‡˙¯Á‡†Ì‚†¯˘Ù
∫¯ÂÙÈÒ†ÌÈ¯ÙÒÓ˘†ÌÈ¯ÙÒÓ
˙ÈËÂÂÏ¯†‰˜ÈËÓ˙Ó†ÌÈ˘ÂÚ
דוביוייס

ב1971בהולנדאת",IOWOהמכוןלהתפתחותהחינוך
המתמטי",שנקראכיוםמכוןפרויידנטל.מכוןזהמהווה
אחדמהכוחותהמניעיםהמשמעותייםבחינוךמתמטי
בהולנדובארצותאחרות.
מכוןפרויידנטלפיתחב30השניםהאחרונותגישהללימוד
והוראתמתמטיקההנקראת) RMEראשיתיבותשל
 .(Realistic Mathematics Educationגישת RME
מבוססתבמידהרבהעלרעיונותיושלפרויידנטל,אךהיא
תיאוריהדינמיתוחיה,שישלהתאימהלקונטקסטהחינוכי
בוהיאמופעלת.בארה"בלמשל,לומדיםבהצלחהבחמש
שניםהאחרונותיותרמ250,000תלמידיםבכ1000
בתיספרלפיגישת,Mathemtics In Contextשפותחה
עלבסיסגישת RMEתוךהתאמהלמציאותהחינוכית
האמריקאית.

בשנתתשס"ההחלהלפעולבביה"ס"מודיעים"בתלאביב
ובביה"ס"רימונים"בקרייתאונותכניתייחודיתללימוד
מתמטיקה,הנקראת":מתמטיקהרלוונטית".התכנית
פותחהבזיקהלגישת RMEההולנדית.גישהזאתהיא
אחדמהגורמיםהמרכזייםלהיותהשלהולנדאחתהמדינות
המובילותבאירופהבהישגיתלמידיםבמתמטיקה.את
התכנית"מתמטיקהרלוונטית"מובילהכותב,דוביוייס.
התכניתמתבצעתבשיתוףמכוןפרויידנטל)Freudenthal
(Instituteההולנדיובליוויאקדמישלד"ראלכספרידלנדר
ממכוןויצמןלמדע.
לעשותמתמטיקהרלוונטית
התכנית"מתמטיקהרלוונטית"רואהבמתמטיקהפעילות
אנושית.לפיכךאיןלהתייחסלתלמידיםכאלמקבלים
פסיבייםשלמתמטיקהמוכנהמראש,אלאכאלשותפים
פעיליםבתהליךהלימוד.אחתמהנחותהיסודשלהתכנית
היאשלמידתמתמטיקהחייבתלהתחילבעשיית
מתמטיקה רלוונטית כאשר המשך תהליך הלימוד
מתאפייןלארקבעשייתמתמטיקה,אלאגםבהבניה
מתוכננתוקפדניתשלידעמתמטי,בהמשגתו,ביסוסו
ותרגולו.
תפיסתהמתמטיקהכפעילותאנושיתפותחהלראשונה
עלידיהמתמטיקאיוהמחנךההולנדייהודיהדגולהנס
פרויידנטל.לדעתפרויידנטלהמתמטיקהצריכהלהיות
קשורהלמציאות,קרובהלתלמידיםובעלתרלוונטיותליחיד
ולחברהכדילהיותבעלתערךאנושי.פרויידנטלהקים

להצמיח את המתמטיקה
באמצעותסיפוריםמדגימים
אחד האלמנטים המרכזיים עליהם מבוססת התכנית
"מתמטיקהרלוונטית"הואשימושבסיפוריםמתמטיים
מדגימים ) (Paradigmatic Storiesכנקודת פתיחה
להצמחתהידעהמתמטישלתלמידים.
סיפורמדגים,המכונהגםסיפורפרדיגמטי,הואכלידידקטי,
המשמשאתהמורהבתחילתהלמידהשלנושאמתמטי
חדש.הסיפורמציגלתלמידיםסיטואצייתבעייהרלוונטית.
הואמתוכנןמראשכך,שתוךכדיהנסיוןשלהתלמידים
להתמודדעםסיטואצייתהבעיה,הםחוויםאתהצורך
להשתמשבמושגיםהמתמטייםהחדשים,שהמורהמעוניין
להבנותאצלם.
ניקחלדוגמהאתמושגהמספרהעשרוני,הנלמדלראשונה
בכיתהה.המספריםהעשרונייםהוצגולראשונהבאירופה
לפנייותרמ400שנהעלידי)(Simon Stevin, 1585
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אשרהציגביןהשאראתהרעיוןשלייצוגמדידותבעלות
רמתדיוקהולכתוגדלה)(Refining Measurements
באמצעותסכוםשלסדרתשבריםבעלימכנהשהואחזקה
של  ,10כאשר מעריך חזקת המכנה עולה ב 1עם
ההתקדמותבסדרה.

הקבוצההשלישית)השיטההעשרונית(.בהמשךחילקה
המורהלתלמידיםפסימדידהנוספיםבאורךמטר)מוכנים
מראש(,המחולקיםל10חלקיםשווים)בעליפסיחלוקה
כל10סנטימטר(.היאביקשהמהםלחזורולמדודאת
אורךהשולחן)1.1מ'(,אתרוחבו)0.8מ'(ועודמספר
אובייקטיםכרצונם.תוצאותהמדידהנרשמובטבלהמיוחדת
תוךשהתלמידיםמצייניםעבורכלמדידהאתמספריחידות
המטרים  ומספר עשיריות המטרים המתאים )ראו
טבלה.(1

נציגכעתסיפורפרדיגמטי,המביאאתהתלמידיםלחוות
אתהצורךברעיוןשלהמספרהעשרוניכמושגמתמטי,
המאפשרלייצגתוצאותשלמדידותמדויקותכרצוננו.
הסיפורהפרדיגמטיהמוצגהופעלבהצלחהבבתיהספר
המשתתפים בתכנית "מתמטיקה רלוונטית".
הסיפורהתחילבהודעהשלהמורה,שבחופש
הגדולייערכושיפוציםבביתהספר.לצורך
השיפוציםישלערוךסדרהשלמדידות)מחוץ
לכיתותובתוכן(עלמנתלספקלמשפצים
מידותאורך,רוחבוגובהשלהאובייקטים
שישופצו.
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אורךסלסילה

טבלה  :1תלמידים מודדים )שלמים ועשיריות(

בשלבהראשוןסיפקההמורהלתלמידיםפסמדידהבאורך
מטרשלאסומןעליוכלסימון)פסלבןוחלקלגמרי(.
התלמידיםהתבקשולמדודבאמצעותהפסאתאורך
שולחנותהכיתה)1.10מ'(.

בשיעורהבאקיבלוהתלמידיםאתפסיהמדידההמחולקים
ל10חלקיםשווים,והפעםהםהתבקשולמדודאובייקטים,
כגון:אורךמושבהכיסא)0.43מ'(אועוביהשולחן)0.03
מ'(.ושובניצבוהתלמידיםבפניבעייה:פסיהמדידהשהיו
ברשותםלאאפשרולהםלהגיעלרמתדיוקשלסנטימטרים
בודדים.המורהביקשהמהתלמידיםלדוןבקבוצותכיצד
כדאילהתמודדעםהבעיההחדשה.
חלקמהקבוצותהציעולחלקכלעשיריתפס)0.1מ'(ל
8חלקיםשוויםכדילקבלחלקיםמספיקקטניםשיאפשרו
למדוד את אורך מושב הכיסא ועובי השולחן.
חלקאחרשלהקבוצותהציעלחלקכלעשיריתפסל10
חלקים.בשלבזהסיפרההמורהלתלמידיםשהשיטה
שהתקבלהעלידיהמתמטיקאיםהיאהשיטהשלחלוקה
נוספתב.10
היאחילקהלתלמידיםפסמדידהמוכןמראשהמחולק
ל100חלקיםשוויםוביקשהמהםלחזורולמדודאת
מושבהכיסא,עוביהשולחןואובייקטיםנוספיםכרצונם,
ולרשוםאתהתוצאהבטבלה)ראוטבלה.(2הפעםהכילה
הטבלה עמודה חדשה לרישום מספר המאיות .חשוב
להדגיששבשלבזהשלהמהלךהלימודילאהוצגהעדיין
לתלמידיםשיטתהרישוםהפורמליתשלהמספרהעשרוני.

בשלבזהניצבהבפניהתלמידיםבעיה:פסהמדידהשאורכו
מטרהיהריקמסימוניםוהםהיוצריכיםלהחליטכיצד
למדודאתהשארית)0.1מ'(בנוסףלמטרהאחדשאותו
הםיכלולמדוד.התלמידיםהחליטולחלקאתפסהמדידה
לחלקיםשווים.המורהביקשהמהתלמידיםלדוןבקבוצות
ולהציגאפשרויותלחלוקתפסהמדידהבאופןשיאפשר
אתמדידתאורךהשולחן.
קבוצהאחתשלתלמידיםהציעהלחלקאתהפסעלידי
חצייהחוזרתבאמצעותקיפוללשניים)ל2חצאים4,
רבעים8,שמיניותוכו'(.
קבוצהשנייההציעהלחלקאתהפסל12חלקיםשווים
)כי12מתחלקבהרבהמספרים(.
קבוצהשלישיתהציעהלחלקאתהפסל10חלקים
שווים)כיישלנו10אצבעותוככהמחולקהסרגל(.בשלב
זהסיפרההמורהלתלמידיםשהשיטהשהציעההקבוצה
הראשונה )חצייה חוזרת( היא השיטה ששימשה את
המצריםהקדמונים.היאהוסיפהואמרהשבסופושלדבר
החליטו בני האדם לאמץ את השיטה שהציעה
≤∞∞∞†˜ÊÁ†¯ÙÒÓ
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יחידותמטרים

מהמדדנו?
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מטרים

מהמדדנו?

3
100

4
10

0

אורך
מושבהכיסא

3
100

0
10

0

עוביהשולחן

8
100

0
10

2

אורךהלוח

הסיפורהפרדיגמטישהוצגלעילהיהתחילתושלתהליך
מתמטיזציהשבמהלכופיתחוהתלמידיםידעומיומנויות
בתחוםהמספריםהעשרוניים.בשיעוריההמשךאפשר
היהלהבחיןבבירורכיצדמעשיריםהתלמידים)בהנחיית
המורה( את ידיעותיהם לגבי מושג המספר העשרוני
עלבסיסהתשתיתהקוגניטיביתשהניחהסיפורהפרדיגמטי.
היהזהפרויידנטל,אשרטבעאתהמושגמתמטיזציה כדי
לבטאאתהתהליךהלימודישבותלמידיםמפתחיםידע
מתמטיתוךכדיעשייתמתמטיקהפעילה.

טבלה:2תלמידיםמודדים)שלמיםעשיריותומאיות(

בשיעורהשלישיתרגלוהתלמידיםמדידותנוספותבעזרת
פסהמדידההמחולקל100חלקיםשווים.לקראתסוף
השיעורשאלההמורהאתהתלמידיםאםישלהםרעיון
איךאפשרלייעלאתרישוםתוצאותהמדידהולרשום,
למשל,סימןמקוצרשפירושו1:מטר2+עשיריות4+
מאיות.חלקקטןשלהתלמידיםניחשושמדוברב1.24
והמורההציגהלכלהכיתהאתשיטתרישוםהמספר
העשרוני.בהמשךהתלמידיםנתבקשולתרגםאתכל
המדידותשהםערכולמספרעשרוניתוךשימושבעמודה
חדשה הנקראת "מספר עשרוני" )ראו טבלה .(3
מספר
עשרוני

בקטע מתוך הדיאלוג ,שהתרחש בין המורה לאחד
התלמידיםבאחדמשיעוריההמשך,ניתןלהבחיןבהבניית
הידעעלבסיסהתשתיתהקוגניטיביתשהניחהסיפור
הפרדיגמטי.

מורה :מי יכול לאמר לי לכמה שווה ?0.75
3

תלמיד):מצביעואומר(:ל . 4
3

מורה:מדוע ? 4
1

מאיות
מטרים

עשיריות
מטרים

יחידות
מטרים
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5
7
מורה:אבל0.75הן  10ועוד ? 100
70
7
תלמיד:נכוןאבל  10הםגם  100כמושראינו

טבלה:3תלמידיםמודדים)מספרעשרוני(

חלקמהתלמידיםניסולמדודאובייקטים)כמומחקאו
עובידף(באמצעותפסהמדידההמחולקל100חלקים
ושובלאהצליחולדייק.התפתחבכיתהדיוןמרתקכיצד
לפתוראתבעייתאיהדיוק)תלמידהאחתהפליאהלהציע:
"צריךלחלקאתהפסלאינסוףחלקים"(.

בפסשמחולקל.100
1

מורה:ולמה0.25שווהל ? 4
25

תלמיד:כי0.25זה . 100
1

מורה:אזלמהזהשווהל ? 4
נכנס4פעמיםב100כמובמטרשישבו100
1

השלביםהשוניםשעברוהתלמידיםלאורכושלהסיפור
הפרדיגמטי)החלמפסהמדידההחלק,דרךפסהמדידה
המחולקל10וסייםבפסהמדידההמחולקל(100
הובילואותםלחוות"עלבשרם"אתהצורךלפתחשיטה
מתמטיתהמאפשרתהצגתדיוקהולךוגובר.חוויתצורך
זוהעניקהלתלמידיםתחושה,שהמתמטיקההיארלוונטית
והגיונית,והובילהאותםלהבנהטובהיותרשלהרעיון
המתמטיהגלוםבמספרהעשרוני.
≤∞∞∞†˜ÊÁ†¯ÙÒÓ

3

תלמיד :כי  0.25זה   4אז  0.75זה  ! 4
מורה:למה?
תלמיד:כי0.25ועוד0.25ועוד0.25שווהל.0.75
מורה:תסבירלייותר.
תלמיד0.25:הם25מאיות3.פעמים25מאיות
הם  75מאיות ,ו  75מאיות רושמים .0.75

סנטימטרו25סנטימטרזה . 4

הדיאלוג ממחיש את תהליך ההבניה שעבר התלמיד
בהתייחסליכולתלייצגמספרעשרוניעלידישברפשוט
השקוללמספרהעשרוני.התלמידבנההסברלכךש
3

 , 4  = 0.75עלידי הצגת שרשרת טיעונים שראשיתה
∞≥
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בתובנות ,שנרכשו במהלך ההתמודדות עם הסיפור
הפרדיגמטי )"כמו שראינו בפס המחולק"" ,כמו שיש
במטר,("...וכלחולייהנוספתבשרשרתהיאתוצרשל
שלבהבנייתיבתהליךהמתמטיזציהשעברהתלמידבהנחיית
המורה.הדיאלוגהנ"להואדוגמהאחתמנירבותלתהליכי
מתמטיזציהשעברוהתלמידים,אשרבמהלכםהםהעמיקו
אתהבנתםלגביהמספרהעשרוניתוךשהםמפתחים
מושגים מתמטיים חדשים ,מנסחים יחסים מתמטיים,
מבצעיםהכללותופועליםבהצלחהבמישורהפורמלי.
תהליךהמתמטיזציההרלוונטיתמוליךאתהתלמידים
בביטחהבמסלולקוגניטיבישתחילתובסיפורהמדגים
המוחשי וסופו במישור הפורמלי המתמטי.
אחדהיתרונותהמשמעותייםביותרשלתהליךמתמטיזציה

רלוונטיתהואבכךשהואיוצראצלהתלמידיםהיסטוריה
קוגניטיביתאישיתלמושגהמתמטי.היסטוריהזומאפשרת
לתלמידלשחזרלאחוראתהמסלולהקוגניטיבי,שהוביל
לפיתוח המושג המתמטי ,ועלידי כך להרגיש ביטחון
במתמטיקה.
ישלהבהירשהשימושבסיפורהפרדיגמטינעשהבתחילת
הלמידהשלנושאמתמטיחדשולאבכלשיעורמתמטיקה.
הניסיון שהצטבר בבתיהספר ,המשתתפים בתכנית
"מתמטיקהרלוונטית",מלמד,שכל43שבועותלערך
הציגו המורות לתלמידים סיפור פרדיגמטי נוסף.
הטבלהשלהלןמציגהדוגמאותלמושגים/נושאיםמתמטיים
וסיפורים פרדיגמטיים מתאימים להצמחתם.

„ÌÈÓÈ‚„Ó†ÌÈÈËÓ‚È„¯Ù†ÌÈ¯ÂÙÈÒÏ†˙Â‡Ó‚Â
המושג/הנושאהמתמטי

הרעיוןהמתמטי

הסיפורהפרדיגמטי

מכנהמשותף

הרחבהלכפולההמשותפת

תלמידההכינהיצירתאומנותעלדף.על
מחציתמשטחהדףהיאהדביקהכוכבים
נוצצים,עלשלישמהדףהיאהדביקהלבבות,
ובשארהדףהיאהדביקהחייכניםצהובים.
באיזהחלקשלהדףהיאהדביקהחייכנים?

מספריםפריקיםוראשוניים

פירוקלגורמים

לקראתיציאהלטיולשנתישליומייםלכינרת
ביקשה המורה מ 24תלמידים להסתדר
בקבוצותשוות.מצאואתכלהאפשרויות
להסתדרבקבוצותשוות.
למחרתילדאחדחלה,מצאושובאתכל
האפשרויות להסתדר בקבוצות שוות.

כפלמספרדוספרתי
במספרדוספרתי

חוקהפילוג

דנההדביקהעלדףמדבקותבצורתלבבות.
מייכוללמנותביעילותאתמספרהלבבות
שהכינהדנהבדףהמדבקותליוםהמשפחה?
הדףמכיללמשלמטריצהשל12שורות,
כאשרבכלשורה14לבבות.

השוואתשברים
)ללאמכנהמשותף(

אסטרטגייתהשלמהלשלם

5
שתימשפחותאכלובפיצהמטר.האחת 7
פיצהוהאחרת  79פיצה.איזומשפחהאכלה

יותר?
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חשובלהדגיששלאכלבעיהמילוליתאוסיפורמתמטי
הםבחזקתסיפורפרדיגמטי.
התנאיםהנדרשיםכדישסיפורמתמטייהפוךלסיפור
פרדיגמטיהם:

המתייחסלמציאותסובייקטיבית,שמאפשרתלהתבסס
עלהתנסויותשישלתלמידים.
עלפיתפיסהזוגםמתמטיקהמופשטתיכולהוצריכה
להפוךל"עולםאמיתישלהתנסויות"עבורהתלמידים.

הסיפור צריך להציג סיטואציית בעיה עשירה
)המאפשרתהתמודדותבאמצעותמגווןשלאסטרטגיות
חשיבהודרכיםלפתרון(.
סיטואצייתהבעייהצריכהלהמחישאתהצורך
במושגהמתמטיהמתפתחמתוכה.
סיטואציית הבעייה צריכה להיות רלוונטית.

לעבורמהמוחשילמופשט#
גישת המודלים הצומחים
אחדהאתגריםהמשמעותייםבחינוךמתמטיהיאליצור
מהלךלמידהשיאפשרלתלמידלעבורבהצלחהמהמוחשי
למופשט.בתהליךהמעברמהמוחשילמופשטנעזרים
תלמידיםרביםבמודלהמחשה)כגון,דיסקיות,מלבני
שבריםועוד(.
התכנית "מתמטיקה רלוונטית" עושה שימוש במודלי
המחשהמתמטייםבהתבססעלגישתהמודליםהצומחים
.(Gravemeijer, 1999) Emergent Modelsעלפי
גישהזוהתלמידיםעוברים4שלביםבמעברמהמוחשי
למופשט:
א.שלבהצגתהמשימה):(Task Settingבומוצגת
לתלמידסיטואציתבעיהריאליסטיתובעקבותיהמשימה
לביצוע.
ב.שלבה"מידולשל"):(Model Ofבוהתלמידבונה
מודלהמחשהראשונישל סיטואצייתהבעיהכדילהתמודד
עמה.בנייתהמודלבאהלידיביטויעלידיציורסכמטיאו
עלידישימושבמודלהמחשהפיזיוניתןלמישוש.בשלב
זהתשומתהלבשלהתלמידמופניתלעולםסיטואציית
הבעייהבאמצעותהמודל.
התלמיד מבצע מידול של סיטואציית הבעייה.
שלבזהמתאפייןבשימושלאפורמליבמודלההמחשה.
ג.שלבה"מידוללצורך"):(Model Forזהוהשלב
שבו תשומת הלב משתנה מעולם הבעיה לעולם
המתמטיקה,ומודלההמחשההופךממודלשלסיטואציית
בעיהלמודללצורךפיתוחתובנותמתמטיותוביצועהסקה
מתמטית.בסופושלשלבזההופךמודלההמחשהלמודל
מנטלי,המאפשרלתלמידלראותיחסיםמתמטייםבתוך
עולםהתוכןהממודל.שלבזהמתאפייןבשימושיותר
פורמליבמודלההמחשה.
ד.השלבהפורמלי:בומתנתקהתלמידממודלההמחשה
ופועלבעולםהמתמטיקההפורמלי.

הניסיוןמלמדשהסיפורהפרדיגמטיהואכלידידקטי
אפקטיביכי:
הואיוצרעבורהתלמידיםקונטקסטהתייחסותי
מוחשיומשמעותי,שעלבסיסוייבנההידעהמתמטי
החדש.
הואמטעיןאתהתלמידיםבמוטיבציהללמידה,
היונקתאתעוצמתהמהרלוונטיותשלהסיפורומהרצון
שלהתלמידיםלפתוראתהבעייה.
הואמאפשרלתלמידיםליצורהיסטוריהקוגניטיבית
אישיתעבורהמושגיםהמתמטייםהנלמדים.
בזכותהעשייההמתמטיתהמשמעותית,המלווה
אתדרךההתמודדותעםהסיפורהמתמטי,
התלמידיםמסוגליםלשחזרבדמיונםאת
"המסלולהקוגניטיבי"מהסיטואציההמוחשית
אלהמושגהמתמטיהמופשט.
הואמאפשרלתלמידיםלחוותאתהצורך
במתמטיקהככלילתיאורהעולםולהבנתו.חווית
הצורךבמתמטיקההופכתאתהמתמטיקהממקצוע
ביתספרי מנוכר לגוף ידע בעל רלוונטיות ויופי.
חשובלהדגיששעלאףהיותהסיפורהפרדיגמטימבוסס
על גישת ) RMEחינוך מתמטי ריאליסטי( אין מדובר
ב ה כ רח  ב ס י פ ו ר  מ צ י א ו תי  ה ל ק ו ח  מ ה ע ו לם
האמיתי/הריאליסטי.
בעודשסיטואציותבעיהרבותעוסקותבהיבטיםמתמטיים
של העולם המציאותי )המכולת ,הבית ,המכונית וכו'(
בהחלטניתןורצוילהשתמשגםבסיטואציותבעיההלקוחות
"מהעולםהאמיתי"שלילדים)סיפוריפיות,משחקימחשב,
תבניותגיאומטריותשובותלבוכו'(.
עלפיגישת" RMEריאליסטי"הואמושגסובייקטיבי,
≤∞∞∞†˜ÊÁ†¯ÙÒÓ

נדגיםכעתבקצרהאתהצמחתמודלההמחשה,הנקרא
"מגדלהשברים",כחלקמהתמודדותשלתלמידיכיתה
עם סיטואציות בעיה העוסקות בהשוואת שברים.
≤≥
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בתקופהשאחריפסח,כחלקמתחילתהעיסוקבמשמעות
השברהפשוט,לומדיםהתלמידיםשיטותלהשוואתשברים
ללא מכנה משותף .שיטות אלה כוללות בין השאר:

ה"מידוללצורך",המורהמכוונתאתהתלמידיםלפתח
שיטות השוואה יעילות .בשלב הזה ,תשומת הלב של
התלמידים עוברת בהדרגה מעולם הבעיה לעולם
המתמטיקה.הםמשרטטים,למשל,שנימלבניםבאורך

3 1
3 5
1
שימושב  2כנקודתהתייחסות)למשל 7 < 9 :כי 7 < 2
5 1
ו .( 9 > 2
2 2
6 7
עיקרון ההשלמה לשלם )למשל 8 < 9 :כי  .( 8 > 9

5

7
2
5
ויוצריםטיעוןכגון:ל  7חסר  7כדילהיותשלם,ל 9
2
2
2
חסר  9כדילהיותשלם.בגללש  7גדולמ  9אזנשאר
7
5
פחותל , 7ולכן  9גדוליותר.

לצורךלימודשיטותההשוואההנ"למוצגיםלתלמידים
סיפוריםמדגימים,המציגיםסיטואציותבעיההמבוססות
על אירועים ,שקרו לתלמידים ,שהלכו לאכול פיצה
בפיצהמטר.פיצהמטרהיאפיצהמלבנית)באורךמטר(
שניתןלהזמיןחלקיםממנהעלידיציוןהשברהמבטא
אתהחלקמאורךהפיצה,אותורוציםלאכול)רוחבהפיצה
1

בשלבהזהניתןלהבחיןבהתגבשותמודלמנטלי,המאפשר
לתלמידיםלבטאיחסיםמתמטייםולבצעהסקהמתמטית
באופןיותרפורמלי.בשלב ה"מידוללצורך"מתבוננים
התלמידיםעלמודלההמחשהוחושביםעליחסיםמתמטיים
ולא על פיצות .לאחר תקופה של עיסוק משמעותי
בסיטואציותבעיה,כגוןאלוהמתוארותלעיל,צומחמודל
"מגדלהשברים"והופךלכלימנטליעשירביחסיםמתמטיים.

1

1

נשאר קבוע( 1 :מטר 2  ,מטר 4  ,מטר 8  ,מטר וכו'.
לתלמידיםמוצגותסיטואציותבעיהכגון:
3
שניתלמידיםהזמינופיצה:משההזמין 8
2
ורועיהזמין . 4משהאמר:אניאכלתייותר,

תהליךהמעברביןשלבה"מודלשל"לשלבה"מודל
לצורך"מתוארעלידי)Gravemeijer (1999כתהליך
הדרגתישלהסטתתשומתהלבמעולםהבעיהלעולם
המתמטיקה .עלפי גישת המודלים הצומחים מודל
ההמחשה מוצמח )ולא מוצנח( בהדרגתיות לאורך
ההתמודדות עם סיטואציית הבעיה כחלק מתהליך
המתמטיזציהשעושההתלמיד.הצמחתהמודלמבטיחה
יצירת"היסטוריהקוגניטיביתאישית"למודל,המחזקת
אצלהתלמידיםאתתחושתהרלוונטיותשלהמודלומבססת
אתהיותוכליאפקטיבילביטוישליחסיםמתמטייםולביצוע
הסקהמתמטית.

כיאניאכלתי3חלקיםואתהרק2חלקים.
האםמשהצודק?

5
שתיתלמידותהזמינופיצה:דינההזמינה 7
7
וחיההזמינה . 9חיהאמרהלדינה:אניאכלתי

יותר ,כי אני אכלתי  7חלקים ואת רק 5
חלקים.דינהאמרהלחיה:אניאכלתייותר,
1

כיאצליכלחתיכההיאבגודל  7ואצלךכל
1

1

7

שלשלם,מסמניםעליהםאתהשברים  7ו ) 9סימוןגס(

1

חתיכה בגודל   9ו  7גדול יותר מ  . 9מי
מהתלמידותצודקת?

ליצורחדוותמתמטיקה
אחדהעקרונותהמרכזייםשלתכנית"מתמטיקהרלוונטית"
היאיצירתחווייתלמידהמשמעותית.המוטושלהתכנית
הוא :ללמד וללמוד מתמטיקה בשמחה ובלב חפץ .
חוויות למידת מתמטיקה משמעותיות מושגות עלידי:
א.עיסוקמשמעותיבסיפוריםמדגימיםרלוונטיים
היוצריםאצלהתלמידיםענייןומעורבות.
ב.עשייתמתמטיקהתוךכדיעירובמגווןשלחושים.
התלמידיםמקפליםניירות,מאזיניםלמוסיקה,בועטים
בכדוררגלויוצריםיצירותאומנות.אחתהדוגמאותהמעניינות
לעשייתמתמטיקהתוךכדיפעילותיצירתיתרבחושית
היאהפעילותשל"תערוכתהשברים"שעובדהבבתיהספר
עלידיהמדריכהדינהלסר.פעילותזומשמשתכאחת

עלפי גישת המודלים הצומחים ,לאחר שלב הצגת
המשימה מאפשריםלתלמידיםלהתמודדעםהבעיהתוך
שהםמונחיםליצורמודלהמחשה.יצירתהמודל,הנקראת
שלבה"מידולשל",יכולהלהתבצעבמגווןשלדרכים:
עלידיקיפוליפסיניירמלבניים,עלידישימושבמלבני
שבריםמפלסטיקאועלידיציורסכמטישלמלבנים
במחברתהמשבצות.בשלבה"מידולשל" ,התלמידים
מפתחיםאסטרגיותהשוואהלאפורמליותותשומתהלב
שלהםמופניתלעולםהבעיה.כשהםפועליםעםאמצעי
ההמחשההםחושביםעלחלקיפיצות.בשלבהבא,שלב
≤∞∞∞†˜ÊÁ†¯ÙÒÓ
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מפעילויותהמבואלהצמחתמושגהשברהפשוט.התלמידים
מקבליםמספרעיגוליםצבעונייםמניירומונחיםלגזוראת
חלקםלחצאיםואתחלקםלרבעיםולשמיניות.באמצעות
1 1

הלמידההאלקטרונייםב"עולםהמתמטיקה"הםרבגיליים
ורבשימושיים,והםמעוצביםעלפיעקרונותדידקטיים,
היוצריםחיבורסינרגטיביןפעילות חווייתיתרלוונטיתולמידת
מושגים ופעולות במתמטיקה .הניסיון מלמד שחלק
מהתלמידיםסובליםמ"חרדתמתמטיקה",אשרהתפתחה
ברבותהשניםכתוצאהמסדרהארוכהשלכישלונות.יצירת
סביבות למידה המשלבות חוויה וחשיבה )כגון "עולם
המתמטיקה"( מאפשרות לתלמידים לחוות חוויות של
הצלחה,ומציגותאתהמתמטיקהבאורחיוביומהנה.חוויית
ההצלחה כמו גם ההנאה מלימוד מתמטיקה תורמים
להפיכת"חרדתהמתמטיקה"ל"חדוותמתמטיקה"ומובילים
את התלמידים להיפתח ללמידת מתמטיקה.

1

קיפוליניירהםמגליםאתיחסיההכלהבין  4 , 8ו . 2
כעתהםמתבקשיםליצורבאמצעותהדבקתגזריהעיגולים
)שלמים,חצאים,רבעיםושמיניות(תמונותעלפידמיונם
ורצונם.לצדכלתמונהכותביםהתלמידיםתרגילחיבור
המבטאאתסכוםכלהשבריםהמופיעיםבתמונה)ראו
איור  .(1תוך כדי הפעילות התלמידים פותרים באופן
אינטואיטיביתרגיליחיבורשבריםמוכליםתוךשימוש
במגווןאסטרטגיות".תערוכתהשברים"ממחישהביןהשאר
אתהעיקרוןשל"מתמטיקהרלוונטית"עלפיוקונטקסט
ריאליסטיאינוחייבלהיותבהכרחמציאותי,ובלבדשהוא
יוצר אצל התלמידים "עולם אמיתי של התנסויות".

איור2

אם להשתמש בלשונו של שוואב ),(Schwab 1978
חשיבותהשלחווייתלמידתמתמטיקהמשמעותיתהיא
בהיותהאירועלמידה,המנצללטובהאתהתשוקההלימודית
שלהילד.חווייתלמידהמשמעותיתבמתמטיקהמותירה
אתחותמההחיוביעלהתלמידהןמבחינהקוגניטיביתוהן
מבחינהרגשית.
איור1

ג .תרגול אטרקטיבי ורלוונטי באמצעות משחקי
שולחן ,חצר מתמטית  ומתקנים אלקטרוניים
מתוחכמים.בנוסףלמשחקיהתרגולהשולחנייםהמקובלים
הוקמהבכלביתספרהמשתתףבתכניתחצרמתמטית
ייחודית.חצרמתמטיתזומכילהלוחותמתמטייםענקיים
וצבעונייםואביזריעזרכגוןבקבוקיםזרחנייםוקוביותספוג
גדולותומנוקדות.הלוחותעוצבועלבסיסעקרונותדידקטיים,
אשריקלועלהתלמידיםלהפניםתבניותוחוקיםמתמטיים,
תוךכדימשחקוהנאה)ראואיור.(2בנוסףלכךהוקם
במסדרוןהסמוךלחדרהמתמטיקהמרכזחדשניהנקרא
"עולםהמתמטיקה"".עולםהמתמטיקה"הואמרחבלמידה
פיזי,המציעלתלמידיםאוסףשלמרכזילמידהחווייתיים
המבוססיםעלמתקניםאלקטרונייםמתוחכמים)ראופירוט
בחלוניתהמידעעל"הכדורסלהאלקטרוני"(.כלמתקני
≤∞∞∞†˜ÊÁ†¯ÙÒÓ

ליצורתשתיתבית#ספריתאיתנה
להוראהרלוונטיתשלמתמטיקה
התכנית "מתמטיקה רלוונטית" היא תכנית התערבות
דושנתיתהפועלתכדיליצורתשתיתביתספריתאיתנה
להוראהרלוונטיתשלמתמטיקה.המיקודשלהתכנית
הוא:סיועלמורותבתרגוםתכניתהלימודיםבמתמטיקה
לפרקטיקהדידקטיתאפקטיביתעלפיגישת"מתמטיקה
רלוונטית".חשובלצייןשהתכניתעושהשימושבספרי
הלימודהקיימיםבביתהספר,תוךשהיאמנחהאתהמורות
כיצדלנצלבאופןהמיטביאתחומריההוראהוהלמידה
העומדיםלרשותם.
עלמנתלהפוךאתעקרונות"המתמטיקההרלוונטית"
לפרקטיקהדידקטיתאפקטיביתנבנתהתכניתהתערבות,
המיושמתעלידימנחותבבתיהספר.צוותהמנחותעוסק,
≥¥
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ביןהשאר,בהדגמה ,רפלקציה)עלההדגמה(,תכנוןתהליכי
למידההוראה)ברמהשבועיתוחודשית(וסיועבפיתוח
חומרילימודותרגול.
תכנית ההתערבות פועלת בשלושה ממדים.
א .הכשרת צוות מתמטי בית#ספרי )בתהליך
תלת#שלבי(
בשלבראשוןמתבצעתהליךהדרגתישל"הכשרת
לבבות"לצורךהיכרותעםעקרונותהתכנית"מתמטיקה
רלוונטית".
בשלבשנימיושמיםבאופןמלאכלעקרונותהתכנית.
בשלבשלישימוקםומוכשרצוותמובילביתספרי)מתוך
כללהמורותלמתמטיקה(שיוכללהובילאתיישוםעקרונות
התכניתבאופןעצמאי.
ב .פיתוח משותף של חומרי הוראה ולמידה
המותאמיםלקונטקסטהבית#ספרי
צוותהתכניתבשיתוףעםמורותביתהספרמפתחסיפורים
מדגימים)פרדיגמטיים(,פעילויותלהצמחתמודליהמחשה
וחומריתרגולרלוונטייםומעוררימוטיבציה.חומריההוראה
והלמידהמפותחיםבהשלמהלספריהלימודהקיימים.
ג.בנייתסביבותלמידהפיזיותהמשלבותחשיבה
מתמטיתוחוויה
עלידישדרוגחדרהמתמטיקה,הקמתחצרמתמטית
והקמת "עולם המתמטיקה" )כמתואר לעיל(.

תהליךההתמודדותעםהסיפורהפרדיגמטימתוכנןמראש
כך ,שהמורה תנחה את התלמידים להגיע למושגים
המתמטיםהנדרשיםולאסטרטגיותהמתמטיותהיעילות
ביותר.לאחרפרקזמןראשוניוקצובשלעיסוקבסיפור
הפרדיגמטיובהצמחתמודלההמחשהעוסקיםהתלמידים
לאורךפרקזמןמשמעותיבהמשגה,בביסוסהידעהמתמטי
ובתרגולו.
חז"לאמרו:
 .¢ıÙÁ† Â·ÈÏ˘† ÌÂ˜ÓÓ† ‡Ï‡† „ÓÏ† Ì„‡† ÔÈ‡¢מרבית
התלמידיםהנוטליםחלקבתכנית"מתמטיקהרלוונטית"
לומדים מתמטיקה בלב חפץ ,ולאחר שנה של יישום
התכניתניתןלהבחיןבשיפורמשמעותישלהישגיהתלמידים
וביצירת יחס חיובי כלפי מקצוע המתמטיקה.
הכדורסלהאלקטרוני
אחדהמתקניםב"עולםהמתמטיקה"הואהכדורסל
האלקטרוני)ראותמונה(.מתקןזהפותחכדילתרגל
דילוגיםשוויםעלגביצירהמספריםלצורךביסוס
תחושתהמספר.המתקןמאפשרלמורהו/אולתלמיד
לקבועאתמספרהנקודותשתקבלכלקליעהלסל
ולקבועאתזמןהמשחק.
הכדורסלהאלקטרוניהואמתקןרבגיליורבשימושי:
בעודשתלמידיכיתהבלומדיםלהתקדםבדילוגים
של20החלמ0לומדיםתלמידיכיתההלדלגב
2.5החלמ.15

לסיכום,נעירהערתהבהרהחשובה:האסטרטגיההפדגוגית
בהדוגלתהתכנית"מתמטיקהרלוונטית"היאאסטרטגיה
הבנייתיתמתונה.אסטרטגיהזומתבססתעלתכנוןמראש
שלתהליךמתמטיזציהמונחהויעיל,ועלמעקבשוטף
אחר עמידת התלמידים ביעדים הלימודיים הנדרשים.
התהליך הלימודי מתחיל בהצגת הסיפור הפרדיגמטי
כנקודתמוצאלהבנייתהידעולהצמחתמודלההמחשה.
¸˛˙Â¯Â˜Ó
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