
  

  

  

  

  

  

ההשתלמויות למורי המתמטיקה בעיר , שנתייםכעד לפני 

ירושלים ניתנו במתכונת קבועה של האזנה להרצאה 

המשתלם או . שלוותה לפעמים גם בסדנה, בנושא מסוים

אבל בפועל מעט , הקשיבו ואף התלהבו, המשתלמת באו

, מאוד מורים הצליחו להשתמש בידע שרכשו בהרצאה

  .ידיהםכדי להעבירו לתלמ

המורים נשאלו עד כמה השתמשו בכיתותיהם בחומר 

, ולרוב הייתה התשובה מתנצלת, שלמדו בהשתלמות

אשמור את הפעילות שלמדתי בהשתלמות לשנה ": בנוסח

: או, "כי מבחינתי כבר לא אלמד את הנושא השנה, הבאה

העדפתי תחילה לבצע את הפעילויות מתוך ספר הלימוד "

. תר לי זמן לפעילות נוספתכך שלא נו, של התלמיד

ההורים מבקשים מאתנו למלא את כל הדפים בספר 

ולכן אין זמן לפעילות , הלימוד משום שהם קנו את הספר

  ".נוספת

בשנתיים האחרונות נעשה שינוי במודל ההשתלמויות 

, לרכזי המקצוע בבתי הספר הממלכתיים בירושלים

והמורים המשתלמים עוברים תהליך המאפשר להם 

במאמר . ישם בכיתות את הידע שנרכש בהשתלמויותלי

, המדריכיםעוברים ש ברצוני לתאר את התהליך זה

  . במהלך השנתיים האחרונות הרכזים והמורים

אקדים ואתאר את ממשק ההדרכה במתמטיקה בבתי 

מערך זה . הספר היסודיים הממלכתיים בעיר ירושלים

מורכב ה, בכל בית ספר קיים צוות מתמטי: עובד כמניפה

ובראשו עומדת , ממורות שרובן התמקצעו במתמטיקה

קבוצת כל הרכזות מכלל בתי הספר . רכזת המקצוע

מפגשי הרכזות . ממלכתיים נפגשת אחת לחודש-היסודיים

לשיפור היכולת ; להרחבת ידע המורים במתמטיקה: נועדו

  ; הפדגוגית של הרכזים לתכנן שיעורים משמעותיים

  

  

  

  

  

  

רכזים להוביל צוות לקראת שיעורים לשיפור יכולת ה

  ; הן מבחינה מתמטית והן מבחינה דידקטית, משמעותיים

. ולשיתוף ולהעברת מידע ורעיונות בין בתי הספר השונים

  הרכזות מעבירות את המידע שקיבלו אל המורות בצוות 

וביחד , בכל מפגש הן מביאות בעיות מהשטח. שלהן

  . מחפשות דרכים ופתרונות הולמים

, חיפוש הבלתי נלאה אחרי הדרך הטובה ביותר להוראהה

שתקדם את הבנת המתמטיקה ואת הישגי התלמידים 

חקר שיעור "הביא אותנו לתהליך של  ,במתמטיקה

המשמשת , זוהי אסטרטגיה שפותחה ביפן". בתהליך

כאחד ההסברים להישגים הגבוהים של ילדי יפן 

, עירהשלבים בתהליך שיישמנו ב. במתמטיקה ובמדעים

בספרות המוצגים , דומים למודלים של חקר שיעור

  .אך הביצוע בכל שלב מקבל אצלנו אופי שונה ,המקצועית

  

  )ח"תשס(התהליך בשנה הראשונה 
כמדריכה מחוזית במתמטיקה בבתי הספר היסודיים בעיר 

בחרתי לנסות את השיטה הנגזרת מהמודל , ירושלים

ריכות והרכזות הצגתי את הרעיון בפני קבוצת המד. היפני

, קראנו מאמרים המתארים את שיטת העבודה ביפן, שלנו

. ויחד החלטנו לנסות להכניס שינוי בדרכי ההוראה שלנו

ההשתלמות שלנו במודל החדש נעשתה בקבוצת 

יחד התאמנו את המודל של חקר שיעור בתהליך . הרכזות

ובייחוד , למבנה הארגוני המתאים למערכת החינוך בארץ

  .עבודה שלנו בעיר ירושליםלמתכונת ה
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כפי שבחרנו מתוך מאמרים  שלבי התהליךלהלן 

  : העוסקים במודל היפני

 .תכנון שיעור  .א

ידי אחד המורים שהיה -העברת השיעור לתלמידים  על  .ב

בשיעור צופים שאר המורים שתכננו . שותף בתכנון

 . ולעיתים גם מורים אחרים

  ידי -בר עלהפעלת רפלקציה והערכת השיעור שהוע

  .המורים שתכננו אותו   

  . שיפור מערך השיעור  .ג

 ידי מורה-העברת השיעור המחודש לכיתה נוספת על  .ד

  . ערכה שלובהשהיה שותף בתכנון השיעור ו, אחר

  

כיצד : בדקנו את מושגי היסוד של המודל בכל שלב ושלב

בונים שיעור משותף כאשר יושבות ביחד מורות מנוסות 

איך , כיצד צופים בשיעור, מהי רפלקציה ,לכיתות א עד ו

נותנים משוב למורה עמיתה שהתנדבה לתת את השיעור 

, כיצד צריך להתנהל דיון על השיעור שצפו ביחד, בכיתתה

ללא אבני יסוד אלה לא ניתן היה . כיצד לתת ביקורת בונה

  .להתקדם ביישום המודל

עסקנו בדיון על מטרות הוראת המתמטיקה , בהמשך

פי תכנית הלימודים של משרד -ספר היסודיים עלבבתי ה

וסיכמנו , דנו בנושא מהו שיעור טוב במתמטיקה. החינוך

  :כמה עקרונות שמקובלים על כולנו

  

מהלך שיעור , פתיח לשיעור: בשיעור טוב צריכים להיות

חיבור , התייחסות לדיפרנציאליות שבין התלמידים, מגוון

מיון המטלות , דיםנושא השיעור לידע הקודם של התלמי

והפעלת שיקול דעת לגבי עזרים נלווים , שיינתנו בשיעור

  .ואמצעי המחשה

  

  

  

  

  

  

  

  

, לשם ביצוע התנסות ראשונה בבניית שיעור משותף

  כל . התחלקנו לארבע קבוצות בנות תשע מורות רכזות

ובחרה באחת המורות , קבוצה בנתה שיעור במשותף

כאשר , רהשהתנדבה ללמד את השיעור בבית ספ

, ביחד הן בחרו את נושא השיעור. הקבוצה צופה בה

וקיבלו החלטות כיצד , אספו חומרי למידה, מטרת השיעור

  .יתנהל השיעור הסופי

 

נכחו רכזות הקבוצה בשיעור שאותו , בתאריך שנקבע

וכל יתר הרכזות קיבלו , העבירה המורה שהתנדבה

בשיתוף , מיד בתום השיעור התקיים הדיון. מטלות לצפייה

שכן המורות , אופי הדיון היה  מיוחד. מנהלת בית הספר

נתנו בו משוב על שיעור שהן עצמן היו חלק מהקבוצה 

בסיכום הדיון הן שיפרו . שהשתתפה בכתיבת המערך שלו

שגם הן מלמדות בכיתתן את , הרכזות. את מערך השיעור

ביקשו לארח את הקבוצה לצפייה באותו שיעור , הנושא

הכולל , תהליך זה. יפורים שהוכנסו במערךאחרי הש

, צפייה בשיעור שנבנה, בנייה של מערך שיעור משותף

תרם רבות , שיפור השיעור והעברתו פעם נוספת, דיון

ולהחלפת רעיונות , לפתיחות, לאווירה התומכת בקבוצה

  . מעבר לשיעור שנבנה יחד, ומשימות בין המשתתפות

ע הקבוצות את בשיחת הסיכום הביעו הרכזות מארב

" חקר שיעור בתהליך"ואמרו כי מודל העבודה של , דעתן

בתהליך נעשתה . הן לתלמידים והן למורים, תורם רבות

על כל חלק : חשיבה משותפת ולקיחת אחריות משותפת

מהשיעור הופעל שיקול דעת ושילוב ידע של כל קבוצת 

כל אחת מהרכזות . מערך שיעור -הרכזות למטרה אחת 

ומהיכולות , דע ומהניסיון שלה בנושאתרמה מהי

אין ספק שרמת המוטיבציה של . הדידקטיות שלה

זאת למרות . הקבוצה לעבודה משותפת ומשופרת עלתה

  קביעת מועדים : כמו, שהיו קשיים בחלק הארגוני
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או היכולת של מורה לצפות בשיעור , למפגשים ביניהן

  .בזמן שהיא צריכה ללמד  בכיתתה

ת בצפייה בשיעור התייחסה למשוב מצד אחת המטלו

הלוואי שכל : "שאותו ניתן לסכם במלים שלהם, התלמידים

  ".השיעורים שלנו יהיו כמו השיעור הזה

ואמרו , התלמידים התרגשו מהאורחים שבאו לכיתתם

וכי הם , שהשיעור היה יותר מעניין משאר השיעורים

בהמשך התהליך סיפרו הרכזות  על . שמחו להשתתף בו

  התהליך והחוויה שהן עברו לצוות המורות למתמטיקה 

וביקשו להוביל גם את , ס"ת ביה/בבית ספרן ולמנהל

, הצוות שלהן  בהתנסות של בניית מערך שיעור משותף

כל ". חקר שיעור בתהליך"תהליך של ההכולל את כל 

רכזת קבעה מספר מפגשים שבהם כל המורות 

, צפו בשיעור ,בנו מערך משותף, למתמטיקה ישבו יחד

  .ערכו דיון ושיפרו את מערך השיעור שצפו בו

הרכזות הצליחו במהלך השנה להוביל בבית ספרן שתי 

כאשר בהתנסות , התנסויות של חקר שיעור בתהליך

בתום שני . השנייה הן הצליחו לצפות גם בשיעור המשופר

הסבבים הן דיווחו על שינויים גדולים שהתרחשו בחדר 

והן , מבחינה חברתית בין המורות הן, המורים שלהן

המורות . מבחינת שביעות הרצון של התלמידים ושלהן

ציינו כי מעצם השיחה המשותפת ביניהן על נושאים 

הן הבינו מה נלמד וכיצד , אורכיים מתוך תכנית הלימודים

הן הביעו , לפעמים. נלמד הנושא בכל שכבת גיל

ה שמורה זו פעם ראשונ. השתוממות על נושאים מסוימים

כי נושא הזוויות , למשל, אמרה בקול רם שהיא לא ידעה

מורות מלמדות בשתי , בדרך כלל. נלמד גם בכיתה ג

ב לאורך -מורה המלמדת בכיתות א, לדוגמה. שכבות גיל

ד או -וכן מורות בכיתות ג, חוזרת על אותו מסלול, שנים

מורות לא החליפו דעות ביניהן כאשר הן , בדרך כלל. ו-ה

בעקבות התהליך נוצר קשר חזק . ו לא באותה שכבהלימד

. דבר שהביא לפתיחות ולשיתוף פעולה, יותר בין המורות

  המורות העזו להתייעץ עם מורות המלמדות בכיתות 

  

  

  

  

ולהחליף רעיונות כיצד , נמוכות או גבוהות מכיתותיהן

  , נוצרה תרבות של לימוד משותף. לבצע שיעור טוב יותר

גם בין מורות שאינן מלמדות באותה , דיתשיח ועזרה הד

  . שכבת גיל

ולמרות הקשיים , המנהלים שיתפו פעולה עם המורים

  כדי   משיעורים   מורות  בשחרור  הכרוכים  הארגוניים 

, הם ראו בכך חשיבות רבה, להשתתף בישיבות ובצפייה

  .והשתדלו לאפשר למורות להשתתף בפעילות

  

  ט"תשס - המשך התהליך בשנה השנייה 
שקיימנו בתחילת , במפגש של המדריכות והרכזות

ערכנו  ,"חקר שיעור בתהליך"נו במודל של ד, ט"תשס

והעלינו  ,ח"יה על כל התהליך שהתנהל בתשסרפלקצ

  :מספר נקודות חשובות לשיפור

צוי לעסוק בתכנון חשוב ור - בחירת נושא השיעור  .א

שמוקדשות לו יותר שעות לימוד  ,נושא רחב יותר

רצוי לבחור בנושאים מרכזיים . בתכנית הלימודים

כדי , המופיעים באופן ספירלי כמעט בכל שכבות הגיל

ד לבנות שיעורים שכל המורות יוכלו לקבל רעיונות כיצ

בהתאמה לגיל ולרמת הידע של  ,כאלה בכיתותיהן

 .התלמידים

בבירור יש להגדיר  – העמקה בתחום הידע המתמטי  .ב

מהי המתמטיקה שהמורה רוצה להקנות לתלמידים 

צריך להיות יותר , בדיון שלאחר הצפייה. בשיעור

מובן שגם . ממוקדים בידע המתמטי שנרכש בשיעור

תכנון השיעור ודרכי ההוראה צריכים יותר להתמקד 

 .  במטרה זו

מצאנו שלא תמיד אמצעי  - שימוש באמצעי המחשה  .ג

עור היו המתאימים ההמחשה שהשתמשו בהם בשי

 .וכי יש להשקיע מחשבה נוספת בעניין, ביותר לשיעור

כדאי לנסות להעריך מראש מה יהיו  - מהלך השיעור  .ד

בדרך זו נוכל להפנות אליהם . תשובות התלמידים

 . שאלות ברורות וממוקדות יותר
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הרכזות והמדריכות הדגישו כי ההשקעה בבניית שיעור 

אך מתברר שכל , גדולה מאוד אחד לשכבת גיל אחת היא

ולכן הן , ת השיעור נתרמותהמורות השותפות לבניי

בדרך זו הן רוכשות . למשימה במרץ רב נרתמות

והן יכולות להשתמש , מיומנויות שלא היו להן קודם לכן

  ולהתאימו לשכבת הגיל שהן , בחלק גדול מן המערך

הרבה רעיונות ואסטרטגיות שהועלו במהלך . מלמדות

המסקנה היא . ן השיעור ניתן ליישם בכל כיתהתכנו

  . ששיתוף הפעולה תורם לכולם ובמיוחד לתלמידים

, לאור הבקשה שלנו לצרף למהלך אנשי מקצוע מיומנים

  שיוכלו לסייע בידינו להתמקד במטרות שהצבנו לעצמנו 

חברנו לאנשי המחלקה למתמטיקה , לשיפור התהליך

, רז קופרמן 'פשבראשם הפרו, מהאוניברסיטה העברית

להבין ולסייע בשיפור הוראת , כדי לנסות ללמוד

בקבוצה זו מספר לא . שליםהמתמטיקה בבתי הספר בירו

מרצים בכירים מהמחלקה למתמטיקה קטן של 

. ומהמחלקה להוראת המדעים באוניברסיטה  העברית

. דוקטורים ודוקטורנטים, ייןביניהם פרופסורים מן המנ

.  ודנטים באוניברסיטהמנוסים בהוראת סט כולם

, בהתחלה ביקרו אנשי המחלקה למתמטיקה בכיתות

שוחחו , למדו על הדינמיקה בכיתה של תלמידים צעירים

הספר  והתעמקו בתכנית הלימודים של בית, עם מורות

ובשיחות , המקצוע ותחברו לרכז, במקביל. היסודי

, בקבוצות העבודה עם הרכזות המשיכו ללמוד מהרכזות

במקביל לדיונים המשותפים . תכנון השיעוריםולסייע ב

ביקשנו מהם להעלות את הדגשים , בקבוצות הקטנות

. החשובים בנושאים שונים מתכנית הלימודיםהמתמטיים 

במפגשים אתם מועלים הדגשים המתמטיים אותם חשוב 

בבניית רצף הגיוני של : מתקיימים דיונים, להעלות בכיתה

הנושא וקשרים בקשרים שבתוך , הצגת הנושאים

ועולים רעיונות יצירתיים , מתמטיים אחריםלנושאים 

הסתכלויות אחרות על החומר ו, חדשים על דרכי הוראה

   .הנלמד

  

  

  

  

המפגשים עם אנשי המתמטיקה מעשירים אותנו מבחינות 

  ומדווחות על, הרכזות שמחות  על שיתוף הפעולה, רבות

כך פרטים ששיתוף הפעולה תורם להבנה ולהעמקה בכך 

ששיתוף הפעולה תורם להבנה ולהעמקה בפרטים 

בדיון סביב מערך שיעור , לדוגמה .המתמטיים של הנושא

שמטרתו הייתה , בגיאומטריה בנושא המעגל והעיגול

  רון ' התנהל דיון מעניין עם פרופ ,הקניית מושג המעגל

על ההבדל בין המחשת  מושג המעגל באמצעות  ליבנה

לבין המחשתו באמצעות שימוש  , גלגל של אופניים

כיצד הגלגל ממחיש טוב יותר את , למדנו. במחוגה

  .  הרדיוס והקוטר של המעגל

שלו בתכנון " אני מאמין"ליבנה הציג בפנינו  את ה' פרופ

  אחד . עקרונות שכדאי לכל מורה  לאמץ –מערכי שיעור 

שהשיעור צריך להיות מכוון , מהעקרונות החשובים הוא

על , כלומר. דה העתידי גם אם הוא רחוקלהמשך הלמי

המורה לנסות לפתוח אופקים אצל התלמידים תוך נגיעה 

גם אם עוסקים כרגע רק , בתכני הלימוד שיילמדו בהמשך

  . בבניית המושג

ליבנה את הקשר שבין מציאת ' הציג לנו הפרופ, כדוגמה

לבין נושאי לימוד , נושא הנלמד בכיתה ו -שטח המעגל 

מעגל  חסום ,  איחוד וחיתוך שני  מעגלים:  ב"של חט

הוא הציע גם פעילויות המתאימות . בריבוע שרדיוסו נתון

ניסיון למצוא קירובים של שטח המעגל : כגון, לתלמידים

וגילוי שאורך צלע הריבוע ,  ידי חסימת מעגל בריבוע-על

ולחילופין חסימת  ריבוע , שווה לאורך קוטר המעגל

ועל הניסיון  , רובים לשטח המעגלשוחחנו על הקי. במעגל

כדי , לחלק את המעגל לריבועים קטנים ככל האפשר

  להשתמש   נערך דיון על  האפשרות. בקירובים לדייק 

ים יותר ככלי למציאת קירוב, בצורות משוכללות אחרות

מעבר לדיון המתמטי  הודגשה . מדויקים של שטח המעגל

קום לחשיבה ליבנה  החשיבות שיש לתת מ' ידי פרופ-על

  , התלבטויות, שהם יביאו רעיונות -היצירתית של הילדים 
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להציג , להשתמש במושגים נכונים, לתמלל את חשיבתם

  .ולנסות לשכללם, את היתרונות והחסרונות שבשיטתם

בהן המרצים ,  דוגמה זו היא רק אחת מבין דוגמאות רבות

 השונים הציגו דרכים להרחבת הידע של התלמידים ושל

בכל נושא שהוצג בפניהם המרצים נתנו . המורים

דרכן  הרכזים הרחיבו את הידע המתמטי , דוגמאות

ונחשפו לעקרונות דידקטיים הנשענים על , שלהם

  . העקרונות המתמטיים של הנושא

  

  סיכום
חקר שיעור "אנחנו נמצאים בראשית היישום של 

וכמו בכל תכנית חדשה גם כאן צצים ועולים , "בתהליך

שאותם , לפעמים צפויים ולעתים בלתי צפויים, ייםקש

אנחנו , יחד עם זאת. אנחנו מנסים לפתור בדרכים שונות

ושמחים , מודעים ליתרונות המשמעותיים של השיטה

המורות נהנות מהיתרונות . להמשיך ולקדם את התהליך

ההתייחסות : הגלומים בדרך העבודה המשותפת ביניהן

ולא " שלנו"זה השיעור  -אל השיעור היא קולקטיבית 

הפתיחות ההדדית ביניהן . כמו ביתר השיעורים, "שלי"

ולא רק , מתקבלים תוך דיון ורצון ללמוד, והידע הנרכש

  .מקריאה במדריך למורה

מאפשרת ראייה , בניית תתי הנושאים לנושא הנבחר

המורה לא . רחבה יותר ואחריות רבה יותר של המורה

הלימוד . א לנושא עצמומכוונת לדף עבודה בספר אל

ההדדי בין המורות מעלה את המוטיבציה שלהן להצליח 

הנותן מענה לכלל התלמידים , בבניית מערך שיעור

השיתוף עם אנשי . בכיתה ומביא לקידום הישגיהם

  , המתמטיקה מעלה את רף ההתעניינות של המורים

בכך שהם מתכננים את הנושאים , ומחזק את ביטחונם

לעקרונות המתמטיים החשובים  הנלמדים בהתאם

  . להמשך הלמידה

בקבוצה הלוקחת , כל זה נעשה תוך שיתוף פעולה

בשיתוף פעולה , אחריות על התהליך מראשיתו ועד סופו

  ובפרט עם המפקחת המרכזת , מלא עם מפקחי המחוז

  

  

  

התלמידים . יפה דנון' במחוז והרפרנטית למתמטיקה הגב

  . נהנים מעצם הלימודזוכים בשיעורים טובים ואף 

חקר "הם משתתפים יותר בשיעורים הנלמדים בשיטת 

ושמחים לקבל את פניהם של האורחים , "שיעור בתהליך

מהלך . המגיעים לכיתתם במטרה לשפר את השיעור

שיעור מסוג זה מגביר גם את המוטיבציה של הילדים 

וגם את המוטיבציה של המורים ללמד , ללמוד ולהצליח

  .ולהתקדם

  

  :על כותבת המאמר

  
  

  

  

  

  

  

  

  קישורים למאמרים בנושא ידע מורים

  

  

  

  

  

  "חקר שעור"קישורים למאמרים בנושא 

 שלשת הוראה וידע מורים

  מה הם הגורמים המשפיעים עליו: ידע של מורים

 לדעת מתמטיקה כדי ללמד

 שימוש במודל היפני של חקר שיעור בתהליך במתמטיקה

ומדריכה מחוזית למתמטיקה  מורה

בבתי הספר היסודיים הממלכתיים 

  .בעיר ירושלים

 נאוה אטד
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