüָה ּבîִּתïַּכôַ לåִיעéִּגòִי היֹוס
                                            üָה? îִּתïַּכôַ ִראׁשֹון לåִיעéִּגéֶם הóֵיהûְנñִּׁשñִי מא.  מ

                                   óִי? ûֵנéַּׁשäֶת הéִָראׁשֹון אçִים הéְִקּדñַן הêְמñָה זîַּמãְכּבב.

9:45
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                          ëֵץ? éַחñָה אֶֹרְך ה20.    מ

üְבּו >, =, <   îִת21.    ּכ
1 ק"ג          åְָרם א.  500 ּג

10 ס"מ              íֶר ñֶטב.  1 מ

ïָעֹות: õְלöִי צôַל ּפèְעèִּיֹות וêָוöִי זôַל ּפûְמֹו — עäֶת ׁשïָׁש אûֻּלñְׁשîָל מïְכëַת לüַחñִּתüְבּו מîִתּכ22.
ïָעֹות,õְלèֵהַײצûְוìִם, ׁשèֵהַײׁשֹוַקיûְוïִים:  ׁשñִּלéַּמòַן הëְסñַחãְמêְרּו ּבôָזéֵעה

èִיתêָוéֵהַײזèִית, ֵקהêָוûַרַײזìְׁשèִּיֹות, יêָוëַדַײזïָעֹות, חõְלóֶהַײצׁשֹונ

ג. ב.א. 

43210
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..                          êָהêָזéֲזûִּקּוף אֹו הòִּבּוב, ׁשõִּיּור: סîָל צìַד ּכïְיûְמּו ל23. ִרׁש

ג.ב.                      א.                           

                                                                              

ãָאֹות:éַּבäֵלֹות הûְאéַּׁשôַל הôֲנּו עע24.
ïָה 789 ש"ח. ôָלîָל אֹוטֹוּבּוס עòִים. ּכñִינּו 3 אֹוטֹוּבּוסêְמéִזíִּיּול הéַּטïְִקַראת הלא.

ïְמּו 570 ש"ח.ûִּלóִים ׁשüִָרים ׁשֹונäֲתïַאòָה לóִיסîְנéַּכôֲבּור הע
íִּיּול ?éַּטôֲבּור הöֶר עòֵפéַּסãֵית הïֵם ּבûִּלòֶף ׁשîֶסñָה ּכîַּמּכ

öִָרים. òְפãָּה 1,000 סéְיּו ּבìִהûֶּיèְָרצּו ׁשûָה וëֲָדׁשìָה חöְִרּיòִפéִֵקימּו סóַ"ס הüְנñַתãַּמּבב.
öִָרים. òְפãְלו עֹוּד 297 סèְִקּבöִָרים וòְפîְׁשּו 285 סóָה ָרכéִָראׁשֹונóָה הûָנãַּׁשּב
òִֵרים?ëֲסìִן חôֲַדיöִָרים עòְפñָה סîַּמöִָרים.  ּכòְפîְׁשּו 354 סìָה ָרכóִּיûְנéַּׁשóָה הûָנãַּׁשּב

öִָרים.òְפèְַײ4 סãְרֹות וüָה 3 חֹובóְתôֵל ָקנìָעיג.
ïָה 135 ש"ח.ôָלëָד עäֶחöֶר אòֶפèְסüָה 26 ש"ח וïְתôָלëַת עäַחãֶֶרת אחֹוב

öִָרים?òְפéָסèְהãְרֹות וéַחֹובîָל הôֲבּור ּכôֵל עìָעñָה יïְמûִּלòֶף ׁשîֶסñָה ּכîַּמּכ

25. ּבֹונּוס:
= ìָָ :ûֶ683613 – 245דּוע ׁשי

èֶה?ûָוñָה ׁשîַּמïְכöְּתֹר לïִפïִי לãְלñִּבמ

= 243 – 613 .א

= 245 – 609 .ב

= 247 – 615 .ג

= 242 – 610 .ד
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מחוון לכיתה ג – מבחן סוף שנה
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ד. 257 > 1 – 257

(כלומר ב–52)
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(רישום חוקיות לא מקנה
נקודות)

1 נקודה לכל זוג תשובה נכונה
3

0 – 2 נקודות

601599
481479
330328
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תתי מבדקים כיתה ג

çָק 1  גãְ1ּדñִבמ

îָ:100–ïְְך לëַר ּכäַחèְאãָה וúְרֹובéַּקûֶֶרת הôֲׂשïַעïִימּו לûְלéַׁשה

 = 10056 + = 10034 +
  =  6056 +  =  4034 +
 = 10060 + = 10040 +

 = 10078 + = 10045 +
  =  8078 +  =  5045 +
 = 10080 + = 10050 +

öָר?òְּפñִסéַּמñַהּו המ
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èִים:ûָוåִים ׁשãְִדּלּוגûִיכּו ּבñְׁשéַמה

 , , , ,96 , 97 , 98 ,

 , , , ,72 ,75  , 78 ,

 , , , ,136 , 146 , 156 ,

ïִים:ñִּלãְמüְבּו ּבîִתּכ

 674

 538

 290

 806

öָרֹות:òְפãִסüְבּו ּבîִתּכ

ñֵׁש ëָמèְחûְִרים וôֶׂשñֵאֹות עûְלׁש מׁש

óִים ûְמֹונñֵאֹות ּוׁשãַע מûְבׁש

ãַע äְַרּבèְאñֵאֹות וñֵׁש מëָמח

ûֵׁש èְׁשûִים וûִּׁשñֵאֹות ׁשûֵׁש מׁש

ûָרֹות:ôֲׂשãַעöֶל ּבîֶפּכ

üְרּו:öִתóֵי–10 ּופãְנïִבãְלêְרּו ּבôָזéֵעה

 10 =x4 10 =x7

 10 =x8 10 =x5

 10 =x10 10 =x9



üְרּו:öִתּפ

26 + 53 =32 + 65 =

27 + 63 =42 + 28 =

29 + 79 =57 + 25 =

87 – 32 =84 – 34 =

90 – 8 =78 + 7 =

70 – 15 =53 – 7 =

62 – 23 =74 – 36 =

ãִים:ëִּׁשּובïְחñָקֹום למ

165
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öֶר גòֵ1פçָק 2 סãְּדñִבמ

èִים:ûָוåִים ׁשãְִדּלּוגûִיכּו ּבñְׁשéַמה

1,000   2,000   3,000

öְַרתòִפäֶת סûְמּו אöָר. ִרׁשòְּפñִסéַּמäֶת הïִימּו אûְלéַׁשìְרּו אֹו הõַּיèְצóֵי–10, וãְנïִבãְלêְרּו ּבôָזéֵעה
ìֵׁש).äִם יöִים (אïָפäֲלéָאèְהñֵאֹות, וéַּמûָרֹות, הôֲׂשéָעëִידֹות, הìְחéַּיה

ëִידֹות:èִיחûָרֹות וôֲׂשñֵאֹות, עöִים, מïָפäֲלûֶל אòְכּום ׁשîִסöָר ּכòְּפñִסéַּמäֶת הûְמּו אִרׁש

 + + +3,198 =

 + + +2,403 =

 + + +5,064 =

öְַרתòִפסõִּיּור צöָרòְּפñִסéַּמה
ëִידֹותìְחéַּיה

öְַרתòִפס
ûָרֹותôֲׂשéָעה

öְַרתòִפס
ñֵאֹותéַּמה

5

768

1,345

27

638

603

1

öְַרתòִפס
öִיםïָפäֲלéָאה



öָר?òְּפñִסéַּמñַהּו המ

3,000 + 700 + 40 + 6 =

4,000 + 300 + 9 =

1,000 + 60 + 5 =

èִים:ûָוåִים ׁשãְִדּלּוגûִיכּו ּבñְׁשéַמה

 , , ,417 , 427 , 437 ,

 , , ,687 , 688 , 689 ,

 , , ,2,750 , 2,800 , 2,850 ,

 , , ,1,780 , 1,785 , 1,790 ,

ïִים:ñִּלãְמüְבּו ּבîִתּכ

 2,457

 3,098

 1,005

öָרֹות:òְפãִסüְבּו ּבîִתּכ

ûְִרים ôֶׂשèְעñֵאֹות וûַע מüְׁשïֶף ּתäֶלא

ìִם üַיûְּתñֵאֹות ּוׁשãַע מäְַרּבìִם אöַיïְּפäַלא

ûִים ûְלֹוׁשöִים ּוׁשïָפäֲלôַת אãַעäְַרּבא

167
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öָר? òְּפñִסéַּמõָא הñְצóִמïֵמֹות נûְלñֵאֹות ׁשäֵילּו מãֵין אּב

ñָ700   683600ה:  åְמçֻגּד

 567 483

 132 976

ïֵמֹות:ûְלûָרֹות ׁשôֲׂשãַעóִים ּבîֵנûְכéַּׁשäֶת הûְמּו אִרׁש

 57 48

 32 97

éָעֹוֵקב:öָר הòְּפñִסéַּמäֶת הèְאéַּקֹוֵדם וöָר הòְּפñִסéַּמäֶת הûְמּו אִרׁש

 600 1,000

 1,899 299

ãְצֹות.ûְּבñִׁשãַּמöִָרים ּבòְּפñִסéַּמäֶת הïִימּו אûְלéַׁשא. ה
çָהóְֻקּדñְנּו נòַּמôֵֶרְך), סãְעäִים (ּבüְאñַתéַּמñָקֹום הãַּמõִיר ּבéַּצôַל הöָר עòְּפñִסéַּמäֶת הûְמּו אב. ִרׁש
ñָה:äִימüְאñַתמ

 968  ,   1,231   ,   950   ,   801   ,   1,378   ,   1,111

1,000900800



öֶר גòֵ1פçָק 3 סãְּדñִבמ

óֵי–ãְ:10נïִבãְלêֵר ּבôָזéֵעïְהûָר לöְׁשäֶפüְרּו, אöִתּפ

298 + 365 =218 + 482 =

1,384 + 2,476 =2,275 + 3,754 =

3,900 – 2,400 =1,900 – 725 =

398 – 260 =9,987 – 4,987 =

ãִים:ëִּׁשּובïְחñָקֹום למ

óֵי–ãְ:10נïִבãְלêְרּו ּבôָזéֵעüְרּו. הöִתּפ

 10 =x8 100 =x12

 10 =x27 1,000 =x9

 10 =x140 1,000 =x 30

8,000 : 1,000 =4,000 : 100 =

2,300 : 10 =9,000 : 10 =

üְרּו:öִתּפ

 20 =x4 30 =x5

 40 =x6 70 =x4
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îֶם:óְכîְִרצֹונüְרּו ּכöִתּפ

 = 300265 + = 800456 +

 = 700154 + = 500364 +

ãִים:ëִּׁשּובïְחñָקֹום למ

üְרּו:öִתּפ

éָיּו 600 ש"ח.ïְדֹורֹון הל
ãִ–376 ש"ח.ûֵב ּבëְׁשñַחëַק מûְחñִׂשóָה מּדֹורֹון ָקנ

ïְדֹורֹון?äַר לûְאóִׁשòֶף נîֶסñָה ּכîַּמּכ
åִיל:üְַרּגּת

ãְִריתôִבãְעöִָרים ּבòְפéָיּו 2,376 סìָה הöְִרּיòִפãְסּב
ïִית.åְלóְּגäַנãְאöִָרים ּבòְפèְ– 1,876 סו

ìָה?öְִרּיòִפãַּסéָיּו ּבöִָרים הòְפñָה סîַּמּכ
åִיל:üְַרּגּת



öֶר גòֵ1פçָק 4 סãְּדñִבמ

üְרּו:öִתּפ

 5 =x7 6 =x4

 9 =x3 3 =x7

 2 =x8 5 =x9

ïִימּו:ûְלéַׁשה

 4 = 24x 5 = 35x

 2 = 16x 6 = 36x

 = 24x3 = 27x3

öִָרים:òְּפñִסìַת מûִּיïִיׁשûְלîָל ׁשãְכòֵר ּבëָסéֶחäֶת הïִימּו אûְלéַׁשה

üְרּו:öִתּפ

ãִילֹות.ëֲבãְ–5 חíִים ּבôֵטåִיעּו 35 עéִּגëֲנּות הïַחל
ïָה?ãִילëֲבîָל חãְכéָיּו ּבíִים הôֵטñָה עîַּמּכ
åִיל:üְַרּגּת
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 8 = 40x5

 = :

 = :

 8 = 24x3

 =24 :

 =24 :

 7 = 28x4

28 : 4 =

28 : 7 =
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öֶר גòֵ2פçָק 1 סãְּדñִבמ

öִּלּוג:êְַרת ּפôֶזãְעüְרּו ּבöִתּפ
 8 = x 8 + x 8 =x6

 9 = x 9 + x 9 =x7

 6 = x 6 + x 6 =x9

ëִידֹות:èִיחûָרֹות וôֲׂשïַעöְָרָדה לéַפêְַרת הôֶזãְעïִים ּבåִילüְַרּגéַּתäֶת הüְרּו אöִתּפ

 34 =x6 53 =x4

 =x =x

 =x =x

 28 =x5 67 =x3

 =x =x

 =x =x

üְרּו:öִתëִידֹות ּופèִיחûָרֹות וôֲׂשñֵאֹות, עïִמöְִרידּו לéִפה

 324 =x3 634 =x2

 197 =x4 487 =x5

üְרּו:öִתּפ
ïִים.åְדֹולêִים ּגåָזäְַרּגèַ–5 אóִים וíַּנêִים ְקטåָזäְַרּגéָיּו 3 אòָן הëְסñַחãְמּב
öִָרים.òְפéָיּו 189 סåָדֹול הåָז ּגäְַרּגãְאöִָרים, ּובòְפéָיּו 76 סíָן הåָז ָקטäְַרּגãְאּב
êִים?åָזäְַרּגéָאîָל הãְכéָיּו ּבöִָרים הòְפñָה סîַּמּכ
åִיל:üְַרּגּת



öֶר גòֵ 2פçָק 2 סãְּדñִבמ

ôֻּלֹות:öְעéַּפòֵֶדר הöִי סïְפüְרּו לöִתּפ

 8 + 12 =x50 – 4

59 + 8 : (17 – 13) =

 4 =x300 : 10 – 3

ãְטּור:ãְרּו ּבëַּבח

ïִימּו:ûְלéַׁשה

 100 = 3,000x = 2,700x27

 = 4,000x40 = 1,600x200

 900 = 3,600x = 2,400x30

ãְטּורöֶל ּבîֶפּכ
óְָך:äֻּנñְאãִמöְּתֹר ּבóִפנ

173

765+
125

895+
105

382+
325

764
x    5

396
x    4

264
x    6

3,265+
1,528

1,354+
2,176

2,075+
1,926
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üְרּו:öִתּפ

ïִים.ûְָקלéָיּו 500 ׁשèִית הïְָרול
öִָרים, òְפüָה 3 סóְתèִית ָקנָרו
öִָרים 125 ש"ח.òְפéַּסñֵהëָד מäֶחîָל אëִיר ּכñְחמ
èִית?ïְָרוäַר לûְאóִׁשòֶף נîֶסñָה ּכîַּמּכ

åִיל:üְַרּגּת

ñָא 1,345 ש"ח.äִּמïְאל
ïָה 2,000 ש"ח.ûֶעֹולöָה ׁשòַּפïְִקנֹות סõָה לñָא רֹוצäִּמא
ñָא?äִּמîָה אõְִריכòֶף צîֶסñָה עֹוד ּכîַּמּכ

åִיל:üְַרּגּת



öֶר גòֵ 2פçָק 3 סãְּדñִבמ

üְרּו: öִתּפ

 = 36x4 7 = 28x

6 = 42x = 49x7

6 =48 :4 =32 :

3 =27 :5 =30 :

ëִּלּוק:ïֵי חåִילüְַרּגóֵי ּתûְנöֶל ּוׁשîֶפïֵי ּכåִילüְַרּגóֵי ּתûְנûָה ׁשïָׁשûְלîָל ׁשïְכüְבּו לîִתּכ

üְרּו:öִתּפ

 = 12x = 18x

 = 12x = 18x

 = 12x = 18x

üְרּו:öִתּפ

: 24= 3) שארית(: 24= 3) שארית(

: 20= 6) שארית(: 23= 5) שארית(

: 35= 8) שארית(: 50= 7) שארית(
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5 , 35 , 7

 =x

 =x

 = :

 = :

6 , 42 , 7

 =x

 =x

 = :

 = :

8 , 3 , 24

 =x

 =x

 = :

 = :
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öֶר גòֵ3פçָק 1 סãְּדñִבמ

éֶם ñֵ:3,006הëָד מäֶחîָל אûֶל ּכäָה ׁשõָאéַּתֹוצûֶהëִּסּור ׁשïֵי חåִילüְַרּגëִּבּור ּו–2 ּתïֵי חåִילüְַרּגüְבּו 2 ּתîִתּכ

 = 3,006 +

 = 3,006 +

 = 3,006 –

 = 3,006 –

úָרֹוב)éַּקïֶף הäֶלïָאèְלãָה וúְרֹובéַּקäָה הñֵאïַּמãָה, לúְרֹובéַּקûֶֶרת הôֲׂשïָעïִימּו לûְלéַׁשïִימּו: (הûְלéַׁשה

 = 5,0003,765 +

 = 4,0002,586 +

üְרּו:öִתּפ

 7 =x5 8 =x4

24 : 3 =48 : 6 =

 6 =x964 : 8 =

 = 42x6 9 = 36x

 = 624 : = 954 :

4,763–
1,845

3,587–
2,325

4,763–
1,845

3,587–
2,325
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ïִימּוּ:ûְלéַׁשה

 = 3 : = 3 :

 = 3 : = 3 :

 = 24x = 24x

 = 24x = 24x

ûְּבֹון:ëֶׁשéַחôֻּלֹות הöְעòֵֶדר ּפöִי סïְפüְרּו לöִתּפ

 4 =x 5 – 6x936 : 6 + 24 : 8 =

72 – (8 + 16) : 4 =8 : (14 – 12) + 21 : 3 =

üְרּו:öִתּפ

öִים.ïָפéָיּו 124 ְקלïְדֹורֹון הל
ñִּדֹורֹון.öִים מïָפüֵר ְקלöִי 3 יֹותéָיּו ּפóֵן הïְרֹונל
éֶם?óֵיהûְנïִׁשìֵׁש לöִים יïָפñָה ְקלîַּמּכ

åִיל:üְַרּגּת

öִָרים.òְפéָיּו 1,354 סåָז א' הäְַרּגãְאּב
åָז א'.äְַרּגãְאöִָרים ּבòְפéַּסñֵהüֵר מöִָרים יֹותòְפãִ–876 סéָיּו ּבåָז ב' הäְַרּגãְאּב
êִים.åָזäְַרּגéָאãִ–2 הéָיּו ּבöִָרים הòְפñָה סîַּמּכ

åִיל:üְַרּגּת
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ëָק.ûְחñִׂשéַּמóֵי הöְנïִפöִים לïָפéָיּו 32 ְקלïְאֹוִרית הל
öָחֹות.öִי 4 ּפïָּה ּפéָיּו לëָק הûְחñִׂשéַּמëֲֵרי הäַחא
ëָק?ûְחñִׂשéַּמëֲֵרי הäַחïְאֹוִרית אéָיּו לöִים הïָפñָה ְקלîַּמּכ

åִיל:üְַרּגּת

õְרּו 10,000 נּורֹות.ìִּצôָל יöְעñִפãְמּב
ãְרּו.ûְּבóִׁש1,276 נּורֹות נ

äֲרּו?ûְאóִׁשïֵמֹות נûְלñָה נּורֹות ׁשîַּמּכ

åִיל:üְַרּגּת

üְרּו:öִתּפ

ïִימּו:ûְלéַׁשה

 = 700x70 = 303,000 :

 = 8,000x80 = 242,400 :

 = 2,400x30 = 502,500 :

 = 4,200x600 = 6004,800 :

734
x    9

431
x    7
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):äִֵריתûְאׁשäִֵרית (ûְאûְמּו ׁשäִֵרית ִרׁשûְאìֵׁש ׁשûֶּיñָקֹום ׁשãְמüְרּו ּבöִתּפ

24 : 3 =30 : 4 =

32 : 5 =15 : 2 =

41 : 6 =28 : 3 =
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öֶר גòֵ3פçָק 2 סãְּדñִבמ

öָר:òְּפñִסéַּמöְָרַדת הéַפìְֵדי הôַל יüְרּו עöִתּפ

 : 6 = : 6 +84 =

 : 3 = : 3 +51 =

üְרּו: öִתïִימּו ּופûְלéַׁשה

 : 5 = : 5 +135 =

 : 6 = : 6 +144 =

üְרּו:öִתּפ

 8 = 56x = 81x9

 = 432 : : 3 = 6

 : 3 = 12 : 7 = 7

ïִימּו:     < , = , > ûְלéַׁשה

 12 : 1212 : 1

 1x 99 : 1

 0x 70 : 7
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òָה:çָסóְּדéַנה

èִּיֹות:êָוז
ñָּה:ûְמäֶת ׁשèִית אêָוîָל זïְכëַת לüַחñִּתüְבּו מîִתּכ
ëָה)ûְטּוחèִית ׁשêָוûָָרה, זìְׁשèִית יêָוéָה, זèִית ֵקהêָוçָה, זëַּדèִית חêָו(ז

íְטּו:ûְַרטׂש

éָה        èִית ֵקהêָוçָה                  זëַּדèִית חêָוûָָרה                   זìְׁשèִית יêָוז

îֶם:óֵיכöְנïִפûֶּלõִּיּור ׁשãַּצּב

ëַּדֹות.èִּיֹות חêָוüֵי זûְּתöָחֹות ׁשïְפלחח''ñְ–ãְנּו ּבòַּמא) ס
èִּיֹות ֵקהֹות.êָוüֵי זûְּתöָחֹות ׁשïְפלקק''ñְ–ãְנּו ּבòַּמב) ס
ûָרֹותìְׁשèִּיֹות יêָוüֵי זûְּתöָחֹות ׁשïְפליי''ñְ–ãְנּו ּבòַּמג) ס



182

üְִרּגּולèְתåָר וüְּגäֶתëֵֶקר, אûִימֹות חñְׂשמ
äִימֹות:üְאñַתöָרֹות מòְפïִימּו סûְלéַׁשה1. 

ñִים:äִימüְאñַתöִָרים מòְּפñִסïִימּו מûְלéַׁשה2. 
 = 6             ::             
 = 6             ::             
 = 6             ::             
 = 6             ::             

ñְקּו.óַּמèְנòִיפּו <, = , > ו3.  הֹוס
                                                óִּמּוק: נ26X3 ____26X6א.

                                             óִי? ûֵנéַּׁשñֵהëָד מäֶחãִּטּוי אåָדֹול ּבñָה ּגîַּמöִי ּכּפ
                                                óִּמּוק: נ2X16 ____2X 32ב.

                                                      óִי? ûֵנéַּׁשñֵהëָד מäֶחãִּטּוי אåָדֹול ּבñָה ּגîַּמöִי ּכּפ
                                      óִּמּוק: 3  נ5X4X18 ____20X6Xג.

äִים: ãָ420 , 20 ,800 , 400 ,12 ,100 ,10אéַּבöִָרים הòְּפñִסéַּמîֶם הóֵיכöְנïִפל4.
ñִַײïָ    :100ה מåְדֹולäָה ּגõָאéַּתֹוצûֶהöֶל ׁשîֶפåִיל ּכüְַרּגüְבּו ּתîִתא.  ּכ

  > 100                   X                   
                   öֶ  > 100                   Xתòֶפûָרּות נֹוסöְׁשäֶפא

4 4 << 4 4 ו

4 4 << 4 4 ה

4 4 << 4 4 ד

4 4 >> 4 4 ג

4 4 >> 4 4 ב

4 4 >> 4 4 א



183

ñִַײïָ:200ה מåְדֹולûֶּלֹו ּגäָה ׁשõָאéַּתֹוצûֶהöֶל ׁשîֶפåִיל ּכüְַרּגüְבּו ּתîִתּכב. 
200>                X                

                öֶ200>                Xת   òֶפûָרּות נֹוסöְׁשäֶפא
ñִַײóָ:20ה מíַּנûֶּלֹו ְקטäָה ׁשõָאéַּתֹוצûֶהëִּלּוק ׁשåִיל חüְַרּגüְבּו ּתîִתּכג. 

  < 20                ::                
                ::                öֶ  < 20ת:   òֶפûָרּות נֹוסöְׁשäֶפא

ñִַײïָ:50ה מåְדֹולûֶּלֹו ּגäָה ׁשõָאéַּתֹוצûֶהöֶל ׁשîֶפåִיל ּכüְַרּגüְבּו ּתîִתּכד.
  > 50                ::                

                ::                öֶ  > 50ת:      òֶפûָרּות נֹוסöְׁשäֶפא

ïִימּו: ûְלéַׁשה5.  
 = 24          X 2 + 6X6
 = 36          X 5 + 4x4
 = 48          X 6 + 2X6
 = 60          X 5 + 6X6

óִי):ûֵנéַּׁשöָחֹות הëָד ּפäֶחéֶם הּוא 100 (אóֵיהãֵינöְֵרׁש ּבéֶפéַהûֶהöִָרים ׁשòְּפñִסñְנּו זּוגֹות מòַּמס6. 
א. 1,245   1,345   ב. 2,763   2,853   ג. 7,865   7,875   ד. 3,975   4,075

éֶם הּוא óֵ :10יהãֵינöְֵרׁש ּבéֶפéַהûֶהöִָרים ׁשòְּפñִסñְנּו זּוגֹות מòַּמס7. 
א.  6,754   6,764      ב.  7,354   7,244      ג.  3,359   3,459 

éֶם הּוא óֵ:1,000יהãֵינöְֵרׁש ּבéֶפéַהûֶהöִָרים ׁשòְּפñִסñְנּו זּוגֹות מòַּמס8.
א.  7,764   6,764      ב.  7,812   6,712      ג.  7,035   6,935

ñִים: äִימüְאñַתöִָרים מòְּפñִסïִימּו מûְלéַׁשה9. 

 = 6             ::             
             ::             1) 6 = שארית (
             ::             2) 6 = שארית (
             ::             3) 6 = שארית (
             ::             4) 6 = שארית (
             ::             5) 6 = שארית (
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ãְִרים. ëַּבñְחöִָרים ּומòְּפñִסóִים מּבֹונ10.
ìָה ãִ3ּיêְִרקּו ֻקּבãִּיֹות (אֹו זãֶֶרת. ְקחּו 3 ֻקּבëְּבñַחãַּמüְבּו ּבîִתãְזּוגֹות.  ּכöְעֹל ּבïִפָרצּוי ל

ñִים). ôָמöְעּפ
üֵר ãְיֹותåָדֹול ּבéַּגüִי הöְָרתòִפïַתַײסüְלöָר ּתòְּפñִסüְבּו מîִתãִּיֹות.  ּכúֻּבéַּקäֶת 3 הêְִרקּו אא.  ז
öָרֹות.òְפéַּסñִַײ3 הûִָרי מöְׁשäֶפéָאה
íָן úָטéַּקüִי הöְָרתòִפïַתַײסüְלöָר ּתòְּפñִסüְבּו מîִתãִּיֹות. ּכûָֹלׁש ֻקּבìָה ׁשóִּיûְנôַם ׁשöַעêְִרקּו ּפב.  ז
üֶם.ïְּתãַלúִּבûֶּקöָרֹות ׁשòְפéַּסñֵהûִָרי מöְׁשäֶפéָאüֵר הãְיֹותּב
üֶם.õְַרּתìְצûֶּיìִים ׁשüִּיöְָרתòִפïַתַײסüְלéַּתöִָרים הòְּפñִסéַּמóֵי הûְנäֶת ׁשãְרּו אëַּבג.  ח
åָדֹול. éַּגöָר הòְּפñִסéַּמñֵהíָן מúָטéַּקöָר הòְּפñִסéַּמäֶת הëִיתּו אöְחéַפד.  ה
ñִים.ôָמöְעôִילּות 6 ּפöְעéַּפôַל הêְרּו עëִזה.  ח

ãֶֶרת:ëְּבñַחãַּמãְדּו ּבôִבéַהֹוָראֹות. עöִי הïְפôֲלּו לöָעöִָרים, ּפòְּפñִסïַת מãְלíַבîֶם טóֵיכöְנïִפל11.

åָדֹול)ïַּגíָן לúָטéַּקñֵהïֶה. (מòֵֶדר עֹולãְסöִָרים ּבòְּפñִסéַּמäֶת הçְרּו אòַּדא.  ס
óָהíַּנúְטéַּקäָה הõָאãְלּו ּתֹוצüְַקּבüָם ּתãְרּו אֹותëַּבüְחûֶר ּתäֲׁשîַאûֶּכöִָרים ׁשòְּפñִסõְאּו 2 מñִצב.   מ
öֶת.òֶפûָרּות נֹוסöְׁשäֶפõְאּו אñִצñִַײ5,000. ממ
óָה íַּנúְטéַּקäָה הõָאãְלּו ּתֹוצüְַקּבüָם ּתãְרּו אֹותëַּבüְחûֶר ּתäֲׁשîַאûֶּכöִָרים ׁשòְּפñִסõְאּו 2 מñִצג.   מ
öֶת.òֶפûָרּות נֹוסöְׁשäֶפõְאּו אñִצñִַײ7,000. מïָה מåְדֹולñִַײ9,000 ּוגמ
äָה õָאéַּתֹוצäֶת הãְלּו אüְַקּבüָם ּתãְרּו אֹותëַּבüְחûֶר ּתäֲׁשîַאûֶּכöִָרים ׁשòְּפñִסõְאּו 2 מñִצד.  מ
ïְַײüֵ  .10,000ר לãְיֹותãָה ּבúְרֹובéַּקה
= ïִ + 135              100 + 35ימּו:ûְלéַׁשåָר: הüְּגäֶתא

                250 + 15 = 65 +
  + 234              520 + 14 =

                100 + 250 = 345 +

4351

3267

5746

7543

2786

6547

234

7596

1454
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üְרּו:                                                    öִת11.   ּפ

               100 =::5,000               10 =::              2,000

               10 =::4,600               100 =::           3,200

               20 =::4,000               30 =::             1,800

               6 =::3,600               8 =::4,800

               30 =::2,700               40 =::           3,600

üְרּו:                         öִת12.  ּפ

 + 234 = 765                     10 =X 56           100 =X234

 = 564          165 +          1000 =X23           10 =X1000

 = 457          700 –           540 =X10           400 =X20

 = 678          987 –           60 =X30           700 =X20

 – 123 = 354                     8 =X400           300 =X60

           50 =X40           200 =X40

üְרּו:öִתּפ13. 
10,0002,9005,3462,010
 2,876– 1,876– 1,576– 1,876–

ñִים:äִימüְאñַתöִָרים מòְּפñִסãְצּו מûַּבׁש14.
 = 48           X           

 = 48           X           

 = 48           X           
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ãֶֶרת.ëְּבñַחãַּמåַם ּבûָר ּגöְׁשäֶפëֲרּו.  אãְחüִבûֶּתçֶֶרְך ׁשãַּדüְרּו ּבöִתּפ6.

                    3  =X    124                   243   .ג =X6   .א
                    5  =X236                    312   .ד =X6   .ב

____::____ üְ = 36 ____X____ = 4רּו:öִתּפ7.

 = 36____X____ = 4 ____::____

 = 36____X____ = 4 ____::____

üְ____X + 6____X + 6____X275 = 6X6רּו: öִתïְּגּו ּופöַלּפ8. 

ãֶֶרת: ëְּבñַחãַּמüְרּו ּבöִתּפ9.  
ãְָרה".ëֶבèְחïֶֶדת וãְ"מֹולãְרֹות ּבãַת ג' חֹובîְבûִכñִיֵדי ׁשïְמüַלóָה לַײ72 ּתñִינêְמéִזéַּמֹוָרה הא. ה
ïָה. ãִילëֲבîָל חãְכãְרֹות ּבãִילֹות, 6 חֹובëֲבãַחäֲרּוזֹות ּבåִיעּו אéִּגãְרֹות הéַחֹובה
åִיעּו?éִּגãִילֹות הëֲבñָה חîַּמּכ

íִים éִיטïְִקנֹות ָרהîְֵדי לîָה ּכõְִריכéִיא צòֶף הîֶסñָה עֹוד ּכîַּמéָיּו 243 ש"ח.  ּכóִית הïְרֹונלב. 
בַײ520 ש"ח?

ìָה éָיöֶר הòֵפîָל סëִיר ּכñְחöִָרים, מòְפóָה 3 סéָיּו 400 ש"ח.  הּוא ָקנåִָדי הïְגלג.
åִָדי?ïְגäָר לûְאóִׁשòֶף נîֶסñָה ּכîַּמ132 ש"ח. ּכ

öָרֹון ôִּפèְעïֶה 8 ש"ח וëָד עֹולäֶחôֵט אíִים.  עôֵטöְרֹונֹות וַײ5 עôֶפüָה 7 עóְתñָא ָקנäִּמאד.
öְרֹונֹות?ôֶפéָעèְהíִים וôֵטéָעôָלּו הòֶף עîֶסñָה ּכîַּמïֶה 6 ש"ח.  ּכëָד עֹולäֶחא

öֶןãְאֹפòָאֹות ּבöְסãְַײ8 ֻקפçְרּו ּבòִּדñָן סéָמéָהóֵי הêְנäָזäֶת אñָן.  אéָמóֵי הêְנäָזäָפּו 72 אãְפּוִרים אּבה.
òָה?öְסîָל ֻקפãְכéָיּו ּבñָן הéָמóֵי הêְנäָזñָה אîַּמèֶה. ּכûָוׁש

üְרּו:öִתּפ10. 

5,4633,7654,873                                      3,876
 7,827+5,437+3,987+7,638+
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êָָרהëֲזèְחüְִרּגּול וּת

ûְּבֹון:ëֶׁשéַחôֻּלֹות הöְעòֵֶדר ּפס1. 
               5 =X 6 – 3X75               .ד =X  25 + 6א.
               3 =:: 9X  26               .ה =X 30 – 3ב.

               3 =:: 2 + 18X  9 ג.
ëִּבּור: éַחïֵי הåִילüְַרּגäֶת ּתüְרּו אöִת2.   ּפ

435     .א765    .ב 3765   .ג2873   .ד
 498+ 789+ 2,658+ 4,265+

ëִּסּור:éַחïֵי הåִילüְַרּגäֶת ּתüְרּו אöִתּפ3.

.א2,000  1,010    .ב1,045    .ג       765     .ד
 189– 765– 634–1876–

üְרּו:öִת4.   ּפ
 8 = 48X           4 = 6::          

 = 42          X6 3 = 4::          
 = 63           X9 = 7         ::35

 9 = 72X           = 5         ::45

üְרּו:öִתּפ5.  
           9 =X45   .א       ::= 5           6   .א
           7 =X42   .ב::= 6           8   .ב
           8 =X49   .ג::= 7           8   .ג
           3 =X 64   .ד::= 8           9   .ד
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ֹותּילּּוִלִמאֵלֹות ְׁש
íָןãִָרים ָקטåְבéַּגöַר הòְּפñִסìָה 350 ּומéָיûִים הóָׁשéַּנöַר הòְּפñִסûִים.  מóָׁשèְנãִָרים וåְבãְדּו ּגôָבìְִריד עãַּיּב

ìְִריד?éַּיäֶת הôִילּו אöְעéִפãְִדים הñָה עֹובîַּמûִים.  ּכóָׁשéַּנöַר הòְּפñִסñִּמבַײ72 מ

ôַּמּוִדים.éִָראׁשֹון 58 עãַּיֹום הäָה ּבûִיר ָקְראôַּמּוִדים.  ׁשìֵׁש 235 עûִיר יûֶל ׁשöֶר ׁשòֵפãַּסּב
éִָראׁשֹון. ãַּיֹום הûֶר ּבäֲׁשñֵאüֵר מôַּמּוִדים יֹותûִיר 56 עäָה ׁשóִי ָקְראûֵנéַּׁשãַּיֹום הּב
öֶר?òֵפéַּסòִּיּום הôַד סïְִקֹרא עûִיר לïְׁשüְרּו לôַּמּוִדים נֹותñָה עîַּמּכ

ïִים,ûְָקלñָה 8 ׁשïְמûִּלëָד ׁשäֶחöָרֹון אôִּפôֲבּור עíִים.  עôֵטèְַײ7 עöְרֹונֹות וôֶפüָה 4 עóְתאֹור ָקנ
îָלôֲבּור ּכñָה אֹור עïְמûִּלòֶף ׁשîֶסñָה ּכîַּמïִים.  ּכûְָקלñָה 6 ׁשïְמûִּלëָד ׁשäֶחôֵט אôֲבּור עèַעו

íִים?ôֵטéָעèְהöְרֹונֹות וôֶפéָעה

ãִילֹות. ëֲבóָה 4 חñִינêְמéִזöֶר הòֵפéַּסãֵית הîִיַרת ּבêְּכñַזòִּיֹות.  מíִיסîְַרטìֵׁש 275 ּכïָה יãִילëֲבãַחּב
öֶר?òֵפéַּסãֵית הïְבñִינּו לêְמéִזòִּיֹות הíִיסîְַרטñָה ּכîַּמּכ

ïִים.ûְָקלëִירֹו 800 ׁשñְחûֶּמëָן ׁשïְחûֻלïְִקנֹות ׁשõָה לéִיא רֹוצïִים.  הûְָקלìֵׁש 352 ׁשñִי יüָמïְתל
ëָן?ïְחûֻלéַּׁשìַת הóִּיïְִקנñִי לüָמïְתòֵר לëָסòֶף חîֶסñָה ּכîַּמּכ

ïִים,òָלöְסòַפôַל סñִיִדים עïְמüַלéַּתûְבּו הìָׁשäָה יõָאéְַרצãַהñִיִדים.  ּבïְמüַלìֵׁש 52 ּתãַת ג' יîְבûִכãְׁשּב
ïִָדים?ìְלéַּיûְבּו הìָׁשïִים יòָלöְסòַפñָה סîַּמôַל ּכòָל.  עöְסòַפîָל סôַל ּכïִָדים עìְל4 י

ïִים. ûְָקלëָן הּוא 1,000 ׁשïְחûֻלèְׁשòְאֹות וîִּסëִיר 6 ּכñְחמ
ëָד?äֶחòֵא אîִּסëִיר ּכñְחñָה מïִים. מûְָקלëָן 346 ׁשïְחûֻלéַּׁשëִיר הñְחמ

îָָדיו.óְכãֵין 3 נèֶה ּבûָוãְׁשèֶה ּבûָוïִים ׁשûְָקלïֵק 132 ׁשëִּלãָא חòַּבס
îֶד?óֶכîָל נãֵל ּכòֶף ִקּבîֶסñָה ּכîַּמּכ

אתגר
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ñִיִדים.  ïְמüַלìֵׁש 25 ּתüָה ג'1 יîִּתãְכíִּיּול.   ּבïְטõֵאת לïָצñְדֹות לîִּתֹות ג' עֹומּכ
ñִיִדים.ïְמüַלìֵׁש 22 ּתüָה ג'3 יîִּתãְכñִיִדים.  ּבïְמüַלìֵׁש 28 ּתüָה ג'2 יîִּתãְכּב
ëָד.äֶחèֶה אïַּוñְלñִיִדים הֹוֵרה מïְמüַלîָל 5 ּתôַל ּכèִים, עïַּוñְלñִינּו הֹוִרים מêְמéִזéַּמֹורֹות הה
íִּיּול?ïַּטõְאּו לìָצèִים יïַּוñְלñָה הֹוִרים מîַּמּכא.
íִּיּול? ïַּטõְאּו לìָצñִיִדים והֹוִרים יïְמüַלñָה ּתîַּמּכב. 
ñְקֹומֹות. ìֵׁש 15 מóִיּבּוס יñִינãְמּבג. 

ãָה? ûִיבìְׁשñְקֹום יìֶה מéְיìִהëָד יäֶחîָל אïְכûֶּלîְָך ׁשñִין, ּכêְמéַזïְהîְַדאי לòִים ּכóִיּבּוסñִינñָה מîַּמּכ
óִיּבּוס)ñִינéֶם מïָהñִין לêְמéַזïְהõִָריְך לèְֹלא צëֵר וäֲחîֶב אãְֶרכôִים ּבòְעéַּמֹוִרים נֹוס(ה

íִּיּול?éַּטïֶה הôֲלìַעñָה יîַּמëָד הּוא 265 ש"ח. ּכäֶחóִיּבּוס אñִינëִיר מñְחמד.
íִּיּול? éַּטôֲבּור הïֶד עìֶלîָל יïֵם ּכûַּלìְׁשñָה יîַּמּכה. 

ãִיא éָבïְהúֵׁש לãַּקüְּבóִתñִיד נïְמüַלîָל ּתñִיִדים.  ּכïְמüַלìֵׁש 127 ּתîִּתֹות ג' יãַת ּכîְבûִכãְׁשּב
üְַרּבּות.òַל ּתïְסïִים לûְָקל20 ׁש

îִּתֹות ג'?ñִּכòָף מäֱסóֶאòֶף נîֶסñָה ּכîַּמּכ

ëִים.öְָרחäָה 8 ּפãִיאéֵבãַת הîָל ּבëִים.   ּכöְָרחãָה 40 ּפòִּבñְסïַּמãִיאּו לéֵבãָנֹות הéַּבה
ãָה?òִּבñְסãַּמüְפּו ּבüַּתûְּתéִׁשïִָדים הìְלñָה יîַּמóִים.  ּכãָנåַם 12 ּבüְפּו ּגüַּתûְּתéִׁשãָה הòִּבñְסãַּמּב

ïִָדים.ìְלõָה 8 יîָל ְקבּוצãְכìֵׁש 4 ְקבּוצֹות, ּבüָה יîִּתãַּכּב
üָה?îִּתãַּכãָנֹות ּבñָה ּבîַּמóִים, ּכãָנüָה ּבîִּתéַּכïְֵדי הìַלñִּי15 מ

ïֵק 600 ש"חëִּלêְָרא חôֶזãָא עòַּבãָנֹות. סãֵן 5 ּבîָל ּבïְכóִים, לãָנóֵי ּבûְנêְָרא ׁשôֶזãָא עòַּבïְסל
çָה?îְּדóֶכîָל נïָה ּכãְלñָה ִקּבîַּמüָיו. ּכîְּדֹותóֶכïְנל
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ñִיםמּוòְכéַּסãִיבֹון הòְבס

ïִיãְלåִיל, ּבüְַרּגûֶל ּתãְצּוָרה ׁשöִָרים ּבòְּפñִסóֵי מûְנîָל ׁשïְכëַת לüַחñִּתñִים מòְכּומéַּסäֶת הûְמּו אִרׁש
ïִימּו:  ûְלéַׁשñָה.  הåְמçֻגéַּדöִי הïְפöְּתֹור אֹותֹו לïִפל

1               2             3               4              5

íָה):ñַּטïְמöִי (לéַּסֹופòְכּום הãַּסöָר ּבòְּפñִסîָל מôַ ּכöִיעñִים מֹופôָמöְעñָה ּפîַּמûְמּו ּכִרׁש

5          4          3         2          1

ñִים:    ôָמöְעîַּמּות ּפּכ

éֶם:ïָהûֶּלñִים ׁשòְכּומéַּסäֶת הûְמּו אèְִרׁשïָה וôְלñַעïְמöִָרים לòְּפñִסéַּמòֵֶדר הäֶת סûַּנּו אׁש

1+2

1+2+2+3

2+3 3+4 4+5
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íָה):ñַּטïְמöִי (לéַּסֹופòְכּום הãַּסöָר ּבòְּפñִסîָל מôַ ּכöִיעñִים מֹופôָמöְעñָה ּפîַּמûְמּו ּכִרׁש
1         2          3          4          5

ñִים:    ôָמöְעöָר ּפòְּפñִסמ

éֶםïָהûֶּלñִים ׁשòְכּומéַּסäֶת הûְמּו אèְִרׁשïָה וôְלñַעïְמöִָרים לòְּפñִסéַּמòֵֶדר הäֶת סûַּנּו ׁשּוב אׁש
ïִים.åִילüְַרּגîְתּכ

íָה):ñַּטïְמöִי (לéַּסֹופòְכּום הãַּסöָר ּבòְּפñִסîָל מôַ ּכöִיעñִים מֹופôָמöְעñָה ּפîַּמûְמּו ּכִרׁש

1          2          3         4          5

ñִים:    ôָמöְעöָר ּפòְּפñִסמ

õָאñְצóִמöִי נéַּסֹופòְכּום הãַּסñִים ּבôָמöְעãֵה ּפéְַרּבîִי הéֲכôַ הöִיעûֶּמֹופöָר ׁשòְּפñִסéַּמóָה:  הòְָקנñַסמ
                                                                                    óָ ãְה ּבïְיֹונôֶלéָעãַּׁשּוָרה הּב

óִי)ûֵנñָקֹום ׁשãְמõַד, ּבãַּצõַע, ּבñְצäֶמãָא(ּב
                                             òְכּום? ãַּסôַ ּבöִיעñִים הּוא מֹופôָמöְעñָה ּפîַּמּכ

ãַׁשּוָרה õָא ּבñְצóִמöִי נéַּסֹופòְכּום הãַּסñִים ּבôָמöְעôַט ּפñְעîִי מéֲכôַ הöִיעûֶּמֹופöָר ׁשòְּפñִסéַּמה
                                                                                                óָ ãְה ּבïְיֹונôֶלéָעה

óִי)ûֵנñָקֹום ׁשãְמõַד, ּבãַּצõַע, ּבñְצäֶמãָא(ּב
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äֶתãֵל אóְַקּבûֶּנîְָך ׁשôַד 5 ּכñֵַײ1 עöִָרים מòְּפñִסéַּמäֶת הûִים אïָׂשîְֵדי לêֶה ּכìֶַדע זãְיêֵר ּבôָזóֵעäֵיְך נא

ûְמּוèְִרׁשûָֻרּיֹות וöְׁשäֶפñָה אîַּמãְִדקּו ּכüֵר?  ּבãְיֹותíָן ּבúָטéַּקíָה אֹו הñַּטïְמüֵר לãְיֹותåָדֹול ּבéַּגòְכּום הéַּסה

üֶם:ëְַרּתãְחäֵיְך ּבא

                                                                                                                             

                                                                                                                              

                                                                                                                              

                                                                                                                              

öִָרים:òְּפñִסéַּמäֶת הïָה אôְלñַעïְמûִים לóָׂשüֵר נãְיֹותåָדֹול ּבéַּגòְכּום הéַּסäֶת הãֵל אïְַקּבîְֵדי לּכ
                                                        öִָרים:   òְּפñִסéַּמäֶת האֹו א

                                          üֵר הּוא:   ãְיֹותåָדֹול ּבéַּגòְכּום הéַּסה

öִָרים:òְּפñִסéַּמäֶת הïָה אôְלñַעïְמûִים לóָׂשüֵר נãְיֹותíָן ּבúָטéַּקòְכּום הéַּסäֶת הãֵל אïְַקּבîְֵדי לּכ
                                                        öִָרים:   òְּפñִסéַּמäֶת האֹו א

                                            üֵר הּוא:  ãְיֹותíָן ּבúָטéַּקòְכּום הéַּסה
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ìָהöְִרּיòִפãַּסּב
ûֶּלֹו:ñִּׁשöָר מòְּפñִסìָה מöְִרּיòִפãַּסöֶר ּבòֵפîָל סïְכל

íִיס,îְַרטîָל ּכôַל ּכûֶעêִים ׁשñָזéְָרמäֶת הִקְראּו א
íִיס:îְַרטéַּכôַל הäִים עüְאñַתéַּמöֶר הòֵפéַּסöַר הòְּפñִסäֶת מûְמּו אִרׁש

åִיöָר זּוגòְּפñִסóִי מäֲנא1. 
ïִיûֶּלöִים  ׁשïָפäֲלéָאöְַרת הòִפס2. 

åִיתäִיַײזּוגא
äֶתãְרּו אëַּבüְחäִם ּתא3. 

öִים,ïָפäֲלéָאöָרֹות: הòְפéַּסה
ëִידֹותìְחéַּיèְהûָרֹות וôֲׂשéָעה
íָןúָטéַּקöָר הòְּפñִסãְלּו מüְַקּבּת
ñֵאֹות.éַּמöְַרת הòִפñִּסמ

                             

åִיäִי זּוגöָר אòְּפñִסóִי מäֲנא1. 
ïִי ûֶּלñֵאֹות ׁשéַּמöְַרת הòִפס2. 

åִיתזּוג
öְַרתòִפñִּסëִיתּו מöְחüַפäִם ּתא3. 

öְַרתòִפäֶת סûָרֹות אôֲׂשéָעה
äֶתãְלּו אüְַקּבëִידֹות ּתìְחéַּיה
ñֵאֹות.éַּמöְַרת הòִפס

                             

åִי äִיַײזּוגöָר אòְּפñִסóִי מäֲנא1. 
ïִיûֶּלöִים  ׁשïָפäֲלéָאöְַרת הòִפס2. 

åִיתזּוג
ïִיûֶּלñֵאֹות ׁשéַּמöְַרת הòִפס3. 

ûָרֹותôֲׂשéָעöְַרת הòִפñִּסïָה מåְדֹולּג
éִיאïִי הûֶּלëִידֹות  ׁשìְחéַּיöְַרת הòִפס4. 

õְִריםûֶּיֹוצöָר ׁשòְּפñִסéַמñֵהõִי מëֲצח
ñֵאֹות. éַּמèְהûָרֹות וôֲׂשéָעה

                             

åִיöָר זּוגòְּפñִסóִי מäֲנא1. 
ïִיûֶּלöִים ׁשïָפäֲלéָאöְַרת הòִפס2. 

åִיתזּוג
öְַרתòִפäֶת סãְרּו אëַּבח3. 

öְַרתòִפèְסöִים וïָפäֲלéָאה
äֶתãְלּו אüְַקּבûָרֹות ּותôֲׂשéָעה
ëִידֹות.ìְחéַּיöְַרת הòִפס

                             

åִי äִיַײזּוגöָר אòְּפñִסóִי מäֲנא1. 
ïִי ûֶּלöִים  ׁשïָפäֲלéָאöְַרת הòִפס2. 

åִיתזּוג
öְַרתòִפäֶת סãְרּו אëַּבח3. 

öְַרת òִפèְסöִים וïָפäֲלéָאה
äֶתãְלּו אüְַקּבñֵאֹות ּותéַּמה
ëִידֹות.ìְחéַּיöְַרת הòִפס

                             

åִיöָר זּוגòְּפñִסóִי מäֲנא1. 
ïִיûֶּלöִים ׁשïָפäֲלéָאöְַרת הòִפס2. 

åִיתäִיַײזּוגא
ïִיûֶּלëִידֹות ׁשìְחéַּיöְַרת הòִפס3. 

üֵרãְיֹותóָה ּבíַּנúְטéַּקה
ïִיûֶּלöִים ׁשïָפäֲלéָאöְַרת הòִפס4. 

ñֵאֹות.éַּמöְַרת הòִפñִּסïָה מåְדֹולּג
                            

2346

5310 2749 6253

1942 8105
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ñֵרֹוץóִּיֹות מñְכֹונêִים מñָזëִיַדת ְרמח

ñֵרֹוץ:ãַּמåִיעּו ּבéִּגòֵֶדר ּבֹו הéַּסöִי הïְפóִּיֹות לñְכֹונéַּמäֶת הçְרּו אòַּדס

                                        öָָרּה òְּפñִסûֶּמóִית ׁשñְכֹונôָה מåִיעéִּגהּיָהְִנׁש
óִית עֹוְקבֹותñְכֹונéַּמöַר הòְּפñִסãְמöָרֹות ּבòְפéַּסîָל הּכ1.  
åִיöָר זּוגòְּפñִסéַּמה2.  
òְכּום ïִסèֶה לûָוëִידֹות ׁשìְחéַּיöְַרת הòִפèְסöִים וïָפäֲלéָאöְַרת הòִפòְכּום סס3.  

ñֵאֹותéַּמöְַרת הòִפèְסûָרֹות וôֲׂשéָעöְַרת הòִפס
åִיתäִי זּוגöִים אïָפäֲלéָאöְַרת הòִפס4.  
öָר òְ 18ּפñִסãַּמöָרֹות ּבòְפéַּסîָל הòְכּום ּכס5.  

                                      öָָרּה òְּפñִסûֶּמóִית ׁשñְכֹונôָה מåִיעéִּגהאׁשֹונָהִר
óִית עֹוְקבֹות.ñְכֹונéַּמöַר הòְּפñִסãְמöָרֹות ּבòְפéַּסîָל הּכ1. 
åִיöָר זּוגòְּפñִסéַּמה2. 
òְכּום ïִסèֶה לûָוëִידֹות ׁשìְחéַּיöְַרת הòִפèְסöִים וïָפäֲלéָאöְַרת הòִפòְכּום סס3. 

ñֵאֹותéַּמöְַרת הòִפèְסûָרֹות וôֲׂשéָעöְַרת הòִפס
åִית äִיַײזּוגöִים אïָפäֲלéָאöְַרת הòִפס4. 
öָר òְ 30ּפñִסãַּמöָרֹות ּבòְפéַּסîָל הòְכּום ּכס5. 
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: לגזור את המכוניות ולהצמיד להם צמדן.ללממווררהה
לגזור את כרטיסי הרמזים ולהצמיד להם צמדן (סקוץ'). להצמיד לקיר

המפעיל המכוסה בשטיח קיר או לבד.

על התלמידים לשים כל מכונית ליד כרטיס הרמזים המתאים.

                                      öָָרּה òְּפñִסûֶּמóִית ׁשñְכֹונôָה מåִיעéִּגהיתִעִיְבר
åִיöָר זּוגòְּפñִסéַּמה1. 
åִיתäִיַײזּוגéִיא אöָר הòְּפñִסãַּמëַת ּבäַחöְָרה אòִפס2. 
öִיםïָפäֲלéָאöְַרת הòִפñִּסöִי 2 מïָה ּפåְדֹולëִידֹות ּגìְחéַּיöְַרת הòִפס3.
öָר הּוא òְ15ּפñִסãַּמöָרֹות ּבòְפéַּסòְכּום הס4.

                                        öָָרּה òְּפñִסûֶּמóִית ׁשñְכֹונôָה מåִיעéִּגהיתִׁשִיְלׁש

åִיöָר זּוגòְּפñִסéַּמה1. 
öְַרתòִפòְכּום סïִסèֶה לûָוëִידֹות ׁשìְחéַּיöְַרת הòִפèְסöִים וïָפäֲלéָאöְַרת הòִפòְכּום סס2.

ñֵאֹות.éַּמöְַרת הòִפèְסûָרֹות וôֲׂשéָעה
óָן עֹוְקבֹות.äֵינóִית אñְכֹונéַּמöַר הòְּפñִסãְמöָרֹות ּבòְפéַּס3.  ה
öָר הּוא òְ.18ּפñִסãַּמöָרֹות ּבòְפéַּסòְכּום ה4.  ס
öִים. ïָפäֲלéָאöְַרת הòִפñִּסõִי מëֲצéִיא חëִידֹות הìְחéַּיöְַרת הòִפ5.  ס
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61839876

3456 4038
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ñָָרתֹוןéַּמñֵרֹוץ הêִים מñָזëִיַדת ְרמח

üָן.ôָתåָעéֲגòֵֶדר הöִי סïְפüִי לóָתûְנéַּׁשñָָרתֹון הéַּמñֵרֹוץ הãְמéַּזֹוכֹות ּבéָָרצֹות הäֶת הçְרּו אòַּדס

.                        öָרòְּפñִסéַּמüָּה הõָתïְצëֻלôַל חûֶעõָה ׁשéָָרצôָה הåִיעéִּגהּיָהְִנׁש
åִי.äִיַײ זּוגöָר אòְּפñִסéַּמ1. ה
ëִידֹות.ìְחéַּיöְַרת הòִפôִם סñֵאֹות עéַּמöְַרת הòִפäֶת סãֵר אëַּבóְח2. נ

òְכּום הּוא éַ.11ּסה
åִיתéִיא זּוגûָרֹות הôֲׂשéָעöְַרת הòִפ3. ס
öָר הּוא òְ 13ּפñִסãַּמöָרֹות ּבòְפéַּסîָל הòְכּום ּכ4. ס

.                  öָרòְּפñִסéַּמüָּה הõָתïְצëֻלôַל חûֶעõָה ׁשéָָרצôָה הåִיעéִּגהאׁשֹונָהִר
åִי öָר זּוגòְּפñִסéַּמה1. 
åִית äִיַײזּוגéִיא אûָרֹות הôֲׂשéָעöְַרת הòִפס2. 
ëִידֹות. ìְחéַּיöְַרת הòִפôִם סñֵאֹות עéַּמöְַרת הòִפäֶת סãֵר אëַּבóְחנ3.

òְכּום הּוא éַ.11ּסה
öָר òְ12ּפñִסãַּמöָרֹות ּבòְפéַּסîָל הòְכּום ּכס4
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.                        öָרòְּפñִסéַּמüָּה הõָתïְצëֻלôַל חûֶעõָה ׁשéָָרצôָה הåִיעéִּגהרְבִיעִית
åִי.äִיַײ זּוגöָר אòְּפñִסéַּמ1. ה
åִיתéִיא זּוגûָרֹות הôֲׂשéָעöְַרת הòִפ2. ס
ñֵאֹות.éַּמöְַרת הòִפñִּסãְַײ1 מïָה ּבåְדֹולëִידֹות ּגìְחéַּיöְַרת הòִפ3. ס
òְכּום הּוא éַ .9ּסëִידֹות. הìְחéַּיöְַרת הòִפôִם סñֵאֹות עéַּמöְַרת הòִפäֶת סãֵר אëַּבóְח4. נ
öָרֹות עֹוְקבֹות.òְפéֵן סöָר הòְּפñִסãַּמöָרֹות ּבòְפéַּס5. ה

.                  öָרòְּפñִסéַּמüָּה הõָתïְצëֻלôַל חûֶעõָה ׁשéָָרצôָה הåִיעéִּגהׁשְלִיׁשִית
åִי öָר זּוגòְּפñִסéַּמה1. 
åִית äִיַײזּוגéִיא אûָרֹות הôֲׂשéָעöְַרת הòִפס2. 
ëִידֹות.ìְחéַּיöְַרת הòִפôִם סñֵאֹות עéַּמöְַרת הòִפäֶת סãֵר אëַּבóְחנ3.

òְכּום הּוא éַ.11ּסה
öָר òְ12ּפñִסãַּמöָרֹות ּבòְפéַּסîָל הòְכּום ּכס4
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318427

465 536
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