
המאמר מציג מסגרת תאורטית המאפשרת אבחון 

וקידום של ידע מורים בנושא האלגוריתמים 

הסטנדרטיים של ארבע פעולות החשבון. 

המסגרת התאורטית פותחה על בסיס ניתוח 

האלגוריתמים, ועל בסיס אנלוגיה  מתמטי של 

למחקרים העוסקים בידע מתמטי ייחודי להוראה 

של מספרים רציונליים. בהתאם למסגרת 

המוצעת, נבנו משימות מתמטיות, זאת לצורך 

אבחון וקידום ידע המורים בנושא. במאמר מוצגות 

דוגמאות למשימות הקשורות לידע העקרונות 

אשר נוסו עם המתמטיים שבבסיס האלגוריתמים, 

מורים בבית ספר יסודי במסגרת התמקצעות  64

 המורים.

 מבוא

ארבעת האלגוריתמים הסטנדרטיים בארבע 

פעולות החשבון נמצאים כיום במוקד תכנית 

יסודי. זמן רב מוקדש הספר ההלימודים בבית 

מחקרים  מראים ולמרות זאת ,ללימוד הנושא

 (,Fuson הלימוד מעורר קשיים רביםשרבים 

1992; Fuson et al., 1997; Kilpatrick et al., 

קיימות מחלוקות לגבי צורת לימוד  (.2001

הנושא. חוקרים רבים טוענים כי הוראת הנושא 

נעשית בצורה טכנית שאינה מעודדת הבנה 

(e.g., Lee, 2007; Ma, 1999 על מנת להבין .)

לעומק את שורש הבעיה, חוקרים ואנשי חינוך 

מתמטי רבים ממליצים להתמקד בידע המורים 

 (,.Ball, Hill & Bass, 2005; Hill et alבנושא

2008; Tchoshanov, 2011.) 

הראו את חשיבות הנ"ל המחקרים האחרונים 

ידע זה הוא ידע  .הידע המתמטי הייחודי להוראה

שונה מידע מתמטי של אנשים שאינם עוסקים 

השוני העיקרי טמון בראיית קשרים  בתחום.

מגוונים בין הנושאים הנלמדים. המחקרים 

נושא ארבעת המטפלים בידע המורים ב

האלגוריתמים, מתמקדים לרוב בידע של 

 תאורטיתהמסגרת ה .אלגוריתמים בודדים

מציגה תמונה רחבה,  זה המתוארת במאמר

מעצם עיסוקה בכל ארבעת האלגוריתמים 

החישוביים. תמונה מסוג זה חשובה במיוחד לאור 

החשיבות המוסכמת של הדגשת הקשרים בין 

 (,NCTM נושאים ומושגים מתמטיים שונים

2000.) 

ידע מתמטי ייחודי להוראה 
בנושא האלגוריתמים 

החישוביים הסטנדרטיים 
 בארבע פעולות החשבון

 

 אירה רווה

 ובוריס קויצ'ו

 

 מחקר שימושי
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 -מסגרת תאורטית רחבה מסוג זה  כך,ל בנוסף

בכוחה לסייע לבנייה שיטתית של משימות 

מתמטיות בעלות פוטנציאל גבוה לאבחון והעמקת 

 הידע המתמטי של המורים בנושא. 

להציג מסגרת  :היא 1מטרת המאמרלסיכום, 

תאורטית המתארת מרכיבים מרכזיים של ידע 

מתמטי ייחודי להוראה בנושא האלגוריתמים 

החישוביים הסטנדרטיים בארבע פעולות החשבון. 

מטרה נוספת היא לבחון את ישימות המסגרת 

לתכנון משימות מתמטיות המתאימות לאפיון ידע 

 של מורים בנושא.

הבא מוצגת המסגרת בליווי נימוקים  חלקב

בהמשך המאמר  .תאורטיים לכל אחד ממרכיביה

מוצגות דוגמאות למשימות מתמטיות שנבנו 

ומודגמות תשובות  ,בהתאם לאחד ממרכיבי הידע

 של מורים למשימות הללו. 

מרכיבי הידע המתמטי  –מסגרת תאורטית 

 הייחודי להוראה בנושא ארבעת האלגוריתמים

נבנתה  2המופיעה בטבלה  תאורטיתהמסגרת ה

על בסיס ניתוח מתמטי של ארבעת האלגוריתמים 

ועל בסיס  ,החישוביים בארבע פעולות החשבון

בידע של מורים בתחומים  תסקר ספרות העוסק

מתמטיים קרובים. המסגרת מפרטת ארבעה 

ומציעה קריטריונים אופרטיביים  ,מרכיבי ידע

 לבדיקת הקריטריונים השונים. 

 

 

                                                           
נעשה במסגרת לימודים לתואר שהמחקר המאמר מבוסס על   1

 ידי הכותבת הראשונה בהנחיית פרופ' בוריס קויצ'ו -על שלישי

מחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים מהפרופ' אורית זסלבסקי ו

מתמטי באוניברסיטת חיפה.  מהחוג לחינוך ודר' אירית פלד בטכניון

בתורכיה.  CERME 2013גרסת המאמר באנגלית הוצגה בכנס 

  

 

 מרכיב ידע 

קריטריונים 

אופרטיביים לבדיקת 

 ידע

ידע של  1
 פרוצדורה

  ביצוע נכון של צעדי  (1
 האלגוריתמים

ביצוע נכון של ( 2
 חישובים

ידע לקשר בין  2
כל אחד 
 תמארבע

האלגוריתמים 
לבין 

עקרונות ה
המתמטיים 

הנמצאים 
 :בבסיסו

המבנה 
  ;העשרוני

ארגון מחדש 
; של מספר

 .חוק הפילוג

זיהוי עקרונות ( 2
מתמטיים שהפרתם 

יכולה להוות סיבה 
גיאה בכל אחד לש

 תמארבע
 אלגוריתמיםה

כל  נימוק צעדים של( 2
ת אחד מארבע

האלגוריתמים 
רונות באמצעות העק

והחוקים המתמטיים 
 המתאימים

זיהוי העקרונות ( 3
המתמטיים הנמצאים 

בבסיס הייצוגים 
ים של כל אחד השונ

 תמארבע
 אלגוריתמיםה

ידע בזיהוי  3
דמיון בין 

האלגוריתמים 
השונים 

המבוסס על 
העקרונות 

מתמטיים ה
המשותפים 

הנמצאים 
 בבסיסם

זיהוי עיקרון מתמטי ( 1
הנמצא בבסיס  משותף

 אלגוריתמים שונים

מיון פתרונות שגויים ( 2
באמצעות 

האלגוריתמים השונים 
בהתאם לעקרונות 

המתמטיים 
המשותפים שהפרתם 

 להוות סיבה יכולה
 לשגיאות

ידע של  4
צוגים שונים יי

הקשורים 
 לאלגוריתמים

( מעבר בין הרישום 2
הסטנדרטי של כל 

רישום אלגוריתם ל
אופקי )קרי, רישום 

 בשורה(

( הצגת האלגוריתמים 2
שה בעזרת אמצעי המח

או אמצעים טכנולוגיים 
 מתאימים

תאורטית לאבחון וקידום ידע  מסגרת: 5טבלה 

 המורים בארבעת האלגוריתמים החישוביים
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 Skempבהתאם להבחנה המפורסמת של 

(, מרכיב הידע הראשון תואם את הגדרת 2891)

ושלושת מרכיבי הידע  ,ההבנה הפרוצדורלית

האחרים תואמים את הגדרת ההבנה 

 הקונספטואלית. 

הנו מרכיב בסיסי שאינו ייחודי  הראשון המרכיב

לידע של מורים. המרכיב הכרחי לכל מי שעוסק 

באלגוריתמים החישוביים גם בתור כלי חישוב, 

ובפרט חשוב למורה המלמד את הנושא בכיתה. 

Ball, Hill & Bass (2005 ,)פי טענתם של -על

א ייכולת לבצע נכון את צעדי האלגוריתמים הה

 ידע הכרחי למורה אך גם לא מספיק. 

מטפל בראיית הקשר בין כל אחד  המרכיב השני

מהאלגוריתמים לבין העקרונות והחוקים 

המתמטיים הנמצאים בבסיסו. בהתאם לטענתם 

(, מיומנות פירוק 2005) Ball, Hill & Bassשל 

נושאים לימודיים המרכיבים אותו -הנושא לתת

עליונה להוראה. היא מיומנות בעלת חשיבות 

פירוק זה אפשרי רק אם מזהים את הקשר בין 

הנושא הנלמד לנושאים המתמטיים האחרים 

הקשורים אליו או העומדים בבסיסו. ראיית הקשר 

בין העקרונות המתמטיים אשר בבסיסם לבין 

האלגוריתמים השונים הוא חיוני בהוראת הנושא. 

במרכיב הידע השני הודגשו שלושה עקרונות 

יים העומדים בבסיס צעדי האלגוריתמים. מתמט

קרון זה י. עהמבנה העשרוניהעיקרון הראשון הוא 

קרון העומד יידי חוקרים רבים כע-הודגש על

בבסיס האלגוריתמים לחיבור וחיסור וגם בבסיס 

העיקרון . האלגוריתמים לכפל והאלגוריתם לחילוק

הנ"ל חוקרים ה. ארגון מחדש של מספרהשני הוא 

קרון זה בא לידי ביטוי באלגוריתם יעציינו כי 

לחיבור ובאלגוריתם לחיסור. ניתן לראות כי 

העיקרון משתקף גם באלגוריתם לכפל 

הוא המרכיב  חוק הפילוגובאלגוריתם לחילוק. 

כעומד  Ma (1999)ידי -הנוסף אשר הוזכר על

בבסיס צעדי האלגוריתם לכפל. ניתן לראות 

האלגוריתם בקלות כי העיקרון אחראי גם לצעדי 

לחילוק. לסיכום, שני העקרונות המתמטיים 

 ,הראשונים משותפים לכל ארבעת האלגוריתמים

והעיקרון השלישי הנו משותף לאלגוריתמים לכפל 

 ולחילוק בלבד. 

עוסק בראיית הקשר שבין  המרכיב השלישי

האלגוריתמים השונים כתוצאה מהעקרונות 

מתמטיים המשותפים אשר בבסיסם. הוהחוקים 

קיימת היררכיה  בין המרכיב השני למרכיב 

השלישי, זאת מכיוון שראיית הדמיון בין 

האלגוריתמים השונים מתאפשרת רק במידה 

ומבינים אילו עקרונות מתמטיים נמצאים בבסיס 

 Peled & Zaslavskyשל כל אלגוריתם בנפרד. 

-ידע מטה( כינו ידע של קשרים מסוג זה כ2009)

היבטים ידע הכולל  –קוגניטיבי לגבי פרוצדורה 

גלובאליים הנמצאים בבסיס פרוצדורה מסוימת או 

משותפים למספר פרוצדורות. במאמרן, החוקרות 

התייחסו להבנת המבנה האיטראטיבי של 

קוגניטיבי מסוג זה, -פרוצדורות כדוגמה לידע מטה

וטענו כי הידע יכול להתפתח מזיהוי המבנה 

 טראטיבי של כל פרוצדורה ופרוצדורה בנפרד. האי

דמיון בין  בזיהויבעבודה שלנו התמקדנו 

האלגוריתמים השונים כתוצאה מהעקרונות 

המתמטיים המשותפים העומדים בבסיסם. כך 

, זיהוי חוק הפילוג העומד בבסיס הלדוגמ

האלגוריתם לכפל וגם בבסיס האלגוריתם לחילוק 

 ,ין שני האלגוריתמיםיכול להוביל להבנת הדמיון ב

להבנה מעמיקה של המבנה  –וכתוצאה מכך 

הכללי שלהם. מאידך, ההבנה כי בבסיס שני 

האלגוריתמים נמצא חוק הפילוג יכולה להוביל 

להעמקת הידע של החוק ותפקידו, כפי שבא לידי 

 ביטוי באלגוריתמים השונים.   

הוא מרכיב ייחודי לידע הנחוץ  המרכיב הרביעי

להוראה, ובדומה למרכיב השלישי, הידע של 

המרכיב הזה אינו בהכרח נדרש מאדם שלא 

ייצוגים רבים הוא ידע חשוב הכרת עוסק בהוראה. 
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המייחד את הידע של המורה למתמטיקה. תפקיד 

הייצוגים השונים הקשורים המורים הוא לדעת את 

מה כל ייצוג מדגיש, ואיזו  הכירלנושא הנלמד, ל

מטרה לימודית יכול לשרת קישור בין ייצוגים 

 e.g., Ball, Hill & Bass, 2005; Davis)שונים 

& Simmt, 2006; Hiebert & Carpenter, 

1992; Leikin & Levav-Waynberg, 2007;  

(Ma, 1999ייצוגים שונים  . המרכיב כולל ידע של

החל מהייצוגים הקונקרטיים  -הקשורים לנושא 

בעזרת אמצעי המחשה, ייצוגים באמצעות כלים 

ידי צורות רישום שונות. -טכנולוגיים או ייצוגים על

בעבודה זו נבחר רישום במאוזן כייצוג בעל 

פוטנציאל לימודי גבוה. זאת מאחר ועבור כל אחד 

רגום" לייצוג האלגוריתמים, תהליך ה"ת תמארבע

במאוזן מאפשר מגוון הזדמנויות להפוך את צעדי 

האלגוריתמים הסטנדרטיים לשקופים יותר. 

מאפשר לראות כיצד מאוזן ובפרט, המעבר לייצוג 

הצעדים השונים של האלגוריתמים נשענים על 

 ,וקשורים לעקרונות המתמטיים השונים

 המפורטים במסגרת מרכיב הידע השני.

המוצעת מסייעת לאבחן ידע ית התאורטהמסגרת 

 ,האלגוריתמים תמתמטי של מורים בנושא ארבע

ויכולה להתוות דרך לקידום הידע בנושא. 

 2הקריטריונים האופרטיביים המופיעים בטבלה 

מאפשרים לזהות ידע ברמה קונספטואלית 

גבוהה. ייתכן גם כי עבור מרכיב מסוים האדם 

ת זו יהיה בעל ידע פרוצדוראלי בלבד. במסגר

מתבטא בכך, לתופעה זאת אחד המדדים 

שלמרות שהמשיב מתבקש בצורה מפורשת 

להתייחס לעקרונות מתמטיים הנמצאים בבסיס 

האלגוריתמים, הוא מתייחס להיבטים 

טכניים/פרוצדוראליים בלבד של התהליך. כמובן, 

תשובות המבטאות ידע ברמה  תתכנה

פרוצדוראלית מסוימת אך לא הגבוהה ביותר. 

משך מוצגות דוגמאות לתשובות של מורים בה

המלוות בניתוח רמת הידע בהתאם למסגרת 

 המוצעת. 

חשוב להדגיש, שאין אנו טוענים כי המסגרת 

המוצעת מקיפה את כל הידע הנדרש מהמורים 

להוראת הנושא בשטח. ישנם היבטים נוספים 

קשורים לנושא וחשובים לידע של מורים, ה

אלגוריתמים חלופיים ושיטות לדוגמה, ידע של 

נוספות לפתרון תרגילים בארבע פעולות החשבון. 

עם זאת, אנו כן סבורים כי המסגרת כוללת 

היבטים חשובים הקשורים לאלגוריתמים 

 ,הסטנדרטיים העומדים בלב תכנית הלימודים

שידיעתם חשובה ואף הכרחית להוראה נאותה 

 של הנושא בשטח.  

נים באמצעות משימות אפיון מרכיבי הידע השו

 מתמטיות

בחלק זה נדגים כיצד ניתן ליישם את המסגרת 

המוצעת לבניית משימות מתמטיות התאורטית 

שתפקידן לסייע באבחון וקידום ידע מתמטי של 

מורים בנושא. המסגרת הנה גמישה ומאפשרת 

יישומים שונים, ובפרט, מאפשרת בניית 

קריטריונים אופרטיביים נוספים לכל אחד 

מאפשרת בניית משימות  כןו ,ממרכיבי הידע

 שונות ומגוונות לבחינת הקריטריונים המוצעים. 

במאמר זה אנו מתמקדים במרכיב הידע השני 

ידע לקשר בין האלגוריתמים לבין  -בלבד 

העקרונות המתמטיים הנמצאים בבסיסם. 

משימה כאשר כל  בהמשך מוצגות שלוש משימות,

מתאימה לקריטריון אופרטיבי אחר של מרכיב 

הידע השני. המשימות הוצגו במסגרת 

התמקצעות המורים למתמטיקה בבית הספר 

 .הועברו בשתי קבוצות לימוד במקביל ןה היסודי.

דקות כל מפגש.  80מפגשים של  20 -ב

ידי -על ונחוהשמורים  64במפגשים השתתפו 

 הכותבת הראשונה.  
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העקרונות המתמטיים שבבסיס ת שלוש

מפורטים במרכיב הידע ההאלגוריתמים השונים 

דונו עם המורים לפני הצגת המשימות ינ ,השני

 2המתמטיות המתוארות במאמר. על המשימות 

 6עד  2עבדו המורים בקבוצות קטנות של  3 -ו

ניתנה לעבודה יחידנית.  2 ומשימה ,מורים

העבודה של כל קבוצה על כל משימה הוקלטה 

וכל דפי  ,בהקלטות אודיו. כל ההקלטות שוכתבו

העבודה ומסמכים אחרים נאספו ונותחו. מידע 

איונות ינוסף לגבי עבודת המורים התקבל מתוך ר

חר סיום חלק ההשתלמות אישיים שנערכו לא

ים האלגוריתמים החישובי תשעסק בארבע

הבא מוצגות תשובות  הסטנדרטיים. בחלק

המורים על שלוש המשימות המתמטיות. קצוות 

 2 -ו 2הספקטרום של התשובות על המשימות 

מייצגות: תשובה ראשונה מראה ידע פרוצדוראלי 

ידע קונספטואלי ברמה  –ותשובה שנייה  ,בלבד

מציגות  3גבוהה. התשובות למשימה מספר 

פטואלי. כאמור, רמות שונות של ידע קונס

תשובות המורים נועדו להדגים את הפוטנציאל 

ן רמות שונות של ולאבח תאורטיתשל המסגרת ה

 הידע בנושא. 

ניתוח הפתרונות השגויים  – 5משימה 

 בארבעת האלגוריתמים

המשימה מתאימה לקריטריון האופרטיבי הראשון 

(. למורים 2של מרכיב הידע השני )ראו טבלה 

פתרונות שגויים לתרגילי חישוב ניתן אוסף של 

בארבע פעולות החשבון, כאשר השגיאות היו 

קשורות לערך המקום ולארגון מחדש של מספר. 

 2מדגים ארבעה פריטים מתוך האוסף 2איור 

קרון של ערך המקום/המבנה יהמתקשרים לע

( 2העשרוני. עבור כל פתרון המורים התבקשו: )

פשריות ( להציע סיבות א2לתאר את השגיאה, )

( להציע דרכים אפשריות לטיפול 3לשגיאה, )

                                                           
כותבי ידי -ופותחו על( 2003הפריטים הותאמו מתוך זסלבסקי ) 2

 ,על סמך הניתוח המתמטי של האלגוריתמים המאמר

בשגיאה. המורים התבקשו תחילה לדון במשימה 

בקבוצות קטנות ואז לרשום את התשובה 

 קבוצה בדף עבודה משותף.ההמוסכמת על 

 

 

 

 

 תשובה: 

 

 

 

 

 דוגמאות לפתרונות שגויים מתוך: 5איור 

 2משימה  

ש לציין כי למרות ששני העקרונות המתמטיים י

דונו לפני ביצוע המשימה, לא ניתנו הנחיות ינ

מפורשות לגבי השימוש בשמות המתמטיים 

המדויקים של העקרונות. לפיכך, השוני בתשובות 

נבע מהחלטת המורים להשתמש או לא  המורים

הכוללת שמות  ,להשתמש בשפה קונספטואלית

או  ,מתמטיים של החוקים והעקרונות המתמטיים

 להשתמש בשפה טכנית )שפה פרוצדוראלית(. 

 (:2כפל מאיור ה)בהתייחס לתרגיל  תשובה א

 תיאור השגיאה: לא כתב במקום המתאים.

 סיבות אפשריות לשגיאה: שכח להזיז את

 הספרות בכפל.

דרכים אפשריות לטיפול בשגיאה: לעשות חזרה 

 על טכניקה של כפל ארוך.

בתשובה א אין התייחסות מפורשת לעיקרון ערך 

המקום או המבנה העשרוני שבבסיס השגיאה. 

הסבר השגיאה ודרך הטיפול עמומים ומתייחסים 
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להיבטים הטכניים של ביצוע האלגוריתם. בעיקר 

נעשה גם שימוש במושגים המעידים על 

התייחסות טכנית לנושא: "שכח להזיז", "יש 

לעשות חזרה על טכניקה". תשובות דומות 

התקבלו גם עבור הפריטים האחרים מתוך 

האוסף. חשוב לציין, כי גם בהקלטות האודיו של 

תמטיים עבודת הקבוצה לא הוזכרו העקרונות המ

 שבבסיס האלגוריתמים.

 (:2כפל מאיור ה)בהתייחס לתרגיל  תשובה ב

תיאור השגיאה: התלמיד לא יודע את מיקום 

 פי ערכו במבנה העשרוני. -המספר על

סיבות אפשריות לשגיאה: התלמיד לא מבין את 

זה  2045מספר המשמעותו של ערך המקום של 

זה מאות. הוא לא מבין גם את  438 -ו ,עשרות

חשיבות החיבור בין יחידות מתאימות בשלב 

 החיבור. 

דרכים אפשריות לטיפול בשגיאה: לבקש מהילד 

. האם 300x200=40,000שיעשה אומדן כגון:  

? להסביר לילד 356x223=2554: יתכן שיעכשיו 

עשרות, ולכן  2045עשרות זה  5כפול  223 -ש

במקום המתאים לעשרות על  ןצריך לכתוב אות

 מנת לחבר אחר כך בין יחידות מתאימות. 

 ,בתיאור השגיאה וסיבותיה המופיעים בתשובה 

מתייחסים למושגים ולעקרונות המתמטיים אשר 

בבסיסה: ערך המקום )של תוצאות הביניים של 

הכפל( וחיבור בין יחידות מתאימות. דרך הטיפול 

לעקרונות בשגיאה כוללת התייחסות וקישור 

המתמטיים ומשמעותם: כפל בעשרות, וחשיבות 

החיבור בין יחידות מתאימות )יחידות עם יחידות; 

עשרות עם עשרות וכדומה(. התשובה מהווה 

ראיה לידע קונספטואלי של המורים בהתאם 

לקריטריון האופרטיבי הראשון של מרכיב הידע 

 . 2המוצג בטבלה  ,השני

 

 האלגוריתםהסבר שלבי  – 0משימה 

המשימה תואמת את הקריטריון האופרטיבי השני 

. מטלות 2של המרכיב השני המוצג בטבלה 

דומות ניתנו למורים עבור האלגוריתמים לחיסור, 

ניסוח המשימה עבור להלן כפל וחילוק. 

  האלגוריתם לכפל:

מורה בחדר המורים ניגש אליך בבקשה לפתור 

טי תרגיל כפל באמצעות האלגוריתם הסטנדר

לכפל. לאחר מכן, הוא מבקש לעבור על כל שלבי 

הפתרון ולהזכיר לו את כל הנימוקים המתמטיים 

לכל שלב ושלב בצורה הכי מפורטת שאפשר 

)הוא נכנס ללמד את הנושא בכיתה(. הוא מבקש 

להתייחס לכל החוקים והעקרונות המתמטיים 

 העומדים בבסיס צעדי האלגוריתם. 

   29כפול  635תרגיל הכפל:  

( לפתור 2במהלך המשימה המורים התבקשו: )

תרגיל כפל באמצעות האלגוריתם הסטנדרטי 

( לנמק כל שלב ושלב של הפתרון 2לכפל; )

באמצעות החוקים והעקרונות המתמטיים 

העומדים בבסיסם. כל מורה התבקש לכתוב את 

התשובה באופן יחידני. בהמשך נדגים תשובות 

ותשובה ב  ,כניתשובה א בעלת אופי ט –שונות 

המעידה על ידע קונספטואלי מעמיק בהתאם 

לקריטריון האופרטיבי השני של מרכיב הידע 

 . 2המופיע בטבלה  ,השני

 

פתרון באמצעות האלגוריתם הסטנדרטי : 0איור 

 2לכפל מתוך משימה 

635 

29 

3690 

910 

22290 
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 (:2)בהתייחס לאיור  תשובה א

. רושמים את התוצאה 3690        635כפול   9 

 במקום מתאים.

. את התוצאה מזיזים 910        635כפול  2

מקום אחד שמאלה. )אפשר לרשום אפס כשומר 

 מקום  כדי שלא ישכחו להזיז(. 

 .22290מחברים את התוצאות ומקבלים 

בתשובה א, הוזכרו היבטים טכניים בלבד של 

האלגוריתם לכפל, על אף הבקשה המפורשת 

להתייחס לעקרונות המתמטיים שבבסיס 

התהליך. מכך ניתן להסיק, לכל הפחות, כי 

המורה המשיבה לא רגילה לדבר על האלגוריתם 

במושגים של עקרונות מתמטיים העומדים 

גוריתם בבסיסו, ולא רגילה לקשר בין צעדי האל

 לעקרונות המתמטיים הקשורים אליהם. 

 (:2)בהתייחס לאיור  תשובה ב

להסביר שאנחנו מפרקים את  ראשית צריך

 :ומכפילים כל חלק בנפרד 9 -ו 20 -ל 29המספר 

לאחר מכן חייבים להזכיר את חוק  .635×(2089)

 :הפילוג בכפל על מנת להסביר את הכפל

(2089)×635. 

 2 -יחידות, ו 3690זה  635יחידות כפול  9

עשרות. לכן חייבים  910זה  635עשרות כפול 

מתאים. אלה הלכתוב את התוצאה במקום 

מרכיבי המפתח של ההסבר. רק אחרי שמבינים 

אותם בצורה טובה אפשר להתקדם. בסוף 

מחברים את  תוצאות הביניים של הכפל תוך כדי 

 ת. הקפדה על חיבור יחידות מתאימו

צעדי האלגוריתם מקושרים לשלושת   בתשובה ב

העקרונות המתמטיים המרכזיים אשר בבסיסו: 

ארגון מחדש של מספר, חוק הפילוג וערך המקום. 

הקישור לעקרונות מעיד על ידע קונספטואלי 

פי מרכיב הידע השני המופיע בטבלה -מעמיק על

. בפתרון ניתן לראות גם רישום אופקי של 2

תרון המעיד על ידע מעמיק של פ –התרגיל 

פי מרכיב הידע הרביעי המופיע -האלגוריתם על

 .2בטבלה 

 2וגם עבור משימה  2לסיכום, עבור משימה 

התקבלו תשובות טכניות וגם תשובות 

קונספטואליות מעמיקות. יש לציין הבדלים 

עוסקת  2מהותיים בין שתי המשימות: משימה 

ת במורה עוסק 2בתשובות של תלמידים ומשימה 

אין הנחיה מפורשת להתייחס  2)עמית(; במשימה 

לעקרונות מתמטיים שבבסיס האלגוריתמים בזמן 

 ישנן הנחיות ברורות לכך.   2שבמשימה 

 תרגום מאלגוריתם לרישום במאוזן – 5משימה 

במהלך ההשתלמות, הוצגו בפני המורים מספר 

משימות העוסקות בתרגום מאלגוריתמים 

 במאוזן. המורים נחשפוחישוביים לרישום 

 תלמשימות העוסקות בתרגום כל ארבע

 ,האלגוריתמים. כל המשימות נוסחו באופן דומה

והשוני היחידי היה בסוג האלגוריתם שנדרשו 

לתרגם. המורים עבדו על המשימות בקבוצות 

קטנות והתבקשו לכתוב את התשובה בדף עבודה 

( להתבונן 2שקיבלו. במשימה המורים התבקשו: )

בפתרון של תרגיל באמצעות האלגוריתם 

( לתרגם את שלבי האלגוריתם 2הסטנדרטי; )

( להסביר כל מעבר 3) הסטנדרטי לרישום במאוזן;

קרון מתמטי יבפתרון במאוזן באמצעות חוק או ע

מתאים. שלב התרגום מאלגוריתם לרישום 

( מתאים למרכיב הידע הרביעי בטבלה 2במאוזן )

( 3ידי עקרונות מתאימים ) -ושלב ההסבר על ,2

 של המרכיב השני.  3מתאים לקריטריון 

המשימה שעסקה באלגוריתם לחילוק ניתנה 

 ,במפגש האחרון של החלק שעסק באלגוריתמים

לאחר שנחשפו למשימות דומות באלגוריתמים 
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 20מתוך  1לחיבור, חיסור וכפל. למרות זאת, 

קבוצות המורים שעבדו על המשימה לא הצליחו 

שלבי האלגוריתם לחילוק לרישום את לתרגם 

ו דפים ריקים. יש להניח כי הסיבה והחזיר ,במאוזן

לקושי התעוררה כתוצאה של מידת המורכבות 

הגבוהה של המשימה יחסית למשימות הקודמות. 

רק מורים בעלי ידע קונספטואלי של האלגוריתם 

לחילוק הצליחו לרשום את האלגוריתם בשורה. 

בהמשך מובאות שתי דוגמאות לתשובות המורים 

האלגוריתם לחילוק. שהצליחו לרשום במאוזן את 

אנו טוענים כי שתי התשובות מציגות רמות שונות 

 של הבנה קונספטואלית של האלגוריתם. 

 

 

 

פתרון תרגיל באמצעות אלגוריתם : 5איור 

 3סטנדרטי לחילוק מתוך משימה 

 (:3)בהתייחס לאיור  תשובה א
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 ,כפי שניתן לראות, בתשובה א, המורים נעזרו בשני מעברים על מנת לרשום את האלגוריתם בשורה

 והשתמשו במילים שלהם, לצורך הסבר המעברים. 

 (:3)בהתייחס לאיור  תשובה ב
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בתשובה ב המורים נעזרו בארבעה מעברים 

לצורך הרישום של האלגוריתם בשורה. את שני 

סבירו המורים באמצעות המעברים הראשונים ה

שמות מתמטיים מדויקים של העקרונות 

 המתמטיים שבבסיס האלגוריתם. 

מתוך ניתוח התשובות הכתובות של המורים, 

האישיים  איונותיועל סמך הר ,ניתוח הדיון הכיתתי

שנערכו לאחר סיום ההשתלמות, התברר כי 

הקבוצה הראשונה של המורים נעזרה במספרים 

שהופיעו בתרגיל וכך רשמה את הפתרון במאוזן. 

, 26במילים אחרות, המורים השתמשו במספרים 

וניסו לשלב מספרים אלה על מנת לכתוב  2 -ו 12

תרגיל מתאים בשורה. לאחר שסיימו את 

לו שלא ניתן להסביר את הרישום, הם גי

ידי -המעברים השונים של הרישום במאוזן על

חוקים או עקרונות מתמטיים שבבסיס האלגוריתם 

ולכן השתמשו במילים שלהם לצורך  ,לחילוק

הסבר המעברים. הקבוצה השנייה עבדה בדרך 

שונה. הם התחילו משחזור של העקרונות 

 ,המתמטיים העומדים בבסיס האלגוריתם לחילוק

מעברים  ילובהתאם לעקרונות השונים החליטו או

לרשום ברישום במאוזן על מנת שיתאימו לשמות 

של העקרונות. כתוצאה מכך, המורים הצליחו 
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לדייק בשמות החוקים ולהתאימם בצורה נאותה 

 למעברים השונים.

 סיכום והשלכות

חקר נושא הידע המתמטי הייחודי הנחוץ להוראה 

נוך המתמטי. חוקרים הנו תחום חדש יחסית בחי

העוסקים בתחום ממליצים להתמקד בהגדרת 

מרכיבי הידע הנחוץ להוראה בתחומי התוכן 

. (Hill, 2010; Sullivan, 2011)השונים 

המחקרים המטפלים בידע המורים בנושא 

ארבעת האלגוריתמים החישוביים הסטנדרטיים 

ה די הצורך לגבי הידע לא מספקים תמונה רחב

אלגוריתמים, תוך התייחסות ה תשל כל ארבע

מפורטת למרכיבי הידע השונים בכל אלגוריתם 

ואלגוריתם. המחקר המתואר ממשיך ומעמיק את 

 Ball, Hill & Bass (2005 ;)Maמחקרם של  

 ,Zaslavsky  & Peled (2009) ושל ;(2888)

עוסק בכל ארבעת האלגוריתמים החישוביים. ו

המאפשרת אבחון  תאורטיתהמחקר מציג מסגרת 

מורים בנושא האלגוריתמים של וקידום ידע 

הסטנדרטיים של ארבע פעולות החשבון. בהתאם 

לשיקולים התאורטיים והשיקולים הדידקטיים 

בבניית המשימות המתמטיות שהוצגו במאמר, 

המוצעת  תאורטיתאנחנו סבורים כי המסגרת ה

כוללת מרכיבי ידע הנחוצים להוראת הנושא 

לשמש כבסיס איתן  גרת יכולהבשטח. המס

לאבחון ולקידום ידע  ,לתכניות להכשרת המורים

המורים בנושא. לצורך הגדרת מרכיבי הידע 

שמה דגש על  תאורטיתהשונים, המסגרת ה

ידיעת הקשרים בין האלגוריתמים השונים לבין 

, העקרונות המתמטיים העומדים בבסיסם. בנוסף

רכיבי שהוא מדגים כיצד ממ המחקר תורם בכך

הידע השונים ניתן לגזור קריטריונים אופרטיביים 

לבחינת מרכיבי הידע השונים, ובהתאם 

לקריטריונים השונים לבנות משימות מתמטיות 

מתאימות. תשובות המורים לשלוש המשימות 

המובאות במאמר מדגימות את הפוטנציאל של 

לאפיין ידע של מורים ברמות  תאורטיתהמסגרת ה

רים שתהליך זה ניתן להכללה שונות. אנו סבו

ה ובחינת מרכיבי ידע יומספק קווים מנחים לבני

גם עבור נושאים מתמטיים אחרים בעלי מאפיינים 

נושאים בעלי אופי טכני כגון אלגוריתמים  –דומים 

 אחרים, משוואות וכדומה. 

ברצוננו להציג המלצה אישית לאופן  ,לסיכום

בניית משימות מתמטיות שמטרתן לאפיין ולקדם 

ידע של מורים בנושאים בעלי אופי טכני. מומלץ 

לתכנן מגוון רחב של משימות ובחלקן להדגיש 

ולא להסתפק  ,קשרים בין המושגים השונים

בביצוע של צעדים טכניים בלבד. אחת הדרכים 

ור בין הייצוגים לעשות זאת היא לבקש לעב

השונים הקשורים לנושא )בדומה לדרישה לתרגם 

אלגוריתמים שונים לרישום במאוזן(, או לבקש 

להסביר ולנמק את הצעדים הטכניים באמצעות 

עקרונות או חוקים מתמטיים העומדים בבסיסם. 

בנוסף לכך, על המשימות להדגיש דמיון ושוני בין 

ת דמיון מושגים מתמטיים שונים )בדומה להדגש

ושוני בין האלגוריתמים השונים במהלך ביצוע 

המחקר המתואר(. כל אלה יכולים לסייע 

בהעמקת הידע בנושא ובהפיכתו מנושא טכני 

 לנושא המדגיש ומקדם הבנה.

 

 

 

 

 

 15 2026, יוני 25גיליון     0222מספר חזק 



 מקורות 

 . 63-39, 6, 0222מספר חזק . החילוק הארוך כמשל(. 2003) 'זסלבסקי, א

ידע של מורים על הקשרים בין אלגוריתמים סטנדרטיים של ארבע פעולות החשבון (. 2022) 'רווה, א
מכון טכנולוגי  –הטכניון  .עבודת גמר לקראת תואר דוקטור העקרונות המתמטיים שבבסיסם.לבין 

 לישראל. 

Ball, D. L., Hill, H. C. & Bass, H. (2005). Knowing mathematics for teaching: Who 
knows mathematics well enough to teach third grade, and how can we decide? 
American Educator, fall 2005, 15-46.  

Davis, B. & Simmt, E. (2006). Mathematics – for – teaching: an ongoing investigation 
of the mathematics that teachers (need to) know. Educational Studies in 
Mathematics, 61, 293-319. 

Fuson, K. C. (1992). Research on whole number addition and subtraction. In: D. 
Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 
243-275). New York: Macmillan. 

Hiebert, J. & Carpenter, T. P. (1992). Learning and teaching with understanding. In: D. 
A. Grouws (Ed.). Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning 
(pp. 65-97). NY: Macmillan. 

Hill, H. C. (2010). The nature and predictors of Elementary teachers' mathematical 
knowledge for teaching. Journal for Research in Mathematics Education, 41(5), 
513-545.  

 
Hill, H. C., Blunk, M. L., Charalambous, C. Y., Lewis, J. M., Phelps, G. C., Sleep, L. & 

Ball, D. L. (2008). Mathematical knowledge for teaching and the mathematical 
quality of instruction: An Exploratory study. Cognition and Instruction, 26, 430-511.  

Kilpatrick, J., Swafford, J. & Findell, B. (2001). Adding it up: helping children learn 
mathematics. Washington, DC: National Academy Press.   

Lee, J. E. (2007). Making sense of the traditional long division algorithm. Journal of 
Mathematical Behavior, 26, 48-59.  

Leikin, R. & Levav-Waynberg, A. (2007). Exploring mathematics teacher knowledge to 
explain the gap between theory – based recommendations and school practice in 
the use of connecting tasks. Educational Studies in Mathematics, 66, 349-371. 

Ma, L. (1999). Knowing and teaching elementary mathematics. NJ: Lawrence 
Erlbaum. 

NCTM (National Council of Teachers of Mathematics) (2000). Principles and 
standards for teaching mathematics. Reston: Author. 

Peled, I. & Zaslavsky, O. (2008). Beyond local conceptual connections: Meta-
knowledge about procedures. For the Learning of Mathematics, 28(3), 28-35.  

Skemp, R. R. (1987). The psychology of learning mathematics. Hillsdale, NJ: Erlbaum.  

Sullivan, P. (2011). Identifying and describing the knowledge needed by teachers of 
mathematics. Journal of Mathematics Teacher Education, 14, 171-173.  

 52 2026, יוני 25גיליון     0222מספר חזק 

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue6/hiluk_orit_zaslvski.pdf


Tchoshanov, M. A. (2011). Relationship between teacher knowledge of concepts and 
connections, teaching practice, and student achievement in middle grades 
mathematics. Educational Studies in Mathematics, 76, 141-164. 

 

 ד"ר אירה רווה
מרצה למתמטיקה ולחינוך 

מתמטי במכללת אורט 
 בראודה ובמכללת אורנים.

כנית לתעודת רכזת הת
הוראה משולבת בהנדסה 

ומתמטיקה באורט 
מנחת  בראודה, כרמיאל.

השתלמויות מורים וחוקרת 
בתחום הידע המתמטי 

הייחודי להוראה, של 
 .מורים למתמטיקה

 קויצ'ו בוריס  "מפרופ
חבר סגל במחלקה לחינוך 

למדע וטכנולוגיה של 

הטכניון. מחקרו מתמקד 

בהוראת ולמידת מתמטיקה 

דרך פתרון וחיבור בעיות 

 .מאתגרות
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