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 מורה ותלמידים מצטיינים במתמטיקה בכיתה9

 תפיסות ודרכי פעולה של מורים בשיעורי מתמטיקה בבית ספר יסודי

 אורה שטנגר

 

 מבוא

המחקר הנוכחי נעשה כעבודת תיזה במסגרת לימודי 

חינוך מתמטי באוניברסיטת חיפה, בהנחיית פרופ' רוזה 

 לייקין.

"צד שמאל" של מערכת החינוך פועלת באופן אינטנסיבי ב

פעמון גאוס, בו נמצאים תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. 

לטיפול בקבוצה זו מוקצים משאבים, ניתנות שעות, 

ומורים מקבלים הנחיות ברורות להתמודדות עם האתגר. 

ההתייחסות לתלמידים בצד השני של הפעמון, בעלי  אולם

הכישרונות, היא שונה. אין משאבים מוגדרים, חסרים 

י למידה, והגישה אל הילד המצטיין, כמו גם חומר

ההעשרה שלה הוא זוכה תלויות במורה עצמו. בשנים 

המצטיינים  האחרונות עולה נושא ההתייחסות לתלמידים

 על הפרק יותר ויותר.

המחקר המוצג במאמר זה עוסק במורים המלמדים 

מתמטיקה בכיתה הטרוגנית בבית הספר היסודי. 

, במסגרת החינוך המתמטי בפרטבמסגרת החינוך בכלל, ו

קיים דיון בשאלה האם הוראת ילדים מחוננים ומצטיינים 

או אתגר  אפשרית,-בכיתות הטרוגניות היא משימה בלתי

 שיש דרכים להתמודד עמו. 

מחקר זה בחן את התפיסות של מורים בבית הספר 

היסודי, הקשורות לתלמידים מחוננים במתמטיקה, ואת 

רים במסגרת כיתה רגילה. בנוסף דרכי עבודתם של המו

נבדק הקשר בין תפיסות המורים לבין דרכי עבודתם עם 

 תלמידים אלה.

במחקר השתתפו שלוש מורות המלמדות מתמטיקה 

 ו. -בכיתות ג

 ראיונותהמחקר שבוצע הנו איכותני, וכלי המחקר כללו 

עם המורות ותצפיות. כל מורה רואיינה לפני התצפית, כדי 

ורה מתייחסת לרמות השונות של לבדוק האם המ

התלמידים בכיתה במהלך תכנון השיעור. לאחר מכן 

נערכו שלוש תצפיות בשיעורי מתמטיקה של אותה מורה 

הריאיון הראשון והתצפיות לא ידעו המורות מהו  )בזמן

התצפיות נערך ריאיון נוסף בו  נושא המחקר(. לאחר

חוננים נבדקו אמונות ותפיסות המורה כלפי מצטיינים/מ

 בכיתתה.

השיעורים  והשיעורים הוקלטו ותומללו, הראיונותכל 

 שנצפו אף צולמו.

במחקר נקראים כאן:  המחוננים והמצטייניםהילדים 

 .מצטיינים

 

 רקע ספרותי

משתמש  (NCTM)ארגון מורי המתמטיקה של ארה"ב 

 (Mathematical Promise)בביטוי "הבטחה מתמטית" 

 מיצוי הפוטנציאל. ומדגיש את חשיבות הדגש על

חוקרים רבים מצביאים על כך שהוראת תלמידים בעלי 

יכולות גבוהות במתמטיקה דורשת תכנית לימודים, 

 . (Leikin,2009).חומרים מיוחדים ומורים מיוחדים

התלמידים המצטיינים יכולים להגיע להישגים גבוהים 

 כאשר הפוטנציאל שלהם ממומש באופן מקסימלי

(NCTM, 1995; Leikin, 2009) מימוש הפוטנציאל הוא .

לאותם  ותמסופקהשל איכות הזדמנויות הלמידה  פונקציה

תפקיד המורים הוא  .(Leikin, 2009)תלמידים מצטיינים 

 לספק הזדמנויות לכל התלמידים כולל המצטיינים.

שלושת העשורים האחרונים חוקרים רבים קראו לשילוב ב

. דעותיהם תות הרגילותיהתלמידים המחוננים בכ

מבוססות על רעיונות חברתיים ופסיכולוגיים. אך באותו 

זמן, יש לספק לאותם ילדים הוראה מותאמת והזדמנויות 

 למשימות ברמה גבוהה יותר.

 

 



 

 
 

 
22 

 תלמידים מצטיינים במתמטיקה

התלמידים  תלמידים המצטיינים במתמטיקה שונים מכלל

 במספר מאפיינים. הספרות המקצועית קושרת בין יכולת

 מתמטיות גבוהה במתמטיקה ובין פתרון בעיות

(Krutetskii,1976). 

התלמידים המצטיינים שונים מהאחרים ברמת היצירתיות 

וביכולת להעלאת רעיונות מקוריים כמו גם גמישות ושטף. 

קודם  ןבניסיו תלויהיצירתיות מתמטית אצל תלמידים 

שלהם ותפקוד של תלמידים אחרים עם בעיות דומות 

(Leikin, 2009). 

מבנה האישיות מהווה תפקיד מרכזי בהתפתחות 

 ובמימוש הפוטנציאל.

 (Shani-Zinovich & Zeidner, 2009).  כשמתוכננת

לתלמידים מצטיינים, המורים צריכים לקחת  פעילות

 בחשבון את המאפיינים המיוחדים, כמשימה מורכבת.

 

 ורים לתלמידים מצטיינים במתמטיקהמ

יינים במתמטיקה צריכים ידע מיוחד מורים לתלמידים מצט

, גמישות ויכולת ומיומנות, אישיות מיוחדת, פתיחות

 להעריך ניתוח לוגי ואובייקטיביות.

כמעט כל התלמידים המצטיינים במתמטיקה בגיל בית 

תות הטרוגניות, ומכאן שהמחקר יהספר היסודי לומדים בכ

האם המורים לוקחים  :ובודק ,הנוכחי מכוון למצב זה

שבון את התלמידים המצטיינים? מה התפיסות של בח

)מצטיין(? איזה תפקיד  המורים לגבי תלמיד מחונן

תות יהמורים מטילים על התלמידים המצטיינים בכ

ההטרוגניות? אילו הזדמנויות למידה הם מספקים לאותם 

 תלמידים?

 

 

 

 

 

 

 

 שיטת המחקר

הייתה לבחון את תפיסותיהם של מורים  מטרת המחקר

הקשורות לתלמידים  הספר היסודי,בבית 

מצטיינים/מחוננים במתמטיקה, ואת דרכי עבודתם של 

המורים במסגרת כיתה רגילה הטרוגנית. כמו כן, המחקר 

התפיסות של המורים לבין דרכי  בא לבדוק את הקשר בין

 עבודתם עם תלמידים אלה.

כללה שלוש מורות בבית ספר יסודי  אוכלוסיית המחקר

יקה. המורות עובדות עם אוכלוסיות המלמדות מתמט

תלמידים דומות מכיוון שהן מלמדות באותו בית ספר, 

לגבי רוב התלמידים שהיו  ו.-שלושתן מלמדות בכיתות ג

במוקד ניתוח האינטראקציות של המורים הנחקרים עם 

תלמידים מצטיינים, היה מידע כי עברו מבחני מחוננות של 

 משרד החינוך בהצלחה.

תצפיות  4-3כללו: ריאיון מקדים עם המורות;  כלי המחקר

בכיתה בשיעורי מתמטיקה; וריאיון לאחר התצפית 

בכיתה. מטרות הריאיון הראשון היו לזהות אמונות 

ואפיונים של מורים לגבי תלמידים מחוננים )מבלי ליידע 

אותם מהו נושא המחקר(. מטרת התצפיות הייתה לזהות 

מטרות  עם הילדים.את הדרך בה מורים עובדים בשטח 

הריאיון השני היו: ניתוח הגורמים המשפיעים על מהלך 

 השיעור, ובדיקת אפיון המורים לגבי מחוננים ומצטיינים.

הערה: מטרתי הייתה להשוות בין התפיסות של המורה, 

כפי שהן באות לידי ביטוי בריאיון השני )שהתקיים אחרי 

של  התצפיות, כדי לא להשפיע על ההתנהגות בפועל

המורה(, לבין ההתייחסות ודרכי העבודה של המורה 

בכיתה. הריאיון שהתקיים לפני התצפית לא התמקד, 

בכוונה, בנושא המחקר. ריאיון זה ִאפשר לי לקבל מידע 

 הראיונותבין שני  השילוב מסוים על אמונות המורה.

 ִאפשר לענות על שאלות המחקר.

וקלטו צולמו ותצפיות ה ראיונות אופן ניתוח הממצאים9

ידי קריאה חוזרת של -ותומללו. ניתוח נתונים התבצע על

הפרוטוקולים וצפייה חוזרת בווידיאו. בוצעה התאמה בין 

קטגוריות שזוהו מתוך הנתונים, לבין קטגוריות המופיעות 

 בספרות המקצועית.
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במהלך עיבוד וניתוח הנתונים זיהיתי אפיונים אשר עזרו 

ך הצפייה בשיעורים וקריאה לי לגבש את הממצאים. מתו

 זוהו האפיונים הבאים:  הראיונותחוזרת של 

זוהו שלושה פרופילים  - ידי המורות-אפיון מחוננים על

 ידי המורות.-של אפיון המחוננים על

זוהו  – תפקיד התלמיד המצטיין בשיעורי המתמטיקה 

תפקידים אותם מייעדת כל מורה לתלמידים המצטיינים 

 בכיתתה.

המורה ביחס לרעיונות ותשובות בלתי צפויים גמישות 

זוהו שלושה פרופילים של  - של תלמידים מצטיינים

 מורים בניהול השיעור.

 

 ממצאים

 תפיסות המורות לגבי הילד המחונן

ידי המורות -זוהו שלושה פרופילים של אפיון המחונן על

 שהשתתפו במחקר. להלן תיאור שלושתם. 

 

 - ם""מחוננות היא מתנת האלוהי

 המורה אילנה 

התפיסה כי מחוננות היא "מתנה של אלוהים" מנחה את 

אילנה בתשובותיה לשאלות הריאיון. עבור אילנה, ילד 

ול המתנה שקיבל מחונן צריך להיות אחראי על ניצ

, בניגוד בריאיון, אילנה מאפיינת את המחונןמאלוהים. 

 ( 2למצטיין, כפי שנראה בציטוט הבא: )

 ך ההבדל בין מחונן ומצטיין?מה לדעתאורה:  .1

מרגיש יותר אחראי למתנה  - המחונן :אילנה .2

 שאלוהים נתן לו.

מכיוון שמחוננות היא מתנה, ולא כל אחד מקבל מתנה 

כזאת, חשוב לאילנה לעזור לתלמידים הבינוניים. אילנה 

מזדהה עם התלמידים הבינוניים. כשהועלה בפניה 

ציינה, שהיא  ( היא3נושא המחוננים ) בריאיון השני

בעצמה הייתה שייכת לקבוצת תלמידים בינוניים, והוסיפה 

 אך והחלשים, כי היא בעיקר רואה את הבינוניים

למצוינים. ניתן לראות זאת בציטוט  להתייחס משתדלת

 (:4הבא )

אורה: בשיעורים שצפיתי בך התמקדתי ב"מה קורה  .3

 לילדים המצטיינים והמחוננים בכיתתך."

בגלל  ני לא באתי מהמצוינות...בגלל שא אילנה: .4

מעריכה את אלה  שבאתי מהבינוניות, אני מאוד מאוד

שהם בינוניים וחלשים, ואני מנסה להעצים אותם. אבל 

 משתדלת לתת במה למצוינים. עם זה אני יחד

כאשר אילנה מתייחסת ליכולת האנליטית של המחונן, 

היא מתארת אותו כבעל כישורים וחשיבה טובה. ניתן 

 (6) :אות זאת בציטוט הבאלר

 -כשאת חושבת על המילה מחונן או מצטיין  אורה: .5

 מה הדימוי, האסוציאציה שעולה בדמיונך?

ילד עם כישורים, עם חשיבה טובה. ילד  אילנה: .6

 מיני בכל שאוהב ללמוד. ילד עם רצון להגיע לשיא

 בדרך החשיבה השונה שלו. מיומנויות למידה... מחונן

 

 -ו כד רחב עם פתח צר" "המחונן הוא כמ

 המורה הילה 

כד רחב עם פתח צר הוא הדימוי אותו בחרה הילה 

כשהתבקשה לחשוב איזו אסוציאציה עולה במחשבותיה 

 כשהיא חושבת על מחונן, כפי שניתן לראות בציטוט הבא

(2:) 

תשלימי לי את המשפט: ילד מחונן בכיתה הוא  אורה: .1

 כמו...

 אט מה שצריך ומתיל כמו כד ששופך לאט... הילה: .2

 שצריך.

דימוי הכד אותו בחרה הילה מכיל בתוכו היבטים של 

יכולת אנליטית ואף היבטים רגשיים. היכולת למלא את 

ליכולת האנליטית.  עצמו בידע רב, כמו כד רחב, מתייחס

בד בבד מודגשת העובדה כי המחונן מוציא את הידע 

ונו של (. ההיבט הרגשי בא לידי ביטוי ברצ4בקצב שלו )

המחונן להוציא את הידע מתי שהוא בוחר, בקצב שלו. 

הדימוי אותו בחרה הילה, של כד רחב, מתבסס על דימוי 

אותו בחר אחד הילדים המצטיינים לעצמו בפעילות 

 (.4לקראת חנוכה, כפי שנראה בקטע הבא )

אז בעצם השאלה הבאה שלי אלייך היא: מה  אורה: .3

 זה מחונן לפי דעתך?
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זה מתקשר לפעילות שעשו לילדים לפני  אולי הילה: .4

של כדים שונים,  מיני תמונות  חנוכה, שהביאו להם כל

וכל אחד היה צריך להתחבר לכד ולהסביר למה הוא 

הצורה, בגלל הצבע. ואחד  התחבר אליו. בגלל

מילים  3 -הילדים, שלא שמעתי אותו מדבר יותר מ

 ברציפות, בחר לספר על הכד שלו, ושהפתח שלו קטן

אבל הכד רחב. והוא סיפר שהכד יכול להתמלא 

בהרבה דברים ולהוציא אותם בקצב שלו. ואותו ילד ... 

, אבל יש לו קושי (הצטיינות/מחוננות)"יש לו את זה" 

של ארגון לעשות עם זה משהו. אבל, מה שהוא אמר 

זה מחונן, לפי דעתי. יכול למלא, ולהוציא במינון ובקצב 

 ובזמן הנכון.

 

מורה בדימוי זה של כד, מצביעה על ראייתה את בחירת ה

הרבים.  המחונן כמיוחד ושונה, עם דגש על הכישורים

רוחב הכד מכיל את הידע הרב והיכולות הרבות, ואילו 

 הפתח הצר מדגיש את האינדיבידואליות והשונות. 

בניגוד לאילנה שלא מתייחסת ליצירתיות, הילה מדגישה 

המחונן, כי הוא  לות של הילדכי יצירתיות היא אחת מהיכו

יכול לגלות דברים לבדו. לעומת זאת, בעוד דעתה של 

, הילה ומוטיבציהאילנה על המחונן מתאפיינת באחריות 

 לא מזכירה זאת כמאפייני המחונן.

 

"המחונן הוא כמו רקפת עם ראש 

 המורה ענת -מורכן" 

 רקפת שצומחת מתחת לסלע, אשר בולטת בצבעיה אך

כלפי מטה, הוא הדימוי אותו בוחרת המורה ראשה מורכן 

 (1ענת למחונן. )

ענת: רקפת זה איזה שהוא פרח מוגן. העניין שהיא  .1

כבוי, קצת לא בעניינים, ומצד שני מאוד  מושפלת. קצת

 ייחודי.

אנחנו לומדים מהדימוי אותו בחרה ענת, את המרכיב 

הבעייתיות של  האישיותי. האפיון הבולט ביותר היא

כשענת רואה מול עיניה את המחונן היא רואה המחונן. 

בעייתיות בהיבט החברתי רגשי ובד בבד ייחודיות. 

הרקפת שונה וייחודית, כך גם המחונן. תפיסתה של ענת 

היא כי למחונן יש קשיים. השוני שלו גורם לו לבעייתיות. 

יחד עם זאת, כפי שניתן לראות בציטוט הבא, למרות 

הוא חזק מבחינה  ינת כיהקשיים החברתיים היא מצי

 .( ויודע מה הוא הולך לעשות2תית )חבר

אני ישר חושבת על הרגשות שלו. ילד זה הוא  ענת: .2

חזק  אבל לפעמים תמים ונאיבי, הוא מאוד רגיש,

 מבחינה חברתית.

 ענת מזכירה את הצד הרגשי אך גם את היכולת

 להתמודד עם בעיות מורכבות ויכולת להסביר את"

 ים לא רואים".שתלמידים אחר

שלוש המורות מסכימות שלתלמידים מצטיינים 

מיוחדות אשר מייחדות  תקוגניטיביובמתמטיקה יכולות 

אותם מתלמידים אחרים, אך הן שונות באפיונים ובדעות 

 על האישיות ומאפיינים נוספים של תלמידים מצטיינים.

 

 תפקיד התלמיד המצטיין בכיתה

מות מתמטיות לכל במשך התצפיות המורות הציגו משי

הכיתה. כל התלמידים, כולל המצטיינים, התמודדו עם 

אותן משימות, אולם השיעור התפתח בצורה שונה 

במהלכו. המצבים בהם תלמידים מצטיינים השתתפו 

בשיעור, מציגים שלוש דרכים, שבכולן המצטיינים הציגו 

הפתרונות שלהם והרעיונות שלהם בפני הכיתה.  את

ת מבוססות על צילומים והקלטות בהם האפיזודות הבאו

-בא לידי ביטוי תפקיד התלמיד המצטיין, אשר ניתן לו על

 ידי המורה בכיתה.

 

  עזר"-התלמיד המצטיין משמש "כלי

בניתוח השיעורים של אילנה, נראה כי התפקיד העיקרי 

אותו נושא התלמיד המצטיין הוא היותו כלי עזר. התלמיד 

 ה אופנים: בסיטואציות רבותהמצטיין משמש כלי עזר בכמ

הוא מחזק את דברי המורה, מסביר  הוא מהווה "פיגום",

-פעם נוספת, מבהיר את השאלה או המטלה שניתנה על

ידי המורה, עוזר לשאר התלמידים להבין. במקרים אחרים 

הוא משמש כ"עמוד תמך", או "אבן תומכת". הוא 

פותו ותשובותיו משתתף בשיח המתמטי. עצם השתת

הנכונות מחזקות את המורה, נותנות לה ביטחון ותמיכה 
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במהלך ההקניה והלמידה. כלומר, דבריו של המצטיין 

כ"תימוכין" לדברי המורה ומקנים לה )ואולי  משמשים

קיימים מצבים  לתלמידים נוספים( ביטחון. בנוסף לכך,

להעלאת רמת  בהם התלמיד המצטיין מהווה "מנוף"

המורה פונה אליו לשם הסקת מסקנות, הכללה הדיון. 

 וסיכום הנלמד.

אפיונים אלו באים לידי ביטוי באפיזודות הבאות המוצגות 

 להלן.

)הערה: הילדים מסומנים באמצעות האות הראשונה של 

במקרה ששני תלמידים הם . מרקרוהמצטיינים ע"י שמם, 

ידי שתי אותיות -בעלי אותו שם, אחד מהם מסומן על

 (משמו.

נראה כיצד התלמיד המצטיין עוזר למורה  1באפיזודה א

אילנה להסביר את המשימה לכל הכיתה: המורה נתנה 

(. היא קראה לפי 1לילדים הנחיות לביצוע מטלה )שורה 

ומיד בתום  השיר "דירה להשכיר" על משפחת המרובעים,

קריאת הפתיח פנתה לאחד הילדים המצטיינים )למרות 

 צריך לעשות להסביר לכולם מה( שהרבה ילדים הצביעו

 .(2)שורה 

 

 1אפיזודה 

 4"בעמק יפה בין כרמים ושדות עומד בניין בין  אילנה: .1

מרובעים וביקשו להיות בו  4חברו להם  קומות.

התכנסו והעלו מחשבות כיצד יתפזרו בין  דיירים.

ואז עלה רעיון: זה שיהיה הראשון שיכריז על  הקומות.

 ומה תהיה שלו.כל הק -תכונה ייחודית 

 -י' אילנה: מי יכול להסביר מה צריך לעשות?  .2

 : יש לנו מגדל עם קומה.י' .3

בוא תספר לנו איזה דיירים יש בקומה  אילנה: .4

 הרביעית.

 דלתון, טרפז, מעוין וריבוע.: י' .5

המורה קראה לילדים את  1כפי שרואים באפיזודה א

השיר בו מוסברת המשימה, וישר פנתה אל אחד הילדים 

י' )שורה  ."מה צריך לעשות" טיינים י' כדי להסבירהמצ

 (.5( חוזר על דבריה ובהמשך נותן את התשובה )שורה 3

 

 

 3אפיזודה 

באפיזודה הבאה בוחרת המורה אילנה את אחד הילדים 

 -כדי להסביר לכולם על סימני ההתחלקות ב המצטיינים,

. כמו באפיזודה הקודמת, לכיתה לא ניתן זמן לחשוב על 4

 אלה. מיד לאחר הצגת השאלה מבקשת המורה את הש

לענות על השאלה. )יש לציין כי הילד לא מסביר אלא  ם-י

 נותן את התשובה.(

אני רוצה  .104אילנה: אני מתייחסת אל המספר   .1

ספר מ . הוא4 -מתחלק ב 104לדעת האם המספר 

 ...ספרתי הוא-תלת

 לא בלוח הכפל. : ם-י .2

 ם!-? י4-ן מתחלק באיך אדע שהמספר הזה כ אילנה: .3

 .4 -מתחלק ב 4 -ו 4 -מתחלק ב 100 :ם-י .4

 100 -במפלגת אותו  אילנה: מה אני עושה למספר? .5

 , ואני יודעת ש...4 -בו

 .4 -מתחלק ב 4וגם  100גם : ם-י .6

 ? 4 -תמיד מתחלק ב 100אילנה:  .7

 כן.: ם-י .8

 4 -לחלק ב 100. 4 -תמיד מתחלק ב 100אילנה:  .9

 .25 -שווה ל

 ?104:4, כמה זה 4:4=1גדולים יותר  וגם במספרים 

 .26: ם-י .10

 אמר? בואו נחזור. ם-ישמי יכול לחזור על מה  אילנה: .11

בשתי האפיזודות אילנה משתמשת בתלמידים המצטיינים 

היא  הבעיהככלי עזר לניהול השיעור. בשתי האפיזודות 

דורשת שהתלמיד  הבעיהמורכבת. באפיזודה הראשונה 

בעים. י' שימש כ"זרז" להסבר של מרו היררכיהיחשוב על 

 לכל הכיתה, עבור אילנה. האפיזודה השנייה התפתחה

 באופן דומה, למרות שהשאלה פחות מורכבת.

התלמידים המצטיינים שימשו כפיגום ועזרו למורה לתת 

 עוד הסבר לתלמידים אחרים, כשאלו נתקלו בבעיות.
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 2אפיזודה 

. אני כל אחד מכין לו ביד טוש. משהו שכותב הילה: .1

 הלוח:  כותבת על

 דקות 12 .א

 שעות 12 .ב

 ימים 12 .ג

 שבועות 12 .ד

 101110111כמה זה בערך  השאלה היא: ,קי-או

. כולם מרימים את .אחד, שתיים ושלוש. שניות?

  הפתקים. 

 8כמה ילדים כתבו א?....

 16כמה ילדים רשמו ב?...

  5כמה ילדים רשמו ג?...

 1כמה ילדים רשמו ד?...

ילדים. שימו לב יותר  30הצביעו.  בואו נחשב... כולם

שעות,  12ממחצית הכיתה טוענת שמיליון שניות זה 

 12שזה  דקות, ילד אחד טוען 12כרבע טוענים שזה 

שבועות. ואני נותנת לכם אפשרות לחשב כמה זה 

בערך מליון שניות. קדימה, איך נחליט כמה זה בערך 

מי זה בסדר להיעזר במחשבון למי שיש.  מליון שניות.

רצית לשתף  ר' רוצה לשתף אותנו במה שחישב?

 אותנו?

 זה נכון. ג ר': .2

 איך מצאת? הילה: .3

 606060  =216000ר': עשיתי  .4

 ?ט' הילה: מי רוצה לתת לנו עוד הסבר? .5

 התשובה ג. :ט' .6

 60 -ואז הכפלתי ב 3600והתשובה  6060 עשיתי

 .12 -ואז הכפלתי ב

שניות, כמו  1,000,000ימים יש בקירוב  12 -הילה: ב .7

   פתר. מצאו כמה שניות יש בשעה. שט'

שעות.  24 -. את זה הכפילו ב 6060= 3600בדקה  

 86,400 -. אז הגענו ביממה ל86,400ו שזה נמצא

 ימים?  10 -כמה יהיה ב שניות. מה הכי הגיוני?

אומרת שעוד יומיים ייתן לנו בערך את  ; זאת860,400 

. אז אם מישהו רוצה לספור מיליון 1,000,000 -ה

 צריך להתחיל עכשיו ויסיים בעוד שבועיים בערך.

הילה מספקת לכל הכיתה הזדמנות לפתור  3באפיזודה 

כך שומעת את -משימה. היא אוספת את התשובות ואחר

 -יה מההסברים לכל תשובה. אחרי שקיבלה תשובה שגוי

)אחד התלמידים המצטיינים  ר' היא מבקשת את ט'

ר' לפתור את הבעייה. למרות שהיא לא  -בכיתה(, לעזור ל

מציינת באופן ברור שהיא מצפה לתשובה שלמה, הוא 

 מספק את הפתרון. 

 

 3אפיזודה 

באפיזודה הבאה הילה מבקשת להחליט האם התשובה 

שני תלמידים נכונה, ולהסביר מדוע היא לא נכונה.  של ס'

 נ' עוזרים להילה להסביר לכל הכיתה. -מצטיינים, ט' ו

 1/2 ס': .1
÷ 3/5 = 3/5 

÷ 1/2 

מה דעתכם? אנחנו רוצים להחליט אם ס' צודק  הילה: .2

 או לא? 

 לא. :ט' .3

 1/2  למה? איך נפתור את הילה: .4
÷ 3/5? 

 1/2 :נ' .5
 3/5  -ו  5/6 = 5/3 ×

השברים האלו הם  6/5 = 2/1 ×

 פכיים.הו

ט' עזרו להסביר את  -ו כמו באפיזודה השלישית נ'

 הפתרון. 

 

 התלמיד המצטיין מהווה קרש קפיצה 

של התלמיד המצטיין, הוא תלמיד אשר משמש  הסוג הבא

קרש קפיצה, בהתפתחות השיעור והעלאת רמת הדיון. כ

לתלמידים מסוג זה הזדמנויות לפתח את  והמורה מספקת

המורה ענת הולכת  6 -ו 5דות הרעיונות שלהם. באפיזו

עם רעיונות התלמידים, ומעודדת אותם להסביר את 

 גם כשלא כל הכיתה למדה את הנושא. ,התשובות

 

 4אפיזודה 

מספרים. מי יוצא הדופן? נמקו את  5לפניכם  ענת: .1

 12,25,8,14,26בחירתכם: 

 זוגי.-יוצא דופן כי הוא אי 25ע':  .2

 תשובות נוספות נ'? ענת: .3

 ספרתי היחידי.-כיוון שהוא החד 8 המספר נ': .4

 ענת: או קי, א'? .5
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 הספרות שלו זוגיות. מפני ששתי 26: א' .6

 י' ?..... ענת: .7

כי הוא היחיד שלא מופיע בלוח הכפל. הוא  ,26 :י' .8

 .20אבל הוא מעל  2 -מתחלק ב

 ענת: יפה מאוד. .9

ענת מספקת לכל התלמידים בכיתה את ההזדמנות להציג 

ם המצטיינים מצטרפים לדיון, את תשובותיהם, והתלמידי

ומוסיפים את תשובותיהם כששאר התלמידים לא מבינים. 

אך היא  י',-ברור שענת לא ציפתה לתשובותיהם של א' ו

נותנת להם הזדמנות ובמה להציג את התשובה שאף 

 אחד לא חשב עליה. 

 

 5אפיזודה 

, תלמיד רגיל, שואל שאלה 'באפיזודה זו התלמיד או

 ת מעודדת דיון בנושא: ברמה גבוהה וענ

"אם נסיר פאה אחת מהקובייה האם הצורה עדיין נחשבת 

ממדית?" התלמידים המצטיינים דנים בשאלה -צורה תלת

זו יחד עם תלמידים רגילים. ע' נותן תשובה שגוייה ומספק 

הסבר "מדעי" המבוסס על הבנת הנפח. י' מסכם עם 

 ממדיות.-הגדרה מתמטית על בסיס התלת

נסיר פאה אחת האם הצורה עדיין נחשבת אם  או': .1

 ממדית?-צורה תלת

או' שאל אם נסיר פאה אחת האם הצורה עדיין  ענת: .2

 ממדית?-נחשבת תלת

זה לא  -ממד. אם מוציאים פאה -זה לא תלת ע': .3

 ממד.-תלת

 אפשר להסביר למה כן? :י' .4

 יש שלושה ממדים, לכן כן. אורך, רוחב, גובה. עמ': .5

 ועדיין יש נפח.  :י' .6

לא ממש, אין לו נפח. יש חור. אם תכניסו עכשיו  ':ע .7

 מדעית. למים, המים לא יעלו. מבחינה

מה אתם אומרים? הסרנו מהקובייה פאה אחת,  ענת: .8

ממדית? או שכבר לא? אולי -האם הצורה היא תלת

 ממדית?-היא דו

אם אני לוקח קובייה. גם אם אני מוריד את זה  :י' .9

 3ין יותר גדול. יש ממד זה עדי-)פאה( ומשווה עם דו

 ממד.-ממדים, זה תלת

למרות שבתחילה מטרת השיעור הייתה למיין ולסווג 

ע', השאלה  -ידי י' ו-גופים לפי הממדים, כפי שהוצע על

התלמידים  צפויה.-ידי או' הייתה בלתי-על שהועלתה

המצטיינים ניהלו דיון בתמיכת השאלות של ענת והגיעו 

 לפתרון מוצלח.

 

 סיכום ודיון

המחקר התמקד בהוראת ילדים מצטיינים במתמטיקה 

בכיתות הטרוגניות. נותחו תפיסותיהם של המורים לגבי: 

ילדים מצטיינים, התפקיד אותו מייעד המורה לתלמיד 

המצטיין, וההזדמנויות שמסופקות לאותם תלמידים 

למצות את הפוטנציאל שלהם ולהרים את רמת הדיון 

ידי המורים -על ניתנוהכיתתי. זוהו שלושה דימויים ש

לתלמידים מצטיינים. הדימויים כוללים מגוון תפיסות של 

מורים על ילדים מחוננים ומצטיינים. ממצאי המחקר 

מצביעים על שלושה פרופילים של מורים מבחינת תפיסת 

 המחוננים:

 "מתנה מהאלוהיםתפיסת המחוננות כ." 

 "ייחודי אך ראשו מורכן  -"רקפתתפיסת המחונן כ

 .במקצת

 כד רחב עם פתח צר השופך את "תפיסת המחונן כ

 ."הידע בקצב ובמינון שבוחר

המורים מייעדים לתלמידים המצטיינים תפקידים: תפקיד 

ידי המורה.  -כלל על-ה"פיגום" הוא תפקיד הייזום בדרך

במקרים רבים התלמידים המחוננים חולקים את הרעיונות 

ם שלהם עם שאר ילדי הכיתה. תלמידים מצטייני

במתמטיקה בתפקיד "קרש קפיצה" יכולים לתפקד 

ביוזמת המורה או ביוזמתם. לתשובותיהם של התלמידים 

המצטיינים יש פוטנציאל להרמת רמת הדיון המתמטי. 

ידי המורה, ואם מופיעות -ה"פיגום" צפויות על תשובות

תשובות בלתי צפויות, בדרך כלל, מתעלם המורה מהן. 

שיעור, אך בתדירות שונה אצל כל מצב יכול להופיע בכל 

כל מורה. במחקר ניסינו לזהות את הקשר בין תפיסות 

 המורה ובין ניהול השיעור. 

רואה את המחוננות כמתנת אלוהים, ומכיוון  אילנה

שהיכולת הגבוהה ניתנת כבר מאלוהים, היא לא רואה 
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צורך לספק תרגול מיוחד לתלמידים המצטיינים, למרות 

"לתת להם מרחב ללמידה".  שהיא מסכימה כי יש

 בשיעורים שלה התלמיד המצטיין משמש כ"פיגום". 

לגבי תלמידים מצטייינים כוללת  הילהתפיסתה של 

רשימת כישורים, המעידה על האינטלקטואל הגבוה של 

התלמידים המצטיינים. היא בדעה שלמרות שתלמידים 

מצטיינים לא צריכים להתאמץ כדי להצליח, הם לא 

י הישגים גבוהים, כי חלקם לא מאורגנים. בהכרח בעל

בשיעורים שלה הם בעיקר משמשים כ"פיגום" ולפעמים 

 כ"זרזים". 

רואה את המצטיינים כפותרי בעיות, אך לדעתה יש  ענת

להם בעיות חברתיות ורגשיות, ולכן, כנראה, הם כמעט 

לא משמשים כ"זרזים" בכיתתה. בכיתתה התלמידים 

 ום" וכ"קרש קפיצה".המצטיינים משמשים כ"פיג

באופן כללי, המורים סיפקו לתלמידים המצטיינים 

הזדמנויות להציג את הידע המתמטי שלהם בכיתה. לא 

נמצא מצב בו המורה תכנן פעילות במיוחד לאותם 

 תלמידים. התלמידים עוזרים למורים לנהל את השיעורים. 

כל אחת משלוש המורות באה מרקע שונה, עם תפיסת 

, וכל אחת מהן הציגה פרופיל שונה של תפיסת עולם שונה

המחונן. תפיסת המחונן משפיעה על ניהול השיעור, ועל 

 ההתייחסות הספציפית למצטיינים בכיתה.

לדעתי, מורים בכיתות הטרוגניות צריכים לקבל הכשרה 

לגבי הוראת מתמטיקה למצטיינים ומחוננים בכיתות 

 סוגיה זו.רגילות. יש להעלות את המודעות לחשיבות 
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