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פינה דידקטית

 מגדל... 
זה לא רק חברת ביטוח...

ד״ר חנה לב-זמיר
ראש החוג לחינוך מתמטי במכללת אורנים 

ומרצה לדידקטיקה של הוראת המתמטיקה במכללה.
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למידה משמעותית

ידע  הבניית  של  אישי  תהליך  היא  משמעותית  “למידה 

שבמהלכו הלומד מעורר שאלות, מאתר מקורות מידע, 

של  בהקשר  לו  הרלוונטי  חדש  ידע  ויוצר  מידע  מעבד 

יחסי גומלין” )חוזר מנכ”ל למידה משמעותית, 2014, עמ’ 

זו, רלוונטית ללומד ומזמנת עשיית הקשרים  5(. למידה 

מנטליים, רגשיים וחברתיים. היא מזמנת למידה בסגנונות 

שונים, בתוך הכיתה ומחוצה לה, באמצעים מגוונים, ספרי 

ומאפשרת  וכד’,  מומחים  אינטרנטיים,  מקורות  לימוד, 

למידה בהרכבים שונים, אישית, בזוגות או בצוותי עבודה, 

מערבת את הלומד בתהליכי הלמידה, תורמת לתהליכי 

צמיחה הדדיים )וידיסלבסקי, 2014; הרפז, 2011(. 

אינטראקציה  תוך  מתקיימת  המשמעותית,  הלמידה 

הלומדים.  אצל  פנימיים  תהליכים  שמעוררת  חברתית 

באמצעות אינטראקציה זו, יחשפו הלומדים למגוון דעות 

וסגנונות, שיסייעו להם להבנות את הידע שלהם )דרסלר, 

סלע ומזור, 2014(.

לתהליכי למידה משמעותיים כוח נוסף, בעצם ההזדמנות 

גבוהות,  חשיבה  מיומנויות  המטפחת  למידה  לחוויית 

לשליטה  מעבר  בתובנה  שימוש  המתמטי,  ובהקשר 

מאפיינים  בעלת  זו,  למידה  ביצועית.  אלגוריתמית 

התומכים בטיפוח יצירתיות, כמו: העלאת רעיונות, מגוון 

באסטרטגיות,  מגוון  שימוש  פתרון,  דרכי  ומגוון  תוצרים 

מזמן  זה,  למידה  תהליך  מקורי.  פתרון  להציג  ויכולת 

שאילת שאלות חדשות, והמראה למחוזות חדשים אשר 

לא בהכרח תוכננו על-ידי המורים )לב-זמיר, 2015(. אחת 

הינה  משמעותית,  בלמידה  התומכות  ההוראה  מדרכי 

בין  ומגשרת  בגישה האינטגרטיבית, המקשרת  ההוראה 

בין תחומי  וחותרת לשבירת מחיצות  רבים,  תחומי דעת 

דעת. 

הוראה אינטגרטיבית

הארגון השכיח של ידע בבית הספר מושתת על הוראה 

על-פי תחומי דעת. לעתים רבות לימוד זה מאופיין בנתק 

מגדל... זה לא רק חברת ביטוח...

חנה לב-זמיר

הקדמה

מגדלי המים מהווים קרקע פורייה ללמידה משמעותית 

מהוויה  חלק  והינם  ישוב,  בכל  מצויים  הם  ורלוונטית. 

היסטורית ותרבותית במדינת ישראל ובעולם כולו.

בפעילות שאתאר, אתייחס למגדלי המים כנקודת מוצא 

ללמידה, המקשרת ומגשרת בין תחומי דעת רבים. תחום 

אך הפעילות  הוא המתמטיקה,  לפעילות שתוצג  הדעת 

לתחומי  זה  דעת  תחום  בין  מחיצות  לשבירת  חותרת 

עיצוב,  גאוגרפיה,  תרבות,  היסטוריה,  כמו:  אחרים,  דעת 

ארכיטקטורה ועוד. 

מגדלים  זאת,  עם  גלילית,  צורתם  המים  מגדלי  מרבית 

או  מנסרות,  חרוט,  כצורת  צורתם  ובעולם  בארץ  רבים 

גופים הנדסיים אחרים. מבחינה ארכיטקטונית, יש בהם 

של  תפקידם  מלבד  אחת.  היא  מטרתם  אך  ושוני,  דמיון 

בעין  בהם  להתבונן  ניתן  מים,  כמקור  אלה  מגדלים 

גאומטרית ולזהות ביניהם צורות וגופים רבים ומגוונים. 

רכזת  בשיתוף  תוכננה  זה,  במאמר  שתוצג  הפעילות 

המתמטיקה בביה”ס היסודי בנהלל, במטרה לבחון דרכים 

ובניית תשתית לתהליכי  יחידת הוראה,  יצירתיות לתכנון 

למידה משמעותיים. לצורך תכנון היחידה, נבחן בקפידה 

ומהן  הלימודים,  תכנית  על-פי  הנדרש  המתמטי  הידע 

לחיי  משמעותי  באופן  זה  ידע  לקשור  ניתן  בהן  הדרכים 

מנת  על  הנדרש  הכללי  הידע  נבחן  במקביל,  היום-יום. 

להפיק את המרב מתהליך הלמידה. לאור האמור לעיל, 

6 תלמידי  נבחרה על-ידי רכזת המתמטיקה קבוצה של 

להתנסות  המתאימה  כקבוצה  היסודי,  בביה”ס  ו  כיתה 

זו,  בתכנית המוצעת. חשוב לציין שניתן לבצע בפעילות 

וכן  ובעולם,  בארץ  מקום  בכל  מים  מגדל  לכל  התאמות 

ניתן להתאימה לכל כיתה ברמת התוכן והעניין. 

תהליך הלמידה המוצע, מחזק את הקשר בין המתמטיקה 

לחיי היום-יום ותורם לראיית המתמטיקה כחלק בלתי נפרד 

משמעותית  שתהיה  באופן  עוצבה  הפעילות  מהמציאות. 

לתלמידים, ותיתן טעם ללימוד תכנים מתמטיים שלעתים 

קרובות התלמידים לא יודעים לשם מה הם נלמדים.
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מעט על מגדלי המים

שעברה,  במאה  העולם  ברחבי  נבנו  רבים  מים  מגדלי 

בעשורים הראשונים של המאה ה- 20. עיקר תפקידם היה 

מאגר מים ויצירת לחץ שיאפשר הספקה סדירה של מים 

לבתי התושבים. מגדלי המים נבנו במקום גבוה בישוב או 

בראש גבעה סמוכה לישוב, כדי שמשקל המים ייצור לחץ 

את  החליפו  המשוכללות  המשאבות  כיום  בברזים.  מים 

מגדלי המים, והם כבר אינם משמשים לייעודם המקורי. 

חלקם נחשבים לציוני דרך ארכיטקטוניים, וחלקם הפכו 

לדירות מגורים, למסעדות, למוזיאונים ועוד.

בישראל, בטרם הוקמה המדינה, כל ישוב יהודי בנה מגדל 

מים משלו. מגדלי המים היו סמל לקדמה, למודרניזציה 

מגדל  מהישובים,  בחלק  בארצו.  היהודי  העם  ולתחיית 

מגדל  למשל  כמו  הישוב,  מסמל  כחלק  מופיע   המים 

המים המופיע בסמל העיר נהריה.

מהוויה  חלק  והנם  ישוב  בכל  מצויים  המים  מגדלי 

שימשו  בארץ,  מבודדים  בישובים  ותרבותית.  היסטורית 

מגדלי המים גם כמגדלי תצפית, שמירה ותקשורת עם 

ישובים סמוכים. מסיבה זו היו מטרה להפגזות, ומסיבה 

זו, הפכו מגדלי המים המחוררים למיתוס גבורה מקומי, 

כדוגמת מגדל המים בקיבוץ נגבה.

סיפורים רבים נרקמו סביב מגדלי המים, ואלה מעידים על 

ייעודם הכלכלי, אך גם על תפקידם החברתי והתרבותי, 

יוסי רנרט לנכדו, על מגדל המים  כמתואר בשיר שכתב 

בנחלת יצחק. דור דור ומגדליו: סיפור מגדל המים בנחלת 

יצחק.

כולם  דומה:  מבנה  ובעולם,  בארץ  המים  מגדלי  לכל 

או  בסולם  המוביל  סגור  מבנה  או  מעמודים  מורכבים 

במדרגות אל מאגר המים. המבנה הסגור שימש במקומות 

ומעליו  ולימוד תורה,  רבים כמקום להתכנסות, לתפילה 

נמצא מאגר המים, כדוגמת מגדל המים ברחוב החשמל 

בתל-אביב. על-אף הדמיון הרב בין המגדלים לכל מגדל 

סיפורו, ולכל מגדל צורתו.

בעין  בהם  להתבונן  ניתן  מים,  כמקור  ייעודם  מלבד 

מתמטית ולזהות בהם מגוון צורות וגופים.

נוכחותו של מגדל מים כמעט בכל ישוב  על אף עובדת 

ובכל שכונה, ממש מעבר לפינה, כשנשאלים אנשים על 

ובהיעדר  ידע,  של  רב  בעומס  השונים,  הדעת  תחומי  בין 

זאת,  הוראה  גישת  לעומת  ללומד.  הרלוונטית  משמעות 

בהקשריות  המאופיינת  באינטגרטיביות,  הדוגלת  גישה 

ומאופיינת  הלומד  של  לעולמו  מקושרת  ורלוונטיות, 

באותנטיות, ובכך הופכת את הידע לנגיש יותר ומשמעותי 

ודושניק,  בן-יהושע  צבר   ;2001 )נבו,  הלומדים  עבור  יותר 

 .)1998

מתמקד  בהוראה,  אינטגרטיבית  בגישה  העוסק  השיח 

בשלושה מודלים עיקריים: מודל רב-תחומי - בו מלמדים 

ייחודיותו  נושא או מושג, תוך שימת דגש על שמירה על 

בכל תחום דעת, וביטויו הייחודי בתחומי דעת שונים. מודל 

בין-תחומי - בו נקודת המוצא היא תחום הדעת, אך הוא 

נוספים.  דעת  תחומי  לבין  בינו  המחיצות  לשבירת  חותר 

ורלוונטי  וגמישות  בדינאמיות  מאופיין   - על-תחומי  מודל 

למציאות הלומד. הלמידה מתרחשת סביב רעיון או מושג 

תוך בחינת קשרים לתחומים אחרים )עמית, 2010(.

מושתתת  המים”,  מגדלי  “בעקבות  המתמטית  הפעילות 

ידע  על  מבוססת  הפעילות  הבין-תחומי.  המודל  על 

נושאים  בין  קושרת  התלמידים,  של  דיסציפלינרי 

במתמטיקה )גאומטריה ואריתמטיקה - מבנה וחישובים(,  

לאילו  הקימו?  מתי   - היסטוריה  כמו:  נוספים,  ותחומים 

מטרות הוקמו המגדלים? פיסיקה - כיצד סיפקו המגדלים 

מים לתושבים? תרבות וחברה - כיצד נרקמו חיי התרבות 

והחברה סביב מגדל המים? ארכיטקטורה - כיצד תוכננו, 

עוצבו ונבנו המגדלים? כיצד תוכנן הישוב וכיצד המגדלים 

שינו את פניהם בחלוף השנים?. פעילות זו, קושרת נושא 

דיסציפלינרי לעולמו של התלמיד, ומאופיינת במידה רבה 

של אותנטיות ומשמעות )נבו, 2001(. בפעילות מעורב ידע 

למורה  הן  והנעה  הנאה  אישי,  עניין  התלמיד,  של  קודם 

)המתכנן( והן לתלמיד. הפעילות משלבת בין למידה תוך 

להמשך  הצעות  ומספקת  כיתתית,  חוץ  ולמידה  כיתתית 

פעילות בכיתה ומעבר לה. כפי שיתואר במאמר, ניתן יהיה 

ללמוד, כיצד התלמידים הביאו לידי ביטוי ידע רב וחשיבה 

יצירתית, אשר באה לידי ביטוי בתכנון הדרכים לחישוב נפח 

מאגר המים. תהליך הלמידה, תרם לפיתוחן של מיומנויות 

קומוניקטיביות באמצעות עשיית ההקשרים ההיסטוריים, 

התרבותיים והחברתיים וההיבטים המתמטיים.

http://www.mapah.co.il/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5-%D7%A0%D7%92%D7%91%D7%94/
http://www.mapah.co.il/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5-%D7%A0%D7%92%D7%91%D7%94/
http://tourtelaviv.co.il/?page_id=116
http://tourtelaviv.co.il/?page_id=116
http://tourtelaviv.co.il/?page_id=116
http://tourtelaviv.co.il/?page_id=116
http://tourtelaviv.co.il/?page_id=116
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איור 3: 
)בעמק  זבדה  מנשיה  בכפר  חרוט,  בצורת  מים  מגדל 

יזרעאל(.

איור 4: 
מגדל מים בצורת כדור באטלנטה.

ממחומשים  הבנוי  פאון  בצורת  מים  מגדל  יש  באירלנד 

)ראו איור 5(. קיימים מגדלי מים אחרים, שאינם פאונים 

ואף לא גלילים )ראו איור 6(.

איור 5:
מגדל המים, פאון הבנוי ממחומשים, באירלנד.

  

צורתם  את  מציינים  מרביתם  המים,  מגדלי  של  צורתם 

הגלילית. ההפתעה מהחשיפה למגוון מגדלי המים ועושר 

צורותיהם היתה הבסיס לפעילות שתתואר בהמשך.

בארץ  המים  מגדלי  של  הצורות  לעושר  דוגמאות  להלן 

ובעולם. חלקם מוסווים בצמחייה עבותה, וחלקם עוטרו 

כל  ליד  אחרים.  איורים  או  היסטוריה  המדברים  בציורים 

מגדל מים מצוין מקומו בארץ או בעולם.

דוגמה למגדלי מים בצורת גלילים )ר' איור 1(,  מנסרות 

מים  מגדלי  כמוהם   ,)3 איור  )ר’  וחרוטים   )2 איור  )ר' 

רבים בארץ ובעולם. יש מקומות בעולם, לדוגמה בכווית 

ובאטלנטה, שם מגדלי המים בצורת כדורים )ר’ איור 4(:

איור 1:
ובכפר  )מימין(  יעקב  בזיכרון  גלילים  בצורת  מים  מגדלי 

יהושע )משמאל(.

איור 2:
נהלל  במושב  משושה  מנסרה  בצורת  המים  מגדל 
בקיבוץ  מרובעת  מנסרה   בצורת  המים  ומגדל  )מימין(, 

מרחביה )משמאל(.
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איור 8:
מגדל המים בקרית-טבעון, המשמש היום כמוזיאון.

לאדריכלים  עיצוב  תחרות  בארץ  התקיימה   ,2010 בשנת 

וסטודנטים, במטרה להציע רעיונות לשימור וייעוד מחדש 

של מגדלי המים. ניתן לראות את מגוון ההצעות המקוריות 

לעיצוב מחדש, באתר תחרות מגדלי מים. 

נוכח בסביבה הקרובה, סיור  עצם היותו של מגדל המים 

ההיבטים  בין  גשר  להוות  עשוי  ישוב,  בכל  המים  למגדל 

הידע  לבין  וחברתיים,  תרבותיים  גאוגרפיים,  ההיסטוריים, 

המתמטי שנרכש במהלך שנות הלימודים בכיתות היסוד. 

מגדלי המים ותכנית הלימודים 

בגאומטריה

במהלך שנות הלימודים בבית הספר היסודי, החל מכיתה 

אודות  הידע שלהם  את  בונים  ו, התלמידים  כיתה  ועד  א 

צורות, ברמת זיהוי ושיום תכונות, ויחסי הכלה של מצולעים 

- עם דגש על משולשים ומרובעים, גופים הנדסיים - עם 

פאונים  חרוטים,  גלילים,  פירמידות,  מנסרות,  על  דגש 

התלמידים  עוסקים  בו-זמנית  אחרים.  וגופים  משוכללים 

במדידות - יחידות אורך, שטח ונפח, חישובי היקף ושטח 

וחישוב נפחים. בנוסף למיומנויות  ועיגול  מצולעים, מעגל 

אלה, הם לומדים לסרטט, לחקור ולאמוד כמויות.

במאמר זה, אציג תהליך למידה שהתבצע עם קבוצה של 

עמק   - בנהלל  היסודי  הספר  בבית  ו  מכיתה  תלמידים   6

בין  וקושר  בין התחומים,  יזרעאל. תהליך הלמידה משלב 

והידע  המים  מגדל  אודות  לעיל  שצוינו  ההיבטים  מגוון 

המתמטי של התלמידים.

איור 6:
מגדל המים ברמת-ישי )מימין(, ומגדל המים בבית-לחם 

הגלילית )משמאל(.

את  החליפו  המודרניות  המשאבות  השנים,  בחלוף 

התפקיד אותו מלאו מגדלי המים, ואלה מהווים כיום ציוני 

דרך היסטוריים, תרבותיים ועיצוביים. רבים ממגדלי המים 

דוגמאות  באיורים.  ומקושטים  ובחגים,  באירועים  מוארים 

ניתן  המים,  מגדלי  של  המקורי  ובתפקיד  במראה  לשינוי 

איור  )ר’  המושבה  במרכז  המגדל  בזיכרון-יעקב.  לראות 

של  דיוקנו  חלון,  של  מציור  ניבט  המעטפת,  במרכז   ,)1

הברון ג’יימס אדמונד דה רוטשילד, שנחשב ל”אבי הישוב 

מדינת  של  בהיסטוריה  משמעותית  דמות  והיה  היהודי”, 

המאפיינות  גפן  של  זמורות  מעטרות  דמותו  את  ישראל. 

את הכרמים סביב למושבה. מגדל המים בברלין, )ראו איור 

ומסעדות  בתי-קפה  בו  חברתי,  מפגש  מקום  מהווה   ,)7

ובמרכזו המגדל שהוסב לקיר טיפוס לילדים ונוער. מגדל 

המים בקרית טבעון, הוסב למוזיאון )ר’ איור 8(. בבריטניה, 

מגורים,  לבית  שהוסב  מים  מגדל  מצוי  תורפנס,  בעיירה 

המכונה “בית בעננים”. גובהו 21 מטרים ובתוכו 68 מדרגות.

איור 7: 
מגדל המים בברלין, המשמש היום כקיר טיפוס.

http://www.bezalel.ac.il/watertowers/index.html
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גופים. ידע זה הינו בסיס חיוני לפעילות שהתקיימה מחוץ 

לכותלי הכיתה.

במאמר  בהרחבה  המתואר  הפעילות,  של  השני  השלב 

זה, התקיים בין העמודים המהווים בסיס למאגר, כשמעל 

ונמשך שעה   )9 איור  )ראו  ראשי התלמידים מגדל המים 

השלט  קריאת  היתה  הפעילות  של  תחילתה  וחצי. 

המתאר עובדות על מגדל המים, מתי הוקם ולמה שימש. 

מספר  כמו:  לחישובים  ראשוני  בסיס  היתה  זו  פתיחה 

השנים שחלפו מיום הקמתו ועד היום, מיום הקמתו ועד 

בהמשך  סביהם.  של  הוריהם,  של  שלהם,  הלידה  שנת 

גאומטרית:  בעין  במגדל  להתבונן  התלמידים  התבקשו 

הבונים  המצולעים  למאפייני  לצורתו,  מהתייחסות  החל 

ולתכולת  לגובהו  באשר  אומד  ולחישובי  להשערות  אותו, 

מ”ר(  )סמ”ר,  השטח  האורך,  הגובה,  מושגי  שבו.  המים 

והנפח )סמ”ק, מ”ק( קיבלו משנה תוקף, עקב המשמעות 

)להכיל  הוקם  והמטרה לשמה  בין מגדל המים  הקושרת 

מים(. 

פעם  ולא  רבים  גאומטריים  מושגים  עלו  זה,  בתהליך 

נדרשנו לעצור, לבחון אותם ולחדד הגדרות. להלן העובדות 

שנועדו  והשאלות  בנהלל,  המים  מגדל  על  הגאומטריות 

להבהיר את המושגים שעלו: 

מגדל המים בנהלל הינו פאון - מהו פאון? 	 

מנסרה? 	  מאפיין  מה   - משושה  מנסרה  הינו  הפאון 

למה היא קרויה בשם מנסרה משושה?

בסיסי המנסרה משושים משוכללים - מה מאפיין את 	 

איך  משוכלל?  מצולע  מאפיין  מה  המנסרה?  בסיסי 

ייראה משושה שאינו משוכלל?

המגדל הינו מנסרה משוכללת - איזו מנסרה נקראת 	 

מנסרה משוכללת?

למגדל 6 פאות מעטפת – מה הן פאות מעטפת?	 

פאות המעטפת הן ריבועים חופפים – מה תכונתו של 	 

הריבוע? מה משמעות החפיפה של הריבועים? 

לאחר השיח הגאומטרי הראשוני, הרחבנו את הפעילות 

לאמוד  התבקשו  התלמידים  זה,  בשלב  המתמטית. 

ללא  המאגר  גובה  ואת  המגדל  בסיס  צלעות  אורך  את 

העמודים שמתחתיו.

עבור  פשוט  תהליך  אינו  האורך  מידות  שאומדן  נראה 

התלמידים. מכיוון שעמדו מתחת לבסיס המשושה, יכלו 

מגדל המים בנהלל

 - למגדל המים בנהלל, צורת מנסרה משושה משוכללת 

ריבועים  המעטפת  ופאות  משוכללים,  משושים  בסיסיה 

)ראו איור 9(. 

איור 9: 
מגדל המים בנהלל.

ומוקם במרכזו  בין השנים 1924-1923  מגדל המים הוקם 

הוקם  המגדל  המתיישבים.  בתי  נבנו  סביבו  המושב,  של 

כחלק ממפעל מים שתחילתו בייבוש הביצות שהציפו את 

עמק יזרעאל, והמשכו באספקת מים שמקורם בארבעה 

מעיינות בסביבת נהלל.

בסמוך למגדל המים, ממוקם בית הספר היסודי. התלמידים 

מכירים את מגדל המים מקרוב, כסמל היסטורי, אך מעולם 

לא בחנו אותו בעין מתמטית. 

התלמידים  ד,  בכיתה  הלימודים  תכנית  דרישות  על-פי 

ו, לאחר שלמדו לחשב  ובכיתה  למדו לחשב נפח תיבות, 

שטח מצולעים ושטח עיגול, למדו לחשב נפח גופים. בדרך 

הכיתה  כותלי  בין  מתרחשים  אלה  למידה  תהליכי  כלל 

במנותק מקונטקסט כלשהו. מטרת הפעילות המתוארת 

להלן היא לחשב את נפח המים במגדל, כשחישוב הנפח 

מקבל משמעות: מהי כמות המים שמכיל המאגר? 

תיאור הפעילות

שיח ראשוני

הכיתתית  במסגרת  התקיים  הפעילות,  של  ראשון  שלב 

עם רכזת המתמטיקה. תכלית הפעילות המקדימה היתה 

ריענון הזיכרון בכל הקשור לחישובי שטח מצולעים, ונפח 
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קובייה. ת

מה מאפיין קובייה? מ

כל הפאות ריבועים. ת

סמ”ק זה קובייה שמידותיה 1 ס”מ. את נפח המגדל  מ

נמדוד בקוביות קטנות של 1 ס”מק?

בקוביות  ת למדוד  אפשר  מדי.  קטן  זה  פתאום...  מה 

גדולות יותר של מטר.

ואיך נראית קובייה שמידות צלעותיה 1 מ’? מ

ההתחברות   - לאומדן  בדרך  נוספת  משוכה  הייתה  זו 

לגובה שלהם )בערך 1.5 מ’(. ארבעה תלמידים יצרו ריבוע 

שמידות צלעותיו בערך מטר )מעט פחות מגובהם( ונתנו 

ולדמיין  בערך,  “לראות”  להם  איפשר  זה  לזה.  זה  ידיים 

מטר מעוקב.

אותנו  חייבה  מים,  מעוקב  מטר  של  המשמעות  הבנת 
להתייחס למידות נפח, כדי להבין כמה ליטרים של מים 

את  בפניהם  ציינתי  הזמן,  קוצר  מפאת  מעוקב.  במטר 

מים.  ליטרים   1000 מכיל   מים  מעוקב  שמטר  העובדה 

את  להבין  התלמידים  של  הניסיון  את  מתאר   ,2 דיאלוג 

המשמעות הכמותית של מטר מעוקב מים, בהקשר מחיי 

היום-יום.

דיאלוג 2: 
מהו נפח המאגר?  

בואו נדמיין.... מה זה אומר 1000 ליטר?  מ

1000 בקבוקים של ליטר, או 500 בקבוקים של 2 ליטר.        ת

אז כמה “קוביות” מטר יכול המאגר להכיל? מ

ניתן היה לראות כיצד הם מתחילים לתהות כמה “קוביות 

החלו  הזהירות  התשובות  למגדל.  להיכנס  יכולות  מטר” 

עשרים...  עשר...  “שתיים...  קטנים:  בצעדים  כאן  גם 

חמישים...”

ואיך נחשב במדויק? מ

לחשב  ת למדנו  לא  אבל  הגובה.  כפול  הבסיס  שטח 

שטח משושה.

שטח של אילו מצולעים אתם יודעים לחשב? מ

של  ת משולשים,  של  ריבוע,  של  מלבן,  של  שטח 

מקבילית.

לימדה  ת המורה  טרפז,  של  שטח  לחשב  גם  יודע  אני 

אותנו. 

על-פי  נדרש  אינו  הטרפז  שטח  שחישוב  לציין  חשוב 

לווה  האומדן  הצלע.  אורך  את  ולאמוד  למעלה  להביט 

בהיסוסים:  “חצי מטר?... מטר?...” ואז, אחד התלמידים 

מפריסת  יותר  הצלע  שאורך  וראה  לצדדים  ידיים  פרס 

הידיים של ילד ואמר: “זה אפילו יותר משני ילדים )פריסת 

ידיים של שני ילדים(”. לשאלתי איך נוכל ללמוד מכך על 

לא  מטר.  באמצעות  למדוד  שנוכל  הציעו  הצלע,  אורך 

היה בידינו מכשיר מדידה, על כן, הצעתי להם לבחון את 

והגובה שלהם. ה”גילוי”  הקשר, בין אורך פריסת הידיים 

צלע  אורך  את  לאמוד  להם  עזר  אורך,  באותו  שמדובר 

למסקנה  והגיעו  ידיהם  את  פרסו  ילדים  שני  המשושה. 

שאם גובה של אחד מהם 1.50 מטר ושל השני 1.45 מטר, 

המשושה  צלע  שאורך  מכיוון  אבל  מטרים,   3 כמעט  זה 

 2.5 כ-  אורכו  את  העריכו  הם  יותר,  קצר  להם  נראה 

3 מטרים,  זה, המידה המדויקת, של  מטרים. רק בשלב 

בפאות  שדובר  מכיוון  יותר.  משמעותית  להם  הייתה 

)גובה  המנסרה  שגובה  לציין  ידעו  ריבועיות,  מעטפת 

המאגר עצמו(, גם הוא 3 מטרים.

בשלב זה התחברנו למטרת הפעילות.

אומדן וחישוב מדויק של נפח מאגר המים

נפח  מחשבים  כיצד  למדו  התלמידים  לעיל,  שצוין  כפי 

להשתמש.  יש  מידה  יחידות  באילו  יודעים  ואף  מנסרה, 

להכיל,  המגדל  שיכול  המים  נפח  את  לאמוד  לבקשתי 

מיומנויות  להיעדר  נוספת  עדות  היתה  תשובתם 

תהליכים  על  בהישענות  הצורך  גם  כמו  אומדן,  של 

פרוצדורליים: “איך אנחנו יכולים לדעת? אין לנו מידות”. 

שניתן  כפי  המאגר.  נפח   -  1 לדיאלוג  הובילה  תשובתם 

ללמוד מהדיאלוג, התלמידים הכירו את יחידות הנפח אך 

לא הבינו את המשמעות שלהן.

דיאלוג 1: 
נפח המאגר )מ- מורה, ת- תלמיד(

מה משמעות הנפח בהקשר של מגדל המים? מ

כמה מים יכולים להיכנס למגדל. ת

ובאילו יחידות מידה מודדים נפח? מ

בסמ”ק... לא זה )המאגר( גדול... זה בקוב. ת

מה זה קוב? מ

משלא ידעו את משמעות המונח, המשכתי.

איזו מילה מסתתרת במילה “קוב”?  מ
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איור 12:
הצעות של התלמידים לחלוקת בסיס המגדל - המשושה

באמצעות 	  המשושה  שטח  חישוב 

חישוב שטח משולשים: המשושה מכיל  

משולש שווה צלעות ו-3 משולשים שווי 

שוקיים קהי זווית חופפים

שווי 	  משולשים  ו-2  דלתון  גם  ואפשר 

שוקיים קהי זווית חופפים...

ואפשר גם 2 משולשים ישרי זווית חופפים 	 

ו-2 משולשים קהי זווית חופפים...

מגוון  גילוי  מהנה.  התלמידים  עבור  הייתה  זו,  פעילות 

הדרכים לחלוקת המשושה, היה מפתיע. כל תלמיד תיאר 

את המצולעים בהצעה שלו. 

כל תלמיד התבקש לבחור באחת ההצעות ולחשוב לאילו 

היחיד  יזדקק על מנת לחשב את השטח. הנתון  נתונים 

שהיה ידוע להם, היה אורך צלע המשושה. 

חשוב לציין שברמת מורה, ידע זה מספיק על מנת לחשב 

האחרות  המידות  כל  את  פיתגורס(,  משפט  )באמצעות 

הנדרשות, אלא, שהיעדרותו של ידע זה אצל התלמידים, 

חייבה מתן נתונים.

מהם  לציין  עליו  והיה  ההצעות,  באחת  בחר  תלמיד  כל 

הנתונים שהוא זקוק להם, כמו: אורך צלע המלבן, גובה 

לאור  ניתנו  הנתונים   .)13 איור  )ראו  וכדומה  המשולש 

בקשותיהם.

איור 13:
נתונים לחישובי שטח המצולעים.

h = ’1.5 מ

a = ’3 מ

a = ’3 מa = ’3 מ

h 
= 

מ’
 5

.2

h = ’2.6 מ

שכולם  ובדקו  וחישבו  במחשבונים  נעזרו  התלמידים 

הגיעו לאותו שטח )23.4 מ”ר(. בהמשך חישבו את נפח 

המאגר: 70.2 מ”ק = 3 × 23.4.

לגבי  שלהם  לאומדן  חזרנו  המדויק,  החישוב  בעקבות 

להשתמש  ידע  שהתלמיד  נראה  הלימודים,  תכנית 

בנוסחה לחישוב שטח הטרפז אך לא ידע להסבירה. עם 

הידע הזה יצאנו לדרך.

משושים  מסורטטים  ועליו  דף  קיבלו  התלמידים 

משוכללים. הם התבקשו לחלק את המשושים למצולעים 

שטח  את  לחשב  באמצעותם  ושיוכלו  מכירים,  שהם 

המשושה )ראו איור 10( ובהמשך החלוקות שהציעו )ראו 

איור 11 ואיור 12(. 

איור 10:
התלמידים מחלקים את המשושה למצולעים. 

איור 11:
הצעות של התלמידים לחלוקת בסיס המגדל - המשושה    

חישוב שטח המשושה באמצעות חישוב 	 

שטח המלבן ושטח שני משולשים שווי 

שוקיים קהי זווית

באמצעות 	  המשושה  שטח  חישוב 

חישוב שטח טרפז: המשושה מכיל שני 

טרפזים שווי שוקיים חופפים

באמצעות 	  המשושה  שטח  חישוב 

מכיל  המשושה  מעוין:  שטח  חישוב 

שלושה מעוינים חופפים

באמצעות 	  המשושה  שטח  חישוב 

חישוב שטח משולשים: המשושה מכיל 

שישה משולשים שווי צלעות חופפים
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דרסלר, מ’, סלע, ל’, מזור, ש’ )2014(. למידה משמעותית 	 

אוחזר   .7-1  ,37 אאוריקה,  תומכות.  תיאוריות   –

https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/ מתוך: 

uploads/2015/02/newspaper37-docs03.pdf
 	 - ולמידה  הוראה  על  הערות   .)2011( י’  הרפז, 

מתוך:  אוחזר  ראשה.  אבני  מכון  ששכחו.  למנהלים 

http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/
Pages/86.aspx

משמעותית. 	  למידה   .)2014( מ’  וידיסלבסקי, 

https://www. :מתוך אוחזר   .9-1  ,37 אאוריקה, 

matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/
newspaper37-doc01.pdf

ישראל. משרד החינוך )2014(. חוזר מנכ”ל – למידה 	 

משמעותית - משהו טוב קורה עכשיו – אבני דרך בלמידה 

http://meyda. מתוך:  אוחזר  ירושלים.  משמעותית. 

education.gov.il/files/lemidaMashmautit/
chozer/index.html

הטמון 	  היצירתי  הפוטנציאל   .)2015( ח’  לב-זמיר, 

בעיות  בפתרון  יצירתיות  בתוך:  שגרתית.  לא  בבעיה 

במתמטיקה: אסטרטגיות, דילמות וטעויות. גזית, א’ 

ופטקין ד’ )עורכים(, עמ’ 120-99.

על-תחומי 	  קוריקולום  של  פיתוחו   .)2001( י’  נבו, 

הבנייתי בזיקה לטיפוחם של תהליכי חשיבה ולמידה 

חיבור לשם  ולומדים בבית הספר היסודי.  של מורים 

קבלת התואר “דוקטור לפילוסופיה”, הוגש לסנט של 

אוניברסיטת תל-אביב.

יתרונות 	   - אינטגרטיביות  לימודים  )2010(. תכניות  ו’  עמית, 

ואתגרים. פדגוגיה ומתודולוגיה: כתב עת אלקטרוני. גיליון 12.

ודושניק, ל’ )1998(. סוגיות המחכות 	  נ’  צבר בן-יהושע, 

להכרעה - תכנון לימודים על סף האלף השלישי. בתוך: 

ח. איילון )עורך(. תכניות לימודים כהבניה חברתית, -137

164. אוניברסיטת תל אביב, בית ספר לחינוך, רמות.

אתרים אינטרנטיים:

 	http://www.bezalel. המים  מגדלי  תחרות  אתר 

ac.il/watertowers/index.html
מגדל המים בנגבה 	 

דור דור ומגדליו	 

מטרים  עשרה  מעוקבים?  מטרים  שני  המאגר:  נפח 

מעוקבים? עשרים מטרים מעוקבים? חמישים מטרים 

מעוקבים?

בתום הפעילות, התלמידים התבקשו לציין מה אפיין את 

הפעילות ומה למדו.

להלן, אמירותיהם: 

וזה 	  אמיתי  היה  זה  בכיתה.  כמו  לא  הנדסה  למדנו 

ממש כיף ללמוד ככה.

השתמשנו בידע שלנו כדי לחשב משהו מהחיים.	 

למדנו על שטחים ונפחים אבל גם על מגדלי מים ועל 	 

התפקיד שלהם. זה היה ממש מעניין.

זה היה ממש יפה לראות בכמה דרכים אפשר לחשב 	 

שטח של משושה.

גם חשבנו, גם חישבנו. כל אחד בדרך אחרת והגענו 	 

בדיוק לאותה תשובה.

זה הרבה יותר מעניין ללמוד בחוץ עם קבוצה קטנה.	 

ההנאה  על  מעידים  התלמידים,  של  הסיכום  דברי 

מחוץ  התנהל  אשר  הלמידה  תהליך  של  והמשמעות 

לכותלי הכיתה, חיבר בין תחומי ידע והיה רלוונטי לעולמם. 

התלמידים פעלו ולמדו מתוך עניין והנעה.

יכולה להסתיים בשלב זה, אך, כדאי להמשיך  הפעילות 

ולהנות ממנה באמצעות ההצעות להלן.

הצעות לפעילויות המשך

בארץ 	  מים  מגדלי  של  האינטרנט  באמצעות  איתור 

מיקומם  ציון  תוך  מים,  מגדלי  ספר  הכנת  ובעולם. 

הגאוגרפי, שנת הקמתם, ומידותיהם. 

בניית מודל של מגדל המים.	 

תכנון מגדל מים שבסיסו זהה למגדל המים הקיים, 	 

אך צורתו פירמידה.

מנסרות 	  למגוון  הצעה  בעקבות  חקר  פעילות 

מרובעות בעלת נפח זהה )אינסוף מנסרות מרובעות 

בעלות נפח זהה(.

מגדל 	  לנפח  בנפחו  השווה  אחר,  הנדסי  גוף  להציע 

המים הקיים. 

)קיר 	  המים  למגדל  פונקציונליים  לשינויים  הצעות 

טיפוס, בית מגורים, מוזיאון(. 

https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/newspaper37-docs03.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/newspaper37-docs03.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/newspaper37-docs03.pdf
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/86.aspx
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/86.aspx
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/86.aspx
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/newspaper37-doc01.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/newspaper37-doc01.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/newspaper37-doc01.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/lemidaMashmautit/chozer/index.html
http://meyda.education.gov.il/files/lemidaMashmautit/chozer/index.html
http://meyda.education.gov.il/files/lemidaMashmautit/chozer/index.html
http://www.matnasim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/veredamit.pdf
http://www.matnasim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/veredamit.pdf
http://www.matnasim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/veredamit.pdf
http://www.bezalel.ac.il/watertowers/index.html
http://www.bezalel.ac.il/watertowers/index.html
http://www.mapah.co.il/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5-%D7%A0%D7%92%D7%91%D7%94/
http://tourtelaviv.co.il/?page_id=116
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