
בניית אוסף כלים ומושגים מתמטיים היא מטרה 

 ת של הוראת המתמטיקה בבית הספר. מרכזי

במטרה אחרת, הכרוכה בשימוש ק זה עוס רמאמ

בכלים אלו. הנחת היסוד של המחקר המוצג היא 

כי אחת המטרות החשובות של לימוד מתמטיקה 

להחליט מתבטאת בקידום יכולתם של תלמידים 

בכוחות עצמם כיצד להשתמש "בארגז הכלים 

המתמטי" הנמצא ברשותם, הכולל את אוסף 

המושגים, הפעולות והכלים המתמטיים שלמדו 

בבית הספר. ליכולות החלטה אלו, המתבטאות 

בארגון של הסיטואציה או הבעיה הנתונה, 

בבחירה והתאמה של כלים ומודלים מתמטיים 

 1רי מידול.לשם פתרונה, קוראים כישו

 

המחקר בחינוך המתמטי עוסק בהרחבה בנושא 

פתרון בעיות )מילוליות(. המחקר הנוכחי מתמקד 

של בעיות הנקראות בעיות מידול  בסוג מסויים

)מודלינג(. בעיות אלו שונות במאפיינים שלהן 

מהבעיות בהן דנים בדרך כלל תחת הכותרת 

"פתרון בעיות", ומטרת העיסוק בהן היא לעודד 

                                                           
*
( 2102על עבודת הדוקטורט של רחל פילו )פילו, המאמר מבוסס   

 בהנחית אירית פלד, אוניברסיטת חיפה.

ולקדם את התפתחותם של כישורי מידול 

)שהוגדרו לעיל( אצל התלמידים. כדי להשיג 

ם הלקוחים מטרה זו, בעיות מידול מציגות מצבי

מהמציאות או מעולם הדמיון של הלומדים. הן 

מזמנות תהליכי החלטה לגבי השימוש במודלים 

ובייצוגים המתמטיים. הבעיות אינן מקוטלגות 

לנושא מסוים, בחלק מהבעיות יש מרחב מודלים 

אפשרי, ולעתים אף מחבר הבעיה אינו מודע 

למרחב הפתרונות. הבעיות מזמנות תהליכי 

ה", ניתוח הסיטואציה מההיבט "מתמטיזצי

המתמטי והצגת פתרונות אפשריים שונים תוך 

ובכלל זה , שימוש בשיקולים מתחומים שונים

 (.Peled, 2007, 2010שיקולי מציאות )

בשנים האחרונות החלו לשלב בעיות מידול בחלק 

מתכניות הלימודים במדינות שונות, בעיקר 

בכיתות חטיבת הביניים והחטיבה העליונה. בארץ 

ישנן התחלות, בעיקר תחת הכותרת "בעיות 

 אוריינות" בכיתות חטיבת הביניים. 

לעיסוק בבעיות מידול מטרות ושימושים שונים. 

בעיות מידול לפני בחלק מהמקרים עוסקים ב

 למשל,פיתוח כלי מתמטי. בגישה הראליסטית 

התפתחות כישורי מידול 

)מודלינג( בקרב תלמידי 

 בית הספר היסודי
 רחל פילו

 *ואירית פלד

 מחקר שימושי
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(Van Den Heuvl & Panhuizen, 2000)  בונים

יה בעיה מיוחדת המתבססת על סיטואצ

מהמציאות, כדי לבנות בסיס להכללת מושג 

מתמטי. דוגמה לגישה זו ניתן למצוא במחקרן של 

של מספר  20שהוצג בגיליון מספר  ופלד שחברי

(. מחקר זה בחן 2102)שחברי ופלד,  2111חזק 

לשיפור  את ההתנסות בבעיות מידול כאמצעי

תפיסת שלם הייחוס בשברים ובאחוזים. המחקר 

עקב אחר תהליכי למידה שעברו תלמידים 

במהלך התנסות בפעילות מידול שעסקה 

בהגדלת שלם מקורי, והקטנת השלם החדש לשם 

 חזרה לשלם המקורי. 

 מטרת המחקר ושאלותיו

במחקר הנוכחי המטרה אינה בנייה של מושג 

מידול. כלומר, פיתוח  מתמטי, אלא פיתוח כישורי

יכולת הבחירה וההתאמה של כלים ומודלים 

מתמטיים מתוך "ארגז הכלים" של הלומדים, 

 לשם ארגון, ניתוח ופתרון של משימות מידול.

המחקר בדק אם התנסות ברצף משימות מידול, 

שפותחו במיוחד לצורך זה, מקדמת את 

 ו-התפתחות כישורי המידול של תלמידי כיתות ה

 הספר היסודי.בבית 

המשימות נבנו ואורגנו באופן שניתן יהיה לבדוק, 

האם בתהליך הרכישה של כישורי מידול יתרחש 

)נושא  שינוי בתפיסת המתמטיקה ותפקידיה גם

 (.זה נבדק אף הוא ויוצג במאמר נפרד

במאמר נתאר חלק מממצאי המחקר ונתמקד 

 בשני כישורים מרכזיים מבין אלו שהגדרנו ובדקנו: 

 –התמודדות עם בעיות גדולות ומורכבות  .0

נכונות ומוטיבציה של התלמידים לקרוא טקסט 

ארוך כחלק משבירת נורמות עבודה ומגיבוש 

 נורמות חדשות. 

 –התעמקות בטקסט לשם בניית מודל מתמטי  .2

יכולת לנתח את הסיטואציה, לזהות את מאפייניה 

ולהתאים לה מודל מתמטי. מודל המהווה פתרון 

ספציפית, אך עליו להיות כללי ולהתאים לבעיה 

 לבעיות דומות.

 מהלך המחקר 

  אוכלוסיית המחקר

 22 המחקר נערך בקבוצה הטרוגנית של

מבית ספר יסודי במרכז ו -תלמידים בכיתות ה

תלמידי כיתה ו.  01 -ו תלמידי כיתה ה 00הארץ, 

ידי מורתם -מכלל התלמידים הוגדרו על 01

 02או טובים מאוד,  למתמטיקה כתלמידים טובים

 חלשים. 6 -תלמידים בינוניים, ו

שכבות גיל אלו נבחרו מתוך הנחה שלתלמידים 

בגיל זה יש "ארגז כלים מתמטי" עשיר, שרכשו 

בשיעורי המתמטיקה, והוא יאפשר להם לעשות 

החלטות, בחירות, ואינטגרציה של מושגים, 

 במהלך ההתנסות בסדרת הפעילויות.

  כלי המחקר

נקראות פעילויות מידול,  01ף הוראה של נבנה רצ

MEA (Model Eliciting Activities) ידי -על

, במשמעות של בניית מודל חוקרים בתחום

פי העקרונות -הפעילויות נבנו עלוחשיפתו. 

שהתוו לש, הובר ואחרים                                                                                                    המרכזיים 

(Lesh, Hoover, Hole, Kelly & Post, 2000) ,

 מהעקרונות הם: לבניית משימות מידול. חלק 

סיטואציה אותנטית ורלוונטית  -עיקרון המציאות 

 התלמידים.  לעולמם של

פיתוח מודל מתמטי שהוא גם  -עיקרון ההכללה 

פתרון לבעיה ספציפית וגם מתאים לבעיות דומות 

 שבהן עתיד הלומד להיתקל. 

הבעיות נבנו בהלימה למטרת המחקר. בכל אחת 

היה טמון פוטנציאל לפיתוח חלק מכישורי המידול 

שרצינו לקדם, ורצף הבעיות בשלמותו היה עשוי 

להוביל לפיתוח אוסף כישורי מידול שהגדרנו. 

בבעיות באו לידי ביטוי מושגים ונושאים מתמטיים 

שונים, על כן הן מאפשרות ללומד ליצור 

ה בין נושאים ומושגים מתמטיים. כך אינטגרצי
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הלומד מפתח קשרים וראייה רחבה וכוללת של 

 המתמטיקה.

המחקר התקיים בין החודשים ספטמבר לאפריל, 

וביוני התקיים מבחן שימור. המפגשים התקיימו 

 למעט חופשות בית ספר.  אחת לשבוע

גישת ההוראה שנבחרה נקראת גישת המידול 

על מספר עקרונות )מודלינג( והיא מבוססת 

  דידקטיים:

התנסות עצמאית בפתרון בעיות מורכבות, למידת 

עמיתים המתבטאת בשיתוף פעולה בין 

ובמידת הצורך עם מומחים בתחומים  התלמידים,

אחרים, ועריכת תיעוד מסודר באמצעות מגוון 

 ייצוגים גראפיים ומתמטיים.

תפקיד המורה היה לאפשר לתלמידים לפתח 

דלים לפתרון, ולא לכוון אותם בעצמם את המו

 למודל מסוים. 

פי גישה זו יתרונות משמעותיים -להוראה על

התלמידים מקבלים הזדמנות : לתלמידים ולמורים

לבנות את המודלים שלהם בפתרון הבעיות 

והמורים יכולים ללמוד על המודלים והמושגים 

 שהתלמידים מכירים. 

 

  ממצאים

הביאה ההתנסות ברצף המשימות השלם, 

לפיתוח כישורים שונים במידות שונות ובשלבים 

 שונים בתהליך ההתנסות. 

התמודדות עצמאית עם בעיות גדולות ומורכבות 

התפתחה לאחר התנסות במספר מצומצם של 

משימות. לעומת זאת, היכולת של התלמידים 

לבנות מודל מתמטי כללי, התפתחה לאחר 

 התנסות במספר גדול של משימות מידול. 

נתאר את ההתפתחות בשני הכישורים באמצעות 

 דוגמאות ואנקדוטות. 

 

התמודדות עם בעיות גדולות  -הכישור הראשון 

 ומורכבות 

במבחן קדם לבדיקת כישורי המידול מרבית 

ם התלמידים לא הצליחו להתמודד באופן עצמאי ע

בעיית מידול. הם הביעו את תחושותיהם 

שאלה   ארוכה,באמירות הבאות: "זאת שאלה 

אחת אף פעם לא לוקחת עמוד שלם". מרביתם 

גילו חוסר סבלנות וחוסר רצון להתעמק בבעיה, 

ולאחר מספר דקות שאלו "איזה תרגיל צריך 

לעשות כאן?". האמירות האלה מעידות כי 

התלמידים ציפו לקבל בעיות קצרות, שכל המידע 

בהן גלוי, אפשר לאתרו במהירות ולהגיע לפתרון 

 . מידי

: העבודה הקבוצתית וההתנסות סביבת הלמידה

במשימות, אפשרה לתלמידים לפעול באופן 

עצמאי והביאה להתמודדות עצמאית עם בעיות 

גדולות ומורכבות. התפתחות משמעותית 

התרחשה בהתנסות הקבוצתית השלישית, 

 (.0)ראו נספח  האלמוגים בבעיית

התלמידים צפו בצילומים שהציגו שלבים 

תו של האלמוג, התבקשו לזהות את בהתפתחו

דפוס השינוי בהתפתחותו, ולתאר אותו בעזרת 

מודל מתמטי שיאפשר לנבא כיצד ייראה האלמוג 

בשלבים הבאים. התלמידים הציגו מודלים 

התפתחויות שונות של מתמטיים המתארים 

. תיאורים אלה מעידים על הקושי אותו אלמוג

אחד.  לנתח ולתאר תופעה מדעית על סמך מודל

למרות הקושי, התלמידים לא פנו לעזרה וניסו 

 להתמודד בעצמם. 

באמצעות בחינת הפתרונות השונים, שיערו 

התלמידים כי במצבים מדעיים סביר שמודלים 

 הכול די דומים. יבנו יהיו בסך שתלמידים שונים

לפניכם שיח של קבוצת תלמידים שבנו מודלים 

 שונים לתיאור אותו אלמוג. 
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"איך זה יכול להיות שכולנו ראינו את   ליאור:

אותו סרט עם אותם אלמוגים ובשלבים הבאים 

 ציירנו אותם אחרת? " 

 "למה את מתכוונת שאת אומרת אחרת?"  אתי:

"לא כולנו ציירנו מספר שווה של זרועות  ליאור:

  בכל שלב". 

התבוננות וניתוח רצף התצלומים סייעה 

לתלמידים לזהות את דפוס השינוי ולהציגו 

 באמצעות מודל. 

"לפי המצגת אני רואה בכל שלב שמכל  שירה:

ענף יצמחו חמישה ענפים חדשים. בהתחלה יהיו 

ם ענפים חדשים ואחר כך עוד עשרי לנו חמישה

וחמישה, כי זה חמש כפול חמש, ואחר כך 

עשרים וחמש כפול חמש.... כמה זה?... אהה, 

אז זאת החוקיות, שכל פעם מכל ענף יוצאים 

 חמישה ענפים חדשים". 

שירה משוכנעת כי זיהוי דפוס זה מעיד על חוקיות 

מתמטית שמאפשרת לנבא ברמת סבירות גבוהה 

א כולם כיצד יראה האלמוג בשלבים הבאים, אך ל

 היו בטוחים בכך. 

"אבל מי אמר שגם בהמשך זה יהיה אותו  יעל:

 דבר?" 

יעל מציגה "בעיה חינוכית", היא צודקת בחשש 

שלה. התפתחות המכפילה את עצמה פי חמש 

בהתחלה יכולה לנבוע גם "ממקור" או מודל אחר. 

ייתכן כי בהמשך תהיה דעיכה או התגברות של 

 עצמת ההתפתחות. 

את המתלבטים, התלמידים השתמשו  כדי לשכנע

באוסף צילומים שתיארו את התפתחותו של 

 האלמוג. 

)סוקר את תצלומי האלמוג ומצביע על  דרור

ההתפתחות בכל שלב(: "זה חייב להיות, יש פה 

חוקיות, מכל ענף צומחים חמישה ענפים חדשים, 

ראינו איורים של שלבים שונים בגדילה של 

מכל ענף  שצומחים האלמוג, ובכל שלב ראינו

חמישה ענפים. אז ידענו לצייר את השלבים 

 הבאים לפי החוקיות". 

בהתנסות זו התלמידים העלו השערות לגבי 

"התנהגותו" של האלמוג, בחנו אותה, הגיעו 

למסקנות והצדיקו אותן בעזרת הייצוג שעמד 

לרשותם. הם פעלו באופן עצמאי כחוקרים, 

תלות והנחיית  והובילו את תהליך הלמידה ללא

 מורה. 

בניית מודל מתמטי כללי, מודל  -הכישור השני 

המתאים לסיטואציה מסוימת וניתן לשימוש 

 במצבים אחרים דומים 

במבחן הקדם האישי ניתנו בעיות שדרשו 

)בבעיית תמחור/דירוג של אובייקטים שהוצגו 

פי מחירם -דירוג השטיחים על אורג השטיחים

דירוג  מחנה האוהלים(, ובבעיית 2)ראו נספח 

 (. מרבית2פי הצפיפות )ראו נספח -האוהלים על

התלמידים לא פיענחו כהלכה את הטקסטים 

והייצוגים הוויזואליים, התעלמו ממושגי מפתח, 

גו מודל מתמטי או הציגו וכתוצאה מכך לא הצי

 . פחות מתאיםמודל 

התפתחות משמעותית בכישור זה חלה בהתנסות 

)ראו  מחנה הכדורעףהקבוצתית הרביעית בעיית 

ם, אודות (. בבעיה זו הוצגה טבלת נתוני2נספח 

עשר מהמשתתפים -הישגים בספורט של חמישה

במחנה. התלמידים התבקשו, על סמך טבלה זו, 

למצוא שיטה לחלוקת המשתתפים לשלוש 

נה מספרית, ומבחינת קבוצות שוות זו לזו מבחי

יכולות התלמידים בכל קבוצה. על השיטה להיות 

כללית ולהתאים למחנה זה ולמחנות נוספים בהם 

יהיו משתתפים רבים יותר. מרבית התלמידים בנו 

כלים ומודלים כלליים, לדוגמה: מודל המציג 

שקלול נתונים המתייחסים ליכולתו של שחקן 
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ורט, דרגו הכדורעף. בהתייעצות עם המורה לספ

 פי חשיבותם-התלמידים את הקריטריונים על

והחליטו לתת משקל שונה לכל קריטריון 

מהשקלול,  01%)הנקודות שצבר השחקן היוו 

משקלול  20%הניתור והריצה היוו כל אחד 

התלמידים התייחסו להבדל בין הנקודות(. 

הרכיבים היוצרים "נקודות זכות" )בקפיצה לגובה 

ובנקודות שנצברו, ככל שהניקוד יותר גבוה 

את ההישג יותר גבוה( לבין הריצה המהווה 

"נקודות החובה". בריצה קיים יחס הפוך בין גודל 

התוצאה להישג, ככל שהתוצאה גבוהה יותר, 

 ההישג נמוך. 

התלמידים הציבו  0בנוסחה המתוארת באיור 

נקודות  00ים שצבר נתונים של אחד המשתתפ

בחמישה משחקים, הישגו הטוב ביותר בניתור 

ס"מ. והישגו הטוב ביותר בריצת  26לגובה היה 

4X10  שניות.  02מטרים, היה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שקלול נתונים דוגמה למודל כללי  - 5איור 

התנסות ברצף בעיות מידול הביאה ליצירת 

מודלים שהפכו כלי עבודה ותרמו ללמידה של 

לדוגמה, כלי למיפוי נתונים, שיצר שי, הקהילה. 

ידי מורתו כתלמיד -גדר עלאחד המשתתפים שהו

מחנה טבלת הנתונים שהוצגה בבעיית  מתקשה.

הכילה נתונים גולמיים רבים, והכלי  כדורעף

למיפוי סייע לקבץ ולארגן אותם ולבנות מודל 

ידי -על מתמטי. הרעיון התקבל בהתלהבות ואומץ

ובסיטואציות נוספות חלק מהתלמידים בבעיה זו 

 .בהן הוצגו טבלאות נתונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ן נחשב בינוני בריצה הורדנו לו "בגלל שרו

 נקודה

15X0.5+26X0.25+13X0.25-1 

 

 

 

זאת הנוסחה, אפשר להכניס אותה לאקסל 

ולהריץ לשאר השחקנים, וגם יהיה אפשר 

להשתמש בה במצבים אחרים שבהם יהיו 

 יותר משתתפים או יותר קבוצות".

 

ריצה 

 בשניות

 

קפיצה 

לגובה 

 בס"מ

 

סכום 

 הנקודות
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 כלי למיפוי נתונים שיצר שי בבעיית מחנה הכדורעף - 0איור 

סיוון, אחת המשתתפות, התייחסה לשימוש בכלי 

למיפוי הנתונים: "למדתי מההצעה של שי בשאלה 

שהיינו צריכים להשוות בין  מחנה הכדורעף של

הרבה נתונים ולדרג אותם, הסימון בצבעים כמו 

 הקופץ לרוחקבמפה עזר לנו. גם בשאלה הזאת 

הבעיה עסקה בשלושה קופצים לרוחק, שבה יש )

להחליט, על סמך טבלת נתונים של הישגיהם 

בקפיצה בחמשת החודשים האחרונים, מי הקופץ 

בית הספר  הטוב ביותר מהם, שראוי לייצג את

( היו נתונים והיה 0ראו נספח  בתחרות עירונית.

צריך לדרג את הקופצים ולהחליט מי הכי טוב, 

ולכן השתמשתי גם כאן ברעיון שהציע שי". 

במיפוי  היוזמה של התלמידים לעשות שימוש

ללא הכוונה של המורה מעידה כי מיפוי  נתונים

נתונים הפך למודל עבודה כללי, וחלק "מארגז 

 הכלים" שרכשו בהתנסות ברצף משימות המידול. 

כחלק מהמודל המתמטי יצרו התלמידים מגוון 

בבעיית מתמטיים. לדוגמה: –ייצוגים ויזואליים

התלמידים התבקשו להציע שיטה  שדה התעופה

לחלוקת עלותו של מסלול המראה ונחיתה 

משותף בין שלושה בעלי מטוסים, שכל אחד מהם 

זקוק לחלק שונה של המסלול כדי להמריא 

 (.6ולהנחית את מטוסו )ראו נספח 

וללא הכוונת  זמתםבימרבית התלמידים יצרו 

המורה טבלאות וצירי מספרים לשם המחשת 

 טי שבנו ולהנמקתו. המודל המתמ

לדוגמה: ציר מספרים אנכי לשם המחשת המודל 

פי -לחלוקת התשלום עבור מסלול התעופה על

החלק שבו משתמש כל בעל מטוס ביחס למסלול 

 .2כולו, המוצג באיור 
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התלמידה חילקה את המסלול לשלושה חלקים 

שווים, וציינה באיזה חלק מתוך כל אחד החלקים 

משתמש כל אחד מבעלי המטוסים. במודל זה 

נעשה שימוש בשבר במשמעות של חלק מתוך 

 חלק, וחלק מתוך השלם.

 

פי -ציר מספרים אנכי, ייצוג גרפי שנלווה למודל לחלוקת התשלום עבור מסלול התעופה על - 5איור 

 החלק שבו משתמש כל בעל מטוס ביחס למסלול כולו

דוגמה נוספת לייצוג היא טבלת נתונים להמחשת 

המודל לחלוקת התשלום עבור מסלול התעופה 

 . 2למסלול כולו, המוצגת באיור 

התלמידה השתמשה במשמעות השבר כחלק 

מכמות. קבעה באופן שרירותי כי עלותו של כל 

דולר, חילקה כל קילומטר  211קילומטר במסלול 

לות לפי מספר המשתמשים, וחישבה את ע

 השימוש למשתתף. 

היא יצרה טבלה בה ריכזה את עלויות השימוש 

לכל בעל מטוס בכל אחד מהקילומטרים, וחישבה 

את עלות השימוש הכוללת )בדולרים( לכל אחד 

 מהם.
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פי -טבלה, ייצוג מתמטי ויזואלי שנלווה למודל לחלוקת התשלום עבור מסלול התעופה על - 5איור 

 החלק שבו משתמש כל בעל מטוס ביחס למסלול 

מידע. בבית הטבלה הנה כלי יעיל וחשוב לארגון 

הספר היסודי עובדים עם טבלאות ועל טבלאות 

בתחומי דעת שונים. ברוב ההתנסויות נותנים 

לתלמידים את שלד הטבלה, כולל שמות השורות 

והעמודות, והמשימה היא להשלים את הטבלה. 

במשימות אלו לומדים מה זו טבלה, אך זה רק 

חלק מהלמידה המשמעותית הקשורה בטבלאות. 

ומהותי שאינו בא לידי ביטוי במשימות  חלק חשוב

מסוג זה, הוא פיתוח היכולת להשתמש בטבלאות 

באופן ספונטני. יכולת בניית שלד הטבלה כרוכה 

בניתוח הנתונים והכללתם, והיא כוללת הן את 

עצם ההחלטה להשתמש בטבלה, והן את 

הבחירה בממדי הטבלה ובשמות העמודות 

תח במצבים בהם יכולת כזו יכולה להתפ והשורות.

מוצגות סיטואציות ולא נאמר במפורש כי מתאים 

 להשתמש בטבלה. 

התלמידים שהשתתפו במחקר בנו ביזמתם 

טבלאות כדי לארגן נתונים ולקבל החלטות גם 

 יום שלהם, לדוגמה: -בסיטואציות מחיי היום

התלמידים יצרו טבלאות נתונים שכללו את 

לשם  ההישגים בספורט של כל תלמידי הכיתה,

קבלת החלטות לבחירת משתתפים לתחרויות 

שיבוץ  הספורט השונות ביום ספורט שכבתי.

המשתתפים נעשה בהתאם לנתונים שנאספו 

 . ואורגנו בטבלאות אלו

כחודש לאחר סיום ההתנסות במשימות המידול 

תיעדה מחנכת הכיתה שיחה ספונטנית בין 

קבוצת תלמידים שהשתתפו במחקר. השיחה 

כי החלטה ובמגוון שיקולים לרכישת עסקה בתהלי

 הכיבוד ולגביית הכספים למדורת ל"ג בעומר. 

, כמו שעשינו במשימות עם להכין טבלה"כדאי 

רחל, לקבוע מה אנחנו רוצים לרכוש, צריך 

להתחשב בעלויות המוצרים. אתם זוכרים 

שבשאלה שרחל שאלה על קניית מים היה כדאי 

 לרכוש את המכל הגדול...". 

"צריך לבדוק מחירים, לעשות חישובים ולהחליט 

מה קונים. לא רק חישובים, יש שיקולים נוספים 
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 חישוב בטבלה:

 

 2 -ל 0מחלקים ק"מ 

 2 -ל 2מחלקים ק"מ 

 מטוס

 סך הכול



שהם לא רק חישובים. צריך לאסוף נתונים של 

כמויות וסוגים של ממתקים ושאר דברים בהתאם 

את הנתונים, למה שמעדיפים המשתתפים, 

 ..." כדאי לארגן בטבלההסוגים והכמויות 

מתוך הדוגמאות הללו ניתן ללמוד כי הטבלה 

הפכה לחלק מארגז הכלים המתמטי של 

השתמשו באופן ספונטני  התלמידים. הם

בטבלאות במשימות מידול במסגרת המחקר 

 ובהתנסויות מחוץ למסגרת המחקר. 

רווח משני: התפתחות בהבנת מושגים 

 מתמטיים 

)שחברי שהוזכר קודם  שחברי ופלד המאמר של

עסק בבנייה של מושגים מתמטיים ( 2102ופלד, 

)מושג האחוז( באמצעות משימת מידול. סביר 

להניח )אם כי לא נבדק במחקר( שההתנסות 

ות של כישורי מידול. במחקר הביאה גם להתפתח

דומה )והפוך(. בעוד שהמחקר  הנוכחי המצב

המוצג עסק בכישורי מידול, התרשמנו באופן 

אנקדוטאלי לא פורמלי )זו לא הייתה מטרה 

מוצהרת של המחקר( כי תוך כדי התנסות בבעיות 

התפתחו גם הבנות של מושגים מתמטיים.  מידול

מעות בהבנת מש כדוגמה נציג את ההתפתחות

 השבר. 

ההתנסויות הראשונות מעידות על שימוש שגוי 

בשברים בבעיות "השטיחים" ו"מחנה האוהלים". 

ייצוג נכון של השבר במשמעות חלק משלם 

בבעיית "השטיחים" ובמשמעות היחס בבעיית 

"מחנה האוהלים" היה קריטריון מתאים לדירוג 

בכל אחת מהבעיות, אולם כתיבה שגויה של 

ל היפוך בין המונה למכנה לא השברים בגל

פי מחירם ואת -אפשרה לדרג את השטיחים על

פי מידת צפיפותם. לדוגמה: "בשטיח -האוהלים על

אחד החלק שהוא בזהב הוא 
1

, בשטיח השני 3

  והשלישי החלק שהוא בזהב הוא
 

 
  , ברביעי

 

 
 "...

מהתשובה אפשר ללמוד כי התלמידים לא 

מקשרים בין הייצוג לבין השבר הכתוב, אינם 

מבינים את תפקיד המונה והמכנה בשבר, ואת 

משמעותו הבסיסית כחלק משלם. גם בבעיית 

מחנה האוהלים נעשה שימוש שגוי בשברים: 

"היחס בין מספר הילדים למספר המזרנים באוהל 

א הוא 
 

 
, באוהל ב הוא 

 

 
, באוהל ג הוא 

 

 
. אוהל ג 

ף". ההיפוך בין מרכיבי היחס הוביל הכי פחות צפו

 כקריטריון מתאים. לדירוג שגוי, ועל כן לא שימש

התפתחות משמעותית בהבנת מושג השבר ניתן 

לראות באמצעות ניתוח המודלים שיצרו 

התלמידים בבעיית שדה התעופה. התלמידים 

התבקשו להציע שיטה לחלוקת עלותו של מסלול 

בעלי המראה ונחיתה משותף בין שלושה 

מטוסים, שכל אחד מהם זקוק לחלק שונה של 

המסלול. אף שהבעיה לא ניתנה בהקשר לנושא 

השברים, והתלמידים לא קיבלו הנחייה להשתמש 

בשברים, מרבית התלמידים בנו מודלים 

מתמטיים המבוססים על שברים, לחלוקה 

דיפרנציאלית של עלות הקמת המסלול בין 

 השותפים.

יחס השימוש בין פי -ה עללדוגמה, חלוק

: "בעל מטוס א ישלם שישית אורי ויניב .השותפים

מהסכום, מטוס ב ישלם שליש מהסכום, מטוס ג 

ישלם חצי מהסכום. כל אחד מבעלי המטוסים 

זקוק לחלק אחר מהמסלול, מטוס ג זקוק לפי 

שניים ממטוס ב ופי שלוש ממטוס א, ולכן 

 התשלום הוא לפי החלק שכל בעל מטוס זקוק."

פי החלק שבו -מודל נוסף מציג חלוקה על

 משתמש כל בעל מטוס ביחס למסלול כולו: 

  -: "מטוס אנירית
 

 
  -ב מטוס )שליש של שליש(, 

 

 
  +

 

 
)שליש של שליש ועוד חצי של שליש(,  

 -מטוס ג
 

 
  +

 

 
 +

 

 
)שליש של שליש, ועוד חצי של  

 שליש, ועוד שליש שלם(. 
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מניתוח הפתרונות ניתן להסיק כי התלמידים 

הבינו את משמעות השבר כחלק משלם לשם 

חלוקה ביחס מסוים, ובנו מודלים כלליים לחלוקה 

 דיפרנציאלית. 

 דיון 

המאמר עסק בהתפתחות כישורי מידול בקרב 

הספר היסודי. אוכלוסיית תלמידים בבית 

במסגרתו נבחנה השפעתו של מהלך הוראה 

ארוך טווח, הבנוי מסדרה של פעילויות מידול, על 

התפתחותם של שני כישורים: התמודדות 

עצמאית עם בעיות גדולות ומורכבות, ובניית מודל 

 מתמטי כללי.

ההתנסות הראשונה בבעיות מידול, שיקפה חוסר 

אלו, ופנייה  עצמאות ורצון להתמודדות עם בעיות

מידית לעזרת מבוגר. התלמידים לא פיענחו 

כהלכה את הטקסט של הבעיה והייצוג הוויזואלי, 

התעלמו ממושגי מפתח, וכתוצאה מכך לא הציגו 

 מודל מתמטי, או הציגו מודל שגוי. 

סביבת הלמידה, העבודה הקבוצתית, וההתנסות 

ארוכת הטווח ברצף משימות המידול, תרמו 

שמעותית בשני הכישורים. הנכונות להתפתחות מ

של מרבית התלמידים להתמודד באופן עצמאי עם 

בעיות גדולות ומורכבות הייתה מהירה, והושגה 

לאחר מספר מצומצם של התנסויות. לעומת זאת, 

היכולת לבנות מודל מתמטי כללי, מודל המתאים 

לסיטואציה מסוימת וניתן לשימוש במצבים אחרים 

(, התפתחה English & Fox, 2005דומים )

והגיעה לשיאה רק לאחר התנסות במספר גדול 

של משימות מידול. תלמידים בנו והציגו מודלים 

לפתרון הבעיות השונות, חבריהם אימצו חלק 

מהמודלים בהתנסויות שונות במסגרת המחקר 

ואף מחוצה לו. אחד המודלים שפיתחו התלמידים 

נים בבעיית "מחנה הכדורעף" היה שקלול נתו

פי שקלול זה. מודל זה אף -ודירוג המשתתפים על

ית, חישוב הוצע לשימוש בסיטואציה מציאות

ספרי, וקביעת הכיתה -נקודות ביום ספורט בית

ספרי ביקש -בסיום יום ספורט בית המנצחת.

המורה לספורט מצוות השופטים )שכלל מורים 

ותלמידים( לחבר את הנקודות שצברה כל כיתה 

השונות, כדי לקבוע מי הכיתה במשימות 

המנצחת. אחד השופטים סירב לחבר את 

ונות הנקודות "כך סתם", וטען כי המשימות ש

. השופט הבקושי ומתאים לתת להן משקל שונ

הזה היה תלמיד כיתה ו שהשתתף במחקר 

שתואר במאמר. ההצעה שלו היא דוגמה 

להחלטה על שימוש במודל מתמטי, שהייתה 

יטואציה ובחירה ספונטנית כרוכה בניתוח הס

ידו( של כלי מתמטי שנראה לו מתאים -)יזומה על

פי משקל -שימוש בשקלול נתונים עללמצב הנתון. 

, ללא הכוונת מורה, מהווה הוכחה כי מודל השונ

 הפך לחלק "מארגז הכלים המתמטי" שנרכש זה

 במהלך ההתנסות בבעיות מידול. 

גישת פי -אחד היתרונות, למורים, בהוראה על

המידול הוא היכולת ללמוד על המודלים 

והמושגים המתמטיים שהתלמידים מכירים. 

במחקר הנוכחי, מעבר לכישורי המידול 

בהבנה של  שהתפתחו, חלה התפתחות גם

דוגמה בה הצגנו את מו במושגים מתמטיים, כ

 ההתפתחות בהבנת מושג השבר.

ההתנסויות הראשונות העידו על שימוש שגוי 

במשמעות של חלק משלם ובמשמעות בשברים 

 היחס.

התפתחות משמעותית בהבנת מושג השבר 

הוצגה באמצעות ניתוח מודלים שיצרו התלמידים 

בבעיית שדה התעופה. למרות שהבעיה לא 

ניתנה בהקשר של שברים, והתלמידים לא 

התבקשו ליצור מודלים המבוססים על שברים, 

מרבית התלמידים בנו מודלים המבוססים על 

ות שברים, לשם חלוקה דיפרנציאלית של על

 הקמת מסלול ההמראה. 
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נקווה שקריאת המאמר תיצור מוטיבציה להרחיב 

 את הידע בנושא בעיות מידול, ותעודד צוותים

ספריים לפתח משימות מידול -מתמטיים בית

 מעניינות ולשלב אותן בהוראה. 

עוד על בעיות מידול והמלצות דידקטיות לשילוב בעיות מידול בהוראה ובלמידה, ניתן למצוא באתר 

 מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי, במדור חומרי הוראה למורים, בנושא: 

  .על מידול )מודלינג( ופתרון בעיות

 מקורות

ידול( בקרב תלמידים צעירים והשפעתו על (. בחינת הפיתוח של יכולות המודלינג )מ2102פילו, ר. )
תפיסת המתמטיקה ותפקידיה, חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה", בהנחיית ד"ר אירית 

 פלד, אוניברסיטת חיפה.
 

תפיסת שלם הייחוס בשברים  מודלינג וקונפליקט קוגניטיבי כדרך לשיפור(. 2102שחברי, ג', ופלד, א' )

 .30-23, 20, גיליון 0222מספר חזק  פשוטים.
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 ד"ר רחל פילו
מרצה לחינוך מתמטי 

ומדריכה פדגוגית 
במכללת סמינר 

 הקיבוצים בתל אביב.
ספרי  עוסקת בכתיבת

לימוד במתמטיקה לבית 
 הספר היסודי.

 

 ד"ר אירית פלד
ראש החוג לחינוך מתמטי 

הפקולטה לחינוך, 
 אוניברסיטת חיפה.
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  5נספח .

 2התפתחות אלמוגים

  בהתפתחותו של האלמוג.צפו בסדרת תמונות המציגות ארבעה שלבים 

 

 

 

 

 שערו כיצד ייראה האלמוג בשלבים הבאים? ציירו את שני השלבים הבאים בהתפתחותו של האלמוג. 

 

 

 

 

 הסבירו מדוע ציירתם כך. )האם קיימת חוקיות בהתפתחות האלמוג?(

הסבירו כיצד  לדעתכם ייראה האלמוג בשלבי ההתפתחות הבאים.  

                                                           
2
 "הכוכב הכחול"מתוך הסדרה  "שונית האלמוגים"המשימה מבוססת על צפייה בתמונות מתוך הסרט   

  .B.B.C -רשת הבהפקת  
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  6שלב 

 

  0שלב 

 שלב שני  שלב ראשון 

 שלב רביעי  שלב שלישי 
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 0ספח נ

 3אורג השטיחים

 אורג שטיחים הכין סדרת שטיחים.

 המרכיב העיקרי במחירו של השטיח הוא חוט זהב בו משתמש האורג.

 בכל אחד מהשטיחים הוא אורג שטח מסוים באמצעות חוט הזהב היקר.  

 לפניכם מספר שטיחים בעלי שטח שווה שהכין האורג, כאשר בכל שטיח הוא ארג בזהב דוגמה אחרת.

 א. דרגו את השטיחים מבחינת מחירם, נמקו את הדירוג. 

כל להשתמש בה לכל שטיח ב. מצאו שיטה כללית לדירוג השטיחים מבחינת מחירם, אשר האורג יו

 אחר שבו דוגמה הארוגה בחוט הזהב היקר.  
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   4מחנה האוהלים

 

חניכי תנועת הנוער יצאו למחנה, ובנו אוהלים בשלושה גדלים שונים. על מנת שיתקבל מצע נוח לשינה 

 החניכים התבקשו לפרוס מזרונים בעלי אותו גודל, כשהם צמודים אחד לשני, כמתואר להלן: 

 

 

 

 

 אוהל ג                           אוהל ב                       אוהל א                                            

 חניכים.  0חניכים, ובאוהל ג ישנו  7חניכים, באוהל ב ישנו  2באוהל א ישנו 

 א. מהו האוהל הצפוף ביותר לשינה? נמקו.

ב. רון הגיע למחנה יום לאחר תחילתו, לאיזה אוהל כדאי לרון להצטרף כחבר נוסף, כדי שיהיה לו את 

 נמקו. מרחב השינה הגדול ביותר?

ג. נסו לתת לרון המלצות כלליות, שיוכלו לעזור לו לבחור את האוהל בו יהיה לו את מרחב השינה 

 הגדול ביותר, גם כאשר יתקל באוהלים שונים בגודלם מאלו שכאן.

  

                                                           
   לבחינת כישורי מודלינג בעיה במבחן קדם אישי  4
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 מחנה הכדורעף    

 " מחנה כדורעף. ווינגייט"מכון בחודשי הקיץ יתקיים ב

 אל המחנה יגיעו חניכים מכל רחבי הארץ. 

 על מנת ליצור תחרויות וטורנירים בין משתתפי המחנה יש לחלק אותם לשלוש קבוצות שוות. 

מארגני מחנה הכדורעף פנו אליכם בבקשה לעזור להם ליצור שיטה לחלוקה הוגנת של המשתתפים 

 לקבוצות בעלות יכולות דומות. 

מנת לבצע חלוקה לקבוצות בעלות יכולות שוות, מצורפים נתונים אודות הישגי המשתתפים, וחוות  על

 ידי המאמן של הקבוצה בה משחק המשתתף. -הדעת לגבי כל משתתף, כפי שהיא נמסרה על

 

 המשימה 

 חלקו את המשתתפים לקבוצות שוות מבחינה מספרית ומבחינת היכולת של המשתתפים. 

 כתבו מכתב למארגני המחנה בו תתארו את השיטה לחלוקת המשתתפים לשלוש קבוצות אלו. 

השיטה שלכם צריכה להתאים למחנה זה, כמו כן, היא צריכה להתאים גם למחנה בשנה הבאה בו 

 רבים יותר.צפויים ליטול חלק משתתפים 
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 נתונים אודות המשתתפים שעתידים להשתתף במחנה 

 

 

 

 

 

 

 

מספר הנקודות שצבר בחמשת  

 המשחקים האחרונים

ההישג 

הטוב ביותר 

בניתור לגובה 
 () בס"מ

ההישג 

הטוב ביותר 

 52X5בריצת 
 (בשניות מטרים)

חוות דעת של 

 המאמן

שם 

 המשתתף

משחק 

5 

משחק 

0 

משחק 

5 

משחק 

5 

משחק 

1 

 משקיע ורציני 02 26 2 0 2 0 2 רון

 מהיר 01 21 2 2 2 2 2 אבי

 ממושמע 00 20 1 2 2 2 0 יוסי

 מהיר מאוד 02 21 0 0 6 0 6 עדי

 יסודי וזריז 07 22 2 0 0 2 2 בן

 משקיע ורציני 00 22 6 2 0 7 6 הראל

 מהיר 02 26 2 1 0 2 2 גונן

 מצטיין 00 21 6 6 6 0 2 משה

 מהיר מאוד 00 21 7 6 6 6 0 ארז

 יסודי וזריז 02 26 2 2 0 2 2 רותם

 יסודי וזריז 01 27 6 0 2 2 1 דן

 משקיע ורציני 02 22 6 0 2 0 6 אלון

 מהיר 01 20 2 2 2 0 2 רועי

 מהיר ומצטיין 01 21 7 6 7 6 0 אפי

 משקיע ורציני 02 27 0 1 6 0 0 אור
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 1נספח 

 הקופץ לרוחק    

 

 המורה לספורט רוצה לבחור תלמיד שייצג את בית הספר בתחרות עירונית בקפיצה לרוחק.

 :במטריםלפניכם נתונים על ההישגים של רונה, דן ואבי בקפיצה לרוחק 

 פברואר ינואר דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר 

 2.20 2.21 2.10 2.71 2.70 2.71 רונה

 2.10 2.21 2.11 2.21 2.11 2.71 דן

 2.11 2.20 2.11 2.20 2.70 2.21 אבי 

 

הציעו למורה במי מבין השלושה כדאי לו לבחור לייצוג בית הספר בתחרות העירונית בקפיצה לרוחק. 

 נמקו  את בחירתכם. 

 

  

 55 2102, יוני 22גיליון     0222מספר חזק 



 5נספח 

 בעיית שדה התעופה   

 שלושה בעלי מטוסים קלים מתכננים להקים מסלול המראה ונחיתה משותף. 

 ק"מ של מסלול לצורך המראה או נחיתה.  0 -מטוס א זקוק ל 

 ק"מ של מסלול לצורך המראה או נחיתה.   2 -מטוס ב זקוק ל 

 ק"מ של מסלול לצורך המראה או נחיתה. 2 -מטוס ג זקוק ל 

  

 ק"מ.  2י המטוסים החליטו לבנות מסלול משותף באורך שלושת בעל 

 

 ממחיר המסלול ישלם כל בעל מטוס? איזה חלק  

 נמקו את תשובתכם.  
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