
בשנת הלימודים תשע"א החל מהלך ארצי כולל 

אחיד ומתואם של השתלמויות, אשר מטרתו 

הידע המתמטי והפדגוגי של המורים  העמקת

המלמדים מתמטיקה בבית הספר היסודי, לקראת 

 הוראת מתמטיקה מיטבית. 

במאמר זה נציג את מטרת ההשתלמויות, את 

שיתופי הפעולה שנוצרו באמצעותן, ונתמקד 

במודל שנבנה תוך כדי שיתוף פעולה, להעברת 

שיעורים בהשתלמויות מורים למתמטיקה. זאת 

 באמצעות פעילות אריתמטית בנושא החיסור. 

 

 מטרת ההשתלמויות

מהלך ההכשרה להוראת המתמטיקה, הוא מהלך 

משותף של האגף לחינוך יסודי ושל הפיקוח על 

המתמטיקה. המהלך מלווה בהשתלמויות 

ב. מטרתו, -להוראת מתמטיקה של מורי א

להעמיק את ידע התוכן המתמטי והפדגוגי של 

ו ההשתלמויות המורים. באופן ספציפי יותר, כוונ

ללימוד מושגים מתמטיים דרך בעיות 

ואסטרטגיות לפתרון, שילוב מיומנויות חשיבה, 

שילוב הבנה מושגית עם הבנה פרוצדוראלית, 

ושילוב אמצעים מתוקשבים המשמשים בהוראה: 

להדגמה, להצגת בעיה, להתנסות, לגיבוש 

תרון, לתרגול ולהכללה. כל אלה, אסטרטגיות פ

וש במחברת ובאמצעי התרגול לצד המשך השימ

 המסורתיים. 

 

 שיתופי הפעולה

חשוב להדגיש את שיתופי הפעולה שנוצרו לאורך 

התהליך. המתווה להשתלמות, הסילבוס ומערכי 

ידי הפיקוח על הוראת -השיעור, ניתנו על

קיימנו המתמטיקה. אנחנו )מנחות ההשתלמות(, 

מספר מפגשים משותפים, שוחחנו על מערך 

השיעור ועל אופן הנחייתו בהשתלמות, בהקשר 

של אופי קבוצת המשתלמות, מספר המשתלמות, 

הידע הדיסציפלינארי שלהן, הידע הפדגוגי אותו 

נרצה להבנות, התחברות אישית של המנחה 

 לנושאים, בחירת המשימות שיבוצעו בכיתה, ואת

וקישור למאמר רלוונטי.  השתלמותאלו שיודגמו ב

מצאנו לנכון, שיש לקשר לתכנים נוספים ואף 

ליצור זוגות או קבוצות עבודה לשיתופי פעולה 

ולהפריה הדדית בין המשתלמות. בכל אלה 

שילבנו יישומון או פעילות ממוחשבת בהתאם 

 לתוכן המתמטי שנלמד. 

 מספריםפעילות בחיסור 
להעברת שיעור  כמודל

 בהשתלמות מורים למתמטיקה

 רונית 
צינצינטוס -בסן
 ענת מניו
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המודל להעברת שיעור בהשתלמות מורים 

 למתמטיקה 

 ה ברמת מורה;משימ .א

פעילויות עם אוריינטציה לכיתה ברמת  .ב

 הלומדים;

חשיפת המשתלמות לתוצרים מהשטח  .ג

 שהועברו בכיתה לתלמידים;

 הצגת יישומון רלוונטי ואופן שילובו בהוראה.  .ד

 

נדגים מודל זה באמצעות פעילות בחיסור 

 מספרים. 

 

  א. התמודדות עם משימה ברמת מורה

 משימת החיסור.פתחנו את ההשתלמות בשיגור 

 

ספרתי -המשתלמות התבקשו לכתוב מספר דו

, 9עד  2מזוג ספרות שבחרו מבין הספרות 

ובנוסף, לכתוב את המספר המתקבל כתוצאה 

מהחלפת המיקום שבין העשרות ליחידות. 

 5, 4לדוגמה, משתלמות שבחרו את הספרות 

 45, הציגו את המספר 54ויצרו את המספר 

שהתקבל כתוצאה מהיפוך הספרות. כאשר 

ובנה הכוונה התבקשו המשתלמות לחסר את ה

המספר הקטן מהמספר הגדול, תוך התייחסות 

לאסטרטגיה הנוחה ביותר לפתרון עבור כל אחת 

ספרתי -הספרות ליצירת המספר הדו 9מהן. 

נכתבו על הלוח. מכיוון שלא ניתנו על גבי 

ספרות זהות  2כרטיסים ניתן היה לבחור 

ספר גדול( או )במקרה זה לא יהיו מספר קטן ומ

 ספרות שונות. 2לחילופין, 

לאחר מספר התנסויות, בחרה כל משתלמת 

גבי נייר ותלתה -תרגיל אחד אותו כתבה בגדול על

אותו על חבל שנמתח מקצה אחד של חדר 

ההשתלמות אל קצהו השני. עם סיומו של שלב 

זה ניתן היה להבחין במגוון תרגילים אשר הוצגו 

  יסה".לעיני כולם על "חבל הכב

 )להלן תמונה שצולמה במהלך הפעילות.(

 

בשלב הבא, תכננו חקר הדרגתי מכוון, הגעה 

לתובנות מתמטיות ולהכללה הנוגעות לפעולת 

החיסור בכלל ולמשימת החיסור הספציפית 

להתייחס  בפרט. לכן, המשתלמות התבקשו

באופן מתמטי לתרגיל שכתבו. למצוא תכונות 

 מעניינות בתרגילים ובהפרשים שקיבלו. 

בהנחיה ניתנו דוגמאות לאמירות אפשריות: 

"הספרות שבחרתי הן", "שתי הספרות שבחרתי 

שונות/זהות", "שתי הספרות הן מספרים זוגיים", 

 וכדומה. 

התקיים סבב בו התייחסה כל משתלמת לתרגיל 

אותו כתבה. את האמירות כתבנו על לוח הכיתה. 

בחרנו להדגים אמירות אלה בטבלה מסודרת 

המאחדת את האמירות המתמטיות הראשוניות 

  של המשתלמים.

בטבלה ניתן היה לראות שיש התייחסות לספרות 

 שנבחרו, למספרים שנבנו, להפרש בין הספרות,

 חיסורהשיגור משימת 

  .9,0,7,6,5,2,3,2,1   הספרות נתונות

-דו מספר הספרות באמצעות כתבו

 .)הספרות יכולות להיות זהות( ספרתי

 מהחלפת המתקבל המספר את כתבו

 העשרות בין הספרות מיקום

 .ליחידות

את המספר הקטן מהמספר  חסרו

לכם )באסטרטגיה הנוחה הגדול 

 .ביותר(
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זוגיות המחוסר או -להפרש התרגיל, לזוגיות/אי

זוגיות ההפרש. מבחינתנו -המחסר, ולזוגיות/אי

היו אלה אמירות ראשוניות, אך מהותיות להמשך 

 התהליך.

חשוב לציין שהיו אמירות שחזרו על עצמן, אך כל 

המשתלמות היו פעילות ותרמו מדבריהן לשיח. 

לעתים הנוסח היה שונה במעט, ובכל זאת 

במיוחד  ההיגדים שנאמרו היו חשובים לא פחות,

של משתלמות  ןלאור העובדה שנאמרו מפיה

 שונות. 

השלב הבא היה הליך מכוון וממוקד בארגון 

 הנתונים. זאת על מנת לכוון את המורות לתהליך

חשיבה שיטתי הכולל: ארגון נתונים שיטתי, יכולת 

להכליל את ממצאי תהליך החקר, וגיבוש תובנות 

 מטיות עיקריות. מת

אחת הדרכים לאפיין את התרגילים הייתה כי ניתן 

 סוגי תרגילים: 2להבחין בין 

 פרות שלהם זהות ולכן ההפרשכאלה ששתי הס

, וכאלה ששתי הספרות שלהם שונות. בכל 0הוא 

שונות, יש תרגילי החיסור אשר הספרות בהן 

לבצע פריטה. ההסבר לכך הוא שאחת הספרות 

מייצגת ערך גדול יותר. במקרה של מבין השתיים 

המספר הגדול, הספרה הזו תהיה ממוקמת תמיד 

במקום של העשרות, ובמקרה של המספר הקטן 

ספרה זו תהיה ממוקמת תמיד במקום של 

 היחידות. לכן, יווצר מצב שבו מחסרים ביחידות

"מספר גדול ממספר קטן", ולכן תמיד תתבצע 

 פריטה. 

 

 

 

 

 

63=95-59 45=22-22 63=44-44 

 . 63הפרש המספרים הוא  . 45הפרש המספרים הוא   .63הפרש המספרים הוא 

 .4 -ו 4בחרתי בספרות  .2 -ו 2בחרתי בספרות   .9 -ו 5בחרתי את הספרות 

 .44 -ו 44את המספרים  יצרתי .22 -ו 22יצרתי את המספרים   .95 -ו 59יצרתי את המספרים 

-מספרים אי יוצרות שניהספרות 

 זוגיים.

 מספרים זוגיים. יוצרותהספרות  זוגי.-מספר זוגי ואי יוצרותהספרות  

 ההפרש זוגי. זוגי.-ההפרש אי  זוגי.בין הספרות ההפרש 

 המחוסר זוגי. המחוסר זוגי.  זוגי.-המחוסר אי

 זוגי. המחסר זוגי.-המחסר אי  זוגי.-המחסר אי

 הפרש התרגיל זוגי. זוגי.-הפרש התרגיל אי  הפרש התרגיל זוגי.

 .9הפרש המספרים כפולה של  .9הפרש המספרים כפולה של   .9הפרש המספרים כפולה של 

 4הפרש הספרות שבחרתי הוא  .5הפרש הספרות שבחרתי הוא   .4הפרש הספרות שבחרתי הוא 
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 ובהר למשתלמות ההבדל בין המרה לפריטה:ה

יחידות  20בשיטה העשרונית: החלפת  המרה

עשרוניות זהות ביחידה עשרונית אחת שערכה 

 .20גדול פי 

בשיטה העשרונית: החלפת יחידה  פריטה

יחידות עשרוניות, כשערכה  20 -עשרונית אחת ב

היחידות קטן מהיחידה האחת  20 -של כל אחת מ

  .20פי 

טבלת מיון לאחר מכן, נחשפה בפניי המשתלמות 

, המופיעה להלן, והן התבקשו לשבץ בה ריקה

תרגילים מתאימים, ולנסות למלא את כל 

 אפשריים.ה התרגילים

 
 לקבוצות התרגילים את מיינו

 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

לאחר התנסות עצמית, החל סבב לשיבוץ 

תרגילים מתאימים בטבלה, תוך התייחסות לאופן 

שבו ניתן לשבץ את התרגילים כך שיווצר רצף 

תרגילים שיטתי. נשאלו שאלות כמו: האם בכל 

 העמודות מספר שווה של תרגילים? 

באיזו עמודה ניתן להציב הכי הרבה אפשרויות? 

 ל עמודה?מאיזה תרגיל בחרתן להתחיל בכ

 האם משנה סדר רישום התרגילים ועוד. 

הועלתה הצעה לרשום כותרות לעמודות 

המתארות את כל ההפרשים האפשריים בין 

 הספרות.

להלן טבלה המציגה באופן שיטתי את כל 

 האפשרויות עבור כל הפרשי הספרות האפשריים.  

הפרש 

 2הספרות 

הפרש 

 3הספרות 

הפרש 

 2הספרות 

הפרש 

 5הספרות 

הפרש 

 6הספרות 

הפרש 

 7הספרות 

הפרש 

 0הספרות 

הפרש 

 9הספרות 

הפרש 

 2הספרות 
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באותו אופן, מתוך יישומון דיאגרמות, הוצג הקשר בין הפרש הספרות לבין מספר התרגילים שניתן 

 להתאים לכל הפרש ספרות. ככול שהפרש הספרות גדול יותר כך מספר התרגילים קטן יותר. 

 

 דיאגרמה המתארת את מספר התרגילים השונים שניתן לבנות עבור כל הפרש ספרות

הפרש 

 2הספרות 

הפרש 

 3הספרות 

הפרש 

 2הספרות 

הפרש 

 5הספרות 

הפרש 

 6הספרות 

הפרש 

 7הספרות 

הפרש 

 0הספרות 

הפרש 

 9 הספרות

הפרש 

 2הספרות 

91-19=72 81-18=63 71-17=54 61-16=45 51-15=36 41-14=27 31-13=18 21-12=9 11-11=0 

 
92-29=63 82-28=54 72-27=45 62-26=36 52-25=27 42-24=18 32-23=9 22-22=0 

  
93-39=54 83-38=45 73-37=36 63-36=27 53-35=18 43-34=9 33-33=0 

   
94-49=45 84-48=36 74-47=27 64-46=18 54-45=9 44-44=0 

    95-59=36 85-58=27 75-57=18 65-56=9 55-55=0 

     96-69=27 86-68=18 76-67=9 66-66=0 

      97-79=18 87-78=9 77-77=0 

       98-89=9 88-88=0 

        99-99=0 
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בשלב הזה, בחרנו להציג שאלות מכוונות על מנת 

להוביל לראייה כוללת המקשרת בין התרגילים 

השונים, תוך כדי הצגת השאלות שנשאלו. 

במאמר זה נתייחס, גם לתשובות רלוונטיות 

 להבנת תהליך ההתמודדות בפתרון המשימה.

 95-59את מי מחסרים ממי? לדוגמה, בתרגיל  -

 ולא להיפך.  95 -מ 59חיסרתי את  -ניתן לומר 

 מהו הפרש הספרות בכל תרגיל?  -

 האם יש צורך בפריטה?  -

 צורך בהמרה?  האם יש -

באילו מן התרגילים יש פריטה? מסתבר  -

-שברובם, כמעט בכולם, פרט למספרים דו

 ספרתיים בעלי ספרות זהות. 

 אילו הפרשי ספרות "באים בחשבון"?  -

? )לא, שהרי לא 9האם קיים הפרש ספרות  -

 כספרה בפעילות הזו.( 0לקחנו את 

האם יש קשר בין הפרש הספרות להפרש  -

 המספרים? 

 

בשלב ההכללות והמסקנות, בחנו את הקשר בין 

הפרש הספרות להפרש המספרים. מצאנו, 

. 9שהפרש המספרים הוא תמיד כפולה של 

, 9הפרשי המספרים יכולים להיות הכפולות של 

. 9הוא כפולה של  0הדגשנו כי גם . 22עד  0 -מ

המספרים הוא מכפלת  לסיום מצאנו, שהפרש

 כלומר, .9 -הפרש הספרות ב

 

ככל שההפרש בין הספרות קטן יותר, כך גדל גם 

מספר התרגילים שניתן לכתוב. כאשר הפרש 

 ניתן לכתוב רק תרגיל אחד 4הספרות הוא 

ניתן לכתוב  0. כאשר הפרש הספרות הוא 92-29

 . 22-22עד  99-99תרגילים:  9

 

 לאחר ההכללות והמסקנות כוונו המשתלמות

שאלות  לתהליכי הבנה, תובנה והעמקה. נשאלו

 כגון: 

מהו הפרש המספרים כאשר ידוע שהפרש  .9

 ?  5הספרות הוא 

אם ידוע הפרש הספרות, אזי הפרש המספרים 

 . 45=     5×    9כי:     45יהיה 

, 5בכל התרגילים שהפרש הספרות שלהם הוא 

 .  45הפרש המספרים יהיה 

 .22-22= 45,  46-64= 45לדוגמה:  

 

מהו הפרש הספרות כאשר ידוע שהפרש  .0

 ? 72המספרים 

. ניתן 9ידוע כי הפרש המספרים הוא כפולה של 

, ומכאן שהפרש הספרות  9=____× 63לומר כי  

   2,5. הספרות המתאימות להיבחר הן:  4הוא 

 .63וכו'. הפרשי כל המספרים יהיו   6,2,  2,3

 

כיצד נוכיח כי תמיד הפרש המספרים שווה  .7

 ?1 -הפרש הספרות ב למכפלת

 

לאחר שהמשתלמות הגיעו לתובנה כי תמיד 

שווה להפרש  9 -מכפלת הפרש הספרות ב

המספרים, הן ניסו להוכיח זאת באופן אלגברי. 

ספרתי -הועלו רעיונות כיצד לכתוב מספר דו

בהינתן שתי ספרות, כיצד ייכתב המספר ההפוך 

. 9 -לו, וכיצד תיכתב מכפלת הפרש הספרות ב

ב לעודד ולאפשר למשתלמים להגיע )חשו

 להוכחה לבד, ובמידת הצורך לכוון אותם.( 

 

מייצג את   , כאשר    -ו    בחרנו שני משתנים

מייצג את ספרת האחדות,    -ספרת העשרות, ו

      -ו

 .(     )ספרתי היא: -תבנית המספר הדו

ספרתי עם אותן ספרות -תבנית המספר הדו

 .(     )בסדר הפוך היא:  

=     X   1   ההפרש בין הספרות

 מספריםהפרש ה
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ההפרש בין שתי תבניות המספרים הוא:  

(     )  (     ).  

 נבצע את החיסור.

(     )  (     )   

                  

 .(   )   ונקבל את התבנית:  

אם כך, מצאנו כי הפרש המספרים הנו תמיד 

(, ואף מצאנו, 9 -)מספר המתחלק ב 9כפולה של 

כי הפרש המספרים, הנו תמיד מכפלת ההפרש 

 . 9בין הספרות של המספר במספר 

 

ההפרש בין שני מספרים המורכבים הוכחנו כי: 

מאותן שתי ספרות אך בסדר הפוך, תמיד יהיה 

 .1 -שווה למכפלת הפרש הספרות ב

 

ב. אופן תכנון הפעילות עם אוריינטציה לכיתה 

 ברמת לומדים

טרם מפגש ההשתלמות, אנו המנחות, העברנו 

את הפעילות בכיתה ב, מתוך מחשבה שהצגת 

דברי התלמידים ואסטרטגיות הפתרון שלהם 

בעת התמודדותם עם המשימה, תעמיק את 

הבנת המשתלמות ותעורר עניין בעת הצגת 

בהשתלמות. מניסיוננו, המשימה המתמטית 

קישור בין תוכן מתמטי ל"שטח עצמו" מגביר את 

ההתעניינות של המשתלמות ומעצים את 

הרלוונטיות של המשימה ושל תחום התוכן 

-המתמטי. קיבצנו אמירות שנאמרו או נכתבו על

ידי התלמידים במהלכו ובסופו של תהליך החקר 

שעברו, וחשפנו אותן בהמשך למורות 

בתהליך, בלט דימיון ההתבוננות של המשתלמות. 

התלמידים למול אלה של המשתלמות. דהיינו, הן 

והן המשתלמות הגיעו לתובנות  תלמידי כיתה ב

מתמטיות דומות. להלן דוגמת תובנות אליהן 

הגיעו הן התלמידים והן המשתלמות, תוך שאנו, 

מנחות ההשתלמות ערכנו שינויים קלים בניסוח 

 התובנות.

זהה בין הספרות, מקבלים בכל הפרש  •

 תוצאה זהה.

 .9 -ההפרשים של המספרים גדלים ב •

 .9ההפרשים של המספרים הם כפולות  •

אפשרויות  9יש  0כאשר הפרש הספרות  •

 .שונות

 . 9סכום הספרות הוא  9בכפולות של  •

 בכל התרגילים חייבים לבצע פריטה. •

פעילות החיסור, מאפשרת עבודה עם תלמידים 

בגילים שונים, וניתן להתייחס אליה ברמות שונות 

ג, יכולים -של חקירה והעמקה. מורים בכיתות ב

להציג את המשימה ללא רמות גבוהות של 

הכללה. ניתן לצמצם את המשימה, עד כדי 

ספרתיים, בניית -הדרישה לבניית מספרים דו

וכים, ומהם הרכבה ספרתיים הפ-מספרים דו

ופתרון של תרגילי החיסור המתקבלים. במשימה 

 החלקית הזו באים לידי ביטוי: 

אופן שיגור המשימה; הבנת המשימה; 

אסטרטגיות ארגון דידקטיות מתמטיות; בניית 

ספרתי; בניית המספר ההפוך הבנוי -המספר הדו

מאותן הספרות; השוואה בין המספרים; מציאת 

פר הקטן; מונחים כגון: המספר הגדול והמס

מחסר, מחוסר, ספרות, הפרש הספרות, הפרש 

התרגיל; המבנה העשורי של המספרים; תרגילי 

חיסור עם פריטה; תרגילי חיסור ללא פריטה; 

הבחנה בדמיון ובשוני בין התרגילים השונים 

תלוי ברמת  –וניסיונות הכללה ברמות שונות 

 התלמידים בכיתה. 

)ראו סעיף ד בהמשך(  ביישומוןחשיפה ושימוש 

-יכולים להוות דרך להצגה נוספת של מספרים דו

ספרתיים בנוסף להצגתם באמצעי המחשה או 

 להצגתם בכתב. 

ו(, בהחלט יכולים -מורים בכיתות גבוהות יותר )ד

להציג את משימת החיסור כפי שהוצגה 

בהשתלמות, ולהגיע עם התלמידים לרמות 
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תלוי ברמת הכיתה, כפי שנעשה  –הכללה שונות 

  במפגש עם המשתלמות.

 

ג. חשיפת המורים לתוצרים מהשטח שהועברו 

 לתלמידים 

של  הדוגמאות הבאות לקוחות מתוך מחברות

תלמידים. אלה לא דוגמאות מן הכיתות של 

המורות המשתלמות. חשפנו את המורות 

לדוגמאות של תלמידים אותם אנחנו בחרנו ללמד. 

הדבר אפשר לנו "חיבור" טוב יותר לשטח, ואף 

גרם למורות להתעניין במה שנעשה בכיתות 

אחרות ולהשוות לכיתות שלהן. לדוגמה, תלמיד 

והציג  2פרות שהפרשן א, בחר באופן אקראי ס

תרגילי חיסור מתאימים. ניתן לראות במחברתו 

ספרתי ואת המספר -את הניסיונות ליצור מספר דו

הכתוב באותן ספרות אך בסדר הפוך. הוא פתר 

נכון את תרגילי החיסור, ואף מצא את הדומה בין 

התרגילים השונים שכתב. הוא הבחין שכל 

רות של . בחירת הספ9הפרשי המספרים שווים 

מספרים עוקבים מנעה ממנו את האפשרות 

לנסות להסיק מסקנות נוספות ולהגיע להכללות 

 ברמות גבוהות יותר.  

דוגמה אחרת היא של תלמיד ב אשר התנסה 

בפתרון תרגילים בהם הפרש הספרות שונה. ניתן 

. הוא מדגיש 5, 4, 2, 2לראות הפרש ספרות של 

מספר את דרך בניית המספרים, את כתיבת ה

מהספרות שבחר ואת בניית המספר ההפוך. 

ובכל  45, 63, 24, 9הפרשי המספרים היו שונים: 

 .9זאת הבחין שהפרשי המספרים, הם כפולות 

מתוך מחברות של תלמידים

 

 תלמיד א

 

 

 תלמיד ב

 הצגת יישומון רלוונטי ואופן שילובו בהוראה .ד

בשנים האחרונות מושם דגש רב בהשתלמויות 

ובהדרכת מורים על תכנון השיעור, העצמת 

היכולת של המורה ליצור הזדמנויות להבניית ידע 

משמעותי הממוקד בעקרונות מתמטיים ושילוב 

ידי העלאת -התקשוב. הבניית הידע נעשית על

רעיונות כשהמורה מאפשר לתלמידים להציג 

תקשוב מאפשר לייעל  אסטרטגיות שונות. שילוב

הצגת אסטרטגיות של תלמידים. בחרנו להציג 

במהלך ההשתלמות את יישומון החיסור, על מנת 

לאפשר לכל מורה להציג גם באמצעים ויזואליים 

את התרגיל, ולהסביר את אופן פתרונו לא רק 

 היישומוןבאמצעות כלי הכתיבה שברשותו. 

מאפשר הדגמה של פתרון תרגילי חיסור עם 

 פריטה, ואף מאפשר ארגון מחדש של המספרים.

בהמשך ולאחר ההתנסות בהשתלמות, המורים 

 יכולים לחשוף את תלמידיהם לדרך העבודה עמו.
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 של תרגיל חיסור עם פריטה הצגה

 

 התרגיל של מחדש ארגון

, מאפשרת היישומוןההמחשה באמצעות 

לתלמידים הצגת המספר והמספר ההפוך שנוצרו 

מהספרות שבחרו, יצירת התרגיל המתאים 

וחשיפה לדרכי פתרון נוחות, וזה תואם את 

ההנחיה במשימה שהוצגה, לפתור בדרך הנוחה 

 ביותר.

 

 נתבונן בתמונת היישומון שלעיל:

בו ספרת האחדות של המחסר,  56-65בתרגיל 

גדולה מספרת האחדות של המחוסר. במחוסר יש 

אחדות. בכדי לחסר, אנחנו צריכים  6 -עשרות ו 5

מחדש: לפרק אחת  56לסדר את המספר 

 26עשרות ועוד  4העשרות ליחידות, וכך לקבל 

יחידות. אסטרטגיית "ארגון מחדש" של מספרים 

המתמטית, מוצגת  כך שיתאימו לסיטואציה

(. לטענתה, על 2999) Liping Maבספרה של 

-המורים לכוון את תלמידיהם לראייה גלובלית

פי גישה זו מתקיים -כמותית של המספר. על

ארגון מחודש של המספר, ולכן לא מחסרים 

בהכרח יחידות מיחידות, עשרות מעשרות וכו', 

אלא מתבוננים על המספרים בשלמותם וכדי 

בצורה יעילה, מסיקים כי יש לארגן את לחשב 

המחוסר באופן אחר. לומדים שיפעלו בדרך זו, 

 ישכללו את אסטרטגיות הפתרון שלהם.

 

המשתלמות התנסו באפשרויות השונות 

המאפיינות יישומון זה. למשל, בעת משימת 

החיסור הבחינו כיצד ניתן להציג באמצעותו 

. 22 -מ 22הפחתה, כיצד ניתן לחסר את 

אמצעות היישומון ניתן להדגים ארגון אחר של ב

כך שיתאים למחסר. התמונה מתוך  22המספר 

היישומון ממחישה כיצד ניתן לבנות את המחוסר 

 2עשרות ועוד  4באופן כזה שיתאים. במקרה זה, 

יחידות. לאחר הארגון המחודש,  22עשרות ועוד 

 2עשרות מתוך העשרות ועוד  2ניתן להפחית 

היחידות )בצורה יעילה ופשוטה(  22 יחידות מתוך

 . 45ולהיוותר עם 

 

 

 

 

 

 

 

45=30222-20-2 

 

40220222-20-2 

 32 2024, יוני 25גיליון     0222מספר חזק 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_155_g_1_t_1.html?from=topic_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_155_g_1_t_1.html?from=topic_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_155_g_1_t_1.html?from=topic_t_1.html


 
 22-22=45 התרגיל

ניתן להציג  א
 את תרגיל:

45=30222-20-2 

ניתן להציג  ב
 את תרגיל:

45=40220222-20-2 

ניתן להציג  ג
 את תרגיל:

45=22240220-22-5 

ניתן להציג  ד
 את תרגיל:

45=32220-22-5 

 

במשימה דומה התנסו המשתלמות באופן שבו 

. כיצד ניתן 94 -מ 49ניתן להציג חיסור של 

כך שיתאים  94להדגים ארגון אחר של המספר 

למחסר? התמונה מתוך היישומון )יש להציג את 

יישומון החיסור( מדגימה כיצד ניתן לבנות את 

 4המחוסר באופן כזה שיתאים. במקרה זה, 

יחידות. לאחר  24עשרות ועוד  4ת ועוד עשרו

עשרות מתוך  4הארגון המחודש, ניתן להפחית 

היחידות,  24יחידות מתוך  9העשרות ועוד 

 . 45ולהיוותר עם 

 

 

 

 

 

 
   94-49=45 התרגיל

ניתן להציג  א
 את תרגיל:

45=40224-40-9 

ניתן להציג  ב
 את תרגיל:

45=40240224-40-9 

ניתן להציג  ג
 את תרגיל:

45=44240220-44-5 

ניתן להציג  ד
 את תרגיל:

45=44220-44-5 

 

הפעילות מתארת מבנה של שיעור אחד 

בהשתלמות מורים. המטרה לחשוף את המורים 

בדרך זו הן לפעילות החקר עצמה והן ליישומון. 

מתאפשרת חשיפת המורים לשימוש במגוון 

אמצעי המחשה )נוסף על אמצעי ההמחשה 

בכיתתם(, לדרכי פתרון נוספות, ולבדיקת 

להציג  התרגילים שייצרו. המורים יכולים לבחור

לתלמידיהם רק חלקים מפעילות החקר. כל מורה 

יבחר מה להציג בכיתתו בהתאם לרמת תלמידיו. 

פעילות חקר ברמה גבוהה איננה מתאימה לכל 

שומון קבוצת תלמידים בכיתות ב או ג. היי

מספר  - סוגמאפשר לפתור את התרגילים מ

בפעילות החקר בדרך  - פחות המספר ההפוך לו

נוספת. קבוצת אחרת של תלמידי הכיתה יכולה 

 להגיע לרמות ההכללה הגבוהות יותר שהוצגו.

אנו מאמינות שיש לצייד את מורי המתמטיקה 

בכלים לעבודה, שכן, על הוראת המושגים 

המתמטיים בכיתות הנמוכות להיות משולבת 

בשימוש באמצעים מוחשיים, בתכנון ובמתן 

ת לתלמיד ליצירת ייצוגים שיחליפו את אסטרטגיו

האמצעים המוחשיים, ויוכלו לשמש ככלי לפתרון 

 בעיות. 

 

 סיכום

(, 2003תכנית הלימודים החדשה במתמטיקה )

מדגישה את המעבר מהידע הבלתי פורמלי של 

מושגים מתמטיים שהילד רוכש בגן הילדים לידע 

-פורמלי שירכוש במהלך שנות לימודיו. בכיתות א

ב נדרשת פדגוגיה הנשענת מצד אחד על 

45=40224-40-9 

65=22496-62-1 

                                    

40240224-40-9 
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עקרונות מתמטיים ומצד שני מותאמת לגיל 

הלומדים הצעיר. על המורה המלמד בגיל הרך 

מתמטיים העומדים בבסיס להיות בקי בעקרונות ה

תכנית הלימודים. עליו להכיר ולהבין את הרעיונות 

המתמטיים אליהם יגיע הלומד בתהליך הבניית 

המושגים והמיומנויות המתמטיות, גם אם בשלבי 

ב העיסוק בהם הוא רק ברמה -הלימוד בכיתות א

אינטואיטיבית. העיסוק במושגים המתמטיים 

מהווה בסיס  המופשטים ברמה האינטואיטיבית

ללמידה הפורמלית של המושגים, ולפיתוח 

הכשרים המתמטיים שיירכשו במהלך שנות 

 הלימוד. 

יחד עם זאת, תוך כדי מהלך הכשרה המכוון 

להעמקת הידע המתמטי של מורי המתמטיקה, 

עלה הצורך ביצירת חיבור לצורכי המשתלמים. 

צורך זה בנה באמצעות שיתופי פעולה, מודל 

דה לשם הוראה, המאפשר להעמיק המקדם למי

את הידע המתמטי של המשתלמים, שבאמצעותו 

יוכלו לעשות בחירות מושכלות יותר והתאמות 

נכונות לאוכלוסיית תלמידיהם תוך כדי חיבורו 

 לעשייה המתמטית המתרחשת בכיתתם. 

 

ולסיום, מדברי אחת המשתלמות: "ההשתלמות 

ת מעשית, ממוקדת לתכנים המתמטיים של כיתו

ב, עונה על הצרכים בשטח, ובעיקר מאפשרת -א

הנאה ממתמטיקה והן מהוראתה לתלמידים, 

שחוו למידה מתוך סקרנות, הנאה, והנעה. שנים 

רבות אני בהוראה, השתלמות זו פתחה פתח 

חדש של יצירתיות וראייה רחבה וכוללת. נהניתי 

לרכוש ידע חדש בהשתלמות, התכנים התאימו 

מלמדת, ספגתי "צימוקים"  לשכבת הגיל שבה אני

 אותם יישמתי בכיתתי בהנאה." 

 

  

 מקורות

, תוכנית הלימודים במתמטיקה לבית הספר היסודי (.2003האגף לפיתוח ולתכנון תכניות לימודים, )

 מעלות, ת"א.

 

. מתוך השוואת ידע מתמטי של מורים בסין ובארצות הברית והשלכות לגבי הכשרת מורים בישראל

 הרצאה של וולף נלי. תרגום מתוך: 

 

Ma, Liping. (1999) . Knowing and Teaching Elementary Mathematics: Teacher’s 

Understanding of Fundamental Mathematics in China and the United States. 

University of California, Berkely/ Mahwa : Lawrence Erlbaum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צינצינטוס –רונית בסן 
מרצה במכללת סמינר 

הקיבוצים, מדריכה מורים 
ופרחי הוראה בתחום 

 .הוראת המתמטיקה

 ענת מני
י מנהלת בית ספר ׳נעמ

 .שמר׳, תל אביב יפו
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