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נפח ושטח פנים של תיבות

אודליה צייאדה
שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך; 

מורה למתמטיקה, בית ספר ממ"ד רמב"ם, חיפה

פרופ' מיכל טבח
אוניברסיטת תל אביב

במה מחקרית
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לחשב  ולומדים   ,)a×b×c( התיבה  ממדי  שלושת  של 

נפחים של גופים שונים - גליל, חרוט, מנסרה )שאיננה 

תיבה( ופירמידה.

הקיים  המתח  בשל  מורכבת  היא  המתמטיקה  הוראת 

ביטוי  לידי  באה  זו  ומורכבות  למופשט,  הקונקרטי  בין 

גם במהלך לימוד מתמטיקה בבית הספר היסודי בעת 

הלימודים  בתכנית  אמנם  המרחב.  בהנדסת  העיסוק 

גופים מוחשיים,  הנושא הזה בעזרת  מנחים ללמד את 

גוף  של  הנפח  את  להציג  התלמידים  מן  הדרישה  אך 

הפנים  שטח  ואת  בגוף  שיש  היחידה  קוביות  כמספר 

אחד  שקצה  דרישה  היא  במעטפת,  הריבועים  כמספר 

 .)1 )איור  במופשט  האחר  והקצה  במוחשי  מצוי  שלה 

תלת-ממדי  מערך  להבין  נדרשים  התלמידים  בנוסף, 

מתוך שרטוטים דו-ממדיים המופיעים בספרי הלימוד. 

גאומטרייה של המרחב בבית הספר  איור 1  
היסודי – בין המוחשי למופשט

מופשט מוחשי

גופים
פיזיים 
סטטיים

תמונות
של

גופים

ביטויים 
סימבולים

גופים
בסביבה 
דינמית 

ממוחשבת

והואנג  לפן  בן-חיים,  בדקו  עשורים  שלושה  לפני  כבר 

כיצד   )Ben-Chaim, Lappan & Houang, 1985(

תלמידים בכיתות ה-ח מבינים שרטוטים דו-ממדיים של 

תיבות. הם מצאו שתלמידים מתקשים לחשב את מספר 

איזומטרי,  בשרטוט  המוצגת  בתיבה  היחידה  קוביות 

ושנחוצה התערבות הוראתית שתסייע להם בכך. 

 ,)Battista & Clements, 1998( וקלמנטס  בטיסטה 

קונסטרוקטיבית,  היא  ללמידה  שגישתם  חוקרים  שני 

חקרו בהרחבה כיצד תלמידים בבית ספר יסודי מחשבים 

נפחים של תיבות, הן נפחים של גופים מוחשיים והן של 

 Battista &( גופים המוצגים בסרטוטים. במחקריהם הם

Clements, 1998( מפרטים אופרציות נכונות ואופרציות 

תקציר: 

מאמר זה מתאר חקר מקרה של תהליך הבניית ידע על-

ושטח  נפח  חישובי  במהלך  ד,  בכיתה  תלמידים  זוג  ידי 

פנים של תיבות בסביבה ממוחשבת. המחקר נשען על 

 Vygotsky,( ויגוצקי  של  הסוציו-תרבותית  התיאוריה 

שתי  ובחשיבה  חברתית  באינטראקציה  הרואה   )1987
צורות תפקוד שיש ביניהן קשרי גומלין. המחקר משתמש 

הבניית  של  תהליכים  אחר  למעקב  איכותנית  בעדשה 

כיצד מתרחשים  בין שני הלומדים, במטרה להבין  הידע 

תהליכים אלה בסביבה ממוחשבת. תהליכי הבניית הידע 

בהרחבה  שנסקר   RBC ה-  במודל  שימוש  תוך  נחקרו 

שפורסם   ,)2010( ווייס  דרייפוס  שבתאי,  של  במאמר 

בכתב עת זה. לאור המשתמע ממצאי המחקר, מוצעות 

השלכות יישומיות להוראת נושאים אלו לתלמידים בבית 

הספר היסודי. 

חשיבה מחודשת על האופן בו מלמדים לחשב 
נפח ושטח פנים של תיבה: המקרה של תהליך 

הבניית ידע בסביבה ממוחשבת

הקדמה 

הנושא “גאומטריה של המרחב” מתפרש על פני תכנית 

 )2006( היסודי  הספר  לבית  במתמטיקה  הלימודים 

החל מכיתה ב ועד כיתה ו. בכיתה ב לומדים את שמות 

הגופים ומכירים את תיאורם. בכיתה ג לומדים את מושג 

הנפח, מודדים נפח ביחידות מידה שרירותיות ומשווים 

נפחים של גופים שונים בהשוואה ישירה ועל-ידי מתווך. 

מידה  יחידת  מכירים  התלמידים  לראשונה,  ד,  בכיתה 

מספר  לפי  גוף  של  נפח  מחשבים  סמ”ק,   - מוסכמת 

משמעות  את  ומבנים  אותו  שממלאות  היחידה  קוביות 

הנוסחה לנפח תיבה מהתנסות במדידת נפח של גופים 

של  פנים  שטח  מהו  גם  לומדים  ד  בכיתה  קונקרטיים. 

נפח תיבה מוצג כמכפלה  ו החישוב של  תיבה. בכיתה 

נפח ושטח פנים של תיבות

אודליה צייאדה  מיכל טבח
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ממוחשבת המאופיינת באיכויות דינמיות. מנגד, מחקרים 

שעסקו בחישובי שטח פנים, נמנים עם המחקר החינוכי 

את  לבחון  המבקש  האחרונות,  בשנים  הנעשה  הנרחב 

טיבה של למידת מתמטיקה בסביבה ממוחשבת. אמנם 

של  מפורטת  תמונה  לתת  מתיימרים  אלו  מחקרים 

האסטרטגיות לחישוב שטח פנים שבהן נקטו התלמידים, 

כמותנית,  במתודולוגיה  בהם  ומשתמשים  מאחר  אך 

אופן  את  המשקף  איכותני  תיאור  מהם  נעדר  למעשה 

חשיבת התלמידים. המחקר הנוכחי מבקש לתת מענה 

ממוחשבת  בסביבה  שימוש  באמצעות  זה  למחסור 

המאופיינת באיכויות דו-ממד ללימוד חישובי נפח ושטח 

פנים של תיבות, תוך שימוש בעדשה איכותנית לבחינת 

תהליכי הבניית הידע.

השימוש  אופן  באיזה  היא:  המחקר  שאלת  זאת,  לאור 

על  משפיע  דינמיים  יישומונים  עם  ממוחשבת  בסביבה 

המושגים  בלימוד  לומדים  זוג  של  הידע  הבניית  תהליך 

“נפח” ו”שטח פנים”? 

חקר מקרה - תהליך הבניית ידע בעת 

תיבות  של  פנים  ושטח  נפח  חישובי 

בסביבה ממוחשבת 

חברים  זוג  עם  נערך  זה  במאמר  המוצג  המקרה  חקר 

הלומדים בכיתה ד, עמית ואיל, אשר על-פי דיווחי מורתם 

לקחו  התלמידים  מצטיינים.  תלמידים  הם  למתמטיקה 

חלק במחקר באמצע שנת הלימודים, לפני שלמדו את 

הנושאים בהם הוא עוסק. פעילויות המחקר הועברו לזוג 

התלמידים במהלך עשרה ימים, בשלושה מפגשים שכל 

התלמידים  דקות.  וחמש  כארבעים  נמשך  מהם  אחד 

אותן  ובדקו  השערות  העלו  דפים,  מתוך  משימות  קראו 

בסביבה הממוחשבת שתתואר להלן. במהלך ההתנסות 

עודדה אחת החוקרות את זוג התלמידים לדון במשימות 

בינם לבין עצמם, ועם זאת עמדה לרשותם בעת הצורך. 

השתמשו  שבהם  היישומונים  יתוארו  תחילה  להלן, 

ותתואר  המחקר  מפגשי  שלושת  במהלך  התלמידים 

יוצגו  בניתוח הממצאים. בהמשך  המתודולוגיה שסייעה 

שנבנו  המרכזיים  הידע  מרכיבי  שני  עבור  הממצאים 

להוראה  בהשלכות  דיון  יערך  ולבסוף  המחקר,  לאורך 

שגויות שבהן השתמשו התלמידים, על מנת למצוא את 

מספר קוביות היחידה במערך של תיבה: 

הבנוי משכבות. 	  כמבנה  רואים את התיבה  תלמידים 

תחילה הם מונים את הקוביות בשכבה אחת )אופקית 

או אנכית(. לאחר מכן, בהסתמך על מספר השכבות 

הקוביות  מספר  את  מחשבים  הם  המרחבי,  במערך 

הכולל בעזרת תרגיל כפל או תרגיל של חיבור חוזר.

 תלמידים רואים את התיבה כחלל שיש למלא אותו 	 

הקוביות  לבין  הפנימיות  הקוביות  בין  מבחינים  והם 

החיצוניות. 

את 	  מונים  הם  צדדיה.  על-פי  תיבה  רואים  תלמידים 

הקוביות בכל פאה, ולרוב מונים פעמיים את הקוביות 

הנמצאות על יותר מפאה אחת. 

שיש 	  מבלי  הנפח,  בנוסחת  שימוש  עושים  תלמידים 

התיבה  של  המרחבי  המבנה  את  להבנתם  עדות 

המאופיין בשכבות. 

לא 	  באופן  אסטרטגיות  מספר  משלבים  תלמידים 

שיטתי. 

על-ידי  ננקטו  אלו  שאופרציות  מציינים  החוקרים 

ובין  מוחשיות  תיבות  להם  שהוצגו  בין  התלמידים, 

שחישוביהם נעשו על גבי שרטוטים של תיבות.  

בניגוד למחקר הנרחב שנעשה על האופן שבו תלמידים 

עסקו  מעטים  מחקרים  תיבות,  של  נפחים  מחשבים 

יחידה.  גופים הבנויים מקוביות  בחישובי שטח פנים של 

 Hwang, Su, Huang( ודונג  סו, הנג  וואנג,  כך, למשל, 

מתקשים  ו  בכיתה  שתלמידים  מצאו   )& Dong, 2009
מבין  זאת,  עם  מורכב.  גוף  של  הפנים  שטח  בחישוב 

האסטרטגיה  פנים  שטח  בחישוב  שהצליחו  התלמידים 

השונות  הפאות  שלוש  שטחי  חישוב  הייתה  הרווחת 

וצ’אנג  שי  סונג,  של  מחקרם  גם  בשתיים.  והכפלתם 

)Sung, Shih & Chang, 2014( שנערך עם תלמידים 

לזהות  מתקשים  שהתלמידים  כך  על  מצביע  ה  בכיתה 

גוף שמוצג בפרספקטיבות שונות, ולקשר בין מבנה הגוף 

לבין ממדי פאותיו. 

תוך  נפח  בחישובי  שעסקו  רבים  מחקרים  יש  אמנם 

אחר  לתהות  המבקשת  איכותנית,  בפרדיגמה  שימוש 

השתמשו  אלו  במחקרים  אך  התלמידים,  חשיבת  דרך 

בעצמים קונקרטיים או בתמונות של גופים ולא בסביבה 
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מאפשר לבחור   Surface area and Volume היישומון 

את ממדי התיבה ולסובב אותה על המסך על-ידי גרירה 

עם העכבר. בנוסף, היישומון מציג ערכים מספריים לנפח 

מעבר  ומאפשר  המוצגת,  התיבה  של  הפנים  ולשטח 

דו- לתצוגה  תיבה בפרספקטיבה תלת-ממדית  מהצגת 

ממדית של היטליה. 

אורתוגונלית  הצגה  בין  מעבר  מאפשר   cubes היישומון 

של תיבה לבין הפריסה שלה, ולהיפך. היישומון מאפשר 

יחידה  בקוביות  תיבה  של  המעטפת  את  לכסות  גם 

אם  לבדוק  ניתן  כן,  כמו  בשכבות.  או  בשורות  בודדות, 

של  ולנפח  הפנים  לשטח  שחושבו  המספריים  הערכים 

תיבה מוצגת הם נכונים או שגויים. 

המשתמעות ממחקר זה. 

תיאור היישומונים שבמחקר

במהלך המחקר נעשה שימוש בשלושה יישומונים שונים, 

שלושתם סביבות פתוחות, אשר אפשרו התאמה לצורכי 

לחקור  יכלו  התלמידים  היישומונים  בעזרת  המחקר. 

בעצמם תיבות נתונות ולבנות תיבות על-פי אילוצים. 

היישומון building houses מאפשר להוסיף קוביות יחידה 

על גבי משטח קיים, ולבנות גם גופים שאינם תיבות. בו-

זמנית להוספת קוביות יחידה למשטח או להסרתן ממנו 

ואת  וצד(  על  )פנים,  הגוף  היטלי  את  מציג  גם  היישומון 

כן,  המספר הכולל של קוביות היחידה על המשטח. כמו 

הקוביות  שעליו  המשטח  את  לסובב  מאפשר  זה  יישומון 

מונחות ומציג את הגוף מנקודות מבט שונות.

http://www.shodor.org/interactivate/activities/SurfaceAreaAndVolume/
http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=4095
http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00249/toepassing_wisweb.en.html
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בניית רצף המשימות

הפדגוגיות  למטרות  בזיקה  תוכננו  המחקר  משימות 

הבאות: 

מדידת נפח תיבה באמצעות קוביות יחידה.	 

בניית תיבה על-פי אילוצים.	 

חישוב נפח תיבה כאשר נתונות שלוש מידותיה.	 

קישור בין פריסה של תיבה לבין הנפח שלה.	 

מציאת הנוסחה של נפח תיבה למקרה כללי.	 

אפיון פריסה של תיבה כמורכבת משלושה זוגות של 	 

מלבנים חופפים.

על-פי 	  קובייה  ושל  תיבה  של  פנים  שטח  חישוב 

ממדיהן.

קישור בין פריסה של תיבה לבין שטח הפנים שלה.	 

כדי לאפשר לתלמידים להבנות את מרכיבי הידע, תוכננו 

הבניה  כל משימה שעוצבה לשם  כך שעבור  המשימות 

של מרכיב ידע, הן עבור נפח והן עבור שטח פנים, תוכננו 

משימות נוספות שיאפשרו גיבוש של מרכיב ידע שכבר 

נבנה. 

ממצאי המחקר

תוכננו  המחקר  של  הפדגוגיות  למטרות  בהלימה 

מרכיבי  שמונה  המפגשים  שלושת  במהלך  להיבנות 

על  עמידה  מאפשרת  הטבלה   .1 בטבלה  כמפורט  ידע, 

)Ron et al, 2010(. התאים  הפער שבין תכנון לביצוע 

המסומנים בטבלה בהצללה מבטאים קשר בין משימות 

המחקר שעל הציר האנכי לבין מרכיבי הידע שעל הציר 

האופקי, כפי שהוגדרו בשלב התכנון של המחקר. מאידך, 

התאים המסומנים ב- נותנים ביטוי למרכיבי הידע כפי 

שהופיעו, בפועל, בפעילויות. מרכיבי הידע “נפח - איסוף 

שיטתי” ו”שטח פנים - איסוף שיטתי” בטבלה, ובהמשך 

גם בניתוח הממצאים, מפורטים לפי תתי מרכיביהם, כדי 

שהתקיימה  החלקית  ההבניה  טיב  של  בחינה  לאפשר 

במהלך הפעילויות לשני מרכיבי ידע אלו. 

מעקב אחר תהליכי הבניית ידע על-ידי 

זוג תלמידים

שני  בין  שהתקיים  הלמידה  תהליך  את  לבחון  כדי 

במתודולוגיה  שימוש  נעשה  זה  במחקר  התלמידים, 

הנובעת מתיאוריית הפשטה בהקשר )AiC( של דרייפוס, 

 Dreyfus, Hershkowitz & Schwarz,( הרשקוביץ ושוורץ

2001( העוסקת במעקב אחרי תהליכים של הבניית ידע. 
תהליך  את  הרואה   RBC ה-  מודל  את  מציגים  החוקרים 

זה  המקוננים  שלבים  משלושה  כמורכב  הידע  הבנית 

 )R - recognizing( בזה. השלב הראשון הוא שלב הזיהוי

שבו הלומד מבחין שהוא פגש את המבנה שלפניו בעבר 

שלב  הוא  השני  השלב  אחרת;  מתמטית  בסיטואציה 

משתמש  הלומד  שבו   )B – building with( הבנייה-עם 

והשלב האחרון הוא  ידע קיים בפעילות חדשה;  במרכיבי 

שלב הבניית ידע )C - constructing( שהוא ליבת התהליך 

הלומד  זה  מבין שלושת השלבים. בשלב  ביותר  והכוללני 

ורמת  אנכי,  באופן  מחדש,  המתמטי  הידע  את  מארגן 

ההפשטה של הלומד בנושא הנלמד עולה. מודל זה הורחב 

 ,)Tsamir & Dreyfus, 2004( ודרייפוס  צמיר  על-ידי 

שבחנו את האופן שבו הבניה שכבר התרחשה ממשיכה 

החוקרים  לדברי  אחריה.  הבאות  בפעילויות  להתגבש 

הגיבוש מתבטא הן בבחינה רפלקטיבית על הבניה שכבר 

התרחשה והן בהבניה עתידית הנשענת על הבניה קיימת. 

 Ron, Dreyfus( גם מחקרם של רון, דרייפוס והרשקוביץ

Hershkowitz, 2010 & ( שואב את כוחו מן המתודולוגיה 
למעקב  כלי  מציעים  החוקרים  בהקשר.  הפשטה  של 

אחר תהליך ההבניה, וסבורים כי באמצעות הצבעה על 

מבני ידע חלקיים )מינחי”ם( ניתן להסביר מדוע, למרות 

למעשה  הידע  ידע,  הבניית  על  מצביעים  שהממצאים 

אפשריות  סיבות  שתי  מונים  הם  חלקי.  באופן  רק  נבנה 

תלמיד  של  שגויה  שתשובה  היא  האחת  הסיבה  לכך: 

תאפיל על ידיעותיו, והסיבה השנייה היא שתשובה נכונה 

הנחוצים  משמעותיים  פערים  מסתירה  התלמיד  של 

הממצאים,  בבחינת  להעמיק  כדי  הידע.  להבניית 

מקדים,  ניתוח  של  פעילויות  לערוך  מציעים  החוקרים 

באופן  בפועל,  התקיימו  אכן  הן  אם  לבחון  ובעקבותיהן 

שיאפשר הצבעה על סוג ההבניה החלקית שהתקיימה.
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טבלה 1: מעקב אחר פעולות הבניית ידע של עמית ואיל לאורך משימות המחקר.
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למבט על, ומוסיפים עליו קוביות יחידה )ראה איור 2(.

איור 2: תמונת מסך. עמית ואיל בונים תיבה 
שבסיסה 2×2 וגובהה 5

לאחר התלבטות הם מסכימים שהתיבה שזה עתה סיימו 

לבנות ומידותיה 5×2×2 עונה לדרישה זו, והם מתבקשים 

לתאר את התיבה שבנו. 

התיבה . 243 את  במילים  תארו  כעת  )קורא:(  עמית: 

הטלפון,  של  השני  בצדו  הנמצא  לחבר  שבניתם 

הדברים  את  כתבו  התיבה.  את  לראות  יכול  ולא 

שתאמרו לחבר...

וחמש . 333 גובה.  וחמש  לרוחב*  ארבע  תעשה  עמית: 

קומות. 

איל: מה?. 334

עמית: אחד שתיים שלוש ארבע. וחמש קומות.. 335

איל: כן. 336

חוקרת: תצביע על המסך עמית.. 337

עמית: כאן שיהיה לנו - אחד, שתיים, שלוש, ארבע . 338

ו- חמש קומות. 

* במילה “רוחב” עמית מתייחס לבסיס שמידותיו 2×2. 

עמית  של  שדבריו  כאילו  להראות  עשוי  התמליל  מן 

הם  למעשה  אך   ,)333( “תעשה”   - לפעולה  מכוונים 

מתארים את התיבה שבנו. עמית מציע תיאור ההולם את 

המתודה של ראיית המבנה כאוסף של שכבות, ובשלב זה 

נראה שמרכיב הידע “נפח - איסוף שיטתי” נבנה על-ידי 

התלמידים. 

להעלות  התלמידים  זוג  את  מעודדת  החוקרת  בהמשך 

 ,)Dreyfus et al., 2001( וחבריו  מדרייפוס  בשונה 

שאצלם פעולות הזיהוי )R( והבנייה-עם )B( מתועדות 

 ,)C( ההבניה  לפעולת  הקודמות  הכרתיות  כפעולות 

את  לבחון  מציעים   )Ron et al., 2010( וחבריה  רון 

טיב ההבניה על-ידי מעקב אחר השימוש שהתלמידים 

הבאות  בפעילויות  התרחשה,  שכבר  בהבניה  עושים 

ורק   ,)C( ההבניה  מופיעה   1 בטבלה  כן,  על  אחריה. 

 .)B( והבנייה-עם )R( לאחריה הזיהוי

הנחת  לומדים,  זוג  על-ידי  בוצעו  שהמשימות  מכיוון 

התלמיד  ידע  מבנה  אחד  שכשתלמיד  היא  המחקר 

האחר שותף להבניה זו. לכן, התאים המסומנים בטבלה 

להלן  לזוג.  כמשותפת  הידע  הבניית  את  מתארים   1

ידע  הבניית  תהליך  לתיאור  מייצגות  משימות  יתוארו 

פנים  ו”שטח  איסוף שיטתי”   – “נפח  ידע:  לשני מרכיבי 

- איסוף שיטתי”.

פעם  בכל  שלהלן,  הממצאים  בקריאת  בהירות  לשם 

שתתואר תיבה היא תוצג כמכפלה של שלושת ממדיה 

בסדר קבוע: גובה×רוחב×אורך. ממד האורך מבטא את 

את  הרוחב  וממד  המחשב,  לצג  המקביל  הפנים  היטל 

היטל הצד. 

נפח – איסוף שיטתי

לאחר שבמשימות קודמות נחשפו התלמידים למשמעות 

חמש  בשאלה  יחידה,  קוביות  של  כאוסף  הנפח  מושג 

קוביות  מעשרים  תיבה  לבנות  מתבקשים  ואיל  עמית 

יחידה. 

אפיזודה 1 - הבניית נפח כאיסוף שיטתי – אוסף של 

שכבות:

איל: )קורא:( )משימה( חמש. בכל פעם שתיגעו . 242

עם העכבר במשטח או על קובייה קיימת תתווסף 

יחידה.  קוביות  מעשרים  תיבה  בנו  אחת.  קובייה 

מלבנים.  הן  הפאות  כל  בתיבה   - להזכירכם 

הפנים,  ובמבטי  שבניתם  המבנה  בהזזת  היעזרו 

העל והצד המופיעים על המסך. בדקו אם במבנה 

שבניתם כל שש הפאות הן מלבנים. אם יש טעות, 

תקנו. 

עמית ואיל מסובבים בעזרת העכבר את המשטח האפור 
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איל: בגלל שאין לזה עומק.. 378

זה . 379 כי  עשרים.  עשר  ומכאן.  מכאן  נכון,  עמית: 

כולל... 

איל: )כותב:( בארבע פאות יש את התרגיל... . 380

עמית: )ממשיך להכתיב לאיל:( המלא. 381

ובשתיים האחרות קיים . 382 איל: שתיים כפול חמש. 

התרגיל שתיים כפול שתיים.

עמית: כן, אבל זה לא יעזור לך. אם אתה מחשיב . 383

את זה כאן אז זה גם מחשיב לך את כל הקובייה 

על  )מצביע  זה.  את  גם  זה,  את  גם  זה  אז  כאן. 

שני היטלים שונים של אותה קוביית יחידה(. אתה 

מבין, כאילו?

איל: עזוב, עזוב.. 384

עמית: אם אתה עושה את זה )וזה(.... 385

איל: רק רגע. מה זה וזה. 386

על . 387 )מצביע  לך שלוש. שלוש.  נראה  שזה  עמית: 

שלושת היטלי קוביית יחידה הנמצאת על קדקוד 

התיבה(

עמית: מספיק כדי להסביר.. 388

איל: זהו.. 389

כפולה,  ספירה  כוללת  איל  של  שהצעתו  מבחין  עמית 

ומבקש להסב תשומת ליבו של איל לכך. אך איל מסביר 

לעמית שמניית מספר הקוביות צריכה להיות רק משתי 

 ,)378( עומק”  )לתיבה(  לזה  שאין  “בגלל  נגדיות,  פאות 

מממדיהן  שאחד  לתיבות  ורלוונטי  ביסודו,  הנכון  דבר 

בתשובתו  להכתיב  ממשיך  הוא  זאת,  עם  שתיים.  הוא 

עתה  שזה  כפי  לשתיים,  ולא  פאות  לארבע  התייחסות 

הסביר לעמית. עמית מגיב על כך בניסיון להסביר לאיל 

שלקובייה יש מספר היטלים, ושיש להתחשב בכך בעת 

בו  חוזר  אך  עמית,  דברי  את  מבטל  איל   .)383( המנייה 

ועמית   ,)385( וזה”  זה  “את  ושואל למה התכוון כשאמר 

מסביר באמצעות הצבעה על קוביית יחידה הנמצאת על 

קדקוד התיבה שעל אף שזו קובייה אחת, יש לה שלושה 

היטלים, ומנייה משולשת היא שגויה. 

כשעמית ואיל מסיימים לכתוב את ההסבר, עולה כי על 

אף שנדמה היה בתחילת המשימה שהתקיימה הבניית 

ידע, הרי שבסיומה טיבה של ההבניה לא ברור. 

במשימה הבאה, האחרונה למפגש הראשון, נפתח צוהר 

על הכתב את מחשבותיהם בנוגע לתיאור התיבה שבנו, 

של  היעדרם  כי  נראה  טרוד.  להיות  לעמית  גורם  והדבר 

המושגים הנחוצים לקיומה של תקשורת גורם לו לתסכול. 

איל לעומתו איננו מוטרד, ומציע דרך לתיאור המבוקש.

שימוש  תוך  היחידה  קוביות  מניית   -  2 אפיזודה 

בספירה כפולה: 

עמית: הכול כאן אבל זה פאות. אתה יכול להגיד . 362

לו שזה בכל מקום. 

איל: )כותב:( בשתי פאות . 363

חוקרת: בקול איל. 364

עמית: מהצדדים אפשר, לא?. 365

איל: )כותב:( בשתי פאות יש.... 366

עמית: מהצדדים, מהצדדים.. 367

איל: לא, בשתי פאות יש.... 368

עמית: אחד שתיים שלוש וארבע. 369

איל: אוי לא, בארבע פאות. 370

איל: בארבע פאות יש . 371

עמית: בארבע פאות יש. בארבע פאות יש עשר, . 372

מהצד  פאות  בארבע  ארבעים.  שלושים,  עשרים, 

יש ארבעים קוביות. 

פאות  בשתי  הקוביות  את  למנות  מציע  איל  בהתחלה 

לארבע  עורך  שעמית  המנייה  בעקבות  אך   ,)368  ,366(

ומתייחס  הניסוח  את  משנה  איל   ,)369( הצד  פאות 

ואיננו מבחין שמנייה של הקוביות   ,)371( לארבע פאות 

הקוביות  של  כפולה  לספירה  תגרום  פאות  ארבע  על 

שבקצות הפאות, מאחר שקובייה אחת שייכת להיטלים 

שונים. עמית שמבחין בכך מבקש להתעמת עם ההצעה 

של איל. 

אסטרטגיית  את  לשלול  מבקש  עמית   -  3 אפיזודה 

הספירה הכפולה:

איל: )כותב:( בארבע פאות יש את.... 373

עמית: רגע, רגע, לא, לא, לא. . 374

איל: בארבע פאות יש את התרגיל... . 375

עמית: לא, לא, לא. אין סיכוי שזה ארבעים קוביות, . 376

יש לנו רק עשרים כאן.

איל: כי נכון, אתה ספרת מכל צד. צריך )לספור( . 377

משני צדדים. 
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הנתמכים באסטרטגיה של ארגון קוביות היחידה בשכבות 

ממדי  בין  הקשר  את  מבינים  התלמידים  נכון.  באופן 

בשש  בדרכו,  אחד  כל  ומשתמשים,  נפחה  לבין  התיבה 

המותאם  באופן  וארבע,  עשרים  של  כגורמים  ובארבע 

לא  עדיין  הם  זה  בשלב  כן,  כמו  המשימה.  לדרישות 

גיבשו התייחסות לתיאור ממדי התיבה, ולכן נדמה שבין 

השניים מתקיים “שיח חרשים”, ורק ממדי התיבה הזהים 

מקשרים ביניהם. באיור 3 מתוארות הצעות התלמידים. 

3: הצעות התלמידים לתיבות שנפחן  איור 
24 קוביות יחידה.

איור 3ג
הצעה של איל 

3X2X4 לתיבה

איור 3ב
הצעה של עמית 

4X6X1 לתיבה

איור 3א
הצעה של עמית 

2X2X6 לתיבה

כעת עמית עושה מאמץ להבין את ההצעה של איל. כפי 

שמתואר באפיזודה 5. התוצר הסופי מתואר באיור 3ג. 

נוסף באמצעותו ניתן לקבל תשובה לתהייה זו. 

שונות  אסטרטגיות  מעלים  ואיל  עמית   :4 אפיזודה 

לבניית תיבה בעלת נפח 24 קוביות יחידה

שתיגעו . 339 פעם  בכל  שש:(  )משימה  )קורא:(  עמית: 

תתווסף  קיימת,  בקובייה  או  במשטח  העכבר  עם 

קוביות  וארבע  מעשרים  תיבה  בנו  אחת.  קובייה 

יחידה. תארו את התיבה שבניתם. 

עמית: מה שעשינו עכשיו. שאמרנו.. 340

איל: בוא נראה. . 341

עמית: אפשר פשוט לעשות שש קומות.. 342

איל: לא, אבל די.. 343

עמית: רגע. יש לי רעיון, יש לי רעיון. תביא רגע. . 344

איל: רגע, תהפוך ל... לזה. זה העליון. כן. . 345

עמית: )לוחש:( אפשר לעשות עשרים וארבע. . 346

חוקרת: )קוטעת את דבריו של עמית( איל, תחשוב . 347

אתו.

עמית: לחלק ל.... 348

איל: שש.. 349

עמית: לארבע. אבל עדיין תהיה קומה אחת. . 350

איל: שש. למה? יהיה ארבע קומות של שש.. 351

במשימה  מקודמתה.  שונה  איננה  זו  משימה  לעמית, 

הקודמת הם בנו תיבה שממדיה 5×2×2. תיבה זו מאופיינת 

בשכבות של ארבע קוביות בכל שכבה )2×2(. לכן במעבר 

בכמות  כשההפרש  זו,  למשימה  הקודמת  מהמשימה 

לבנות  )24-20(, עמית מציע  ארבע  הוא  היחידה  קוביות 

הקודמת  לתיבה  להוסיף  כלומר  שש,  שגובהה  תיבה 

עוד שכבה של ארבע קוביות )איור 3א(. איל מבטל את 

של  כגורם  בשש  להשתמש  ומציע  עמית,  של  ההצעה 

הצעה  מעלה  עמית  ברור.  שאיננו  באופן  וארבע  עשרים 

יחידה  קוביות  וארבע  מעשרים  תיבה  בניית  נוספת. 

אם  ספק  מביע  הוא  אבל  3ב(,  )איור   4×6×1 שמידותיה 

 .)350( “קומה אחת”  הוא  הגובה  כי  טובה,  ההצעה שלו 

שממדיה  לתיבה  מייחס  עמית  מדוע  מבין  שאיננו  איל 

4×6 גובה של קומה אחת, מתאר את התיבה לפי הבנתו 

כבעלת “ארבע קומות של שש” )351(. 

בשיח שבין התלמידים, אשר איננו מתואר באופן ויזואלי, 

רעיונות  עולים  המסך,  על  תמונה  אין  שעדיין  מאחר 
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לתלמידים הוצגה תיבה שמידותיה 2×3×6 )ראה איור 4(, 

והם התבקשו לחשב את שטח הפנים של תיבה זו ואת 

נפחה. המטרה של משימת חישוב הנפח היא לגבש את 

 6 באפיזודה  הראשון.  במפגש  התקיימה  שכבר  ההבניה 

מובאת התייחסות התלמידים לחישוב הנפח. 

אפיזודה 6: עמית מגבש את המושג “נפח”

חוקרת: )משימה 9ב:( חשבו נפח ושטח פנים של . 1165

התיבה שמופיעה על המסך. 

איל: בסדר. . 1166

עמית: או קיי. נפח. . 1167

איל: נפח. בוא נחשוב.. 1168

עמית: זה קל נפח.. 1169

איל: זה מה שבפנים. . 1170

עמית: )...( אחד, שניים, שלוש, ארבע, חמש, שש. . 1171

עמית: אחת, שניים, שלוש. . 1172

איל: לא. זה אחד, שניים. בגלל שכבר אחד יש פה. . 1173

חוקרת: על מה אתם מדברים, שטח או נפח?. 1174

איל: נפח.. 1175

חוקרת: אה, בסדר. . 1176

איל: אחת, שתיים. . 1177

איל: אחת, שתיים. אחת, שתיים. . 1178

עמית: נפח זה קוביות או ריבועים?. 1179

חוקרת: נפח זה קוביות. . 1180

עמית: נו, אז זה מה שאני מסביר לך. אחת, שתיים, . 1181

שלוש. )מונה קוביות לרוחב התיבה(. אחת, שתיים, 

לאורך  קוביות  )מונה  שש.  חמש,  ארבע,  שלוש, 

התיבה(.

עמית: שש כפול שלוש שווה שמונה עשרה. . 1182

יש . 1183 כי  עשרה.  שמונה  ועוד  עשרה  שמונה  עמית: 

שתיים, שתי קומות. 

 איל: איך יוצא לך שלושים ושש מכל הקטנצ’יק הזה? . 1184

איך שלושים ושש? תסביר לי!

מדבריו של עמית ניתן לראות שמושג הנפח כבר נבנה, 

הקודמת.  ההבניה  של  גיבוש  מהווה  אכן  זו  ומשימה 

והוא  עמית,  של  בחישוב  ספק  מטיל  זאת,  לעומת  איל, 

מעוררת  בתמליל  נוספת  התבוננות  אחר.  חישוב  מציע 

את השאלה למה מתכוון איל כשהוא מסב את תשומת 

ב”שניים”  אלא  ב”שלוש”  מדובר  שלא  עמית  של   ליבו 

אפיזודה 5: איל ועמית בונים ביחד

עמית: ארבע קומות של שש?. 352

איל: כן, מה הבעיה?. 353

 עמית:אבל שש זה ככה?! . 354

אהה.... הבנתי.

איל: תביא, תביא, אני אראה לך.. 355

עמית: אהה... הבנתי, הבנתי.. 356

איל: בוא נחשוב.... 357

עמית: לא, הבנתי על מה אתה מדבר.. 358

איל: שלוש כפול שתיים.... 359

עמית: כן. זה שש. ואז ארבע קומות.... 360

איל: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. אחת, . 361

שתיים... חמש, שש. אחת, שתיים,... 

עמית ואיל: שלוש, ארבע, חמש, שש.. 362

עמית: שמונה עשרה, תשע עשרה, עשרים, עשרים . 363

עשרים  ושלוש,  עשרים  ושתיים,  עשרים  ואחת, 

וארבע. 

איל: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש.. 364

עמית: עשרים וארבע.. 365

יחידה  קוביות  משש  לתיבה  בסיס  לבנות  מציע  איל 

במערך של 2×3 )359(. עמית מבין את כוונתו ומוסיף “ואז 

ארבע קומות” )360(, והם בונים תיבה שמידותיה 4×2×3. 

באפיזודה 5 מתרחשת הבניה למושג הנפח כמבנה בעל 

בנוגע  המשימה  בתחילת  שהייתה  והתהייה  שכבות, 

זו  משימה  על  העבודה  בסיום  עוד.  איננה  זו  להבניה 

הסתיים המפגש הראשון. 

לקראת סוף המפגש השני, כשלאחת החוקרות לא היה 

הפנים”,  “שטח  המושג  את  ִהבנו  התלמידים  אם  ברור 

ניתנה לתלמידים משימה שלא תוכננה מלכתחילה. 

בסביבה   6×3×2 בממדים  תיבה   :4 איור 
הממוחשבת

Cube

Row

Layer

Cubes: 0
Rows: 0
Layers: 0
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איל: נכון? שש. . 1219

עמית: נו.. 1220

איל: שבע, שמונה.. 1221

איל: אז לא תשע. שמונה. . 1222

איל: מובן?. 1223

עמית: בסדר.. 1224

המתבונן מהצד יתקשה בהבנת ההצעה של איל למניית 

קוביות יחידה בתיבה שממדיה 2×3×6. ייתכן שאיל רואה 

הקוביות  בין  מבחין  הוא  אותו.  למלא  שיש  כחלל  תיבה 

ששייכות לארבע פאות הצד של התיבה, אשר להבנתו אין 

למנות אותן מפני שהן אינן שייכות לתכולת התיבה לבין 

הקוביות הפנימיות שאותן הוא כן מונה. גם מתגובותיו של 

עמית לחישוב שמציע איל ניתן להיווכח שאינו מבין את 

דברי חברו, בניסוח משפטי שאלה ובבקשה להסבר נוסף 

)“נו” בתמליל(. 

סביבת המחקר הממוחשבת אפשרה לתלמידים לבדוק 

לשניהם  התברר  הבדיקה  בעקבות  השערותיהם.  את 

ואילך,  מכאן  עמית.  שהציע  זה  הוא  הנכון  שהחישוב 

ואיל  לאחר שאיל עמד על טעותו, החישובים של עמית 

לנפח התיבה מבוססים על חישוב מספר קוביות היחידה 

בממד  האורך  ממד  הכפלת  באמצעות  אחת  בשכבה 

הרוחב, ולאחר מציאת מספר הקוביות בשכבה אופקית 

הם מכפילים אותו במספר השכבות על-פי גובה התיבה. 

נפח  את  מחשבים  הם  במחקר,  האחרונה  במשימה 

וכך הם מבנים  התיבה בעזרת הכפלת שלושת ממדיה, 

את נוסחת הנפח. 

שטח פנים - איסוף שיטתי 

הבניית  של  התהליך  “נפח”,  המושג  בהבניית  כמו  שלא 

של  קבועה  במגמה  מלווה  פנים”  “שטח  המושג 

התפתחות. 

לכתוב  התבקשו  ואיל  עמית  הראשון  המפגש  במהלך 

נתונה  תיבה  פאות  שש  של  השטח  לחישוב  תרגילים 

להם  מאפשר  היישומון   .)5 איור  )ראו   3×4×5 שממדיה 

לסובב את התיבה באופן דינמי ולראות את כל פאותיה. 

)1178-1177(. המשך התייחסותו של איל לחישוב שהציע 

עמית, עשוי לתת לכך הסבר. 

קוביות  מניית  בעת  איל  של  הטעות   :7 אפיזודה 

היחידה.

עמית: תסתכל. אחד, שתיים, שלוש. נכון?. 1188

איל: אני אומר תשע. . 1189

עמית: תשע?. 1190

איל: תשע.. 1191

עמית: תשע בסך הכול?. 1192

איל: בסך הכול.. 1193

עמית: בוא תראה רגע.. 1194

איל: תסתכל. אחד פה, ועוד אחד פה. . 1195

איל: שתיים. בגלל שזה גם על זה וגם על זה. . 1196

איל: אחד, שתיים. אחד. אחד, שתיים. . 1197

עמית: תראה, תראה רגע. לא הבנתי. . 1198

איל: כאן זה אחד, אבל זה גם פה. . 1199

איל: אז זה אחד, שתיים, שלוש, ארבע. . 1200

איל: סליחה. אחד, שתיים. . 1201

עמית: איך זה מגיע לכאן? . 1202

עמית: תסתכל. . 1203

עמית: נפח זה מה שיש פה הכול? . 1204

איל: אתה לא מקשיב! . 1205

עמית: זה מה שיש פה הכול?. 1206

איל: זה מה שיש בפנים. . 1207

עמית: בפנים?. 1208

איל: כמה קוביות יש בפנים? . 1209

עמית: קוביות יש בפנים?. 1210

איל: תסתכל. בגלל שהקוביות האלה הם גם על זה . 1211

וגם על זה, אז זה אחד, שניים שלוש. אחד, שניים... 

שניים? . 1212 אחד,  מה  שניים?  אחד,  מה  רגע,  עמית: 

תעשה...

איל: שניים פה. פה יש שניים. . 1213

עמית: איפה?. 1214

איל: אחד, שניים. . 1215

עמית: נו. . 1216

איל: שלוש, ארבע, חמש. . 1217

עמית: נו.. 1218
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בוא נחשוב כמה גדולים )פאות גדולות( יש לה. אחד, 

שניים, שלושה, ארבעה. 

עמית: איך ארבעה? תביא לי רגע. . 107

איל: אחד. שנייה. )במשמעות של - רק רגע(. 108

עמית: אחד, שניים. . 109

איל: שלוש.. 110

עמית: לא, זה לא שלוש.. 111

איל: שלוש.. 112

עמית: זה לא כמו זה. . 113

איל: אוי צודק.. 114

חמש. . 115 ארבע,  שלוש,  שתיים,  אחד,  רגע.  רק  איל: 

חמש כפול שלוש. )כותב(: חמש כפול שלוש שווה 

חמש עשרה. 

שלוש? . 116 כפול  ארבע  עשינו  מקודם  איך  אז  עמית: 

התבלבלנו באחד. 

 איל: לא, לא התבלבלנו באחד. . 117

יש את החלק הזה. )מצביע על פאות בעלות 

ממדים שונים(. 

עמית: אה. הנה, כן... . 118

איל: אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש.. 119

עמית: כן. . 120

פאות  בין  ההבדלים  את  מאפיינים  שהתלמידים  לאחר 

את  גם  מזהים  הם  שוות,  הפאות  כל  שלא   - התיבה 

המשותף לפאות התיבה - שכל זוג פאות הן שוות. 

בין  אינם מודעים לקשר שעשוי להיות  ואיל עדיין  עמית 

פאות התיבה, מבחינת ממדי האורך והרוחב של הפאות. 

באפיזודה 8 מתוארת התהוות ההבחנה הזו.

אפיזודה 8: איל ועמית מבחינים במידות השונות של 

פאות תיבה נתונה.

עמית: )קורא:( )משימה 3:( לפניכם תיבה. לתיבה . 95

אתם  העכבר  עם  גרירה  באמצעות  פאות.  שש  יש 

תרגילים  כתבו  כרצונכם.  אותה  לסובב  יכולים 

המתארים את שטחן של שש הפאות. 

של . 96 תרגילים  לעשות  צריכים  אנחנו  )שקט(  איל: 

כפול. 

שתיים, . 97 אחד,  ארבע.  שלוש,  שתיים,  אחד,  איל: 

שלוש, ארבע, חמש. חמש כפול ארבע. 

עמית: )פונה לחוקרת(: ולכתוב פה את התשובה?. 98

חוקרת: כן, אפשר.. 99

עמית: )לוחש את התרגיל(. 100

חוקרת: בקול.. 101

כפול . 102 חמש  מהדף:(  ביחד  )קוראים  ואיל:  עמית 

ארבע שווה עשרים.

איל: ארבע כפול שלוש.... 103

עמית: שווה שתיים עשרה. ארבע כפול שלוש שווה . 104

שתיים עשרה. 

עמית: זה נראה לי כמו )...(. 105

איל: לא משנה. בוא נחשוב. נחשב את שטח הפנים. . 106

תיבה בממדים 5×4×3 בסביבה הממוחשבת איור 5: 

3D     |     Width by Hight     |     Depth by Hight     |     Width by Depth

Fill Color:  White       Grid Color:  Green 
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איל: אפשר לעשות את זה יותר גדול. שתיים כפול . 175

ארבע.

עמית: שתיים כפול ארבע שווה שמונה. . 176

איל: מעולה.. 177

איל: שתיים כפול שלוש.. 178

עמית: עשינו. . 179

עמית: יש שלושה חלקים. אלה שווים, אלה שווים . 180

ואלה שווים. אז כאן צריך )...(. 

עמית: שלוש כפול ארבע.. 181

איל: שלוש כפול ארבע. )כותב:( שלוש כפול ארבע . 182

שווה שתיים עשרה. שנייה..

איל: עכשיו בוא נעשה. . 183

עמית: זה כל אחד יוצא שתיים. . 184

איל: בדיוק, בדיוק.. 185

איל: נעשה... פשוט נוסיף שתיים. )נכפול בשתיים(. . 186

איל: שתיים.. 187

עמית: אז תתקן את התוצאות.. 188

איל: שתיים, שתיים.. 189

עשרה. . 190 שש  שמונה,  עשרה.  שתיים  שש,  עמית: 

שתיים עשרה, עשרים וארבע. 

מיד לאחר שאיל זיהה שהשטחים של פאות התיבה הם 

שונים )173(, התלמידים הציעו תרגילים לחישובים של 

ציין ש”יש  שטחי הפאות. בעקבות חישובים אלו עמית 

שווים”  ואלה  שווים  אלה  שווים,  אלה  חלקים.  שלושה 

)180(, והוסיף “זה כל אחד יוצא שתיים” )184(, כשכוונתו 

שכל שתי פאות הן חופפות, הבחנה שאיל מקבל. 

עסקו  התלמידים   ,)190( המוצע  התרגיל  בעקבות 

שלפי  קבעו  הם  התהליך  ובסוף  הדף,  גבי  על  בארגונו 

“חמישים  הוא  הפנים  שטח  עשו  עתה  שזה  החישוב 

בתמליל  )מופיע   .)227-226( הכול”.  “סך  ושתיים”, 

המלא(. 

ממשיכים  התלמידים  המחקר  משימות  בהמשך 

להשתמש בהבניה זו, ומחשבים את שטח הפנים כסכום 

כשלושה  זיהוים  תוך  התיבה,  פאות  שש  של  השטחים 

מופיעה  המסך  כשעל  בין  חופפים,  מלבנים  של  זוגות 

תיבה ובין כשמופיעה פריסה של תיבה. 

אפיזודה 9: איל מזהה שכל זוג פאות הן שוות, ומציע 

לכפול את השטח של כל פאה פי שניים.

איל: טוב, בוא נחשוב...שנייה, שתיים לכל דבר. . 121

עמית: שתיים כפול ארבע כפול חמש. . 122

איל: שנייה, בוא נחשוב. . 123

עמית: שתיים כפול ארבע כפול חמש. . 124

חמש- . 125 ועוד  עשרה  שתיים  ועוד  ועוד,  עשרים  איל: 

עשרה. 

איל: כי עשינו את כל התרגילים של כולם.. 126

עמית: אבל תרגילי כפל, לא אמרו? . 127

איל: רגע. כל אחד אנחנו צריכים להכפיל בשתיים. . 128

חמש עשרה זה שלושים. שתיים עשרה זה עשרים 

וארבע. עשרים זה ארבעים. 

זיהוי פאות התיבה כזוגות של מלבנים חופפים מתגבש 

ולראשונה התלמידים נחשפים לעובדה  בשאלה הבאה, 

ששטח הפנים של תיבה הוא השטח הכולל של כל פאות 

התיבה, והם נדרשים לחשב את שטח הפנים של תיבה 

המוצגת על צג המחשב וממדיה 4×3×2. את התיבה הם 

יכולים לסובב במרחב. 

הידע  מרכיב  את  מגבשים  ואיל  עמית   :10 אפיזודה 

“שטח פנים - איסוף שיטתי”.

של . 158 פנים  שטח  )קורא:(   )4 )משימה  טוב.  איל: 

מבלי  התיבה.  פאות  כל  של  השטח  הוא  תיבה 

שטח  את  חשבו  הללו,  הכפתורים  על  ללחוץ 

אתם  המחשב.  צג  שעל  התיבה  של  הפנים 

את  הציגו  העכבר.  עם  התיבה  את  להזיז  יכולים 

הדף  את  גללו  החישוב  בסיום  הדף.  על  חישוביכם 

מדויקים? חישוביכם  האם  ובדקו:  מטה   כלפי 

. . .

איל: )כותב:( משימה ארבע. . 167

עמית: שתיים כפול שלוש שווה שש.. 168

עמית: בוא נמשיך.. 169

איל: בוא נמשיך. נראה. . 170

איל: רגע, גם זה יש. . 171

עמית: שתיים כפול שלוש. זה אותו דבר. . 172

איל: לא נכון, זה ארבע. . 173

עמית: אה, כן. זה ארבע. שתיים. . 174
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עם משוב שקיבלו התלמידים מן הסביבה הממוחשבת, 

סייע להם בבחינת הבניות קודמות, גיבושן או לחילופין - 

תיקונן. כך, בהבניה למרכיב הידע “נפח - איסוף שיטתי”, 

שאכן  היה  נראה  במשימה  עיסוק  במהלך  לעיתים, 

משימה  אולם  התלמידים.  אצל  ידע  הבניית  התרחשה 

מאוחרת יותר, שמטרתה הייתה גיבוש, חשפה שההבניה 

התלמידים  של  הצורך  זאת,  עם  בלבד.  חלקית  הייתה 

מן  שקיבלו  והמשוב  המשימה  דרישות  עם  להתמודד 

להבניית  דבר  של  בסופו  הובילו  הממוחשבת,  הסביבה 

כל  על  באופן שלם  איסוף שיטתי”   - “נפח  הידע  מרכיב 

מבני הידע החלקיים שלו, ובהמשך אף להבניית נוסחת 

למרכיב  בהבניה  ממדיה.  שלושת  כמכפלת  תיבה  נפח 

הידע “שטח פנים – איסוף שיטתי”, אף שמרכיב זה נבנה 

בקלות יחסית על ידי עמית ואיל, הממצאים מעידים על 

ריבוי הרבדים ועל המורכבות של מרכיב הידע הזה, אשר 

נדרשו מספר הבחנות של  באופן שלם,  להבנייתו  בדרך 

התלמידים, שרק צירופן הוביל לתוצר המצופה. ממצאים 

אלו מחזקים מסקנות של מחקרים קודמים שלמשימות 

התייחסות  בזימון  הלמידה,  בתהליך  רב  ערך  יש  גיבוש 

רפלקטיבית של הלומדים להבניה שכבר נעשתה.

השלכות פדגוגיות 

המורים  עבודת  על  לעיל  שתוארו  הממצאים  השלכות 

בכיתה: 

על מנת לקדם תהליכי הבניית ידע בכיתה, מוצע למורים, 

משימות  לתלמידים  להכין  לימוד,  יחידות  תכנון  במהלך 

מדורגות, ולשים דגש על כך שמשימות המשך יגבשו את 

הידע שנבנה במשימות קודמות. 

גיבוש בתהליך הלמידה לאחר משימות  שילוב משימות 

הבניה חיוני לא רק על מנת לגבש הבניה שכבר התרחשה, 

אלא גם כדי לחשוף את טיבה. על המורים להיות מודעים 

לכך שמה שעשוי להיראות, בהבחנה ראשונה, כהבניית 

כהבניה  בדיעבד  להתברר  עלול  תלמידיהם,  של  ידע 

הפער  את  לחשוף  בכוחן  יש  גיבוש,  משימות  חלקית. 

ככלי  המורה  עבור  ולשמש  בפועל,  לקיים  המצופה  בין 

הערכה במהלך ההוראה. 

ממצאי מחקר זה מצביעים על איכויות המחשב בתהליכי 

סיכום 

מחקר זה נשען על התיאוריה הסוציו-תרבותית של ויגוצקי 

ואינטראקציה  חשיבה  פיה  שעל   ,)Vygotsky, 1987(

ביניהן קשרי  צורות תפקוד המקיימות  הן שתי  חברתית 

גומלין. 

עזרה,  לבקש  יכלו  התלמידים  הנוכחי  המחקר  במהלך 

אולם הם קבלו עידוד להעלות השערות בינם לבין עצמם 

שהעלו  לאחר  אחת,  לא  היישומון.  בעזרת  אותן  ולבדוק 

השערה, הם גילו בעזרת משוב מן הסביבה הממוחשבת 

כי השערתם הייתה שגויה, דבר אשר הוביל אותם לתהות 

 Tabach,( מדוע טעו. כמו אצל טבח, הרשקוביץ ושוורץ

זה  במחקר  גם   )Hershkowitz and Schwarz, 2006
התלמידים השתמשו במחשב, אשר יש לו מקום מרכזי 

בחיי התלמידים ככלי תרבותי וכמתווך בתהליך הלמידה 

שלהם. 

חישובי  במהלך  הלמידה  תהליך  בבחינת  עסק  המחקר 

ד  בכיתה  תלמידים  עם  תיבות  של  פנים  ושטחי  נפחים 

כך  על  מצביעים  המחקר  ממצאי  ממוחשבת.  בסביבה 

שהיא  כפי  הממוחשבת,  הלמידה  שסביבת  אף  שעל 

מוצגת על גבי צג מחשב, הינה דו-ממדית; בשל האיכויות 

להזיז  לסובב,  ללומדים  מאפשרת  היא  שלה  הדינמיות 

אלו  איכויות  יחידה.  בקוביות  בהדרגה,  תיבה,  ולמלא 

לבנות  במחקר  שהשתתפו  התלמידים  לזוג  אפשרו 

הנסתרות  לשכבות  גם  ולהתוודע  מדורג,  בתהליך  תיבה 

כן,  וזאת בשונה מתיבה שנתונה בסרטוט. כמו  שבתיבה, 

שעליו  המשטח  את  סובבו  ואיל  עמית  המחקר  במהלך 

יחידה, כך שממד הגובה התבטל  הם בנו תיבה מקוביות 

לו  אין  אשר  ביישומון,  כזה  באופן  שימוש   .)2 איור  )ראו 

שהתלמידים  לכך  עדות  הוא  המחקרית,  בספרות  אזכור 

רואים את מבנה התיבה כבנוי משכבות, ומהווה צעד חשוב 

בדרכם לתיאור תיבה על-פי שלושת ממדיה, כשבתווך הם 

מתארים שכבה אופקית כמכפלת האורך ברוחב. 

ידע,  הבניית  של  תהליכים  בחן  אשר  זה  מחקר  ממצאי 

הצביעו לא אחת על טיבו הסמוי והחמקמק של תהליך 

ההבניה ועל המורכבות והעמימות המאפיינות אותו. תכנון 

מורכבותן,  רמת  מבחינת  מדורג,  באופן  המשימות  רצף 

יחד  המשך,  במשימות  וגיבושו  חדש  ידע  הבניית  לשם 
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ללומדים  מספק  שהמחשב  במשוב  הן  הוראה-למידה. 

וביכולתם להעריך את הלמידה שלהם  במהלך הלמידה 

הספציפית  בתרומה  והן  יודע,  מבוגר  התערבות  ללא 

להבניה של המושגים “נפח” ו”שטח פנים”, תוך שימוש 

למורים  מומלץ  זאת,  לאור  דינמית.  דו-ממדית  בסביבה 

לעשות שימוש בסביבה ממוחשבת בשיעורים העוסקים 

כדי לקדם את רמת ההפשטה  פנים,  ובשטחי-  בנפחים 

של תלמידיהם בתיאור תיבות.
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