
 שורשים,
 חזקות
 ותובנה

 מספרית
חזקות ושורשים הם נושאים במתמטיקה 

הנלמדים בבית הספר היסודי. כבר בכיתה א, 

ספרתי -מלמדים על כפולה של מספר חד

בעצמו, ובהמשך מלמדים על כפולה של מספר 

ספרתי בעצמו, וכן הלאה. למידה שאינה -דו

למידה טכנית, מצריכה פיתוח של תובנה 

בראייה "מספרית. תובנה זו מתבטאת 

יבית של מבנים מתמטיים ובקישורם אינטואיט

לפעולות חשבון, בתחושה שקיים קשר בין 

דברים, ביכולת גיוס ידע וניסיון קודם על מנת 

לפתח אסטרטגיות פתרון שונות, בהבנת דרכי 

 "פתירה שונות ובגילוי פתיחות לדרכים חדשות

). סיגלר 11 ', עמ2006(משרד החינוך, 

)Sigler, 2006תת ) מדגיש את הצורך ל

ללומדים להתמודד עם בעיות הדורשות מעבר 

מאסטרטגיית פתרון אחת לאסטרטגיית פתרון 

תוך כדי תהליך חשיבה גמיש ויצירתי.  ,אחרת

אחת המיומנויות המאפשרות מעבר כזה היא 

 מיומנות האומדן. 

 

  אומדן

 ,)Ramachary & Kumar )2007לטענת 

אנחנו לומדים לספור מגיל צעיר, ובהמשך 

לומדים למדוד ולחשב גדלים פיסיקליים שונים, 

באמצעות כלי  ,אורך, נפח, משקל וזמן :כמו

מדידה מדויקים. כתוצאה מהתמקדות במדידה 

המדויקת נותר האומדן מוזנח יחסית. פויה 

)Polya, 1965 מדגיש את חשיבות האומדן (

היכולת להשתמש בעת פתרון בעיות, וטוען ש

באומדן כדי להעריך או לנחש פתרון מקורב, 

עשויה לתרום למוטיבציה של הלומד. אומדן 

 כולל מספר מושגים ומיומנויות הכרוכים זה

 

פה, התפתחות -בזה, כמו: חישובים בעל

ותובנת המספר. למעשה, קשה מאוד  מושגים,

להפריד בין תובנת המספר, חישובים  בעל 

על כן, פיתוח של כל אחת פה, ואומדן. יתר 

וספת נרוב לצמיחה -פי-מיכולות אלו מביא על

 Taylor-Coxשל היכולות האחרות. לפי 

, ישנם ארבעה סוגי אומדן: קירוב )2001(

מהיימן, אומדן יתר, אומדן מופחת, ואומדן 

מבוסס טווח. היכולת לאמוד תוצאת חישוב 

באמצעות קיצורי דרך מנטליים, עשויה ליצור 

מוטיבציה אצל אלה המתקשים בחישובים 

). חישובים מקוצרים Menon, 2003מספריים (

כאלה תואמים את המלצות המועצה הלאומית 

 ,NCTMב (”של מורי המתמטיקה בארה

), מאחר והם עוזרים להבין את משמעות 2000

פעולות החשבון וכיצד פעולות החשבון 

מתייחסות זו לזו. כדי לפתח תהליכי חשיבה 

יאים לאומדן נכון ולתהליכי חישוב המב

מקורבים, יש צורך בנוסף לידע הוראתי פורמלי 

גם בידע אינטואיטיבי. ידע אינטואיטיבי לא 

-מוגדר כידע הוראתי, אלא כידע מזדמן, יום

יומי, המושפע מהשפה ומהסביבה ועשוי 

 להיות נכון או לא נכון. 

 

 אינטואיציה

 ) מציין את מעטBruner, 1977ברונר (

תשומת הלב המוקדשת לפיתוח חשיבה 

אינטואיטיבית, בעת הוראת מדעי הטבע בכלל 

ומתמטיקה בפרט. זאת למרות החשיבות 

שמייחסים לצורת חשיבה זו, במיוחד לצורך 

הבנת תהליכים מתמטיים. פישביין 

)Fieshbein, 1987ממיין את האינטואיציות ( 
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ןדורית פטקי  
אביקם גזיתו  

 



לראשוניות ולשניוניות. אינטואיציות ראשוניות 

מתפתחות באורח טבעי, מזדמן, ללא תיווך של 

תהליך הוראה, והן מושפעות מהסביבה 

חברתית של הפרט. לעומתן, -התרבותית

אינטואיציות שניוניות נוצרות בעת תהליך 

למידה, הן משתנות, ועשויות עם  -הוראה 

 ,Jung הזמן להפוך למובנות מאליהן. לטענת

Kloosterman & McMullen )2007( יש ,

לילדים צעירים יכולת טבעית לראות דגמים 

כמותיים מעבר למה שאנחנו מצפים מהם. הם 

יכולים להגיע לאסטרטגיות פתרון בעיות 

באמצעות אותם דגמים, תוך הסתמכות על 

אותה יכולת המתפתחת באורח טבעי, וזוהי 

ידי -ך עללדבריהם האינטואיציה. במחקר שנער

Pretz )2008,(  נבדקו דרכי הפתרון של בעיות

ד -ידי סטודנטים משנים א-יום מורכבות על-יום

באוניברסיטת ייל. מהממצאים התברר 

שסטודנטים בעלי ניסיון השתמשו בתהליכי 

פתרון אנליטיים, בעוד שסטודנטים חסרי ניסיון 

השתמשו בתהליכי חשיבה אינטואיטיביים. 

ינת במידיות יית המאופחשיבה אינטואיטיב

ובדילוג על שלבים, מזכירה במידת מה את 

 מאפייני החשיבה היצירתית. 

 יצירתיות

בשנים האחרונות יש נטייה הולכת וגוברת 

לראות ביצירתיות את ההון התרבותי של 

-Sheridanהמאה העשרים ואחת (

Rabideau, 2010היכולת  יא). יצירתיות ה

ליצור דבר מה חדש ומקורי מאלמנטים קיימים, 

ונוכחותה מזמינה להגדיר השערות חדשות 

ולפתור בעיות אפשריות. היצירתיות כוללת 

מספר גורמים משפיעים וביניהם: אישיות, 

רגש, מוטיבציה, תרבות, אמונות ופוטנציאל 

)Ivcevic, 2009מושג  יא). מאחר ויצירתיות ה

בים, קל יותר להגדירה המורכב ממשתנים ר

 Hopeתוצריה. לפי  -באמצעות יישומיה 

, קל להעריך תוצרים יצירתיים, למשל, )2010(

באמנות, בשירה או במוסיקה, ומכאן אפשר 

להרחיב את טווח היצירתיות למצבים 

בהם משנים את השימוש השגרתי של 

תוצר, או יוצרים תוצר חדש שימושי בעל 

 .)Isenberg & Jalongo,2010( ערך

יצירתיות אם כך, נדרשת וחיונית כמרכיב 

 בתעשיה ובמדע, ,בסיסי בכלכלה, בהנדסה

 

 

יום, והיה אפשר לצפות -כמו גם בחיי היום

שיהיה לה ביטוי בתכנית הלימודים. אולם 

 ס מדגישה לימוד מיומנויות”ההוראה בביה

יסוד עם עדיפות להוראה ישירה, שאינה 

אינה יצירתית במתמטיקה ו ,מסתעפת

היצירתיות הנה  ).Gardner, 2006( ובקריאה

מכשיר רב עוצמה לסיעור מוחין, למציאת 

 אסטרטגיות חדשות ולפתרון בעיות

)Wallace, Abbott, & Blary, 2007( .

יצירתיות במתמטיקה באה לידי ביטוי בניסוח 

בעיות מתמטיות לא מסובכות, עצמאי של 

מציאת דרכים ואמצעים לפתירת בעיות אלו, 

מציאת שיטות מקוריות לפתרון בעיות לא 

שגרתיות, ובחיפוש מספר פתרונות אפשריים 

)Yee, 2005.( 

מסיכום חלק זה עולה כי הוראת חזקות או 

שורשים חשובה לא רק בהיבט הטכני, אלא גם 

מפותח בהיבט האינטואיטיבי והיצירתי ה

באמצעות מיומנויות אומדן, העשויות לקדם את 

המוצג  מחקרהמטרת החשיבה המתמטית. 

לבדוק אינטואיציות, יצירתיות  :יתהיהלהלן 

ויכולת אומדן במציאת שורשים של מספרים 

טבעיים או העלתם בחזקה שנייה, בקרב פרחי 

ומורות  ,הוראה בהתמחות במתמטיקה

 למתמטיקה בפועל.

 שאלות המחקר

מהן האינטואיציות שמפעילים משתתפי  .1

המחקר בהקשר לספרת האחדות של 

מספרים טבעיים אשר מעלים אותם 

 בחזקה שנייה?

איזו יכולת יצירתית מגלים משתתפי  .2

כדי להגיע להכללה, בעת מציאת המחקר 

כלל לחישוב ריבוע של מספר טבעי שספרת 

 האחדות שלו היא חמש?

איזה סוג אומדן מפעילים משתתפי  .3

מחקר, כדי  למצוא שורש ריבועי  של ה

מספרים טבעיים שהשורש שלהם הוא 

 מספר שלם?

  אוכלוסיית המחקר

 נבדקים מתוכם: 50במחקר השתתפו 

מורות למתמטיקה בבית ספר יסודי,  25

 בעלות תואר ראשון, שלהן יותר

 סטודנטיות 11שנות ותק,  3 -מ
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המתכשרות להוראת מתמטיקה בבית הספר 

 14 -היסודי, שטרם התנסו בהוראה בכלל,  ו

סטודנטים הלומדים במסגרת לימודי הסבה 

להוראת מתמטיקה בחטיבת הביניים, מתוכם 

נשים, כאשר  לכולם יש תואר  4 -גברים ו 10

ראשון בתחום דעת אחר, וחלקם מלמדים 

 בפועל בבתי ספר. 

 

  כלי המחקר 

המכיל שש שאלות בתחום החזקות שאלון 

והשורשים המבוסס על הפעילות של פטקין 

). שתי השאלות הראשונות 2011(פטקין, 

בדקו אינטואיציה והתמקדו בספרת האחדות 

 של מספר טבעי  שמעלים אותו בחזקה שנייה.

ספרת האחדות, בתוצאה של העלאת מספר 

טבעי בחזקה שנייה, יכולה להיות אחת 

ספרות: . 0,1,4,5,6,9אות: מהאפשרויות הב

אינן יכולות להיות ספרת אחדות  2,3,7,8

בהעלאה בחזקה שנייה של מספר טבעי. שתי 

  השאלות הן:

 

 

 

 

 

בדקו הכללה  5 -ו 4, 3השאלות הבאות 

באמצעות מציאת חזקה שנייה  ויצירתיות

שספרת האחדות שלו  של מספר טבעי,

אלגוריתם למציאת -, ומציאת כלל5היא 

שספרת  שנייה של מספר טבעיחזקה 

 .5ות שלו היא האחד

השאלה השישית והאחרונה עסקה באומדן. 

במסגרתה התבקשו התלמידים למצוא שורשים 

ריבועיים של מספרים טבעיים. פתרון שאלה 

 וזאת מבוסס על הידע והאינפורמציה שנאספ

 .5-1בפתרון שאלות 

 

  ממצאים

נשאלו המשתתפים האם  ,בשאלה הראשונה

התוצאה של העלאה בחזקה שנייה של מספר 

ספרתי יכולה להיות מספר שספרת -דו

 .  9האחדות שלו היא 

יכולה  9המשתתפים השיבו שהספרה  50כל 

להיות ספרת אחדות בחזקה השנייה של 

) 12%משתתפים ( 6ספרתי. רק -מספר דו

ידעו לציין את שתי האפשרויות של ספרת 

 44. שאר 7 -ו 3ספרתי: -פר הדואחדות במס

) ציינו רק ספרה אחת, 88%המשתתפים (

מהמשתתפים זיהו את הספרה   74%כאשר  

 . 7מהם זיהו את הספרה  14%, ורק 3

המתמחות להוראה בבית הספר היסודי השיבו 

מתוכן  10כולן תשובה חלקית, כאשר 

) הביאו כדוגמה רק מספר שספרת 90.9%(

מחה אחת הציגה . מת3האחדות שלו היא 

(ולא התייחסה  7מספר עם ספרת אחדות 

 ). 3לספרה 

המשתתפים שעושים הסבת מקצוע,   14מבין 

שני נבדקים ציינו את שתי האפשרויות: 

) ענו 85.7%משתתפים ( 12.  7 -ו 3הספרות 

תשובה חלקית, לגבי סוג אחד של מספר, 

 ) ציינו את64.3%מהם ( 9כאשר 

 

 

 

 

 

לאה בחזקה שנייה . האם התוצאה של הע1

ספרתי יכולה להיות מספר, -של מספר דו

 ___?9שספרת האחדות שלו היא 

 _______________ נמקו את תשובתכם:

. האם התוצאה של העלאה בחזקה שנייה 2

ספרתי יכולה להיות מספר -של מספר תלת

 _________?2שספרת האחדות שלו היא 

 _______________ נמקו את תשובתכם:

 .625 = 25×25 , 225= 15×15 נתון:. 3

חזקה השנייה מהי התוצאה של העלאה ב

 ______________ , ללא  מחשבון?35של 
 
. תוך שימוש בנתונים ובתוצאה שקיבלתם 4

בחזקה  : מהי התוצאה של העלאה3בשאלה 

 __________ , ללא מחשבון?45שנייה של 

אלגוריתם -האם תוכלו למצוא כלל. 5

-חזקה שנייה של מספר דולחישוב 

? 5ספרתי שספרת האחדות שלו היא 

אם כן, רשמו את הכלל ומצאו את הערך 

נייה של המספר של העלאה בחזקה ש

 _____________ באמצעות הכלל. 55

__________ 

מצאו באמצעות אומדן והיגיון  .6

בלבד, מהי התוצאה של חישוב 

 : השורש הריבועי של המספרים

      1,296 _____________ 

      2,209 _____________ 

      7,921 _____________ 
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ושלושת האחרים את  ,3ספרת האחדות 

. מרבית אלה שנתנו תשובה חלקית 7הספרה 

נכונה נימקו את תשובתם באמצעות דוגמה 

מספרית. משתתף אחד שענה תשובה חלקית 

נכונה נימק באמצעות דוגמה שגויה, כאשר 

 היא ספרת עשרות: 3בדוגמה הספרה 

משתתף אחר כתב את הנימוק         

ונה בקרב . התמ    , כי 9שיש סיכוי לקבל 

המורות בפועל הייתה דומה. רק ארבע מורות 

), ואילו כל האחרות 16%נתנו תשובה מלאה (

) נימקו באמצעות הצגת דוגמה מספרית 84%(

 18אחת. מבין אלה שהשיבו תשובה חלקית, 

) הציגו את הדוגמה עם הספרה 72%מורות (

) הציגו את הדוגמה עם 12%, ושלוש מורות (3

 . 7הספרה 

נשאלו המשתתפים האם  ,2ספר בשאלה מ

התוצאה של העלאה בחזקה שנייה של מספר 

ספרתי יכולה להיות מספר שספרת -דו

מכלל המשתתפים ידעו  .2האחדות שלו היא 

אינה יכולה להיות  2שהספרה  לזהות  90%

ספרת אחדות של תוצאה של מספר טבעי 

שהועלה בחזקה שנייה. הנימוקים היו מגוונים 

-אי“שובות הנכונות, הוא כאשר המשותף לת

רק חמישה משתתפים שגו או לא ”. אפשר

נימקו כנדרש. המתמחות להוראה בבית הספר 

) ענו תשובה 90.9%מהנבדקות ( 10היסודי: 

) ונמקו 2נכונה  (שהספרה איננה יכולה להיות 

חזרו על הניסוח שהופיע  6זאת באופן הבא: 

אין מספר שאם נעלה " :בשאלה עצמה וכתבו

הוא  2". שתיים נמקו זאת כך: "2נקבל  בחזקה

מספר ראשוני ולכן לא יכול להיות כפולה של 

ספרתי -אין מספר חד"או: ”, מספר בעצמו

שנעלה אותו בחזקה שנייה ויתן תוצאה 

אחת נוספת ענתה:  .”  2שספרת האחדות היא 

ואחרת  ",וכך הלאה 1X1=1, 2X2=4, 3X3=9לא. "

פולה הוא כ 2לא, כי "רשמה הסבר לא ברור: 

. הנבדקת האחת "ולכן זה לא ייתכן 1 -ב 2של 

ששגתה, כתבה שהתוצאה כן יכולה להיות 

זה תלוי באיזה מספר ". 2ספרת אחדות 

. הדוגמה השגויה עליה "מעלים בחזקה

והיא כנראה      התבססה הייתה: 

 התבלבלה בין החזקה למעריך החזקה.

ב ”בקרב העושים הסבה להוראת מתמטיקה בחט

אחת  א כי כל המשתתפים, למעט משתתפתנמצ

שלא נמקה וכתבה "נראה לי שלא", השיבו 

לא, אין שורש “ תשובה נכונה, כולל נימוק כמו: 

לא יכול להיות, כי "או  "2שספרת האחדות שלו 

אין מספר ", או "אינו מספר טבעי 2שורש של 

בספרת  2תן יטבעי שהעלאתו בריבוע ת

. התמונה בקרב המורות בפועל הייתה "האחדות

) ידעו שלא ייתכן 92%מורות ( 23דומה  כאשר 

תהיה ספרת אחדות במספר  2שהספרה 

שהועלה בריבוע. גם הנימוקים היו דומים לאלה 

שנתנו המתמחות ועושי ההסבה. שתיים 

מהמורות בפועל שגו, וטענו שהתוצאה תיתכן, וכי 

 . זה תלוי במספר שאותו מעלים בריבוע

עסקו בהעלאה בחזקה שנייה  ,5 -ו 4, 3שאלות 

. 5של מספרים, שספרת האחדות שלהם היא 

למשתתפי המחקר הוצגו התוצאות המספריות 

 15 של העלאה בחזקה שנייה של שני המספרים

ועל סמך  ,625=25×25 ,225=15×15 :25 -ו

?    ?    זה הם התבקשו  למצוא  כמה זה

האלגוריתם -הכללוכמו כן לנסות למצוא מה 

ספרתי כזה, -לחישוב חזקה שנייה של מספר דו

 55ולבדוק את נכונות קיומו לגבי המספר 

 32?). רק    שמועלה בחזקה שנייה (

) ענו נכון על שלוש השאלות, 64%משתתפים (

כאשר כמעט כולם, להוציא שניים, ענו נכון על 

(אחד שגה ואחד  35העלאה בחזקה שנייה של 

נה דומה הייתה לגבי העלאה לא ענה). תמו

, כאשר המשתתף 45בחזקה שנייה של המספר 

האחד ששגה בתשובתו שגה גם בשתי התשובות 

האחרות. על השאלה שהתייחסה למציאת 

 34ענו נכון  55החזקה השנייה של המספר 

 -) טעו ו8%משתתפים ( 4), 68%משתתפים (

 ) לא ענו כלל.24%משתתפים ( 12

ממצאים העוסקים מוצגים ה 1בלוח מספר 

אלגוריתם לחישוב חזקה שנייה  -במציאת  כלל 

 .5ספרתי בו ספרת האחדות היא -של מספר דו

 

 

 

 

 

 5התפלגות התשובות לשאלה  :1לוח מספר 
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מהמשתתפים  30עולה כי  1מהממצאים בלוח 

) הגיעו להכללה של אלגוריתם של 60%(

. ההכללה התבססה על 25 -מספר המסתיים ב

שימוש בפירוק  -שלושה שלבים: שלב ראשון 

, ולמספר המורכב 5המספר לספרת האחדות 

. שלב שני  מהספרות האחרות, ומסומן באות 

, 5 העלאה בחזקה שנייה של ספרת האחדות -

, וכן 25ולכן הסיומת של המספר המיוחל היא 

, שהוא  אלגוריתם על  - "פעולה"הפעלת 

המספר המורכב מהספרות הנותרות של 

 -המספר שהועלה בחזקה שנייה. שלב שלישי 

אלגוריתמי למספר  "תוצר"של אותו  "הצמדה"

היו שתי    על המספר "פעולה". לדפוס ה25

גרסאות, כשההבדל ביניהן הוא רק בדרך 

. ההצמדה של "תוצר"הרישום של אותו 

 "תוצר"גרמה לכך ש "תוצר"ל 25המספר 

כדי לשמור  100 -הוכפל גם ב  על  "פעולה"ה

. כלומר, אם לדוגמה "ערך המקום"על עיקרון 

. 5 -ול 7 -ל 75, יש לפרק את    בצענו 

מתקבל מועלה בחזקה שנייה ו 5המספר 

 "תוצר"מביאה ל 7על  "פעולה"וה 25המספר 

(בכל אחת משתי הגרסאות). לבסוף יש  56

ולמקם את שני המספרים  "הדביק"ל

זה על יד זה, כך  "התוצר"ו 25המתקבלים: את 

. בפעולת המיקום 5,625שמתקבל המספר 

גרסאות התייחסו הזאת כל המשיבים בשתי ה

משתתפים  11. 100 -ב "תוצר"להכפלה של ה

 "תוצר"מביאה ל  על  "פעולה"מצאו שה

 "התוצר"האחרים ציינו את  19, ואילו     

 : במספר העוקב שלו  כמכפלה של 

      . 

שישה מהמשתתפים התייחסו לכלל המתבסס 

על סדרת הפרשים, כאשר ההפרשים גדלים 

,  וההתפלגות דומה בקרב 200 -כל פעם ב

ת הכפל שלוש הקבוצות. שימוש בנוסח

 10המקוצר (או שימוש בפירוק לגורמים) עשו 

 ) באופן הבא:20%מבין המשתתפים (

40001000062)=20025)(20025=(     

עסקה באומדן,  ובה התבקשו  ,6שאלה מספר 

המשתתפים למצוא שורשים ריבועיים של 

. 7,921 -, ו2,209, 1,296המספרים 

 89, 47, 36(התשובות הנכונות הן: 

 -מספר יחסית קטן של משתתפים  בהתאמה).

), מצאו את השורש של שלושת 22%( 11

 ) השתמשו 10%ממחציתם ( המספרים, ופחות

לכל השורשים. יתר המשיבים  בתהליכי אומדן

 לא הסבירו את דרך הפתרון. 

ס ”המתמחות למתמטיקה לביה 11מתוך 

היסודי, נבדקת אחת פתרה נכון את שלושת 

). שתי נבדקות רשמו נכון 9.1%השורשים (

; נבדקת 2,209ושל  1,296את השורשים של 

; 7,921ועבור  1,296אחת רשמה נכון עבור 

ונבדקת אחת רשמה נכון רק את השורש של 

 . שתיים לא ענו לשאלה זו וארבע שגו:1,296

מתמחה אחת כתבה בין אילו עשרות 

השורשים צריכים להיות. מתמחה אחרת 

אין מכפלה של מספר בעצמו "כתבה כי 

וכתבה שני שורשים  "6שנותנת ספרת אחדות 

. משתתפת אחרת 81, 43אחרים שגויים: 

אוכלוסייה כתבה שלושה מספרים -מאותה תת

. 271, 143, 114בסדרי גודל לא הגיוניים: 

ת כתבה רק מה צריכה להיות משתתפת נוספ

ספרת האחדות בכל אחד  לדעתה

, בהתאמה, כאשר עבור 1, 1, 6 מהשורשים:

שגויה בכל מקרה. ייתכן  1הספרה  2,209

שהיא התבלבלה בפעולה ובמקום לבצע 

פעולת הוצאת שורש עשתה העלאה בחזקה, 

כמו  ספרת האחדות  1וכתבה את הספרה 

 ,9של מספר שספרת האחדות שלו היא 

ם בחזקה שנייה מתקבלת ספרת וכשמעלי

מונה מבין הסטודנטים להסבה  ש .1 אחדות

) כתבו את התשובה הנכונה בהוצאת 57.1%(

שלושת השורשים. מתוכם, ארבעה 

משתתפים לא הסבירו את דרך הפתרון 

שלהם. ארבעת האחרים שענו נכון כתבו 

הסברים המסתמכים על אומדן הנובע 

אחד חישב נכון  מהשאלות הקודמות. סטודנט

. שלושה 2,209 -ו 1,296את השורשים עבור 

סטודנטים נוספים חישבו נכון מציאת שורש 

של מספר אחד. הנבדק שענה נכון על מציאת 

ללא הסבר, פתר שגוי את  1,296השורש של 

שני השורשים האחרים. נבדק אחד פירק את 

                                             המספרים למכפלות ולא הגיע לתשובה.                     

) כתבו 8%מבין המורות בפועל רק שתיים (

את שלושת השורשים הנכונים, כאשר מורה 

ידי -אחת הראתה חישובים שביצעה על

פעולות כפל. המורה השנייה השתמשה 

המורות שחישבו נכון את  15באומדן. מבין 

 1,296 השורש הריבועי של
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ת של חישוב שבע מורות בדקו את האפשרויו

ארבע מורות ציינו כי  .36 -ו 34ריבוע המספר 

ולכן  35, הוא חזקה שנייה של 1,225המספר 

זה מצביע על האפשרות שהתוצאה שצריכה 

המורות  4, ואף חישבו זאת. 36להיות היא 

ולא  ,הנותרות ביצעו ממש את כל החישובים

השתמשו בידע או באינפורמציה אליה נחשפו 

 השאלות הקודמות.  תבאמצעו

 

 דיון ומסקנות 

) 4-1(שאלות  המחקר הראשונהשאלת 

התייחסה  לאינטואיציה של משתתפי המחקר 

אודות מאפייני ספרת האחדות של מספרים 

טבעיים שמעלים אותם בחזקה שנייה. 

יה זו התייחסו הפריטים שבדקו אינטואיצ

תהיינה  2והספרה  9לאפשרות שהספרה 

ספרת אחדות של מספר שהוא תוצאה של 

ס פריטים אלה, העלאה בחזקה שנייה. ייחו

לשאלה הבודקת אינטואיציה, נובע מהעובדה 

שמרבית המשיבים ענו שהספרה האפשרית 

. הם ביצעו חשיבה מידית, המדלגת על 3היא 

שלבים, ללא בקרת בדיקה האם קיימת 

אפשרות אחרת של מספר, עם ספרת אחדות 

אחרת, שנותנת אחרי העלאה בחזקה שנייה 

ממצאים . מתוך ה9מספר עם ספרת אחדות 

מתברר שרק למיעוט המשתתפים הייתה 

אינטואיציה נכונה בדבר אפשרות לשתי 

, שבהעלאה 7 -, ו3הספרות האפשריות: 

בחזקה שנייה מביאות לתוצאה שספרת 

. מרבית המשתתפים 9האחדות שלה היא 

כאפשרית. ניתן  3רשמו רק את הספרה 

להסביר זאת בהקשר לטבען של 

בחזקה שנייה  3האינטואיציות: כאשר מעלים 

לבדו, ואילו כאשר  9מקבלים את המספר 

מקבלים  7מעלים בחזקה שנייה את הספרה 

 "מתחרה"במקרה זה יש  9. לספרה 49

בזיכרון המשפיע על האינטואיציה שהיא מידית 

וללא בקרה. הסבר חלופי נוסף נעוץ בעובדה 

מהוות מכשול  6,8,9כמו של  7שמכפלות של 

. 1-5אשר מכפלות של גדול יותר בלוח הכפל מ

במשימה השנייה האינטואיציה עבדה טוב 

שבלתי מהמשתתפים טענו  90%יותר, כאשר 

 אחדות כספרת 2אפשרי לקבל את הספרה 

של מספר שהועלה בחזקה שנייה. רובם נימקו  

זאת בכך שאין מספר שאם נעלה בחזקה 

. ייתכן שהסיבה 2שנייה נקבל בספרת אחדות 

נובעת מכך  2להצלחה גדולה יותר במשימה 

מספר כזה ” אין“שבמקרה זה טיעון של 

” יש“) קל יותר מאשר טיעון של 2(משימה 

מספר כזה (המשימה הקודמת), וזה מסביר 

 את אחוז ההצלחה הגבוה יחסית. 

 ) בדקה יכולת5(שאלה  שאלת המחקר השנייה

 ,35ויצירתיות במציאת חזקה שנייה של  הכללה

 ,15,25על סמך חזקות נתונות של  45,55

ה של מספרים ומציאת כלל לחזקה שניי

. לדעתנו, אפשר 5 -טבעיים המסתיימים ב

היוצאים לגלות יצירתיות במתן כללים מנוסחים 

מנקודת מבט שונה להעלאה בחזקה של מספר 

. כאמור, מרבית 5שספרת האחדות שלו היא 

. 45 ,35הנבדקים פתרו נכון את החזקות של 

, 55כרבע מהנבדקים לא ענו לחזקה שנייה של 

רובם מקבוצת ההסבה ולא ברורה הסיבה. 

ייתכן והתמקדו במשימת ההכללה ולא ראו 

ות נבדקה לנכון לענות על עוד חזקה. היצירתי

בה נתבקשו הנבדקים להציע  5 'בשאלה מס

אוכלוסיות הנבדקות -הכללה. כל שלוש התת

גילו מגוון של דרכים להגיע לחוקיות, מה 

שמעיד על מידה של יצירתיות בתוך הקבוצות. 

נמצאו שלושה דפוסי הכללות, כאשר מרבית 

המשתתפים דיווחו על הדפוס של הכללה 

ר זו הוצגה המתבצעת בשלושה שלבים, כאש

בשתי גרסאות. דפוס שני היה מכיוון שונה 

 קשההמעיד על חשיבה יצירתית ומקוריות. 

להבחין בדפוס זה במבט ראשון מהסתכלות 

 15בתוצאות של העלאה בחזקות השניות של 

. בדרך זו מתגלה  קיום של סדרת 25ושל 

.  200 -הפרשים כאשר ההפרש גדל כל פעם ב

ר וזה מצריך לא קל לגלות את הדגם מאח

לפחות עוד הפרש אחד כדי לנסות ולגלות 

ידי אלה -חוקיות. הדפוס השלישי הוצג על

) שפתרו באופן טכני לפי נוסחת הכפל 20%(

המקוצר, שמביאה בסופו של דבר להכללה כמו 

) 8%זאת של הדפוס הראשון. רק מעטים (

מהנבדקים לא הצליחו להגיע להכללה. כאמור, 

עותיים בין הקבוצות לא נמצאו הבדלים משמ

 בדרכים להכללה.
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) בדקה 6(שאלה  שאלת המחקר השלישית

האם יש לנבדקים יכולת אומדן לחשב שורשים 

 10%ריבועיים של מספרים טבעיים. רק 

מהנבדקים, השתמשו בתהליכי אומדן לכל 

השורשים. יתר המשיבים לא הסבירו את דרך 

הפתרון.  ממצא בולט אחר בהקשר לשאלת 

מחקר זו הוא ההבדל בין הקבוצות כאשר מבין 

שלושת השורשים היו  שחישבו נכון את 11 -ה

) 8%) ושתי מורות (9.1%רק מתמחה אחת (

), וזה 57.1%והשאר היו מבין העושים הסבה (

הבדל משמעותי בין אלה המלמדות בפועל 

והמתכשרות להוראת מתמטיקה ביסודי, לבין 

אלה שבאו מתחומים שונים של המדעים כדי 

לסיכום, אם נתייחס לשלושת  לעשות הסבה.

שנבדקו במחקר: אינטואיציה, מרכיבי החשיבה 

יצירתיות ואומדן, נראה שרק היצירתיות 

נמצאת במידה זו או אחרת אצל מרבית 

המשתתפים משלוש הקבוצות. היכולת 

האינטואיטיבית התגלתה בחולשתה כאשר רק 

מעטים ידעו לציין שתי ספרות שהעלתן בחזקה 

. חולשה דומה 9נותנת ספרת אחדות 

מצאים אלה התקבלה בנושא האומדן. מ

ידי -מחזקים את הטענה שהוצגה על

Ramachary & Kumar )2007 ,( שנושא

האומדן מוזנח יחסית בתהליכי הוראת 

מתמטיקה, ומשתתפי המחקר הם חלק 

מתהליך הוראה זה. מסקנה בלתי נמנעת היא 

שיש לחזק ולטפח את מיומנות האומדן  בכל 

ספריים, כמו גם לפתח -שלבי הלמידה הבית

נטואיטיבית נלמדת. מומלץ להרחיב יכולת אי

את המחקר הן מבחינת האוכלוסייה והן 

מבחינת המטלות לבדיקת שלושת מאפייני 

אפשר לטעון שבהכרח -החשיבה, שכן אי

מרבית המשתתפים הם יצירתיים בתחום 

אפשר במקביל -המתמטיקה, כמו גם שאי

לטעון שרובם נעדרי אינטואיציה ויכולת אומדן. 

מיק בנושא זה. בנוסף, יש להמשיך ולהע

ממצאי המחקר, שהוא ייחודי בסוג שאלותיו, 

עשויים לתת כיווני מחקר נוספים בהקשר של 

שלושת ממדי החשיבה: אומדן, אינטואיציה 

 ויצירתיות.
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 ר דורית פטקין "ד

מרצה בכירה לחינוך מתמטי 

-יבוצים בתלבמכללת סמינר הק

פרחי "אביב, מדריכה מורים ו

, בעלת ניסיון עשיר "הוראה

 בטעויותבדרכי הוראה ובטיפול 

 תלמידים של מוטעות ובתפיסות

 .במתמטיקה

 ר אביקם גזיתד"

 במכללת מתמטי לחינוך מרצה

 וחבר, ברל-ובית הקיבוצים סמינר

 ולפסיכולוגיה לחינוך המחלקה סגל

 הוציא. הפתוחה באוניברסיטה

 שעניינם ספרים שלושה לאור

 על ספר, מתמטיים חשיבה אתגרי

  .שירה וספר המתמטיקה תולדות
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