
21.9.2022 | כ״ה באלול, תשפ״ב | מכון ון ליר, ירושלים 

אוריינות מתמטית בחטיבת הביניים
التنّور الرياضّي في المرحلة اإلعدادّية



על אודות היוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים נוסדה בשנת 1959. חברים בה כמאה מדענים ומלומדים מן 

השורה הראשונה של ההשכלה והדעת במדינת ישראל. חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, 

לייעץ  ולקדם פעילות מדעית,  הן לטפח  ומשימותיה העיקריות  כי מטרותיה  התשכ״א-1961, קובע 

לממשלה בענייני מחקר ותכנון מדעי בעלי חשיבות לאומית, לקיים התקשרויות עם גופים מקבילים 

בחוץ לארץ, לייצג את המדע הישראלי בגופים ובאירועים מדעיים בינלאומיים ולהוציא לאור כתבים 

שיש בהם כדי לקדם את המדע.

היוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך, מקדמת שימוש שיטתי בידע מחקרי עדכני ומבוקר בתהליכי 

קבלת החלטות בחינוך. ידע מחקרי נגיש וזמין למקבלי החלטות ולציבור הרחב חיוני לגיבוש מושכל 

של מדיניות ולתכנון מיטבי של התערבויות – לשיפור הישגי החינוך בישראל.

היוזמה עוסקת בנושאים הנמצאים על סדר יומם של מקבלי החלטות בחינוך בערוצי פעילות שונים, 

כגון: וועדות וצוותי מומחים של חוקרים ממגוון דיסציפלינות, קבוצות עבודה משותפות לחוקרים, 

סוגיות ממוקדות. מתווה הפעילות  ודוחות עם מידע תומך תכנון סביב  ואנשי שדה,  אנשי מדיניות 

עבודתה  תוצרי  כלל  את  מפרסמת  היוזמה  בתהליך.  השותפים  ולצרכי  לנושא  מותאמים  ותוצריה 

ומנגישה אותם לקהלים מגוונים.

ועדת ההיגוי של היוזמה מתמנה על ידי נשיא האקדמיה הלאומית למדעים. ועדה זו אחראית לתוכנית 

העבודה של היוזמה ולתהליכי השיפוט של התוצרים. כמו חברי ועדת ההיגוי, גם החוקרים המומחים 

המשתתפים בוועדות עושים זאת בהתנדבות.

תולדות היוזמה: היוזמה החלה את דרכה ב-2003 כמיזם משותף של האקדמיה הלאומית הישראלית 

למדעים, משרד החינוך ויד הנדיב. בקיץ תש"ע )2010( הוסיפה הכנסת תיקון לחוק האקדמיה הלאומית 

לבין   – ייעוץ  המבקשים  ממשלה  משרדי  בין  ההתקשרות  אופן  את  והסדירה  למדעים,  הישראלית 

את  ומנהלת  למדעים,  הישראלית  הלאומית  האקדמיה  של  כיחידה  היוזמה  פועלת  מאז  האקדמיה. 

פעולות הייעוץ שהאקדמיה נותנת בתחום החינוך לממשלה ולרשויות שונות.

http://education.academy.ac.il/


ברוכות וברוכים הבאים
ליום העיון בנושא אוריינות מתמטית בחטיבת הביניים

בעיצוב  הן  האקדמי,  במחקר  הן   – מתמטית  אוריינות  של  בתחום  העיסוק  גובר  האחרונות  בשנים 

ליכולת הפרט לחשוב  ובלמידה בשדה. מושג האוריינות המתמטית מתייחס  והן בהוראה  המדיניות 

באופן מתמטי - להשתמש במושגים, הליכים וכלים מתמטיים, וכן לנסח, ליישם ולפרש מתמטיקה - 

בכדי לפתור בעיות ולהחליט החלטות במגוון הקשרים.  

במענה לפנייה של קרן טראמפ, היוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך, מקיימת יום עיון בנושא אוריינות 

מתמטית בחטיבת הביניים. יום העיון ישמיע מגוון קולות מהמחקר העדכני בארץ ובעולם ובתוך כך 

יפגיש את המחקר עם הנעשה בשדה. יום העיון יעסוק בשאלות הבאות: 

מהן המיומנויות הנדרשות מהבוגרת או הבוגר של חטיבת הביניים?  

מהי אוריינות מתמטית ומה חשיבותה? איזה מקום על האוריינות המתמטית לתפוס בתוכנית   

הלימודים?

איך מפתחים אוריינות מתמטית בכיתה ומהם האתגרים הכרוכים בכך?  

מה מצבה של ישראל בתחום האוריינות המתמטית? מה ניתן ללמוד בהקשר זה ממדינות אחרות?  

כיצד ניתן לקדם באופן מערכתי אוריינות מתמטית בישראל?  

מתמטית  אוריינות  של  ובחשיבות  בהמשגה  יעסוק  הראשון  המושב  מושבים:  ארבעה  העיון  ביום 

כמרכיב בדמות הבוגר במאה ה־21. המושב השני יציע מבט השוואתי – תחילה סקירה של הנעשה 

בישראל ולאחר מכן "הצצה" לנעשה במדינות נבחרות בעולם. המושב השלישי יציג את אתגרי היישום 

בכיתות וכן הצלחות בשדה, על בסיס תובנות של מובילי תוכניות שפועלות כיום בתחום בתמיכת קרן 

טראמפ. המושב הרביעי יעסוק בהטמעה מערכתית של אוריינות מתמטית.

לאחר יום העיון ייכתב מסמך קצר שירכז את ממצאי היום ויצביע על המגמות המובילות ועל הקולות 

יותר  מעמיקים  ודיון  לשיח  תשתית  לשמש  וכן  המדיניות,  קובעי  את  לשמש  יוכל  ובכך  הבולטים, 

בהמשך הדרך.

תודתנו נתונה לצוות ההיגוי של יום העיון: פרופ' טלי נחליאלי, מכללת לוינסקי לחינוך  |  ד"ר ג'ייסון 

קופר, מכון וייצמן למדע  |  פרופ' רז קופרמן, האוניברסיטה העברית בירושלים.

ותודה למרכזת האקדמית: רקפת סלע.



תכנית יום העיון

התכנסות 9:30-9:00

דברי פתיחה וברכות:
פרופ׳ דוד הראל - נשיא האקדמיה הישראלית הלאומית למדעים

9:45-9:30

מושב ראשון - מהי אוריינות מתמטית ומדוע היא חשובה?  
יו”ר המושב | ד”ר ג’ייסון קופר, מכון ויצמן למדע

11:30-9:45

שופכים אור על אוריינות מתמטית:
מה משתנה במעבר מהוראת מתמטיקה לפיתוח אוריינות מתמטית? 

פרופ’ אנה ספרד | אוניברסיטת חיפה  

תגובה: פרופ’ אברהם הרכבי | מכון ויצמן למדע

על יעדי הלימוד ודמות הבוגר - רב שיח 
פרופ' שירי ארטשטיין-אבידן | אוניברסיטת תל אביב  

פרופ' עדו גל | אוניברסיטת חיפה

ד"ר סרגיי סומקין | מכון אהרן למדיניות כלכלית ואוניברסיטת רייכמן הרצליה 

פרופ' שי שלו-שוורץ | האוניברסיטה העברית בירושלים, מובילאיי

 

הפסקה  11:50-11:30

מושב שני - מבט השוואתי - ישראל, פיזה ומדינות נבחרות
יו”ר המושב | רננה פרזנצ'בסקי אמיר, היוזמה

13:20-11:50

תמונת מצב: הישגי התלמידים בישראל 
ד”ר יוסי מחלוף | מנהל תחום עיבוד מחקרים בראמ”ה

אוריינות מתמטית – הגדרות ורכיבים בישראל ובפיזה
ד”ר נעה שחורי-איל | מנהלת גף מחקרים בינלאומיים בראמ”ה

סיפור ההצלחה בפולין ותובנות באשר להישגי ישראל בפיזה )ריאיון מצולם(
פרופ' זביגנייב מרצ'יניאק | אוניברסיטת ורשה

מראיינת: ד"ר מיכל איילון |  אוניברסיטת חיפה

מה אפשר ללמוד מסינגפור ומהולנד על ההוראה וההיבחנות בישראל?
פרופ’ אורית זסלבסקי | אוניברסיטת ניו יורק, ארה"ב



ארוחת צהרים 14:20-13:20

מושב שלישי - אוריינות מתמטית נפגשת עם השדה: תובנות מהשטח
יו”ר המושב | פרופ’ טלי נחליאלי, מכללת לוינסקי לחינוך 

15:30-14:20

פאנל בהשתתפות: 

ח'ולוד אבו ריא | המרא"ה ומודלים לחשיבה, אוניברסיטת חיפה

גליה גונן | לחשוב רחוק עם מתמטיקה, מכון ויצמן למדע 

ד"ר שולה וייסמן | האקדמית גורדון ווידאו-קליפ מתמטי, אוניברסיטת חיפה

סורינה סבאח | מחשב"ה, הטכניון ומכללת לוינסקי לחינוך

מנוחה פרבר | מהלכי"ם, מכון ויצמן למדע

ד"ר סלעית רון | מית"ר, מכללת אורנים

ניצה שיאון | i-MAT, הטכניון

  

הפסקה  15:45-15:30

מושב רביעי - סילומיות )scalability(: כיצד ניתן לקדם שינוי מערכתי?  
יו”ר המושב | רויטל דרורי, קרן טראמפ

16:30-15:45

הטמעת חדשנות בקנה מידה רחב דרך פיתוח מקצועי של מורי מתמטיקה
ד”ר רוני קרסנטי | מכון ויצמן למדע

הובלת שינוי מערכתי בלימודי המתמטיקה 
נרית כץ | מפמ”רית מתמטיקה

סיום היום









אנה ספרד 
לחינוך   פרופסור  חיפה,  באוניברסיטת  לחינוך  בפקולטה  מתמטי  לחינוך  אמריטה  פרופסור 
באוניברסיטת נורווגיה מערבית ופרופסור אורח ביוניברסיטי קולג' לונדון. לפני כן היא כיהנה כפרופסור
Lappan-Phillips-Fitzgerald באוניברסיטת מישיגן. מחקריה בתחום מדעי הלמידה, המונחים על־ידי 
המשגת החשיבה האנושית כסוג של תקשורת, מתמקדים בהתפתחות חשיבה מתמטית של היחיד 
ולאורך ההיסטוריה. ממצאים עיוניים ותאורטיים של מחקרים אלה פורסמו בעשרות של מאמרים 
 ICMI על מחקריה היא זכתה במדליית פרויידנטל מטעם .Thinking as communicating ובספרה
והיא עמיתה באקדמיה הלאומית   ,)International Commission for Mathematics Instruction(
האמריקאית לחינוך )National Academy of Education(. בעלת תואר שלישי בהוראת מתמטיקה 

מהאוניברסיטה העברית בירושלים.



ICMI











שותפים נוספים

פרופ' רז קופרמן
ההתמחות  את  בירושלים.  העברית  באוניברסיטה  למתמטיקה  איינשטיין  במכון  פרופסור 

באנליזה  עוסקים  כיום  ומחקריו  קליפורניה,  ברקלי,  באוניברסיטת  עשה  הבתר־דוקטורלית 

גם בתחום החינוך המתמטי. בעבר  בפיזיקה. פעיל  ויישומיה  גאומטרית, תורת האלסטיות, 

בעל  המתמטיקה?  בהוראת  העוסקים  לדעת  צריכים  מה  בנושא  היוזמה  בוועדת  חבר  היה 

תואר שלישי בפיזיקה מאוניברסיטת תל אביב.

רקפת סלע
 מורה למתמטיקה בתיכון, מנחת מורים, מובילת קהילות של מפת"ח ומאו"פ מתמטי ועובדת 

בתכנית לנוער מוכשר במתמטיקה )בר-אילן(. בעבר מנהלת תוכניות פל"א למיל"ת לעולים 

ראשון  תואר  בעלת  הביניים.  בחטיבת  מצטיינות  לתלמידות  העתיד"  ו"מדעניות  חדשים 

בהנדסת חשמל מהטכניון.




