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 תקציר

תלמידים המחקר עוסק בשני המושגים: מתמטיקה וחשבון, אשר תדיר מפורשים כבעלי משמעות זהה. 

ופרחי הוראה המתכשרים להוראת מתמטיקה בבית הספר היסודי, משתמשים במילים חשבון ומתמטיקה 

ההוראה ותלמידים בכיתות ו', כאילו חד הם. המאמר מבהיר מושגים אלה ובודק את הגדרתם בקרב  פרחי 

ז'. הצגת רצף היסטורי מתמקדת בהתפתחות ובקשר שבין החשבון )אריתמטיקה( וענפי המתמטיקה 

כפי שצריך להסבירם ולהבינם על ידי תלמידים , בהמשך, המושגים מתמטיקה וחשבון מפורטים השונים.

 ממצאי המחקר מציגים את הבלבול שבין מושגים אלה. .ופרחי הוראה

 חשבון )אריתמטיקה(, מתמטיקה, פרחי הוראה. מילות מפתח: 

 

 מבוא

 חשבון ומתמטיקה, המתפרשים לעיתים קרובות כבעלי משמעות זהה. מאמר זה עוסק  בשני המושגים 

". ואכן, אנחנו מבצעים חישובים עם פעולות חיבור, חיסור, "חישוב" מתחברת עם המילה חשבוןהמילה: "

"חשיבה או . ומה עם המילים: "מחשבון"שיר שמבצע חישובים קוראים: כפל וחילוק. אפילו למכ

? לא מדובר פה רק בפעולות טכניות. למשל, פעולת הכפל ניתנת להצגה ככתיב מקוצר של חיבור מחשבה"

באיזו אסטרטגיה חשבונית יש  מחשבה"מספר מסוים עם עצמו כמה וכמה פעמים. אנו משקיעים "

" מעמיקה, בחישובים כאלה ואחרים. "חשיבהים חשיבה, לעתים אפילו להשתמש בפתרון בעיה ומפעיל

? הרי יש חשיבות רבה לחשבון בחיי היום יום, בלימודים, בעבודה, בקניות, "חשיבות"ומה עם המילה 

 ח.ש.ב. ., לא? לכל המלים הללו  אותו השורש חשיבות במחשבה שמאחורי החישובבתכנונים ועוד וישנה 

 ה "חשבון" מצויה בשפה שלנו. אולי לא בכדי המיל

(, שכן Peterson, 2001הקשר בין חשבון ומתמטיקה מתואר באנלוגיה לשפה, כקשר בין איות לכתיבה )

החשבון הינו אבן היסוד של המתמטיקה, כמו שהאותיות הינן אבן היסוד של הכתיבה. בנוסף, המתמטיקה 

החשבון הבסיסיים,  הלומד יכול לפתור שאלות מוצגת כמלכת המדעים,  וככזאת, כשלא מספיקים חוקי 

 (.Stevens, 2011; Weintraub,  2004; 2006המתמטיקה האחרים )תורגמן,  רחבות יותר בעזרת תחומי
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אחת השאלות השכיחות בקרב תלמידים, אם בבית הספר היסודי ואם בחטיבת הביניים, היא: "המורה, 

ית הספר היסודי או מוריהם אומרים, שהם לומדים ? תלמידי במה להביא מחר? חשבון או מתמטיקה"

חשבון ולפעמים הם אומרים, שהם לומדים מתמטיקה. זאת ועוד, על לוח בכיתה בבית הספר היסודי, 

"גיאומטריה" כשני נושאים נפרדים, בזמן שהגיאומטריה היא  -מופיעות לעיתים כותרות: "מתמטיקה" ו

 חלק מענפי המתמטיקה. 

 

פרחי הוראה בשנתון ד' אצל תלמידי כיתות ו', ז' ו שני מושגים אלה נתפסים המחקר בודק כיצד

 המתכשרים להוראת מתמטיקה  בחינוך היסודי.  

 רקע תיאורטי

( המפרט את תכנית הלימודים במתמטיקה לבתי הספר היסודיים, מונחת 2006בחוזר משרד החינוך )

וגיאומטרית. תובנה זו מתבססת על רכישת מושגים התפיסה, שהתלמידים ירכשו ויפתחו תובנה מספרית 

ומבנים בחשבון ובגיאומטריה, בתהליך מתמשך. התובנה החשבונית תושג, תוך שליטה במיומנויות 

מתמטיות ובהכרת עובדות היסוד תוך מתן דגש על חישובים בעל פה. כן גם בקישורים בין מושגי החשבון 

טגיה לפתרון שאלות ובדיקת התשובות. כל זאת תוך שימוש השונים והסתמכות עליהם בזמן בחירת אסטר

נכון בשפה המתמטית. בחטיבת הביניים, פותחים את שנת הלימודים בכיתה ז', בחזרה על חוקי החשבון 

המוכרים מבית הספר היסודי. בהמשך, התלמידים לומדים ביטויים אלגבריים, המשלבים אותיות 

  ופרוצדורות מתמטיות. לות חשבוניות, הכרת מונחים מתמטייםומספרים, תוך שימת דגש על ביצוע פעו

 מתמטיקה ואריתמטיקה מוצגים בספרות כך: המושגים

שפה העוסקת במספרים ובצורות, בתכונותיהם ובחקר קשרי הגומלין ביניהם, תוך שימוש  מתמטיקה:

טגרלי, גיאומטריה, בסימנים וסמלים. המתמטיקה כוללת אריתמטיקה, אלגברה, חשבון דיפרנציאלי ואינ

 (.Stevens, 2011; Weintraub ;Peterson, 2001,  2004  ; 1972טריגונומטריה ועוד )אנציקלופדיה עברית, 

ענף במתמטיקה המתבסס על פעולות חשבון, כמו: חיבור, חיסור, כפל, חילוק, חשבון )אריתמטיקה(: 

חלק יסודי בלימוד המתמטיקה וחיוני להבנתה . ענף זה מהווה ועל סדר הפעולות ביניהןהוצאת שורש 

 .( ,Stevens 2011 ;2011סטיפס,  ;1953אנציקלופדיה עברית,  ;1997; אבניאון, 2014)ויקיפדיה, 

הענף המתמטי  –כתב במבוא לספרו: "...נכון, רבים משתמשים בעקרונות האריתמטיקה ( 2004גזית )

נוספים, אשר הידועים בהם: אלגברה, גיאומטריה של המישור הראשון והבסיסי... אבל למתמטיקה ענפים 

 והמרחב, גיאומטריה אנליטית, טריגונומטריה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, סטטיסטיקה והסתברות".

 – 1מתמטי )דגם -גרפימודל להדגשת הקשרים בין אריתמטיקה וכל שאר ענפי המתמטיקה, שורטט 

                  .נפי  המתמטיקהמציג חלק מתחומי/ע מודלה מתחת(. 

ידי חיצים דו  על מוצגים שבין החשבון )האריתמטיקה( לשאר ענפי/תחומי המתמטיקהההדדיים הקשרים 

  כיווניים.

 

 

file://///MNHLC2/EDU1/USERS/mathcntr/מרכז%20ארצי/MATHCNTR/web%20site/weekly%20present%20new%20site/מאמרים%20מתורגמים/article111/ymath.haifa.ac.il


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ymath.haifa.ac.il  מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי

3 

 

 ענפים השונים הכלולים בהוההמתמטיקה  - מתמטי-מודל גרפי: 1דגם 

 (המתמטיקה תחומימייצג את שאר  )

 

ומהסקירה הכרונולוגית הבאה, ניתן לראות את התפתחות ענפי המתמטיקה בכלל ( 1מהמודל הגרפי )דגם 

 ואת האריתמטיקה בפרט וכיצד הם שזורים זה בזה.

 סקירה כרונולוגית היסטורית

אריתמטיקה  :קיימת הסכמה מסוימת, שהמתמטיקה )שיטות ספירה, פעולות חשבון וחישובים הנדסיים

(.  יחד עם זאת קיימות עדויות המעידות על 2004)גזית,  -4,000חה במצריים ומיוחסת מ  והנדסה( התפת

בין מדע המספרים  הבדילו(. המתמטיקאים היווניים 2005)ארבל,  -25,000מבערך הצורך במנייה 

( לוגיסטיקה( לבין חכמת החישוב )arithmetica ובלטינית: 'arithmosביוונית: מספר,   - אריתמטיקה)

(. פיתגורס )מאה שישית לפנה"ס( ותלמידיו סגדו למספרים השלמים )ארבל, ; Smith, 1958 1955)דגון, 

 השקפה זו הוכחה כלא נכונה כשחישבו את אורך .arithmos)אריתמוס )טענו שהכל מספר, הכל ו (2005

המתמטיקאים  בעקבותיה התפרקה הכת הפיתגורית. בהמשך לה סיגלו .1האלכסון של ריבוע, שאורך צלעו 

file://///MNHLC2/EDU1/USERS/mathcntr/מרכז%20ארצי/MATHCNTR/web%20site/weekly%20present%20new%20site/מאמרים%20מתורגמים/article111/ymath.haifa.ac.il


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ymath.haifa.ac.il  מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי

4 

(. ארכיטס )מאה 1989, א' את הגישה הגיאומטרית, שאפשרה הוכחות בלי התייחסות למספרים )אונגורו

שישית לפנה"ס(, מתלמידי פיתגורס, חילק את העיסוק במתמטיקה לארבעה תחומים )חלוקה -חמישית

 –ושיים , מספרים שימאריתמטיקה –שנשמרה במשך קרוב לאלפיים שנים(: המספרים המוחלטים 

ת המספר למעלת אסטרונומיה. הפיתגורים העלו א –גיאומטריה, גדלים בתנועה  –מוסיקה, גדלים בתנוחה 

 (.1955דגון,  ; 2004גזית,  ; 2005ארבל, )דת, דת של מספרים 

אוקלידס )מאה שלישית לפנה"ס( ליקט, ערך ושכלל את החומר הגיאומטרי שנכתב על ידי קודמיו. על שמו 

חשבון ארכימדס )מאה שלישית לפנה"ס( הניח את יסודות ה .הנדסה האוקלידיתהיום הנקראת עד 

קלאודיוס תלמי )מאה שניה לספירה( תרם בעבודתו תרומה גדולה  (.2005)ארבל,  האינטגרלי

, כתב ניקומאכוס 90בשנת  ואפה )מאה עשירית לספירה( המשיך את התפתחותה.-ואבו'ל טריגונומטריהל

 אריתמטיקה נפרדתהעבודה הראשונה שבה ה -ור "מבוא לאריתמטיקה"מג'רסה, את החיב

 .מהגיאומטריה

"אריתמטיקה לא היה שגור, אולי כי מקורו אינו לטיני. נהגו לכנותה  אריתמטיקהבימי הביניים המושג 

", arismetricis" אריתמטיקהמכונה ה 1,116"(. בשנת numerorum scienticaיוונית" )או בלטינית: "

 rismetrica( "Smith, 1958 .)שנים אחר כך כותב פיבונאצ'י " 50 –" ו arismetrica" – 1,140בשנת 

 (logistica numerosaמציג פרנסואה ויאטה גבולות ברורים בין ה"לוגיסטיקה נומרוזה" ) 1591 -בחיבורו מ

יסטיקה העוסקת במספרים ספציפיים ובפעולות החשבון הרגילות בהם, לבין ה"לוג אריתמטיקהה –

המבנים המספריים  –, המהווה שיטת פעולה עם הספציאס אלגברהה –( logistica specioseספציוזה" )

. (. שני ענפי הלימוד המספריים המשיכו בנפרד עד שהחלו להדפיס1989, ב' המקשרים בין תופעות )אונגורו

. מושג זה אינו אוניברסלי", שילב את שתי הדיסציפלינות. אריתמטיקהואז, השם האריסטוקרטי יותר, "

 Rechnenעד היום הגרמנים מכנים בשם אריתמטיקה את החלק התיאורטי ומשתמשים במילה 

 (.Calcul( )Smith, 1958 –ללוגיסטיקה העתיקה )אצל הצרפתים 

 גיאומטריה אנליטיתפייר דה פרמה )מאה שבע עשרה( פיתח תיאוריה המכילה הרבה ממה שהיום נקרא: 

(. 2005)ארבל, הגיאומטריה האנליטית מגשים ובעצם ממציא את רעיון באותה תקופה רנה דקארט ו

חשבון הבסיס לאשר היווה את  אינפיניטיסימאלידקארט היה גם הראשון להציג את התחשיב ה

מציג אייזק בארו בהרצאותיו,   1664בשנת  .מותו לאחר וניוטון לייבניץ , שפיתחויהדיפרנציאלי והאינטגרל

אייזיק ניוטון וגוטפריד וילהלם לייבניץ  1675 –. בהדיפרנציאליהחשבון חומרים המהווים מקורות של 

ז'אק ברנולי משתמש לראשונה במושג  1690. בשנת החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלימפתחים את 

האנליזה עם את בעיית ווארינג בשיטה שקשרה את גוטפריד הארולד פתר הארדי  1920 -. באינטגרל

 ישימה גם לבעיות קשות מאוד בתחום האריתמטיקה. . חשיבותה  בכך שהיאהאריתמטיקה

שהאריתמטיקה )חשבון( מהווה בסיס ראשוני וחלק בלתי  ,ההיבט ההיסטורי לעיל מחזק את העובדה

 נפרד מכלל ענפי המתמטיקה.
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 המחקר:

 ( טוענים, שרוב התלמידים לא יודעים להגדיר מהי מתמטיקה או מה2001) Peterson -ו  לא ידוע (חשיב )

( טוענים כי 2016) Kyriakides, Meletiou-Mavrotheris and Prodromou ההבדל בין מתמטיקה וחשבון.

Latterell and Wilson (2016 ): חישובים וחשבון. מתמטיקההלתלמידים נקודת מבט בסיסית צרה לגבי 

רים למתמטיקה ופרחי הוראה למתמטיקה בבית הספר היסודי נוטים לתאר מתמטיקה כותבים כי מו

 פעולות אריתמטיות וחישובים.כ

 

( מציין שבבית הספר היסודי הוראת החשבון היא למעשה  מתמטיקה אלמנטרית, שבה 2011אהרוני )

נלמדים נושאים בסיסיים, כמו: מהות המספר ובנוסף, משמעות הפעולות החשבוניות, הנגררת מחוקי 

 ומסדר פעולות החשבון. 

ביותר.  מן הנאמר לעיל המייחד את המתמטיקה הוא, שהיא עושה הפשטה לתהליכי החשיבה הבסיסיים 

 יצאנו לבחון את  הדברים בקרב התלמידים.

כיצד המושגים מתמטיקה וחשבון נתפסים בקרב תלמידים בכיתות ו', ז' ואצל לבדוק  :מטרת המחקר

 פרחי הוראה המתכשרים להוראת מתמטיקה בחינוך היסודי. 

 תלמידי כיתה ו'. 76 אוכלוסיית המחקר:

 תלמידי כיתה ז'.  65                                 

 סודי.  פרחי הוראה  בשנתון ד' המתכשרים להוראת מתמטיקה  בחינוך הי 56                                 

 

שאלות. שאלות אלה היוו כלי לבדיקת המשמעות שמייחסים  3(  הכולל 1שאלון פתוח )נספח  כלי המחקר:

 טיבית( למושגים חשבון ומתמטיקה.פרשנות סובייק -הנשאלים )מנקודת מבטם 

 

 ממצאי המחקר

(, מוצגים ממצאי השאלון. חילקנו את תשובות הנשאלים לקטגוריות ושמן נקבע בהתאם 2בטבלה )נספח 

 לתשובותיהם. בוצע ניתוח כמותי לממצאים, תוך מציאת קשרים בין הנתונים.

 :ניתוח ממצאים

 : מהו חשבון?1לשאלה מספר 

 47% -( ידעו להסביר מהו חשבון. לעומתם, רק כמחצית תלמידי כיתות ו', ז' 89%)מרבית פרחי ההוראה 

 מתלמידי כיתה ז' ידעו להסביר מהו חשבון. 62% –מתלמידי כיתה ו' ו 
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: ממצאים )באחוזים( 1לוח מספר 

 למושג מהו חשבון

דוגמאות לתשובות לשאלה "מהו 

"מקצוע בבית ספר, : חשבון?"

"חשבון שעוזר להתקדם בחיים", 

מתמטיקה ליסודי", "חישוב  זה

מספרים פשוט כמו: פלוס, מינוס, 

 חילוק, כפל"

 

 

 : מהי מתמטיקה?2לשאלה מספר 

מתלמידי כיתה ז' )פחות ממחצית מאחוז פרחי  31%מפרחי ההוראה ידעו להסביר מושג זה. גם  79%

 להסביר מהי מתמטיקה.מתלמידי כיתה ו' )כרבע מאחוז פרחי ההוראה(, ידעו  18% –ההוראה( ו 

: ממצאים )באחוזים( 2לוח מספר 

 למושג מהי מתמטיקה

דוגמאות לתשובות לשאלה "מהי 

"מילה חלופית : מתמטיקה?"

לחשבון ויותר קשה", "מתמטיקה זה 

חשבון מתקדם", "מתמטיקה היא 

ההכללה. היא חשבון, הנדסה, 

 גימטריה..."

 

 

 ון למתמטיקה?: מה לפי דעתך הקשר שבין חשב3לשאלה מספר 

מתלמידי  35%מבין פרחי ההוראה ענו כי קיים קשר ופירטו מהו, כך גם  79%התקבלו שלוש תשובות. 

 מתלמידי כיתה ו' הסבירו קשר זה. 5%כיתה ז' )כמחצית מאחוז פרחי ההוראה( ולעומתם רק 

 14%  -תה ז'  ו מתלמידי כי 62%מתלמידי כיתה ו' סברו, שאין הבדל בין חשבון למתמטיקה, כך גם  92%

 מפרחי ההוראה.

 מפרחי ההוראה לא ענו על שאלה זו. 7% –מתלמידי כיתה ו' ומתלמידי כיתה ז' ו  3%
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: ממצאים )באחוזים( לקשר 3לוח מספר 

 שבין מתמטיקה וחשבון

"אין קשר", "מקצוע : דוגמאות לתשובות

דומה אבל מתמטיקה זה יותר קשה 

ודי", וחשבון זה ליסודי ומתמטיקה לעל יס

"לפי דעתי חשבון זה לילדים ומתמטיקה 

לבוגרים", "החשבון הוא הבסיס 

למתמטיקה, לומדים קודם את החומר 

 הבסיסי ומשם עוברים למתמטיקה"

, הנשאלים התייחסו בתשובותיהם למידת הקושי במקצועות חשבון ומתמטיקה. להלן למרות שלא נשאלו

 ריכוז וניתוח תשובותיהם:

 5%ו', סבורים שחשבון הוא מקצוע קל ומתמטיקה הוא מקצוע קשה. לעומתם, מתלמידי כיתה  39%

 מפרחי ההוראה סבורים כמותם ובחרו לציין זאת בתשובותיהם.  4% –מתלמידי כיתה ז' ו 

: ממצאים )באחוזים( 4לוח מספר 

 למידת הקושי בחשבון

חשבון הוא לרמה  :דוגמא לתשובה

הקלה יותר לילדים מתחילים )חיבור 

 וחיסור, השוואה בין שלמים("

 

 

: ממצאים )באחוזים( 5לוח מספר 

 למידת הקושי במתמטיקה

"הרבה יותר קשה  :דוגמא לתשובה

 מחשבון"
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 סיכום ומסקנות:

מטרת המאמר הייתה לבדוק כיצד המושגים מתמטיקה וחשבון והקשר ביניהם נתפסים אצל תלמידים 

 בכיתות ו', ז' ואצל פרחי הוראה המתכשרים להוראת מתמטיקה בבית הספר היסודי. 

מהממצאים עולה, כי פחות ממחצית תלמידי כיתה ו' ידעו להסביר מהו חשבון ופחות מחמישית תלמידי 

( ענו שאין 92%להסביר מהי מתמטיקה. מכאן אפשר להבין את הממצא שתלמידי כיתה ו' ) כיתה ו' ידעו

קשר בין חשבון ומתמטיקה. יש לשים לב לעובדה שהתלמידים לומדים חשבון זו השנה השישית ועדיין 

מתלמידי כיתות ו', התייחסו למידת הקושי של החשבון ו/או  40% -מתקשים להסביר מושג זה. כ

הדגשת החשבון ה"קל" לעומת המתמטיקה ה"קשה" משתלבת עם שאר הממצאים הנזכרים  המתמטיקה.

 לעיל.

 ידעו להגדיר מהי מתמטיקה. שני שלישים 30% -ידעו להגדיר מהו חשבון, כ 60% -אצל תלמידי כיתה ז', כ

מתלמידי כיתה ז' חושבים, שאין קשר בין מתמטיקה וחשבון ושליש מהתלמידים חושבים שיש קשר 

ניהם. מצאנו, כי יש שינוי בהתייחסות ובהבנה של הקשר בין המתמטיקה וחשבון אצל תלמידים בי

 62%מתלמידי כיתה ו', טענו שאין קשר בין מתמטיקה וחשבון, לעומת   92%העוברים מכיתה ו' לכיתה ז'. 

על השוני מתלמידי כיתה ז'. ניתן להבחין, שלמרות הפער של שנה אחת, המעבר לחטיבת הביניים משפיע 

בתשובות. יחד עם זאת, רוב תלמידי כיתה ז', שמקצוע הלימוד שלהם נקרא כבר מתמטיקה, לא יודעים 

 להסביר מהי מתמטיקה ולא חושבים שיש קשר בין מתמטיקה וחשבון.

אצל פרחי ההוראה המתכשרים להוראת מתמטיקה בבית הספר היסודי, אין הבדל משמעותי ניכר בין 

כל אחת מהשאלות. מהתוצאות עולה, כי פרחי ההוראה יותר מגובשים בדעתם לגבי  אחוז התשובות עבור

 -מפרחי ההוראה לא ידעו להסביר מהו חשבון וכ 10% -מהו חשבון, מהי מתמטיקה והקשר ביניהם. כ 

 לא ידעו להסביר מהי מתמטיקה ומהו הקשר ביניהם.  20%

בין חשבון ומתמטיקה. חשבון זה מכיתה א' עד  מתוך תשובות התלמידים ניתן לראות, כי אין כל הבחנה

, כיתה ו' ומכיתה ז' זה כבר מתמטיקה. יש הסבורים, שחשבון זה סדר פעולות בתרגילים, כמו: כפל, חילוק

חיבור, חיסור ובמתמטיקה לומדים משוואות, אלגברה ועוד. יש תלמידים עבורם המתמטיקה היא 

 (.5 – 1 מספר , לוחות3נספח תרגילים עם שברים )"תרגילים מסובכים"( )

אריתמטיקה היא תורת המספרים או הסקירה ההיסטורית שהוצגה לעיל וממצאי המחקר מדגישים, כי ה

במטרה להגביר את המודעות של תלמידים ומוריהם, לשימוש ביתר דיוק תורת הפעולות במספרים. 

. הדגם מציג את 1בעזרת דגם מתאים ומדויק במושגים אלה, הצגנו את הקשר בין חשבון ומתמטיקה 

החשבון )האריתמטיקה( בקדקוד פירמידה המזין )הזנה הדדית( את כל שאר תחומי/ענפי המתמטיקה 

 הנמצאים בבסיס הפירמידה.

תלמידים משתמשים במושגים אלה באופן שוטף, אך ללא דיוק והמשגה. השימוש היומיומי במושגים: 

 מת לב לקשר ביניהם ו / או להבדל ביניהם, הוא בין המשפיעיםמתמטיקה וחשבון, כאילו היו אחד, ללא שי

 על חוסר הבהירות וההבחנה בין שני מושגים אלה. 

יש להתייחס לעובדה, שמקצוע החשבון הנלמד בבית הספר היסודי הינו אבן יסוד משמעותית ומהותית 

בחטיבת  ספר היסודי,מעין כמותה. החשבון מהווה חלק חשוב ובלתי נפרד מלימודי המתמטיקה בבית ה

הביניים והלאה. למרות, שלכאורה הפעולות החשבוניות הינן הליך פשוט, ישנה חשיבות רבה בהבנתן 
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ובשימוש נכון בסדר פעולות החשבון ותהליך החישוב, אצל תלמידים בבית הספר היסודי. התרומה 

בביטויים אלגבריים, בהקפדה זו עוזרת למשל, במניעת קשיים בהבנת הפעולות והקשרים המתמטיים 

 שהוא הנושא הראשון שנתקלים בו תלמידי כיתה ז' עם עלייתם אל חטיבת הביניים.

לימודי מתמטיקה, במובן הרחב ולאו דווקא רק לימודי חשבון, הינם בסיס לחינוך לחשיבה רציונאלית 

י המתמטיקה מסודרת. מקצוע החשבון הנלמד בבית הספר היסודי מהווה חלק חשוב ובלתי נפרד מלימוד

בבית הספר היסודי ובהמשך הלימודים. החשבון, כבסיס למתמטיקה, הינו תחום עמוק ובו דקויות לא 

 מעטות. למורה למתמטיקה בכלל ולפרח ההוראה בפרט המבין זאת, יש את הכיוון להוראה נכונה. 

נכון משמע,  "מתמטיקה"  ומתבטא -מלכתחילה, כשתלמיד מבין את ההבדל בין המושגים: "חשבון"  ו

זהו פתיח להמשך התנהלות מתמטית נכונה המתבססת על ידיעת וא מבין את משמעותה של כל מילה. ה

 הגדרות והבנת תהליכים. 

 נסיים בסיפור קצר מן השטח:

)מתחום דעת אחר( להודיע הודעה. באחד משיעורי המתמטיקה בכיתה ז', שבה אנו מלמדות, נכנס מורה 

"מתי עוברים מחשבון למתמטיקה"? ילים, פנה אל תלמידי הכיתה ושאל: המורה ראה על הלוח תרג

כשנשאל: "למה שאלת את השאלה"? ענה: "כי חשבון זה למתחילים ומתמטיקה לכיתות הגבוהות. הכל 

 אותו דבר".

 

 מקורות:

 . תל אביב: הד ארצי/איתאב.מילון ספיר(. 1997אבניאון, א' )עורך( )

 . תל אביב: שוקן.להורים: ספר למבוגרים על מתמטיקה של ילדיםחשבון (. 2011אהרוני, ר' )

. תל אביב: משרד מבוא לתולדות המתמטיקה, חלק א': הזמן העתיק וימי הביניים(. 1989אונגורו, ש' )

 ההוצאה לאור. –הבטחון 

 –חון . תל אביב: משרד הבטמבוא לתולדות המתמטיקה, חלק ב': הרנסנס והזמן החדש(. 1989אונגורו, ש' )

 ההוצאה לאור.

 . תל אביב: מכון מופ"תקיצור תולדות המתמטיקה(.  2005ארבל, ב'   )

(. תל אביב: החברה להוצאת 877, עמ'  5כרך ) האנציקלופדיה העברית(. בתוך: 1953אריתמטיקה )

 אנציקלופדיות בע"מ.

 .. הרצליה: גייסטמצאתי ... ! על אנשים שאהבו לחשוב ולחשב(. 2004גזית, א' )

 . תל אביב: הוצאת דביר.תולדות המתמטיקה הקדומה(. 1955דגון, ש' )

". אוחזר בתאריך מתמטיקה" -ו "אריתמטיקה / חשבון" ויקיפדיה. האנציקלופדיה החופשית. הגדרות

18.11.2014. 
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 .16.12.2014אוחזר בתאריך . חשבון פשוט באמת. מי לא מבין מתמטיקה?. )לא ידוע( ביחש

. ירושלים: תכנית הלימודים במתמטיקה לבתי הספר היסודיים(. 2006משרד החינוך, התרבות והספורט, )
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 אנציקלופדיות בע"מ.
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 .62-55, 12, 2000מספר חזק . מתמטיקה עברית בעברית(. 2006תורגמן, א' )
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 : טופס השאלון1נספח 
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 : ממצאי השאלון2נספח 

 

 קטגוריה

אחוז  

מהנשאלים 

 בכיתה ו'

אחוז 

מהנשאלים 

 בכיתה ז'

אחוז 

הנשאלים 

מפרחי 

 ההוראה

 הסבר מקיף מהו חשבון?

 

47 62 89 

 הסבר לא קשור/לא נכון

 

53 38 11 

 הסבר מקיף מהי מתמטיקה?

 

18 31 79 

 הסבר לא קשור/לא נכון

 

82 69 21 

הקשר שבין חשבון 

 למתמטיקה

 קיים קשר

 

5 35 79 

 אין הבדל ביניהם

 

92 62 14 

 לא ענו

 

3 3 7 

סבורים שחשבון הוא מקצוע  מידת קושי בחשבון

 קל

39 5 4 

 ללא התייחסות למידת קושי

 

61 95 96 

קושי מידת 

 במתמטיקה

סבורים שמתמטיקה הוא 

 מקצוע קשה

39 5 4 

 ללא התייחסות למידת קושי

 

61 95 96 
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 : דוגמאות לתשובות נוספות על השאלון3נספח 

 : 1שאלה גיל שם 

 מהו חשבון ?

 :  2שאלה 

 מהי מתמטיקה ?

 :  3שאלה 

מהו הקשר בין חשבון 

 ומתמטיקה ?

   תלמידי כיתה ו'  

חשבון=מקצוע שנלמד  11+ שיר

ביסודי, בחטיבה, בתיכון 

ואנו עוסקים בו מידי יום 

ביומו )בביה"ס, במסעדה, 

 בבית...(

מתמטיקה=מילה נרדפת 

לחשבון. המונחים 

הבסיסיים שבחשבון 

 נקראים מתמטיקה

שני הערכים בעלי אותה 

 משמעות

חשבון זה שמחברים  12 הילה 

 מספרים שלמים וקלים

שמכפילים מתמטיקה זה 

או מחלקים מספרים 

 גדולים

לפי דעתי, הקשר הוא שבשניהם 

משתמשים במספרים ובפעולות 

 חשבוניות

חשבון הוא תרגילים  12 עידן

והשוואות בין מספרים 

קטנים: חילוק, כפל, 

 חיבור, חיסור

מתמטיקה היא תרגילים 

ברמה גבוהה עם שברים, 

מס' עשרוניים והשוואות 

 ברמה גבוהה

ר שבין חשבון לדעתי הקש

למתמטיקה הוא שהם 

"מתקשרים" לתרגילים 

 והשוואות בין כל התחומים

לדעתי חשבון זה לילדים  12 איתי

יותר קטנים בערך בכיתה 

 א' ב' ג'

לדעתי מתמטיקה זה 

לתלמידים בכיתות 

הגבוהות יותר בכיתה ה' 

 ומעלה

לדעתי הקשר ששניהם 

מקצועות שמתעסקים 

 במספרים

סוג של  חשבון הוא 11 ניב

מתמטיקה אשר מהווה חצי 

מהמושג הגדול שנקרא 

 מתמטיקה

מתמטיקה היא מושג כללי 

חלקים:  2 -המתחלק ל

 חשבון, גיאומטריה

לדעתי הקשר ביניהם הוא 

בעצם קשר של דמיון הם מאוד 

דומים. הבסיס של שניהם הם 

 הבסיס לכל דבר כמעט

חשבון זהו מקצוע הנלמד  12 יובל

בבתי ספר ובחטיבת 

ביניים ובתיכון ורובו כולל ה

הפעולות )כפל,  4את 

 חילוק, חיבור, חיסור(

מתמטיקה זוהי מילה, 

תחום הכולל בתוכו 

חשבון, הנדסה 

 )גיאומטריה( ועוד

לדעתי הקשר שבין חשבון 

למתמטיקה שחשבון זהו נושא 

מתוך המתמטיקה וזהו הנושא 

הנלמד ביותר מתוך 

 המתמטיקה

ברמה חשבון הוא מקצוע  12 קיריל

ג' -נמוכה בגלל שבכיתה א'

 אומרים חשבון

מתמטיקה הוא מקצוע 

ברמה גבוהה בגלל 

ו' אומרים -שבכיתה ד'

 מתמטיקה

שבחשבון לומדים חומר קצת 

יותר קל ומתמטיקה לומדים 

חומר קצת יותר קשה מאשר 

 חשבון

   תלמידי כיתה ז'  

חשבון הוא הבסיס של  12.5 עומרי

מתמטיקה וממנו מתחילים 

 ללמוד ביסודי

מתמטיקה היא חלק קטן 

מהאלגברה שאותו לומדים 

 בחטיבה

לדעתי הקשר הוא במתמטיקה 

מתבססת על חשבון וממשיכה 

 במתמטיקה

תרגילי חיבור, חיסור, כפל  12 אורי

 ג'-וחילוק לכיתות א'

תרגילי חיבור, חיסור, כפל 

וחילוק לכיתות הגבוהות מ 

 י"ב-ד'

הקשר הוא ששניהם מקצועות 

דומים בהם יש חישובים 

 ותרגילים
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חשבון הוא גוף בתוך  12 ליאור 

מתמטיקה. הוא תת נושא 

בתוך הנושא הגדול 

 )מתמטיקה(

מתמטיקה היא ההכללה. 

היא חשבון, הנדסה, 

 גיאומטריה

מתמטיקה זה חשבון אך חשבון 

 זה לא מתמטיקה

חשבון הוא חשיבה על  12 גל

חישוב מספרים, סכומם, 

 וכו'מנתם, מכפלתם 

מתמטיקה היא נושא 

הכולל את כל סוג החשבון 

של חישובים עם נוסחאות 

 וכו'

הקשר בין חשבון למתמטיקה 

הוא שחשבון כלול בתוך נושא 

 המתמטיקה

 –חשבון הוא בעצם חישוב  12.5 מישל

 תרגילים וכו'

מתמטיקה היא מושג 

הכולל אלגברה, הנדסה, 

 גיאומטריה, גימטריה וכו'

הוא  הקשר בינהן לדעתי

שחשבון נכלל במושג מתמטיקה 

 ושניהם בעצם סוג של חישובים

מקצוע בבית הספר, שעוזר  12.8 אלמוג 

 להתקדם בחיים.

מקצוע בבית הספר, 

 שנלמד וצריך אותו בעתיד

מקצוע דומה אבל מתמטיקה 

זה יותר קשה. חשבון זה ליסודי 

 ומתמטיקה זה מעל ליסודי

   פרחי הוראה  

מתמטיקה היא הוכחה של  הוא חישוב, נראה ליחשבון  25 דותן

 החשבון

צריכים את החשבון על מנת 

 להגיע למתמטיקה 

מקצוע/תחום היוצא  24 גל

מהמתמטיקה ומהווה את 

 הבסיס שלה

תחום רחב מאוד העוסק 

במספרים, אלגברה, 

 גיאומטריה וכו'

 חשבון הוא חלק מהמתמטיקה

חשבון זה ארבע פעולות  44 נעה

הבסיסיות החשבון 

הנלמדות בבית הספר 

חיבור, חיסור כפל  -היסודי

וחילוק. כל אחת מהפעולות 

הינה חישוב המורכב משני 

 מספרים לפחות.

מתמטיקה מתמקדת 

בכמויות, מרחבים מבנים 

ושינויים. זהו תחום 

שהתפתח במשך מאות 

שנים ועדיין ממשיך 

להתפתח. מתמטיקה 

נלמדת בבתי הספר העל 

 ההיסודי והשכלה גבו

הקשר שמתמטיקה מורכבת 

מחשבון בלי החשבון לא ניתן 

 להתפתח במתמטיקה  

 

 

הפעולות הבסיסיות  23 נופר

שעליהן מבוססת 

חיבור,  –המתמטיקה 

 חיסור, כפל, חילוק

הוכחות, משפטים 

שמחברות ונקשרות בין 

 המספרים

המתמטיקה מבוססת על 

 יסודות החשבון
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