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הקדמה
במוזיאוןהלוברנמצאמסמךמענייןמןהמאההחמש
עשרה:אבמבקשעצהמידידולאיזואוניברסיטהלשלוח
אתבנו.הידידמשיבלו:אםאתהרוצהשילמדשברים
היטב,כדאילךלשלוחאתהילדלאוניברסיטהזווזו.
כן,השבריםהיועדלפניזמןלארבכלכך,באופןיחסי,
נושאלימודבאוניברסיטה.ואכן,זהוהנושאהתובעניביותר
במתמטיקהשלביתהספרהיסודי.השבריםהם,כידוע,
"נקודתהשבר"בהוראתהחשבון.
מדועבעצם?הרישבריםאינםאלאחילוק.ואףכיהחילוק
היאהפעולההקשהביותרביןארבעפעולותהחשבון
הבסיסיות,היאאינהמציבהבעיותכהקשותכמוהשברים.
במאמרזהננסהלהביןאתהסיבותלקושי,ולהציעלו
פתרונות.הפתרוןהעיקריהואללמדחילוקושבריםיחד,
ולהימנעמןההפרדהביניהם,שהיאברובהמלאכותית.
ננסהלהביןאתמקורהשלההפרדה)המקובלתבכל
העולם(.

שתיהערותעלמינוח
א "שברממספר",או"שברמקבוצה"?כמובהוראת
כלנושאאחר,גםבהוראתהחשבוןפותחיםבמוחשי,
ולאבמופשט.מתחיליםמ"3תפוחים",ולאמןהמספר
המופשט"."3בהוראתהכפלמתחיליםמ"2פעמים
3תפוחים",ולאמ"2פעמים."3כךגםבשברים
מתחיליםמ  34מ8תפוחים,ולאמ  34מ.8כלומר,
המושגשממנומתחיליםהואשברמקבוצה,ורקאחר
כךעובריםלשברממספר.לאורךהמאמרנשתמש
בשניהמושגיםהאלובצורהחליפית.כשנדברעל"שבר
ממספר"ברוריהיהמכךשבשלבראשוןשלההוראה
יהיהמדוברב"שברמקבוצהבתמספרזהשלאיברים".
ב "לחשבשברמ"...או"לקחתשברמ?"...ההבחנה
בסעיףהקודםקשורהלמונחנוסף:אנחנומחשבים
שבר ממספר ,אבל לוקחים שבר מקבוצה .אנחנו
מחשבים 34מ,8אבללוקחים 34מ8תפוחים.ושוב,
אנונשתמשבשניהמונחים,מתוךהנחהשבשלבראשון
שלההוראהלוקחיםשבריםמקבוצות,ובשלבמתקדם
מחשביםשבריםממספרים.

הנושאיםשבהםנעסוקהם:
 .1הקשרביןהחילוקוביןהשבר;
 .2חילוק של צורות ,ולקיחת שבר מקבוצה;
 .3הקשר בין השארית של החילוק ובין השבר;
 .4מהותהשלםעבורהשברהיאכמוהכינוילמְניִיָה;
 .5כפלהואבעצםמנייה;
 .6שתימשמעויותשלהשבר,והקשרשלהןלחוק
החילוףהכפלי.

.1הקשרביןהחילוקוביןהשבר
השבר נולד מן החילוק .הוא מקבל את משמעותו מן
החילוק,והואהכליהשיטתילטיפולבחילוק.השימוש
בשבריםמאפשרלחלקכלמספרטבעיבכלמספרטבעי
)פרטל".(0שליש"פירושוחילוקשלהשלםל3חלקים
שווים,ולקיחתאחדמהם.אתהקשרשלהשבר 23לחילוק
אפשרלראותבשתידרכים.האחת 23מתקבלמחלוקת
השלםלשלושהחלקיםשווים,ולקיחת2מןהחלקים
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האלה; השנייה  מתקבל מחילוק  2ב .3
אבלאםשבריםאינםאלאחילוק,מנייןהקושיבהוראתם?
אם"שליש"אינואלאתוצאהשלחילוקב,3מדועהוא
נחשבלקשהיותר?וכן,מדועמפרידיםבתכניתהלימודים
∏≤
∂µ
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ביןהשבריםוהחילוק,ומדוענלמדיםהשבריםהרבהיותר
מאוחרמלימודהחילוק?

זוהיאחתהסיבותלרפיפותהקשר,גםבדרךההוראהוגם
בידעשלהתלמידים,ביןהחילוקוביןהשבר.מישמעולם
לאחילקצורותבמסגרתלימודהחילוק,יתקשהלהבין
ששלישמריבועאינואלאהריבועמחולקל.3מישלומד
זמן ארוך שברים רק כחלק מצורה ,יתקשה אחר כך
במעברלחישובשברמקבוצה.

.2חילוקשלצורות,ולקיחתשברמקבוצה
ההפרדהבעיתויההוראהבאהלעולםיחדעםהפרדה
אחרת :את לימוד החילוק מתחילים מחילוקם של
מספרים )שכפישהערנובפתיחה,משמעותובתחילההיא
חילוקשלקבוצותשלעצמים(,כמולמשל40:4;12:3וכו'.
את לימוד השבר מתחילים מלקיחת שבר מצורה.

ההפרדההזאתהיאבעייתית.אבלמצדשני,בוודאייש
להסיבות.הריהיאנעשיתבכלהעולם.מהןהסיבות
האלה? מדוע בשברים מתחילים עם צורות ,ומגיעים
לקבוצותכלכךמאוחר?ומנגדמדועבלימודהחילוק
מלמדיםחילוקשלמספר,ולעולםאיןמזכיריםחילוקשל
צורות?

 34מ8

לפנישננסהלהשיבעלכך,הנהסיפורעלניסיוןשלי
בהוראהשבהלאנעשיתהפרדהכזו.
התנסותבחילוקובשבריםבכיתהב
בכיתהבהתחלנובלימודהחילוקעלידיהתנסויות.לכל
קבוצתילדיםנתתיאובייקט,שאותוהםהיואמוריםלחלק
ביניהםבאופןשווה.חלקמןהקבוצותקיבלועצמים:קבוצה
בת3ילדיםקיבלה7מקלותארטיק;קבוצהבת4ילדים
קיבלה6טושים;קבוצהבת5ילדיםקיבלה10קשיות
שתייה.קבוצותאחרותקיבלוצורות:עיגול,אוריבוע,או
שניריבועים.
הילדיםהתלהבומאוד.כלקבוצהתיארהלכלהכיתהכיצד
חילקה.בכוונהדאגתילכךשבחלקמןהקבוצותהחלוקה
לאתהיהמדויקת,ותישארשארית.שיתפתיאתכלהכיתה
בשאלהמהלעשותעםהשאריתהזאת.כמוכןערכנודיון
משותףבבעייתהחלוקההקשהביותרמביןאלושניתנו:
כיצדלחלקבין3ילדיםשניריבועים.
לאחרשהסתייםהשיעורהלכתילכיתהאחרת.כשחזרתי
בהפסקההבאהלראותמהקרהבכיתההראשונה,התברר
שהילדיםדרשומןהמורהשעהנוספתשלחילוק.הם
ביקשוממנהעודועודאובייקטים,שיוכלולחלקאותם
ביניהם.ילדיםאוהביםמאודחילוק,גםמשוםשזהמעניין,
וגםמשוםשה"חלוקהשווהבשווה"לקוחהמעולמם.את
האהבה הזאת כדאי לנצל ללימוד החילוק והשברים.
אנינוהגלקשראתלימודהחילוקעםלימודשברים.הישר
מתחילתלימודהחילוקכאשרמחלקיםריבועלשניחלקים
שווים,אנחנואומריםשכלחלקהואחצימןהריבוע.אנחנו

מלבןלחלקל4

שניעיגוליםלחלקל3
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ישהרואיםב"חלקיהפיצה"יותרמאשרדוגמהלצורה
שאותהאפשרלחלקהםרואיםבהםמודל.אותםאנשים
מניחיםשאםרקילמדוהילדיםהרבהזמןעלחלקיפיצה,
הםישליכומכךיותרמאוחרעלהשבריםבכלל.אבל
במודליםישסכנהשלזיהויהמודלעםהדברעצמו.לאחר
לימודממושךעשוייםהילדיםלהאמיןששבריכוללהילקח
רקמעיגול.
במערכוןטלוויזיונישל"קצרים"דנהקבוצתמנהליםבכובד
ראשבדיאגרמת"חלקיפיצה"המוקרנתעלמסך,עד
שלבסוףמתבררשהםמדבריםבאמתעלפיצה,ודנים
איזהחלקממנהיהיהעםזיתים,איזהחלקעםבצלוכו'.
בעינינו,המבוגרים,זהמצחיק,משוםשאנומכיריםדיאגרמות
כאלההיטב,ויודעיםשהןמודלבמערכוןישבלבולבין
מודללביןהדברעצמו.לילדהדבראינוברור,והואעלול
לעשותאתהבלבולהזה,במיוחדאםאיןמסביריםלו
שמדובררקבמודל.

לומדיםאתהסימון" ,"12ומסביריםמנייןה1במונה)כי
חילקנומשהואחד(,ומנייןה2במכנה)חילקנול2
חלקים(.אחרכך,כשעובריםלחלוקהב,3התלמידים
מגליםאתהסימוןל  13בעצמם.
מדועלוקחיםשבריםרקמצורות?
דרךההוראהשלעילמחייבתלימודשלחילוקצורותושל
עצמים)כמולמשל,תפוחים,אומקלותארטיק(.כךהילדים
לומדיםשאפשרלקחתכלאובייקט:צורה,עצםאוקבוצה
שלעצמים ,ולחלקאותו.כךמופנםהמסר,המופשטלמדיי,
שה"שלם"יכוללהיותקבוצה.ראויגםכאןלשוחחעם
הילדים:האםאיפעםכברעשינוזאת?האםלקחנוכמה
עצמים ,וקראנו להם "משהו אחד"? כמובן  בשיטה
העשרונית.שםקיבצנועשרהפריטיםלדבראחד,שקראנו
לו"עשרת".
כאןטמונההתשובהלשאלהמדועמוגבלתתחילתלימוד
השבריםללקיחתחלקיםמצורות.הסיבההעיקריתהיא
שה"שלם",שממנונלקחהשבר,נתפסבתוריחידהאחת
תפוזאחד,מלבןאחד,אועיגולאחד.לקחתקבוצהשל
4תפוחיםולתפוסאותהבתור"שלם"הואענייןמופשט.
לכן טבעי להתחיל מלקיחת חלק מיחידה אחת.
אבלעלכךאפשרלהתגבר,בכךשעושיםאתההפשטה
הזאתכברבלימודהחילוק.כברשםאפשרלדברעל
ה"שלם"הריאתהשלםמזכיריםגםבהוראתהחיבור
והחיסור.ואםבהוראתהחילוקמחלקיםצורותבצדקבוצות,
מבהיריםבכךשה"שלם"יכוללהיותכלדברעצם,צורה
אוקבוצהשלצורותאועצמים.

.3הקשרביןהשאריתשלהחילוקוביןהשבר
את לימוד החילוק נהוג לפתוח בחילוק ללא שארית,
ולהמשיךבכךזמןרב.לדעתי,לילדיםעשוילהישאר"כתם
לבן"הםלאדניםבשאלהמהקורהכשאיןהתחלקות
לחלקיםשווים.לדעתיכאשרעורכיםהתנסויותבחילוק,
כדאילדאוגלכךשבעייתהשאריתתעלה,ושייערךבה
דיון.
באחתמכיתותבשבהןעשיתיזאת,רציתילומרלילדים
איךקוראיםלשארית.המורהעצרהאותיוטענהשהילדים
יגיעולכךבעצמם.שאלנואותםאיךקוראיםלאוכלשנשאר
אחריהארוחה,מהשלאאכלו.הםאמרו"שיריים",ואנחנו
הוספנו"אושאריות",וכךהגענולמילהשארית.זוהיגם
ההזדמנותללמודאתהסימוןלשארית).14:3=4(2),7:2=3(1
)אוסימוןמקובל,ומבהיריותר,הוא):שארית(.14:3=4(2

זהירות:מודלים
הצורה המפורסמת
ביותר שאותה
מחלקים היא כמובן
העיגול  "חלקי
הפיצה"המפורסמים.
ישלכךסיבהטובה.גםריבוע,אומלבן,אפשרלחלק
בקלותבצורהשווהלמספרכלשהושלחלקים.אבלבציור
הםלאנראיםסימטריים:ישחלקיםקיצוניים,וחלקים
פנימיים,והמסר"כלהחלקיםשווים"הואאזפחותברור
למסתכל.זוהיהסיבהלשימושב ") pie chartsדיאגרמות
עוגה"(לתיאורשלהתפלגות)חלוקה(שלגדליםכמו
הוצאות,אוהרכביאוכלוסייה.
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התנסותמרובהבחילוקעםשאריתהיאהכנהחיונית
ללימוד החילוק הארוך ,בשלבים מאוחרים יותר.
זהוגםפתחטובללימודהשברים.הילדיםמגלים,בעצמם,
שעםהשאריתאפשרלעשותאחדמשנידברים:אולהשאיר
אותהבצד,או,במקרהשהדבראפשרי,לחלקגםאותה.
לאתמידזהאפשרי,למשל,גולהאיאפשרלחלקביןשני
ילדים.אבלמקלארטיק,עםמעטמאמץובעזרתמספריים,
אפשר.עודיותרטובלעשותזאתעםקשיותפלסטיק,
שאותןקללגזור.
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.4מהותהשלםעבורהשבר
היא כמו הכינוי למנייה
שליששלתפוחדומהל3פעמיםתפוח:בשניהםמתחילים
מאובייקט,שנקראה"שלם".במנייהחוזריםעליו;בשברים
לוקחיםממנוחלק.וכפישבמנייהנחוץלהקפידולשיםלב
מהמונים,כךבשברנחוץלהכיראתמהותהשלם.הדבר
חשובבמיוחדבשלביםהראשוניםשלהוראתהשבר.
חצימשתיעוגותהואדבראחרלגמרימאשרחצימעוגה
אחת.עלהקשרהזהכדאילשוחחעםהילדים.הנהדוגמה
לדיאלוגאפשרי.
מורה :יש לי כאן תפוחים .מי רוצה למנות אותם?
תלמידים.4,3,2,1:
מורה:נכון,ישכאן.4ארבעהמה?
תלמידים4:תפוחים.
מורה:בביטוי"4תפוחים"4הואהמספר.מייודעמהי
המילה"תפוחים"?
תלמידים:כינוי.
מורה:נכון.הכינויאומרמהמונים.עכשיובואוניקחאת
אחדהתפוחים,ונחתוךאותולארבעהחלקיםשווים)עושה
זאת(.איךקוראיםלכלחלק?
תלמידים:רבע.
מורה:רבעמה?
תלמידים:רבעתפוח.
מורה:המילה"רבע"אומרתאיזהחלקמןהתפוחלקחנו.
"כמהתפוח".מהיהמילה"תפוח"?
תלמידים:זהוהכינוי.
מורה:נכון.כשאמרנו"ארבעהתפוחים",התפוחהיההכינוי.
אםכן,גםב"רבעתפוח"התפוחהואהכינוי.אבלבשיעור
שעברקראנולזהבשםקצתאחר.איךקראנולדברשאותו
חילקנו?כשחילקנותפוחלארבעהחלקים,מההיההתפוח?
תלמידים:השלם.
מורה:נכון.אםכן,במקרהשלהשברשמושלהשלם
הואהכינוי".רבעמשלם"דומהל"ארבעפעמיםהשלם".
בשניהםהשלםהואהכינוי.
הדושיחהקטןהזהלימדאתהילדיםאתהדמיוןבין
המנייהלביןלקיחתשבר.הואמסבירמדועשברהוא
בעצםמספר,עלאףשנולדמחילוק.

ההודים,למשל,חשבושכן.בכתבידהודיקדוםנמצא
הסימוןהבא."43":אנחנוהיינוקוראיםזאתכ"ארבעים
ושלוש",אבלההודיםהתכוונול"4פעמים,"3כלומר"4
כפול."3ממשכמוב"."2x
ההודיםצדקו2".כוכבים"אנחנוכותביםכך,"2 ":בלי
סימןפעולה.אםכן2",פעמים"3היהאמורלהיכתב
כ"."2 3כאמור,איננועושיםזאתכדילאלבלבלעם
"עשריםושלוש",אבלאת"2פעמים"xאפשרלכתובכ:
"."2x
פירושהדברהואשכפלומנייהאינםאלאאחד2".תפוחים",
"2פעמיםתפוח"ו"2כפולתפוח"הםאותודבר.כלומר,
ביןהמספר2לביןכפלב2איןהבדלרב.כמומנייה,
הכפלהואחזרהעלדברמה.כשםש"2תפוחים"פירושו
לחזור2פעמיםעלתפוח,כך"2כפול"3פירושולחזור
פעמייםעלהמספר.3
כפלבשברים
לקיחתשברמשלםדומהלמנייה" 34תפוח"מקבילל"3
תפוחים".אםאמרנוש"3תפוחים"הם"3כפולתפוח",
הרי  34תפוחהם  34כפולתפוח.
ענייןזהמבהיראתאחדהדבריםשבעיניהתלמידיםהוא
החידתיביותרמדועלקחתשברממספרהואכפל
במספר?מדוע  34מ20הוא? 34 x 20התשובההיא
בדיוקכשםש3פעמים20הוא.3x20
 .6שתי משמעויות של השבר
והקשרשלהןלחוקהחילוףהכפלי
אניאוהבלהיכנסלכיתותדוהולערוךבהןדיוןבמשמעות
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השבר.מהפירושושל" ?" 3מהאומרלנוה2במונה,
ומהאומרה3במכנה?באשרלמכנה,כולםיודעים:
הואאומרלכמהחלקיםמחלקים.במקרהזהל3
חלקים.באשרלמונה,אנימקבלשתיתשובות.האחת,
שמונה2פירושוהואשלוקחים2מבין3החלקים.השנייה
 שאנחנו לוקחים  2עצמים ,ומחלקים אותם ל .3
המשמעותהראשונההיאהמקובלתיותר:אנחנומחלקים
ל3חלקים,ומהםלוקחים.2זהומקורהשם"מונה":הוא
מונהלנוכמהפעמיםאנחנולוקחיםאתהחלק.זהוגם
מקורהשמות"שנישלישים",ו"שנייםחלקישלוש""חלקי
שלוש"פירושושלישים.אבלגםהמשמעותהשנייהנכונה.
הריקוהשברנקראגם"קוחילוק",ונקראגם"שתיים

.5כפלהואבעצםמנייה
בכתיבההאלגבריתהמודרנית2x,מציין"2פעמים,"x
כלומר."2x",הפעולההיאכפל,אבלסימןאַין!ביןה2
וביןהxאיןשוםסימןפעולה!האםישבכךהיגיון?
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עורךבכיתה"פעילותמטפורית",עלריבוימשמעויות.אני
מבקשמאחדהילדיםלבואלקדמתהכיתה,מעמידאותו
בפינת שולחן ,ומבקש ממנו ללכת לפינה הנגדית של
השולחן.אחרכךאנישואלאתהכיתההאםהילדהיה
יכולללכתבדרךאחרת?כן,הםעונים,הואהיהיכולללכת
מןהצדהשני.ואזבדרךכללישהמוסיפיםכן,הואהיה
יכולללכתמסביבלכלהכיתה,ואזלהגיעלצדהשני.
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לחלק ל  ,"3כלומר ,הוא תוצאת החילוק של  .2:3= 3
כיצדזהששתיהמשמעויותמצביעותבסופושלדברעל
אותומספר?הסיבההיאחוקהחילוףשלהכפלוהחילוק.
לחשבשנישלישיםממשהואפשרבשתידרכים,האחת:
קודםלחלקל3ואחרכךלכפולב,2והשנייההיאקודם
לכפולב2ואחרכךלחלקב.3בדרךהראשונה,כאשר
מחלקיםל3מקבליםשלישים,ומהםלוקחיםשניים.זוהי
המשמעותשל"שנישלישים".בדרךהשנייהמקבלים
קודםפעמייםהשלם,ואתשניהשלמיםשקיבלנומחלקים
ל.3זוהיהמשמעותשל"2לחלקל."3
בואונדגיםזאתכאשרהשלםהואמלבן.בדרךהראשונה,
מחלקים את המלבן ל  ,3ולוקחים  2חלקים:

סיכום
במאמרהזהניסיתילהתחקותעלכמה
נקודותשנראותבעינייחשובותבלימודהשברים.
חלקןתיאורטיות,וחלקןמעשיות.ההמלצותהמעשיות
הנובעותמןהדבריםהןאלה:
ללמדחילוקושבריםיחד.
לפתוחאתהוראתהחילוקוהשבריםבהתנסות
ממושכתבחילוקעצמים.
ללמד חילוק של צורות ,לא רק של מספרים.
הפןהשנישלאותוענייןללמדשברמקבוצה,
הישרמתחילתלימודהשברים.
ללמדחילוקעםשאריתהישרמתחילתהוראת
החילוק .ללמד את שתי האפשרויות לטיפול
בשאריתלהשאירהכשארית,אולהמשיךלחלק
ולקבלשברים.
ללמדאתהקשרביןמנייהוביןכפל.להסבירמדוע
"3פעמיםתפוח"3",כפולתפוח"ו"3תפוחים"
הםאותודבר,ומכאןלהגיעלכךש"שלישממשהו"
ו"שליש כפול אותו משהו" הם היינו הך.
לדוןעםהילדיםבשתיהמשמעויותשלהשבר,
ולהראותאתהקשרשלהיחסביניהןעםחוק
החילוףהכפלי.

בדרךהשנייהכופליםאתהמלבןב2ואזמחלקיםכל
מלבןל:3

מדועהדקותהזאתמשמעותית?ראשית,משוםשהילד
2

נתקלבה.בשלבמאוחריותרהואלומדש,3 =2:3והוא
צריךלהביןמדוע.שנית,הוראתדקויותמועילהתמיד.לרוב
פעולותהחשבוןישיותרממשמעותאחת,ובכלמקרה
כזהנחוץללמדאתכלהמשמעויות,כדילאלגרוםלילדים
תחושתערפולכאשרהםפוגשיםבשנידבריםהנראים
שוניםלכאורה,ובכלזאתקוראיםלהםבאותושם.אניגם
פוגשבמבוכהשלמורותהןאומרותלילדיםש"קוהשבר
הוא קו חילוק" ,אבל אינן יודעות להסביר מדוע.
ריבוימשמעויותלאותהפעולהפירושוהואשלאותהתוצאה
אפשרלהגיעבשתידרכים:לשבראפשרלהגיעמשני
כיווניםשונים.כדילהבהירלילדיםאתהענייןהזה,אני
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