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פינה דידקטית

שעת הקוד

ד"ר ליאורה נוטוב
האקדמית גורדון
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את הפעילות עם תלמידים משכבות גיל שונות: תלמידי 

כיתה ד )תלמידים מחוננים שלמדו בבית ספר למחוננים 

הקבצה  )תלמידי  ז  כיתה  תלמידי  אורנים(,  במכללת 

ספר(  בבית  העשרה  שיעורי  במסגרת  במתמטיקה  א' 

ותלמידים בוגרים יותר. 

הפעילות תוכננה כתחרות בין קבוצות של 4-3 תלמידים 

הקבוצה  מנצחת  מוצפן.  מכתב  לפענח  היא  ומטרתה 

וזוכה  ביותר  הקצר  בזמן  הכתוב  את  לפענח  שמצליחה 

ביותר. כללי התחרות פשוטים:  במספר הנקודות הגדול 

קבוצה  נקודות.   100 כשברשותה  מתחילה  קבוצה  כל 

של  מחירו  רמזים,  "לקנות"  יכולה  בפענוח  שמתקשה 

כל רמז הוא 10 נקודות. ניתן לקנות את הרמזים אך ורק 

לפי הסדר )יש 5 רמזים ולא ניתן לקנות את רמז מספר 

3 מבלי לקנות את רמזים 1 ו-2(. הרמזים מוכנים מבעוד 

מועד וניתנים לקבוצה על פי בקשתה. 

כל הקבוצות מקבלות את המשימה 
הבאה:

הספר.  בית  למזכירות  שהגיע  מכתב   לפניכם 

עזרו לנו לקרוא אותו.

 01010  01011  .01100  00101  01011  10100
 00001  01010  00100  .01011  01010  .01100
 00111  01011  10001  00100  .00011  00101
 00101  10101  10000  01011  .01100  10101
 01001  00111  00100  .10101  00000  .10011
 01100  .01100  10101  00000  .00100  00011

 .01100 01001 01100 01001 00100 00011

שעת הקוד

ליאורה נוטוב

 Hour הקמפיין  הברית  בארצות  הושק   2013 בשנת 

תלמיד  לכל  לאפשר  היא  הקמפיין  מטרת   .of Code
להתנסות בתכנות. את הקמפיין השיק ארגון ללא כוונות 

רווח בשם Code.org והוא זכה לברכתו של נשיא ארצות 

מיליון  מעשרה  יותר  של  ולמימון  אובמה1,  ברק  הברית, 

      Microsoft כמו  מובילות בתחום ההייטק  דולר מחברות 

מרק  גייטס,  ביל  אלה:  חברות  מייסדי   .Facebook-ו

צוקרברג ואחרים, לא מסתפקים רק בתרומה, אלא הם 

מאוד  מהר  הקמפיין.  של  בקידומו  פעיל  חלק  לוקחים 

לפרויקט.  הצטרפו  נוספות  ומדינות  הקמפיין  התרחב 

בבריטניה, בהשראת הפרויקט, הוכרז כי החל מספטמבר 

תאוצה  צובר  הקמפיין  חובה.  מקצוע  הינו  תכנות   2014

כל יום, ולראיה - באתר הבית של הארגון עד ה- 22.5.2014 

לכל  לאפשר  הקוראת  עצומה  על  איש   35,998,164 חתמו 

תלמיד בתיכון להתנסות בתכנות במשך שעה אחת לפחות.

במתמטיקה  פעילות  אציע  זה  עולמי  קמפיין  ברוח 

היכולה לגשר בין מתמטיקה לתכנות ולהבהיר לתלמידים 

פיתחתי  הדיגיטלי.  לעולם  התשתית  היא  שמתמטיקה 

להציג  במטרה  מוצפן"  מכתב  "פיענוח  הפעילות  את 

מוטיבציה  באופן שיעורר  הבינארית  את שיטת הספירה 

וסקרנות אצל התלמידים. כמו כן, פעילות זו נועדה להציג 

לתלמידים, באופן אינטואיטיבי, את העקרונות המתמטיים 

מקיפים  הקודים   .)2003 )סינג,  קודים  פיענוח  שבבסיס 

אותנו בחיי יום-יום - בין אם אלה מוצרים שאנחנו קונים 

ומופיע עליהם ברקוד, בין אם מדובר בספר תנ"ך2 ובין אם 

מדובר בתקשורת אלקטרונית; או באופן כללי יותר - בכל 

התקן ומערכת דיגיטליים. 

עשיתי  דקות.  ל-40   30 בין  אורכת  המוצעת  הפעילות 

1 . /http://www.cnet.com/news/hour-of-code-campaign-urges-students-to-learn-to-code-podcast
בספר ירמיהו, פרק כ"ה, פסוק כ"ו כתוב: "ומלך ששך ישתה אחריהם". יש המאמינים כי "ששך" היא "בבל" ומילה זו מקודדת בצופן אתב"ש – . 2

החלפת אותיות: א' מוחלפת ב-ת', ב' מוחלפת ב-ש' וכך הלאה )ריינר ואדרי, 2008(.

http://code.org/learn/beyond
http://www.cnet.com/news/hour-of-code-campaign-urges-students-to-learn-to-code-podcast/
http://www.cnet.com/news/hour-of-code-campaign-urges-students-to-learn-to-code-podcast/
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הנה פירוט השלבים:

זיהוי תבניות. 1

כאן  אחר.  בצבע  נצבעת  עצמה  על  שחוזרת  תבנית  כל 

הדגמתי רק לגבי 4 התבניות הראשונות.

 01010  01011  .01100  00101  01011  10100
 00001  01010  00100  .01011  01010  .01100
 00111  01011  10001  00100  .00011  00101
 00101  10101  10000  01011  .01100  10101
 01001  00111  00100  .10101  00000  .10011
 01100  .01100  10101  00000  .00100  00011

 .01100 01001 10011 00011 00100

ניחוש אינטליגנטי. 2

בדרך כלל המילים הראשונות שפותחות מכתב הן: "לכבוד" 

 4 בעלת  היא  "שלום"  המילה  רק  "שלום".  או  "הנדון"  או 

אותיות. כל מה שנותר הוא להתאים בין אות לתבנית.

     ש               ל                ו              ם                ל 

 01010 01011 .01100 00101 01011 10100
     ם                                  ל

 00001 01010 00100 .01011 01010 .01100
       ו                                                                   ל

 00111 01011 10001 00100 .00011 00101
                      ם                ל                                                 ו

00101 10101 10000 01011 .01100 10101
       

 01001 00111 00100 .10101 00000 .10011
                                                         ם               מ

 01100 .01100 10101 00000 .00100 00011
                                                                        ם

 .01100 01001 10011 00011 00100

לאחר  הפענוח.  לסיום  עד  ו-2   1 השלבים  על  חוזרים 

שהתלמידים ניחשו את המילה הראשונה, המילה השנייה, 

וכך התלמידים מפענחים את  לניחוש  "לכם", כבר קלה 

האות כ'. הם ממשיכים לנסות לנחש אותיות נוספות עד 

שהם מפענחים את המכתב כולו.

רמזים: 

מימין . 1 או  לימין  משמאל  המכתב:  קריאת  כיוון  מה 

לשמאל?

מה מסמנת כל חמישיית ספרות?. 2

מה תפקידן של הנקודות?. 3

כמה מילים בסך הכול יש במכתב?. 4

באיזו מילה, בדרך כלל, מכתב בעברית מתחיל?. 5

הרב  הניסיון  על  ובהתבסס  מאתגרת  משימה  זוהי 

שצברתי, התלמידים מצליחים לפענח את המכתב תוך 

לתלמידים  עוזרים  לא  הרמזים  כלל  בדרך  דקות.  כ-30 

לפתור את המשימה היות שהם שואלים את השאלות 

הרמזים  זאת,  עם  יחד  עצמם.  בכוחות  שברמזים 

מכך,  יותר  נכונה.  בדרך  פותרים  הם  כי  להם  מאשרים 

לרמזים יש משמעות רבה במהלך הניתוח הרפלקטיבי 

לתלמידים  עוזר  כלל  שבדרך  הרמז  המשימה.  של 

רמז אחד חינם שאני נוהגת  לפתור את המשימה הוא 

לב  "שימו  יחד:  הקבוצות  לכל  דקות  כ-10  לאחר  לתת 

מכתב לבית הספר". רמז זה מכוון  למה שכתוב: הגיע 

אותם למילה הראשונה שבדרך כלל פותחת מכתב והיא 

זו  במילה  מתחיל  מכתב  כל  לא  נכון,  "שלום".  המילה 

והתלמידים מנסים להתאים מספר מילים כמו "לכבוד" 

של  למבנה  מתאימות  אינן  אלה  מילים  אך  "הנדון",  או 

גדול  בהן  האותיות  שמספר  מכיוון  חמישיות,  ארבע 

מארבע. כלומר, כדי לקדד מילים אלה צריך היה לכתוב 

חמש חמישיות של מספרים – חמישיית מספרים עבור 

כל אות. פרט לרמז זה, אינני נותנת שום רמז, אפילו לא 

הערות מהסוג: "אתם בכיוון הנכון". 

לאחר שאחת הקבוצות מצליחה לפענח את המכתב, כל 

הקבוצות יחד מנתחות את תהליך הפענוח ומנסחות את 

השלבים של פענוח הקוד:

זיהוי תבניות שחוזרות על עצמן.. 1

ניחוש אינטליגנטי של המילה הראשונה.. 2

לשלב . 3 כדאי   .)2003 )סינג,  ו-2   1 שלבים  על  חזרה 

בתהליך זה גם את הקבוצה המנצחת. 



עמוד 9 מספר חזק 2000 | גיליון מספר 27 | יוני 2016

התלמידים  עם  לעשות  נוהגת  אני  זו  לפעילות  כהמשך 

מספרים  של  המרה  היא  שמטרתה  נוספת  פעילות 

בינאריים למספרים עשרוניים ולהיפך. תהליך ההמרה 

של מספרים בינאריים למספרים עשרוניים הוא הזדמנות 

על  ולחזור  הפוזיציה  שיטת  על  דיון  לערוך  נהדרת 

משמעות החזקות. מניסיוני, למרות שהתלמידים יודעים 

להגיד מהו מקום היחידות, העשרות, המאות וכו' במספר 

עשרוני; הם מתקשים להבין את המשמעות. 

מקורות

ידיעות 	  )2003(. סודות ההצפנה. תל-אביב:  סינג, ס'. 

אחרונות.

חלק 	  הצפנה:   .)2008 (  . ' י  , ואדרי  . ת' ינר,  רי

חם"  "קשר  חיפה:  סימטרית.  הצפנה   – א' 

וחלל.  טכנולוגיה  למדע,  הלאומי  ן   והמוזיאו

http://meyda.education.gov.i l /files%5C 
Tochniyot_Limudim%5CMath%5CHatab/

Hatzpana1.pdf

איך מכינים מכתב מקודד? 

כל הכבוד. הצלחתם  "שלום לכם.  נכתב המסר:  תחילה 

אות  כל  מכן,  לאחר  נהדרים".  אתם  החידה.  את  לפתור 

באלף-בית העברי תורגמה למספר עשרוני; ובהתאם, כל 

יש   .1 טבלה  ראו  בינארי;  למספר  תורגם  עשרוני  מספר 

לציין כי המילים במכתב זה נבחרו בקפידה. האותיות ש', 

ל', ו', מ' ו-כ' חוזרות על עצמן מספר רב של פעמים ובכך 

מספקות רמזים לפענוח האותיות האחרות.

האלף-בית  אותיות  בין  ההתאמה   :1 טבלה 
למספרים בינאריים

מספר בינארימספר עשרוניאות

000000א

100001ב

200010ג

300011ד

400100ה

500101ו

600110ז

700111ח

801000ט

901001י

1001010כ

1101011ל

1201100מ

1301101נ

1401110ס

1501111ע

1610000פ

1710001צ

1810010ק

1910011ר

2010100ש

2110101ת

http://meyda.education.gov.il/files%5CTochniyot_Limudim%5CMath%5CHatab/Hatzpana1.pdf
http://meyda.education.gov.il/files%5CTochniyot_Limudim%5CMath%5CHatab/Hatzpana1.pdf
http://meyda.education.gov.il/files%5CTochniyot_Limudim%5CMath%5CHatab/Hatzpana1.pdf
http://meyda.education.gov.il/files%5CTochniyot_Limudim%5CMath%5CHatab/Hatzpana1.pdf
http://meyda.education.gov.il/files%5CTochniyot_Limudim%5CMath%5CHatab/Hatzpana1.pdf
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