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פינה דידקטית

 קופסאות בריחה מתמטיות:
תלמידים נלהבים בשיעור 
מתמטיקה - חלומה של 

מערכת החינוך

ד"ר חיית שחם
ראש המסלול היסודי וראש המרכז להוראת 
המתמטיקה; המכללה האקדמית בית ברל

אינה גולדמן
רכזת מסלול מחוננים ומורה למתמטיקה

בית חינוך אופירה נבון, כפר סבא
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והיא בעלת השפעה משמעותית על הצלחת התלמידים 

מהוות  המתמטית  והחשיבה  מתמטיקה  ועתידם. 

המודרני,  בעולם  האדם  של  מחייו  נפרד  בלתי  חלק 

במחקר  וכלה  היום-יום,  ומחיי  הביתית  מהסביבה  החל 

רבה  חשיבות  מייחסים  האחרונות  בשנים  ובתעשייה. 

ללימודי מקצוע המתמטיקה. מקצוע המתמטיקה מהווה 

ותלמיד  תלמיד  כל  של  הלימודים  בתכנית  מרכזי  חלק 

במערכת החינוך בארץ ובעולם.

הפעילות שנתאר בנויה בקונספט של קופסאות בריחה, 

בריחה.  חדר  הקרוי  החדש  העולמי  הטרנד  את  ומדמה 

במקור, מדובר על משחק המיועד לקבוצת משתתפים 

הנעולים בחדר, אשר מטרתם למצוא דרך החוצה על-ידי 

התמודדות עם משימות, חידות ורמזים המפוזרים בחדר. 

למגבלות  מענה  נותן  בריחה  קופסאות  לבנות  הרעיון 

שיש בבתי-הספר במציאת חדר כיתה לצורך פעילות זו, 

כאשר הקופסאות נגישות בכל חלל ואינן תלויות במיקום 

או זמן.

חוויה  לחוות  לתלמידים  מאפשרות  בריחה  קופסאות 

משחק  על  המבוססת  משמעותית,  למידה  של 

ללימודי  המוטיבציה  להעלאת  רבות  התורמים  ואתגר 

בריחה"  "קופסאות/חדרי  בדרך  למידה  מתמטיקה. 

ה-21: תקשורת,  מאפשרת לפתח מיומנויות של המאה 

שיתוף פעולה בעבודת צוות, חשיבה ביקורתית, יצירתיות 

וד"ר  וחדשנות. מסקירת ספרות שערכו ד"ר עוזי מלמד 

בארץ  מומחים  של  "דעתם  אודות   ,)2010( סלנט  עמי 

ובעולם" על המיומנויות הנדרשות לבוגרי מערכת החינוך 

לתפקוד מיטבי במאה ה-21, עולה שמיומנויות תקשורת 

ושיתוף פעולה נמצאות במקום שלישי בחשיבותן. בניגוד 

ללמידה יחידנית, שבה היחיד נתון בתוך השקפת עולמו 

ודפוסי החשיבה שלו, השיח המתקיים תוך כדי הלמידה 

הלמידה  חוויית  את  ולתגבר  להעצים  יכול  השיתופית,  

תקציר

במאמר זה נציג פעילות מתמטית מאתגרת, אשר נבנתה 

מצטיינים  תלמידים  ולקבוצת  מחוננים,  לכיתות  במיוחד 

ה'-ו'  לכיתות  גם  מתאימה  הפעילות  הפסח.  חג  לכבוד 

בסיס  על  נבנתה  הפעילות  יסודיים.  בבתי-ספר  רגילות 

הטרנד העולמי הידוע בשם חדרי בריחה, והיא מאפשרת 

וחדשנית.  יצירתית  דופן,  יוצאת  חוויה  לחוות  לתלמידים 

וחוקרת  לומדת  קהילה  נוצרת  הפעילות  במהלך 

פתרון  לצורך  פורה,  מתמטי  שיח  קיום  על  המבוססת 

השיחה  במשחק.  המשתתפים  את  שיקדמו  משימות 

המרחב  בין  לנוע  הלומדים  את  מזמינה  המתמטית 

אפשרות  להם  יש  שבו  ההקשרי,  המשותף,  החיצוני, 

לבין  ולתקפם,  לבוחנם  רעיונות,  ולהשמיע  לשמוע 

המרחב הפנימי האישי אשר בו הלומד מתאים ומטמיע 

את החדש במבני ההכרה שלו )רגב ושמעוני, 2000(.

מילות מפתח: חשיבה יצירתית, למידת חקר, למידת עמיתים, פדגוגיה 

חדשנית.

מבוא

במתמטיקה,  דופן  יוצאת  פעילות  מוצגת  זה  במאמר 

אשר לוקחת את משתתפיה למסע הקשור לחג הפסח, 

מגוונים,  מתמטיים  בנושאים  מאתגרות  משימות  דרך 

לקבוצות  ג'-ה',  מחוננים  כיתות  לתלמידי  המותאמות 

הפעילות  רגילות.  ה'-ו'  ולכיתות  מצטיינים,  תלמידים 

הועברה גם לפרחי הוראה, במטרה ליצור השראה בקרב 

מורי המתמטיקה לעתיד.

גבוהים  ללימודים  מחסום  מהווה  המתמטיקה  מקצוע 

בתחומי המדע והטכנולוגיה בפני תלמידים רבים )לייקין 

המקצועות  אחד  הינה  מתמטיקה   .)2003 וזסלבסקי, 

י"ב(,  הנלמדים מספר רב של שנים )מכיתה א' עד סוף 

קופסאות בריחה מתמטיות:
תלמידים נלהבים בשיעור מתמטיקה – חלומה של מערכת החינוך

חיית שחם, אינה גולדמן
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היסודי, חלקן חוברו מחדש וחלקן שודרגו. כתיבת חידות 

מירי  לשפה,  המורה  על-ידי  נעשתה  בחרוזים  הרקע 

המשימות  סבא(.  כפר  נבון,  אופירה  חינוך  )בית  נאור 

הפתרון  ולצורך  שונות,  קושי  ברמות  היו  המתמטיות 

של  הקושי  רמת  גבוה.  מסדר  בחשיבה  שימוש   נדרש 

במטרה  סופה,  עד  הפעילות  מתחילת  ירדה  המשימות 

לא לעייף את התלמידים בדרך לחוויית הצלחה. הכוונה 

במיוחד,  מאתגרות  יהיו  הראשונות  שהמשימות  הייתה 

והמשימות האחרונות יהיו ברמת קושי בינונית.

פעילות מסוג זה יכולה להתאים לכיתות הגבוהות בבית 

קבוצות  או  מחוננים  לכיתות  רק  ולא  היסודי,  הספר 

בריחה  קופסאות  הפעלת  של  במקרה  מצטיינים. 

בכיתות אלה, יש חשיבות לחלוקת התלמידים לקבוצות 

הטרוגניות, למען מתן תמיכה ועידוד לתלמידים הזקוקים 

לכך. אין ספק כי פעילות קופסאות בריחה יוצרת עניין 

המתמטיקה,  למקצוע  היחס  לשיפור  ותורמת  וסקרנות 

פעולה  לשיתוף  גורמת  פורה,  מתמטי  לשיח  תורמת 

בעבודת הצוות, מפתחת חשיבה ביקורתית, וחושפת את 

התלמידים לפעילות יצירתית. 

מהלך הפעילות

בית- בספריית  או  משחקים  בחדר  מתקיימת  הפעילות 

הספר. לפני הפעילות יש לחלק את ילדי הכיתה ל- 4-5 

קבוצות הטרוגניות. בכל קבוצה משתתפים 4-5 תלמידים.

ניתן לקשט את חלל הכיתה בסמלי החג ובתמונות מתוך 

פסח  הגדת  עם  מגיעים  התלמידים  כל  פסח.  הגדת 

אישית לפעילות.

על  מונחות  הבריחה  קופסאות  הפעילות,  בתחילת 

שולחנות עגולים. ישנם 4-5 סטים של קופסאות זהות. 

התלמידים מוזמנים להתחיל ללא מתן הוראות מדויקות. 

על כל שולחן: ספר סגור במנעול, קופסה גדולה וקופסה 

הם  החפצים.  את  לחקור  מתחילים  התלמידים  קטנה. 

מגלים כתב חידה על כריכת ספר ישן, הסגור במנעול עם 

קוד הבנוי מ- 3 ספרות. 

האישית  ואיכותה, ולהביא לריבוי רעיונות ולשינוי תפיסות 

חשיבה  מיומנויות  לקדם  יכולה  צוות  עבודת  ועמדות. 

חברתיות  ומיומנויות  בעיות,  פתרון  מיומנויות  ביקורתית, 

.)Slavin, 1995(

לומדת  קהילה  לבנות  ללומדים  מאפשרת  זו  פעילות 

ללמידה  אחראי  הקהילה  מחברי  אחד  כל  וחוקרת. 

ולמשימה. באופן זה, חברי הקהילה מוודאים שנוצר מעגל 

תקשורת המספק משוב יעיל ורב להמשך הפעילות של 

 Olivier, Antoine, Cormier, Lewis,( קהילת החקירה

Minckler & Stadalis, 2009(. בתכנון הפעילויות ראינו 
כמטרה נוספת לקדם את הלומדים לעבוד גם בקהילה 

חוקרת, על מנת שבתי-הספר יסתגלו לעולמם המשתנה, 

להתפתח  ההזדמנויות  מיטב  את  לתלמידיהם  ויציעו 

וללמוד בצורה חווייתית ומאתגרת.

הפעילות קופסאות בריחה נערכה בשיעור מתמטיקה 

לסיפור  נחשפו  התלמידים  במהלכה  דקות,   60 במשך 

היו  השולחן  על  פסח.  של  בהגדה  הרפתקה   – מסגרת 

ניתנו  לא  קטנה.  וקופסה  גדולה  קופסה  ספר,  מונחים: 

בעצמם  להבין  היה  המשתתפים  על  לפעולה.  הנחיות 

שהוסיפה  עובדה  הראשון,  הרמז  ומהו  להתחיל  כיצד 

החידה  כתב  המשימה.  תחילת  שלפני  החיובי  למתח 

הסגור  ישן  ספר  כריכת  על-גבי  רשום  היה  הראשון 

במנעול עם קוד. רק פתרון נכון של המשימה הראשונה 

יוביל לרמז הבא, הנמצא בתוך שקע הגזור בספר. הרמז 

המוסתר בספר יוביל לפיצוח מנעול הנמצא על קופסה 

גדולה, שבתוכה: קופסה נוספת הסגורה במנעול, מכתב 

הקוד  למציאת  יובילו  אשר  חידה,  וכתב  פאזל  בבקבוק, 

למנעול הבא. התלמידים פותרים את כל משימות האתגר 

עד שהם מגיעים למשימה האחרונה, המודיעה על סיום 

שהצליחו  המשתתפים  בסיום,  המשימה.  של  מוצלח 

מקבלים  הראשונים,  בין  הקופסאות  סוד  את  לפצח 

נוספת, הקשורה  חידה  לחבר  וטושים במטרה  בריסטול 

למתמטיקה בחג הפסח, עבור חבריהם לכיתה.

על- שנאספו  שונות  מפעילויות  מורכב  המשימות  תוכן 

בחינוך  למתמטיקה  הארצי  המורים  ממרכז  חלקן  ידינו, 
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משימה שנייה

בספר הישן מהפעילות הראשונה גזרו שקע )ראו תמונה 

3(. בתוך השקע שבספר ישנם: כתב חידה על קלף,  ו- 3 

מצות מבריסטול.

המילה  בדפוס  רשומה  בריסטול  כל  של  האחורי  בחלק 

"מצה".

תמונה 2:

תמונה 3:

בנוסף מצורף כתב החידה:

"בני ישראל רצו ממצרים לברוח,
אך הבצק לא הספיק לתפוח, 

ומה שיצא, מוכר לנו כמצה.
כששלוש מצות יחדיו

יתחברו - "צצצ" הן ייצרו.
מהרו, ואת ערך המצה תמצאו."

)לא גימטרייה(

תמונה 1:

משימה ראשונה

כריכה של ספר ישן מעוצבת כהגדה עתיקה ועליה כתוב: 

הנכם קבוצה של חוקרים צעירים.
על מנת לפענח את סודה של ההגדה,
עליכם לפסוע בתוך שבילי הרפתקה.  

 “שלושה מי יודע”, 
שלושה מספרים עליכם להשלים.

 אם תדעו את סכומם, 
בעזרתם ההגדה תיפתח.
___ ,63 ,31 ,15  ,7 ,3 ,1
___ ,43 ,21 ,11 ,5 ,3 ,1 ,1
___ ,17 ,9 ,5  ,3 ,1 ,1 ,1

שגרתיות,  לא  מתמטיות  סדרות   - הפעילות  נושא 

שמטרתן להוביל למציאת מספר נוסף בכל סדרה. סכום 

המספרים החסרים בכל סדרה יוביל לפיצוח קוד המנעול 

שעל הספר.

תשובות:
סדרה ראשונה: 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127.

הסבר: הסדרה גדלה בהפרשים של חזקות של 2: 2,4,8,16,32.
סדרה שנייה: 1, 1, 3, 5, 11, 21, 43, 85.

הסבר: האיבר הראשון ועוד האיבר השני ועוד האיבר הראשון, 
או האיבר הראשון כפול שתיים ועוד האיבר השני )הבא אחריו(.

דוגמה: 2×1+1=3
דוגמה נוספת: 2×11+5=21

סדרה שלישית: 1, 1, 1, 3, 5, 9, 17, 31.
הסבר: סכום של כל שלושה איברים עוקבים נותנים איבר רביעי.

דוגמה: 1+3+5=9
פתרון פיצוח המנעול:

סכום המספרים )החסרים בכל סדרה(:
243=127+85+31

הקוד לפתיחת המנעול שעל הספר: 243.
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הקופסה הגדולה מכילה:

חידה מודפסת על קלף.. 1

מכתב "כתב חידה" מודפס ומגולגל בתוך בקבוק יין . 2

קטן מפלסטיק.

פאזל: "מקרא שיטת ספירה מצרית".. 3

קופסה בינונית עם מנעול בעל קוד ארבע ספרתי.. 4

הסבר:

 החידה על הקלף:. 1

בני ישראל במדבר פוסעים,
אחריהם במרכבות המצרים נוסעים.

מספר המצרים היה רב,
ולאחר שטבעו בים, נשאר המכתב.

לאחר קריאת החידה ניגשים למכתב שנמצא . 2

 בבקבוק יין קטן.

פרעה הרשה לבני-ישראל את מצרים לעזוב.
זמן קצר לאחר מכן,

את ההחלטה שלו, הוא החליט להפוך.
המצרים שלחו אחרי בני-ישראל  פרשים וחיילים,

מספרם רשום על-ידי הסימנים המצריים.
גלו את כמותם, כדי להמשיך במסע הנדודים.

פאזל מקרא שיטת ספירה מצרית לצורך פיענוח . 3

 החידה.

מצה  ועוד  מצה  המילים:  שלוש  את  לחבר  יש  הסבר: 

ועוד מצה שווה צצצ.

המטרה היא למצוא את ערך המילה מצה ללא שימוש 

 – בגימטרייה, אלא על-ידי שימוש בעקרונות הפוזיציה 

מספרים במקום אותיות. ערך המספר של המילה מצה 

ייתן את הקוד לפתיחת המנעול שעל הקופסה הבאה.      

אסטרטגיית  על  התלמידים  בין  מתמטי  לשיח  דוגמה 

הציגו  התלמידים  קבוצת  מתוך  תלמידים  שני  הפתרון: 

ילד  וטעייה.  ניסוי  בעזרת  הפתרון  דרך  את  לחבריהם 

במציאת  אליו  להתייחס  שיש  נתון  הציג  בקבוצה  נוסף 

ערך המספר: "אני מצאתי שיש לשים לב שסכום ספרות 

הסכום  את  המרכיבות  לספרות  זהה  הוא  "צ"  העשרות 

הסופי". ילד נוסף טען, ש"חייבת להיות המרה הן ביחידות 

 ,1 והן בעשרות". "אני מצאתי שהאות "ה" חייבת להיות 

בגלל המרה, וזה אומר שהאות "צ" תהיה 4". 

ערך המילה "מצה" הוא 148 )מספרים במקום אותיות – 

וזהו הקוד לפיצוח המנעול של הקופסה  לא גימטרייה(, 

הגדולה. 

מצה
מצה +

מצה
____
צצצ

148
+ 148

148
____
444

משימה שלישית

תמונה 4:

1

2

3

4
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פאזל צלחת פסח: . 3

עם  פאזל  להרכיב  היא  המשימה  של  המטרה 

את  למצוא  יש  מכן  לאחר  הפסח.  צלחת  מרכיבי 

סכום הערכים הגימטריים של המילים: ביצה, זרוע, 

קטנה(. )בגימטרייה  חרוסת  מרור,  כרפס,   חזרת, 

והם  במידה  בהגדה  להשתמש  יכולים  התלמידים 

ולבקש  הפסח,  צלחת  מרכיבי  את  זוכרים  לא 

 סימניה עם הערך הגימטרי של אותיות האלף בית.

סכום הערכים של כל המילים הוא הקוד שפותח את 

השולחן. על  הנמצאת  האחרונה  הקטנה   הקופסה 

תשובות:
ביצה  2 1 9 5        )17(
זרוע  7 2 6 7         )22(
חזרת  8 7 2 4       )21(
כרפס 2 2 8 6        )18(
מרור  4 2 6 2        )14(

חרוסת  8 2 6 6 4  )26(  
הקוד שווה 118. 

תמונה 5:

מציבים . 4 המצרית,  הספירה  שיטת  פיענוח  לאחר 

הכתב  סימני  במקום  המתאימים  המספרים  את 

תרגיל  מתקבל  המספרים  הצבת  בסיום  המצרי. 

סכום  ארבע-ספרתיים.  מספרים  שני  בין  חיבור 

הבינונית. הקופסה  לפתיחת  הקוד  הוא   המספרים 

פתרון החידה:
4,624 = 1,167 + 3,457

קוד: 4,624  פותח קופסה בינונית הנמצאת בתוך 
הקופסה הגדולה.

משימה רביעית

הקופסה הבינונית מכילה: 

כתב חידה.. 1

הסבר על גימטרייה קטנה. . 2

פאזל צלחת פסח. . 3

הסבר:

 כתב חידה: . 1

אלוהים הוציא את בני ישראל ממצרים,
ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורא גדול ובאותות ובמופתים.

לזכר יציאת מצרים בסעודת פסח נערוך את שולחן ארוחת 
החג ונניח "אותה" במרכז.
את סכום מרכיביה תמצאו,

בגימטרייה הקטנה תשתמשו,
ולמשימה האחרונה תתקדמו!

הסבר על הגימטרייה הקטנה:. 2

בגימטרייה הקטנה, חישוב ערך כל אות נעשה על-

הגימטרי  הערך  את  המרכיבות  הספרות  סיכום  ידי 

של האות עד לקבלת מספר מ- 1 עד 9. 

90. בגימטרייה הקטנה יהיה  למשל, האות צ ערכה 

ערכה 9 )9+0(. 

על-פי  מחשבים  מילה  של  הגימטרי  הערך  את 

)בגימטרייה  אותה  המרכיבות  האותיות  ערכי  סכום 

הקטנה(, כפי שהוסבר לעיל.

ב י צ ה -  2, 10, 90, 5. בגימטרייה הקטנה החישוב 

יהיה  לפי: 2, 1, 9 , 5.  הסכום של ערך האותיות שווה 

.)5+9+1+2( 17
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המשימה ופתרונה:

אחד מי יודע?

אחד אני יודע:
אחד אלוהינו שבשמיים 

ובארץ.

פתרון

1
שבטיא פחות ימי 

השבתא.
12-7=5

2
10 פעמים הסכום של 
מדיא שבטיא וחומשי 

תורה
ש

10x)13+12+5(=300

3
פעמיים הסכום של 
למדיא ולוחות הברית.

2x)13+2(=30

4
פעמיים הסכום של 

משבטיא וימי מילה.
2x)12+8(=40

5
10 פעמים הסכום של 
ימי שבתא, ימי מילה, 

מדיא ושבטיא.
ת

10x)7+8+13+12(=400

אאימהות פחות אבות.6
4-3=1

7

10 פעמים חומשי 
תורה מחולקים 

להפרש: ירחי לידה 
פחות אימהות.

י

10x5:)9-4(=10

8
המכפלה של חומשי 
תורה בסדרי משנה 

מחולקת לדבריא.
ג

5x6:10=3

9
המכפלה של ימי 
עשבתא  בדבריא.

7x10=70

10
המכפלה של דבריא 

בסכום של לוחות 
הברית ואימהות.

ס

10x)2+4(=60

11
3 פעמים שבטיא 

ולחלק לסדרי משנה.
3x12:6=6

משימה חמישית

הקופסה הקטנה מכילה: 

 כתב חידה המבוסס על השיר "אחד מי יודע". . 1

בני ישראל פסעו במדבר 40 שנים,
והפכו מעבדים לאנשים אמיצים.

את ארץ כנען הם כובשים.
את סיפור יציאת מצרים הם מספרים.

בני ישראל את אלוהים מהללים,
ואת השיר הזה לכבודו הם שרים.

 משימה.. 2

אחד מי יודע?
אחד אני יודע: אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ.

1. שבטיא פחות ימי שבתא
2. 10 פעמים הסכום של מדיא, שבטיא וחומשי תורה 

3. פעמיים הסכום של מדיא ולוחות הברית
4. פעמיים הסכום של שבטיא וימי מילה

5. 10 פעמים הסכום של ימי שבתא, ימי מילה, מדיא 
ושבטיא.

6. אימהות פחות אבות
7.  10 פעמים חומשי תורה מחולקים להפרש: ירחי לידה 

פחות אימהות
8. המכפלה של חומשי תורה בסדרי משנה מחולקת 

לדבריא
9. המכפלה של ימי שבתא בדבריא

10. מכפלה של דבריא בסכום של לוחות הברית ואימהות
11. 3 פעמים שבטיא לחלק לסדרי משנה

טבלה להשלמת המשימה. 3

השלימו את האותיות לפי הערך הגימטרי שמצאתם 

במשפטי השיר "אחד מי יודע".

12345465142741

18954310711414109

הסבר:

מטרת  יודע".  מי  "אחד  השיר  על  מבוססת  המשימה 

מילות  את  יודע"  מי  "אחד  בשיר  לזהות   - המשימה 

"שבטיא  למשל:  למספרים.  ולתרגמן  בארמית  המספר 

וכך   "2  – הברית  "לוחות   ,"8  – מילה  "ימי  שבטים",   12  –

הלאה.
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בריסטול  לקחת  מתבקשות  שסיימו  תלמידים  קבוצות 

מעניינת  חידה  ולחבר  בהגדה  לדפדף  וטושים,  צבעוני 

התלמידים  הזה  בשלב  בפסח.  למתמטיקה  הקשורה 

שוב עובדים בשיתוף פעולה, מעלים רעיונות, מתווכחים, 

משוחחים על מתמטיקה ובעיקר נהנים.

סיכום ורפלקציה

דרכי  את  להשביח  באה  בריחה"  "קופסאות  פעילות 

ההוראה של המורים, ומאפשרת טיפוח חשיבה מתמטית 

גבוה. אחד העקרונות במיומנויות המאה  מסדר חשיבה 

ה-21 הוא שימוש בשיח מתמטי. כל המשימות בתחנות 

שיח  באמצעות  פתרון  והצגת  קודם  בידע  שימוש  דרשו 

לימודי,  באתגר  המתבטא  ומשמעותי,  יעיל  מתמטי 

עבודת צוות, פיתוח חשיבה ביקורתית ויצירתית.

האתגר  ההנאה,  התלמידים,  התלהבות  את  לציין  חשוב 

והסקרנות. היה להם קשה להסתיר את ההתרגשות לפני 

הכניסה לכיתה ותחילת הפעילות. אחד התלמידים אמר: 

"אני לא מצליח להירגע, קשה להאמין שנפרוץ קופסאות 

פעילויות  "בכל  כי:  הוסיף  אחר  תלמיד  בשיעור",  בריחה 

האתגר אני מרגיש שהאהבה שלי למקצוע המתמטיקה 

בשיעורי  ומשחקים  כייף  לשלב  אפשר  וגדלה,  הולכת 

בשיעור  שהשתתפה  הסטודנטיות  אחת  מתמטיקה...". 

הדגמה לפרחי הוראה כתבה: "אם לסכם בשתי מילים את 

החוויה של "אסקייפ בוקס", ניתן לומר "חוויה עוצמתית". 

תחושת הסיפוק בסוף הפעילות הייתה עצומה. פעילות 

מסוג זה הובילה לכך, שכל אחד מחברי הקבוצה הצליח 

להביא את חוזקותיו על מנת לסייע לקבוצה לפצח את 

וניסו לעזור בכל  כתבי החידה. כולם נרתמו מיד לאתגר 

ביותר.   הגדולה  במהירות  השאלות  את  לפתור  כוחם 

עבודת הצוות נוצרה מעצמה, "היה קשה לעמוד בפיתוי 

והרגשתי שכולם נותנים יד כדי לפצח כל משימה", אמרה 

אחת התלמידות. 

ההוראה.  פרחי  של  ההתלהבות  את  לציין  יש  בנוסף, 

קושי  בדרגות  היו  "השאלות  כתבה:  הסטודנטיות  אחת 

בהתחלה  ביותר:  נכון  היה  השאלות  של  והסדר  שונות 

להמשיך".  ורצון  אתגר  נוצר  כך  יותר,  קשות  שאלות  היו 

יתרונות  זה  מסוג  לפעילות  נוספת,  סטודנטית  לדברי 

דוגמאות:

שבטיא פחות ימי שבתא.. 1

שבתא.  ימי   7 פחות  שבטים(   12( שבטיא  הסבר: 

 .5 = 12-7

 10 פעמים הסכום של מדיא, שבטיא וחומשי תורה.. 2

מדיא - 13, שבטיא - 12 וחומשי תורה - 5.

.10 × )13+12+5( = 10 × 30 = 300

להשלמת  בטבלה  שהתקבלו,  האותיות  לשבץ  יש  כעת 

המשימה.

לדוגמה, יש לרשום את האות שערכה 5, כלומר "ה" מעל 

המקומות בטבלה, בהם כתוב המספר 1, מכיוון שהפתרון 

של שאלה מספר 1 הוא 5, כלומר "ה".

את  לכתוב  יש  בטבלה,   2 המספר  מעל  נוספת,  דוגמה 

של  שהפתרון  מכיוון  "ש"  כלומר   ,300 שערכה  האות 

שאלה מספר 2 הוא 300, כלומר "ש".

הטבלה ופתרונה:

5

ה

300

ש

30

ל

40

מ

400

ת

40

ם

1

א

400

ת

5

ה

40

מ

300

ש

10

י

40

מ

5

ה

12345465142741

5

ה

3

ג

70

ע

400

ת

40

ם

30

ל

60

ס

10

י

6

ו

40

ם

5

ה

40

מ

60

ס

70

ע

18954310711414109

תמונה 6:
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תמונה 9:

מקורות

תכנית 	   – טל"מ   .)2003( א'  וזסלבסקי,  ר',  לייקין, 

 - על"ה  במתמטיקה.  מצוינות  וטיפוח  יכולת  למיצוי 

עלון למורה המתמטיקה, 30, 44-36.

הנדרשות 	  המיומנויות   .)2010( ע'  וסלנט,  ע',  מלמד, 

תקשוב  בתוך:   .21 ה-  במאה  הספר  בתי  מבוגרי 

מערכות חינוך בעולם - סקירת מידע. מכון מופ"ת. 

 	 – מתמטיקה  לשוחח   .)2000( ש'  ושמעוני,  ח',  רגב, 

מדוע? למה? איך? על"ה – עלון למורה המתמטיקה, 

.89-77 ,25

	 Olivier, D. F., Antoine, S., Cormier, R., 
Lewis, V., Minckler, C. & Stadalis, M. (2009). 
Assessing schools as professional learning 
communities symposium. Paper presented 
at The Annual meeting of the Louisiana 
Research Association, Lafayette, Louisiana.

	 Slavin, R. E. (1995). Cooperative learning: 
Theory, research and practice. 2nd ed. 
Boston: Allyn & Bacon.

ניכרים: "הפעילות מאתגרת ומעניינת. המשימות  אפשרו  

לכל תלמיד להפגין את חוזקותיו )פונה לשונות בכיתה(, 

- אם  הכי התרשמתי שכל משימה בעלת בקרה מידית 

את  שפותח  )קוד(  מספר  מקבלים  במשימה  מצליחים 

המנעול. המשימות השונות דרשו שימוש באסטרטגיות 

וגם  גימטרייה(  המרה,  סדרות,  )למשל:  שונות  פתרון 

למשל  חדש,  ידע  לימוד  לצד  קודם  בידע  שימוש  היה 

"הגימטרייה הקטנה".

אנחנו כמחברות הפעילות "קופסאות בריחה" מאוד נהנינו 

נתרמנו  כן  וכמו  הפעילות,  של  והבנייה  התכנון  בתהליך 

את  ראינו  מפתח  כצוות  המשותפת.  העבודה  בתהליך 

הוראה  לפרחי  להשראה  ומודל  חקירה  כקהילת  עצמנו 

וצוות המורים בבית הספר. אנו ממליצות לצוותי מתמטיקה 

בבתי הספר להשתמש בכלי "קופסאות בריחה" בשיעורי 

פיתוח  מקידום  כחלק  שיא,  וימי  מיוחדים  מתמטיקה 

להתלהבות  לגרום  הייתה  מטרתנו  מתמטית.  חשיבה 

בשיעורי  השתתפות  ולעורר  הוראה,  ופרחי  תלמידים  של 

מתמטיקה מתוך עניין, סקרנות וסיפוק. 

תמונה 7:

תמונה 8:

http://highmath.haifa.ac.il/data/alim27_38/ale30-pdf/ale30-6.pdf
http://highmath.haifa.ac.il/data/alim27_38/ale30-pdf/ale30-6.pdf
http://www.mofet.macam.ac.il/infocenter/reviews/Documents/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%91 %D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA %D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A %D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D 2010.pdf
http://www.mofet.macam.ac.il/infocenter/reviews/Documents/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%91 %D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA %D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A %D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D 2010.pdf
http://www.mofet.macam.ac.il/infocenter/reviews/Documents/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%91 %D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA %D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A %D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D 2010.pdf
http://www.mofet.macam.ac.il/infocenter/reviews/Documents/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%91 %D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA %D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A %D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D 2010.pdf
http://highmath.haifa.ac.il/data/alim27_38/ale25-pdf/ale25-11.pdf
http://highmath.haifa.ac.il/data/alim27_38/ale25-pdf/ale25-11.pdf
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