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ÈËÓ˙Ó‰†ÈÏ‡¯·†˙ÁˆÓ†‰˜È˙Ú†˙ÈÂÎÓ
מיריעמיתודניאלהלוזון
מהוהראליהמתמטי?
"הראליהמתמטי"הואשמהשלסדרתתחרויותמתמטיות
בינלאומיותהמתקיימותמדישנהבשנהבכמהממדינות
אירופה,בקנדהובישראל.בישראלמתקייםהראליהמתמטי
משנת,1999בחסותהמרכזלהוראתהמדעיםוהטכנולוגיה
באוניברסיטתבןגוריוןבנגבבשיתוףמחוזדרוםשלמשרד
החינוך.בשנים20041999השתתפובראליהמתמטי
בישראלכ19,000תלמידיםבלמעלהמ600כיתות
בשכבותגו.
משימות הראלי המתמטי אחידות לכל המשתתפים
ובכתיבתן לוקחים חלק נציגים של המדינות השונות.
התחרותמתקיימתביןכיתות,בכלשכבתגילבנפרד,
בשלושהשלבים:שניהשלביםהראשוניםפתוחיםלכל
בתיהספרהמעונייניםלהשתתף,אךלשלבהגמרעולות
רקכיתותשהשיגותוצאותגבוהותעלפימדדיהערכה
מפורטים ,שנקבעו מראש בידי צוות הראלי המתמטי
הבינלאומי,והםחליםעלכלאחתמןהמדינותהמשתתפות.
התשובותשלהכיתותהמנצחותבכלהמדינותהמשתתפות
נשלחותלהערכהלמטההראליהמתמטיבשוויץ,כדי
לאפשרמיפויבינלאומישלפתרונותאפשרייםוהשוואה
ביניהםעלפימדינותוקבוצותגיל.
עלפיכלליהראליהמתמטי,עלכלכיתהלהתמודדעם
חמשעדשבעמשימות,במשך55דקותבדיוק,ולספק
תשובהכיתתיתאחתומוסכמתלכלמשימה.התארגנות
הכיתהלקראתביצועהמשימותנתונהכולהלאחריות
התלמידים:התלמידיםמתחלקיםבעצמםלקבוצות,מקצים
משימהלכלקבוצה,פותריםביחדאתהבעיהומחליטים
כיצדלהציגאתהתשובהוכיצדלתאראתדרךהפתרון.
למבוגרים הנוכחים בכיתה אסור להתערב בעבודת
התלמידים.
התפיסההפדגוגיתהמונחתבבסיסהראליהמתמטישמה
להלמטרהלקרבאתהמתמטיקהלחייהיומיום,לפתח
יצירתיותוכושרהתמדהבקרבהתלמידיםולהעציםאת

לוחיתרישוישלמכוניתעתיקה
תמי,גדויואלמתבונניםבלוחיתרישוישלמכונית
עתיקה.
תמיאומרת":המספרשעללוחיתהרישוימורכב
מששספרוֹתוהואמתחלקב."3
גדבודקומוצאשאםקוראיםאתהמספרמשמאל
לימין,כלסִפרהגדולהמןהספרוֹתשקודמותלה.
יואל מוסיף" :זוגות הספרוֹת ,כלומר הספרה
הראשונהוהספרההשנייה,הספרההשלישית
והספרההרביעית,הספרההחמישיתוהספרה
השישיתיוצריםשלושהמספריםראשוניים".
)זכרו:למספרראשונייששנימחלקיםבדיוק,1
והמספרעצמו(.
מה מספר לוחית הרישוי של המכונית?
הסבירואיךהגעתםלתשובה.
שאלהזו,שהוצגהבידיהכותביםבכנסלקידוםהחינוךהמתמטי,תשס"ד,
היאדוגמהאופייניתלבעיותהמוצגותלתלמידיםבתחרויותהראליהמתמטי.
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להן ,קביעת תחומי הידע הנדרשים להתמודדות עם
המשימה,בדיקתדרכיפתרוןאפשריות,הצגתהתשובה
המלאהבדרכיםשונות,והצעהלהערכהמדורגת,עלפי
השלביםהשוניםשלהפתרון.
ייחודןשלמשימותהראליהמתמטי
באלידיביטויהןברובדהמתמטיוהן
ברובד הפדגוגי ,כפי שניתן לראות להלן:
לאקייםאלגוריתםטרומי )(pre fabricatedלפתרון
הבעיות,ואיןנוסחהאומשוואהשניתןלהציבבהאת
נתוני השאלה ולקבל את התוצאה הרצויה .על
התלמידיםלפתחאסטרטגיותפתרוןאדהוקבכל
מקרהומקרהלגופו.
המשימותמזמנותאפשרותלהשתמשבאסטרטגיות
פתרוןמגוונות,ובהן:ניסויוטעייה,אלימינציה,שימוש
במקרי קצה ,קיבוע משתנה ) (invariantוכדומה.
המשימותמזמנותאפשרותלהשתמשבדרכיייצוג
רבות ,הן כאמצעי עזר לפתרון והן לצורך הנמקה
והסבר,ובהן:שרטוטדיאגרמותאוגרפים,צביעה,
גזירה,המללהוכדומה.
לעתיםהפתרונותאינםסינגולריים)יחידים(כלומר,
ישיותרמפתרוןנכוןאחדואלהתלוייםבהנחות
היסוד ,בדרכי הגישה ובמסקנות של התלמידים.
המשימותדורשותבדרךכללהסברוהנמקהמלאים,
ואלהמחייביםתיעודמלאשלתהליךהחשיבהודרך
הפתרון.
השימושבמושגיםוברעיונותמתמטייםנעשהבתוך
תחומיםשוניםשלהמתמטיקהוזאתבשונהמאוד
מןהמסגרתהמושגיתשלתכניותהלימודיםבבתי
הספר.
המשימותמבוססותעלאינטגרציהשלתחומים
שונים,הןבתוךהמתמטיקהוהןביןהמתמטיקהלחיי
היומיום.
גםדרכיההערכהשלהתוצאותאינןשגרתיות,שכן,
לא רק התשובה הסופית חשובה אלא גם תהליך
החשיבה,יכולתההסברוההנמקה.כלאלהעשויים
להעידעלהבנה,גםאםהתשובההסופיתשגויהבשל
טעותחישוב.ואכן,ביצוענכוןומלאשלמשימותהראלי
המתמטימורכבבדרךכללמשלושהשלבים:א.מציאת
הפתרון; ב .הצגה ותיעוד מלא של דרכי הפתרון;
ג.נימוקוהצדקהשלהפתרוןעלכלשלביו.הערכת
התשובהכולהמותאמתלשלביםהשוניםשלהביצוע.

היכולתהאינטלקטואלית.משימותהראליהמתמטינגזרות
מתפיסהפדגוגיתזו:הןמזמנותאפשרותלשיחמתמטי
ולדיוןכיתתי,פותחותצוהרלהכרתנושאיםמתמטיים
חדשים,ומעודדותחיפושאחרחוקיםמתמטייםודרכים
ליישמם ,גם אם אלה עדיין לא נלמדו בכיתה .לראלי
המתמטיישאפואערךמוסף:התלמידיםנחשפיםלפעילות
מתמטיתמהנההחורגתמןהשגרה:למוריםניתנתהאפשרות
"להיכנסלראששלהתלמידים",בלשונם,לאכמוריםאלא
כאנשימקצועהצופיםבאובייקטיביותמןהצד;ולמרצים
במוסדות להכשרת מורים מתאפשר לנתח ,ביחד עם
המורים,עבודותשלתלמידיםמבתיספרשוניםומקבוצות
גילמגוונות,לבדוקדרכיחשיבהלאשגרתיות,לעמודעל
אסטרטגיותשלפתרוןבעיות,ולבחוןאתהתוצאותמן
ההיבטהמחקרי.הראליהמתמטיאינומכבידעלתכנית
הלימודיםואינומחייבלמידהשלנושאיםחדשים,ויחדעם
זאתיתרונותיורבים:הןבהבנהובצבירהשלידעמתמטי,
הןביצירתעמדותחיוביותכלפיפעילותמתמטית,והן
בהתנסותבעבודהמשותפת.
תחרויותהראליהמתמטיאינןמזכותאתהתלמידיםבציון
בתעודה,הןאינןבודקותאתיכולתושלהמורה,ותוצאותיהן
אינןמשוקללותלצורךדירוגבינלאומי)בשונהממבחני
השוואהבינלאומיים(,אולםישבהןהערכהוישדירוגשל
מנצחים,הןבביתהספרוהןבמחוזכולו.ישחדוותניצחון
ואףיוקרהגםבקרבהמוריםוגםבקרבהתלמידים.
לפיכךנושאיםאירועיהראליהמתמטיבביתהספראופי
שלחגיגהלמוריםולתלמידיםגםיחד.
משימותהראליהמתמטי
משימותהראליהמתמטימעמידותאתגריםמורכביםלפני
התלמידים,שכןאיןמדוברבמשימותשגרתיותהמוּכרות
מספריהלימודלמתמטיקה.בתהליךבנייתהמשימותדן
צוות הראלי המתמטי הבינלאומי בשאלות כגון:
מהןדרכיהפתרוןהאפשריות?
כיצדינמקוהתלמידיםאתהתשובותוכיצדיסבירואת
דרכיהפתרון?
מהן המיומנויות הנדרשות לפתרון המשימה?
מהןהטעויותהשכיחותהצפויות?
מהןהמכשלותהאפשריותאוהצפויות?
כיצד ניתן להעריך את הפתרונות האפשריים?
לכלמשימהמצרףצוותהראליהמתמטיהבינלאומיניתוח
שיטתיהכולל:הגדרהשלקבוצותהגיל שהמשימהמיועדת
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כעת ,לאחר הצגת הראלי המתמטי ועקרונותיו ,נחזור
לבעייתמספרלוחיתהרישוישלהמכוניתהעתיקה,כדי
להדגיםבאמצעותהאתהאופיהייחודישלמשימותהראלי
המתמטי.תחילהנדוןבבעיהואחרכךנציגכמהכשלים
שעלומניתוחתשובותשלתלמידיםבארץ.ננסהלהבין
אתדפוסיהחשיבהשהובילולכשליםאלה,ונצרףכמה
המלצותדידקטיות.לבסוף,בנספחלמאמר,נציגאתניתוח
המשימהואתדרכיהפתרוןהצפויות,כפישאלההוצעו
בידיצוותהראליהמתמטיהבינלאומי.

אפשריומשני.
והנה,בבדיקתהתשובותשלתלמידיםבישראלנמצאו
כמהכשליםשחזרושובושוב,בשכיחותגבוהה.כשלים
אלהלאהיוייחודייםלקבוצותגיל,לבתיספראולאזורים
מסוימים.ננתח,אפוא,אתהתשובותעלפיהאילוצים
המובאיםבשאלהוננסהלזהותאתהכשליםולהצביעעל
מקורם.
החיפושהנואשאחרחוקיות
מונוטוניותואוטומטיזם
מניתוחתשובותהתלמידיםהתבררשמושגהמונוטוניות
לאהיווהכלמכשולוהתלמידיםידעוהיטבכיצדלסדר
מספרים בסדר עולה ,אף שבמקרים רבים התברר
שהתלמידיםהחליפואתהסדרהעולהשלהספרות
מימיןלשמאלבמקוםמשמאללימין,כנדרשבשאלה.
שגיאהזוהייתהאופייניתרקלתשובותהתלמידיםבישראל;
בשוםמדינהאחרתלאנמצאהשגיאהמעיןזו.סבירלהניח
שהדבר נובע מכך שעברית כותבים מימין לשמאל,
והתלמידיםהכלילואתכיווןהכתיבהעלהמונוטוניותשל
הספרוֹת.ואולם,תופעהמפתיעהאחרתחזרהעלעצמה
לעתים קרובות :הוספת חוקיות למונוטוניות .מסתבר
שתלמידיםרביםהציבולעצמםאילוץנוסףוחיפשורק
מספריםעוקבים,ואילואחריםהחליטועלחוקיותשונה
במונוטוניותלמשל"קפיצה"שלשתיספרות,או"קפיצה
עולה"אוחיפשומספרים"עוקביםוקודמים",כפישניתן
לראותבאיור.1

חזרהלמכוניתהעתיקה
התמודדותעםאילוצים
הבעיהשכוּנתהכאן"לוחיתרישוישלמכוניתעתיקה"
ניתנהלכיתות הווניתןלראותבהדוגמהמובהקתלבעיה
לאשגרתית.מצדאחד,הבעיהלקוחהמחייהיומיום.כל
תלמידיודעמהומספרלוחיתרישוישלמכונית,ותלמידים
רביםאףמכיריםחוקיםבנוגעלמספריםאלהכמו,למשל,
ששתיהספרותהאחרונותציינובעבראתשנתהייצורשל
המכונית,אושהספרה0לעולםאינההספרההראשונה
משמאל) .כיום ,מספרי לוחיות רישוי במדינת ישראל
מורכביםמשבעספרות,ולכןהחלנואתהבעיהעלמספר
שלמכוניתעתיקה,המורכבמששספרותבלבד(.מצד
אחר,איןאלגוריתםאו"מתכון"לפתרוןהבעיה,איאפשר
לתייגאותהכבעיהמילוליתמוּכרת,כגון"בעייתתנועה"
או"בעייתמחירים",ובוודאישאיןבעיותדומותלהבספרי
הלימוד.לכן,כדילהתמודדעםהמשימה,עלהתלמידים
לפתחאסטרטגיותפתרוןמשלהם.
למעשה,הבעיהמורכבתמשלושהאילוציםמתמטיים
המתקיימים בעת ובעונה אחת :מונוטוניות של שש
הספרותהמרכיבותאתהמספר;התחלקותהמספר
ב ,3וקיומם של שלושה מספרים דוספרתיים
ראשונייםזהלצדזה.פתרוןהבעיהתלויבהכרתמושגים
ורעיונות מתמטיים מרכזיים ,כגון :ההבחנה בין ספרה
למספר,סימניהתחלקותב)3אוהתחלקותב3ללא
שארית(,מספריםראשוניים,מונוטוניותוסדרותמספרים.
כל הנושאים הללו נכללים בהקשרים שונים בתכנית
הלימודיםבבתיהספר.
בניתוח המקדים צפו מפתחי השאלה קשיים בהכרה
ובהבנה של שני מושגים מרכזיים  סימני התחלקות
ב,3ומספריםראשוניים.מורכבותהבעיה,כלומר,הדרישה
להתמודדעםשלושהאילוציםבבתאחת,נצפתהכקושי
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תופעהזונובעתככלהנראהמהתנסותרבהושיטתיתשל
התלמידיםבחשיבה"עלפיחוקים".בביתהספר,התלמידים
מתנסיםבמנייהב"קפיצות"קבועות,אחורהאוקדימה,
בבנייתסדרותשישבהןחוקיות,ואילובשאלהמוצגמקרה
של"היעדרחוקיות"במונוטוניות.תופעהזוהייתהזרהככל
הנראהלרביםמןהתלמידים,והםניסולמלאאתהחסר
בחוקיותמשלהם.ייתכןאפואשהוספתאילוץזהנבעה
מנטייהלאוטומטיזם,(auto-math) 1כלומר,התלמידים
קשרומתוךהרגלביןעלייהמונוטוניתוביןעלייהבמרווחים
קבועים.

במקרהזה)איור(2ההסברשניתןעלידיהתלמידיםהוא:
"הגענולמסקנהכך:בשלבהראשוןשרטטנושישהריבועים,
ואחרכך,בשלבהשני,חשבנועלמספריםשאםנחבר
אתסכומםהואיתחלקב.3בשלבהשלישיוהאחרון
בדקנואםכאשרמחלקיםאתהמספריםלזוגות,סכומו
של כל זוג יהיה מספר ראשוני ,וזכינו להצלחה".
בתשובהזו,התלמידיםבחרואתסדרתהמספריםהעוקבים
הבאה כמספר לוחית הרישוי של המכונית העתיקה:
)654321שימולב:המונוטוניותהיאמימיןלשמאל!(.
ההתחלקותב3נבדקהבאמצעותחיבורהספרותונמצאה,
כאמור,תוצאהבתמזל.ייתכן,כמובן,שהתלמידיםפעלו
עלסמךהכרהשלסימניההתחלקותב,3אולםמתשובתם
ניתןלהסיקשבמקוםלהתייחסלמספריםעצמםהתייחסו
התלמידיםבכלשלבלסכוםהספרות.ללאההסברהמפורש
אפשר היה לחשוב שהתלמידים הסתמכו על סימני
התחלקות.
אםכן,סבירלהניחשהתלמידיםלאהכירובמקרהזהאת
סימניההתחלקותולמעשהלאניסוכלללחלקאתהמספר
עצמו,אלאאתסכוםהספרות.הנחהזו,לפיההתלמידים
חילקואתסכוםהספרותב3בגיןהבנהאופרשנות
שגויה של האילוץ ,ולא על סמך הכרה של סימני
ההתחלקות ,מתחזקת לנוכח העובדה שאףעלפי
שתלמידיםנוהגיםבדרךכלללנמקאתתשובותיהםבראלי
המתמטיבעזרתהסתמכותעלחוקיםשונים,אףלאתלמיד
אחדצייןבמפורשאתכללההתחלקותב.3הנחהזו
מתחזקתאףיותרלנוכחטעותדומהמאודבהבנתהאילוץ
הבא.

סימניהתחלקותב:3ידעאומזל?
האילוץהראשוןהמובאבשאלה,התחלקותב,3נבדק
בדרךכללבשתידרכים.הדרךהראשונההיאיישוםישיר
שלהאילוץ,כפישהואמנוסחבשאלה:מספרלוחית
הרישוי מתחלק במלואו ב  3כלומר ,ללא שארית.
התלמידיםחילקואתהמספרבןששהספרותב3ובדקו
אםהתקבלמספרשלם.ואכן,למעטשגיאותחישובפה
ושם,דרךזוהובילהלפתרוןהנכון.
הדרךהשנייההיא,לכאורה,יישוםשלכללההתחלקות
ב:3אםסכוםהספרותשלמספרמתחלקב,3המספר
עצמומתחלקב.3ואכן,התלמידיםסיכמואתהספרות
שלמספרהמכוניתובדקואםהסכוםמתחלקב.3תחילה
הסקנו,בשמחהרבה,שהתלמידיםמכיריםאתסימני
ההתחלקותב3ופעלובהתאם,אולםמסקנהזוהועמדה
בספק לאחר מכן .שכן ,מניתוח התשובות ,ההסברים
וההנמקותהתבררשרביםמןהתלמידיםטעובהבנת
האילוץוהסיקושהואחלעלסכוםהספרותהמרכיבות
אתהמספר,ולאעלהמספרעצמו.התלמידיםאףהשתמשו
בביטויים כגון "התוצאה של כל המספרים מתחלקת
ב,"3או"המספריםיוצריםמספרהמתחלקב."3כך
אוכך,תהליךהסכימהלבדיקתההתחלקותנכון,יהא
המניע אשר יהא ,כפי שניתן לראות באיור .2

ראשוניות:הכללהשגויה,ניסוחמטעה
עלפיהאילוץהאחרוןהמוצגבשאלה,זוגותהספרות
יוצריםמספריםדוספרתיים ראשוניים.הצוותהישראלי
ציפה שהתלמידים יכתבו תחילה את המספרים
הדוספרתייםהראשוניים,ואחרכךיסדרואותםבסדר
עולה;ציפייהזוהתממשהרקבמקרהאחד.רביםמן
התלמידים חישבו את סכום הספרות של המספר
הדוספרתיובדקואםסכוםזההואמספרראשוני,במקום
לבדוקאםהמספרעצמוהואמספרראשוני.כך,למשל,
בתשובההמובאתבאיור,2התלמידיםבחרו,כאמור,את

איור2
1כאן,כמובמקריםאחריםשיידונובהמשך,ריאיוןאישיעםהתלמידיםהיהמבהיראתמניעיהםואתדרכיהמחשבהשהובילולהוספתהאילוץ.
בהעדר ריאיון ,הנמקות התלמידים הן קצה חוט שאפשר להיאחז בו כדי לנסות להבין את דרך החשיבה ואת מקור הטעויות.
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סדרתהמספריםהעוקבים6,5,4,3,2,1ובמקוםלבדוק
אםכלזוגספרותסמוכותיוצרמספרדוספרתיראשוני,
בדקוהתלמידיםאםסכוםספרותיושלהמספרהדוספרתי
הואראשוני,כלומר.6+5=11,4+3=7,2+1=3:מסכוםכל
זוג ספרות התקבל סכום שהוא מספר ראשוני ,ובכך
התקיים,לשיטתםועלפידרכםשלהתלמידים,האילוץ
השלישי.
כך גם בדוגמה באיור  :3המספר הוא .0 3 6 7 8 9
ניתןלהניחשהכשליםבהבנתאילוץזהנובעיםמכמה
סיבות:
א.כזכור,האילוץמנוסחבשאלהבאמצעותו"והחיבור:
"זוגות הספרות  כלומר ,הספרה הראשונה והספרה
השנייה,הספרההשלישיתוהספרההרביעית,הספרה
החמישיתוהספרההשישיתיוצריםשלושהמספרים
ראשוניים".בלימודפתרוןבעיותמילוליות,ו'החיבורהיא
מעיןרמזמקובללביצועפעולתחיבור.ייתכןשכאןנעוץ
מקורושלהכשל.
ב.כאשרנתוניםמספרים,תלמידיםנוטיםלבצעפעולה
חשבוניתביניהם.תופעהזונמצאהבניתוחתוצאותמבחני
הישגיםארציים.ייתכןששובניכרתכאןהנטייהלאוטומטיזם,
המתבטאת בנטייה לביצוע אוטומטי של פעולות בין
מספרים.2בהנמקותיהםלתשובותציינוהתלמידיםבמפורש
שביצעופעולותחיבורביןהספרות.

ג.ייתכןשתלמידיםשזכרואתסימניההתחלקותשלמספר
באמצעותסכימהשלספרות,גםאםלאציינוזאתבמפורש,
גלשולביצועסכימהדומהבנוגעלאילוץהבא,לפיוהמספרים
הדוספרתייםהםמספריםראשוניים,אףעלפישהדבר
אינועולהכללמןהשאלה.אתסימניההתחלקותשל
המספרב3הםהרחיבווהחילוגםעלבדיקתהראשוניות.
במיליםאחרות,אתהכלללפיואםסכוםהספרותשל
מספרמתחלקב3אזהמספרכולומתחלקב3הם
הרחיבוויצרוכללשגוי,לפיואםסכוםהספרותשלמספר
הוא מספר ראשוני ,גם המספר הוא ראשוני.
עמידהבאילוצים":ניהולפתרוןבעיות"
כדילמצואאתמספרלוחיתהרישוישלהמכוניתהעתיקה
ישלהסתמךעלידעוהכרהשלמושגיםמתמטייםולקיים
שלושהאילוציםבעתובעונהאחת:מונוטוניות,התחלקות
ב,3וראשוניות.מניתוחהתשובותעולהשאתהקשיים
בפתרוןהבעיהניתןלייחסבמידהרבהלניהולכושלשל
תהליךהפתרון,היינו,לחוסריכולתלהפעילבמקבילכמה
כללים מתמטיים ,גם אם הם מוכרים וידועים.
כך ,למשל ,בתשובות רבות בלטה לעין ההתעלמות
מלכתחילהמאחדמןהאילוצים,אומציאתפתרוןהעומד
באילוץאחדונטישתולטובתפתרוןשעומדבאילוץאחר
אך אינו מקיים את האילוץ הפותח .בדרך כלל עמדו

איור3
2המרכזהארצילבדיקתמבחניהישגיםבמתמטיקה1996,
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התלמידים באילוץ המונוטוניות ,שהוא אילוץ שגרתי
ואינטואיטיבי,וכןבאילוץנוסףאחדבלבדאוהתחלקות
ב3אוראשוניותםשלהמספריםהדוספרתיים,אףשהיו
גםפתרונותשקיימואתשניהאילוציםהללואולםהתעלמו
מןהדרישהלמונוטוניות.כך,למשל,באחתמןהתשובות
כתבוהתלמידיםשהמספרהוא.212325אילוץ
הראשוניותנבדקעלפיהסכומיםשלזוגותהספרות:
 .2+1=3,3+2=5,5+2=7אילוץההתחלקותב3נבדק
באמצעותחלוקתסכוםהספרותב,3כפישנכתבבמפורש:
"2ועוד5ועוד2ועוד3ועוד2ועוד1שווה15מתחלק
ב."3לעומתזאת,התשובהאינהמקיימתאתאילוץ
המונוטוניות ,והאילוץ עצמו אינו נזכר כלל בתשובת
התלמידים.יחדעםזאת,איןלדעתאםהמספריםהראשוניים
,7,5,3נבחרוכשלושהמספריםראשונייםעוקביםאו
כמספרים המקיימים את אילוץ המונוטוניות.
אםכן,תשובותרבותהיושגויותמשוםשלאקיימואתכל
תנאי השאלה .כדי לקיים את כל האילוצים המוצגים
בשאלה על התלמידים לפתח אסטרטגיה המכונה
”" “ control of constrainsבקרת אילוצים".
הדרךהטובהביותרלעשותזאתהיאלקבועמראשאת
סדרההתמודדותעםהאילוצים.לבחורתחילהאילוץאחד,
לאודווקאהאילוץהראשון,להתמודדעמוולקבלתוצאת
בינייםראשונה,עלתוצאתבינייםזוישלהפעילאתהאילוץ
השני,עדלקבלתהתוצאההרצויה,המקיימתאתשני
האילוצים,ולבסוף,עלהתוצאההחדשה,ישלהפעילאת
האילוץהשלישי,עדלקבלתקבוצתהחיתוךהמקיימת
אתכלהאילוצים.תהליךזהדורשכושרניהולשלמצבי
בעיהותהליכיפתרוןנושאשאינונכללבמפורשבתכניות
הלימודיםבבתיהספר.גםתלמידיםשהכירוהיטבאת
המושגיםהמתמטייםולאהתקשובהבנתהנקראכלומר,
קראונכוןוהבינואתהנדרשבכלאילוץנכשלוב"ניהול"
נכוןשלהבעיה".ניהולפתרוןבעיות")problem solving
(managementהואתורהשישללמודכדילפתורבעיות
בדרךהטובהוהיעילהביותר.

קלמאודלברוחאלהטענההאומרתשהתלמידיםלא
הבינואתהשאלה,אולםהכשליםשנחשפובניתוחהתשובות
חורגיםהרבהמעברל"איהבנתהנקרא".מדוברבשגיאות
לאמקריות,השכיחותמאודהןבקבוצותגילשונותוהן
בבתיספרבמקומותשוניםזהמזה.
יתרהמזאת,בניתוחתשובותהתלמידיםלאניתןלהתעלם
מגורמיםדידקטיים,שכן,לאזובלבדשבבעיהזומתקיימים
שלושהאילוציםבמקביל,קשייםנוספיםנובעיםמאופי
האילוצים,מתוכנםומןהאינטראקציהשביןאילוץלאילוץ.
למעשה ,מניתוח תשובות התלמידים עלו שני כשלים
מרכזיים:
א .כשל הנובע מקיומם של הרגלים מתמטיים
והכללתם,אוהרחבתםוהחלתם,עלסיטואציותלא
מתאימות .כשל זה הוגדר כאן כ"אוטומטיזם",
"הכללה שגויה" או "חיפוש אחר חוקיות".
ב.כשלהנובעממורכבותהבעיהומןהדרישהלקיים
שלושהאילוציםשוניםבעתובעונהאחת .כשלזה
הוגדר כאן כ"כשל בניהול פתרון הבעיה".
בהצבעהעלשניכשליםמרכזייםאלהאיןמשוםהמעטה
בחשיבותהשליטהבמושגיםהמתמטייםובפעולותהחשבון
הבסיסיות.אלהאכןמהוויםתנאיהכרחילפתרוןבעיות
אךלאתנאימספיק.
כדילפתורבעיותמורכבותולאשגרתיותישלדעתכיצד
להימנעמאוטומטיזםובעיקרכיצדלנהלאתתהליךהפתרון.
למההדברדומה?לשחקןכדורסלשיודעכיצדלכדרראו
לקלועכדורלסלאךעליוללמודכיצד"לנהל"אתכל
פעולותיוכדילנצח.נביאדוגמה)איור(4לניהולמצויןשל
פתרוןהבעיה,אףשהתוצאהשגויהעקבטעותחישוב.
הדרך שלנו היא כזאת :בחרנו מספר ראשוני דו-ספרתי
שספרת האחדות בו היא  ,9כי היא הספרה הגדולה ביותר
האפשרית ,ומשמאלה  ,8שקטנה באחד .בדקנו וראינו
ש 89-הוא מספר ראשוני .הזוג השני הוא מספר ראשוני
דו-ספרתי המסתיים ב .7-בחרנו את המספר .57
הזוג השלישי הוא מספר דו-ספרתי ראשוני שחייב להסתיים
ב 4 .3-איננה יכולה להיות ספרת האחדות כי יתקבל
מספר זוגי .בחרנו במספר  23שהוא מספר ראשוני,
אולם המספר כולו לא מתחלק ב ,3-ולכן במקום
 23בחרנו .13
עכשיו המספר מתחלק גם ב.3-

סיכוםוהמלצותדידקטיות
הממצאהמענייןביותרבניתוחתשובותהתלמידיםהיה
"הממצאשלאנמצא".כמעטלאנמצאוקשייםבהכרת
המושגיםהמתמטיים,כגוןמונוטוניותאומספריםראשוניים,
ואף לא בבדיקת ההתחלקות ב  3של מספר לוחית
הרישוי.ובכלזאת,רקמעטתלמידיםהגיעולפתרוןהנכון.

איור4
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הבחירהבמספר57כמספרראשוניהיאטעותחשבונית
נפוצההפוגעתכאןבתוצאהאךאינהמשבשתאתניהול
הפתרון.ואכן,תהליךהפתרון"נוהל"כאןהיטב,משום
שהתלמידיםלאהפעילואילוץאחדעלכלששתהמספרים
בבתאחתאלאבהדרגה,מימיןלשמאל,תוךאלימינציה
שלמקריםשאינםאפשריים)לדוגמה,איאפשרשהספרה
4תהיהספרתהאחדותבמספרראשוני(.
יחדעםזאת,התלמידיםקיבעואילוץאחדלכלאורך
התהליךאילוץהמונוטוניות.אילוץזהחייבאותםלהתחיל
בספרה,9שהיאהספרההגדולהביותרמימין,ולרדתבכל
פעםבמספראחדאויותר,עדשיתקבלמספרראשוני.
לסיום נבדקה ההתחלקות ב  ,3ובעת הצורך שינו
התלמידיםאתהמספר)מ23ל.(13
בדרךזוהתלמידיםלארקפיתחותהליךשלקיבועמשתנים
אלא גם השתמשו באסטרטגיות של אלימינציה ,ניסוי
וטעייה,סתירהושלילה.
שילוב נכון של ידע אודות מושגים מתמטיים ,פיתוח
אסטרטגיותשלפתרון,ובייחודניהולהפתרוןכלאלה
עשוייםלהעציםאתיכולתםשלהתלמידיםלפתורבעיות
לאשגרתיות.
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עשרהריבועיםמתחבאים

ברשתשלפניכםמסתתריםריבועים.קדקודיהריבועים
מודגשיםבתרשים.עלפיהקדקודיםניתןלשרטטאת
הריבועים.לדוגמה,בחלקהתחתוןמצדימיןמשורטטים
שלושהריבועים.
כמה ריבועים נוספים מתחבאים ברשת?
הדגישואתהריבועיםבצבעיםשונים.

מתוךספרמשימות"הראליהמתמטי"

הבעיהשנדונהבמאמרהיאדוגמהאופייניתלייחודיותןשלמשימותהראליהמתמטי.בדרךכלל,בעיותמילוליותמוצגות
לפניהתלמידיםעםסיוםפרקלימודימסוים.לפיכך,הןהמורהוהןהתלמידיודעיםהיטבבאילומושגיםמתמטייםיש
להשתמשכדילפתוראתהבעיה.אולםמשימותהראליהמתמטיהן"מעברלזמןולמקום"הןאינןקשורותלפרקמסוים
בתכניתהלימודיםואיןהןמגבילותאתהתלמידלשימושבמושגזהאואחר.להפך,התלמיד"שולף"אתהמושגהנחוץ
לומתוךהמאגרשעומדלרשותו,עלפיהבנתוועלפייכולתולהשתמשבו,לאמשוםשנדרשלועלפיתכניתהלימודים
אובשלהוראהמפורשתשלהמורה,אלאמשוםשהמושגעשוילסייעלובפתרוןהבעיה.המושגמותאםלבעיה,ולא
להפך.
לסיכום,הבנתמושגיםמתמטייםהיאתנאיהכרחיאךלאמספיקלפתרוןבעיותמתמטיותלאשגרתיות.לשםכךנדרשת
גםיכולת"ניהול"שלתהליךהפתרון,כלומר,יכולתלהתמודדעםכמהאילוציםהמוצגיםבעתובעונהאחתולהביאלידי
כךשהפתרוןיקייםאתכלהאילוצים,כנדרשבשאלה.כפישבחייהיומיוםישלפתחאלגוריתםשלניהולנכוןשלתהליך
ההתלבשותהריאיאפשרלנעולנעלייםורקאחרכךלגרובגרבייםכךגםישלפתחיכולתלניהולתהליךהפתרון.
בדרךכלל,יכולתזואינהנובעתישירותמהתנסותבפתרוןבעיותוישלהכלילהכחלקאינטגרלימתהליךהלימודשלפתרון
בעיות.איןדיבכתיבתנתוניםובהצבתמטרהסופית.ישלפתחדיון,כחלקמןהשיחהמתמטי,אודותמסלוליהפתרון
השונים,הצמתיםשבהםמתאפשרתבדיקה,נקודותרפלקסיה,עידון,ליטושועדכוןעדלהשגתהמטרההסופית.
ההתמודדותעםמשימותהראליהמתמטיאינהעוברתב"דרךהמלך"אלאבדרכיםצדדיותהמובילותלמחוזותמעניינים,
מתמטייםואחרים.
עם הידע הנחוץ ,ועם ניהול נכון של הפתרון ,גם מכונית עתיקה יכולה לנצח בראלי המתמטי.
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נספח
כאמור,צוותהראליהמתמטיהבינלאומינוהגלהציעניתוח
מקדיםשלדרכיהפתרון.ניתוחזה,המקובלעלנציגיכל
המדינות,משמשבסיסמוסכםלמחווןלהערכתהתשובות.
בבעיהשנדונהכאןמספרלוחיתהרישוישלהמכונית
העתיקההוצעהניתוחהבא.שימולב:המספריםב"מחוון
למתןציונים"מצייניםאתמספרהנקודותשניתןלהעניק
לתלמידיםעלתשובתם.
ניתוחהמשימה
ישלבנותסדרהעולהשלספרותבאמצעותמספרים
דוספרתייםראשוניים.
ישלבטלאתהאפשרותלשבץאתהספרות0,2,4,5,6,8
במקומותהזוגיים.
ישלהביןשאיאפשרלשבץאתהספרה1במקוםהשני
משמאל,ולכןמןההכרחשהמספריהיהמןהצורה._3_7_9:
לאחרהכנסתהספרה8ביןהספרה7לספרה9יישארו
שנימקומות פנויים,כלומר,_3_789בין7ל3אפשר
לשבץאואתהספרה5אואתהספרה.4מאחרש57
אינומספרראשוני,המספרהראשוניהוא.47בשלבזה,
המספרהוא._34789
כדישהמספריתחלקב,3מןההכרחשהספרההראשונה
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משמאלתהיה.2
לפיכך,מספרלוחיתהרישויהוא.234789
מחווןלמתןציונים
4תשובהנכונה),(234789בלווייתהסבר,הנמקה
ופירוטתהליךהפתרון.
3תשובהנכונהבליהסברמפורט,אותשובהשגויה
בשלטעותחישובבחילוקב3אךבלווייתהסברמלא.
2תשובהשגויה134789או236789בלווייתהסברלא
מפורט,אותשובהנכונהללאכלהסבר.
1בנייההתחלתיתשלהמספר.
0איהבנתהבעיה.
תחוםהידעהנדרשלביצועהמשימה
הכרתמספריםראשוניים,סימניהתחלקותב,3מונוטוניות
שלסדרה.
ארגון נתונים ,עבודה עם אילוצים ,הרחקה ,סילוק
).(exclusion
קהלהיעד
כיתותהו
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