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מתמטיים כישורים .2

ך ר ה ל י ג ל י ט מ ת מ ך ו נ י ח

- הראשונות חייהם משנות החל פעוטות של בפעולותיהם שזורה  המתמטיקה
מקוביות מבנים בונים חפצים, מודדים דגמים, יוצרים כמויות, משווים הם
מחוץ לבית לחייהם משמעות להעניק לילדים מסייעת מתמטית ועוד. יכולת
 National Association for) הספר להצלחתם בבית יציב ומהווה בסיס הספר
 the Education of Young Children [NAEYC], 2002, 2006; National

.(Council of Teachers of Mathematics [NCTM], 2000
תכנית בוחרים מוצרים, רוכשים אנו  כאשר  מתמטי. בעולם חיים כולנו
כמותיים, דוחות קוראים או אלקטרוני בגיליון משתמשים בריאות, או ביטוח
תקשורת וכלי תקליטורים אינטרנט, מתמטית. הבנה על מסתמכים אנחנו
ועקיף ישיר באופן הקשור מהותי מידע  של  גדולות כמויות מפיצים אחרים
מתמטית חשיבה מעובדיהם דורשים תעסוקה מקומות גם המתמטיקה. לתחום
 Kilpatrick,) בעיות פתרון של מתקדמות במיומנויות ושליטה סבירה ברמה

.(Swafford & Findell, 2001a
לשאוף עלינו המתמטיקה. לימודי את מיוחד באופן להדגיש ראוי כזה בעולם
להעניק המתמטיקה, של איכותית להוראה נגישות התלמידים לכל להבטיח
מקצועית סדירה להם התפתחות ולאפשר תמיכה סבירה למורים המקצועיים
מתמטיקה, שתפגיש ללימודי עשירה תכנית לתלמידים להציע יש ומתמדת. לכן
מקסימלית שליטה להם ותקנה מהותיים מתמטיים ועקרונות מושגים עם אותם
נגישות לתלמידים  לזמן  יש  ועוד, זאת הדעת. תחום  של  שונים בהיבטים 
גישה של האימוץ המתמטית. הבנתם של  והעמקה הרחבה לשם לטכנולוגיה
ישאפו יותר רבים שתלמידים לכך יוביל הספר בבתי מתמטיקה להוראת כזו
מתמטיקה, כגון גבוהה, מתמטית יכולת הדורשים במקצועות להתמחות בעתיד

.(NAEYC, 2002, 2006; NCTM, 2000) ומדע הנדסה סטטיסטיקה,
במהלך לו סביר שיידרשו בסיס מתמטי כיום לרכוש אינם זוכים מהילדים רבים
ותכניות ללמוד, מוטיווציה במקריםרביםהםחסרי .(NCTM, 2000) חייהםבעתיד
ילמדו שילדים להקפיד חשוב לפיכך לצורכיהם. מתאימות אינן הקיימות הלימודים
להם שיאפשרו החשיבה הכמותית ושל המתמטיקה הבסיסיים של העקרונות את

ובתושייה רבה. יצירתי באופן בעיות ולפתור שוטף באופן לחשב חישובים

והכללות מושגים מתמטית: שפה א

מ”מילים” מורכבת היא גם שפה שפה. ככל היא מתמטיקה כי לחשוב מקובל
אלגבריים), ביטויים משוואות, (כגון מ”משפטים” משתנים), ספרות, (כגון
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כללי (כגון ”דקדוק” ומכללי החשבון)  פעולות סימני  (כגון וסמלים מסימנים
לגודל, לסדר, לכמויות, מתייחסת המתמטית השפה הסוגריים). של הפתיחה

ולדומיהם. להסתברויות לנפחים, לשטחים, לצורות, זמן, למושגי
המתמטית השפה את גם רוכשים ילדים הדבורה השפה רכישת עם בבד בד
טבעי באופן משתמשים  הם הרך בגיל  כבר .(Miura & Okamoto, 2003)
בקניון ובמגרש הילדים, ובגן בגנון בבית, היום–יומי בשיח במושגים מתמטיים
מתמטיים  מושגים מכירים הילדים רוב (5-4 שנים) הגן לגיל בהגיעם המשחקים.
להתאים ויודעים בעיות  לפתרון  אסטרטגיות בעצמם  מגבשים  הם רבים.
הגן בגיל הילדים רוב כי נמצא  לפתור. רוצים שהם  הבעיה לסוג אסטרטגיה
של ערך יודעים לזהות הם העשרת. מבנה את מבינים רבים לספור, וכי יודעים
ומכירה. קנייה של בהקשרים חשבוניות פעולות לביצוע זה ידע ולנצל מטבעות
ואף כמויות ומפחיתים מחברים שווה, באופן ממתקים לחלק יודעים ילדים
ולבנות מבנים צורות גאומטריות לזהות הם מסוגלים האפס. מושג מבינים את
מתמטית בשפה שימוש תוך האלה הפעולות כל את מבצעים ילדים גאומטריים.
ולעודד האפשר ככל רבות הזדמנויות להם לספק ועלינו ,(Baroody, 1987)

במתמטיקה. לעסוק אותם
מאליהם, כברורים ידי מבוגרים על רבים הנתפסים מתמטיים חוקים זה עם
כדי תוך בהדרגה  אותם  לומדים והם  הרך, בגיל  לילדים מובנים  בהכרח  לא
את משמעותי באופן משנים קלים ניסוח הבדלי אפילו כי נמצא מזדמנת. למידה
התבקשו שבו זה, במחקר .(Ginsburg, 1982) תרגיל אותו של הקושי מידת

יותר  היו ציפורים כמה ו–3 תולעים. ציפורים 5 ”היו הבעיה: את לפתור גן ילדי
יותר הרבה לפתרון קשה הייתה הזה בניסוח  הבעיה כי הסתבר מתולעים?”
רצתה  ציפור כל  תולעים. ו–3  ציפורים 5 ”היו שונה:  בניסוח  הבעיה  מאותה 
מכך נבעו הקושי תולעים?” הבדלי היו לא לכמה ציפורים אחת. תולעת לאכול
הציפורים בין חד–חד–ערכית התאמה לבצע הילדים את כיוון השני שהניסוח
לפעולת כלל בדרך המקושרת ”יותר”, המילה הראשון, שבניסוח בעוד לתולעים,
הציפורים מספר את הילדים והובילה אותם (בטעות) לחבר את הטעתה חיבור,

התולעים. ומספר
הילדים, בגן הלמידה היסוד של מאבני הוא אחד המתמטית השפה טיפוח
קווים ואוריינות: תקשורת ”שפה, בפרק (ראו בכלל השיח מטיפוח כחלק
ילדים לחבריהם בין מתמטית מתרחשת האורייני”). שיחה להתפתחות השיח
השפה העשרת מבוגרים אחרים). הורים, אחים, (גננת, למבוגרים  ילדים ובין

טובה. התחלה מצעדיה הראשונים של דיוקה הם והקפדה על המתמטית

מתמטית אוריינות .1

וטיפוחה. המתמטית האוריינות פיתוח על דגש מושם האחרונות בשנים
 OECD Programme for) חינוך מערכות להשוואת הבין–לאומי במחקר
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בחסות שנערך ,(International Student Assessment [PISA], 2003
המתמטית האוריינות הוגדרה ,(OECD) כלכלי ולפיתוח פעולה לשיתוף הארגון
את תפקידה להעריך היכולת כמו גם ולעסוק במתמטיקה, להבין כ”יכולת לזהות,
זו, תפיסה פי על .(20 עמ’ (שם, החברה והמדע” בחיי היחיד, המתמטיקה של
המיומנויות המתמטי ואת הידע את ליישם יכולת בעיקר מתמטית היא אוריינות
הדגשת ה”עיסוק טכני. לבצע חישובים באופן ולא רק מצבים, המתמטיות במגוון
בתכנית המוגדר בחומר לשליטה מעבר ההגדרה את מרחיבה במתמטיקה”
תובנה ולטיפוח המתמטיקה להערכת כמותית, חשיבה להפעלת גם הלימודים
של לסקרנותו הדוק קשר קשורים אלה גורמים .(number sense) מתמטית

תחום הדעת. כלפי ולעמדותיו העצמי הילד, לדימויו
מתמטיים תהליכים  תכנים, ממדים: שלושה כוללת מתמטית אוריינות 

(שם): והֶקשרים
ומופיעים  בזה זה  הקשורים  מושגים של  למקבץ  מתייחס התכנים  ממד
גדולים" "רעיונות נקראים אלה מקבצים המקצועית בספרות דומים. בהקשרים
ויחסים שינויים וצורות, מרחבים כמויות, כוללים הם היתר בין .(big ideas)
מתייחסים המתמטית האוריינות במהלך ההקניה של לדוגמה, אי–ודאות. ומושגי

חיבור וחיסור. חשבון של רק לפעולות ולא הגדלה והקטנה למודלים של
 PISA מחקר מתייחס המתמטיים התהליכים בתחום גם תהליכים מתמטיים:
פעולות מקבץ הוא ביותר הפשוט המקבץ בודד. לתהליך ולא תהליכים למקבצי
מוכרות. ”סטנדרטיות” בעיות של פתרון שיטות כולל השני המקבץ החשבון.
כמותית, בחשיבה הקשורים רפלקטיביים, לתהליכים מתייחס השלישי המקבץ
שאלות שאילת שונים, במצבים גורמים זיהוי מתמטיים, ניתוחים הכללות,

פתרונות. וחיפוש
גדול בהם עוסקת שהמתמטיקה ההקשרים מגוון :(contexts) ֶהקשרים
ואף הגן בגיל כבר בהם נתקלים שילדים היום–יום מחיי מצבים כולל הוא מאוד.

מדעיים. מצבים חברתיים ומצבים כן, לפני
אוריינות שעניינן ההגדרות אולם בבני 16-15, PISA מתמקדים מחקרי אמנם
לילדים בייחוד) (ואולי לרבות הגיל, שכבות לכל מתייחסות והדגשתה מתמטית
לבצע יכולת רק לא אפוא כוללת הרך בגיל מתמטית אוריינות הרך. בגיל
הידע המתמטי של יישום אלא גם הנכון, המספרים בסדר את חישובים ולומר
מתמטית חשיבה להפעיל נטייה היום–יום, בחיי המתמטיות המיומנויות ושל
תהליכים והפעלת מתמטית בשפה להשתמש יכולת מצבים, של רחב במגוון

מתמטיים. בהקשרים מטה–קוגניטיביים
במשחקים, מסתייע  מאוד צעיר בגיל מתמטית אוריינות של  פיתוחה
האינטראקצייה החינוכית "מאפייני בפרק (ראו מובנות ולא בפעילויות מובנות
הורים אחים, הרך") ובשיח עם ילדים, והשפעותיהם על ילדים בגיל התיווכית
הבנה על להתבסס  צריך  חישוב בתהליכי אימון גם לכן אחרים.  ומבוגרים 
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היעילה הדרך אשר ,(Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001b) מתמטית
שהילדים החוויות בתוך הבנה ה”בונה הוראה באמצעות היא לפתחה ביותר

.(Hiebert, 2003, p. 18) חווים”

המתמטיקה מטהַײקוגניציה בתחום .2

כ”חשיבה אותו שהגדיר ,(Flavel, 1979) פלבל טבע מטה–קוגניציה המונח את
מודעות רכיבים: שני הכוללת (cognition about cognition) חשיבה” על
של התפתחותם ביסוד עמדה זו ראשונית הגדרה ובקרתו. הקוגניטיבי לתהליך
בבחינת מתמקד אחד מחקר ערוץ המטה–קוגניטיבי. בתחום מחקר ערוצי שני
או ידע, פותר בעיות רוכש לומד, הוא שבו לאופן מודע של האדם להיות יכולתו
כיצד את השאלה במרכז מעמיד השני הערוץ אחרת. פעילות קוגניטיבית מבצע
התהליכים הקוגניטיביים את (controls and monitors) ומנתב מבקר האדם
שלבי בכל אותו המשמשות לאסטרטגיות התייחסות לרבות מפעיל, שהוא
הוא כאשר הפתרון  ולאחר הפתרון  בעת הפתרון, לפני  - בעיות של  פתרונן
במהלך כי עצמו. ואמנם נמצא הפתרון ועל על תהליך הפתרון לאחור משקיף
מטה–קוגניטיביים תהליכים מפעילים (experts) "מומחים" בעיות של פתרונן
המומחים .(novices) מ”טירונים” יותר רבה וביעילות יותר גבוהה בתדירות
אופן את ומתכננים ידיהם על המופעלים הקוגניטיביים לתהליכים מודעים
עוצרים, הם לעתים הפתרון במהלך בפניהם.  הניצבת הבעיה של הפתרון
שונות, אסטרטגיות מפעילים חלופיות, פתרון דרכי מציעים המצב, את מנתחים
התקדמותם את מנתבים לרשותם, העומדים אחרים ובמשאבים בזמן שולטים
תהליכי של לעיצובם הובילו אלה ממצאים הדרך. כל לאורך רפלקצייה ומפעילים
פתרונן בעת מטה–קוגניטיביים תהליכים להפעיל הלומד את המכוונים הוראה

.(Mevarech & Kramarski, 1997) מתמטיות בעיות של
בית ובילדי במבוגרים רק לא התמקדו המטה–קוגניציה בתחום שונים מחקרים
הראו ההתפתחותית הפסיכולוגיה חוקרים בתחום הרך. בגיל בילדים גם אלא ספר
מפעילים שהם הקוגניטיביים לתהליכים היטב מודעים צעיר בגיל ילדים גם כי
כבר .(Schneider & Pressley, 1997) אחרים ידי על המופעלים לאלה ואף
לשאלה:  זכירה (למשל בתשובה אסטרטגיות מסוגלים לדווח על 3 ילדים בגיל
 Whitebread, Coltman,) לגן”) משהו  להביא  לזכור כדי עושה  אתה  ”מה
5-4 הם מצליחים גם  בגיל .(Anderson, Mehta & Pino–Pasternak, 2005
נכונה ולהעריך (Mevarech, 1995) מתמטיות בעיות לפתרון אסטרטגיות לתאר
 Veenman, Van) כי...”) הגיוני לא איכות הפתרון (”זה ואת המשימה קשיי את

.(Hout–Wolers & Afflerbach, 2006
שיטות של יעילותן על הצביעו האחרון בעשור שנערכו מחקרים ממצאי
על דרכי הילד של והרפלקצייה המתמטי השיח חשיבות את הוראה המדגישות
.(Mevarech & Kramaski, 1997; Kramarski & Mevarech, 2003) הפתרון
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,(IMPROVE) השבחה” ”שיטת כגון מהשיטות הללו, אחת הנוקטים מורים
פתרון בעת מטה–קוגניטיביות  שאלות עצמו את לשאול הילד את  מכוונים
כדי מתאימה אסטרטגיה איזו ממנו? דורשת הבעיה מה במתמטיקה: בעיות
אחרות שפתר לבעיות דומה זו בעיה בחינה מאיזו ומדוע? הבעיה לפתור את
בדרך את הבעיה לפתור שניתן הפתרון הגיוני או האם מהן ומדוע? שונה או
בסדרה נבחנה זו מטה–קוגניטיבית בשיטה של הוראה ההשפעה ומדוע? אחרת
 Mevarech, 1999; Mevarech & Kramarski, (למשל: מחקרים של ארוכה
של במתמטיקה ההישגים כי נמצא .(1997; Kramarski & Mevarech, 2003
ההנמקה יכולת  גם  כמו ניכרת, במידה השתפרו זו בשיטה שלמדו  תלמידים 
אך ספר, בתי תלמידי בקרב נערכו אלה מחקרים אמנם הכמותית. והחשיבה
כבר  מטה–קוגניטיביים תהליכים מפעילים  5-3 בני ילדים  כי העדויות לאור 
ניתן להכליל כי סביר להניח ,(Whitebread et al., 2005) הילדים בגן בהיותם

הגן. ילדי על הללו גם הממצאים את
לשיפור יעילות שנמצאו מטה–קוגניטיבית הוראה של נוספות אסטרטגיות
ואת הבעיה את ולהסביר בקול לחשוב תלמידים מעודדות המתמטית, החשיבה
לקשיים מחזקות את המודעות בקול), הפתרון את (לא רק לומר פתרונה אופן
פתרון של תהליכים לכוון תלמידים ומאמנות פתרון ולאסטרטגיות מסוימים
ובייחוד שונות, באסטרטגיות להשתמש השערות, לשער בהם, ולשלוט בעיות
 Veenman et al.,) הנ"ל מהסוג מטה–קוגניטיביות שאלות עצמם את לשאול
החוקרים הפתרון. על ולא רק וקישוריות, הסברים, הנמקות על הוא הדגש .(2006
את לתכנן הילדים את המכוונות הוראה אסטרטגיות של חשיבותן את מדגישים
לבחור באופן שאלות, לשאול לרשותם, העומדים המשאבים את הפתרון ולארגן
מתמטיים, להעריך מצבים ולבדוק לחקור המתאימות, את האסטרטגיות מודע
תהליכי של רפלקצייה תהליכים, לערוך לפניהם, לשיים העומדים הקשיים את
אלה תהליכים הם גם להפעיל צריכים והגננות המורים אותם. ולתחקר החשיבה

מודל לתלמידיהם. לשמש ההוראה כדי בעת
ואת הבעיה את לעמיתו מסביר ילד כאשר  עמיתים, למידת כי נמצא עוד
המסביר וכי הילד גם למסביר, אלא ההסבר רק למקבל לא פתרונה, תורמת אופן
תהליכים טבעי באופן מפעילים ילדים ההסבר במהלך מעמיתו. יותר אף נתרם
הפתרון בתהליך ושולטים מכוונים מנמקים, מסבירים, הם מטה–קוגניטיביים.
גם דומים ממצאים נמצאו  לאחרונה .(Shamir, Tzuriel & Rozen, 2006)
תהליכים כי טיפוח לציין יש .(Whitebread et al., 2005) הגן ילדים בגיל בקרב
בהלימה נמצא הרך בגיל במתמטיקה בעיות פתרון בעת מטה–קוגניטיביים
מורי של האמריקנית הלאומית המועצה ידי על שנקבעו (סטנדרטים) לתקנים
(ראו נספח לסעיף (NCTM, 2000) הגן בגיל מתמטיקה להוראת המתמטיקה

.(2 ב,
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הגן המתמטית בגיל התפתחות החשיבה ב

החוקרים הצעיר. הילד של החשיבה המתמטית בהבנת התמקדו רבים מחקרים
ובבית בגן  הנרכש פורמלי ידע - רכיבים לשני המתמטי הידע את מפרקים 
בגן (בבית, פורמליות בלתי בפעילויות הנרכש פורמלי בלתי וידע הספר,
באופן כלל בדרך ועוד) בפארק המשפחתי, ברכב במכולת, בקניון, השעשועים,

מילולי. ביטוי לידי בא אינו ולרוב (אקלקטי) לקטני
כבר בגיל פורמלי באופן בלתי מתמטיות של יכולות מגוון ילדים מפתחים
הסיק פיאז’ה ההורים. בתיווך כלל בדרך ,(Coates & Thompson, 1999) 5-4
כפי זה, פורמלי ידע בלתי הרב של הפוטנציאל אולם ,1965 כבר בשנת מסקנה זו
שונה באופן זה שידע ברור כיום בזמנו. הצורך די הוערך לא שיודגם בהמשך,
בגורמים תלוי הוא וכי שונות חברתיות משכבות הבאים ילדים בקרב מהותי
מסקנה .(Baroody, Benson & Lai, 2003) כגון מצב חברתי–כלכלי סביבתיים
להצלחה הוא הבסיס הבלתי פורמלי הידע המתמטי על כולם: מקובלת אחת
 Ginsburg & Baroody,) הספר ובבית המתמטיקה הפורמליים בגן בלימודי

מהותו. ולהבין את לרכיביו זה ידע לפרק ניסיונות ולפיכך נעשו ,(2003
המלווה במתמטיקה עיסוק במהלך כי מראות ילדים בגני שנערכו תצפיות
שונות מתמטיות, מוצאים אסטרטגיות ילדים מגיעים להכללות מתמטי בשיח
ומגלים מתמטיים מודלים גמישות מחשבתית, בונים מוכיחים בעיות, לפתרון
 Baroody, 1987; Carpenter, Ansell, Franke, Fennema) מספרית חשיבה
הגן רבים בגיל כי ילדים ואחרים מדווחים חוקרים אלה .(& Weisbeck, 1993
המספר, את משמעותו של מושג מבינים אינם בדרך כלל לספור גם אם יודעים
בין מספר להבחין הילדים לספור” על כדי ”לדעת ועיקר. כלל שאינה פשוטה
עליהם .(ordinal number) סודר  מספר  לבין   (cardinal number) מונה
לבין הנספרים  העצמים בין חד–חד–ערכית התאמה של המשמעות להבין את
הקבוצה את מייצג המנייה במהלך ה”אחרון” המספר כי לתפוס עליהם ספרות.
מייצגת אינה האחרונה במשפט המילה מילולי שבקריאת טקסט (בעוד כולה
האובייקט תלוי בגודל הכמות אינו את המספר המייצג כולו), וכי המשפט את
אותו על ידי נמלים מיוצגים ושלוש פילים במספר האובייקטים (שלושה אלא
די לא לספור לדעת כדי כי נובע מכך הנמנה). האובייקט לגודל קשר ללא מספר,
יותר ודורש הרבה מורכב המנייה תהליך וסדרן. הספרות של בידיעת שמותיהן
מושגים רוכשים הילדים רוב יסודיים. כאמור, מתמטיים מושגים של הפנמה
מפעילים הם יותר בשלב מאוחר במספרים. כדי עיסוק תוך טבעי באופן אלה
גדול מגוון ממציאים ילדים כי נמצא בעיות. לפתרון כאסטרטגיה מנייה תהליכי
 Carpenter, למשל: (ראו במספרים העיסוק כדי תוך אסטרטגיות של מאוד

.(Fennema, Franke, Levi & Empson, 1999
היסוד של חוקי שלב את אחרי שלב בונים ילדים מראות כיצד כמה דוגמאות
מובן אינו לדוגמה (a+b=b+a) החילוף חוק .(Baroody, 1987) המתמטיקה
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התרגיל את בקלות יודעים לפתור שילדים רבים הרך. בעוד בגיל לילדים מאליו
את לפתור מעטים מתקשים לא ילדים ,N העוקב של המספר ציון N+1 על ידי
את  מפעילים ואינם מ–1 והלאה הספרות שהם מונים את מכיוון ,1+N התרגיל

החילוף. חוק
חיבור בעיות  של  בסיסיים סוגים ארבעה בין מבחינים אחרים  חוקרים 
בעיות :(Carpenter et al., 1999) נוספות) לקבוצות מתמיין סוג (כל וחיסור
חלק– בעיות ,(separate problems) הפרדה בעיות ,(join problems) צירוף
.(compare problems) השוואה  ובעיות   (part–part–whole) חלק–שלם
קבוצה אליה  מצטרפת מכן  ולאחר עצמים של קבוצה נתונה  צירוף בבעיות 
כמה  עוד 2 ילדים. אליה הצטרפו לאוטובוס. חיכתה 3 ילדים של (”קבוצה נוספת
קבוצה תחילה נתונה הפרדה בבעיות דומה, באופן לאוטובוס?”). חיכו ילדים
מתארים אלה בעיות סוגי שני חלקית. קבוצה מתנתקת מכן ולאחר עצמים של
זוהי  של הסיטואציה. המבנה המתמטי על אקטיבית המרמזת השתנות פעולת

לפתרון. יחסית שבעיות אלה קלות כנראה הסיבה
בבעיות השוואה. ובבעיות חלק–חלק–שלם בבעיות כשמדובר שונה המצב
על נשאל והילד סטטיות, תת–קבוצות שתי נתונות בחלק–חלק–שלם העוסקות
חלקית, וקבוצה כולה הקבוצה השוואה נתונה בבעיות כולה. הקבוצה אודות
זה במקרה גם כולה. לקבוצה  החלקית הקבוצה את להשוות  מתבקש והילד
לאריאל  עוגיות.  5 יש ("לסיגל משתנות שאינן סטטיות קבוצות מתוארות
הראו  רבים חוקרים מלאריאל?") יותר  לסיגל  יש עוגיות כמה עוגיות.  3 יש
יותר לפתרון קשות פעיל, שינוי  מתרחש לא שבהן  הסטטיות, הבעיות כי
 Carpenter et al., 1999;) אקטיבית השתנות לפעולת המתייחסות מהבעיות

.(Ginsburg, 1982
הקושי דרגת את קובע הבעיה מבנה כי נמצא הבעיה. למבנה מתייחס נוסף מיון
מהסוג צירוף בעיות החשבון הנדרשת. או פעולת המספרים גודל רק לא שלה,
מהסוג בעיות ואילו ,a+®=c מהסוג מבעיות צירוף לפתרון יותר ®=a+b קלות

התייחסות  נקודת  לילדים  שחסרה  לפתרון משום ביותר  הקשות  הן  ®+b=c
חוק שהפנימו את (לפני הפתרון את להתחיל יכולים שממנה הם (®) ראשונית

החילוף).
ילדים כי נמצא ומבוגרים ידי ילדים שננקטו על פתרון אופני הושוו כאשר
בין בעיות הבחינו רק המבוגרים ואילו שונה, באופן בעיה סוג של המשיגו כל
הבדלים נמצאו בילדים מדובר כאשר מכך כתוצאה חיסור. בעיות לבין חיבור
קטנים ודרשו מספרים הן כללו כאשר גם של הבעיות הקושי רמות גדולים בין
היו לא ההבדלים בקרב המבוגרים ואילו בשליטת הילדים, שהיו חשבון פעולות

בלבד. זניחים שהיו או קיימים
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הרך בגיל מתמטיקה להוראת (סטנדרטים) תקנים ג

הלאומית המועצה השנים גיבשה שהצטבר במשך והניסיון הרב המחקר סמך על
להוראת מתמטיקה (standards) תקנים המתמטיקה מסמך של מורי האמריקנית
המתמטיקה להוראת העקרונות ששת .(2 ב, לסעיף נספח ראו (לפירוט הגן בגיל

:(NCTM, 2000) אלה הם זה במסמך שנוסחו
גבוהות  ציפיות להציב יש מתמטי בחינוך מצוינות של מימוש הגינות: לשם .1

להצליח. המאפשרת לכל אחד איתנה תמיכה התלמידים בליווי מכלל
בלבד.  פעילויות של יותר מאוסף לכלול חייבת הלימודים: התכנית תכנית .2
היטב ומוגדרים מנוסחים להיות צריכים ויעדיה וממוקדת, לכידה להיות עליה

הגילים. לכל ביחס
הקודם  לידע להתוודע לעומק המורים על תהיה יעילה שההוראה הוראה: כדי .3
למורים מאפשר כזה מידע ללמוד. עליהם מה ולהבין הילדים ברשות המצוי

בלמידה טובה. התומכת אווירה וליצור תלמידיהם לאתגר את
את להבנות עליהם הבנה. מתוך מתמטיקה ללמוד התלמידים על למידה: .4

הקודמות. וידיעותיהם ניסיונם מתוך החדש הידע
וחשיבה  מיומנויות של פיתוח רק לא לשקף אמורה הלמידה הערכה: הערכת .5
מידע ולספק הילדים, המתמטיקה בחיי חשיבותה של את גם אלא כמותית

ולתלמידים. למורים מועיל
והן  ללומדים הן חיונית האלפיים שנות של הטכנולוגיה טכנולוגיה:  .6
של המוטיווציה את ומחזקת לנלמד נדבך מוסיפה היא מתמטיקה. למלמדים

התלמידים.
בגיל  המתמטיקה להוראת קבע ה–NCTM תקנים אלה עקרונות של על בסיסם
היסודי. הספר בית של ב’ כיתה עד  הטרום–בית ספרי החינוך למסגרות הרך
הקשורים תהליכים ולחמישה תוכן תחומי לחמישה מתייחסים אלה תקנים
המספרים מערכת (1) אלה: הם  התוכן תחומי חמשת  אלה. תוכן לתחומי 
ניתוח נתונים (2) אלגברה; (3) גאומטרייה; (4) מדידות; (5) חשבון; ופעולות
;(problem solving) (1) פתרון בעיות אלה: התהליכים הם  והסתברות. חמשת
;(connections) (3) קישוריות ;(reasoning and proof) והוכחה (2) הנמקה

.(presentation) (5) ייצוג ;(communication) (4) תקשורת
המתמטיקה לימודי להמשך הנדרש בסיס יחד יוצרים אלה תקנים עשרה
בשנת 2006 על  שפורסם נוסף, ה–21 (למידע במאה תקין ולתפקוד הספר בבית
בנספח ;www.nctm.org/focalpoints/bygradeK.asp ראו: ,NCTM–ה ידי
ההישגים ומפורטים התקנים של סיכום מוצג (2 ב, לסעיף (נספח זה לפרק

ב’). כיתה עד גן מילדי המצופים
המתמטיקה בהוראת משמעותית  דרך פריצת הוא הגן לגיל  תקנים גיבוש
והתהליכים של התכנים  והעומק ההיקף מבחינת ניסוחם אלא מעצם  רק לא
במתמטיקה הגנית הלימודים תכנית התמקדה בעבר אם הצעיר. בגיל הנלמדים
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התקנים חשבון, פעולות ובמעט במנייה בספירה, המספרים, בהכרת בעיקר
מודגש חשבון למידת על נוסף יותר. הרבה כוללים החדשים האמריקניים
כי נמצא וניתוח שינויים). כמותיים יחסים דגמים, אלגברה (הבנת ללמוד הצורך
תכופות במושגים אלגבריים לעתים משתמשים הרך של תלמידים בגיל מוריהם
 Taylor–Cox,) אלה מושגים לומדים התלמידים  וכי לכך,  מודעים שהם בלי
נוסחאות, נעלמים, עיקריים: רכיבים חמישה יש האלגברית לשפה .(2003
נהנים מיצירה בחומרים, ותוך מטבעם ילדים דגמים מוכללים, משתנים ויחסים.
החפצים ובכל שנה, בתמונות בלוחות בבגדים, מגלים דגמים הם הפעילות כדי

המצויים בסביבתם הקרובה.
גם כוללים הגן האמריקניים לגיל התקנים חשבון ואלגברה למידת על נוסף
במישור גאומטריות של צורות תכונותיהן של (זיהוי והכרה גאומטרייה לימודי
לבצע (היכולת מדידות אלה), צורות של וחקירה השערות העלאת תוך ובמרחב,
נתונים ניתוח הנמדד), כלי המדידה לחפץ ולהתאים את שונים בכלים מדידות
השנים, במשך באטיות מתפתחת ההתמצאות במרחב שיכולת מכיוון והסתברות.
וליכולת המרחבית  לגאומטרייה מיוחדת לב ה–NCTM מקדישים תשומת תקני
ולחזות ולחקור צורות ולמיין לצייר להדגים, לתאר, יוכלו שהתלמידים מנת על

וגופים. של צורות ושינוי חילוק של צירוף, התוצאות את
van Hiele & van Hiele–) הגאומטרייה להוראת שהוצעו הדגמים אחד
על הרך כשבגיל למידה, שלבי חמישה כולל (Crowley, 1987 בתוך: ,Geldof
להמשך  מוצק בסיס ליצור כדי  2-0 השלבים את  להשלים לשאוף המחנכים 

אלה: הם השלבים הבאות. חמשת בשנים הלמידה
הנדסיות. של צורות ושיום הכרה - בדמיון ויזואליזציה, העלאה :0 שלב

תכונותיהן. תיאור - ניתוח :1 שלב
התכונות. פי על והכללות סיווג - פורמלית בלתי דדוקצייה :2 שלב

ובאקסיומות. בהוכחות להשתמש היכולת פיתוח - דדוקצייה :3 שלב
גאומטריות. מערכות של מגוון על עבודה - חומרה :4 שלב

ליצור מנת על גופים של תכונותיהם על תגליות לארגן יכולים תלמידים
הגופים הללו. של והתת–קבוצות הקבוצות מגוון של פורמליות הגדרות בלתי
את  מכירים ה"ריבוע". הם צורת את מזהים צעירים  ילדים  0 בשלב לדוגמה,
יש  "לריבוע לומר: מסוגלים 1 ילדים בשלב חלקיו. בין להבחין יכולת ללא השלם
להשוות יותר, הם לומדים המתקדם ,2 בשלב שוות". צלעות וארבע פינות ארבע
להתייחס למידע על המרובעים, ממשפחת צורות למיין בין ריבוע למקבילית,
ושל הצורות של פורמליות בלתי הגדרות ולנסח הצורה בחקר וליישמו הזוויות
בגיל הגאומטרייה של ההוראה תקני כי  במיוחד  לציין ראוי שחקרו. הגופים
לילדים המאפשרת בסביבה המרחב חוש של הפיתוח תהליך את מדגישים הרך
משחקי ידי על למשל כהלכה,  בו  המצויים הגופים  ואת  המרחב את לחוות
התחלה מטפחת פעילה למידה מסמרים. בלוחות ועבודה נייר קיפולי קוביות,
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בטכניקות שימוש ידי על  איתן בסיס בונים מורים כאשר  כי התברר טובה.
גם גאומטרייה בלימודי הצלחות חווים תלמידים פורמליות, בלתי גאומטריות

.(Clements, Sarama & DiBiase, 2004) בכיתות הגבוהות יותר
שאלות, לשאול היכולת לפיתוח מתייחסים התקנים נתונים, לניתוח באשר
הסתברות מושגי עשויים להבין הגן בגיל ילדים ולנתחם. לדוגמה, נתונים להציג
משחקי במהלך  מסקנות ולהסיק אותם לחקור  נתונים, לארגן כיצד וללמוד 
ויזואלי. לפיכך באופן הטלות הקובייה תוצאותיהן של ניתוח קובייה בעקבות
ללימודי מתמטיקה לימודי בין לקשר הצורך את מדגישים מסוימים חוקרים
לרכוש חייבים  שבהם, החלשים ובייחוד התלמידים, כל כי וסבורים מדעים, 
למתמטיקה ולקשרן  נתונים  וניתוח תצפיות ניהול כגון מדעיות  מיומנויות 

.(Oakes, 1990)
לשער השערות, לנמק, לדעת הגן ילדי על הידע אחד מתחומי כאמור, בכל
ולהשתמש מתמטיים רעיונות רפלקצייה, לבנות קשרים בין לערוך בעיות, לפתור
מיומנויות אלה ולפתח להמשיך יש רעיונותיהם. את להביע כדי בשפה מתמטית
כל במשך (2 ב, לסעיף נספח (ראו האמריקניים בתקנים המתוארות ואחרות

הילדים. מגן החל הלימודים, שנות

הרך לגיל במתמטיקה לימודים תכניות ד

חייבות בישראל החינוך במוסדות המיושמות במתמטיקה הלימודים תכניות כל
לא עדיין המשרד (2007 (שנת זה  בשלב החינוך.  משרד  באישורו של לזכות 
רק כיום קיימת בגני הילדים. מתמטיקה מחייבת להוראת ליבה תכנית פרסם
באתר משרד (ראו הרך" חשבונית בגיל "טיפוח חשיבה המכונה תכנית כללית
היא זו תכנית  תשנ"ז). לימודים, תכניות  יסודי,  קדם לחינוך האגף החינוך, 
חשבונית בגיל חשיבה שטיפוח ההנחה שביסודה לגננת, המיועדת למעשה ערכה
היכולת ברמת משמעותיות פעילויות בעזרת להיעשות צריך הגן במסגרת הרך
וקלסר, הפעלה מדבקות, כרטיסיות קלפים, מכילה ערכה זו הילדים. של האישית
כמויות ייצוג של השוואת קבוצות, ומנייה, פרקים: ספירה בנויה מארבעה והיא
מתאימות פעילויות של היצע  מטרות,  מבוא, כולל  פרק  כל בעיות. ופתרון
נלווים בעיות בפתרון העוסק לפרק המשך. פעילויות של ומגוון הגן משגרת
סיפורים ליצירת כרטיסיות רב–כיווניים,  אתגרים ובהם  ייחודיים, עבודה כלי
לניצול כרטיסים וסדרת מלאי ספירת של אתגרים שונות, ותבניות חשבוניים
שעל היא הציפייה  חשבונית. חשיבה של  טיפוחה לשם בגן שגרה פעילויות 
הילדים לקבוצת בהתאמה כלים הגננות לפתח ימשיכו האלה האתגרים בסיס
לא שלה והאפקטיביות זו תכנית של יעילותה בגן. בהם שעוסקים ולנושאים
לתקנים בהשוואה למדי מצומצמת שהיא נראה מזו, יתרה אמפירי. באופן נבחנו
תכניה והן הן מבחינת (NCTM, 2000) NCTM–ה ידי על שגובשו הגן לגיל

מתמטיות. מיומנויות וטיפוחן של פיתוחן מבחינת
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עזרי הוראה שונים, לשימוש החינוך משרד אישר זו על תכנית כוללנית נוסף
בייחוד אחדים, במחקרים הוכחה בהם השימוש שיעילות ,D.G. בדידי כגון
כן כמו .(Razel & Eylon, 1990 ;2003 (סלע, ובמנייה בספירה הקשור בכל
להוראת זיקה לה שיש חזותית” חשיבה לפיתוח אגם ב”תכנית גם שימוש נעשה

הגאומטרייה.
במדינות אחרות המיושמות הרך לגיל במתמטיקה הלימודים רוב תכניות גם
מוכנות על והשפעתן יעילותן לבחינת השוואתיים הערכה למחקרי נחשפו לא
זוהו בסקירת התכניות השונות זה עם הספר. ללמוד מתמטיקה בבית הילדים
של האינטרנט אתרי מתוך סוכמו בעיקר (עקרונות אלה אחדים מנחים עקרונות

התכניות השונות), כדלקמן:
מתרחשת הבנה הבנה. תוך למידה המתמטיקה הוא הוראת של היעד המרכזי •
של המבנה המנטלי של להיות חלק אינטגרלי הופך המושג המתמטי כאשר
השלב רק הוא להזניחו, אין שאמנם החישוב, .(mental structure) הילד
על המבוססת הסכמה, כיום  קיימת המשמעות. הבנת  אחרי הבא השני
משמעויות, הדגשת תוך להיעשות המתמטיקה הוראת על כי מחקר, ממצאי
הסיכוי את ומגדילה הזכירה ואת הלמידה  את משפרת כזו הוראה שכן
 Grouws &) חדשות בעיות של פתרונן בעת הנלמד החומר ליישום

.(Cebulla, 2000; Hiebert, 2003
זו המנותקות מיומנויות של להקניה מצטמצמים המתמטיקה לימודי כאשר •
הנרכשת ההבנה רמת זה לזה, מקושרים אלגוריתמים שאינם ולשינון מזו

מספקת. אינה
הילדים בקרב לעצב כדי מצבי הצלחה להתבסס על צריכה הלימודים תכנית •

העצמי. דימוים לחזק את וכדי כלפי המתמטיקה חיובית גישה
קונסטרוקטיביסטית בדרך להתנהל  צריכה המתמטיים  המושגים הוראת •

.(Mix, 2002)
משלביה אחד שכל כך ספירלי באופן להיעשות צריכה המתמטיקה הוראת •
שנלמדה בשלב מזו גבוהה העמקה ברמת דומים לתכנים יכלול התייחסות

לו. שקדם
המורה על הילדים. הקודם של הידע על צריכה להישען הלימודים תכנית •
את ולקשר תלמידיו יכולותיהם של את להכיר הקודם,  הידע את לזהות

לידע הקיים. הלמידה החדשה
ולזהות שלהם הידע להרחיב את לילדים צריכה לסייע הלימודים תכנית •
ממשחקים שונים החל היום–יומיות, בפעולות מתמטיים ולהכיר היבטים
שירה, סיפורים, קריאת כגון אמנות בפעילויות וכלה וקוביות תצרפים כגון

ודומיהם. ציור
הרלוונטיות הילדים בעיות אותנטיות צריכה להציב לפני הלימודים תכנית •

לחייהם.
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לציורי מהמוחשי אחדים: בשלבים להיבנות חייבת מושגים של הוראה כל •
מקיבוע. להימנע על מנת מגוונות שימוש בדוגמאות תוך ולמופשט,

המושגים את לחקור הזדמנויות לתלמידים לספק צריכה הלימודים תכנית •
דרכים את הבעיה, יאתרו יחקרו התלמידים כדי להבינם לעומק. המתמטיים

.(Fuson, 2004) לפני החברים בכיתה הפתרון לפתרונה ויציגו את
מנושא מלעבור להימנע ויש רוחב, ציר  על תיבנה לא הלימודים תכנית •
יש לעצב קצר למדי). זהה, זמן למידה מוקצב נושא לכל  (כאשר לנושא 
העמקה לעומק. אחד מושג נבחר לחקור אורך, כלומר ציר על התכנית את
ביסודו העומדים המתמטיים העקרונות את להבין מאפשרת אחד בתחום
גישה פי על אחרים. תחומים לבין בינו הקשר את להבין הזדמנות ויוצרת
יותר זמן רב אחד לנושא להקדיש ורצוי כדאי דהיינו יותר", "פחות שווה זו
קצר זמן מוקצב נושא כשלכל רבים נושאים ללמד ולא לעומק, אותו וללמד

בלבד.
דעת ולתחומי נוספים למקצועות המתמטיות הפעילויות את לקשר יש •
יש (למשל אינטרדיסציפלינרי מקצוע היא שהמתמטיקה להראות אחרים,
הגאומטרייה). להוראת זיקה יש חזותית חשיבה לפיתוח לתכניות כי להדגים
מכיוון המדעים לימודי לבין המתמטיקה לימודי בין ולגשר לקשר מומלץ
השוואות, עריכת דומות: יסוד פעולות על נשענים אלה דעת תחומי ששני
והסקת הכללות נתונים וניתוחם, ארגון השערת השערות, ומדידות, סיווגים

.(Charlesworth & Lind, 1999) מסקנות
המורה ידי על מודרך (א) באופן בשלושה אופנים: בגן תילמד המתמטיקה •
(ג) עמיתים; עם חברים פעולה שיתוף תוך (ב) התלמידים;  את המנחה

ילד. כל עצמאי על ידי באופן
הפתרון דרכי ואת המתמטית  חשיבתם את ולנמק להסביר  הילדים על •

ידיהם. על המוצעות
בשולחן החול, כגון הגן, פינות בכל מתמטיות בפעילויות הילדים יעסקו •

המדידות. ובמרכז בשולחן המים הספרות, במרכז
התלמידים ישמעו שבמסגרתה מתמטיקה, לומדי של קהילה ליצור יש •
פועלים הילדים כל כזו בקהילה .(Kamii, 1985) אותה ויחוו מתמטיקה

משותפת. עשייה מתוך ולומדים יחד
בין טוב תקשורת ערוץ הילדים. הורי עם הדוק פעולה שיתוף לבסס יש •
מקצוע כי  - סמוי מסר  לילדים  מעביר הספר בית  או  הגן לבין  הבית

.(Coats & Thompson, 1999) ומשמעותי לחייהם המתמטיקה חשוב
לזמן המורה  על המתמטיקה.  בלימודי ומהותי מרכזי תפקיד  יש למורה  •
בשיחה במשחק, - פעילויות היום–יום מתמטיים בכל אירועים לתלמידיו
את לאתר המורה על .(Clements et al., 2004) אחר אפשרי מצב ובכל
להמשיך וללמוד, ואז צריכים הם מה להבין תלמידיו, הידע העכשווי של
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ביותר הטובה בצורה הנדרש את שילמדו כדי בהם ולתמוך אותם לאתגר
.(NCTM, 2000)

בלומדות למשל טכנולוגיים, גם בכלים המתמטיקה בהוראת להסתייע ניתן •
מחשב.

מבטיח להוות בסיס אחדים העשויים נושאים משותפים אלה כוללים עקרונות
ואיכות והגננות המורים הכשרת כי נציין הרך. בגיל מתמטית חשיבה לפיתוח
מחקרים דחוף בעריכת צורך וכי יש ליישום העקרונות, תנאי הכרחי הן ההוראה
העקרונות בגיל הרך. מתמטית חשיבה של לפיתוחה בשיטות הוראה שיתמקדו

אלה: הם הללו המשותפים
בהתבסס של הילדים התפתחותם את התואמת אוריינות מתמטית פיתוח •
ומחוצה בגן טבעי בפעילותם רוכשים באופן מיומנויות שהם ועל ידע על

לו.
לגן הילדים מחוץ הקשור בחוויות יום–יומי במתמטיקה של עיסוק עידודו •
בספרים במשחקים, שימוש ידי על מתאים בתיווך ומלווה הגן פינות ובכל

לטכנולוגיה. נגישות לרבות מתאימים, ובעזרים
על במתמטיקה לעסוק ורצון המתמטיקה  כלפי  חיוביות עמדות פיתוח •
להתנסות מתמשך ועידוד  חיובי  משוב מתן הצלחה,  מצבי  יצירת ידי

במתמטיקה.
מתמטי שיח של ולפיתוח מתמטיים מושגים של לחקירה הזדמנויות יצירת •
ידי על מודרכת פעילות על עצמאית, למידה על המבוססים ורפלקצייה,
ההבנה לקדם את מנת וזאת על עמיתים, פעולה עם ועל שיתוף המורה

המתמטית של הילדים.
ותומכים הילדים גיל את  התואמים הערכה ובמצבי  במדדים שימוש •

בלמידה.
על לסכם ניתן המתמטיקה להוראת להקדיש יש זמן כמה לשאלה בתשובה
בהקשר שיעורים שונים או פני על ההוראה זמן פיזור המחקר הקיים כי סמך
הנרכש הידע של יותר טובה לזכירה מוביל חווים שהילדים שונות חוויות של

.(Willingham, 2002) אחד בשיעור המרוכזת ללמידה בהשוואה

תלמידים הערכת ה

לתכניה הקשורות בתפיסות ניכרות תמורות חלו האחרונים העשורים בשני
כן למעשה, אלה התממשו שתפיסות ככל המתמטיקה ולמהלכיה. הוראת של
בכיתות הנלמדים המתמטיקה ותוכני ההוראה אופי בין הפערים והעמיקו הלכו
מכיוון התלמידים. הישגי של ההערכה בתהליך שנבחנו והתכנים האופי לבין
אופניה, על וגם תוכני הלמידה על המשפיע גורם חשוב היא הישגים שהערכת
בתחום ובלמידה בהוראה  שחל לשינוי ההערכה שיטות את  להתאים ראוי

הרך. לגיל המתמטיקה
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תוכני פירוט מעריכים? אנו מה (1) שאלות מרכזיות: לארבע להלן יתייחס הדיון
נבצע כיצד הרך; (3) בהערכה בגיל בעיות אנו מעריכים? מי (2) את ההערכה;
ילדים של הישגים להערכת אופנים (4) ההערכה; פירוט טכניקות טובה? הערכה

צעירים.

ההערכה תוכני פירוט מעריכים? אנו מה .1

מתרחשת מתמטיקה למידת כי היא לעיל מהדיון העיקריות המסקנות אחת
מבחינתם משמעות בהקשרים בעלי הנלמד משתמשים בחומר תלמידים כאשר
היא כאשר יותר יעילה למידה שרכשו. הידע ליישום אתגרים המציבים ובאופנים
תוך תקשורת מתמדת ומתנהלת התלמיד של חייו ניסיון פעילה, מתבססת על
משפטים להוכיח דגמים, לבנות לחשוב, ללמוד צריכים תלמידים אחרים. עם

אלה. יעדים לשקף חייבת ההערכה לפיכך טענות. ולבסס
את לגלות כדי אסטרטגיות במגוון שימוש לכלול נכונה הערכה על כי הוצע
להם מתאימות  למידה שיטות  אילו ולבחון הילדים שברשות  המתמטי הידע 
הראשון השלב כי סבורים אלה חוקרים .(Kilpatrick et al., 2001a) ביותר
שהתפתחותו המתמטיקה", בתחום מיומן "ילד להגדיר הוא הערכה תהליך בכל

בתחומים האלה: מאוזנת צריכה להיות
והיחסים (conceptual understanding) מתמטיים מושגים  הבנת •

ביניהם.
בדייקנות, בגמישות,  (procedural fluency) מתמטיים מהלכים ביצוע •

לנאמר ולנכתב. ביעילות ובהלימה
מתמטיות, בעיות לנסח (strategic competence) אסטרטגית יכולת •

ולפתרן. לייצגן
ורפלקטיבית  לוגית חשיבה דעת, שיקול של הפעלה ידי מידע על לעבד יכולת •

.(adaptive reasoning) ומנומק נכון הסבר לספק ויכולת
:(productive disposition) המתמטיקה כלפי חיובית עמדה אימוץ •
אישי בפוטנציאל  אמונה וכדאית, מועילה כהגיונית, המתמטיקה ראיית 

באופן יעיל. ללמוד ויכולת התמדה בתחום המתמטיקה,
אחד לכל התחומים הללו. משלבת את כל חמשת מתמטית מאוזנת התפתחות
לתלמידיו להציב המורה על קצוות. שני בעל דמיוני ציר יש אלה מתחומים
את ולהעריך קצוותיו) (לא מרכז הציר המידה של אמות על המבוססות משימות

(שם). ביצועיו במילוי משימות אלה על סמך אחד מהם של כל הישגיו

הרך בגיל בהערכה בעיות מעריכים? אנו מי את .2

assessment המושגים שני של בעברית  האקדמית המילונית   ההגדרה
(NCTM, 2000) NCTM–ה אולם חוקרי הערכה. זהה - היא evaluation–ו
של תהליך  מעצבת assessment משמעה הערכה מסוג הערכה ביניהם: מבחינים
התלמידים במהלך הלמידה, המתבצע וראיות על הלמידה, שעניינה איסוף מידע
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הנתונים  של מסכמת הערכה evaluation משמעה מסוג הערכה המורה; ידי על
התהליך להלן בהערכת עוסקים אנו סופי. ציון גם ניתן כשבמידת הצורך שנאספו
אינה טובה שהערכה הנחה מתוך מסכמת, בהערכה ולא בלבד, (assessment)
ומטרתה יחד, התלמידים עם מבפנים אלא התלמידים, על מבחוץ מתבצעת 

ולעודדה. הלמידה את להנחות משוב, לספק
הזדמנויות לספק להם של ילדים צעירים המורה חייב הערכה מאוזנת לבצע כדי
ההערכה על ומגוונות. שונת בדרכים שברשותם הידע את ולהציג להמליל לדבר,
בין שבה מתקיימת אינטראקצייה הזדמנות יום ובכל זמן, בכל בכל להיעשות
אלא הלמידה תוצרי את רמת רק לא להעריך מורים צריכים לתלמידים. מורים
מגיעים שהם עד  בו משתתפים  שהתלמידים הלמידה תהליך  איכות  את גם
התחלת לפני זמן: נקודות ההערכה להתבצע בשלוש על לפיכך המוגמר. לתוצר

סיומו. ועם תהליך הלמידה תוך כדי הלמידה, תהליך

טכניקות ההערכה פירוט טובה? הערכה כיצד נבצע .3

ולמעשה מזו, זו שונות פעולות בהכרח אינן הולמת והערכה איכותית הוראה
עבודת  את להעריך יכולים מורים אחרות, מובחנות. במילים בלתי שיהיו ראוי
למידה. הערכה יעילה פעילויות לו מספקים הם שבו זמן התלמיד באותו פרק
כוללת והיא והלמידה, ההוראה מתהליך נפרד בלתי חלק מתמשכת, פעולה היא

שברשותם. את הידע להציג לילדים הזדמנויות יום–יומיות מתן
האמור להנחות את המורה הוא הציר המרכזי השיפור של לימודי המתמטיקה
ותכלול באופן שוטף שההערכה תיעשה חשוב תלמידיו. לכן להעריך את בבואו
יעילה הערכה כי להסכים  ניתן  ולילדים. להורים ברורות  שיהיו  מידה אמות

חייבת ואפקטיבית
וללמידתם. לילדים מועילה להיות •

המיוחדים. צורכיהם ואת של הילדים המתמטיות היכולות את לזהות •
הלימודים בתכנית הנכללים המרכזיים ובמושגים למידה בתהליכי להתמקד •

במתמטיקה.
את המרכיבים והתהליכים הפעולות ואת המתמטיים הכישורים את לשקף •

המתמטיקה. מקצוע
הלימודים בתכנית הנכלל ההישגים לוח של המידה באמות להשתמש •

במתמטיקה.
והערכה (התפתחותית) מעצבת הערכה  אבחנה,  - מטרות מגוון לשרת •

מסכמת.
זמן. לאורך מתמטית צמיחה ולקדם מתמשכת להיות •

הערכה עצמית. מידה ברורות ולאפשר לילדים אמות להתבסס על •
וגם תהליכים גם להעריך המאפשרים ואסטרטגיות כלים מגוון לכלול •

תוצרים.
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עליו שבהם  התחומים את ולפרט התלמיד  של הידע בביסוס לסייע  •
להשתפר.

התפתחות הילד. את התואמים הערכה כלי לכלול מגוון •
בהערכה. המידה המשמשות אמות את לתלמידים ולהוריהם להבהיר •

ולשינויים להתאמות הזקוקים אלה כולל הילדים, כל של לצרכים להתייחס •
הרגילה. הלימודים בתכנית

צעירים ילדים להערכת הישגים של אופנים .4

של במגוון להשתמש יש ילדים צעירים ההבנה של מידת את להעריך מנת על
מסקנות מהן להסיק שניתן ראיות של איסוף המאפשרים ותהליכים כלים

אמינות, מהימנות ותקפות.
באסטרטגיות  השימוש במעשיהם. הבנתם את חושפים צעירים תצפיות: ילדים
להעריך מנת על חיוני הוא נוקבות שאלות ושאילת האזנה צפייה, של הערכה
היא התצפית רמת הבנתם. ואת ידיעותיהם של ואת העומק המרחב את נכונה
בגישה תצפיות לפרש ויש הרך,  בגיל להערכה ביותר  החשובה האסטרטגיה
והתרבותי הלשוני הרגשי, החברתי, הפיזי, הרקע את בחשבון המביאה הוליסטית
ביותר היעיל באופן משקפות יום–יומיות פורמליות בלתי תצפיות ילד. כל של
להשתמש חייבת מתמשכת מעצבת הערכה כל לפיכך הרך. בגיל הלמידה את

בתצפיות.
רשמיים  להיות יכולים הראיונות הריאיון. היא נוספת ראיונות: אסטרטגיה
ולכלול מסוימת במטלה או לימודי בתוכן להתמקד ועליהם מזדמנים, או
למורה מידע מספקות התלמיד כאשר תשובות מובנות, חצי או שאלות מובנות
כראוי את לאמוד מסוגלים המורים זה  באופן  שלו. הלמידה תהליך חדש על
ההישגים לתרום לשיפור עשויה נכונה הערכה הילדים; הלימודית של יכולתם

הלימודיים.
מהלך  על מידע לאסוף מאפשרים מתמטיים ודיונים ודיונים: שיחות שיחות
להתקיים יכול  הדיון התלמידים. של  חשיבתם  ועל הלמידה של ההתקדמות 
מראש הדיון מטרת את להגדיר יש קבוצתית. בשיחה או "אחד–לאחד" של במצב
בעיה של בפתרון אפשר לדון בראשיתו. כבר מהי המטרה הילדים את וליידע
אחר. מוגדר עניין בכל לעסוק שרוצים לבצע או פרויקט יחד לנתח מסוימת,
לעמיתיהם בין ילדים מתמטית תקשורת של טבעי מצב המתמטיות הן השיחות

למורה. הילדים ובין
עבודות  של דוגמאות  אוסף הוא פורטפוליו  עבודה:  ודוגמאות פורטפוליו
ונייר, בניית בעיפרון שימוש של תוצאה הן אלה דוגמאות זמן. הילדים לאורך
הדוגמאות לאיסוף האחריות ראוי כי ציורים ודומיהם. תמונות, הכנת מודלים,
ואת ידיעותיהם  את להציג לילדים מאפשר  הפורטפוליו הילד. על תוטל 

יכולותיהם.
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למשוב  הזדמנות מספקות  אלו גם שוטפות:  יום–יומיות ועבודות מטלות
בפרק הזמן הנלמד את מבינים התלמידים אם להעריך למורה מידי, המאפשר

הנוכחי.
שברשותם, בידע אחרים לשתף לתלמידים מאפשר יומנים ניהול יומנים: ניהול
זה תיעוד ללימודי המתמטיקה. הקשורים בקשייהם וברגשותיהם בחוויותיהם,
ההבעה יכולת את גם היתר בין מפתח הוא שכן הצעירים, לילדים מאוד חשוב

בכתב.
יכולותיהם  את בעצמם להעריך הזדמנויות לילדים לספק עצמית: יש הערכה
מגוונות ופעילויות שונים משחקים בעזרת זאת לעשות ניתן הישגיהם. ואת

עצמי. להיזון משוב לילדים מספקת בהם אי–הצלחה או שהצלחה
מידע מספקים קצרים וכן מבחני סיכום ובחנים אלה מגוונות אסטרטגיות

הצעירים. הילדים של המתמטיות יכולותיהם על מקיף

במתמטיקה החדשות הלימודים תכניות הערכת ו

בפרט במתמטיקה לימודים תכנית ושל בכלל חינוכית מדיניות של הקביעה
של ההערכה בסוגיית הדיון למרות  מחקריות. עדויות  על שתישען לה ראוי
כי העקרונות ואף ,(Sutton & Krueger, 2002) במתמטיקה הלימודים תכניות
שנועדו ,(NCTM, 2000) י”ב כיתה עד מהגן מתמטיקה להוראת והתקנים
הלמידה ואת תוצאות את ההוראה ולאפשר לאמוד למעשה המחקר לקשר בין
אין בידינו כאמור לעיל עדיין - ומקיף איתן על בסיס תאורטי איכותה, נסמכים
השונות התכניות של שאלות בדבר האפקטיביות על לענות כדי מספיק מידע

הרך. בגיל המתמטיקה להוראת

סיכום ז

ממצאי הגן. בגיל המתמטי בחינוך המתמקדים מחקרים נסקרו זה בפרק
ומפתחים רוכשים ידע ילדים כי בבירור מעידים הללו ומסקנותיהם המחקרים
התפתחות עם בבד בד מאוד. צעיר בגיל כבר מרשים באופן מתמטיות יכולות
פורמלי, בלתי באופן תחילה המתמטית, שפתם גם מתפתחת הדבורה השפה
הילדים ובבית בגן פורמלי באופן ולאחר מכן גם מזדמנות, פעילויות במהלכן של
המתמטיקה להצלחה בלימודי פורמלי הוא הבסיס המתמטי הבלתי הידע הספר.

מרכיביו. את ולזהות אותו להבין חשוב ולכן הפורמלית,
לחמישה הנוגעים הרך, בגיל מתמטיקה להוראת (סטנדרטים) תקנים הוצגו
המספרים מערכת הם התוכן תחומי חמשת תהליכים. ולחמישה תוכן תחומי
חמשת והסתברות. וניתוח נתונים מדידות אלגברה, גאומטרייה, חשבון, ופעולות
הנמקה בעיות, פתרון הם אלה תוכן מתחומי  אחד לכל הנוגעים התהליכים
הוראת את יחד מרחיבים התקנים עשרת וייצוג. תקשורת קישוריות, והוכחה,
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להמשך בסיס הנדרש יוצרים הם כאמור, ניכרת. במידה בגן הילדים המתמטיקה
ה–21. במאה תקין בבית הספר ולתפקוד המתמטיקה לימודי

ודיונים תקשורת המאפשרות עבודה לדרכי המלצות כוללים התקנים
התקנים מתמטיים.  ותהליכים תכנים על לתלמידיו המורה בין משותפים 
שהן כפי בעיות ממשיות, של להוראה עצמם לסגל מורים נדרשים כי מדגישים
בסביבתם אותן לבדוק השערות, תלמידיהם לשער את ולחנך לילדים, מוכרות
להרבות ממליצים החוקרים מבדיקותיהם. הנובעות מסקנות ולהסיק הממשית
הגננת ידי על היזומות חקר בפעילויות להתנסות הגן לילדי הזדמנויות במתן
נשענת במידה הרך בגיל חקר פעילויות של הדגשתן עצמם. הילדים על ידי וגם
לפיאז’ה שבניגוד ,(Vygotsky, 1962, 1978a) של ויגוצקי על מחקריו גם רבה
גם אלא קוגניטיביים,  גורמים  רק לא החינוך  במרכז העמיד  (Piaget, 1965)
כמעצבת השפה ואת  הילד להתפתחות חברתיים גורמים של  תרומתם את
של בהקשר ויגוצקי מהתאוריה של הנובעת המסקנה העיקרית ולמידה. חשיבה
נובעת צעיר בגיל שהבנת המספר היא הרך המתמטית בגיל החשיבה התפתחות
הופכת זמן היא לאחר גומלין חברתיים עם שותפים, ורק ראשון מקשרי בשלב

מופנם. לידע
לא כוללת טובה הוראה כי החינוך חוקרי בקרב רחבה הסכמה כיום קיימת
על הנלמד של הבנה לתלמידים להנחיל שואפת אלא טכניקות של הקניה רק
המתמטית החשיבה תוך יישום הרך בגיל כבר אוריינות מתמטית של פיתוח ידי
עדכניות ממגמות נגזרת מתמטית אוריינות של ההקניה מצבים. של רחב במגוון
הגדולים” ”הרעיונות ההבנה של את ילדים לקדם בקרב הצורך את המדגישות
צריכות הלמידה להערכת פעולות גם שונים. במצבים וליישמם (big ideas)
צריך הרך  בגיל מתמטית אוריינות פיתוח אלה. לגישות מותאמות להיות 
בגן ומגוונות שונות פעילויות של במהלכן יום, יום הזדמנות, בכל להיעשות

הילדים.
והמטה–קוגניטיביות הקוגניטיביות הדרישות בין משמעותי קשר קיים
למידה מצבי רב על דגש הילדים. מושם למידתם של ההוראה לבין גישת של
מטה–קוגניטיבי. ממד בעלות משימות ומזמנים מתמטית שיחה המעודדים
מודעות ומתוך רפלקטיבית בצורה שלהם הידע את בונים הילדים כאלה במקרים
ידי על שנקבעו לתקנים בהלימה נמצאת מטה–קוגניטיבית הוראה לפעולותיהם.

.NCTM–ה
המתמקדים במחקרים דחוף צורך על  מצביעה  המחקרית הספרות סקירת
ברמה בהקנייתה התומכים  באופנים מתמטית  חשיבה של ובטיפוח  בפיתוח
להתפתחות התשתית הרך היא בגיל הלמידה כי תמימי דעים שהכול אף טובה.
של הערכה מחקרי כמעט לחלוטין נעדרים מכן, עדיין שלאחר בשלבים תקינה
של בעריכתם דחוף צורך אפוא יש הילדים. בגני במתמטיקה לימודים תכניות

שונים. מסוגים התערבות ומחקרי אורך מחקרי הערכה, מחקרי
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:2 ב, לסעיף נספח

הגן בגיל מתמטיקה להוראת (סטנדרטים) תקנים
(NCTM, 2000 על (מבוסס

ותהליכים, ומפרט  תוכן פי תחומי ה–NCTM על תקני את מסכם הבא הלוח
התוכן והתהליכים תחומי ב’. עשרת כיתה גן עד מילדי ההישגים המצופים את

אלה: הם
החשבון ופעולות המספרים מערכת .1

אלגברה .2

גאומטרייה .3

מדידות .4

והסתברות נתונים ניתוח .5

(problem solving) פתרון בעיות  .6

(reasoning and proof) והוכחה הנמקה  .7

(connections) קישוריות  .8

(communication) תקשורת  .9

.(presentation) 10. ייצוג

החשבון ופעולות המספרים מערכת .1

גן-י”ב הכיתות: לכל ב'תקנים עד כיתה גן מילדי ההישגים המצופים

מערכת את להבין
בין ואת היחסים המספרים
ייצוג את להכיר המספרים;
ציר מערכת ואת המספרים

המספרים

הנדרשת הכמות של וזיהוי הבנה תוך למנות לדעת
להשתמש לדעת קבוצה; בתוך  יש" "כמה ולומר
הערך את לזהות יכולת לפתח כדי שונים במודלים
של היחסי של המיקום את המשמעות להבין הכמותי;
ביניהם; והקשר  מונה ומספר סודר המספרים: מספר
לדעת השלמים,  המספרים של המשמעות את להבין 
גמישות: לקשר בדרכים בהם ולהשתמש לייצג אותם
שם את לקשר אותם; ולחבר  אותם  לפרק ביניהם,
במגוון שימוש תוך שלו הגרפי ולייצוג לספרה המספר
הבסיסית המשמעות ולדעת לייצג את להבין מודלים;

היום–יומי בשימושם ו–1/4 1/3 ,1/2 של
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פעולות משמעות את להבין
פעולה כיצד להבין החשבון;

לאחרת קשורה אחת

של וחיסור חיבור של  השונה המשמעות  את להבין
אלה; פעולות בין הקשר את גם כמו שלמים, מספרים
וכי וחילוק כפל של המהותית המשמעות את להבין
מייצג וחילוק שוות, קבוצות חיבור משמעותו כפל

שוות לקבוצות חלוקה

שוטפת בצורה לחשב
הגיוני אומדן לקבוע ולדעת

של פעולות כשבמוקד חישוב אסטרטגיות לפתח
בצירופים שוטפת שליטה יכולת לפתח וחיסור; חיבור
בשיטות להשתמש לדעת וחיסור; חיבור של השונים
בשיטות חפצים, באמצעות לחשב כדי שונים ובכלים
נייר ובעזרת אומדן "בראש"), על ידי (לחשב מנטליות

ועיפרון ומחשבון

אלגברה .2

גן-י”ב הכיתות: לכל ב'תקנים עד כיתה גן מילדי ההישגים המצופים

יחסים דגמים, להבין
ופונקציות

ותכונות מספר גודל, לפי חפצים ולסדר לסווג למיין,
בצלילים, למשל דגמים, ולהרחיב לתאר לזהות, אחרות;
לייצוג אחד אותם מייצוג במספרים, ולתרגם או בצורות
הדגם שביסוד החוקיות את להבין דגמים, לנתח אחר;

זו הדגם בהתאמה לחוקיות כיצד להרחיב את ולדעת

ומבנים מצבים להציג
שימוש תוך מתמטיים

ולנתח אלגבריים בסימנים
אותם

בחיבור החילוף חוק כמו היסודיים, החוקים את להבין
בייצוג להשתמש ;AXB=BXA ,A+B=B+A וכפל
של הסימנים הבנה לפתח כדי בציור או קונקרטי, מילולי
סימנים לפתח המוסכמים. לאפשר לילדים האלגבריים

מסוימות פעולות של לייצוגן משלהם

בדגמים להשתמש
להציג ולהבין מתמטיים כדי

כמותיים יחסים

תוך שלמים במספרים וחיסור חיבור של מודלים להבין
ובסמלים בתמונות בחפצים, שימוש

בהקשרים שינויים לנתח
מגוונים

ואת ילד  לתאר לדוגמה איכותי, שינוי לתאר לדעת 
שינוי לתאר לדעת ילד; בגובהו של  החלים השינויים
שחל בגובה השינוי את לכמת ניתן כיצד כמותי: לתאר

הילד
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גאומטרייה .3

גן-י”ב הכיתות: לכל ב'תקנים עד כיתה גן מילדי ההישגים המצופים

ותכונותיהן אופיין את לנתח
גאומטריות צורות של

ותלת–ממדיות; דו–ממדיות
הקשרים את להבין
ביניהן הגאומטריים

צורות ולמיין  להשוות  לצייר,  לבנות,  לשיים,  להכיר, 
ואת תכונותיהן את ותלת–ממדיות; לתאר דו–ממדיות
התוצאות את ולשער לחקור אלה; צורות של חלקיהן

אלה צורות של והפרדה הרכבה של

חוש התמצאות לפתח
במרחב

אחרי, לפני, יחסי המקום במרחב: את ולשיים לתאר
ומרחקים כיוונים ולשיים לתאר ועוד; למטה למעלה,
לאתר ועוד; ימינה שמאלה, אחורה, קדימה, במרחב:
ולתאר יד, על ליד, למשל: במרחב, עצם של המקום את
מפה רלוונטיים, כגון עזר אמצעי אלה בעזרת יחסים

תרשים או

של המשמעות את להבין
צורה וסימטרייה שינוי

מתמטיים במצבים

וסיבוב; הזזה שיקוף, של השימוש את ולזהות להכיר
צורות ליצור ולדעת סימטריות צורות להכיר

סימטריות

מרחב ביחסי להשתמש
דמיוניים ובדגמים

לפתור כדי גאומטריים
מתמטיות בעיות

תוך גאומטריות  צורות  לציין  היכולת  את לפתח 
ולהציג מרחבי; לזהות ובדמיון בזיכרון מרחבי שימוש
רעיונות בין לקשר שונה; מבט מנקודת שונות צורות
ולמדידות; למספרים הקשורים רעיונות לבין גאומטריים

הקרובה בסביבה גאומטריות צורות ולאתר לזהות

מדידות .4

גן-י”ב הכיתות: לכל ב'תקנים עד כיתה גן מילדי ההישגים המצופים

המדידה מהות את להבין
את חפצים; להכיר של

את המוסכמות, היחידות
תהליכי ואת המדידה שיטות

המדידה

נפח, אורך,  השונות: המדידות של מהותן את להבין 
התוצאות לפי חפצים ולסדר להשוות וזמן; שטח משקל,
למדוד בעזרת ולהבין כיצד המדידה; לדעת השונות של
יד, אצבע, רגל, (כף תקניות ולא תקניות יחידות מידה
יחידת המידה את לדעת להתאים וכו'); אגודל, אמה

הנמדד החפץ לסוג המדידה כלי ואת

ובכלים בטכניקות להשתמש
מדידות כדי לבצע מתאימים

ניירות כמו שונים, מדידה כלי בעזרת למדוד לדעת
להשתמש לדעת ועוד; משרד סיכות שונה, בגודל
למדוד, כדי המתאים ובגודל אחיד מדידה באמצעי
החדר יש צורך בכלי את למדוד למשל: לדעת כי כדי
מדידה די בכלי כדי למדוד שולחן גדול, אולם מדידה
מוסכמים: מדידה  בכלי להשתמש לדעת יותר;  קטן
משותפת מידה אמת לפתח וכו';  מדידה סרט סרגל,
ביניהם להשוות ניתן שיהיה מנת על המדידה כלי לכל
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והסתברות נתונים ניתוח .5

גן-י”ב הכיתות: לכל ב'תקנים עד כיתה גן מילדי ההישגים המצופים

שאלות המתייחסות לנסח
לארגן לאסוף, לנתונים;

רלוונטיים נתונים ולהציג
המספקים תשובות לשאלות

אלה

ועל עצמם על נתונים  ולאסוף  שאלות  להעלות
מאפייניהם ולארגן על פי ולסווג חפצים סביבתם; למיין
ממשיים, חפצים בעזרת נתונים לייצג הנתונים; את

ודיאגרמות תמונות

בעיבודים לבחור
שונים סטטיסטיים

לנתח כדי בהם ולהשתמש
נתונים

ולפרשם חלקיו ואת הנתונים גוף כלל את לתאר

לפתח יכולת להקיש דבר
השערות לשער דבר, מתוך
המבוססים חיזויים ולחזות

נתונים על

ולדעת התלמידים לחוויות הקשורים אירועים לתאר
הדעת על מתקבלים הם אם לבחון

של בסיסיים מושגים להבין
הסתברות וליישמם

גדולה, קטנה הסתברות שיש אינטואיטיבי להבין באופן
אירוע של או מסוים אירוע של להתרחשותו שווה או
או קובייה בהטלת אסטרטגיה, במשחקי לדוגמה אחר,

מטבע בזריקת

ב'): כיתה עד טרוםַײחובה (גן בעיות פתרון .6

בעיות. פתרון דרך במתמטיקה חדש ידע לרכוש •
אחרים. ובתחומים המתמטיקה בתחום בעיות לפתור •

בעיות. לפתרון של אסטרטגיות הולמות מגוון ולעבד ליישם •
בעיות. פתרון תהליכי ואחר מתמטיים תהליכים אחר לעקוב •

ב'): כיתה עד טרוםַײחובה (גן הנמקה והוכחה .7

המתמטיקה. בסיסי של כהיבט בהנמקה ובהוכחה להכיר •
אותן. ולחקור מתמטיות השערות לשער •

ולהעריכן. מתמטיות הוכחות ולפתח ויכוחים לנהל •
בהם. הוכחה ולהשתמש ושיטות הנמקה סוגי ממגוון של לבחור •

ב'): כיתה עד טרוםַײחובה (גן קישוריות .8

בהם. ולהשתמש מתמטיים רעיונות בין הקשרים את להכיר •
שלם ידע גוף ובונים בזה זה משתלבים  מתמטיים  רעיונות כיצד להבין •

מובהק.
לתחומה. שמחוץ בהקשרים המתמטיקה של מקומה את להכיר •
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ב'): כיתה עד טרוםַײחובה (גן תקשורת .9

בדרך המתמטית  חשיבתם את ולגבש לארגן התלמידים לכל לאפשר  •
תקשורתית.

אודות על אחרים ועם עם מורים עם עמיתים, ועקיב ברור באופן לתקשר •
המתמטית. חשיבתם

אותה. ולהעריך הזולת המתמטית של החשיבה את לנתח •
בדייקנות. מתמטיים רעיונות להביע מנת על המתמטיקה בשפת להשתמש •

ב'): כיתה עד טרוםַײחובה (גן ייצוג .10

רעיונות ולהסביר לארגן, לתעד בהם; מתמטיים ולהשתמש ייצוגים ליצור •
מתמטיים.

כדי לפתור בעיות. מתמטיים ייצוגים לבחור, ליישם ולתרגם •
חברתיות פיזיות, ולפרש תופעות להדגים מתמטיים כדי בייצוגים להשתמש •

ומתמטיות.
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