
 קדימה על הוראת מתמטיקה מסתכלים 

 בחטיבת הביניים

פרופ' טלי נחליאלי  | 

נפגשו מורים, מורי מורים, חוקרים וחוקרות,  2020במשך חמישה מפגשים בקיץ 

לדון בהוראת  כדיאנשי ונשות משרד החינוך ונציגים של קרן טראמפ 

, ד"ר את המפגשים הובילו פרופ' בוריס קויצ'והמתמטיקה בחטיבות הביניים. 

היה  הרקע לפגישותאנטולי קורופטוב, ד"ר ג'ייסון קופר ופרופ' טלי נחליאלי. 

שהתפרסמו באותה  לאומיים נוספים־ןה ומבחנים משווים בי"תוצאות מבחני פיז

כי הישגיהם של רבים מהתלמידים בישראל  ממוצעים בעקביות  הראו עת. אלו

. יתרה מזאת, תוצאות OECD-המדינות ב  מהישגיהם של תלמידים או נמוכים

המבחנים מראות שקיימים פערים גדולים בביצועים בין מגזרים שונים ובין 

 כלכלי שונה. ־ ממעמד חברתיתלמידים 

הפכה המתמטיקה , הקורונה עם מגפת מאז החלה ההתמודדות אלו,נוסף על 

מדי יום מופיעים בתקשורת גרפים  –החברה הישראלית  לחלק בלתי נפרד מחיי

אנו עסוקים במודלים מתמטיים ובניתוח משמעויות של  ;נתונים ומגמותלהצגת 

בחישוב הסתברויות ועוד. נראה שעל מנת  ,גדילה מעריכית וקצבי שינוי

עם המציאות החדשה נדרשת יכולת להשתמש בכלים מתמטיים היטב להתמודד 

  בתוך הקשר שונה מזה שבו הם נלמדו בבית הספר.

, כפי 21-מאה הב פקידן הקריטי של מיומנויות הלומד תמעצים את  רקע זה

מיומנויות הקשורות  ,בפרט שמנסחים זאת משרד החינוך וגופים שונים בעולם.

אישיים ־בהיבטים קוגניטיביים )חשיבה ביקורתית, יצירתית ורפלקטיבית(, בין

  קבלת אחריות(.ו ת)תקשורת ומיומנויות של עבודה בצוות( ואישיים )מסוגלּו

 בשלוש שאלות מרכזיות: המפגשים עסקו ן,אם כ

 מתמטיקה בחטיבת הביניים?ה של לימודימהן המטרות  .1

 מהי המתמטיקה שאנו בוחרים ללמד בחטיבות הביניים? .2

  לתלמידים? לספקמהן ההזדמנויות ללמידה שאנו מעוניינים  .3

מהם  התייחסנו במפגשים לשאלות נוספות, כגון נוסף על השאלות האלו,

מה צריך לקרות ו ,החסמים המערכתיים המקשים על העוסקים בחינוך מתמטי

 כדי שניתן יהיה לחולל שינויים רצויים?

 מרכזיים שעלו במהלך חמשת המפגשים.  הבהרצאה זו אתייחס לממצאים 

 

| קורות חיים 

פרופסור חבר בחוג להוראת המתמטיקה במכללת לוינסקי לחינוך. מובילה 

ושותפה בפרויקטים שונים שמטרתם לזהות פרקטיקות הוראה מעודדות חשיבה 

פרקטיקות להוראת מתמטיקה ופיזיקה"  –וללמד לפיהן, כמו פרויקט "פרקטל 

 מהלכים מעודדי חשיבה בהוראת מתמטיקה".  –ו"מחשב"ה 



בתקשורת המתמטית בכיתה ובאפיון תהליכי למידה  מחקריה מתמקדים

 .המעודדים השתתפות אקספלורטיבית של התלמידים

 .2004בעלת תואר שלישי בחינוך מתמטי מאוניברסיטת חיפה, 


