
הכנס הרביעי לשילוב התקשוב 
בחינוך המתמטי העל־יסודי תשע״ז

יום חמישי, כ"ח בסיוון תשע"ז, 22 ביוני 2017, 16:15-9:30
אולם הברווז, מכון דוידסון לחינוך מדעי, מכון ויצמן למדע ברחובות

בתוכנית:
התכנסות וכיבוד ברחבת אולם הברווז  9:30-9:00

דברי ברכה:  9:45-9:30
ד"ר ליאת בן דוד, מנכ"לית מכון דוידסון לחינוך מדעי    

גב' נרית כץ, מפמ״רית מתמטיקה    
אתר מרכז המורים – במבט נוסף  10:30-9:45

ד"ר ורדה טלמון וגאולה סבר, המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל־יסודי   
ביצועי הבנה בשיעור מתמטיקה משולב תקשוב  11:30-10:30

ד״ר רותי רייז, מדריכה ארצית למתמטיקה, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך   
הפסקה קפה  11:50-11:30

סביבות למידה, סדנאות וטיולים מתמטיים  13:20-11:50

מקום 13:20-12:35 12:35-11:50 סוג הפעילות

מעבדה 1 התיכון הווירטואלי - 	 
מט"ח — ד"ר יניב ביטון

Gool: שיעורים 	 
מוקלטים ברשת — 

יוחאי טוויג

Mooc בנושא: "סוגיות בהוראת 	 
מתמטיקה ברמות 4-5 י"ל — ד"ר רותי 

רייז
My Geva: סביבת סרטונים — אריק 	 

דז'לדטי

הצגת סביבות 
למידה לחט"ע: 
יוזמות וספרים

מעבדה 5 שיעורים פרטיים — 	 
Lnet ומשרד החינוך

אוריינות מתמטית — 	 
ד"ר רותי רייז

המרא"ה — ד"ר רחל גרין הס	 
נחשון חונכות וירטואלית — סיגל 	 

עצמון ומינה שקד

הצגת סביבות 
למידה בראייה 

שש שנתית

מעבדה 6 יצירתיות וחדשנות? 
כן בבית ספרנו!

To Be Education
אבישי פרידלר

יצירת חידונים מתמטיים באמצעות
Kahoot, Desmos, Socrative
יוני עמיר, יהודית גולן וד"ר רותי רייז

יצירת תכן 
באמצעות כלים 

טכנולוגיים

כיתה 2 יצירת כלים חדשים 
באמצעות גיאוגברה

אנני פלינט

גופי תלת־ממד בגיאוגברה
אלי בן דבורה

סביבת 
גיאוגברה 

למתקדמים
כיתה 3 יישומטיקה	 

מט"ח — שוש גלעד	 
מתמטיקה בהתכתבות — מיכל אלרן	 
אלנט – סביבה ממוחשבת — רינה גפני	 
BrainPop ישראל — ד"ר חגית ירדן	 

הצגת סביבות 
למידה לחט"ב: 
יוזמות וספרים

אולם 
הברווז

טיול מתמטי
ד"ר רותי רייז

טיול מתמטי "מאורן ועד תמר"
ד"ר עינב אייזיקוביץ'־עודי

טיולים  מתמטים



ההשתתפות בתשלום של 40 ₪ ומחייבת הרשמה מראש עד יום ראשון, כ"ה בסיוון תשע"ז, 19 ביוני 2017 

אחרי 19 ביוני תתאפשר הרשמה בתשלום של 60 ₪ על בסיס מקום פנוי. 
davidson@weizmann.ac.il, 08-9378300 :לפרטים נוספים

הוועדה המארגנת: 

מכון דוידסון לחינוך מדעי, מכון ויצמן למדע ד"ר עינב אייזיקוביץ'-עודי  
המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך ד"ר רותי רייז   

המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל־יסודי, אוניברסיטת חיפה ד"ר ורדה טלמון   
מכון דוידסון לחינוך מדעי, מכון ויצמן למדע יוני עמיר    

מכון דוידסון לחינוך מדעי וחברת אורקל גב' אנני פלינט   
אוניברסיטת תל אביב פרופ׳ מיכל טבח   

שוה”ם

מכון דוידסון לחינוך מדעי 
קמפוס צפוני

מרכז
הנופש

השער הראשי
ת

מרכז רחובו
ל

מנחם בגין
דרך 

כביש 412

פארק המדע נס-ציונה / רחובות

-ציונה
מנס

גן המדע
על שם קלור

מכון דוידסון לחינוך מדעי 
קמפוס דרומי

כיכר הזיכרון

שער מכון 
דוידסון

שד’ מרכוס זיו

רח’ הנשיא הראשון

כביש 412

שער יציאה להולכי רגל 
לתחנת הרכבת

חניה

ש 40
לכבי

תחנת הרכבת

המאיץ

סן מרטין

כפר
הנוער

צ

קפיטריית
צ‘ארלי

וולפסון

שמידט

וייסמן

מגדל
השמש

אבנרפרלמן

ויקס

מנהלה

מרכז
המבקרים

שער דרומי

בית ויצמן

שכונת
אחוזת
הנשיא

בלפר

כיכר
היובל

ת
הפקולטה לחקלאו

אולם 
הברווז

מעבדות
וכיתות
1-6

אנדרטה

חנית
עובדים

פסגה

ארוחת צהריים קלה  14:00-13:20
מהפכת הבינה המלאכותית בחינוך המתמטי  15:00-14:00

ד״ר קובי גל, אוניברסיטת בן גוריון   
בימת המורה בראייה שש שנתית: למידה והוראה בסביבות טכנולוגיות  16:00-15:00

מנחה: פרופ׳ מיכל טבח, אוניברסיטת תל אביב    
משתתפים: אלי בן דבורה, עמרי נווה, אליאב זיו ויעל אדמובסקי   

חידון מתמטי קצרצר על אפס: "ביוגרפיה של רעיון מסוכן"  16:10-16:00
ד״ר עינב אייזיקוביץ'-עודי, מכון דוידסון לחינוך מדעי   

סיכום, משוב ודברי תודה  16:15-16:10
ד״ר עינב אייזיקוביץ'-עודי ויוני עמיר, מכון דוידסון לחינוך מדעי   

לחצו להרשמה לכנס הרביעי לשילוב התקשוב בחינוך המתמטי «

https://davidson-old.weizmann.ac.il/webform/16064115

