
 המלצות הוראה לכיתה יא' 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 יא 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-481/481-%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-481/481-%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-481/481-%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

  חדו"א
 

 חזרה והעמקה
 חקירת פונקציית

 פולינום
 

 משוואת המשיק,
 נקודות קיצון, בניית

 גרף.
 

 המשיק לגרף הפולינום- 
 האתגר 5

 מציאת נקודות הקיצון -
 האתגר 5

  

 פונקציה מונוטונית -
 משימטיקה

 

 
  פונקציית שורש

  נגזרת שורש של פונקציה - 
 האתגר 5 (עמודים מומלצים 1,

(2 
 
 

 פונקציית שורש- תחום
 ההגדרה של שורש ופתרון

 משוואות - מערכת השידורים
 הלאומית,  מצגת מלווה

 נגזרת שורש של פונקציה-
 האתגר 5

 עבודת שורשים  - בעקבות
 שאלה מבגרות - מרכז

 המורים
 

 חקירת  פונקציית
 מנה

 אסימפטוטות - האתגר 5 
 

 פונקציה רציונאלית - מערכת
 שידורים לאומית (בקרוב)

 האסימפטוטות בתנועה --

 בעקבות שאלה מבגרות -

 מרכז המורים

 
 הסתברות

 מושגי יסוד
 

 מושגי יסוד - מערכת מבוא להסתברות - האתגר 5 
 השידורים הלאומית מצגת

 מלווה

 

 דיאגרמת עץ
 

 מאורעות בלתי תלויים - עץ - 

 האתגר 5

 

 דיאגרמת עץ - מערכת

 השידורים הלאומית מצגת

 מלווה

 

 

https://lo.cet.ac.il/player/?document=2047a681-90fc-4dca-8e53-6e754172d4cf&language=he&sitekey=ebagcourses
https://lo.cet.ac.il/player/?document=741f8fc4-8aae-4e53-b52d-0f9acfd6c939&language=he&sitekey=ebagcourses
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/brodcast-lnet/6-5-20-math-10/
https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2019/09/%D7%AA%D7%99%D7%A7-%D7%9E%D7%9C%D7%90-%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9-1.pdf
https://lo.cet.ac.il/player/?document=ce834419-3343-47ea-83ea-30647f32d7d2&language=he&sitekey=ebagcourses#pageId=page_1&documentId=ce834419-3343-47ea-83ea-30647f32d7d2
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/brodcast-lnet/6-5-20-math-10/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/brodcast-lnet/6-5-20-math-10/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/brodcast-lnet/6-5-20-math-10/
https://drive.google.com/file/d/1F52hWkFvvg_HhXwnMLzyYlve5k0j0SpR/view
https://lo.cet.ac.il/player/?document=920a4b9e-abbf-4de5-8be0-89ca65aa0680&language=he&sitekey=ebagcourses
https://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/2015-05-11-06-53-50/2569-2017-04-18-07-33-49
https://lo.cet.ac.il/player/?document=98204a16-7fa6-43dd-88a2-bc160a614de8&language=he&sitekey=ebagcourses
https://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/2015-05-11-06-53-50/2883-2018-04-16-06-51-06
https://lo.cet.ac.il/player/?document=4fbc1d44-c226-4392-84c4-81c14df44ebf&language=he&sitekey=ebagcourses
https://drive.google.com/file/d/1xvzGhrWkwoLSryS3VUorxPQ0Wimmmi-B/view
https://drive.google.com/file/d/1yPhYEBRYqk1bB2M2n80ZFRTPlgKN4M2h/view
https://drive.google.com/file/d/1yPhYEBRYqk1bB2M2n80ZFRTPlgKN4M2h/view
https://lo.cet.ac.il/player/?document=60a418c6-e904-44ce-8e03-bbfe28cdff05&language=he&sitekey=ebagcourses#pageId=page_2&documentId=60a418c6-e904-44ce-8e03-bbfe28cdff05
https://drive.google.com/file/d/1VUFx7RkwJWiHcT70t_f4LNCZlapbKuYe/view
https://drive.google.com/file/d/1ThMMzMErLTHw_WARf-st2bsdMSWE2wfZ/view
https://drive.google.com/file/d/1ThMMzMErLTHw_WARf-st2bsdMSWE2wfZ/view


  אוקטובר 2020

 תחום
 לימודי

 פירוט הנושא הנושא
 חומרים

 חומרים נוספים סרטונים פעילויות מתוקשבות

  חדו"א

 חקירת
 פונקציה

 רציונלית.
 שילוב שורש
 עם פונקציה

 רציונלית

 נגזרת של מנה וחקירת 
 פונקציית מנה - האתגר 5
 (שאלות מומלצות 1, 2, 3)
g(x) הפונקציה אחת חלקי 

 - האתגר 5 (שאלות
 מומלצות 1, 2, 3)

 נגזרת של מנה ובעיות
 קיצון  - האתגר 5 (שאלות

 מומלצות 1, 3, 4)

 

  

הסתברו
 ת

 טבלת
 הסתברויות
 הסתברות

 מותנית

 הסתברות מותנית 2 - 
 האתגר 5

 
 

 דיאגרמת עץ - מקרים
 מיוחדים - מערכת

 השידורים הלאומית מצגת
 מלווה

 
 הסתברות מותנית -
 מערכת השידורים

 הלאומית מצגת מלווה

 מצגת - טבלה דו מימדית - מערכת

 השידורים הלאומית

 

 

https://lo.cet.ac.il/player/?document=0f8f6773-2c95-44a3-a6d8-3d607cca3ded&language=he&sitekey=ebagcourses
https://lo.cet.ac.il/player/?document=0f8f6773-2c95-44a3-a6d8-3d607cca3ded&language=he&sitekey=ebagcourses
https://lo.cet.ac.il/player/?document=278c0353-832e-4a07-8747-938d0d71c412&language=he&sitekey=ebagcourses
https://lo.cet.ac.il/player/?document=278c0353-832e-4a07-8747-938d0d71c412&language=he&sitekey=ebagcourses
https://lo.cet.ac.il/player/?document=7421019f-52df-46de-910a-0d323f495a36&language=he&sitekey=ebagcourses
https://lo.cet.ac.il/player/?document=7421019f-52df-46de-910a-0d323f495a36&language=he&sitekey=ebagcourses
https://lo.cet.ac.il/player/?document=bc7f5ea3-5cb0-4f83-81c2-3003a834c9e8&language=he&sitekey=ebagcourses#pageId=page_1&documentId=bc7f5ea3-5cb0-4f83-81c2-3003a834c9e8
https://lo.cet.ac.il/player/?document=bc7f5ea3-5cb0-4f83-81c2-3003a834c9e8&language=he&sitekey=ebagcourses#pageId=page_1&documentId=bc7f5ea3-5cb0-4f83-81c2-3003a834c9e8
https://drive.google.com/file/d/15Tku9AvziG61KskD5mky4g6r5fiPjd-x/view
https://drive.google.com/file/d/15Tku9AvziG61KskD5mky4g6r5fiPjd-x/view
https://drive.google.com/file/d/1VFro_8DJA-u5LpWjIiVDPW6ZwULaHgM3/view
https://drive.google.com/file/d/1VFro_8DJA-u5LpWjIiVDPW6ZwULaHgM3/view
https://drive.google.com/file/d/1ZNNhWxaufq7c09Y1fndYL-SeXnurU6lZ/view
https://drive.google.com/file/d/1HGmPQ5AK7rVQLhQasdwP85ab2DtWZwoz/view
https://drive.google.com/file/d/1wQP2VtKZTa1hKu4KUNIz_4CbkclUI5IN/view


 

  נובמבר 2020

 תחום
 לימודי

 פירוט הנושא הנושא
 חומרים

 סרטונים פעילויות מתוקשבות
 חומרים
 נוספים

  גאומטריה

     

 חדו"א

 קשר בין גרף
 הפונקציה וגרף

 הנגזרת
 

 הקשרים בין פונקציה 
 ונגזרותיה השונות - האתגר 5
 (שאלות מומלצות 1, 2, 3, 4)

 

 הקשר בין גרף הפונקציה
 לגרף הנגזרת - מערכת

 השידורים הלאומית,  מצגת
 מלווה

 

 התאמה בין פונקציה
לנגזרתה: משחק קלפים -

Desmos Teacher 
 התנהגות הפונקציה
 והתנהגות הנגזרת -

 משימטיקה
     

     

https://lo.cet.ac.il/player/?document=9a8a8ffb-d406-463d-b445-ba36cf8d254d&language=he&sitekey=ebagcourses
https://lo.cet.ac.il/player/?document=9a8a8ffb-d406-463d-b445-ba36cf8d254d&language=he&sitekey=ebagcourses
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/broadcast-12-4/math-12th-grade-12-4-12/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/broadcast-12-4/math-12th-grade-12-4-12/
https://drive.google.com/open?id=1JunEJ1p3QH02gRdVeyKSoyOK4Bh2h3zG
https://drive.google.com/open?id=1JunEJ1p3QH02gRdVeyKSoyOK4Bh2h3zG
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5ec67de29552fa17c5601a1b
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5ec67de29552fa17c5601a1b
https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/mesimatika_case/%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%94%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%95%d7%a0%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%95%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%94%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%92%d7%96%d7%a8%d7%aa/
https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/mesimatika_case/%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%94%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%95%d7%a0%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%95%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%94%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%92%d7%96%d7%a8%d7%aa/


    

 


