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 שאנקהטעונים של 

 :הוראת המתמטיקה

 היא חסרת תכלית•

 מזיקה מבחינה חברתית•

 פוגעת בכישורי החשיבה•

 

 



 :חוסר תכלית

 הכנה לחיים טיעון מוטעה

כמה אנשים הנכם מכירים שמזדקקים להוכיח  "  

או להתמודד עם משוואות על מנת לפתור  , משפט

 ?"בעיה שאינה בהקשר בית ספרי

 :נזק חברתי

   20%מתמטיקה אינה  –מזמן ההוראה  20%•

 נזק למבריקים ללא נטיה למתמטיקה  •

 :פגיעה בכישורי חשיבה

 "  נוסחתית"לחשוב , למלא הוראות, לומדים לחקות





 :שאלה שאולי יש להתייחס

 ?Xלמה ללמוד 

(X =לשון וכו, היסטוריה, מתמטיקה') 

 



 ?מה צריך ללמד במתמטיקה ומי צריך ללמוד זאת

 (בהשוואה למדעים אחרים)מרחב השינויים קטן יחסית 

 ?מה בכל זאת 

 נושאים-שינויים קטנים בתתי, שינויי דגשים - 

  

  

 

 



 ?מה צריך ללמד במתמטיקה ומי צריך ללמוד זאת

 

 (בהשוואה למדעים אחרים)מרחב השינויים קטן יחסית 

 ?מה בכל זאת 

 נושאים-שינויים קטנים בתתי, שינויי דגשים - 

  

  

 

 

 אינדוקציה גיאומטריה



 ?מה צריך ללמד במתמטיקה ומי צריך ללמוד זאת

 (בהשוואה למדעים אחרים)מרחב השינויים קטן יחסית 

 ?מה בכל זאת 

 נושאים-שינויים קטנים בתתי, שינויי דגשים - 

 מיומנויות פרוצדורליות לעומת הבנה - 
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 ?מה צריך ללמד במתמטיקה ומי צריך ללמוד זאת

 (בהשוואה למדעים אחרים)מרחב השינויים קטן יחסית 

 ?מה בכל זאת 

 נושאים-שינויים קטנים בתתי, שינויי דגשים - 

 מיומנויות פרוצדורליות לעומת הבנה - 

 (הסללה, פיזה)טהורה מול יישומית  - 

  

  

 

 









 כמה קלוריות    . א
 ?בפרוסה    

 -כמה פרוסות ב. ב
 ?גרם 100    

 כמה פרוסות  . ג
 ?בקופסא    

 כמה שוקלת    . ד
 ?פרוסה    



 ?מה צריך ללמד במתמטיקה ומי צריך ללמוד זאת

 (בהשוואה למדעים אחרים)מרחב השינויים קטן יחסית 

 ?מה בכל זאת 

 שינויים קטנים בנושאים, שינויי דגשים - 

 מיומנויות פרוצדורליות לעומת הבנה - 

 (הסללה, פיזה)טהורה מול יישומית  - 

 מתמטיקה דיסקרטית - 

 שימוש בטכנולוגיה - 

 היסטוריה - 

 האצה לעומת העמקה - 

 הערכה   - 
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 ?מה צריך ללמד במתמטיקה ומי צריך ללמוד זאת

 (בהשוואה למדעים אחרים)מרחב השינויים קטן יחסית 

 ?מה בכל זאת 

 שינויים קטנים בנושאים, שינויי דגשים - 

 מיומנויות פרוצדורליות לעומת הבנה - 

 (הסללה, פיזה)טהורה מול יישומית  - 

 מתמטיקה דיסקרטית - 

 שימוש בטכנולוגיה - 

 (?ואף פילוסופיה)היסטוריה  - 

 האצה לעומת העמקה - 

 הערכה   - 

 

  

 

 



 ?מה צריך ללמד במתמטיקה ומי צריך ללמוד זאת
 מכון ויצמן למדע, המחלקה להוראת המדעים –אברהם הרכבי 


