
תפיסות ודרכי התמודדות של  , ידע
מורים בהוראת נושא המכנה  

המשותף בשברים פשוטים

הרצליה-ח ברנר.בית ספר י, נאוה שאול

מכללת סמינר הקיבוציםצינצינטוס-רונית בסן



?האמנם, שברים פשוטים

,נושא השברים הפשוטים נתפס אצל התלמידים כקשה•

.בעיקר כאשר נדרשים למצוא מכנה משותף

,מכנים שוניםהקושי בא לידי ביטוי מרבי כאשר המכנים הם •

. אינם כפולה אחד של השניאך , מחלק משותףכלומר בעלי 

-למשל•
4

9
-ו

5

6

3

4
-ו

7

10



המחקר

?מהן האסטרטגיות האפשריות למציאת המכנה המשותף•

?כיצד המורים מלמדים בפועל את מציאת המכנה המשותף•

  המחקר נערך באמצעות ראיונות עם מורים למתמטיקה

.בבתי הספר היסודיים ממלכתיים' ו-'המלמדים בכיתות ה



תועלת המחקר

לסייע למורים לבסס הבנה מעמיקה יותר של  

האסטרטגיות באמצעותן ניתן למצוא מכנה משותף  

,  בשברים פשוטים ושל הקניית הנושא לתלמידים

.ובכך להשביח את עבודתם של המורים בכיתה



חשיבות נושא השברים הפשוטים

מהווה בסיס לפיתוח יכולת להנמקה בנושא פרופורציה ומשמעותי  

.להבנת נושאים כגון אלגברה והסתברות בגילאים בוגרים יותר

  מורים רבים מתקשים בהוראת הנושא ובעקבות כך

.תלמידים רבים מציינים נושא זה כקשה להבנה

Clarke & Roche, 2009



?מהו-המכנה המשותף

.  מספר שלם המחלק כל אחד מהמכנים של השברים הפשוטים הנתונים

בשברים פשוטים ניתן למצוא את המכנה המשותף ככפולה המשותפת  

.ב"כמק-הקטנה ביותר של המכנים

.בקבועב"הכמקמכנים משותפים נוספים נמצא באמצעות כפולה של 

.כמכנה המשותף הקטן ביותרבדרך כלל מתייחסים למכנה המשותף 

2016, ופטקיןצינצינטוס-בסן



מציאת מכנה משותףְנָלֵמד לפני ש 

.בעיקר כפל וחילוק, שליטה בפעולות חשבון במספרים טבעיים•

-למשל ב. היכולת לראות קשרים כפליים•
3

9
-ו

5

15
3המכנה גדול פי 

.  מהמונה ולכן השברים שווים

Ye, Resnick, Hansen, Rodrigues, Rinne & Jordan, 2016



מציאת מכנה משותףְנָלֵמדלפני ש 

הבנה מעמיקה של מושג המספר ושניתן לייצג שברים באינסוף דרכים  •

-באמצעות הרחבה
1

2
=

2

4
=

4

8
 .

הבנה כי גודלו של שבר מיוצג באמצעות היחס של שני המספרים  •

.המרכיבים אותו ולא כשני מספרים המתארים שתי ישויות נפרדות

של " צפיפות"מהשל השברים הפשוטים שונה " צפיפות"הבנה כי ה•

.המספרים הטבעיים

McMullen, Laakkonen, Hannula-Sormunen, & Lehtinen, 2015



מציאת מכנה משותףְנָלֵמד לפני ש 

-המשגת השברים הפשוטים

מייצגים חלק של שלם או חלק של כמות.

 ניתן לייצגם על ידי סמלים של שברים כגון
1

3
.

מייצגים גודל ולכן ניתן לסדר אותם מגדול לקטן ולהשוות ביניהם.

Jordan, Hensen, Fuchs, Gersten & Micklos, 2013   



מציאת מכנה משותףְנָלֵמד לפני ש 

,  מכנים מוכלים, מכנים זהים: יכולת למיין את המכנים לכמה סוגים•

.מכנים שונים, מכנים זרים

כפולה משותפת הקטנה  "ו" כפולה משותפת"הכרת המושגים •

.ואת הדרכים למציאתן" ביותר

2011, און ואחרים-בר



מציאת מכנה משותףְנָלֵמד לפני ש 

-צמצום והרחבה של שברים פשוטים

מציאת שמות שונים לשבר בצורה אינטואיטיבית ובעזרת -'בכיתה ד

.המחשות

מציאת שמות שונים לשבר בהיבט המופשט של חישובים-'בכיתה ה.

2006, ו"התשסתכנית הלימודים 



מציאת מכנה משותףְנָלֵמד לפני ש 

.הכרת לוח הכפל•

ביסוס ההבנה של הקשר בין פעולת הכפל לפעולת החילוק כפעולות  •

.הפוכות

,  ביסוס ההבנה שלמרות שישנן אינסוף אפשרויות להרחבת שברים•

.לא כל שבר ניתן לצמצום

2011, און ואחרים-בר



מציאת המכנה המשותף



שלבים למציאת מכנה משותף

.צמצום השברים הנתונים לצורתם המצומצמת ביותר1)

.פירוק המכנה המצומצם הראשון לגורמים הראשוניים ורישומם2)

.פירוק המכנה המצומצם השני לגורמים הראשוניים ורישומם3)

כל אחד מהגורמים הראשוניים מופיע בהתאם -רישום כל הגורמים הראשוניים4)

.למספר הרב ביותר שהוא מופיע באחד מהמכנים

.חישוב מכפלת כל הגורמים הראשוניים שנמצאו וקביעת המכנה המשותף5)

.2016, ופטקיןצינצינטוס-בסן@ 



מציאת המכנה המשותף הקטן ביותר

-מטרתנו למצוא את הכפולה המשותפת הקטנה ביותר של המכנים

-Lowest Common Multiple)ב"הכמק LCM.)

המספר השלם והחיובי הקטן ביותר שניתן לחלקו בשני מספרים  -ב"כמק

.טבעיים או יותר

מכיוון שזהו המספר הטבעי החיובי הקטן 120היא 8-ו6, 5של ב"הכמק

.  ביותר שמתחלק בשלושתם

Bassan-Cincinatus & Patkin, 2015



ב"הכמקאסטרטגיות למציאת 

:השוואת הכפולות של המספרים השלמים הנתונים

החל  , נכתוב את הכפולות של כל אחד מהמספרים הנתונים1)

.2-מהכפולה ב

.נשווה את הכפולות שנמצאו ונאתר כפולות משותפות2)

.ב"הכמקהכפולה המשותפת הקטנה ביותר שאיתרנו היא 3)

Bassan-Cincinatus & Patkin, 2015



18-ו12של ב"הכמקמציאת -לדוגמה

12  ;  24  ;  36  ;  48  ;  60  ;  72  ;  84  ……..

18  ;  36  ;  54  ;  72  ;  90……..

.ועוד כפולות עד אינסוף72, 36-הכפולות המשותפות

36-ב"הכמק

12

18



ב"הכמקאסטרטגיות למציאת 

:פירוק לגורמים ראשוניים של המספרים השלמים הנתונים

למשל  , נפרק לגורמים ראשוניים כל אחד מהמספרים הנתונים1)

".עץ"בשיטת ה

נחשב את המכפלה של כל אחד מהגורמים הראשוניים המשותפים  2)

.ב"הכמק-ושל כל אחד מהגורמים הראשוניים שאינם משותפים

Bassan-Cincinatus & Patkin, 2015



18-ו12של ב"הכמקמציאת -לדוגמה

12

6

3 2

2

18

9

3 3

2

2-ב"הכמקחישוב  × 3 × 2 × 3 = 36



ב"הכמקאסטרטגיות למציאת 

:פירוק משותף באמצעות שיטת הסולם

.הקטן ביותרהמשותףנחלק כל אחד מהמספרים במספר הראשוני 1)

.נרשום משמאל את המחלק הראשוני המשותף2)

.נרשום מתחת לכל אחד מהמספרים את המנה שלו שהתקבלה3)

.עד שאין יותר מחלקים ראשוניים משותפים1-3נבצע את סעיפים 4)

-נמצא את המכפלה של כל המחלקים המשותפים והמנות הסופיות שהתקבלו5)

.ב"הכמק

Bassan-Cincinatus & Patkin, 2015



18-ו12של ב"הכמקמציאת -לדוגמה

2-ב"הכמקחישוב  × 3 × 2 × 3 = 36

12

6 9

182

3

32



ב"הכמקאסטרטגיות למציאת 

:חישוב מכפלת הגורמים הראשוניים באמצעות כפל מקוצר

.נמצא את הגורמים הראשוניים של כל אחד מהמספרים1)

נרשום את מכפלת הגורמים הראשוניים של כל אחד מהמספרים בנפרד  2)

.בעזרת חזקות ונשווה את התרגילים שמתקבלים

כאשר , נחשב בעזרת תרגיל אחד את מכפלת כל הגורמים הראשוניים שנמצאו3)

-נבחר את המספרים הראשוניים המשותפים עם המעריך הגבוה ביותר

.ב"הכמק

Alam, 2009



40-ו12של ב"הכמקמציאת -לדוגמה

12 = 22 × 3

40 = 23 × 5

23:ב"הכמקחישוב  × 3 × 5 = 120



המחקר



הראיוןמבנה 

ידע כללי של המורות בנושא השברים הפשוטים בכלל  -חלק ראשון

.ובמכנה המשותף בפרט

ידע המורים בנוגע לידע הקודם שחשוב שהתלמידים יכירו  -חלק שני

.שהם מתחילים ללמוד את נושא המכנה המשותףלפני

כאשר , מגוון משימות המזמנות שימוש במכנה משותף-חלק שלישי

.לפתרוןהן ישתמשו המורות התבקשו להציג את האסטרטגיות בהן 

משימות המזמנות שימוש במכנה משותף והמורות  -חלק רביעי

יסבירו  או האסטרטגיות באמצעותן /התבקשו לפרט את ההוראות ו

.את דרך הפתרוןלתלמידים



המכנה המשותף הקטן ביותר

אך , המשתתפות במחקר ציינו כי כדאי שהמכנה המשותף יהיה הקטן ביותר

.  לא בהכרח

:המכנה המשותף הקטן ביותר בעיקר מסייע לתלמידים בכמה אופנים

.בהבנת משמעות השבר-

.במציאת המכנה המשותף-

.להימנע מטעויות חישוביות-

.פעולות חשבון בשברים4לבצע -



מציאת מכנה משותףְנָלֵמדלפני ש 

:במספרים טבעיים

.משמעות הכפל והחילוק-

.אך גם את הכפולות בעל פה, בעיקר את משמעות לוח הכפל-לוח הכפל-

.סימני התחלקות-

.פרוק לגורמים-

.מציאת כפולה משותפת בשלמים-



מציאת מכנה משותףְנָלֵמדלפני ש 

:בשברים פשוטים

.חיבור וחיסור שברים בעלי מכנים זהים-

.משמעות השבר הפשוט-

.הרחבה וצמצום שברים פשוטים-

.מוכלים וזרים, זהים: מיון המכנים לפי סוגים-

.זיהוי שברים מדומים ומעבר בין שבר מדומה למספר מעורב ולהפך-

.באמצעי המחשה ובכתיבה, ייצוג שברים בציור-



מציאת מכנה משותףְנָלֵמדלפני ש 

-חסרה התייחסות של המורות למספר נקודות חשובות

ביסוס ההבנה כי בין כל שני שברים ישנם אינסוף שברים לעומת מספרים  •

.  שלמים עוקבים שביניהם אין מספרים שלמים

.ביסוס ההבנה כי ניתן להשוות שברים ולסדרם מהגדול לקטן•

.ביסוס משמעות השבר הפשוט כחלק מכמות וכחלק משלם•

.אבל לא לכפולה משותפת הקטנה ביותר, ישנה התייחסות לכפולה משותפת•

.חסרה התייחסות לקבוצת המכנים השונים•



כשהמורות מתבקשות למצוא מכנה משותף



אסטרטגיות של המורות למציאת מכנה משותף

-בשאלות העוסקות במכנים מוכלים

מציאת מכנה משותף של השברים    ,לדוגמה
4

5
,
12

15

.מציאת יחסי ההכלה והרחבת השבר בעל המכנה הקטן1)

.מציאת יחסי ההכלה וצמצום השבר בעל המכנה הגדול2)

.חישוב מכפלת שני המכנים-במקרים בודדים3)



אסטרטגיות של המורות למציאת מכנה משותף

-בשאלות העוסקות במכנים זרים

מציאת מכנה משותף של השברים    ,לדוגמה
3

7
,
2

15

.חישוב מכפלת שני המכנים1)

רישום הכפולות של המכנה הגדול ובדיקה האם אכן כפולה של המכנה  2)

.הקטן

.השוואת הכפולות של המכנים הנתונים-במקרים בודדים3)



אסטרטגיות של המורות למציאת מכנה משותף

:בשאלות העוסקות במכנים שונים

מציאת מכנה משותף של השברים , לדוגמה
5

24
,

7

18

.רישום הכפולות של המכנה הקטן ובדיקה האם אכן כפולה של המכנה הגדול1)

.רישום הכפולות של המכנה הגדול ובדיקה האם אכן כפולה של המכנה הקטן2)

.חישוב מכפלת שני המכנים3)

.מציאת מחלק משותף או פרוק לגורמים-במקרים בודדים4)



כשהמורות מלמדות מציאת מכנה משותף



אסטרטגיות להוראת המכנה המשותף

-בשאלות העוסקות במכנים מוכלים

מציאת מכנה משותף של השברים    , לדוגמה
1

10
,
2

5

.מציאת יחסי ההכלה והרחבת השבר בעל המכנה הקטן1)

.מציאת יחסי ההכלה וצמצום השבר בעל המכנה הגדול2)

.צמצום במידה וניתן ולאחר מכן מציאת כפולה משותפת3)

.המחשה באמצעות אביזרים או ציור עוגה על הלוח4)



אסטרטגיות להוראת המכנה המשותף

-בשאלות העוסקות במכנים שונים

מציאת מכנה משותף של השברים , לדוגמה
1

12
,
1

8

רישום הכפולות של המכנה הגדול ובדיקה האם אכן כפולה של המכנה  1)

.הקטן

.רישום הכפולות של שני המכנים ומציאת הכפולה המשותפת2)

.חישוב מכפלת המכנים3)



אסטרטגיות להוראת המכנה המשותף

-בשאלות העוסקות במכנים זרים

מציאת מכנה משותף של השברים , לדוגמה
1

4
,
2

3

ציור עוגה וחלוקה לחלקים לפי אחד המכנים ולאחר מכן  -המחשה1)

חלוקה נוספת עד שנקבל חלוקה שאפשר באמצעותה לצבוע 

.בעוגה את שני השברים





אסטרטגיות להוראת המכנה המשותף

-בשאלות העוסקות במכנים זרים

מציאת מכנה משותף של השברים , לדוגמה
1

4
,
2

3

ציור עוגה וחלוקה לחלקים לפי אחד המכנים ולאחר מכן  -המחשה1)

חלוקה נוספת עד שנקבל חלוקה שאפשר באמצעותה לצבוע 

.בעוגה את שני השברים

.מכפלת המכנים2)



אסטרטגיות להוראת המכנה המשותף

-מציאת מכנה משותף לשלושה שברים

אך הם אינם , מכנה אחד הוא המחלק של שני המכנים האחרים

.מוכלים אחד בשני

-לדוגמה
5

16
,

4

12
,
3

4

אינם כפולה אחד של 16-ו12אך , ללא שארית16-ו12מחלק את 4

.השני



אסטרטגיות להוראת המכנה המשותף

-מציאת מכנה משותף לשלושה שברים

.פרוק המכנים לגורמים ומציאת כפולה משותפת1)

.רישום הכפולות של כל אחד מהמכנים ומציאת כפולה משותפת2)

רישום הכפולות של המכנה הגדול ביותר ובדיקה האם היא כפולה של 3)

.שני המכנים הנוספים

-ו12במקרה שלנו -חישוב מכפלת המכנים שאינם מוכלים אחד בשני4)

16.



מסקנות ומחשבות לקידום ההוראה



דמיון ושונות בין תהליך מציאת מכנה משותף  

לבין הוראת הנושא

-מכנים מוכלים

הרחבה/מציאת יחסי הכלה וביצוע צמצום-דומה.

צמצום ככל הניתן לפני מציאת מכנה משותף--שונה בהוראה.

.אמצעי המחשה-



דמיון ושונות בין תהליך מציאת מכנה משותף  

לבין הוראת הנושא

-מכנים שונים

משתמשות באותן אסטרטגיות--דומה.

.מכפלת המכנים לא מתבצעת כעדיפות ראשונה-

בהוראת הנושא מלמדות רק לחשב את הכפולות של המכנה  --שונה

חישוב  , הגדול ובדיקה אם כפולה גם של הקטן ולא ההפך או לחלופין

.הכפולות של שני המכנים ואיתור כפולה משותפת

.בחישוב שלהן משתמשות במציאת מחלק משותף ופרוק לגורמים-



דמיון ושונות בין תהליך מציאת מכנה משותף  

לבין הוראת הנושא

-מכנים זרים

שימוש בחישוב מכפלת המכנים-דומה.

בהוראת הנושא מעדיפות ראשית להתחיל עם המחשה--שונה.

ובדיקה  הגדולמלמדות רק לחשב את הכפולות של המכנה -

אם כפולה גם של הקטן ולא ההפך או לחלופין חישוב הכפולות

.של שני המכנים ואיתור כפולה משותפת

.הקטןבחישוב שלהן מעדיפות לחשב את הכפולות של המכנה -



מסקנות נוספות

רק במקרים בודדים בהם המורות התבקשו למצוא מכנה משותף של 

מכנים שונים ובמקרים בהם המורות התבקשו לפרט הוראת מציאת  

המורות ציינו  , מכנה משותף של שלושה מכנים להם יש מחלק משותף

.שישתמשו בפרוק המכנים לגורמים ומציאת כפולה משותפת



מומלץ בספרות אך חסר בשטח

אך ישנו מעט מאוד דגש על מציאת  , קיים דגש על מציאת כפולה משותפת•

הן כאשר המורות מחשבות  , ב"הכמק-הכפולה המשותפת הקטנה ביותר

.בעצמן את המכנה המשותף והן בהוראת הנושא

נתון זה עומד בסתירה עם העובדה כי המורות מבינות את היתרונות  

.ב"הכמקבמציאת 

קיים שימוש דל מאוד באסטרטגיה של מציאת הגורמים הראשוניים של •

.המכנים



כדי להשביח את ההוראה

במציאת מכנה משותף בעת הכשרת  ב"הכמקיש לתת דגש על חשיבות •

.  בהשתלמויות מורים ואף בספרי הלימוד, פרחי ההוראה

יש לחזור על דרכים למציאת מחלקים משותפים טרם הוראת נושא  •

.מציאת המכנה המשותף

יש לתת דגש על צמצום השברים הנתונים ככל הניתן לפני מציאת המכנה  •

על מנת להקל על מציאתו ואף לסייע לתלמידים בהמשך לסגל  , המשותף

.או חילוק שברים פשוטים/לעצמם הרגל לצמצם שברים בעת ביצוע כפל ו




