
ענף רכיבי מממבינטורית הנה אחד אנליזה קו

עוסקת בצירופים, תמורות, היא הקומבינטוריקה ו

וסידורים עם חזרות. ניתן  ,סידורים ללא חזרות

להגדיר אותה כעיקרון של חישוב המערב בחירה 

לפי  ,)סידור( של פריטים בקבוצה סופית וארגון

 .תנאים מוגדרים

ארבע מטלות קומבינטוריות בסיסיות ישנן 

הנבדלות זו מזו באופי הבחירה והסידור של אברי 

 הקבוצה:

 nקבוצה של  לסדר מספר האפשרויות – תמורות

. למשל, בכמה דרכים שונות בשורהאיברים 

סאות? במקרה יכ 3אנשים על  3אפשר להושיב 

זה יש לראשון שלוש אפשרויות כנגד שתי 

שרות אחת של השלישי אפשרויות של השני ואפ

 אפשרויות. 1X2X3 = !3= 6והפתרון הוא: 

קבוצה  לבחורמספר האפשרויות  –צירופים 

איברים  nאברים מתוך קבוצה בת  kחלקית בת 

שונים. למשל, כמה לחיצות ידיים יחליפו ביניהם 

ארבעה אנשים אם כל אחד לוחץ יד פעם אחת 

עם כל אחד מהאחרים? כל אחד מהארבעה לוחץ 

יד עם כל אחד משלושת האחרים אבל כל לחיצה 

של האחד היא כפולה כי היא כוללת גם לחיצה 

ולכן יש  האחד, עם האחר ולחיצה של האחר עם

 6 , כלומר,בשתיים 4X3לחלק את המכפלה 

 לחיצות ידיים.

לבחור מספר האפשרויות  – סידורים ללא חזרות

איברים שונים מתוך קבוצה של  kבשורה  ולסדר

n ספרתיים -איברים. למשל, כמה מספרים תלת

, 1,3,6,3,1שונים אפשר להרכיב מהספרות 

 בלבד כאשר כל ספרה משתתפת פעם אחת

במספר נבחר? לספרת האחדות אפשר לבחור 

אחת מחמש ספרות, לאחר שנבחרה, אפשר 

לבחור אחת מארבע ספרות לספרת העשרות 

ולאחר שנבחרה, אפשר לבחור אחת משלוש 

 והפתרון הוא:  המאות, ספרות לספרת

66  =3X4X5 מספרים. 

לבחור מספר האפשרויות  – סידורים עם חזרות

כאשר ניתן  ,איברים nאיברים מתוך  kולסדר 

כמו הדוגמה  מפעם אחת.לבחור כל איבר יותר 

הקודמת רק שעכשיו אפשר לבחור בכל ספרה 

עם חזרות. לספרת , כלומר, יותר מפעם אחת

וגם  ,האחדות אפשר לבחור אחת מחמש ספרות

 5 לספרת העשרות אפשר לבחור אחת מחמש

 .מספרים 5X5X5=125 :או 3בחזקת 

הוראה באמצעות  שפעתה
על פתרון  מודלים מוחשיים

בעיות קומבינטוריות אצל 
 תלמידי כיתה ה

 

 אביקם גזית
 וניצה חי

 מחקר שימושי
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 מרכיב בסיסי ביכולתהיא האנליזה הקומבינטורית 

. אם תלמיד אינו שולט הפורמליתההסקה 

בקומבינטוריקה הוא לא יהיה מסוגל להשתמש 

 מאודאקראיים  צביםהסתברות, פרט למהברעיון 

  .Piaget & Inhelder, 1975)) אלמנטריים

באמצעות  הםאת מחקרי כוער ואינהלדר פיאז'ה

, קלפים ,כמו ,מוחשיים שוניםמודלים שימוש ב

המוצג במאמר מחקר ה מטרת .בובותאו  ,דסקיות

 מהי ההשפעה של תהליך הוראה לבדוק :היאזה 

על מוחשיים, -במודלים ויזואלייםהמשתמש 

 שונות היכולת להתמודד עם מטלות קומבינטוריות

 אצל תלמידי כיתה ה.

 

 רקע תאורטי

מהווה  ,תורת הצירופיםהיא  ,הקומבינטוריקה

משמשת ושל המתמטיקה הבדידה  חשוב מרכיב

בפתרון בעיות מתחומים מתמטיים שונים, כגון: 

ון ליניארי, תורת תורת הסיכויים, אלגברה, תכנ

משמשים קומבינטוריים שיקולים המשחקים ועוד. 

תהליך הוהופכים את  ,לצורך קבלת החלטות

מחושב אנליטי תהליך לעל אינטואיציה ממבוסס 

 .יותר

, כמו גם הבסיס לתורת בסיס לקומבינטוריקהה

 ,Blaise Pascal) פסקלידי -נוצר על ההסתברות,

 Pierre de ,1661-1665) פרמהו  ,(1623-1662

Fermat), שהוצגה בנוגע לבעיה  שהתכתבו

אותו אציל היה מהמר  אציל צרפתי. ידי-על לפסקל

ה שערך, נאלץ ימקצועי ובאחד ממשחקי הקובי

המשחק מאחר ונקרא להפסיק באמצע 

. לפי חוקי 14 -בפתאומיות לחצר המלך לואי ה

המשחק מניחים שני המשתתפים סכום כסף 

בהתחלה. הראשון מבין השניים שמגיע לשלושה 

תה יצחונות זוכה בקופה. הפסקת המשחק היינ

צחון אחד. יצחונות ולשני ניכאשר לאחד שני נ

תה: כיצד עליהם לחלק ישאלתו של המהמר הי

ביחס  א:את הכסף ביניהם? התשובה המיידית הי

תוצאת הביניים של המשחק.  כמו 2:1

בהתכתבות בין פסקל לפרמה הם בדקו את יחס 

 ,הסיכויים העתידיים לזכות עד לשלושה משחקים

 לפי תנאי התחרות. לאחר המשחק הרביעי יש

. אם 2:2או  3:1אפשרות שהתוצאה תהיה 

הראשון זוכה בקופה. אם  3:1יה התוצאה תה

הרי ישנן שתי אפשרויות  2:2התוצאה תהיה 

מכאן  למשחק החמישי: האחד מנצח או האחר.

יות לנצח ולשני רק הזדמנות הזדמנו 3 שלאחד יש

)גזית,  3:1יש לחלק את הכסף ביחס  ולכן ,אחת

2664). 

 גם ופרמה פסקל של זאת מסקנה לאשר אפשר

הקומבינטוריקה: רישום  באמצעותנוספת  בדרך

 כל האפשרויות של התוצאות בשני משחקים.

של  ניצחוןשחקן אחד באות א ושל  ניצחוןנסמן 

 א,א :הן התוצאות האפשריות שחקן שני באות ב.

 , הרי2:1מאחר ושחקן א מוביל  .ב,ב -ו ב,א א,ב

 לנצח בשני בשחקן חייב  בכסף לזכות כדיש

 אפילו מפסיד הוא אם כי : ב,ב,רצופים משחקים

 בשלושה יזכה אששחקן  הרי מהם באחד

של  שסיכוייו מכאן : א,א או א,ב או ב,אמשחקים

 לקבל עליו ולפיכך ,3 -ל 1 הם לזכותשחקן א 

ואילו שחקן ב יקבל רק  ,מהסכוםשלושה רבעים 

  רבע מהסכום.

 תיכוןה תלמידימחקרים מצביעים על כך שרוב 

היא תחום מאוד  מציינים כי הקומבינטוריקה

מסובך. לתלמידים ניתנות בדרך כלל נוסחאות 

את  לזכור הניסיוןש כך ,ומעט נימוקים והסברים

לרוב נכשל באורח משמעותי הנוסחאות 

(Batanero, Navarro-Pelayo & Godino, 

1997.) 

חות ההתפתעל  ואינהלדר של פיאז'ה הםבמחקרי

של היכולת הקומבינטורית נמצא כי ילדים בשלב 

מסוגלים  ,בערך(12-3החשיבה הקונקרטית )

להתמודד עם משימות קומבינטוריות לא 

יה בסדר הבשלת היררכ וגם מצאהם מורכבות. 

ות: שונ ותיקומבינטור היכולת לפתור משימות
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 & Piaget) וסידורים עם חזרות ,צירופים, תמורות

Inhelder, 1975.) 

 

 האנליזה הקומבינטורית 

האנליזה הקומבינטורית הנה אחד ממרכיבי ענף 

והיא עוסקת בפיתוח שיטות  ,הקומבינטוריקה

למנייה של האיברים בקבוצה נתונה. כאשר 

ידי רשימה של -הקבוצה ניתנת להצגה על

ידי -איבריה, ניתן למצוא את מספר האיברים על

שה או מניית איברי הקבוצה. במקרים בהם ק

ידי רשימת -בלתי אפשרי להציג קבוצה על

יש להשתמש בשיטות אחרות. רוב  ,איבריה

הן בקומבינטוריקה הקבוצות שבהן מטפלים 

קבוצות שאבריהן הם תוצאות אפשריות של ניסוי 

הטלת מטבע, תוצאות הטלת שתי קוביות,  :)כמו

תוצאות של סידורים של מספר חפצים בשורה 

ולכן מדברים על מספר האפשרויות במקום  ,וכו'(

)ליברמן,  לדבר על מספר האיברים בקבוצה

1131). 

הבעיות שבהן עוסקת האנליזה הקומבינטורית הן 

של סידור גורמים לפי חוקים מוגדרים: צירופים 

(Combinations) תמורות ,(Permutations) ,

 ללא חזרות (Arrangements)סידורים 

(Without repetitions)  וסידורים עם חזרות

(With repetitions). בעיות מסוג זהדוגמאות ל 

בסעיף  רשומות בתחילת המאמר כמו גם בהמשך

 כלי המחקר.העוסק ב

 לאנליזה הקומבינטורית שני עקרונות יסוד: 

. (1131החיבור )ליברמן,  עיקרוןו הכפל עיקרון

הכפל עוסק במניית מספר איברי קבוצה  עיקרון

אשר איבריה מתקבלים כתוצאות אפשריות של 

בכמה דרכים שונות שלבי. לדוגמה: -ניסוי רב

אפשר להושיב שלושה אנשים על שלושה מקומות 

אפשרויות לבחירת  3בשורה? לאיש הראשון יש 

 ,כנגד שתי אפשרויות לאיש השני ,מקום ישיבה

 עיקרוןוסה"כ לפי  ,ןוכנגד אפשרות אחת לראשו

 .אפשרויות 1X2X3=6 הכפל:

החיבור עוסק בקבוצה שהיא איחוד של  עיקרון

קבוצות. )אם הקבוצות זרות יש לחבר את מספר 

ואם הן אינן זרות יש להחסיר מהסכום  ,איבריהן

לדוגמה: מה מספר  ,את קבוצת החיתוך(

ספרתי ללא -תלתזוגי  האפשרויות להרכיב מספר

 ?6,2,3,6,3 :מהספרות ,חזרות

אבל  ,אפס הוא אחת הספרות הזוגיות האפשריות

ולכן יש לפרק את  ,אינו יכול לשמש ספרת מאות

בעיות ולחבר את התשובות -הבעיה לשתי תת

ראשונה: אפס בספרת הבעיה -תתהשלהן. 

אפשרויות  3X4יחידות ואז לפי חוק הכפל יש 

 מספרים. 12לספרות המאות והעשרות, שווה 

 ,בספרת היחידות 3או  6, 2יה: ישנהבעיה -תתה

פי חוק לו ,לא יכול להיות בספרת המאות 6ואז 

אפשרויות לספרות מאות  3X3 הכפל נקבל

יכול לחזור ולשמש בספרת כי האפס  ,ועשרות

משלוש לכל אחת  מספרים 1העשרות, שווה 

ועבור  ,כספרת יחידות 3 או 6, 2הספרות 

 .מספרים 1X3=21נקבל  לושתןש

 12כעת נשתמש בחוק החיבור ונצרף את 

 21עם  ,באחדות 6המספרים שהתקבלו כאשר 

ונקבל את  ,באחדות 3או  6, 2המספרים כאשר 

 .ספרתיים-מספרים זוגיים תלת 31 התשובה

 

 התפתחות החשיבה הקומבינטורית

היכולת הקומבינטורית מייצגת מרכיב יסודי 

מחקרים וחשוב בחשיבתו הלוגית של המתבגר. 

דידקטיים בדקו את -פסיכולוגיים התפתחותיים

היכולת של ילדים לפתור בעיות קומבינטוריות. 

מהווה  ,ההתפתחותית של פיאז'ה תאוריהב

האופרציה הקומבינטורית את אחת מתוך 

האופרציות הפורמליות שבהן נדרשת יכולת 

. בין היפותטית דדוקטיבית – הסקה מופשטת

אותן אופרציות פורמליות ניתן למצוא גם את 

 סכימת ההסתברות. סכימת הפרופורציה ו

 ידי סכימה-החשיבה הקומבינטורית מיוצגת על

קוגניטיבית בעלת תכונות האופייניות לאופרציות 
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אופרציות מורכבות יותר  ,מסדר שני, כלומר

 ,המהוות אופרציות על אופרציות מסדר ראשון

 שאותן רכש הילד בשלב החשיבה הקונקרטית 

(Piaget & Inhelder, 1969 .) 

( Piaget & Inhelder, 1975) ואינהלדרפיאז'ה 

ג הסיכוי להבנה את הצמיחה של מוש יםמייחס

ואת יכולת האומדן  ,של רעיון התמורות

הם בהסתברות להתפתחות של מושג הצירופים. 

בשלושה שלבים של התפתחות:  ניםמבחי

שנים,  3-1הראשון, השלב האינטואיטיבי, עד גיל 

סוג של הרכבה  –עדר אופרציות ימאופיין בה

בשלב את הילד המשמשים  שיקולים. הותוהפיכ

שיפוט הגיוני על סיבות ותוצאות, זה הנם ללא 

ונשלטים רק בשיטות אינטואיטיביות של סידור 

ררכי, ללא שימור השלמות, ללא יללא מבנה ה

הקפדה על מסקנות אפשריות. בשלב זה המקור 

לקשיים ולטעויות המתגלים בפתרון בעיות 

קשור בחוסר גישה שיטתית  ,קומבינטוריות

 מתאים.  ושימוש בחוק המתמטי הלא

שנים,  12-11שנים עד  3-1שלב השני, מגיל ב

, מאופיינת החשיבה תשלב החשיבה הקונקרטי

קיבוץ של סדר לוגי ושל וידי המבנה של ניתוח -על

אך על מבנה קונקרטי בעיקרו,  ,סדרות מספריות

שניתן לראות או לאחוז עצמים המתייחס ל

 ,Piaget & Inhelderוליחסים הממשיים ביניהם )

1975 p.213).  בשלב זה הילד מוגבל לתהליכי

של פליים שיבה של מיון, סדירה ולתהליכים כח

בשלב זה יש לילד שיטתיות  התאמה אחד לאחד.

רופים יחלקית אך אין הוא יכול לבצע הכללה מצ

. של מספר קטן של עצמים למספר כלשהו

(Piaget & Inhelder, 1969) . 

 ה הבנתמגיע, 12-11 בשלב השלישי, שאחרי גיל

 המחייבת מערכת ,מושג ההסתברות לשלמות

תקופה זו  של צירופים. שיטתית ומוכללת

האפשרות  ידי-עלמתאפיינת בחשיבה פורמלית, 

לקשור יחד אחת או כמה אופרציות קונקרטיות 

ולתרגם אותן ליישום היפוטתי  ,באותו הזמן

גיון של ילהבין את הה ,כלומר –דדוקטיבי 

. (Piaget & Inhelder, 1975p.213) םטענותיה

 ,שיטתיות לבשלותבנת הבשלב זה מגיעה ה

והילד יכול להכליל את מספר הצירופים לכל 

 מספר של עצמים. כאשר מבקשים מילדים בני 

לסדר בשורה שלוש בובות או שלושה קלפי  3-4

תמורות בדרך של  4-3 -הם מגיעים ל משחק,

אך לא בשיטתיות של השארת עצם  ,יהיניסוי וטע

מים השכנים במקומם. צוהחלפת שני הע במקומו

התמורות  6מסוגלים להגיע לכל  12-3ילדים בני 

 ,עצמים 4תמורות עם  24 -ואפילו ל ,עצמים 3עם 

 ויותר עצמים. 5 -לא יכולים להכליל לעדיין אך 

לפי גישתו ההתפתחותית של פיאז'ה, הילד אינו 

רוכש יכולת קומבינטורית מלאה לפני הגיעו לשלב 

 . 15-12 הפורמלית, היינו בגיל החשיבה

 

  תכנית הלימודיםבקומבינטוריקה ה

חוקרים שעסקו ביכולת תלמידים לפתור בעיות 

הדגישו את חשיבות התפקיד שיש  ,קומבינטוריות

לקומבינטוריקה במתמטיקה הנלמדת בבית 

. הסיבות שהם מונים המחייבות את לימוד הספר

 הנושא בבית הספר הן:

בקומבינטוריקה משתמשים בפעולות חשבון 

פשוטות, והיא מציגה בעיות המתאימות לגילאים 

שהן בדרך כלל מאתגרות. אפשר  ,שונים

להשתמש בקומבינטוריקה לאימון תלמידים 

בספירה, העלאת השערות, הכללות וחשיבה 

יכולה לסייע חשיבה קומבינטורית שיטתית. 

שקילות, יחס  :כמו ,מושגים שונים בהתפתחות

 (English, 2007)אינגליש . סודר, ומדגם

את חשיבות הקומבינטוריקה כמקור  המדגיש

לפעילות של פתרון בעיות שבה יש לתלמידים 

הנעה ליצור, להתאים ולהרחיב את האסטרטגיות 

של עצמם, ולפתח תהליכי פתרון מגוונים 

 ומתוחכמים.

מספקת כלים להתמודדות  הקומבינטוריקה

וקשורה  ,בני האדםת של ובהתנסויות יומיומי
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מדעי  :אחרים )כגון מדעיים במגוון של תחומים

המחשב, תקשורת, גנטיקה וסטטיסטיקה(. לכן יש 

חשיבות בהכללת לימודי הקומבינטוריקה כחלק 

אינטגרלי מתכנית הלימודים החל מבית הספר 

 .(Mashiach & Zaslavsky, 2004)היסודי 

המועצה הארצית של מורי המתמטיקה בארצות 

פרקי ( קבעה שNCTM, 2000הברית )

לחלק אינטגרלי מתכנית  והייקומבינטוריקה 

 הלימודים במתמטיקה. 

הקומבינטוריקה אינה נזכרת בשמה בישראל, 

בתכניות הלימודים אלא מובלעת בנושא 

 .(2666, )משרד החינוך ההסתברות

 

בפתרון בעיות  מוחשייםמודלים ויזואליים 

 בקומבינטוריקה

הוכחה ככלי בעל  מוחשיתהדגמת בעיה בצורה 

אולם היא יכולה גם לגרום  הבעיה,ערך בפתרון 

אף פעם ית יזואלוהו המחשהקשיים ללומדים. ה

צורה )או מבנה( של  אינה מייצגת במדויק שוויון

  מושגים מתמטיים והיחסים ביניהם

(2666& Rolka,  Röske).  בחלק מהמקרים

ההמחשה אינה מאפשרת לילד לעשות הכללה 

של יחסים, במקרים אחרים ההמחשה מציגה יחס 

לים יאבל אינה חושפת את הנימוק לקיומו. במ

ההמחשה מטעה את התלמיד וגורמת לו  ,אחרות

"לקפוץ" למסקנות שלא נומקו. הבעיה הנפוצה 

ההמחשה מוצגת במודל מוכן כאשר ביותר היא 

ומשאירה ללומד מעט מקום  ,ן סטאטימראש באופ

שינויים באופן שבו לחקירת הסיבתיות. 

התלמידים משתמשים בכלים המתמטיים יכולים 

לספק לתלמידים את ההזדמנות לקחת חלק 

בפעילויות מתמטיות חדשות. ומעבר לזה, 

במקרים מיוחדים, הפעילויות החדשות 

שהתלמידים משתתפים בהן יכולות להיות 

המעבר  .קדמות החשיבה המתמטיתבהת גורליות

גים מצבים מתמטיים ייצמראיית הכלים כמ

לאובייקטים מתמטיים הראויים לחקירה בזכות 

נותן לתלמידים הזדמנות לעסוק בהפשטה  ,עצמם

ולקדם את החשיבה  ,והכללה מתמטית

בהתחשב ברעיונות מתמטיים  ,המתמטית

 &,Rasmussen, Zandieh, Kingמופשטים )

Teppo, 2005.) 

על המורים לחתור לספק לתלמידים מגוון של 

ייצוגים מוחשיים בבואם ללמד קומבינטוריקה, 

לאחד מהנושאים המתמטיים היותר  הנחשבת

קשים הן להוראה והן ללימוד. בעיות 

קומבינטוריות רבות אינן ניתנות לפתרון בדרך 

ודאות ביחס לדרך הגישה -ידית והן יוצרות איימ

רבות בהן מתקבלות שתי  אליהן. ישנן דוגמאות

תשובות שונות לאותה הבעיה משני פתרונות 

שונים הנראים משכנעים באותה מידה 

(Mashiach & Zaslavsky, 2004).  בלימוד

הקומבינטוריקה, הדורשת מבנה חשיבה פורמלי, 

יש לאפשר לתלמידים הנמצאים בשלב חשיבה 

קונקרטי להתנסות באורח פעיל וישיר בעזרת 

חזותיים כדי ליצור מבנה מושגי יציב -ייםכלים ייצוג

( מציין שימוש בדיאגרמת 1133ומשמעותי. גזית )

 מוחשי.-כמודל ויזואלי )דיאגרמת "עץ"(ענפים 

 ,Katicבמחקר שנערך עם סטודנטים להוראה )

Hmelo-Silver & Weber, 2009),  התבקשו

שתי  רוןפתלשתף פעולה בקבוצות סטודנטים 

בכמה אפשרויות שונות ( 1ת: וקומבינטורי ותבעי

ניתן לבנות מגדל בן ארבע קומות מקוביות בשני 

ניתן  שונות ( בכמה אפשרויות2צבעים שונים? 

תוספות? להכין פיצה עם ארבעה סוגים של 

קוביות צהובות וכחולות וכן דפי ניתנו לנחקרים 

הנחקרים השתמשו יותר בקוביות . ומדבקות נייר

וכן כדי להסביר  ,אשר בדפים בפתרון הבעיותמ

ידם לשאר חברי -את הפתרונות המוצעים על

הקבוצה. החוקרים מצאו כי יש הבדל בשימוש 

סיון של הנחקרים יבאמצעי ההמחשה הנובע מהנ

עם עבודה עם הכלים השונים ומהידע המתמטי 

 באמצעי ההמחשהטו שהובלשלהם. היחסים 

 ,בעלי ידע בנושא המתמטי הנלמד היולאלה ש
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שעדיין  ,ברורים לאחרים תעלולים שלא להיו

לומדים את הנושא המתמטי. לכן, ללא הוראה 

אמצעי ההמחשה  מאבדים צבת בקפדנותהמעו

: כדי ומתקיים בהם הפרדוקס מערכם הפדגוגי

להשתמש באופן משמעותי באמצעי ההמחשה על 

יות בעל ידע במתמטיקה המוצגת התלמיד לה

 בעזרתם. 

היו בעלות תכונה זו. המתואר הקוביות במחקר 

המראה הפיסי  סיפק לבעלי הבנה קומבינטורית

של המגדל תובנה למספר המגדלים השונים 

 ייצגהכל אחת מארבע הקומות  :שניתן לבנות

בחירה בינארית עצמאית. אולם זה לא היה ברור 

לכולם, גם לכאלה שפתרו בעיות קומבינטוריות 

 בסביבה שונה. 

נוסף המתאר סטודנטים  מחקר

 , (Abramovich & Pieper, 1998)להוראה

העיסוק באמצעי המחשה שונים  כיצדמדגיש 

מוביל  ,ות פשוטותבפתרון בעיות קומבינטורי

 ,לגילוי יחסי הנסיגה של תמורות וצירופים

הקלות  את גם יןומאפשר לכל הסטודנטים להב

של העצמה של טיעונים קומבינטוריים וגם את ו

 . הוכחה מתמטית אינדוקטיבית

יכולים ליצור קישור בין  לסיכום, אמצעי ההמחשה

דרכי החשיבה אודות מצבים מוחשיים לבין השפה 

ם המקובלים, אך לא בכל והסימון המתמטיי

 המקרים ולא עבור כל התלמידים.

לבדוק את שיוצג להלן היא:  מטרת המחקר 

ם על הצלחה יהשפעת השימוש במודלים מוחשי

 ,בפתרון בעיות מתחום האנליזה הקומבינטורית

 כמו גם את סוג השגיאות האופייניות.

 

 מתודולוגיה

 אוכלוסיית המחקר

בבית ה כיתה  תלמידי 41 –המשתתפים במחקר 

בצפון הארץ. בבית ספר זה לומדים  ספר אזורי

)קיבוצים, מושב, שונים יישובים  1 -מתלמידים 

 ,משתתפי המחקר ,התלמידים .מושבה ועיר(

שתי כיתות הטרוגניות שרמתן בחשבון ב לומדים

 את מקצוע החשבון. בשתי הכיתות מלמדת דומה

מספר המשתתפים בכיתת הניסוי  אותה המורה.

תוך  קומבינטוריקהנושאי  ותה בה נלמדיהכ –

תלמידים, ובכיתת  26 –שימוש באמצעי המחשה 

תה בה נלמד פרק יהכ –הביקורת 

 21 –הקומבינטוריקה ללא אמצעי המחשה 

  תלמידים.

 

 המחקרכלי 

לבדיקת היכולת הקומבינטורית של  ניםמבחשני 

 .לפני הלמידה ואחרי הלמידה התלמידים

 ותהמוצג ותנים נבנו על סמך השאלמבחה

 ,((Batanero, 1997 וחבריו במחקרם של בטנרו

 ,אך שונו והותאמו למציאות המוכרת לתלמידים

הראשון ן מבחהוכן להיקף השאלון שנבחר. 

וניתן ייצוג לכל  ,שאלות קומבינטוריות 3 -הורכב מ

: צירופים, מהמטלות הקומבינטוריותת אח

וסידורים עם ללא חזרות תמורות, סידורים 

 (.1נספח מס' ראו )חזרות. 

 ,שאלות קומבינטוריות 16 -השני הורכב מן מבחה

וגם בו ניתן ייצוג לכל אחד מהמבנים 

ללא הקומבינטוריים: צירופים, תמורות, סידורים 

  (.2נספח מס' ראו ) .וסידורים עם חזרותחזרות 

הכפל  עיקרוןבן עסקה מבחשאלה נוספת ב

של במחקרה והתבססה על השאלה המוצגת 

 .(English, 2007) אינגליש

 

 כלים לניתוח הנתונים

נבדקו הממוצעים של שתי הכיתות במבחן טרם 

כדי לבדוק את  tההוראה ולאחריה, ונערך מבחן 

ההבדלים בין הכיתות בכל אחד מהמבחנים. 

 .SPSSנעשה שימוש בתוכנת 
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 הליך המחקר

 את המבחןבשלב הראשון כל התלמידים פתרו 

יחידת הכיתות למדו שתי  שניבשלב ה בכיתה.

 3 . היחידה כללהקומבינטוריקהי לימוד בנושא

 שיעורים, ונלמדה באופן שונה בשתי הכיתות:

למד הנושא תוך שימוש בדף נבכיתה אחת 

ועיפרון בלבד. התלמידים למדו להציג את כל 

את דיאגרמת העץ. וכן הכירו האפשרויות בטבלה 

  ביקורת.הקבוצת הוותה את כיתה זו 

תוך שימוש באמצעי למד הנושא ניה יבכיתה השנ

גם  התלמידים שעמדו לרשות ,המחשה שונים

 כירו אתההתלמידים במבחן המסכם. בנוסף 

 .הטבלאות ואת דיאגרמת העץ

בחנו התלמידים פעם נוספת. נבשלב השלישי 

באמצעי השתמש ורשו להיה יי הכיתה השנתלמיד

כדי לפתור את הבעיות לפי בחירתם ההמחשה 

 במבחן.

 

 

 

 

 יחידת ההוראה

היחידה עסקה בהכרת עקרונות הכפל והחיבור 

והדגמת העיקרון בדיאגרמת  של הקומבינטוריקה

עץ, וכן בלימוד צירופים, תמורות וסידורים עם 

 ובלי חזרות. 

בכיתה  שיעורים עשרה כללההוראה היחידת 

ושמונה שיעורים  ,שלמדה עם אמצעי המחשה

דומה בשתי היה ההוראה תוכן  .הביקורת כיתתב

להשתמש למדה  הניסוי תאך כית ,הכיתות

לפתור את אמצעי המחשה שונים כדי ב

את הטבלאות  הכירהורק לאחר מכן  ,התרגילים

וגשו ההביקורת לא כיתת ודיאגרמת העץ. ב

אמצעי המחשה נוספים מעבר לטבלה ודיאגרמת 

העיסוק באמצעי המחשה דורש חשוב לציין ש עץ.

 .ן ולכן התארכה יחידת ההוראה בכיתת הניסויזמ

במהלך ההוראה בכיתת הניסוי השתמשו 

ששימשו את התלמידים ביצירת  באביזרים שונים

כגון, דפי צביעה,  ,האפשרויות השונות ומנייתן

 מדבקות, דיסקיות, מקלונים צבעוניים ועוד.

 

 

 ממצאים

כיתת הניסוי וכיתת הביקורת ביכולת לפתור בעיות ממוצעים, סטיות תקן והבדלים בין  :8 לוח

 ולאחר לימוד הוראה מוקדמתלפני קומבינטוריות 

 כיתת ניסוי  

(N=20) 

 כיתת ביקורת 

(N=21) 

 

  M SD  M SD t(p) 

 2.21* 14.41 26.11  26.31 31.33  ציון במבחן לפני

 1.31 24.13 31.14  14.63 45.5  ציון במבחן אחרי

*P<.03 
 

שתי ניתן לומר כי ההבדלים בין  1פי לוח -על

הישגיהן בדרך כלל דווח כי למרות ש הכיתות,

בכיתת הניסוי ו ,בעצמה חלשהמובהקים דומים, 

הממוצע היה גבוה יותר עם סטיית תקן גבוהה 

( מאשר בכיתת M=39.38; SD=20.39יותר )

 (.M=26.79; SD=14.41הביקורת )

עוד ניתן לראות כי ההבדלים בין שתי הכיתות 

לאחר ההוראה אינם מובהקים כלל. במבחן 

 הממוצע בכיתת הניסוי עלה וסטיית התקן קטנה

(M=45.5; SD=14.68) ואילו בכיתת הביקורת ,

חל שיפור משמעותי יותר בציון אך סטיית התקן 

 .(M=37.14; SD=24.73)גדלה 
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בכל שחל בציוני המבחנים כדי לבדוק האם השינוי 

למדגמים  tמבחן כיתה הינו שינוי מובהק נערך 

. בלוח כל כיתה בנפרדבין שני המבחנים ל תלויים

 . t כימופיעים ממוצעים, סטיות תקן וער 2

 

בכל  המבחן לפני ההוראה והמבחן שאחרי ההוראה בין tוערכי תקן -ממוצעים, סטיותהשוואת  :0לוח 

 אחת מהכיתות

  מבחן אחרי  מבחן לפני  

  M SD  M SD t(p) 

 כיתת ניסוי

(N=20) 

 31.33 26.31  45.5 14.63 1.62 

 כיתת ביקורת

(N=21) 

 26.11 14.41  31.14 24.13 *2.13 

*P<.04 
 

ניתן לראות כי השינוי שחל בכיתת הניסוי  2בלוח 

ולעומת זאת השינוי שחל בכיתת  ,אינו מובהק

 בעוצמה נמוכה הביקורת הוא מובהק

(t=2.13;p<.04). 

 

 שגיאות אופייניות

לבדיקת ההשפעה שיש לשיטת ההוראה על 

התפלגות השגיאות הנפוצות חולקו השגיאות 

פי בטנרו -טגוריות. רוב הקטגוריות נבחרו עללק

(Batanero, 1997),  והותאמו לשאלות שהוצגו

 בשני המבחנים. הקטגוריות שנבחרו הן:

החלפה בין צירופים לסידורים.  – שגיאת סדר

התלמידים מתחשבים בסדר האלמנטים כאשר 

או להיפך, אינם מתחשבים בסדר  ,זה אינו רלוונטי

 כאשר זה חיוני.

שינוי סוג המודל המתמטי  – שגיאת מודל

שבבעיה. )למשל מציאת צירופים של ארבעה 

אלמנטים מתוך חמישה במקום שלושה מתוך 

 חמישה.(

רשימת הפתרונות אינה  – שגיאת רישום

שיטתית, הרשימה חלקית או שיש חזרה על 

 פתרונות.

רישום תשובה מספרית  – שגיאת אינטואיציה

 בלבד ללא רשימה או תרגיל או נימוק אחר.

התלמידים אינם מבחינים  – שגיאת החזרה

או מחשבים עם  ,בהחזרה כאשר היא אפשרית

 החזרות כאשר אין אפשרות לכך.

שגיאות שונות שלא שייכות  – שגיאה אחרת

כפל כל המספרים  ,לשאר הקטגוריות. )למשל

 (.בבעיה או פתרון שגוי של תרגיל כפל

 .השגיאות השונות בשני המבחנים נספרו

מהגרף  .1 מס' התפלגות השגיאות מוצגת בגרף

של שגיאות מגמת עלייה בשתי הכיתות  בולטת

ומגמת ירידה בשגיאות  ,סוג האחרהמסוג סדר ומ

מסוג אינטואיציה. בשגיאות מסוג החזרה ניתן 

לומר שלא היה שינוי משמעותי. ההבדל בין שתי 

הכיתות ניכר בשגיאת הרישום: בשתי הכיתות 

 ,תה זו השגיאה הנצפית ביותר בשני המבחניםיהי

אולם בכיתת הניסוי חלה ירידה לאחר הוראת 

ת הביקורת נותר ואילו בכית ,יחידת הלימוד

  .גם אחרי המספר גדול כשהיה
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התפלגות סוגי השגיאות - 8גרף 

במבחן שאחרי תהליך ההוראה ניתנה לתלמידים 

צירופים מורכבת. תלמידי כיתת הניסוי בעיית 

פתרו את השאלה ביתר הצלחה , כפי שמתואר 

. רוב הפותרים נכונה השתמשו בדרך של  3 בלוח

 והשאר השתמשו בדרכים אחרות.  ,תרגיל כפל

 אף אחד מהתלמידים בכיתת הניסוי לא השתמש

ב"שיטת העץ" שנלמדה בכיתה. בכיתת הביקורת 

אחוז הפתרונות הנכונים שהשתמשו בשיטת העץ 

 או בתרגיל כפל היה שווה. 

 

 

 
 אחוז הפותרים 

 נכון

 אחוז הפותרים 
בשיטת העץ 

מבין הפותרים 
 נכון 

אחוז הפותרים 
בעזרת תרגיל 

כפל מבין 
 הפותרים נכון

 54.5 0 55 כיתת הניסוי

 33.3 33.3 42 כיתת הביקורת

 

 התפלגות דרך הפתרון בשאלת צירופים מורכבת - 8לוח 

 

 

 דיון ומסקנות

יטות במחקר זה נעשתה השוואה בין שתי ש

הוראה של פרק הקומבינטוריקה, האחת נעזרה 

ה למדו התלמידים יובשני ,באמצעי המחשה שונים

  תוך שימוש בדף ועיפרון בלבד.

האם הוראת פתרון בעיות  :יתהישאלת המחקר ה

קומבינטוריות בעזרת מודל ויזואלי מוחשי תשפר 

בשתי הקבוצות חל שיפור  התלמידים?את הישגי 

הממצא  אך ,בפתרון הבעיות הקומבינטוריות

המשמעותי ביותר של מחקר זה מצביע על כך, 

שבכיתה שבה התלמידים למדו ללא אמצעי 

המחשה, חל שיפור גדול יותר בציונים בין המבחן 

שנערך לפני ההוראה למבחן שנערך לאחר 

דת ההוראה, לעומת הכיתה שבה נלמדה יחי

תוצאה זו מאשרת  ההוראה עם אמצעי המחשה.

את ההסתייגות שיש למספר חוקרים מהתועלת 

ומחזקת את  ,שמייחסים לאמצעי ההמחשה

הגישה המתנגדת לאמונה כי רפורמה בחינוך 

התפלגות השגיאות

0

10

20

30

40

50

60

סדר מודל רישום אינטואיציה החזרה אחר

השגיאות

כיתת ניסוי לפני

כיתת ביקורת לפני

כיתת ניסוי אחרי

כיתת ביקורת

אחרי
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המתמטי משמעותה "מוחשי" זה טוב ו"מופשט" 

אמצעי ההמחשה  .(Clements, 1999)זה רע 

שתלמידים הם רק חלק מהייצוגים המתמטיים 

יכולים להשתמש בהם כאמצעי להבנה ולחשיבה. 

תלמידים יכולים להשתמש בחישובים בראש, 

פרון ובתמונות בנוסף על אמצעי המחשה יבנייר וע

אחרים כדי לייצג את הבעיות, לנתח אותן ולמצוא 

דרכים לפתור אותן. הייצוגים צריכים לייצג את 

דרך החשיבה של הילדים על הבעיה. במצבים 

הם מלמדים תלמידים להשתמש בחומרים ב

שאינם מתאימים לדרך החשיבה שלהם, עלול 

הדבר להפריע לתהליך הלמידה, או להפוך לדרך 

במקום לשמש כנתיב  ,אלטרנטיבית לפתרון בעיות

 ,Fennell & Rowan) להבנת המתמטיקה

יש חשיבות רבה לתת לתלמידים . 2001)

וגים הזדמנויות להכיר, לראות ולשמוע על ייצ

אך בסופו של דבר כל תלמיד  ,שונים ומגוונים

צריך לבחור את מה שמתאים לו מתוך מבחר של 

גיון במתמטיקה יבמהלך החיפוש אחר ה ,ייצוגים

  שהוא לומד.

השערת המחקר הראשונה, הוראה בעזרת 

מודלים ויזואליים מוחשיים תשפר את הישגי 

 ,אינה מקבלת אישור במחקר זה ,התלמידים

בזמן הנלמדת שהוא מוגבל ליחידת הוראה אחת 

תוך שימוש במודלים ההוראה ייתכן כי קצר. 

ויזואליים לא היתה מספיק משמעותית עבור 

שאינם מורגלים לעבוד  ,סוייהנתלמידי קבוצת 

הזמן הקצר שבו פרק בגלל בסיוע מודלים אלה, 

פרק זמן ויזואליים המוחשיים, ונחשפו למודלים ה

לתלמידים להתנסות במודלים שונים  פשריאשלא 

ולממש בחירה במודל המתאים לדרך החשיבה 

תלמידי קבוצת הביקורת פתרו של כל אחד מהם. 

את הבעיות במודלים שהיו מוכרים להם והם היו 

מורגלים לעבוד בהם. לעומת זאת, על תלמידי 

קבוצת הניסוי "נכפו" מודלים ויזואליים מוחשיים 

האביזרים שקיבלו,  .שלא היו מורגלים בהם

שנועדו לעזור לתלמידים בהדגמת מספר 

האפשרויות המתאימות לכל בעיה, הפכו לעתים 

 לגורם מסיח מהעניין עצמו. 

נראה כי יותר משניתן להסיק ממחקר זה איזו 

שיטת הוראה עדיפה, ניתן להסיק ממנו כי עדיפה 

ואין  ,השיטה שבה התלמידים מורגלים ללמוד

 כדי להפיק שינויים משמעותיים. מועד-בשינוי קצר

כדי להסיק מסקנה נחרצת יותר יש להפוך את 

השימוש באביזרים שונים לשגרה בסביבת 

פעמיות -ובכך לבטל את השפעת החד ,הלמידה

 שבהם. 

אישוש -אחרת, הנגזרת אולי מאי ,מסקנה חשובה

השערת המחקר וכוחה יפה לנושאי המתמטיקה 

שאין להסתמך  ,השונים בנוסף על קומבינטוריקה

בעת הוראת נושאים  המחשה אחד על אמצעי

וחשוב לשלב אמצעי המחשה מגוונים  ,תמטייםמ

בצד הצגת מודלים כמו טבלאות, דיאגרמות 

 ואיורים.
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 ר אביקם גזית“ד
מרצה לחינוך מתמטי 

במכללת סמינר 
הקיבוצים ובית ברל, 

המחלקה וחבר סגל 
לחינוך ולפסיכולוגיה 

 באוניברסיטה הפתוחה.
 ארבעההוציא לאור 

ספרים שעניינם אתגרי 
ספר  חשיבה מתמטיים,

על תולדות המתמטיקה 
 וספר שירה.

 ניצה חי
מורה למתמטיקה ורכזת 

המקצוע בבית הספר 
היסודי "מבוא הגליל" 
 בקיבוץ איילת השחר. 

 מדריכת מתמטיקה
 .במחוז הצפון

בוגרת תואר שני במכללת 
סמינר הקיבוצים בתל 

 .אביב
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 נספחים

 8נספח מס' 

 8מבחן 

 מספרים.כמה אפשרויות ישנן לבחור שלושה מתוכם? 5בטופס הגרלה רשומים  .1
 

נניח ששמותיהם  בטורארבעה ילדים נשלחו לחדר המנהל בעקבות הפרעה. עליהם להסתדר  .2
 אבי, בני, גדי ודני.בכמה דרכים יכולים הילדים להסתדר?

 
ם בבניין רק שני דיירים: בחניה של בניין יש מתקן לחניית שלושה זוגות אופניים. בינתיים גרי .3

 הם? ייצחק ויעקב. בכמה דרכים שונות יכולים הדיירים להחנות את אופני
 

 ? 4,5,1,3 :ספרתיים שונים נוכל ליצור מהספרות-כמה מספרים תלת .4
 

לארבע מעטפות בצבעים  ןורצתה להכניס אות ,לי הדפיסה שלוש הזמנות ליום הולדתהג .5
 שונים: צהוב, אדום, כחול וירוק. כל הזמנה למעטפה נפרדת. בכמה דרכים אפשר להכניס את

אפשר להכניס הזמנה למעטפה האדומה, הזמנה למעטפה  ,ההזמנות למעטפות? למשל
 ירוקה והזמנה למעטפה הצהובה.ה
 

יותר )אין לחזור על ספרה ? 1, 1, 2, 4 :ספרתיים ניתן ליצור מהספרות-כמה מספרים ארבע .6
 ( .באותו מספרמפעם אחת 

 .1124נוכל לכתוב את המספר  ,משלל
 
 

 בתחרות משתתפים חמישה מתחרים על שלושת המקומות הראשונים. בכמה דרכים יוכלו .1
 להסתדר על דוכן המנצחים? השלושה

 

 
 

פלג, צילה, קרן ורותי, התנדבו לעזור למורה למחוק את הלוח. בכמה  :ארבעה תלמידים .3
 דרכים שונות יכול המורה לבחור שלושה מתוך ארבעת התלמידים?
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 0נספח מ' 

 0מבחן 

 .1,6,3,4,2המספרים: אחד מבין הבכובע חמישה פתקים שעל כל אחד כתוב מספר  .1
 הוציאו מהכובע שלושה פתקים.

 מספרים שהוצאו מהכובע?קבלת הכמה אפשרויות שונות יש ל
 

ארבעה ילדים מאכילים את הארנבות. כל אחד מאכיל ביום אחר, לפי תור. נניח ששמותיהם  .2
 אבי, בני, גדי ודני.בכמה דרכים יכולים הילדים לסדר את התור?

 
תלטיקה, על מדף יש מקום לארבעה גביעים. צריך לסדר עליו את הגביעים של נבחרת הא .3

 .לפניכם שתי אפשרויות הכדורסל והמחניים. בכמה דרכים שונות אפשר לסדר את הגביעים?
 
 
 

 
 
 
 

 ? 1,5,1,3 :ספרתיים שונים נוכל ליצור מהספרות-כמה מספרים תלת .4
 

ספרים מסדרת "מנהרת הזמן". הספרנית אמרה לה כי ארבעה יה יגלי רצתה לקחת מהספר .5
 אפשר לקחת רק שלושה. 

 ספרים?שלושה בכמה אפשרויות גלי יכולה לבחור 
 

בחמישה צבעים? כל צבע  ,בכמה דרכים שונות אפשר לצבוע דגל שיש בו חמישה פסים .6
 משמש לפס אחד בלבד.

 
 
 
 
 
 
 

 
 ?1,3,3,4 :ספרתיים ניתן ליצור מהספרות-כמה מספרים ארבע .1

 ( .)אין לחזור על ספרה באותו מספר
  .3134 נוכל לכתוב את המספר ,למשל

 
 בתחרות שחמט משתתפים חמישה מתחרים.  .3

 בכמה דרכים אפשר יהיה לחלק את הפרס הראשון, השני והשלישי למנצחים?
 

ועדת ספורט. בכמה דרכים שונות יכול והתנדבו ל ,פלג, צילה, קרן ורותי :ארבעה תלמידים .1
 המורה לבחור שלושה מתוך ארבעת התלמידים?

 
 2 -ו ,מנות עיקריות 2מנות ראשונות,  3נפשות הלכה למסעדה. בתפריט היו  3בת משפחה  .16

 קינוחים.
 .הסבירוהאם ייתכן שכל אחד מהם הרכיב לעצמו ארוחה השונה משל האחרים? 

 
 
 
 

.  
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