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פינה של הפתעה

 מכל תלמידי השכלתי - חלק ב
והפעם שלושה נפלאו ממני 

וחמישה לא ידעתים...

פרופ׳ אביקם גזית
מרצה לחינוך מתמטי במכללת סמינר הקיבוצים
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אפשר  בהן  הדרכים  לאחת  דוגמה  שזו  להדגיש  אפשר 

משימות  להציג  תלמידים:  אצל  יצירתית  חשיבה  לפתח 

פתוחות שאין להן פתרון אחד ויחיד והתלמיד צריך להניח 

 Yee,( האפשרי  הפתרון  למציאת  שייגש  לפני  הנחות 

 - השכלתי  תלמידי  “מכל  ששמו:  המאמר  בסוף   .)2005

“וכמו  כתבתי:   )2017 )גזית,  ממני”  נפלאו  המה  שלושה 

שנאמר בספר משלי ל, י”ח: “שלושה המה נפלאו ממני 

ועכשיו  לי  נגלו  פתרונות  שלושה   – ידעתים”  לא  וארבע 

וזורק  מצאתם  שאולי  הרביעי,  הפתרון  את  מחפש  אני 

ניתנה  כמה  עד  ידעתי  ולא  כתבתי  הכפפה...”.  את  לכם 

בהשתלמות  הזו  המשימה  את  הצגתי  הנבואה...  לי 

הנחה   מתוך  הדתי  מהמגזר  לסטודנטיות  שערכתי 

לא  לי.  שידועים  אפשריים  פתרונות  שלושה  שקיימים 

ציפיתי, ללא קשר עם האוכלוסייה, שאקבל פתרון נוסף 

ומפתיע מהיבט אחר לגמרי מאשר שעות, ימים ודולרים. 

לי:  ואמרה  סטודנטית  קמה  השאלה  הצגת  בעקבות 

”עשר בגימטרייה שווה ל- 70+300+200 = 570. אם נוסיף 

עוד עשר כזה בגימטרייה נקבל 570+570=1140. אם נוסיף 

ל- 1140 עוד 50 נקבל 1190. אם נחבר את הספרות של 

שהוא  הזה,  בפתרון  שיפה  מה   !”11=1+1+9 נקבל   1190

 - ביסוציאטיבי  בתהליך  אחרים  למחוזות  אותנו  לוקח 

אסוציאציה על אסוציאציה, שמהווה מאפיין של תהליך 

את  מתאר   )Welling, 2007( ולינג  היצירתי.  החשיבה 

התהליך היצירתי כתהליך מטה-קוגניטיבי המשלב: יישום 

- שימוש בידע קיים כדי להתמודד עם משימה, אנלוגיה 

בו  ולהשתמש  אחד  מהקשר  מושג  לקחת  היכולת   -

בהקשר אחר, צירוף - מיזוג שני מושגים או יותר ליצירת 

רעיון חדש והפשטה - תהליך מנטלי והתוצר שלו. במקרה 

מגימטרייה,  שלה  בידע  השתמשה  הסטודנטית  שלנו, 

לקחה אותו מההקשר הרגיל ועשתה בו שימוש מתמטי 

של חיבור ליצירת רעיון חדש של סכום מספרים בתהליך 

של הפשטה מחשבתית. לא הספקתי להירגע מהפתרון 

לבקר  והזדמנתי  הנ”ל  לחידה  ארבע  מספר  שהוא  הזה 

מכל תלמידי השכלתי - חלק ב 
והפעם: שלושה נפלאו ממני וחמישה לא ידעתים....

אביקם גזית

הצגתי   ,)2017 )מאי   ”2000 חזק  “מספר  של   28 בגיליון 

חידה שהוגשה לי על ידי תלמיד בן 16 לקוי למידה: איך 

אחת- ולקבל   50 ועוד  עשר  עוד  לעשר  להוסיף  אפשר 

התלמיד,  התכוון  אליו  הפתרון   .)2013 )גזית,  עשרה? 

שבה  השעה,  את  מציינים  כאשר  יום  היום  בחיי  נמצא 

דקות  של  מספרים  עם  שעות  של  מספרים  מערבבים 

כמו: עשר ועשרה שאינו שווה לעשרים... התשובה לחידה 

כפי שהוצגה שם היתה: אם מוסיפים לשעה עשר, עשר 

לא   .11 השעה  את  מקבלים  דקות  חמישים  ועוד  דקות 

על  ומצביעה  יצירתיות  המזמנת  חידה  שלפני  שערתי 

היצירתי  התוצר  זהו  שונים.  אפשריים  פתרונות  מספר 

מקורי  מפתיע,  חדש,  כתוצר  אותו  מתארים  שחוקרים 

 Sternberg & Lubart, 1995,( אחר  תוצר  מכל  ושונה 

2000(. טוראנס )Torrance, 1974( מוסיף שתוצר יצירתי 

נותן מענה יוצא דופן או חדשני לבעיה נתונה, כמו במקרה 

של החידה הנ”ל. ראינו שני פתרונות שממש מתאימים 

מסמינר  הסטודנטית  של  הפתרון  אלו:  להגדרות 

חשיבה  מימשה  יצירתית,  חשיבה  שהדגימה  הקיבוצים 

של  בימים  לחידה  הפתרון  את  ומצאה  לקופסה  מחוץ 

חודשי השנה: “אם נוסיף ל- 10 בינואר 10 ימים ועוד 50 

ימים, נקבל 11 במארס )בשנה של 28 ימים בפברואר(.” 

10 בפברואר. תלמיד  התהליך חוזר על עצמו גם עם ה- 

תיכון מכפר סבא, נתן תשובה יצירתית שיש בה עוד נתון 

בו  ויש  זה לא מבטל את ערכו של הפתרון  מספרי אבל 

גם יציאה מהקופסה: אם נוסיף ל- 10 דולר 10 מטבעות 

של חמישה סנט ועוד מטבע של 50 סנט נקבל 11 דולר. 

הסתייגות  מוסיפים   )Shye & Yuhas, 2004( ויוהס  שי 

וכותבים  וטורנס  לוברט  סטרנברג,  לדברי  מסויימת 

נותנת  שלחדשנות כשלעצמה אין ערך אלא אם כן היא 

רק  לא  כיצירתי  יוכר  פתרון,  מאתגר.  למצב  תשובה 

לאתגר  התאמתו  מידת  בשל  אלא  חדשני  היותו  בשל 

עומדים  עימו מתמודדים. במקרה שלנו, שני הפתרונות 

החינוכי,  בהיבט  שהוצג.  לאתגר  ההתאמה  בקריטריון 
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הסטודנטית מסמינר הקיבוצים, את תלמיד התיכון מכפר 

סבא, את הסטודנטית מבית רבקה בכפר חב”ד ואת בת 

זוגו של בני. אני מחכה עכשיו לפתרון השישי...

מקורות

גזית א’ )2013(. חושבים לעוד עניין - אתגרי חשיבה 	 

לאוהבים, למתעניינים ולמכורים, הוצאת גייסט, כפר-

סבא.

גזית א’ )2017(. מכל תלמידי השכלתי - שלושה המה 	 

נפלאו ממני, מספר חזק 2000, גיליון 28, עמ’ 75.

הלימודים 	  לשנת  אלגברה   .)1976( מ’  משלר, 

השביעית, הקיבוץ המאוחד, ת”א.

פוליה, ג’ )1961(. כיצד פותרין? אוצר המורה, ת”א.	 

סיאטל  ליד  ילדיהם  עם  הגרים  זוגו  בת  ואת  בני  את 

במדינת וושינגטון. באחת מארוחות הערב, נושא השיחה 

זוגו  היה חידות ואתגרי חשיבה. הצגתי את החידה לבת 

של בני, שאינה דוברת עברית, בניסוח אנגלי:

“How is it possible to add ten to another ten 
and then add fifty to get eleven?” 

היא חשבה כמה שניות ואז אמרה:

“The word ten has 3 letters and if we add 
another ten that means another 3 letters, 
and if we add fifty - 5 letters we get together 
11 letters”!
מתמטית,  לחידה  לעשות  יכולה  ששפה  מה  תראו 

מוסיפים  ואם  אותיות   3  ten למילה  חופשי:  ובתרגום 

עוד ten - 3 אותיות ועוד FIFTY - 5 אותיות מקבלים 11 

וחמישה  נפלאו ממני  אז שלושה המה  אותיות. מדהים! 

כערך  השישי.  לפתרון  מצפה  אני  ועכשיו  ידעתים  לא 

מאמרי  את  אסכם  בכיתה  מתמטיקה  להוראת  מוסף 

בחינוך  גם  שעסקו  גדולים  מתמטיקאים  שני  דברי  עם 

מתמטי. פוליה )1961( כותב: “אם המורה ממלא את הזמן 

העומד לרשותו בתרגול תלמידיו בפעולות שגרה, הריהו 

ממית את התעניינותם, מעכב את התפתחות מחשבתם 

ומחמיץ את אפשרויותיו. אך אם הוא מגרה את סקרנותם 

של תלמידיו בהציגו להם בעיות בתחום הישג תפיסתם, 

שאלות  באמצעות  הבעיות  את  לפתור  להם  ומסייע 

למחשבה  וחיבה  טעם  בהם  לנטוע  הוא  עשוי  מנחות, 

1(.” חידה  עצמאית ולפתח אגב כך כלים לכך )שם עמ’ 

מהסוג הנ”ל היא דוגמה לבעיה בתחום הישג תפיסתם של 

תלמידים, שמאפשרת חשיבה עצמאית ויצירתית. מוסיף 

חלק  בחידות  בעיסוק  אני  “רואה  וכותב:   )1976( משלר 

אינטגרלי של לימוד המתמטיקה, שאינו נופל בחשיבותו 

ומה  קלות  ויש  קשות  יש  החידות  בין  אחר.  נושא  מכל 

שקשה לאחד הוא לעיתים קל לשני - לאו דווקא למוכשר 

יותר. אין כמו חידות לפיתוח כושר היצירה, ההבנה, העניין 

תעסוק  הכיתה  שכל  כך  על  ממליץ  ואני  וההתלהבות 

)שם  לפותרים.  והשבחים  העידוד  כל  ינתנו  וכי  בחידות 

יג(.” זו ההזדמנות לשבח את תלמידי אורי, שהביא  עמ’ 

לי את החידה המקסימה הזו. זו גם ההזדמנות לשבח את 

את  המופלאים:  הפתרונות  את  שהביאו  החידה,  פותרי 
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