


מהם היתרונות המגוונים המיוחסים  
? לשילוב בעיות אתגר בהוראת מתמטיקה

מה הם הגורמים המונעים את השילוב  
?בעיות אתגר בשיעורי מתמטיקה



העשויפדגוגיכליהןמתמטיותאתגרבעיות
.לתמוך בהתפתחותם הקוגניטיבית של תלמידים

גורםהיאאתגרבעיותלפתורתלמידיםשליכולתם
.הלמידהבתהליךחשוב

הכרחיתמיומנותהואאתגרבעיותפתרון,כןעליתר

שלהםיום-היוםבחיינתקליםאנשיםשכן,לחייםוחיונית

.איתםלהתמודדלדעתועליהםמאתגריםבמצבים

(Applebaum & Leikin, 2007  )



https://padlet.com/rimmarut/szakv10lnk6gkz51

ה.מגדירה.אתאיך ✓

?בעיית אתגר במתמטיקה

מהם הקריטריונים שלפיהם  ✓

לזהות ולמיין  ת.בוחרה.את

?בעיות אתגר במתמטיקה

https://padlet.com/rimmarut/szakv10lnk6gkz51


הגדרותקיימותהמחקרבספרות
עם.אתגרבעיותעבורשונות
כימסכימיםהחוקריםרוב,זאת
שפתרונןבעיותכלהגדירןיש

אלגוריתמיתבנוסחהטמוןאינו
הפתרוןלמציאת,כןועל,ידועה

מעורבותמהתלמידנדרשת
.פעילה

אתגרבבעיותראוהמרואיינותכל
באמצעותלפתוראפשרשאיבעיות

ידועבתהליךאומסויםאלגוריתם
.לפתרוןהמובילמראש

:מרואיינתזאתסיכמהכך
,מעמיקהחשיבהשמצריכהבעיה"

אוקבועריטואללאהואפתרונה
."מסוימתנוסחה



בעיה הדורשת שילוב נושאים  ✓
מתמטיים שונים

בעיה הדורשת הגיון והנמקה✓

בעיה שיש לפתור אותה בדרכים  ✓
שונות

בעיה מבוססת חקירה✓

בעיה לא קונבנציונאלית✓

הוכחה של הצהרה מתמטית  ✓
חדשה

בעיה שדורשת קונסטרוקציות  ✓
עוזרות

פרדוקסבעית✓

בעיה שדורשת ידע בנושאים  ✓
מעבר לתכנית לימודים





:הבעיות נבחרו לפי קריטריונים הבאים

, שילוב נושאים שונים, מגוון דרכים לפתרונן

פתרון הבעיות מצריך חשיבה  יצירתית 

חשיבה יצירתית במסגרת המחקר הנוכחי  )

מתייחסת להסתכלות רחבה על אפשרויות  

(.שונות שיכולות לתת פתרון לבעיה



קלפים של שחקני  100-לאושר יש פחות מ
נשאר לו , בזוגותכשניסה לסדר אותם . כדורגל

נשאר לו  ,בשלשותכשסידר אותם .קלף אחד
נשאר לו  ,ברביעיותכשסידר אותם . קלף אחד
נשאר  , בחמישיותכשסידר אותם . קלף אחד
,  בשישיותוכשסידר אותם . קלף אחד

?כמה קלפים היו לאושר. גם אז נשאר קלף אחד

. תרגול נושאים מתמטיים בדרך לא שגרתית
שליטה בפעולות כפל, לוח הכפל: ידע קודם

,  סימני התחלקות, חילוק עם שארית, וחילוק
.רצוי ידע במציאת הכפולה המשותפת הקטנה ביותר

:אחד הפתרונות
הכפולה המשותפת הקטנה ביותר של  

. 60היא מספר 6-ו, 5, 4, 3, 2: מספרים
.61מקבלים מספר , 1אם מוסיפים 

בכל אחד מהמספרים  61נחלק 
.1ונקבל שארית 



עומר ותומר נוסעים בקביעות מבאר שבע  
–ימים ותומר 6עומר נוסע כל . לתל אביב

. ימים5כל 

אם הם נפגשו ברכבת לתל אביב בתאריך  
כעבור כמה ימים ייסעו שוב באותו  , ביוני7

?יום ובאיזה תאריך ייפגשו בפעם הבאה

שיניים  15האחד עם , שני הילוכים
שיניים משתלבים זה בזה  20והשני עם 

לכל הילוך יש שן מסומנת . כמוצג באיור
.  כמתואר בתמונה

אחרי כמה סיבובים של ההילוכים  
?השיניים המסומנות יחזרו להיות ביחד

פתרון בעיות בדרכים שונות מפתח את השטף 

.והגמישות מחשבתית אצל תלמידים

.  בשאלת אתגר כזאת אתה מעלה נושאים שונים מתוכנית הלימודים"
,  הנושאים משתלבים זה בזה ומעשירים את הידע הקיים אצל התלמידים

נותנים מבט אחר לשימוש בנושאים אלה ומעשירים אותם  
".באסטרטגיות שונות לפתרון



מ"ק9טוםשללביתוהספרביתביןהמרחק

.מ"ק7רי'גשללביתוהספרביתביןוהמרחק

?רי'וגטוםשלהבתיםביןהמרחקמהו



המסודרים , מטבעות16לפניכם 

.  בריבוע

מטבעות  6יש להוציא מהמבנה 

שיישאר מספר זוגי של  , כך

?מטבעות בכל טור ובכל שורה



של בעיות אתגר בהוראת  כל המורות מייחסות חשיבות לשילוב❖

המתמטיקה ורואות בכך תרומה לפיתוח החשיבה והיצירתיות  

של תלמידים

כל המורות מייחסות השפעה חיובית על ❖

הידע המתמטי•

למידה חווייתית מתוך הנאה•

יום-מתן כלים להתמודדות עם האתגרים בחיי היום•

טיפוח אהבה למקצוע•

ותרומה להיבטים חברתיים•

הצלחה בהתמודדות עם בעיותהמרואיינות סבורות ש❖

אתגר מעוררת תחושת סיפוק אצל התלמיד מעצם יכולתו  

.להתגבר על הקושי המובנה בבעיה

:מן הממצאים עולה כי



ידע מקצועי ופדגוגי לא מספק, גורם עיקרי❖

"(חשוב להספיק את החומר)"אילוצי זמן ❖

קשיים בהתאמת בעיות אתגר לכל הרמות בכיתה ❖

קשיים בניהול תהליכים מתקדמים בכיתה בעת  ❖

.  שילוב בעיות אתגר בשיעורים
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