
 המלצות הוראה לכיתה יב' 4
 יחל תשפ"א

 

 קישור לפריסת תכנית הלימודים - 4 יח"ל
 דגשים והערות

  בהמלצות ההוראה תמצאו קישורים לפי נושאים הנלמדים בחודש המתאים.

 המלצות ההוראה מעודכנות לספטמבר/אוקטובר ויתעדכנו להמשך השנה.

  בהמלצות ההוראה תמצאו הפניות ליחידות הוראה באתגר 5 כוללות מצגות, סרטונים ושאלונים מתוקשבים.

 הפניות לפעילויות של מרכז המורים, משימטיקה  ומדרגות ל-5 שיכולות לסייע בלמידה מרחוק.

 כמו כן משולבות הפניות לשאלונים ממוחשבים שנבנו על ידי מורים בהנחית רותי רייז.

 הוקלטו שיעורים בהתאם תכ"ל במסגרת מערכת השידורים הלאומית. השיעורים כוללים גם מצגות שיכולות לשמש להוראה וללמידה.

 ריכוז השיעורים המוקלטים לכיתה יב 4 יח"ל

 

 מורים המעוניינים לשתף ולתרום חומרים ושאלונים מתוקשבים היכולים לסייע ללמידה ההיברידית מוזמנים למלא את הטופס.

 

https://drive.google.com/file/d/1P31qr6-wz1oHI4tZ0IaKUA2Sk-at_5-k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P31qr6-wz1oHI4tZ0IaKUA2Sk-at_5-k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P31qr6-wz1oHI4tZ0IaKUA2Sk-at_5-k/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PR-SNtzCQc6gIRcP6wqz-90txq0AMjvIXvXPP5gzW_Y/edit
https://sites.google.com/view/earning-math/%D7%97%D7%98%D7%A2/4-%D7%99%D7%97%D7%9C-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-482/482-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9D?authuser=0
https://sites.google.com/view/earning-math/%D7%97%D7%98%D7%A2/4-%D7%99%D7%97%D7%9C-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-482/482-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9D?authuser=0
https://sites.google.com/view/earning-math/%D7%97%D7%98%D7%A2/4-%D7%99%D7%97%D7%9C-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-482/482-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9D?authuser=0
https://forms.gle/qPdtvmt1EZ62xNju6


  ספטמבר 2020

 תחום
 לימודי

 פירוט הנושא הנושא
 חומרים

 סרטונים פעילויות מתוקשבות
 חומרים
 נוספים

 סדרות

 סביבת למידה עצמית במודל -  סדרה חשבונית
 כוללת מצגות, סרטונים

 ושאלונים מתוקשבים, פיתוח
 מרכז המורים

 
 

 סדרה חשבונית חלק א - מערכת
 השידורים הלאומית. מצגת

 מלווה
 סדרה חשבונית חלק ב - מערכת

 השידורים הלאומית. מצגת
 מלווה

 
 הכרות עם סדרה חשבונית -

 האתגר 5
 הייצוג במערכת הצירים, תכונת

 הממוצע, תכונת ההפרשים -
 האתגר 5

 סכום סדרה חשבונית - האתגר
5 

 סכום סדרה חשבונית - שימוש
 בנוסחאות - האתגר 5

 

 סכום סדרה הנדסית - שאלון,  סדרה הנדסית
 האתגר 5

 סדרה הנדסית חלק א (5 יח"ל) -
 מערכת השידורים הלאומית.

 מצגת מלווה
 

 האתגר 5:
 הכרות עם סדרה הנדסית
 איבר כללי בסדרה הנדסית

 תכונות האיבר הכללי בסדרה

 

https://artzi.lms.education.gov.il/course/view.php?id=15113
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/ivrit-313/math-11grade-31-3-9/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/ivrit-313/math-11grade-31-3-9/
https://ebagcourses.cet.ac.il/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8/%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%92%D7%A8-5-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-5-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-5-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%99%D7%90/%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9D-%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA/14368/
https://lo.cet.ac.il/player/?document=bbc167f4-9508-4ff6-a203-076f07883c0a&language=he&sitekey=ebagcourses
https://lo.cet.ac.il/player/?document=92af0626-6e07-4792-a963-2ae76f22fd49&language=he&sitekey=ebagcourses
https://lo.cet.ac.il/player/?document=92af0626-6e07-4792-a963-2ae76f22fd49&language=he&sitekey=ebagcourses
https://lo.cet.ac.il/player/?document=f9352d7a-b0f8-4c80-b11a-50738240faaf&language=he&sitekey=ebagcourses
https://lo.cet.ac.il/player/?document=484a403c-7bb8-475f-a547-c6380fbdfa53&language=he&sitekey=ebagcourses
https://lo.cet.ac.il/player/?document=e146dbf5-ba7b-4b76-8af6-c7446a75c2ce&language=he&sitekey=ebagcourses
https://lo.cet.ac.il/player/?document=e146dbf5-ba7b-4b76-8af6-c7446a75c2ce&language=he&sitekey=ebagcourses
https://lo.cet.ac.il/player/?document=69b62a36-6109-46ab-b3b2-967410d1e9f5&language=he&sitekey=ebagcourses
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/ivrit-313/math-11grade-31-3-9/
https://drive.google.com/file/d/13raaBDRu4KzWhzlV8LVnrzK6YcEtsGV-/view?usp=sharing
https://lo.cet.ac.il/player/?document=75160874-c224-4ff1-9f4e-67f0d543e50a&language=he&sitekey=ebagcourses
https://lo.cet.ac.il/player/?document=d80ec04f-94eb-49d7-aed1-98a671da4c7d&language=he&sitekey=ebagcourses
https://lo.cet.ac.il/player/?document=7fc5df20-4dfd-41ac-9449-1eb84973fe86&language=he&sitekey=ebagcourses


 הנדסית
 סכום סדרה הנדסית

 
 

 חדוו"א

 חזקות עם מעריך שלם -  חזקות ושורשים

 האתגר 5 ( שאלות מומלצות

(1,2,3 

 חזקות עם מעריך רציונלי

 -האתגר 5 ( שאלות מומלצות

(1,2,3 

 פונקציה מעריכית - מערכת
 השידורים הלאומית (בקרוב)

 
 חזקות עם מעריך שלם - האתגר

5 
 שורשים - האתגר 5

 חזקות עם מעריך רציונלי -
 האתגר 5

 

 

 אלגברה של
 פונקציות
 מעריכיות

  הפונקציה המעריכית -האתגר 

 5 (שאלות מומלצות

( 1,2,3,4,5,6 

 משוואה מעריכית - האתגר 5

 אי-שוויונות מעריכיים - האתגר

5 (שאלות מומלצות 1,2,3,4,5

(, 

 

 הפונקציה המעריכית - האתגר 5
 משוואות מעריכיות -  האתגר 5

 

 

 

https://lo.cet.ac.il/player/?document=7fc5df20-4dfd-41ac-9449-1eb84973fe86&language=he&sitekey=ebagcourses
https://lo.cet.ac.il/player/?document=6c5f248c-9c59-4adc-bc6c-59e05f969c0b&language=he&sitekey=ebagcourses
https://lo.cet.ac.il/player/?document=a92d9fb5-dc5d-43ba-ba5e-af783a41acec&language=he&sitekey=ebagcourses
https://lo.cet.ac.il/player/?document=e3de6903-a5e9-4b83-9e89-143ab8c5b73c&language=he&sitekey=ebagcourses
https://lo.cet.ac.il/player/?document=ba376f0e-90e8-4ba7-a853-98a004c79ed3&language=he&sitekey=ebagcourses
https://lo.cet.ac.il/player/?document=9a20c1d5-7401-48e2-8cd2-ac31a8eb943a&language=he&sitekey=ebagcourses
https://lo.cet.ac.il/player/?document=9a2d278a-6042-47ca-b5b7-66fb174769a9&language=he&sitekey=ebagcourses
https://lo.cet.ac.il/player/?document=42cfa077-430f-4797-a46c-13eeaeff65fc&language=he&sitekey=ebagcourses#pageId=page_4&documentId=42cfa077-430f-4797-a46c-13eeaeff65fc
https://lo.cet.ac.il/player/?document=e4616e0d-15fe-4dbf-9dd1-3b24940d1ea5&language=he&sitekey=ebagcourses#pageId=page_5&documentId=e4616e0d-15fe-4dbf-9dd1-3b24940d1ea5
https://lo.cet.ac.il/player/?document=24a6681c-bf47-49cc-9cbc-79264690809b&language=he&sitekey=ebagcourses#pageId=page_3&documentId=24a6681c-bf47-49cc-9cbc-79264690809b
https://lo.cet.ac.il/player/?document=b7c5fec1-f3b5-4e12-87f6-8d04dfb34323&language=he&sitekey=ebagcourses
https://lo.cet.ac.il/player/?document=1455b476-a2cd-4a4e-ac24-23af241204b6&language=he&sitekey=ebagcourses


  



  אוקטובר 2020

 תחום
 לימודי

 פירוט הנושא הנושא
 חומרים

 סרטונים פעילויות מתוקשבות
 חומרים
 נוספים

 סדרות

     סדרה מעורבת

 סדרה הנדסית
 אינסופית
 מתכנסת

 סדרה הנדסית אינסופית 1 - 
 האתגר 5

 סכום סדרה הנדסית חיובית
 אינסופית - האתגר 5

 

 חדוו"א

 אלגברה של
 פונקציה

 לוגריתמית

  חוקי לוגריתמים - האתגר 5 

 לוגריתם של חזקה - האתגר 5

 אי שוויונות לוגריתמיים - אתגר

 5 (שאלה מומלצת 4)

 

 חוקי לוגריתמים - האתגר 5
 לוגריתם של חזקה - האתגר

5 
 פונקציה לוגריתמית: היכרות

 - האתגר 5

 אי-שוויונות לוגריתמיים -

 אתגר 5

 

 

 בעיות גדילה
 ודעיכה (במקביל
 לסדרה הנדסית)

  זמן מחצית חיים - האתגר 5 

 

 גדילה ודעיכה א - האתגר 5
 גדילה ודעיכה ב - האתגר 5
 גדילה ודעיכה ג - האתגר 5

 

 

 

https://ebagcourses.cet.ac.il/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8/%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%92%D7%A8-5-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-5-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-5-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%99%D7%90/%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9D-1/14375/
https://ebagcourses.cet.ac.il/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8/%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%92%D7%A8-5-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-5-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-5-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%99%D7%90/%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9D-1/14375/
https://ebagcourses.cet.ac.il/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8/%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%92%D7%A8-5-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-5-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-5-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%99%D7%90/%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9D-1/14375/
https://lo.cet.ac.il/player/?document=59eff581-af1a-4535-9509-5ab9e418b131&language=he&sitekey=ebagcourses
https://lo.cet.ac.il/player/?document=59eff581-af1a-4535-9509-5ab9e418b131&language=he&sitekey=ebagcourses
https://lo.cet.ac.il/player/?document=f946f827-ce3e-423c-99a8-83c1b71d52e4&language=he&sitekey=ebagcourses
https://lo.cet.ac.il/player/?document=57c1385e-5915-44c7-884e-9a89529e1938&language=he&sitekey=ebagcourses
https://lo.cet.ac.il/player/?document=63f8ee1e-a09d-4f06-a0b6-54b69c198c9e&language=he&sitekey=ebagcourses
https://lo.cet.ac.il/player/?document=71a19636-4b39-4441-9f12-9c701f700b36&language=he&sitekey=ebagcourses
https://lo.cet.ac.il/player/?document=6aa50535-c7d0-4952-9ab7-6be06e203031&language=he&sitekey=ebagcourses
https://lo.cet.ac.il/player/?document=95cb66ca-9bc9-4a7a-a582-d7af1808eb28&language=he&sitekey=ebagcourses
https://lo.cet.ac.il/player/?document=a39f4f8e-1762-4095-8abc-e287dc135405&language=he&sitekey=ebagcourses
https://lo.cet.ac.il/player/?document=0ded095f-df70-4936-b633-8f1b929dcce6&language=he&sitekey=ebagcourses#pageId=page_3&documentId=0ded095f-df70-4936-b633-8f1b929dcce6
https://lo.cet.ac.il/player/?document=52f9b0f4-a81d-48f4-b4cb-4ad66de3bb6f&language=he&sitekey=ebagcourses
https://lo.cet.ac.il/player/?document=8bd0adfe-ca29-4199-965c-806e98711005&language=he&sitekey=ebagcourses
https://lo.cet.ac.il/player/?document=4df1b52b-19e6-456e-aead-5bc4edf7cd0c&language=he&sitekey=ebagcourses


 


