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נליוולף,מכללתקיי
רות אהבה מאוד את עולם הילדים .היא נהנתה
מהאמירותשלהם,מגילוייהםהחדשים,ומהברקותיהם.
אתהאהבההזאתהיאניסתהלהחדירלתלמידים
ולמורים.היארצתהשהמוריםישימולבלמהשהילדים
עושים,שיקשיבולדבריהם,ושייצרוהזדמנויותעבורם
לחשוףאתהחשיבהשלהם.היאהביאהאתעולמם
שלהילדיםלמכללהדרךהאירועיםהמתמטייםשהיוו
תשתיתלקורסיםהשוניםשהיאלימדה.זאתהייתה
גםדרכהלקשרביןהתאוריהלביןהשדה.במשך
השניםהצטברומאותאירועיהוראהמתמטיים,שהם
מצדאחדתיעודשלמעשהההוראה,מורשתעשירה
שלבינתהמעשהשמוריםמשאיריםלעמיתיהם,
ומצדשניבסיסלהכשרתמורים.

ויחדעםזאתהןלאמסוגהאירועיםהמתואריםבספרות.
.2הןמייצגותאתשניסוגיהאירועיםשהוזכרולעיל:האירוע
הראשוןמייצגמצבבעייתי,מצבשמעוררויכוח%כיצד
הטעותשלהתלמידנוצרהוכיצדכדאילטפלבה.האירועים
השניוהשלישיהםדוגמאותהמעוררותפליאהבעיקרלגבי
החשיבהשלהתלמידים.
.3שניהאירועיםהראשוניםפוניםאלהצדהקוגניטיבישל
ההוראה,האירועהשלישיפונהגםאלהצדהרגשי,וזהו
תחוםשמטופלרקמעטבספרות.
בכלאירוע,אראהאיזהסוגשללמידההואמאפשר.
האירועים נועדו לשקף מצבים שקרו בכיתה ולא את
טיפולם של המורים ,ומה שנעשה לאחר מכן על%ידי
המורים.אסכםאתהמאמרבדיוןעלהפוטנציאלהלימודי
הטמון בשימוש באירועי הוראה בהכשרת מורים.

אירועהוראתיהנוסיפורמהחייםהכיתתייםהמייצגאתגר
החוזרעלעצמועבורהמורים.במרכזהאירועיכוללעמוד
מורה,תלמיד,משימה,אומצבמסוים.יששחושביםשאירוע
צריךלתארמצבבעייתי,דילמה,עימות,קיטובאומתח
כלשהוושהמקרהצריךלגרותאתהחשיבהולעוררויכוח
) Merseth, 1996מרקוביץ .(2003 ,יש גם חוקרים
הסבוריםשאירועיכוללתארדוגמאותשלהוראהטובה,
ובמובןהזהלתרוםליצירתחזוןשלמהאפשריבהוראה,
ולא בהכרח של המצב הרווח ) .( Shulman, 1992
הקורס"ניתוחאירועיםמתמטיים"שד"ררותשייןז"ל
בנתהולימדה,היהמבוססעלאירועיםמשניהסוגים.
בהמשך,אתארשלושהמתוךמאותאירועיםשסטודנטים
ומורים הביאו לקורס במשך השנים .האירוע הראשון
מתמקדבהסקתמסקנותמוטעיתשלתלמיד.האירוע
השנימראהדרכיחשיבהשונותומגוונותשלתלמידים
בתגובהלבעיהמתמטיתהמאפשרתזאת.האירועהשלישי
מתאר כיצד תלמידי כיתה א עונים למשימה פתוחה.
בחרתיבדוגמאותאלומשלושסיבות:
.1הןמייצגותאתהמגווןהרחבשלאירועיםמתמטים,
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האירועהראשון
האירועהתרחשבכיתהד,בשיעורבנושאסימניהתחלקות.
מכיווןשחשובלהביןאתכלפרטיהאירועוגםלשמורעל
האוטנטיות שלו ,אביא אותו כאן בלשון המורה.

האירועהשני":בעייתהפיצה"
סטודנטיתתיארהוהביעהפליאהלגביהמספרוהגיווןשל
דרכיהפתרוןשלתלמידיכיתההלבעיההבאה)הבעיה
ניתנהעל%ידיהמורההמאמנתשלהסטודנטיםבכיתת
ההתנסותשלה(.

"לפניכ3%שיעוריםחזרנועלסימניההתחלקותשל
 .10 ,5 ,2סער ,שהוא בדרך כלל תלמיד טוב
במתמטיקה,עזרלנולהיזכרבכלליההתחלקותשל
.2כתבנורשימהשלמספריםזוגייםעלהלוחורשמנו
מספר דוגמאות של מספרים המתחלקים ב.2 %
הילדיםהגיעוכולםביחדלמסקנהשישלהסתכלעל
ספרתהיחידותואםהיאזוגיתאזהמספרזוגי,ואז
הואמתחלקב.2%סערחשבשלבאחדהלאה,
והסיק מסקנה נוספת :רק המספרים האי%זוגיים
מתחלקיםב.3%אמרתילושעודנגיעלזהבהמשך,
אבלבינתייםשיחשובעלהתרגיל.18:3הואנראה
לרגע מהורהר ואפילו מאוכזב ,ואמר "אההה!".
בשיעורהבאדנוארוכותבסימןההתחלקותשל.3
דברנובמליאהותרגלנובספר.בשיעורהאחרוןחזרנו
במשפטאחדעלסימןההתחלקותשל,5,2ו,10%
ורציתילהדגיששבניגודלהם,בסימןההתחלקות
של3לאמסתכליםעלספרתהיחידות.עודלפני
שהספקתילומרדבר,סערשובקפץבהתרגשות,
וקראשמספריםשמסתיימיםב3%מתחלקיםב".3%

הבעיה:למחנהקיץהוזמנופיצותגדולותופיצות
קטנות.כלפיצהגדולהחולקהבין4ילדים,וכל
פיצהקטנהחולקהבין2ילדים.ידועשבסךהכל
הוזמנו17פיצותעבור40ילדים.כמהפיצותהוזמנו
מכלסוג?
המורהחילקהאתהכיתהלקבוצותוכלקבוצההציגהאת
הפתרוןשלהלבעיה.
קבוצהא:
ילדיםחיפשו2מספריםשסכומם.17אחריכמהניסיונות,
הםהגיעול4%ו.13%הםהניחושיש4פיצותקטנות
ו13%גדולות,אבללפיהחישובהםקיבלויותרמ40%מנות
פיצה.לכן,הםהחליפואתהאפשרויות4:פיצותגדולות
ו13%קטנות.חישבושובוקיבלו42מנות.מכיווןשהיו2
מנותפיצהמיותרות,הםהמירופיצהגדולהאחתבפיצה
קטנה,וכךקיבלו3פיצותגדולותו14%קטנות%בסךהכל
40מנות.3x4+14x2:
קבוצהב:
תלמידיקבוצהבחיפשואתהיחסביןמספרהפיצות
הקטנותלגדולות.הםהניחושעלכל2פיצותקטנותיש
פיצהאחתגדולה,כלומר10פיצותקטנותו5%גדולות.
הםגילושקיבלופחותמדיפיצות)(15אךמספרהמנות
מתאיםבדיוק).(40מכאןהםהבינושצריךלהמיר2פיצות
גדולותב4%קטנות,וכךלקבל3פיצותגדולותו14%
פיצותקטנות.

המורהניתחהאתהאירועמבחינתהידעהפורמליוהידע
האינטואיטיבישישלסער.
ניתןלדוןבאירועלפחותמשתינקודותמבט:הסתכלות
לטווחהקצרוהסתכלותלטווחהרחוק.לטווחהקצר,ניתן
לשאולכיצדאפשרלהגיבלסער,כיצדניתןלשכנעאותו
באי%נכונותטענותיו,ואולילעזורלולהגיעלמסקנותנכונות.
לטווחהארוך,אפשרלחשובכיצדניתןלטפחהרגלים
מתאימיםלתחוםהידעהמתמטי,הרגליםהכולליםהשערת
השערותובדיקתם,איסוףנתוניםוניתוחם,מתןהסברים
ונימוקיםמשכנעים,וכדומה.
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קבוצהג:
קבוצהזוהניחהשיש8פיצותגדולותו9%פיצותקטנות.
כאשרחישבו,הםראושקיבלויותרמדימנותפיצה.לכן,
המירובאופןשיטתיפיצותגדולותהמחולקותל4%מנות
בפיצותקטנותהמחולקותל2%מנות.
קבוצותדוה:
שתי קבוצות ילדים ציירו  40ילדים וניסו לחלק אותם
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לקבוצות של  2ו ,4%עד שקיבלו  17קבוצות.
הסטודנטיתהבחינהשישדמיוןביןדרכיהפתרוןהשונות:
כלהקבוצותהתחילוממספרכלשהושלפיצותגדולות
וקטנותואחר%כךהמירופיצותגדולותבקטנותעדלקבלת
התוצאההרצויה,אךישגםשוניביןהקבוצות.השוני
מתבטא במידת השיטתיות שבה הילדים עבדו.
כדילדווחעלהאירועכפישהיאעשתה,הסטודנטיתהייתה
צריכהלדעתלהקשיבלתלמידים,לשיםלבמההםעושים,
להיותמסוגלתלתאראתהחשיבהשלהםולהביןמהמיוחד
בה,ולהשוותביןהפתרונותהשונים.ייתכןשכברידעה
לעשותאתכלאלהלפנישקיבלהאתהמשימהשלכתיבת
אירועמתמטי,אבלגםיכוללהיותשהמטלההיוותהעבורה
עודהזדמנותללמודולהתנסותבכך.
בדיווח שלה ,הסטודנטית הביעה הערכה לגבי המגוון
והאיכותשלדרכיהחשיבהשלהתלמידים.סבירלהניח
שהיאשמעההרבהפעמיםבמסגרתלימודיהשילדים
חושביםבדרכיםמרובותומגוונות.אךהפעםהזאתהייתה
שונהמהפעמיםהאחרות.ראשית,היאהייתהיכולהלראות
מההמשמעותשלהטענההזאתבמציאות,וכןלראות
דוגמאותלדרכיהחשיבההאלה.בנוסףהיאיכולהלחשוב
עלהקשרביןהמשימהשניתנהלתלמידיםוביןהפתרונות
השונים%מההםאפיוניהמשימהשאיפשרומגווןזה.שנית,
העובדהשאלהתלמידיםבכיתתה,שהיאאחראיתללמידה
שלהם,בוודאיגרמהלהלהקשיבלהםבתשומתלביתרה
ולנסותלהבינם.הנטייהלהקשיבלתלמידיםהיאחשובה
הןכאמצעיוהןכמטרה.כמטרה,הקשבהלחשיבהשל
תלמידיםיכולהלעזורלמוריםלבנותמשימותלמידהיותר
טובות.כאמצעי,הםיכוליםלארקלהרחיבאתרפרטואר
האסטרטגיותשישברשותם,אלאגםלהמשיךללמודעל
ההוראהתוךכדיהעשייה.

האירועהשלישי
מורהבכיתהאהציגהאתהשאלההבאהלתלמידיה:
נתונים ארבעה מספרים .7 ,4 ,3 ,1 :איזה מבין
המספריםהאלהלאשייךלקבוצה?
התשובותשהתקבלוהיו:
 4לא שייך ,כי הוא המספר הזוגי היחיד.
1לאשייך,כיהואהיחידשל"לבד"כלהאחריםהם
"כמה".
3כיהואהיחידשבנוימקוויםעקומים,כלהשאר
הםקוויםשבוריםוישרים.
7כיהואהיחידשהואגדולמ.5%כלהשארהם
קטניםמ.5%
7לאשייך,כיהואהיחידשלאמשתתףבתרגילים
הבאים:
4%3=1
4%1=3
3+1=4
1לאשייך,כיהואלאמשתתףבתבנית
של.7,4,3

המורההביעהפליאהלנוכחהיצירתיותשלהילדיםבכיתתה.
זהואירועשמחמםאתהלבוגורםלנולרצותלהיותמורים.
הכנותוהתמימותשבחשיבהשלהילדיםמעברליצירתיות
שלהםגורמיםלנו,כמורים,להרבההנאהונחתונותנים
סיבהרגשיתממשיתלהמשיךלהקשיבלילדים.עיסוק
באירועים כאלה עוזר למורים ,ולמורים לעתיד לפתח
אופטימיותשהיאכלכךהכרחיתבהוראה,ולהתחבר
רגשיתלערכיםכמו,למשל,כיבודהפוטנציאלשלכלילד,
אוכיבודהחשיבהשלכלילד.
ישהתייחסותבספרותהמקצועיתלאופןשבוהאירועים
ההוראתייםיכוליםלתרוםלחשיבהשלמוריםושלפרחי
הוראה.באמצעותאירועיםניתןללמודעלדרכיחשיבה
שלילדים,עלהשיחהמאפשרחשיפהשלהחשיבה,על
שיטותהוראהמותאמותלחשיבהשלהתלמידים,ועל
סוגיםשוניםשלמשימות.מנקודתראותזאת,האירועים
המתמטייםמהוויםכלישעוזרלחברביןהתאוריהלמעשה.
דרךהמשגתחשיבהשלהילדיםוניתוחהניתןללמודגם
תוכןמתמטיחשוב.איןהתייחסותבספרותכיצדטיפול
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לאורךזמןבאירועיםיכוללתרוםלבנייתמודליםלהוראה
טובה,ליצירתחזוןהוראתי%חינוכי,אולטיפוחהרגלים
וערכים.אךהמסרשלמאמרזהשונה.
לאירועיהוראהישחשיבותגםבנגיעתםלרגשותהמורים.
הבקשהמהמוריםלהביאבפניהקורסיםאירועיהוראה,
גורמתלהםלחפשמקריםשמפתיעים,שמרגשים,שגורמים
להנאה.מפנישבמקריםאלומעורביםתלמידיםמכיתתם,
לרגשותאלוישעוצמהעודיותרגדולה.כךמצדאחד

נוצרתמוטיבציהלראותולהקשיבלמהשקורהבכיתה,
ומצדשניליצורהזדמנויותבהםילדיםיחשפואתחשיבתם.
ההנאהשמוריםמפיקיםמהמתרחשבכיתתםגורמתלהם
לאהובאתהמקצועולהרגישגאוותיחידה.קורסכזהמצד
אחדמעודדאתהמוריםבחיפושםאחראירועיתמעניינים,
ומצדשני,גורםלהםלהרגיששישמישמתעניין,מישמקשיב,
ובכךמקטיןאתהרגשתהבדידותשלהם.
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