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תולדות המתמטיקה

עטרה שריקי

מתמטיקאים מפורסמים
ביוון העתיקה :פיתגורס
) 580–496לפנה"ס(

במאמר זה ,החותם את סדרת המאמרים

את המאמר הקודם סיימנו

שתחילתה בגיליון מספר  20של "מספר חזק

שפיתגורס היה תלמידו של תאלס.

בכך

שסיפרנו

 ,"2000נכיר כמה מהרעיונות בהם עסקו פיתגורס

במאמר

וחברי כת הפיתגוראים .תחילה יוצגו נושאים

הפיתגוראים

מתוך תורת המספרים ,לאחר מכן נציג הוכחות

מהמתמטיקה שפותחה על-ידו ועל-ידי תלמידיו

שונות למשפט פיתגורס ,ולבסוף נעסוק בקשר

הנאמנים.

שבין אלגברה לבין גאומטריה כפי שהוא בא לידי
ביטוי בנושא של שלשות פיתגוריות.

זה

נכיר

את

שייסד,

פיתגורס
ונעסוק

ואת

כת

במקצת

חקר המספרים בהיבט המופשט שלהם החל
במאה השישית לפנה"ס על-ידי פיתגורס וחברי

בהזדמנות זו ברצוני להודות לקהל הקוראים

הכת שלו .מעט מאוד ידוע על חייו של פיתגורס,

שליווה אותי במהלך שלוש השנים האחרונות,

וכל מה שנאמר עליו אינו ודאי .פיסות המידע עליו

שלח שאלות ,עצות והערות ,וחלק אתי מניסיונו.

נכתבו במהלך השנים על-ידי היסטוריונים שונים.

התחום של תולדות המתמטיקה רחב היקף

ההערכה היא שנולד בערך  580שנה לפנה"ס

ומרתק ,ומובן שבמסגרת המצומצמת של סדרת

באי האגאי סאמוס .בסביבות גיל  18עזב את

המאמרים ניתן היה לחשוף רק חלק קטן מאוד

סאמוס כדי ללמוד ב Phoenicia -ובמצרים ,והגיע

ממנו .אשמח להמשיך ולדון אתכם בנושאים

אף לבבל .לא ברור בדיוק מתי היה בכל אחד

השונים ,וללמוד מניסיונכם.

מהמקומות הללו ,וההיסטוריה מתעדת את פועלו
החל מגיל  ,50הגיל שבו החל לחפש אחר מקום
מתאים להקמת בית הספר שלו .מסיבה כלשהי,
הרודן ששלט בסאמוס החרים אותו ,והוא התיישב
בקרוטונה שבדרום איטליה .הקמת בתי ספר
הייתה די מקובלת בעולם היווני ,אולם מה שייחד
את בית ספרו של פיתגורס הייתה העובדה שהיו
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לו גם מטרות פוליטיות ,פילוסופיות ודתיות .בית

תיאנו ,מתמטיקאית מבריקה ,אשר המשיכה את

הספר כלל כ 300 -צעירים מהאריסטוקרטיה

עבודתו של פיתגורס לאחר מותו .יש לציין שלא

היוונית ,והקהילייה נשאה אופי של אחווה סודית:

כל המקורות ההיסטוריים התייחסו לתיאנו כאל

שרר בה סדר מופתי ,הדברים החומריים היו

אשתו .חלקם טענו שהייתה רק תלמידתו ,וחלקם

משותפים לכולם ,נקבעו הלכות הנוגעות לְמה

טענו שהייתה הבת שלו .בדומה למורים האחרים

מותר או אסור לאכול ,וכיצד יש לנהל את חיי

בארצות המזרח ,פיתגורס העביר את הידע שלו

היום-יום .נושאי הלימוד היו :אריתמטיקה )עם

בעל פה ,ונראה שלא השאיר אחריו כל תיעוד

דגש על תורת המספרים ,בניגוד לחישובים(,

בכתב .חברי הקהילייה שלו היו מחויבים שלא

לארבעת

לספר לאיש מחוץ לקהילייה על מה שלמדו מפיו

התחומים המרכזיים הללו התווספו לימודי לוגיקה,

של פיתגורס ,או על גילוייהם המתמטיים של

דקדוק ורטוריקה  -תחומים הנוגעים לשימוש

חברי

שאחד

בשפה המדוברת .חברי הקהילייה הפיתגוראית

מהתלמידים הפר הוראה זו ,והתרברב על כך

עברו טקסי חניכה מוזרים ,מה שהקנה לקהילייה

שגילה את הגוף המשוכלל דודקאדר ,ובעקבות

דימוי של כת סודית .בנוסף ,חלו על חברי הכת

זאת האלים הענישו אותו ,והוא טבע בים .אחרים

איסורים רבים .למשל ,נאסר עליהם לאכול

סבורים שחברי הכת הם אלה שהטביעו אותו.

מוזיקה,

גאומטריה,

ואסטרונומיה.

הקהילייה.

האגדה

מספרת

שעועית ,לשתות יין ,להרים משהו שנפל ,או
להצית אש בעזרת ברזל .הפיתגוראים האמינו
שהנשמה עוזבת את הגוף לאחר המוות ,ויכולה
לעבור לאדם אחר או לבעל חיים .לפיכך נמנעו
מאכילת בשר ודגים ,מחשש שמא שוכנת בהם

הסמל שעליו נשבעו חברי הקהילייה הפיתגוראית

רוחו של אחד מחבריהם .מלבד במקרה של

סימל את ארבעת היסודות :אש ,מים ,רוח

הקרבת קורבן לאלים ,חברי הכת גם נמנעו

ואדמה .הסמל יוצג באופן גאומטרי על-ידי משולש

מלהרוג בעלי חיים .בנוסף ,נמנעו מללבוש בגדים

שווה צלעות שבנוי מ 10 -נקודות ,ובאופן

העשויים צמר ,בהיותו תוצר שמקורו בבעלי חיים.

אריתמטי יוצג באמצעות המספר

פיתגורס חילק את תלמידיו לשתי קבוצות -

.1 + 2 + 3+ 4 = 10

תלמידים המאזינים להרצאותיו באופן פסיבי
)מאחורי וילון ,מבלי שיראו אותו( ,ותלמידים שגם
עוסקים באופן פעיל במתמטיקה .התלמידים
הפסיביים הורשו ,לאחר שלוש שנים בהן שמעו
את הרצאותיו ,להתקבל לקבוצה הפעילה .רק
תלמידי הקבוצה הפעילה הוכנסו בסודם של
עקרונות בית הספר.
למרות שעל-פי החוק היווני נאסר על נשים
להשתתף במפגשים ציבוריים ,הן הורשו להיכנס
לביה"ס ,ועל-פי אחד מהמקורות היו בו  28נשים
שאף היו מתמטיקאיות פעילות .בהיותו כמעט בן
 ,60התחתן פיתגורס עם אחת מתלמידותיו -

הכוכב בעל חמשת הקדקודים ,הפנטגרם ,שימש
כסמל לאחווה ,ובאמצעותו יכלו חברי הכת לזהות
זה את זה .מספרים שבאחד ממסעותיו חלה
פיתגורס .על ערש הדווי סרטט פיתגורס את
הפנטגרם וביקש מהמארח שטיפל בו לתלות את
הסרטוט מחוץ לביתו .זמן לא רב לאחר מותו של
פיתגורס עבר ליד הבית אחד מחברי הכת ,אשר
זיהה את הסמל .הוא נכנס לבית ושמע מבעל
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הבית את סיפור מותו של פיתגורס ,ובעקבות זאת

לפיתגוראים לא היו סימנים עבור מספרים ,שכן

תגמל את בעל הבית בכסף רב.

בתקופתם טרם הומצא הסימון של המספרים,
ולפיכך חשבו על מספרים באופן ויזואלי ,כנקודות
היוצרות תבנית גאומטרית כלשהי .לכן ,מספרים
סווגו

על

ידם

כ"משולשיים",

"ריבועיים",

"מחומשיים" ,וכן הלאה .כיום מקובל לקרוא
למספרים כאלה בשם "מספרים צורניים" או
עם מותו של פיתגורס ,חברי קהילייה רבים עזבו
את בית הספר באיטליה וחזרו ליוון .מאות שנים
אחר-כך עוד המשיכו חברי הקהילייה לעסוק
בפילוסופיה ובמתמטיקה .הם נשארו אגודה
סודית ,ולא השאירו אחריהם כל מסמך כתוב .את
כל גילוייהם ייחסו לאדונם ,פיתגורס.
כיום מזוהה פיתגורס בעיקר עם המשפט הקרוי

"מספרים מצולעיים" .נראה שפיתגורס עצמו עסק
במספרים

משולשיים

ומרובעיים,

ובשאר

המספרים המצולעיים עסקו חברי הכת שלו
מאוחר יותר.
קבוצת המספרים המשולשיים ,היא הקבוצה
הבאה:

… ,1, 3, 6, 10, 15, 21,כאשר כל

אחד מהאיברים הוא מספר הנקודות המייצגות
משולש שווה צלעות.

על שמו " -משפט פיתגורס" .כפי שראינו ,הבבלים
והמצרים כבר הכירו את משפט פיתגורס עוד
הרבה לפני זמנו של פיתגורס .הסיבה לכך
שהמשפט נקרא למרות זאת על שמו של

מהי נוסחת הנסיגה שבאמצעותה ניתן לתאר את

פיתגורס נובעת מכך שפיתגורס עצמו )או אחד

המספרים המשולשיים?

מחברי הכת שלו( סיפק למשפט הוכחה .כזכור,

האם ניתן למצוא נוסחה לפי מקום המתארת

היוונים היו הראשונים שעסקו במתמטיקה באופן

אותם )כלומר -תבנית אלגברית שבאמצעותה

דדוקטיבי ,ולכן אין זה פלא שלפני זמנם לא ניתנו

ניתן למצוא כמה נקודות כולל האיבר הראשון,

הוכחות כלשהן למשפט .משפט פיתגורס הוא

כמה נקודות כולל האיבר השני ,וכן הלאה(?

המשפט המתמטי היחיד שיש לו כ 400 -הוכחות

נתבונן בסדרת המספרים המשולשיים ,ונסמן

שונות ,מתחומים שונים של המתמטיקה .בהמשך

אותם באמצעות … t) t1, t2, t3,עבור ,triangular

נכיר כמה מההוכחות הגאומטריות של המשפט.

משולשי(:

פיתגורס ותורת המספרים
א .מספרים מצולעיים
כ 450 -שנה לפנה"ס החלו היוונים להשתמש
בסימונים אלפביתיים לצורך ייצוג מספרים .תשע
האותיות הראשונות של האלפבית היווני ייצגו את
תשעת המספרים הטבעיים הראשונים .תשע
האותיות הבאות ייצגו את מכפלת המספרים הללו
ב ,10 -ותשע האותיות האחרונות ייצגו את
מכפלתם ב.100 -

כל מספר משולשי חדש מתקבל מהמספר
המשולשי הקודם על-ידי הוספת שורה המכילה
מספר נקודות הגדול ב 1 -מזה שהתווסף קודם
לכן.
כלומר :כדי לעבור מהאיבר הראשון t1=1 ,לאיבר
השני  t2=3צריך להוסיף שתי נקודות );(t2= t1+2
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בייצוג

הבא,

ונסמן

את

המספרים

כדי לעבור מהאיבר השני t2=3 ,לאיבר השלישי

נתבונן

 t3=6צריך להוסיף שלוש נקודות );(t3= t2+3

הריבועיים באמצעות … s) s1, s2, s3,עבור

כדי לעבור מהאיבר השלישי t3=6 ,לאיבר הרביעי

 ,squareריבועי(:

 t4=10צריך להוסיף ארבע נקודות );(t4= t3+4
וכן הלאה.
לכן ,אם נסמן ב tn -את המספר המשולשי ה-n -י,
נקבל.tn = tn−1 + n :
נוסחה כזו נקראת בשם "נוסחת נסיגה" ,משום

כל מספר ריבועי חדש מתקבל מהמספר הריבועי

שכדי לגלות את הערך של איבר מסוים ) ,(tnיש

הקודם על-ידי הוספת מספר אי-זוגי העוקב

"לסגת" לאחור ,ולמצוא את  ,tn-1האיבר שלפניו.

למספר האי-זוגי שהוספנו בפעם הקודמת.

כדי למצוא את הערך של האיבר  tn-1שוב יש

כלומר:

"לסגת" לאחור ,ולמצוא את  ,tn-2האיבר שלפניו,

כדי לעבור מהאיבר הראשון s1=1 ,לאיבר השני

וכן הלאה.

 s2=4צריך להוסיף שלוש נקודות.

אבל אפשר לכתוב איברים אלה גם בעזרת
"נוסחה לפי מקום" .נתבונן בייצוג אחר של
הסדרה:
;t1 = 1; t2 = 1 + 2 = 3; t3 = 1 + 2 + 3 = 6

כדי לעבור מהאיבר השני s2=4 ,לאיבר השלישי
 s3=9צריך להוסיף חמש נקודות.
כדי לעבור מהאיבר השלישי s3=9 ,לאיבר הרביעי
 s4=16צריך להוסיף שבע נקודות.

t4 = 1 + 2 + 3 + 4 = 10 ….

מהי נוסחת הנסיגה שבאמצעותה ניתן לתאר את

tn = 1 + 2 + 3 + 4 + … + n

המספרים הריבועיים?

למעשה ,קיבלנו שהערך של כל מספר משולשי tn

האם ניתן למצוא נוסחה לפי מקום המתארת

מתקבל מתוך סכום המספרים הטבעיים מ 1 -עד

אותם?

 .nזוהי סדרה חשבונית שהאיבר הראשון שלה

אם נסמן ב sn -את המספר הריבועי ה-n -י,

הוא  ,1והפרש הסדרה גם הוא .1

נקבל:

סכום של  nאיברים ראשונים של סדרה חשבונית

;s1 = 1; s2 = s1 + 3 = 1 + 3 = 4

ניתן למצוא באמצעות הנוסחה:

)n(n + 1
.
2

;s3 = s2 + 5 = 4 + 5 = 9
… s4 = s3 + 7 = 9 + 7 = 16

= 1 + 2 + 3 + ... + n

לדוגמה,

4 ⋅ (4 + 1) 4 ⋅ 5
=
= 10
2
2

= t4 = 1 + 2 + 3 + 4

נוסחה זו התגלתה על-ידי המתמטיקאי גאוס
) (1777-1855בהיותו בן .8
נתבונן עתה בסדרת המספרים הריבועיים:

נשים לב לכך שבכל פעם הוספנו מספר אי-זוגי
העוקב למספר האי-זוגי שהוספנו בפעם הקודמת.
כידוע ,מספרים זוגיים ניתן לייצג באמצעות
התבנית  ,2nכאשר … ,n=1, 2, 3,ומספרים אי-
זוגיים ניתן לייצג באמצעות התבנית  ,2n-1כאשר
….n=1, 2, 3,
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כלומר ,נוסחת הנסיגה של המספרים הריבועיים

)n(n + 1) (n + 1)(n + 2
+
=
2
2
n 2 + n n 2 + 3n + 2 2n 2 + 4n + 2
=
+
=
=
2
2
2
= n 2 + 2n + 1 = (n + 1) 2 = sn +1

= t n + t n +1

היא.sn = sn-1 + (2n-1) :
אבל אפשר לכתוב איברים אלה גם בעזרת
"נוסחה לפי מקום" .כפי שניתן לראות ,מתקבל
למעשה:

התאוריה של המספרים הצורניים המשיכה
;s1 = 12 =1; s2 = 22 = 4

להעסיק מתמטיקאים גם שנים רבות לאחר שכת

… s3 = 32 = 9; s4 = 42 = 16

הפיתגוראים כבר חדלה מלהתקיים .בין השאר,

ולכן ,הנוסחה לפי מקום של המספרים הריבועיים

ידועים בתחום זה גילוייו של המתמטיקאי

היא.sn = n2 :

והפילוסוף פסקל ,והמתמטיקאי גאוס .את עולמם

למספרים  ...,16 ,9 ,4 ,1קוראים בשם "ריבועים

של המספרים הצורניים אפשר להמשיך ולחקור

שלמים" ,היות והם מתקבלים באמצעות העלאה

בעזרת אתרי אינטרנט רבים ,והקוראים מוזמנים

בריבוע של מספרים שלמים.

לעשות זאת.

מה אפשר ללמוד מתוך נוסחת הנסיגה והנוסחה

ב .מספרים משוכללים )או מספרים מושלמים(

לפי מקום של המספרים הריבועיים?
אם נרשום כל אחד מאברי הסדרה בשני הייצוגים
נקבל:

חברי הכת הפיתגוראית הרבו לעסוק בחקר
התכונות של מספרים ,ונהגו לתת שמות לקבוצות
השונות של מספרים שעלה בידם לגלות .אחת

12 = 1

מקבוצות המספרים שבה עסקו הפיתגוראים

22 = 4 = 1 + 3

מכונה בשם "מספרים משוכללים" ,או "מספרים

32 = 9 = 1 + 3 + 5

מושלמים" .בימי הביניים הייתה התעניינות

4 2 = 16 = 1 + 3 + 5 + 7
52 = 25 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9
...

במספרים אלה מסיבות נומרולוגיות.
מהו מספר משוכלל?

כלומר ,ריבוע שלם ,n2 ,אפשר לרשום באמצעות

כידוע ,כל מספר טבעי  nמתחלק לפחות ב 1 -וב-

סכום של מספרים אי-זוגיים עוקבים ,החל מ1 -

 nעצמו.

מספרים ראשוניים מתחלקים רק

ועד ל.2n – 1 -

בעצמם וב) 1 -כלומר  -מספר ראשוני הוא מספר
שיש לו רק שני מחלקים שונים( ,ואילו לכל מספר

בין המספרים המשולשיים למספרים הריבועיים

שאינו ראשוני יש מחלקים נוספים.

קיימים קשרים רבים .בעזרת הסרטוט שלעיל

 nהוא מספר משוכלל אם הוא שווה לסכום

נדגים את אחד הקשרים :הסכום של שני מספרים

מחלקיו ,כולל  1וללא  nעצמו.

משולשיים עוקבים שווה למספר ריבועי.

המספר  6הוא המספר המשוכלל הראשון.
המחלקים של  6הם ,1,2,3,6 :וסכום המחלקים

אוt n + t n +1 = s n +1 :

הללו ,מלבד  6עצמו ,הוא .1+2+3=6 :היות
והמספר  6הוא המספר המשוכלל הראשון ,כינה

קל להוכיח זאת גם באופן אלגברי ,בעזרת
הנוסחה לפי מקום של המספרים המשולשיים:

אותו פיתגורס בשם "יסוד הבריאה" )ייתכן והיה
לכך גם קשר לעובדה שהעולם נברא בשישה
ימים(.
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המספרים המשוכללים אותם הצליח פיתגורס
לגלות היו.8128 ,496 ,28 ,6 :
; 6=1+2+3 ; 28=1+2+4+7+14
496=1+2+4+8+16+31+62+124+248
הקוראים מוזמנים לבדוק האם אכן גם  8128הוא
מספר משוכלל.
נשים לב לתופעה מעניינת .אם ניקח את סכום
ההופכיים של המחלקים של מספר משוכלל נקבל:
שלב א :נשרטט ריבוע בגודל  ,3*3ונצבע
בפינותיו ארבעה משולשים ישרי-זווית חופפים
)המשולשים הצהובים( .נצבע בכחול את המרובע
ה"פנימי" שהתקבל .נסמן את זוויותיהם של
המשולשים )ראו בסרטוט(.
הצלעות של המרובע הכחול שוות )כי כולן מהוות
יתר במשולשים הצהובים החופפים( ,וכל זוויותיו
האם תוכלו להכליל את התופעה?
מספרים משוכללים נוספים אפשר למצוא בקישור
הבא.

שוות ל) 90°-סכום הזוויות לאורך צלע המרובע
החיצוני הוא  ,(180°ולכן המרובע הכחול הוא
ריבוע.
מהו שטחו של הריבוע הכחול?
שטחו של הריבוע הגדול ,החיצוני ,הוא 3⋅3=9

משפט פיתגורס ושלשות פיתגוריות

יחידות שטח.

פיתגורס והמשפט המפורסם ביותר

שטחם של ארבעת המשולשים הצהובים הוא:

על אף שבבית הספר מדגישים בעיקר את הקשר

1⋅ 2
=4
2

האלגברי ) a2 + b2 = c2כאשר  aו b -הם ניצבים

לכן ,שטחו של הריבוע הכחול הוא 9-4=5 :יחידות

של משולש ישר-זווית ,ו c -הוא היתר של

שטח.

המשולש( ,הרי שהיוונים עסקו במשפט בהיבט

שלב ב :עתה נסיר שלושה מהמשולשים

הגאומטרי שלו .להלן נציג הסבר אינטואיטיבי

הצהובים שמסביב לריבוע הכחול ,ונשאיר רק

למשמעות הגאומטרית של משפט פיתגורס.

אחד מהם .קיבלנו משולש ישר-זווית )צהוב(

בהיסטוריה

1

F0

⋅  4יחידות שטח.

וריבוע )כחול( הבנוי על היתר שלו.

1

חלק זה מבוסס על הספר "אפשר גם אחרת" -
מתמטיקה לחטיבת הביניים ,כיתה ח ,חלק ב.
הטכניון ,מל"מ ,משרד החינוך ,והאוניברסיטה
העברית.
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נבנה ריבועים גם על הניצבים )הריבוע הירוק

בקישור הבא ניתן למצוא כמאה הוכחות של

שטחו של הריבוע האדום,

משפט פיתגורס .בקישור הבא תוכלו למצוא

והריבוע האדום(.

הבנוי על אחד הניצבים ,הוא  1יחידת שטח.

הוכחות אינטראקטיביות .וכמובן שקיימים עוד

שטחו של הריבוע הירוק ,הבנוי על הניצב השני,

עשרות אלפי אתרים אחרים העוסקים בנושא.

הוא  4יחידות שטח .כפי שראינו ,שטח הריבוע
הבנוי על היתר הוא  5יחידות שטח .לכן ,סה"כ

שלשות פיתגוריות

קיבלנו שסכום שטחי הריבועים הבנויים על

שלשה פיתגורית היא שלשה של מספרים טבעיים

הניצבים שווה לשטח הריבוע הבנוי על היתר.

 a,b,cשסכום הריבועים של שניים מהם שווה

תרגום המשפט לשפה אלגברית ,והכללתו ,יתן:

לריבוע של השלישי.

a2 + b2 = c2

אם נניח ש , a ≤ b <c :שלשה פיתגורית צריכה
לקיים את הקשר.a2 + b2 = c2 :
כאמור ,מבחינה גאומטרית מספרים אלה מייצגים
את מידות האורך של צלעות של משולש ישר-
זווית ,כאשר  aו–  bהם מידות האורך של
הניצבים c ,הוא מידת האורך של היתר.
דוגמאות לשלשות פיתגוריות3,4,5 :

8,10,12

) 5,12,13בדקו שאכן כל שלשה מקיימת את
משפט פיתגורס(.
שלשות כדוגמת  3,4,5ו 5,12,13 -נקראות
"שלשה פיתגורית יסודית".
המאפיין של שלשות יסודיות הוא שהמספרים

הערה:
קרל פרידריך גאוס ) ,(1777-1855שהיה פיזיקאי
ואסטרונום,

ומגדולי

המתמטיקאים

של

כל

הזמנים ,האמין שקיימות צורות חיים תבוניות גם
מחוץ לכדור הארץ ,והעלה את הרעיון להעביר
להם מסר ויזואלי :לטעת במדבר סהרה שטח
ירוק המשתרע על-פני שטח של מאות קמ"ר,
בדומה לצורה המתוארת כאן .גאוס האמין שאם
אותם יצורים יבחינו בצורה זו ,הם יבינו שגם על-
פני כדור הארץ חיים יצורים תבוניים ,וינסו ליצור
איתנו קשר.

המרכיבים את השלשה מהווים מספרים טבעיים
זרים ,כלומר ,מספרים טבעיים שאין להם מחלקים
משותפים.
השלשה  8,10,12אינה שלשה יסודית ,מכיוון ש-
 2הוא המחלק המשותף של כל המספרים
בשלשה.
על בסיס של שלשה פיתגורית יסודית ניתן לבנות
אינסוף שלשות פיתגוריות )לא יסודיות( על-ידי כך
שכופלים כל אחד מהמספרים במספר מסוים.
לדוגמה ,אם נכפול ב 3 -כל אחד מהמספרים
בשלשה  5,12,13נקבל את השלשה 15,36,39
)בדקו שמספרים אלה אכן מקיימים את משפט
פיתגורס( .שלשה זו איננה שלשה יסודית ,שכן 3
הוא הגורם המשותף של כל המספרים השייכים

כאמור ,למשפט פיתגורס יש קרוב ל400 -
הוכחות שונות .כאן תוכלו להתרשם מכמה מהן.

לשלשה זו.
להלן נציג כמה דרכים לקבלת שלשות פיתגוריות.
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בניית שלשות פיתגוריות – דרך ראשונה

המספרים הללו צריכים להתחלק ב 2 -ללא

דרך זו מבוססת על אחת מנוסחאות הכפל

שארית.

המקוצר. (n + m) 2 = n 2 + 2nm + m 2 :

כלומר t2 – 1 ,ו –  t2 + 1צריכים להיות מספרים

נבחן תחילה מקרה פרטי שעבורו  .m =1במקרה

זוגיים.

זה נקבל. (n + 1) 2 = n 2 + 2n + 1 :
מהתבוננות במשוואה ניתן לראות שמופיעים בה
ריבועים של שני מספרים טבעיים עוקבים:
באגף ימין מופיע  , n2ובאגף שמאל מופיע הריבוע
העוקב לו  .(n + 1)2 -על-מנת לקבל באגף ימין
של המשוואה סכום של שני ריבועים ,כפי שנדרש
בשלשות הפיתגורייות ) ,(a2 + b2 = c2נרצה שגם
 2n + 1יהיה ריבוע של מספר טבעי כלשהו.
נסמן מספר זה ב–  , t2ונקבל . t2 = 2n + 1
כלומר,

(n + 1) 2 = n 2 + 2n + 1 = n 2 + t 2 .
השלשה הפיתגורית )המספרים המרכיבים את

מכאן נקבל ש–  tצריך להיות מספר אי-זוגי )היות
2

וכאשר מוסיפים לו  1או מחסרים ממנו  1הוא
צריך להיות מספר זוגי(.
אם  t2הוא מספר אי-זוגי ,אז גם  tעצמו חייב
להיות מספר אי-זוגי ,שכן רק ריבוע של מספר אי-
זוגי נותן בעצמו מספר אי-זוגי.
עתה ,משגילינו ש t -חייב להיות מספר אי-זוגי,
ניתן בקלות לבנות שלשות פיתגוריות.
נבחר ,לדוגמה .t=7 ,נקבל:

t −1 t +1
,
=)
2
2
72 −1 72 +1
= (7,
,
)) = (7,24,25
2
2
2

2

(t , n, n + 1) = (t ,

השלשה( במקרה זה היא.(t,n,n+1) :
על מנת שלא יהיו בשלשה שני סימונים שונים )n

קיבלנו את השלשה ) .(7, 24, 25בדקו ששלשה

ו ,(t-נבטא את  nואת  n + 1בעזרת : t

זו אכן מקיימת את משפט פיתגורס.

t 2 −1
⇒
2
t 2 −1
t 2 −1+ 2 t 2 +1
= n +1
= +1
=
2
2
2
= 2n + 1 = t 2 ⇒ n

מובן מאליו שלא נקבל בדרך זו את כל השלשות
הפיתגורייות האפשריות .יחד עם זאת ,היות ושני
המספרים הגדולים יותר בשלשות המתקבלות

כעת ניתן לבטא את כל המספרים שבשלשה

t 2 −1 t 2 +1
בדרך זו )
,
2
2

באמצעות  ,tוהשלשה הפיתגורית המתקבלת

עוקבים ,הרי שבהכרח לא יהיה להם גורם

היא:

( הם מספרים טבעיים

משותף .לכן ,בדרך זו ניתן לקבל שלשות

t 2 −1 t 2 +1
(t , n, n + 1) = (t ,
,
).
2
2

פיתגוריות יסודיות.
השלשות שמתקבלות בדרך זו נקראות "שלשות

t 2 −1 t 2 +1
נתבונן במספרים:
,
2
2

מהמספרים הם מספרים עוקבים.

)שימו לב שמספרים אלה עוקבים ,שכן

השלשה  3,4,5אף היא "שלשה תאומה" ,אך

t 2 −1
t 2 +1
= +1
2
2

(.

תאומות" ,כלומר ,שלשות בהן לפחות שניים

בשלשה זו יש שלושה מספרים עוקבים.
כאמור ,הראינו את המקרה הפרטי שבו .m = 1

היות והמספרים המופיעים בשלשה צריכים להיות

במסגרת זו לא נציג את המקרה הכללי ,שבו m

מספרים טבעיים ,הרי ברור שהמונים של

הוא מספר כלשהו.
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בניית שלשות פיתגוריות – דרך שנייה
לפניכם הצעה נוספת לבניית שלשות פיתגוריות.
בדרך זו השתמש המתמטיקאי היווני דיופנטוס
) 284-200לפנה"ס(.

תחילה נעיר ש n -חייב להיות גדול יותר מ,m -
אחרת

 a = n 2 − m 2יהיה מספר שלילי.

נבחר ,למשל  .m=4מכיוון ש m -הוא מספר זוגי,
 nצריך להיות מספר אי-זוגי ,למשל  .n=5נקבל:

נתונה שלשת המספרים:

a = n 2 − m 2 , b = 2mn , c = n 2 + m 2

a = n 2 − m 2 , b = 2mn , c = n 2 + m 2

a = n − m = 5 − 4 = 25 − 16 = 9
b = 2mn = 2 ⋅ 4 ⋅ 5 = 40
2

)(n >m
נבדוק ששלושת המספרים אכן מקיימים את
הדרישה לשלשות פיתגוריות:

= a 2 + b 2 = (n 2 − m 2 ) 2 + (2mn) 2
= = n 4 − 2n 2 m 2 + m 4 + 4m 2 n 2
= = n 4 + 2n 2 m 2 + m 4
= (n 2 + m 2 ) 2 = c 2
פיתגורס והבבלים הציגו את השלשה הנ"ל עבור
המקרה שבו  .m = 1כלומר,
). (n 2 − 1, 2n, n 2 + 1

2

2

2

c = n 2 + m 2 = 52 + 4 2 = 25 + 16 = 41
קיבלנו את השלשה היסודית.9,40,41 :
בניית שלשות פיתגוריות – דרך שלישית
בחרו זוג כלשהו של מספרים אי-זוגיים או זוגיים
עוקבים ,למשל –  7ו.9 -
חברו

המספרים

את

1 1 16
= +
7 9 63

ההופכיים

שלהם:

.

היות ואנו מעוניינים בשלשות פיתגוריות יסודיות,

המספרים  16ו 63 -מהווים את מידות הניצבים

הרי שיש לבחור את  mו –  nכך שלא יהיה להם

של המשולש הישר-זווית .נמצא את מידת האורך

מחלק משותף מלבד  .1לכן ,לא ייתכן ש m -וn -

של היתר שלו:

יהיו שניהם מספרים זוגיים )כי אז  2הוא המחלק
המשותף שלהם(.

2

 .16 + 63 = 4225=65השלשה הפיתגורית
2

2

שהתקבלה.(16,63,65) :

האם ייתכן ש m -ו n -יהיו שניהם מספרים אי-
זוגיים?

דוגמה נוספת :נבחר עתה שני מספרים זוגיים

אם שני המספרים הללו אי-זוגיים ,הרי שגם  m2ו-

עוקבים ,למשל.8,10 -

 n2הם מספרים אי-זוגיים.

נחבר

מכאן נקבל שa = n 2 − m 2 , c = n 2 + m 2 -

1 1 18 9
= +
=
8 10 80 40

שניהם מספרים זוגיים )כי סכום או הפרש של שני
מספרים אי-זוגיים הוא מספר זוגי( .לכן ,גם b
חייב להיות מספר זוגי ,ושוב לא תתקבל שלשה
פיתגורית יסודית )כי  2יהיה המחלק המשותף של
שלושת המספרים בשלשה(.
לכן ,אם  mהוא מספר זוגי n ,חייב להיות מספר
אי-זוגי ,ולהיפך.
נציג דוגמה למציאת שלשה פיתגורית יסודית
בדרך זו.

את

המספרים

ההופכיים:

המספרים  9ו 40 -מהווים את מידות הניצבים של
המשולש הישר-זווית:
 .92 + 402 = 1681=412השלשה הפיתגורית
שהתקבלה.(9,40,41) :
שימו לב שאם לא מקפידים על כך שהמספרים
יהיו זוגיים או אי-זוגיים עוקבים ,לא בהכרח נקבל
שלשה פיתגורית בדרך זו.
למשל ,נבחר את  7ו.10 -
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1 1 17
נחבר את המספרים ההופכיים:
= +
7 10 70

.

לסיום  -ממשפט פיתגורס למשפט פרמה
משפט פיתגורס מתקשר למשפט האחרון של

המספרים  17ו 70 -אמורים להוות את מידות

פֵ ְרמָ ה ,אשר נוסח על-ידי פייר דה פרמה באמצע

הישר-זווית:

המאה ה ,17 -והוכח רק בשנת  1995על-ידי

 .172 + 702 = 289+4900=5189אבל המספר

המתמטיקאי האנגלי אנדרו ויילס .טענתו של

 5189אינו ריבוע שלם ,ולכן לא נקבל במקרה זה

פרמה הייתה במשך כל אותה תקופה ,אחת

שלשה פיתגורית.

הטענות המתמטיות המפורסמות ביותר שטרם

להלן נראה שאכן דרך זו תמיד מובילה לקבלת

נמצאה להן הוכחה.

שלשות פיתגוריות:

משפט פרמה יוצא מהשאלה – האם ניתן להכליל

נסמן ב n − 1 -ו n + 1 -את שני המספרים

את משפט פיתגורס? כלומר ,האם קיימות

העוקבים .נחבר את ההופכיים שלהם ונקבל:

שלשות של מספרים טבעיים ,שאם נעלה כל אחד

הניצבים

המשולש

של

n + 1 + n −1
1
1
2n
+
=
= 2
n − 1 n + 1 (n − 1)(n + 1) n − 1
קבלנו ש 2n -וn 2 − 1 -

מהווים את מידות

הניצבים של המשולש ישר הזווית.
נמצא עתה את היתר ,ונראה שגם הוא ריבוע
שלם:

= ( 2n) 2 + ( n 2 − 1) 2
= 4n 2 + n 4 − 2n 2 + 1
n 4 + 2n 2 + 1 = ( n 2 + 1) 2
מכאן

נקבל

שהשלשה

הפיתגורית

היא:

מהם בחזקת מספר טבעי גדול מ , 2 -ונחבר את
סכום שתי החזקות הקטנות מביניהן ,נקבל את
החזקה של המספר השלישי .במילים אחרות,
האם קיימים  a, b, cשלמים ,עבורם
 ,an + bn = cnכאשר  nמספר טבעי גדול מ.2 -
כבר בשנת  1637קבע המתמטיקאי הצרפתי פייר
דה פרמה שהתשובה לשאלה זו היא שלילית ,אך
לא נמצאה בכתביו הוכחה לכך .בשולי ספרו של
דיופנטוס" ,אריתמטיקה" ,שתורגם ללטינית ,רשם
פרמה "גיליתי הוכחה נפלאה למשפט זה ,אך
שוליים אלה צרים מלהכילה" .הערה זו הניעה

). (2n , n 2 − 1 , n 2 + 1

מתמטיקאים רבים לחפש הוכחה לטענה.

כאשר  nאי-זוגי ,חברי השלשה הם מספרים

ההוכחה של ויילס מורכבת מאוד ,משתרעת על

זוגיים ,וכדי לקבל שלשה יסודית ניתן לחלק כל

פני  200עמודים לערך ,ועושה שימוש בטכניקות

אחד מהמספרים ב.2 -

מתמטיות שפותחו רק במאה ה .20 -מעטים
המתמטיקאים שמסוגלים להבין את ההוכחה .לכן

כמה שלשות פיתגוריות קיימות ,לדעתכם ,עבורן

לא ייתכן שפרמה התייחס להוכחה שניתנה על-

מ ?100 -כמה מתוכן הן,

ידי ויילס .היות ופרמה העיר גם שההוכחה שמצא

לדעתכם ,שלשות פיתגורייות יסודיות? כמה

"פשוטה להפליא" ,עד היום ישנם מתמטיקאים

מתוכן הן שלושת פיתגורייות תאומות?

שמחפשים אחר ההוכחה ה"פשוטה" למשפט

את התשובה לכך ניתן למצוא באתרי האינטרנט

האחרון של פרמה .יחד עם זאת ,סביר להניח

השונים.

שפרמה טעה בחושבו שיש לו הוכחה לטענה.

אורך היתר קטן
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פרופ' עטרה שריקי
מרצה לחינוך מתמטי במכללת
אורנים .תחום עניינה העיקרי
הוא התפתחות מקצועית של
מורים ושל "פרחי הוראה"
כתוצאה מהתנסותם בביצוע
פעילויות חקר מתמטיות,
ומחקר פעולה בכיתותיהם.
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צורה ומרחב

אני ופרקטלים אחרים
ליאורה נוטוב

בפברואר

קיבלתי

2014

פנייה

בדוא"ל

שהן כתבו .שמרתי את יצירתן במשך יותר

מסטודנטית שלא היכרתי..." :אני מכינה עבודה

מעשרים שנה.

העוסקת בפרקטלים ושילובם בתכנית הלימודים

במשך כל שנות עבודתי כמורה ,והיום כמרצה,

בכיתות היסודי הגבוהות )ה-ו( .אני מבינה שאת

תמיד לימדתי את נושא הפרקטלים בכל הזדמנות

נותנת הרצאות בנושא .איך ניתן לקבל את תוכן

ולסוגי קהל שונים :החל מתלמידי כיתה ד ועד

ההרצאה שלך?" .מהתכתבות שבאה בעקבות

למורים ,המלמדים ביסודי או בתיכון .אני אוהבת

הפנייה התברר כי סטודנטית זו הייתה תלמידה

ללמד נושא זה .אני אוהבת את האסתטיות ,היופי

שלימדתי בשנה הראשונה שלי כמורה בבית ספר.

והרב-גוניות של צורות אלה  ,1וגם ,כמובן ,את

לפיכך ,החלטתי שבשנים הבאות שיעור אחד

העושר המתמטי הגלום בהם .במאמר זה תחילה

אקדיש להעשרה בנושא האהוב עלי – פרקטלים.

אציג תחילה את מושג הפרקטלים ,לאחר מכן

תלמידות

אציע מספר פעילויות שניתן לעשותן עם תלמידים

מהכיתה כתבו סיפור על יקום השונה משלנו ,בו

בבית ספר יסודי ,וגם אסביר מדוע אני חושבת

כל דבר נראה מאוד דומה אך שונה :למשל,

שכדאי לשלב את הוראתם בלימודי המתמטיקה.

בעקבות

שיעור

ההעשרה,

שתי

F0

הרחובות דומים אחד לשני ,אך עדיין יש בהם
משהו שהוא קצת שונה ,העצים דומים אחד לשני,

פרקטלים – נא להכיר!

אך בכל זאת שונים .הסטודנטית שפנתה אלי,

על מנת להכיר את הצורות הנקראות פרקטלים

סיפרה כי סיפור זה היה עבורה למידה מאוד

נתבונן באיור  1המכיל שתי קבוצות :קבוצה א

משמעותית ,אך לצערה הרב ,במשך השנים

מורכבת מפרקטלים ,וקבוצה ב מורכבת מצורות

הסיפור שכתבה אבד.

אוקלידיות מוכרות.

התרגשתי מאוד .אמנם לא חשבתי על הבנות ועל
הסיפור שכתבו במשך שנים רבות ,אך ידעתי
בדיוק איפה אני שומרת את העותק של הסיפור

 1ברשימת המקורות יש הפניות לאתרים בהם ניתן
לראות פרקטלים מרהיבים.
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בעל אותו "סוג" של מבנה בכל רמת פירוט שבה

קבוצה א  -פרקטלים

נביט בו.
(Peitgen, Jürgens, Saupe, Maletsky,
.(Perciante, & Yunker, 1991

אובייקטים

כאלה אינם נראים בהכרח זהים בכל קנה מידה,
אולם בתוך כל אחד מחלקיו של האובייקט מצויים
רק חלקים הדומים לצורתו המקורית.
פרקטלים החלו להופיע בספרות המתמטית כבר
במאה ה .19 -מה שנחשב היום כפרקטל ראשון

קבוצה ב  -צורות אוקלידיות

הוא

קבוצה

שבנה

קנטור

ב-

1883

) .(Mandelbrot, 1983קנטור הציע להסתכל על
קבוצת הנקודות שיש בקטע כלשהו .את הקטע
מחלקים לשלושה קטעים שווים ,ואת קטע
האמצע "מוחקים" .בשלב הבא מחלקים כל קטע
ישר לשלושה קטעים שווים ,ושוב "מוחקים" את
הקטע האמצעי .ממשיכים בחלוקה זו אינסוף
פעמים .איור  2מדגים  4שלבים ראשונים בבניית
פרקטל זה )ואת שלב הבנייה  0שהוא הקטע
הנתון( .הפרקטל של קנטור הוא קבוצת הנקודות
איור  :1אובייקטים גאומטריים שונים

שנשארת לאחר אינסוף שלבי בנייה שתוארו

כבר ממבט ראשון ניתן לראות את מורכבותם של

לעיל.

הפרקטלים

לעומת

הצורות

האוקלידיות:

הפרקטלים מורכבים מקו "שבור מאוד" או מכילים
"חורים" רבים .כמו כן אם נעשה "זום" פנימה או
החוצה )כלומר :נתמקד בחלק קטן כלשהו של
הצורה ונגדיל או נקטין אותו על-פי רצוננו( נוכל
לדעת מהי הצורה המקורית) .ראו ציורים  5ו6 -
והסבר בהמשך המאמר (.לעומת זאת ,אם נעשה
"זום" על כל חלק מצורה אוקלידית ,נוכל לראות
או קטע ישר או זווית – שני מרכיבים אלה לא

איור  :2קבוצת קנטור

יכולים לרמוז על הצורה המקורית ,היות וכל
המצולעים מורכבים מקטעים ישרים וזוויות.

מתמטיקאים נוספים כמו ואצלב סיירפינסקי

כעת בהסתמך על ההבחנה האינטואיטיבית של

והלגה פון קוך הציגו לעולם המתמטי בתחילת

תכונת הפרקטלים ,קו "שבור מאוד" או "חורים"

המאה ה 20 -צורות שלא תאמו את החוקים של

רבים ואת פעולת ה"זום" ,נגדיר כי  :פרקטלים הם

הצורות האוקלידיות .היו כאלה שאף כינו אותן

קבוצה של אובייקטים גאומטריים בעלי דמיון

"מפלצות גאומטריות" )גבעולי ;1979 ,גליק,

עצמי .אובייקט נקרא "בעל דמיון-עצמי" אם הוא

 .(1991אך "מפלצות" מרהיבות אלה מצאו את
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מקומן הטבעי כאשר בנואה מנדלברוט )פרוים,

הקטע האמצעי של הצלע בשני קטעים היוצרים

 (2002זיהה חוקים משותפים המאפיינים אותן

 ,Vכאשר אורך כל קטע חדש הוא שליש אורך

והציג לעולם גאומטריה פרקטלית (Mandelbrot,

הצלע המקורי )ראו שלב  1באיור  .(4חוזרים על

) ,1983ובמהרה פרקטלים הציתו את סקרנותם

שתי פעולות אלה )חלוקת כל קטע ישר לשלושה

ודמיונם של אוהבי מתמטיקה ואסתטיקה.

קטעים שווים ,והחלפת הקטע האמצעי בשני
קטעים היוצרים  (Vלגבי כל קטע ישר .איור 4

נכיר עתה את אחת השיטות המקובלות ליצירת

מדגים שלושה שלבים ראשונים בבניית פרקטל

פרקטלים – יצירת "חורים" בתוך צורה נתונה

בשם "פתית השלג של קוך" ,על שמו של

באופן רקורסיבי .לדוגמה ,נסתכל על משולש

מתמטיקאי שבדי ,הלגה פון קוך שהציגו ב-

שווה-צלעות )שלב  0באיור  .(3על כל צלע נסמן

.3 1904
F

2

את נקודת אמצע הצלע ונחבר את שלוש
הנקודות .בדרך זו חילקנו את המשולש לארבעה
משולשים חופפים .עכשיו "נזרוק" את המשולש
האמצעי ונקבל במקום המשולש המקורי ,שלושה
שלב 4

משולשים חופפים עם "חור" באמצע )שלב 1

שלב 3

שלב 2

שלב 0

איור  :4שלבי בנייה של פתית השלג של פון קוך

באיור  .(3כל אחד משלושת המשולשים הינו
משולש שווה צלעות ,כאשר אורך הצלע של כל
אחד מהם הוא חצי מאורך הצלע של המשולש

תכונות של פרקטלים

המקורי .כעת ,נחזור על תהליך זה לגבי כל אחד

לפרקטלים שתי תכונות מרכזיות :דמיון על-פי כל

משלושת המשולשים הנותרים .איור  3מדגים

קנה-מידה וממד ,שיכול להיות מספר לא שלם

ארבעה שלבים ראשונים בבניית פרקטל זה .אם

&

(Amaku,

נמשיך את החלוקה עד אינסוף ,נקבל פרקטל

 .(Pascholati, 1999; Martin, 1991תכונה

הנקרא "משולש סיירפינסקי" ,על שמו של

מתמטית מעניינת נוספת שיש לפרקטלים היא

המתמטיקאי הפולני ואצלב סיירפינסקי ,שהציג

הקשר בין שטח להיקף.

פרקטל זה ב.2 1916-

דמיון על-פי כל קנה-מידה מבטיח שאם נגדיל כל

1

F

Horodynski-Matsushigue,

חלק ,ולו הקטן ביותר של פרקטל ,נקבל צורה
הדומה לצורה ההתחלתית .למשל ,אם נגדיל קטע
כלשהו מפתית השלג של פון קוך ,נקבל את
שלב 4

שלב 3

שלב 2

שלב 1

שלב 0

איור  :3משולש סיירפינסקי

הצורה כולה כפי שמדגים איור  .5תכונה זו לא
קיימת בכל הצורות האוקלידיות שאנחנו מכירים.

השיטה השנייה לבניית פרקטלים היא הוספה של

למשל אם נעשה זום על אחד מקדקודי המגן-

אלמנט מסוים שחוזר על עצמו .נדגים שיטה זו

דויד ,כפי שמודגם באיור  ,6נקבל זווית בת .60°

באמצעות בניית פרקטל קלאסי נוסף ,הנקרא

במקרה זה לא נוכל לדעת אם הצורה ההתחלתית

פתית השלג .בשלב ראשון נתחיל ממשולש שווה-

הייתה משולש או טרפז או מצולע אחר.

צלעות )ראו שלב  0באיור  .(4כל צלע נחלק
לשלושה קטעים שווים באורכם .כעת ,נחליף את
3

 2פרשנות מעניינת ולא שגרתית לפרקטל זה

פרשנותה של  V. Hartלציור פרקטלים
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 3ממדים .אך למרבה ההפתעה באף ספר לימוד
לא ניתן למצוא הגדרה למושג ממד .מסתבר
איור  :5הדגמת דמיון עצמי של העקום של קוך

שקיימות הגדרות שונות למושג זה ,ולא תמיד
חישוב של ממד לפי הגדרה אחת תואם את
החישוב לפי הגדרה אחרת ).(Falconer, 1990
על כן ,למי שבוחר לעסוק בתכונה זו של
פרקטלים ,יש למצוא דרך לעשות זאת )ראו נספח

איור  :6הדגמת דמיון עצמי של העקום של קוך

 1בסוף המאמר המציע לחשב את הממד
הפרקטלי באמצעות אומדן(.

כאמור ,תכונה מעניינת נוספת שיש לפרקטלים
היא הקשר בין היקף לשטח .נסתכל למשל על

למה ללמוד פרקטלים בבית ספר יסודי?

פתית השלג של קוך .ניתן לחסום צורה זו במעגל

תכנית הלימודים בבית הספר היסודי עמוסה .כל

ועל כן השטח של פתית השלג יהיה מספר כלשהו

אחד

ומספק

בעל ערך סופי הקטן משטח המעגל החוסם) .ניתן

לתלמידים הזדמנות לחשוב ,לתרגל מושגים

למצוא חישוב שטח של משולש סיירפינקי אצל

שלמדו ,ועל רקע זה נשאלת השאלה :למה

נוטוב ועזריאל (.1996 ,עכשיו ננסה לתת אומדן

להכניס נושא חדש שלא נכלל בתכנית הלימודים?

להיקף הצורה .נניח שאורך הצלע בשלב  0הוא

ניתן לתת תשובות רבות לשאלה זו ,כמו :תרומה

יחידת אורך אחת .בשלב השני ,כזכור ,מחלקים

לפיתוח דמיון ,פיתוח ראייה מרחבית ,זיהוי

את הקטע לשלושה חלקים שווים באורכם,

תבניות גאומטריות ואלגבריות ,עיסוק במתמטיקה

ו"מוחקים" את הקטע האמצעי )בשלב זה אורך

מעניינת ומעוררת תהיות ,אינטרדיסציפלינריות

יחידת אורך(.

ועוד .בחרתי להדגיש ארבעה נימוקים הממצים

שני הקטעים הנותרים הוא

2
3

ובמקומו מוסיפים  2קטעים שאורך כל קטע הוא
1
3

יחידת אורך אחת .ולכן אורך הצלע החדשה
1
3

מהנושאים

הנלמדים

חשוב

את היתרונות הייחודיים לשילוב הפרקטלים
בתכנית הלימודים בבית הספר היסודי.
מתמטיקה שפותחה במאה  :20מתמטיקה היא

הוא  1יחידות אורך .בשלב הבא של הבנייה,

עולם ומלואו ,והיא לא מפסיקה להתפתח ולספק

שוב נגדיל אורך של כל אחת מהצלעות פי ,1
3

לנו תגליות חדשות .יחד עם זאת ,המתמטיקה

1

כלומר ,אורך היקף פתית השלג ,לאחר אינסוף

חזרות על תהליך הבנייה ,הוא אינסוף .קיבלנו
כאן צורה שהתלמידים עדיין לא נחשפו לה :צורה
שיש לה שטח סופי ומקיף אותו עקום שאורכו
אינסופי!
התכונה השנייה ,שאינה בולטת לעין ,היא ממד.
פרקטלים מהווים הזדמנות נהדרת לדבר על
מושג זה .אנחנו משתמשים במושג "ממד" ,וכולנו
מכירים דוגמאות לצורות וגופים בעלי ממדים
שונים ,למשל :לנקודה יש ממד  ,0לקטע יש ממד
 ,1לכל צורה מישורית יש  2ממדים ,ולכל גוף יש

שכלולה בתכנית הלימודים של בית הספר פותחה
לפני מאות ואף אלפי שנים .מתמטיקאים שתרמו
לפיתוחה שאת שמם אנחנו זוכים להזכיר
בשיעורים ,כבר מזמן לא אתנו .לעומת זאת,
פרקטלים הוא נושא שפותח בשנות ה 60 -של
המאה ה 20 -על-ידי מתמטיקאי שעד לפני מספר
שנים חי ויצר .עובדה זו מאפשרת לקרב את
התלמידים ,ולהסביר להם שכל מה שכתוב
בספרים הוא יצירה אנושית.
חוויית

לימודים

משותפת

עבור

המורה

והתלמידים :בשנים האחרונות דובר רבות על
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שינוי תפקידו של המורה :לא עוד מורה-יודע-כול

ואובייקטים בטבע )סטיוארט וגולוביצקי,(2001 ,

ובעל תשובה לכל שאלה בטרם נשאלה ,אלא

והגאומטריה האוקלידית אינה מספיקה לשם כך.

המורה היוצר סיטואציות של למידה ,ואף שותף

לפי דברי מנדלברוט :העננים אינם ספרות,

פעיל ללמידה .פרקטלים מספקים הזדמנות

ההרים אינם חרוטים ,קווי חוף אינם מעגלים וברק

להתנסות בחוויה זו באופן אותנטי .אין זו חוויה

אינו קטע ישר ) .(Mandelbrot, 1983אובייקטים

שבדרך כלל מוכרת למורים ,אך היא מאוד מוכרת

טבעיים משופעים בפיתולים ,בקיעים וקצוות

באקדמיה ,כאשר המנחה והסטודנט חוקרים יחד

משוננים )ראו איור  (7על כן פרקטלים יכולים

תופעה לא ידועה .אמנם למנחה יש ניסיון וידע

להתאים לתיאורם בצורה טובה יותר מצורות

רחבים יותר מזה של הסטודנט ,אך לגבי תופעה

אוקלידיות ) .(Frabini & Moller, 2008כמו כן,

ספציפית העומדת במוקד המחקר ,שניהם תועים

ישנם אובייקטים בטבע הבנויים ,כמו הפרקטלים,

בערפל .אין זו התנסות פשוטה ,אך היא התנסות

בצורה איטרטיבית ,כמו עץ או ברק או נהר או

מצמיחה ,המתאימה ללומדים במאה ה.21 -

עלה שרך.

שילוב טכנולוגיה :התלמידים קשורים לעולם
הדיגיטאלי .באינטרנט יש אתרים רבים בעזרתם
ניתן לייצר פרקטלים ,או לחקור אותם .למשל
אתר המכיל יישומונים דינאמיים )למשל יישומון
בשם  Fractal Toolבאתר  (Illuminationsאו
אתרים המתייחס לפרקטלים כאומנות דיגיטלית.
קשר בין מתמטיקה לאומנות :בעיני חלק גדול
מהתלמידים ,מתמטיקה נחשבת למקצוע יבש.
והנה צורות יפות ,צבעוניות ,שלכאורה לא
קשורות כלל למתמטיקה .ליופי של צורות אלה
מוקדשים מספר מוזיאונים וירטואליים שביקור

איור  :7פרקטלים בטבע

בהם מעורר התפעלות ממיזוג הצבעים ומעושר
הצורות .4
F3

למשל,

ארגון

בשם

Fractal

 Foundationשהוקם בארה"ב ב ,2003 -שם

הצעות לפעילויות עם תלמידים בבית ספר
יסודי

לעצמו למטרה לנצל את יופיים של הפרקטלים

• תיאור פרקטל מהטבע :לחלק לילדים

כדי לעורר עניין בלימודי מתמטיקה ומדעים .ארגון

כרובית ,ברוקולי או עלי שרך ,ולבקש מהם

זה בחר לעשות זאת דרך יצירה אומנותית בקנה

לתאר את הצורה של הירק או הצמח.

מידה גדול ,וכך להפגיש את הקהל הרחב עם

להקפיד לשאול שאלות פתוחות :מה אתם

היופי שגלום במתמטיקה .באתר של הארגון ניתן

יכולים להגיד על הצורה של הירק? איך

לראות פרקטלים שתלמידים יצרו.

אתם יודעים זאת? מה גורם לכם לחשוב

קשר בין מתמטיקה לטבע :אחת המטרות של

כך? ספרו לי יותר על.(Vacc, 1999) ...

מתמטיקה היא לבנות מודלים עבור תופעות

• פירוק והרכבה :להביא כרובית או ברוקולי

http://www.pinterest.com/scottmednick/museum- 4
/of-fractal-art
http://www.wack.ch/fame/artists/kod101.html
/http://www.ams.org/mathimagery

ולנתח את המבנה שלהם ,או לבקש
מהתלמידים ליצור מפלסטלינה חלק של
כרובית ולהרכיב את כל היצירות שלהם
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יחד לכרובית אחת ,ובכך להדגים את
המבנה האיטרטיבי של הכרובית.
• ציור משותף :להראות את אחד הפרקטלים
הטבעיים )כמו עלה שרך( ולבקש מכל אחד
מהם לצייר עלעל קטן ,ולאחר מכן לצרף

שלב 0

שלב 1

את כל העלעלים יחד לעלה שרך אחד.
באותו אופן ,לבקש מכל ילד לצייר משולש
בגודל אחיד ואז לצרף כל ארבע משולשים
יחד )שלב  1בבניית משולש סיירפינסקי(.

שלב 2

שלב 3

אחר כך אפשר להציע ללומדים להוציא את
המשולש האמצעי )שלב  2בבניית משולש
סיירפינסקי( .שוב אפשר לשאול שאלות
פתוחות על הצורה החדשה .כעת אפשר
להציע להם לצרף כל ארבעה משולשים
יחד ,ולקבל צורה גדולה יותר )שלב 3
בבניית משולש סיירפינסקי(.
• תיאור בניית פרקטל :לבקש מהתלמידים

שלב בנייה
0
1
2
3
4
5
6
7

מספר ענפים
2=2
2+4=6
2 + 4 + 8 = 14

להסביר במילים שלהם את שלבי הבנייה
של הפרקטלים הבאים:

• בניית פרקטל אישי :לבקש מהתלמידים
לבנות פרקטל משלהם על-פי השלבים
שתוארו במאמר:
 מתחילים מצורה מוכרת. מסירים או מוסיפים לצורה הקיימת. חוזרים על התהליך אינסוף פעמים.• כתיבת סיפור על החיים בארץ הפרקטלים
– פרקטלנדיה :לבקש מהתלמידים לכתוב

• השלמת שלבי בנייה של פרקטל :לבקש

סיפור שמתרחש בארץ פרקטלנדיה.

מהתלמידים להשלים את שני שלבי הבנייה
הראשונים )שלב  0ושלב  (1של פרקטל
העץ ,כאשר נתונים השלבים  2ו 3 -של
הבנייה ,ולאחר מכן למצוא את החוקיות
שבהוספת הענפים לעץ:
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נספח  :1חישוב הממד
נסתכל על קבוצת קנטור שבנייתה תוארה במאמר.

קבוצת קנטור
כעת ,נציע דרך לתת אומדן לממד של הפרקטל

)& Amaku, Horodynski-Matsushigue,

) .(Pascholati, 1999; Martin, 1991כזכור ,אורך הקטע בשלב  0היה  1יחידת אורך ,אז נוכל לומר
כי אורך כל קטע לאחר החלוקה הוא
זאת בצורה הבאה:

1
3

יחידת אורך .היות וידוע כי ממד של קטע הוא  ,1נוכל לרשום

1

1

1

1 1 1
  +  +  =1
 3  3  3
1

1
3×   = 1
 3

נגדיר:

 – Nמספר החלקים המתקבלים לאחר החלוקה של הצורה המקורית;
 – Sגורם הגדלה  /הקטנה;
 – dממד.
במקרה של הקטע ממנו התחלנו את בניית קבוצת קנטור מתקיים השוויון הרשום למעלה .נוכל לרשום
זאת בצורה כללית.N× Sd = 1 :
מה לגבי הפרקטל של קנטור? במקרה זה ,N=2
הצבת ערכים שונים של  dבנוסחה .כלומר:

1
3

=  ,Sו d -לא ידוע ,אך נוכל לאמוד את ערכו על-ידי
1

 .2 × ( )d = 1על מנת להקל על החישוב ,ניתן להפעיל
3

חוקי חזקות ולקבל את השוויון הבא .3d = N :כעת נציב במקום  dערכים שונים ונקבל אומדן עבורו.
ניתן לעשות זאת בעזרת מחשבון:
אם

d=0

אז

30 = 1 < 2

מסקנה

d>0

אם

d =1

אז

31 = 3 > 2

מסקנה

0<d<1

אם

d = 0.5

אז

3 0.5 = 1.732 < 2

מסקנה

0.5 < d < 1

אם

d = 0.75

אז

3 0.75 = 2.72 > 2

מסקנה

0.5 < d < 0.75

אם

d = 0.65

אז

3 0.65 = 2.04 > 2

מסקנה

0.5 < d < 0.65

מסקנה :הממד של קבוצת קנטור הוא מספר הקטן מ ,1 -כלומר ,קבוצת קנטור היא פחות מקטע אך
יותר מנקודה .את אותו האומדן ניתן לעשות גם עבור פרקטלים אחרים .למשל לגבי משולש סיירפינסקי
1
2

=  .N = 3, Sתחילה שערו מה יהיה ערכו של  ,dולאחר מכן חשבו אותו.
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:מקורות
.(2)  כ"ג, מדע. מפלצות גאומטריות ומושג הפרקטל: חידות ושעשועים גאומטריים.(1979) ' נ,גבעולי
. הד ארצי-  הוצאת מעריב. מדע חדש נוצר: כאוס.(1991) ' ג,גליק
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Peitgen, H. O., Jürgens, H., Saupe, D., Maletsky, E., Perciante, T., & Yunker, L.
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:קישורים נוספים
אוספי אתרים בנושא פרקטלים במרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי
http://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=969&Itemid=1
:הצעה לפעילויות נוספת
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/geo/geo6heb.pdf
ד"ר ליאורה נוטוב
מרצה בכירה להוראת
מתמטיקה במכללת גורדון
ורכזת השתלמויות מורים
20  בעלת ניסיון של.בטכניון
שנות הוראה במערכת
 כולל חינוך כיתות,החינוך
.מב"ר
 "מחנכת:מחברת הספר
 מנהל: תחומי המחקר."בע"מ
 הוראת מחקר,החינוך
. הוראת מתמטיקה,איכותני

15
22

2015  יוני,26 גיליון

2000 מספר חזק

צורה ומרחב

פיתוח תובנות של תפיסה מרחבית
ענת קלמר
מירי גולן
ג'וני אוברמן

למידה והוראה של גאומטריה דרך קיפולי נייר

מבוא

הגאומטריים ,באמצעות קיפולי נייר ,מהצד השני,

מחקרים רבים מצביעים על כשלים בדרכים להציג

תמיכה במורים דרך תכנית מתוקשבת ,עם

את הגאומטריה בפני הילדים ,ועל תפיסות שגויות

אנימציות המשחררות את המורים מהצורך להיות

בהבנתם של הילדים את הצורות והמושגים

מומחים באוריגאמי ,ומאפשרות להם לפתוח

הגאומטריים ) Fox, 2000ועוד( .חלק מהבעיות

חלונות להבנת המושגים ובניית עוגנים בנקודות

נובע מלמידת גאומטריה דרך הגדרות סטאטיות.

קושי )דוגמה באיור  .(1התכנית המתוקשבת,

חלק אחר הנו פועל יוצא של הצגת המושג החדש

אוריגאמטריה כוללת הנחיות לגבי כל שלב של

מוקדם מדיי ,לפני שהילד בנה לעצמו כלים להכיל

הקיפול תוך הדגמה דינאמית באנימציה .לצד כל

את המושג בתוך הידע הקיים אצלו.

בנייה ,מפורטות שאלות לדיון עם התלמידים .על

הבעיה של תפיסות שגויות בגאומטריה הנה

מנת להשיב על השאלות התלמידים צריכים

הרבה יותר רחבה מהמדווח במחקרים על ידע

לבדוק את הקיפולים בעבודתם בהקשר למושגים

הילדים ,משום שמורים רבים מחזיקים בעצמם

הגאומטריים.

בתפיסות שגויות לגבי הגאומטריה ובעייתם

הוראת קיפול:
בכל משולש לבן יש לקפל את
אחת הצלעות הקצרות של
הארוכה
לצלע
המשולש
ביותר ,לפי הסימון.

גוררת בעיה בלמידה של הילדים.
& (Lampert, 1988; Swafford, Jones
& Thornton, 1997; Leikin, Berman

שאלות לדיון:
לאיזה מצולע הפך הריבוע
הלבן לאחר הקיפול?
האם תוכלו לזהות אלכסונים
במצולע שהתקבל?
נמקו.

Zaslavsky, 2000; Keith, 2000).
.
מאמר זה בא להציע שני כיוונים לתמיכה בהוראה
ולמידה של גאומטריה .מהצד האחד ,חיזוק
האינטואיציות

של

הילדים

לגבי

המושגים

איור  :1הדגמה של קיפול ושאלות לדיון
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השאלות עוסקות בזיהוי מצולעים ותכונותיהם.

שפה מתמטית בתוך הקשרים בעלי משמעות,

השאלה המתוארת כאן באה לאחר שהילדים זיהו

מסייעים להם להעביר את מחשבותיהם לאחרים

את המצולע הלבן כריבוע.

בצורה בהירה .כאשר תלמידים משתמשים

פעילויות דינאמיות המשולבות בשפה מתאימה
בזמן הנכון
עם

השנים

היישומונים

התרבו

הדינאמיים

הממוחשבים ,שבאמצעותם ניתן לעשות עבודות
משמעותיות של בניית הבנה ופיתוח החשיבה
הוויזואלית.
לצד היתרונות של שילוב המחשב בבנייה
הגאומטרית ,יש חשיבות רבה ,במיוחד בקרב
ילדים צעירים ,לבנייה בידיים .כדי להרגיש את
החומר ולטפל בו בבניית הצורות הגאומטריות.
בשנות בית הספר היסודי חשוב שלמידת
המושגים הגאומטריים תיעשה בשילוב אמצעי
המחשה ,לפני הצגתם הפורמאלית .הדגמת
המושגים דרך בנייה חופשית או בנייה על-פי
אילוצים והזזת הצורות במרחב) .בהתאם לתכנית
הלימודים ,עמודים  .(9-8הפעילויות דרכן הילדים
יבנו לעצמם את ההבנה הגאומטרית צריכות
לכלול חקר תכונות של מצולעים וגופים ,וזיהוי
תכונות אינווריאנטיות ,לאור פעולות
שיבוצעו

על

הצורות.

חשיבות

שונות

גדולה

יש

לרפלקציה שנעשית בכיתה לאור פעילויות אלה,
ולהפנמת המושגים הגאומטריים .פעילויות מסוג
זה הן בעלות פוטנציאל לחיזוק היכולת לדמיין את
תוצאות הטרנספורמציות על הצורות.
הספרות המחקרית מדווחת על פעילויות עם
פסיפסים ,ופעילויות אחרות המשתמשות בקיפול
נייר,

גזירה,

ציור,

וצורות

פלא

הנדסיות,

המעשירות את מאגר המבנים הויזואליים של
הילדים .דרך פעולות אלה מתפתח הידע של
הילדים על צורות ותכונותיהן) .מאונטוויטן;2004 ,
אוברמן וכ"ץ ;2001 ,לב;2005 ,
 Colgan & Sinclair, 2000ועוד(.
אין די בפעילויות עצמן ,אלא הן צריכות להיות
מלוות בשפה מתאימה .כאשר נותנים לתלמידים

במונחים מתמטיים נכונים ,המורה יכולה לשים לב
למה שנאמר ,וכתוצאה מכך ,למה שהובן או
נלמד .הדאגה העיקרית של המורים צריכה להיות
איך ומתי להציג לתלמידים מילים חדשות .מורים
אינם צריכים להכניס מילים חדשות באמצעות
דרישה מהתלמידים לשנן הגדרות .התלמיד לומד
את המשמעות של ביטויים טכניים באמצעות שינוי
שלהם והשתנות על-ידם בתהליך של הפנמה.
לפי וויגוצקי ,התלמידים יכולים להעלות את רמת
ההישגים שלהם דרך אינטראקציה עם אחרים,
היכולים לסייע להם לארגן את החשיבה ולעשות
את המעבר מהמוכר לבלתי מוכר .באמצעות
אינטראקציות כיתתיות התלמידים יכולים להבין
את החשיבה שלהם ,ליזום שינויים בידע ולבנות
רמה גבוהה יותר של הבנה.
מחקרים אלה ואחרים הובילו אותנו לעבודה
המוצגת כאן ,היוצאת מתוך השלבים לקידום
החשיבה הוויזואלית ,כפי שמציג אותם ואן הילה
)1999

Hiele,

,(Van

ובניית

אינטראקציה

חברתית בתהליך קיפולי נייר ,דרך תקשורת
המחברת את השפה היומיומית של הילדים
לשפה הפורמלית של המתמטיקה.
למידת גאומטריה בעזרת אוריגאמי
אומנות האוריגאמי אינה חדשה .שילוב הוראת
הגאומטריה באמצעות אמנות האוריגאמי מתקיים
ברחבי העולם ברמות שונות ,מתכניות כמו טרום
אוריגאמטריה בגיל הגן ועד להוראת הגאומטריה
והמתמטיקה

באוניברסיטה,

למשל,

על-ידי

פרופסור תום הול) .ראו קישור לאתר(.
בעבודה זו ,הדגמים שנבחרו יצאו מתוך המושגים
הגאומטריים אותם באנו ללמד .כל שלב של קיפול
הוא חקר של הנושא הנבחר בגאומטריה ,עד
לתוצר הסופי ) .(Golan & Jackson, 2007יותר
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מכך ,בעבודה זו נוסף החוט המקשר בין יצירות

תהליך ההוראה

האוריגאמי לבין מערכי שיעור ,הבונים נדבך על

 40תלמידים בשתי כיתות ד למדו במשך 11

נדבך את פיתוח החשיבה הוויזואלית של

שבועות גאומטריה באמצעות קיפולי נייר .אחת

התלמידים ,בהתאם לדרישות תכנית הלימודים

לשבוע התקיים שיעור בן  90דקות ,שהועבר על-

בבית הספר היסודי.

ידי מומחית לאוריגאמי בכיתה אחת ,ועל-ידי

במטרה להרחיב את התפיסה הוויזואלית של

מורה למתמטיקה בכיתה שנייה .בשתי הכיתות

הילדים בעזרת קיפולי נייר ,בנינו מערך של 11

למדו אותה תכנית בעזרת הסביבה המקוונת.

שיעורים בנושאים מתוך תכנית הלימודים לכיתה

התלמידים השתתפו בדיונים כיתתיים ,והציגו את

ד )ראו איור  ,(2דרך הפקת תוצרים שהם יצירות

הבנתם לאור שאלות שעלו בכיתה על-ידי המורה

אוריגאמי ,כך שבכל שיעור המטרה שכל ילד יצא

או על-ידי תלמידים עמיתים.

עם תובנות גאומטריות החדשות לו ,ועם יצירה

בתהליך ההוראה ,בתום כל שיעור נערך דיון בין

אותה יבנה בעצמו במהלך השיעור .כל שיעור

מובילי התכנית ,המורים המנחים ,והצופים

מסתיים בהפתעה לגבי התוצר ,תוך למידה

בשיעורים )רכזת המתמטיקה בבית הספר,

חדשה וחזרה ספיראלית על פיסות ידע שנבנו

וכותבי המאמר( ,והוסקו מסקנות לגבי הדגשים

בשיעורים קודמים .כך ,במארג של מעין פסיפס,

שיש

בעקבות

"תפרנו" שיעורי יצירה באוריגאמי ,כאשר לכל

התפתחות ההבנה של התלמידים בשיעור.

לעשות

האוריגאמי,

בבניות

אורך הלמידה בדקנו דרך שיח ורפלקציה באיזו
מידה כל ילד הרחיב לעצמו את החשיבה

דוגמאות לבניית מושגים בשיעורים

הוויזואלית.

נמחיש דרך דוגמאות בניית מושגים ותהליכים :של

תכנית הלימודים בגאומטריה ,כיתה ד:

מקבילות ,זוויות ,אלכסונים וקווי סימטריה ,פירוק
והרכבה של צורות.
דוגמה  :1מקבילות
ההגדרה המתמטית של מקבילות מתוך מילון
המונחים

הגאומטריים

לבית

הספר

היסודי,

אומרת" :שני ישרים במישור שאין להם אף נקודה
משותפת" .זו הגדרה שאינה אינטואיטיבית.
רצף השיעורים

איור  :2תכנית הלימודים ורצף השיעורים

איור " :3מודד"
במהלך השיעורים ,ניסינו להגיע עם התלמידים
להבנה של קווים מקבילים דרך בדיקת המרחק
הקצר ביותר בין שני קטעים מקבילים ,מרחק
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שיישאר קבוע בכל נקודה ונקודה שנבחר לאורך

דוגמאות מהכיתה:

אחד הקטעים .מצאנו שהמרחק בין שני הקטעים

מורה :איך נדע שהקווים מקבילים? )הכוונה

הוא הקצר ביותר ,כאשר הזוויות הנוצרות בין הקו

לאלכסון המשני של הדלתון המסומן בתמונה בחץ

החותך לכל אחד מהקטעים המקבילים הן ישרות.

ולקו הקיפול המסומן גם הוא בחץ(.

בדקנו את הזווית הנוצרת באמצעות "מודד" )ראו

התלמיד בדק ומצא שהזוויות ישרות והציג זאת

איור  (3שהיה בידי כל תלמיד.

בתמונה כמענה לשאלה.

שילבנו את מושג המקבילות בשלב של קיפולי
הנייר ,כאשר היינו זקוקים להבנת המושג להמשך
היצירה ,זה השלב שפתחנו חלון למידה על
מקבילות )ראו איורים  4ו.(5 -

איור  :7איך נדע שהקווים מקבילים?
חשוב להדגיש :גם בסיום השיעור לא סגרנו את
נושא המקבילות .כלומר ,אין נקודה שיש בה הבנה
איור  :4תלמידה בודקת מקבילות של קטעים

מלאה של מושג ,אלא עלייה בשלב בהבנתו.
לכל אורך הדרך ניסינו לראות את נקודת המבט
של התלמיד ולבנות אתו את המושג בכלים שיש
לו .ברגע שביקשנו מהתלמידים לבדוק אם
המרחקים בין שני קטעים שווים ,הם יכלו להבין
את התכונה של קווים מקבילים ,היו להם המושגים
שבעזרתם הם הכילו את המושג החדש.

איור  :5האם הקטעים מקבילים?

דוגמה  :2זוויות
ההגדרה המתמטית של זווית מתוך מילון המונחים
הגאומטריים לבית הספר היסודי אומרת" :זווית -
נוצרת משתי קרניים היוצאות מנקודה משותפת".
מה ילדים מבינים על זווית כאשר מציגים להם את
המושג כשתי קרניים היוצאות מנקודה אחת? גם
כאן ,כמו במקבילות ,ההגדרה אינה אינטואיטיבית.
במהלך השיעורים ,ניסינו להגיע עם התלמידים
להבנה שכאשר מקפלים את הנייר אנחנו יוצרים

איור  :6בדיקת המרחק בין הקווים המקבילים

זווית בין שני חלקי הדף המקופל .זווית כסיבוב.
הדף מייצג את הזווית על-ידי סיבוב ,הגדרה
דינאמית.

מספר חזק 2000

גיליון  ,26יוני 2015

26

אם נדבר עם הילד על מפתח הזווית לא בטוח

הבנייה של מצולעים חדשים מחזקת את הבנת

שיהיו לו הכלים להכיל את המונח ,אבל כאשר

התכונות של כל מצולע שהשתמשנו בו בהרכבה.

מבצעים את הקיפול בנייר ,והילדים יוצרים את

דרך תשובות התלמידים לשאלות ששאלנו ,יכולנו

המפתח ,הם מסוגלים להכיל את המושג ולחבר

להיווכח בהשפעה של פעילויות אלו על התפתחות

אותו

למושגים

שקיימים

אצלם.

החשיבה וההסקה הגאומטרית.
דוגמאות מהכיתה:
המורה שאלה :אילו מצולעים יתקבלו אם נחבר 3
משולשים יחד?
)כל משולש נוצר מקיפול אחד של דף אוריגאמי
ריבועי(.
אחת התלמידות ניגשה ללוח וציירה את הצורות
שהיא קיבלה ,שהם טרפז שווה-שוקיים ,טרפז
ישר-זווית ,ושני מחומשים שונים.

איור  :8זווית
באחד משלבי הקיפול ,בדרך ליצירת האוריגאמי,
נזקקנו ליצירת זווית .ההסבר של המושג בא תוך
כדי היצירה דרך קיפולי נייר.

טרפז שווה-שוקיים

דוגמה  :3אלכסונים וקווי סימטריה
אחד השימושים של מושג האלכסון הוא בדיקת

טרפז ישר-זוית

סימטריה של מצולעים .אם נסרטט אלכסון
במצולע ,ונגזור את הצורות שיתקבלו משני צדיו
יהיו מקרים בהם נוכל לדבר על סימטריה ,ומקרים
בהם לא נוכל לדבר על סימטריה .הקיפול מאפשר
לנו להכיר את האלכסון ,הילד יוצר ורואה את
האלכסון .זהו מושג שמתפתח והשימוש שלו יגיע
אחר כך במושג החפיפה .במהלך השיעורים,

מחומשים
מה נקבל מחיבור  3 ,2או  4משולשים?

הילדים בדקו תוך כדי קיפולי נייר ,מתי אלכסון
ייתן להם שתי צורות חופפות ומתי לא .חקרנו זאת
תוך כדי בנייה באוריגמי.
מאחר ובבית הספר היסודי הדגש הוא על תכונות
של מרובעים ,פיתוח מושגים של סימטריה וחפיפה
בעזרת האלכסון הוא משמעותי.
איור  :9פירוק והרכבה של צורות
דוגמה  :4פירוק והרכבה של צורות
בעזרת קיפולי נייר יצרנו מצולעים שונים .בעזרת
המצולעים שקיפלנו בנינו מצולעים חדשים .עצם
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כמה משולשים ניתן לזהות בריבוע?

חדשים שאינם מוכרים לילד .המטרה שהילד יוכל
להשתמש
הדינאמית,
בעייתיים,

בתובנות
כדי
כפי

שהוא

להתייחס
שאנחנו

בנה

בסביבה

למצבים

חדשים

מכירים

מהספרות.

התובנות הגאומטריות אינן נבנות באחת .מדובר
בתהליך התפתחותי .בשיעורים ,היה לנו חשוב
לפתוח את המושגים ולא לסגור אותם .לכן פחות
חשוב לנו להצביע על הבנה "סופית" של מושג.
הצגנו כאן הסתכלות על הגדרות מקובלות ,מתוך
ניסיון לצאת מנקודת המבט של הילד .הראינו
התלמידים מונים את המשולשים באמצעות
משולש מקופל 8" :משולשים  4 -קטנים ו4 -
גדולים) ".קישור לאנימציה(

זאת בשני אופנים :בדרכים שונות ליצירת הצורות
הגאומטריות תוך היכרות עם תכונותיהן ,וזיהוי
אינווריאנטיות של צורות .ההמלצה שלנו כפי
שמשתמעת

ממאמר
בהוראה

זה,
ולמידה

היא
של

להשתמש
מושגים

סיכום ורפלקציה

באוריגאמי

עבודה זו באה במטרה לבדוק אפשרויות לטיפוח

גאומטריים ,לפני ההוראה והלמידה הפורמאלית.

חשיבה המאפשרת התייחסות גאומטרית למצבים

איור  :10דוגמה להנחיות לבנייה באוריגאמי
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ד"ר ג'וני אוברמן
מרצה להוראת המתמטיקה
במכללות להכשרת מורים
ובהשתלמויות מורים.
עוסק שנים רבות בפיתוח
בתחום החינוך המתמטי.
יועץ מתמטי במסגרות
מגוונות.
חבר בוועדות שונות בפיתוח
תכניות לימודים ובפיתוח
כלים להוראה ,למידה
והערכה.

ד"ר ענת קלמר
מרצה לחינוך מתמטי
במכללת אורנים ובמכללה
האקדמית גליל מערבי.
בדגש על הבנת תהליכי
למידה של מתמטיקה
בסביבות דינאמיות
משולבות מחשב.

מירי גולן
מנהלת ומייסדת המרכז הישראלי
לאוריגאמי.
יוצרת ומפתחת תכנית להוראת
גאומטריה
באמצעות אוריגאמי :טרום
אוריגאמטריה.
לגני ילדים ,אוריגאמטריה לבתי ספר,
ואוריגאמטריה מתוקשבת למורים.
מנחה גננות ומורות למתמטיקה
במרכזי פסג"ה.
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אפשר גם אחרת

אילנה לבנברג

שירים כמקור לטיפוח אוריינות
מתמטית

ג .קריאה  -קריאת טקסטים על כל סוגיהם,

מבוא
שילובם של שירים וסיפורים בלימוד המתמטיקה
מהווה את אחד הכלים החשובים לטיפוח
האוריינות המתמטית ,וכאחת הדרכים להתגבר
על הקשיים בלמידה ,הפחתת חרדות ,וקידום
ההבנה של תוכני המקצוע:

;(Darvin, 2007

כולל טקסט מתמטי ללימוד ולהעמקת הבנת
הנקרא.
כמו כן ,הוראת מתמטיקה דרך שירים וסיפורים
מקדמת את למידת המתמטיקה בכך שהיא
נעשית גם בדרך חוויה רגשית ומפתחת דמיון.

& LaBont.& Danielson, 2004; Levenberg

ספרי סיפורים ושירה רבים מכילים תוכן מתמטי

.(Ophir, 2001

"סמוי" ומאתגר .לעתים שמם אינו מסגיר את

להלן כמה דוגמאות לפעילויות אורייניות מומלצות,
היכולות להתבצע בשיעורי מתמטיקה ,המקבלות
חיזוק במחקרים אשר בדקו את הנושא )פטקין,
מילאת ,עזר.(2004 ,

התוכן המתמטי המוצג בהם .ספרים אלה אינם
מוכרים לנו כספרי מתמטיקה ,אבל הם מציעים
מגוון רחב של אפשרויות לפעילויות חקר .בדרך
כלל ,אלה שירים או סיפורים בעלי תכנים
איכותיים ,והם ראויים לקריאה ,בנוסף לאפשרות

א .דיבור  -מתן הסברים בקול במהלך פתרון

שהם מספקים לפעילות מתמטית .למעשה הכוונה

בעיה מתמטית ,תוך הוספת הנמקות לפעולות

היא שנראה את כל אותם הספרים בהיבט נוסף.

השונות שמבצע הלומד.

ניקח כדוגמה מייצגת את שירי "אִ מָ א אווזה",

ב .כתיבה  -על כל סוגיה ,בין היתר כתיבה של

המכילים מסרים שונים ביחד עם מסר מתמטי

תיעוד לפני ,במהלך ,ואחרי פתרון הבעיה .כולל

עשיר לפעילויות.

כתיבה רפלקטיבית המתייחסת לחשיבה על
חשיבה )מטה – קוגניציה(.

שירי "אִ מָ א אווזה"
שירי "אִ מָ א אווזה" נחשבים לנכסי צאן ברזל
לדוברי אנגלית ,לא פחות מאגדות קלאסיות כמו:
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"היפהפייה

גם השיר הנקרא באנגלית "היום הראשון של חג

הנרדמת" ,שגם הן קרויות "אגדות אמא אווזה".

המולד" )ראו נספח( ,מופיע בספרו ללא ציון

אוסף מודפס ראשון של שירי אמא אווזה הוא

השם  .1כמו כן ,חלק ממילות השיר דורשות

עתיק יומין וראה אור כבר במאה ה 17-באירופה.

הסבר ,כמו למשל המילים" :פסיון" או "חלבניות"

הופעתם הראשונה בפומבי של סיפורי אמא אווזה

שאינן מילים מוכרות לדור הנוכחי.

"כיפה

אדומה",

"סינדרלה"

או

בארה"ב במסצ'וסטס ,הייתה בשנת .1786

F0

הפעילות המתמטית המוצעת כאן עושה שימוש

השירים הנקראים "אמא אווזה" עברו מדור לדור,

במילות השיר ככלי לפיתוח האוריינות והחשיבה

וילדים רבים בעולם יודעים לדקלם אותם בעל פה,

המתמטית .היא מומלצת לתלמידים בכיתות ד-

כי מקריאים ושרים אותם מגיל צעיר מאוד .מקצת

ח ,ומשאירה להחלטת המורה את הרמה

השירים הם שירי משחק  -כלומר ,שירים

המתמטית בנושא הסדרות ,אליה הוא רוצה

שמצטרפות אליהם תנועות ידיים או מחיאות

להגיע

עם תלמידיו .שלבי ביצוע הפעילות

כפיים לפי המקצב והחריזה ,ומקצתם שירים שיש

המוצגים

להם מנגינה ידועה .הם נחשבים לבעלי ערך

מוצלחת הן עם תלמידים והן עם "פרחי הוראה".

לשוני רב בגלל החריזה ואוצר המלים ,ולכן הם
חשובים גם לפיתוח השפה .לרוב משמשים שירי
"אמא אווזה" להיכרות עם שמות מספרים
ולמנייה .להלן ייעשה שימוש באחד משירי "אמא
אווזה"

לפעילות

מתמטית

העוסקת

בנושא

הסדרות.
השיר "היום הראשון של חג המולד" ) THE
 (FIRST DAY OF CHRISMASכמקור
לפעילות מתמטית
מילות השיר "היום הראשון של חג המולד",
מתארות שלל מתנות המובאות לנערה על-ידי
אהובה ,במהלך  12ימים .שם הנערה והאהוב
אינם מוזכרים בשיר ,אבל שמות המתנות הרבות

בהמשך,

מתבססים

על

התנסות

שלב ראשון :קריאת השיר והעלאת השערות ללא
כל חישוב )באופן אינטואיטיבי( לגבי מספרן של
המתנות שמקבלת האהובה בסיום המשלוחים.
שלב זה חשוב כדי לדון בנושא ההשערה
המתמטית לעומת הבדיקה והחישוב שיעשו
לאחר מכן.
שלב שני :התלמידים מבצעים את איסוף
הנתונים ,בהתבסס על מילות השיר ,ובודקים את
האפשרויות השונות לאופן הצגתם .בשלב זה אף
אפשר להשתמש ברישום הנתונים במחשב.
)אפשרי שימוש ב Excel -והצגת הנתונים באופן
גרפי(.
שלב שלישי :התלמידים בוחנים את התוצאות

והמוזרות מוזכרים במפורש ,כולל הכמות היומית

המתקבלות ,לעומת ההשערות ,ונחשפים לסוגים

של כל מתנה ומתנה )מילות השיר מוצגות

שונים של סדרות.

בנספח( .בכל אחד מתריסר בתי השיר ישנה
חזרה ,הן על סוג המתנה והן על הכמות .שירים
מסוג זה ,בהם יש חזרה על אותן מילים בכל בית
מחדש ,קיימים בכל השפות ,ואפילו אצלנו בשירי

להלן הסבר מפורט יותר לאופן ביצוע הפעילות
בכל אחד מן השלבים ,והמלצה לניסוח המשימה
לתלמידים.

הגדת הפסח.
בתרגום לעברית של שירי "אמא אווזה" על-ידי
סלע )הוצאת מודן (1986 ,אין שמות לשירים .וכך

1

השירים מאוירים בספר באופן נפלא על ידי
ארנולד לובל.
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שלב ראשון:

שימו לב! את המעבר לשלב השני של הפעילות,

א .קראו את השיר והוסיפו לו בית כרצונכם .זה

יש לעשות רק לאחר שרשמתם באופן ברור את
ההשערות שלכם!

יכול להיות בית המסכם את העלילה.
ב .האהוב בשיר מביא מדי יום משלוח חדש של

שלב שני

כל המתנות לאהובתו.
נסו לשער!
•
•
•
•

עליכם לתכנן כיצד ניתן להציג את המתנות

איזו מתנה קיבלה האהובה בכמות

שקיבלה האהובה בכל יום ויום.

הגדולה ביותר?

בשלב זה אפשר להמליץ לתלמידים לבנות טבלה

איזו מתנה קיבלה האהובה בכמות

אשר תכלול את כל הפריטים שהאהובה קיבלה

הקטנה ביותר?

במהלך  12הימים .אחר כך לחשב ולרשום את

האם

ייתכן

שהתקבלו

מתנות

סכום המספרים המוצגים בכל עמודה וטור) .יש,

מסוימות באותה הכמות?

כמובן ,להשלים את הטורים והשורות שאינם

נסו לשער כמה מתנות בסה"כ

מופיעים בטבלה ורק אחר כך לגשת לחישובים.

קיבלה האהובה במהלך כל 12
הימים? )פחות מ ,?100 -יותר מ–
 ,?100יותר מ– (?300
סוגי המתנות  /ימים

ראשון

שני

פסיון

1

1

יונים

שלישי

רביעי

........

סה"כ
המתנות

2

............
סה"כ מתנות בכל יום

שלב שלישי

בדיון הכיתתי כדאי להדגיש את הדברים

א .בדקו עכשיו את ההשערות שלכם .האם

הבאים:

צדקתם?

 .1לאחר השלמת הטבלה המוצעת ובדיקת

ב .איזו מתנה אכן קיבלה האהובה הכי הרבה

סכומי העמודות והשורות ,מתקבלים סכומים

פעמים?

המהווים סדרות.

ג .ערכו רשימה של מספר מתנות בכל יום .מה

 .2בכל עמודה ישנה סדרה חשבונית של

תוכלו לומר על הרשימה של מספרי המתנות

מספרים,

ובעמודה

שקיבלתם?

האחרונה יש את כולם מ 1 -עד .12

שהולכת

ומתארכת

 .3מספר המתנות הולך וגדל בכל יום ומתקבלת
הסדרה הבאה:
1,3,6,10,15,21,28,36,45,55,66,78
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חשוב להסב את תשומת הלב של התלמידים

 .4מומלץ לעודד בניית סדרות דומות או אחרות

לכך שסידרה זו אינה חשבונית ,אבל סדרת

בעלות חוקיות מוגדרת .ניתן כמובן להיעזר

ההפרשים היא סידרה חשבונית .בדרך זו

בייצוג הגרפי כמו גרף מס'  ,1המראה את

אפשר להציג סוג אחר של סדרות שקיימות

מספרן הגדל של המתנות בכל יום.

במתמטיקה.

מספר המתנות בכל יום
90

78

80

66

70

45
36

12

11

10

9

50

28

8

7

40

21

6

30

15

10

5

4

מספר מתנות

55

60

20

6

3

1

3

2

1

10
0

הימים
גרף מס'  :1מספר המתנות בכל יום
 .5הניחוש האינטואיטיבי שמספר המתנות

12, 22, 30, 36, 40, 42, 42, 40, 36, 30, 22, 12

ביום האחרון הוא הגבוה ביותר ,אינו

+ 10, + 8, +6, +4, +2, +0 ,-2, -4, -6, -8, -10

מפתיע .זהו סכום הסדרה החשבונית של
המספרים מ 78) 12-1 -מתנות ביום ה-
 .(12לעומת זאת בחישוב ובדיקה מהי
המתנה )או המתנות( שהתקבלה הכי

קיבלנו סדרה עולה ויורדת .לעומת זאת סדרת
ההפרשים היא סדרה חשבונית יורדת.
 .6מיון המתנות על-פי הסוגים מאפשר לראות

הרבה פעמים ,המספר מפתיע מאוד.

שישנן מתנות שהתקבלו בכמות זהה ,ביום

נערוך בדיקה של סכום המתנות מכל סוג,

השישי והשביעי .ויש כמובן לשאול מה

לאחר  12יום .נציג את הסדרה שהתקבלה:

הסיבה לכך.
 .7ניתן לייצג את מספר המתנות הכולל מכל סוג
בגרף )גרף מס' .(2
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המספר הכולל של המתנות מכל סוג
36

40

42

42

40

45
40

36

35

30

30
22

30

22

25
20

12

12

15
10
5
0

גרף מס'  :2המספר הכולל של מתנות מכל סוג
 .8לאחר חישוב הסכום הכולל של המתנות,

א .להעשיר את השפה בכלל ואת שפת

של

בפרט ,תוך חוויה לימודית

מומלץ

לבדוק

את

ההשערות

התלמידים מהשלב הראשון .לדון על
הסיבות להבדלים בין ההשערות בשלב
הראשון לאחר קריאת השיר,

לבין

התוצאות החישוביות בשלב השלישי.

המעוררת סקרנות.
ב .להציג את הקשר בין מתמטיקה לתחומי לימוד
אחרים כמו :ספרות ,לשון ,היסטוריה,

ועוד.

ג .להפחית את החרדה מהמקצוע תוך הדגשת
חלקה של המתמטיקה בחיי היומיום.

לסיכום:
הפעילות מציעה היכרות עם סדרות מספרים
בשילוב

המתמטיקה

עם

פיתוח

של

אוריינות

וחשיבה

מתמטית ,היא חשובה ובלתי שגרתית .היא עונה
גם על המטרות שיש בהוראת מתמטיקה בכל
תכניות הלימודים ,כמו:

ד .לזמן אפשרויות לפעילות מתמטית גם
לתלמידים בעלי קשיים במקצוע.
הוראה בין תחומית מוסיפה לתלמידים היבט כללי
רחב הרבה יותר על המתמטיקה ,ומפתחת בו-
זמנית כמה כישורים יחדיו .זוהי רק דוגמה אחת
לשילוב מסוג זה ,ושירים נוספים של "אמא אווזה"
מהווים מקור בלתי נדלה לפעילויות

מתמטיות

מגוונות.
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ד"ר אילנה לבנברג
ראש החוג למתמטיקה
במכללה האקדמית לחינוך
."גורדון" חיפה
מרצה למתמטיקה ולחינוך
מתמטי ומדריכה מורים
."ו"פרחי הוראה
בעלת ניסיון רב בהוראה
.בחינוך העל יסודי
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נספח " -היום הראשון של חג המולד"
נוסח עברי :אורי סלע ,הוצאת מודן.1986 ,
בַּיוֹם הָ ִראשוֹן

בַּיוֹם הַ שִּ שִּ י

בַּיוֹם הַ תְ שִ יעִ י

בַּיוֹם הָ אַחַ ד-עָ שָ ר

שָ לח לִי אֲ הוּבי

שָ לח לִי אֲ הוּבי

שָ לח לִי אֲ הוּבי

שָ לח לִי אֲ הוּבי

פַּ סְ יוֹן עָ ל עֵ ץ אַ גָּס.

שֵ ש אַ וָּזוֹת,

תִּ שְ עָ ה מְ תוֹפְ פִ ים,

אַחַ ת–עֶ שְ ֵרה ַרקְ דָ נִיּוֹת,

חָ מֵ ש טַ בָּעוֹת,

שְ מוֹנֶה חָ ְל ָבּנִיּוֹת,

עֲ שָ ָרה חֲ לִי ָלנִים,

אַרבַּע צ ִ
ִיפּוֹרים,
ְ

ִ
ַרבּוּרים,
שִ בְעָ ה בּ

תִּ שְ עָ ה מְ תוֹפְ פִ ים,

שָ לוֹש תַּ ְרנְגוֹלוֹת,

שֵ ש אַ וָּזוֹת,

שְ מוֹנֶה חָ ְל ָבּנִיּוֹת,

שְ תֵּ י יוֹנִים

חָ מֵ ש טַ בָּעוֹת,

ִ
ַרבּוּרים,
שִ בְעָ ה בּ

וּפּסיוֹן עָ ל עֵ ץ אַ גָּס.

אַרבַּע צ ִ
ִיפּוֹרים,
ְ

שֵ ש אַ וָּזוֹת,

בַּיוֹם הַ שְ בִיעִ י

שָ לוֹש תַּ ְרנְגוֹלוֹת,

חָ מֵ ש טַ בָּעוֹת,

שָ לח לִי אֲ הוּבי

שְ תֵּ י יוֹנִים

אַרבַּע צ ִ
ִיפּוֹרים,
ְ

ִ
ַרבּוּרים,
שִ בְעָ ה בּ

וּפּסיוֹן עָ ל עֵ ץ אַ גָּס.

שָ לוֹש תַּ ְרנְגוֹלוֹת,

בַּיוֹם הַ שֵ נִי
שָ לח לִי אֲ הוּבי
שְ תֵּ י יוֹנִים
וּפּסיוֹן עָ ל עֵ ץ אַ גָּס.
בַּיוֹם הַ שְ לִ ישִ י
שָ לח לִי אֲ הוּבי
שָ לוֹש תַּ ְרנְגוֹלוֹת,
שְ תֵּ י יוֹנִים
וּפּסיוֹן עָ ל עֵ ץ אַ גָּס.
בַּיוֹם הָ ְרבִיעִ י
שָ לח לִי אֲ הוּבי
אַרבַּע צ ִ
ִיפּוֹרים,
ְ
שָ לוֹש תַּ ְרנְגוֹלוֹת,

שֵ ש אַ וָּזוֹת,
חָ מֵ ש טַ בָּעוֹת,
אַרבַּע צ ִ
ִיפּוֹרים,
ְ
שָ לוֹש תַּ ְרנְגוֹלוֹת,
שְ תֵּ י יוֹנִים
וּפּסיוֹן עָ ל עֵ ץ אַ גָּס.

בַּיוֹם הַ חֲ מִ ישִ י
שָ לח לִי אֲ הוּבי
חָ מֵ ש טַ בָּעוֹת,
אַרבַּע צ ִ
ִיפּוֹרים,
ְ
שָ לוֹש תַּ ְרנְגוֹלוֹת,
שְ תֵּ י יוֹנִים
וּפּסיוֹן עָ ל עֵ ץ אַ גָּס.

שָ לח לִי אֲ הוּבי
עֲ שָ ָרה חֲ לִי ָלנִים,
תִּ שְ עָ ה מְ תוֹפְ פִ ים,
שְ מוֹנֶה חָ ְל ָבּנִיּוֹת,

וּפּסיוֹן עָ ל עֵ ץ אַ גָּס.
בַּיוֹם הָ שְּ נֵים-עָ שָ ר
שָ לח לִי אֲ הוּבי
שְ נֵים עָ שָ ר ַרקְ דָ נִים

ִ
ַרבּוּרים,
שִ בְעָ ה בּ

אַחַ ת –עֶ שְ ֵרה ַרקְ דָ נִיּוֹת,

בַּיוֹם הַ שְ מִ ינִי

שֵ ש אַ וָּזוֹת,

עֲ שָ ָרה חֲ לִי ָלנִים,

שָ לח לִי אֲ הוּבי

חָ מֵ ש טַ בָּעוֹת,

תִּ שְ עָ ה מְ תוֹפְ פִ ים,

שְ מוֹנֶה חָ ְל ָבּנִיּוֹת,

אַרבַּע צ ִ
ִיפּוֹרים,
ְ

שְ מוֹנֶה חָ ְל ָבּנִיּוֹת,

ִ
ַרבּוּרים,
שִ בְעָ ה בּ

שָ לוֹש תַּ ְרנְגוֹלוֹת,

ִ
ַרבּוּרים,
שִ בְעָ ה בּ

שֵ ש אַ וָּזוֹת,

שְ תֵּ י יוֹנִים

שֵ ש אַ וָּזוֹת,

חָ מֵ ש טַ בָּעוֹת,

וּפּסיוֹן עָ ל עֵ ץ אַ גָּס.

חָ מֵ ש טַ בָּעוֹת,

שְ תֵּ י יוֹנִים
וּפּסיוֹן עָ ל עֵ ץ אַ גָּס.

בַּיוֹם הָ עֲ שִ ִ
ירי

שְ תֵּ י יוֹנִים

אַרבַּע צ ִ
ִיפּוֹרים,
ְ

אַרבַּע צ ִ
ִיפּוֹרים,
ְ

שָ לוֹש תַּ ְרנְגוֹלוֹת,

שָ לוֹש תַּ ְרנְגוֹלוֹת,

שְ תֵּ י יוֹנִים

שְ תֵּ י יוֹנִים

וּפּסיוֹן עָ ל עֵ ץ אַ גָּס.

וּפּסיוֹן עָ ל עֵ ץ אַ גָּס.
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אפשר גם אחרת

 90שנה לרמת-גן בהיבט
מתמטי

נאוה אזהרי
מאיה מטרסו

תקציר

מבוא

בית ספר "עתיד" שבעיר רמת-גן ,הוא בית ספר

בעשורים האחרונים דובר לא מעט ,ונכתבו

בשנת

מאמרים רבים על חשיבות ההוראה והלמידה

תשע"ב ,לכבוד יום הולדתה ה 90 -של העיר

דרך המתמטיקה של חיי היום-יום ,בין השאר,

רמת-גן בחרנו ללמוד על העיר בהיבט היסטורי-

על-ידי התבוננות בסביבתנו ,כפי שנכתב ברשימת

תרבותי ,תוך כדי התבוננות וחקירה של העיר

העקרונות שפיתח האיגוד למורי המתמטיקה

בעין מתמטית" .חוקרים ומחשבים על רמת-גן בת

בארצות הברית ) (NCTM, 2000הממליץ על

התשעים" הנה תכנית ייחודית שנבנתה ופותחה

שימוש בחומרים המסייעים לתלמיד בלימודי

על-ידי צוות המורים למתמטיקה .התכנית כללה

המתמטיקה.

תחומי דעת נרחבים ,והייתה מיועדת לכלל

חוקרים מדווחים על יוזמות העוסקות בשילוב

תלמידי בית הספר ,בהתאמה לגילאים השונים,

המתמטיקה בחיי היום-יום באמצעות הסיור

מכיתה א ועד כיתה ח .תהליך הלמידה כלל

המתמטי .למשל ,אופיר ווינצקי-לנדמן )(1998

חשיפה ,חקירה ,לימוד והתנסות בכל הקשור

הציגו ,במסגרת "קשר חם" הוראת מתמטיקה

לעיר רמת-גן ,תוך שימוש בכלי הוראה-למידה

על-ידי שילוב של טיול בעיר חיפה .רוזן )(2003

מגוונים ,במטרה להפוך את התהליך למהנה

הציג סיור מתמטי בעכו העתיקה .לבנברג ופטקין

וחוויתי.

) (2012הציגו הוראת מתמטיקה באמצעות

שיאה של התכנית היה בחידון " 90שנה לרמת-גן

תמרורי דרכים .כמו כן ,פטקין ודרוקר )(1998

בהיבט מתמטי" ,בו השתתפו תלמידי כיתות ד ו-

ערכו סיור מתמטי במסגרת מרכז המורים האזורי

ה .חידון זה היה שלב נוסף ומסכם בתכנית

למדעים וטכנולוגיה בעיר נתניה ,וסיור במכללת

המתמטיקה

סמינר הקיבוצים )פטקין ודרוקר .(1999 ,ואילו

התגלה דרך מורשתה ותרבותה העשירה של

דרוקר ,רדאי ,וחכם אהרון ) ,(2000ערכו סיור

העיר.

דומה במכללת לוינסקי.

ייחודי

המגוונת

לתרבות

יהודית

והעשירה.

ומתמטיקה.

יופייה

של
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פטקין ודרוקר ) (1998מדווחות במאמרן ,כי

מהלך העבודה

פעילות מעין זו יוצרת משמעות אצל המתנסה

הוראת הנושא העיר רמת-גן ,מורשתה וקישורה

בה ,כפי שדיווחה סטודנטית שחוותה את

למתמטיקה כללו את כל ילדי בית הספר ,מכיתה

הפעילות ..." :הכול נעשה לי משמעותי ...אף פעם

א ועד כיתה ח ,והתבצעה בשלושה שלבים:

לא הסתכלתי על הדברים בדרך זו" .דרוקר,

שלב א :שלב ההוראה בכיתה ,הלמידה והעשייה

רדאי ,וחכם אהרון ) (2000דיווחו ,כי הפעילות

של התלמידים.

גרמה לסטודנטים להשתמש ב"שפה מתמטית"

שלב ב :שלב הצגת הממצאים בשבוע החינוך.

לתיאורים ,הסברים ,אומדן ומדידות .במאמר

שלב ג :יום השיא במתמטיקה והחידון.

למאמר הנ"ל הן מצטטות את דברי

המשך

שלב א

הסטודנטים ,למשל" ,למידת מתמטיקה תוך כדי

התפיסה

טיול מרחיבה את האופקים של התלמיד וגורמת

שהמתמטיקה נמצאת בכל מקום בעיר ,וניתן

לו לראות את המתמטיקה לא כתחום סגור ורחוק

לשלבה ולגלותה תוך חקירה של המורשת

מעולמו ,אלא כמשהו מחיי היום-יום שלו".

וההיסטוריה של העיר .כל שכבת גיל דנה בנושא

"מתמטיול מפתח אצל הלומד סקרנות לסביבתו".

בדרך שונה המותאמת לה .לכל תלמיד בבית

"מתמטיול יוצר למידה מתוך הנאה" )דרוקר,

הספר היה קלסר לתכנית הייחודית הבית-ספרית

וחכם אהרון.(2001 ,

בנושא" :חוקרים ומחשבים על רמת-גן בת ה-

שעמדה

בבסיס

הייתה,

התכנית

)דרוקר ,רדאי ,וחכם אהרון;2000 ,

 ,"90ובו רוכזו כל החומרים שנלמדו במהלך

פטקין ודרוקר (1998 ,ממליצות על הפעלת

השנה בהיבטים השונים .לכל שכבה בבית הספר

תלמידים באופן המתואר לעיל ,תוך התאמתו

נבנתה תכנית המשלבת :תוכן על מורשת העיר,

לכיתה .לדעתן כדאי גם ליצור שיתוף עם תחומי

אתריה ,אנשיה ,ותוכן מתמטי ,בהתאם לתכנית

תוכן נוספים הנלמדים בבית הספר.

הלימודים ולגיל.

לאור כל הנאמר לעיל ולאור העובדה שבשנת

הדגש בתהליך הלמידה הושם על למידה

הלימודים תשע"ב העיר רמת-גן ,שבה נמצא בית

משמעותית בשילוב עבודת צוות ,תוך הצבת

הספר ,חגגה  90שנה ליסודה ,החלטנו ללמוד על

אתגרים והפרייה הדדית.

הכותבות

העיר

בהיבט

ההיסטורי-תרבותי,

תוך

כדי

להלן פירוט התהליכים והנושאים לפי שכבות הגיל

התבוננות וחקירה של העיר בעין מתמטית.

השונות.

"חוקרים ומחשבים על רמת-גן בת התשעים" הנה

בשכבת כיתות א הלמידה התמקדה סביב אתר

תכנית ייחודית שנבנתה ופותחה על-ידי צוות

הספארי והחיות הנמצאות בו ,מתוך הנחה שזהו

המורים .התכנית כללה תחומי דעת נרחבים,

נושא המעניין תלמידים צעירים ,ומעורר את

חשיפת התלמידים ,חקירה ,לימוד והתנסות בכל

סקרנותם .מחשבה נוספת הייתה ,כי מדובר

הקשור לעיר רמת-גן ,תוך שימוש בכלי הוראה-

באתר

למדו

למידה מגוונים ,במטרה להפוך את התהליך

התלמידים

למהנה וחוויתי ,וזאת לשם הרחבת הידע בתחומי

חשבונית ,ויישום הנושא נעשה כאשר התלמידים

התוכן השונים וביניהם גם המתמטיקה.

התחלקו לזוגות ,בחרו חיות החביבות עליהם מן

התכנית כללה את כל תלמידי בית הספר מכיתה

הספארי וחיברו שאלה חשבונית אשר בה מוזכרת

א ועד כיתה ח ,והותאמה לגיל המתאים ולתכנית

החיה שבחרו.

מוכר

ביותר

כיצד

בעיר.

כותבים

במקביל
שאלה

מילולית

הלימודים של משרד החינוך.
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שכבות ב ו -ג למדו במהלך השנה מהו משחק,

מאוחר יותר בשלב החידון המתמטי שנערך בבית

מהם השלבים הנדרשים ביצירת משחק ,תוך דגש

הספר.

על משחק המערב אלמנטים חשבוניים .בנוסף

להלן דוגמה למצגת ובה מוצג אתר בעיר רמת-גן,

למדו התלמידים על אתרים ,מוסדות ואישים

תוך התייחסות להיבט המתמטי ,על-ידי הצגת

הקשורים לעיר רמת-גן .הלמידה נערכה באופן

שאלה מתמטית.

חווייתי ומעשיר .בסופו של התהליך נתבקשה כל
קבוצת תלמידים להכין משחק המשלב את הידע
המתמטי עם תחום התוכן הנלמד.
נספח א' -מציג דף הנחיה שחולק לתלמידי
שכבת ג ,המפרט את המשימה המסכמת.
בשכבת כיתות ד התלמידים למדו כיצד יש לבצע
עבודת חקר המשלבת ומעודדת מיומנויות של
לומד עצמאי וחוקר ,תוך שימוש ושילוב של מספר
רב של מקורות מידע כגון :ספרים ,עיתונים,
אינטרנט,

ראיונות

וביקור

באתרים

שונים.

התלמידים התחלקו לזוגות ,ובחרו אירועים
הקשורים לעיר רמת-גן .האירועים חולקו לעשורים
על ציר הזמן ,כאשר בכל עשור הוצגו האירועים
הבולטים.
שכבת כיתות ה גם היא למדה והעמיקה
בהיסטוריה של העיר ואנשיה ,כאשר החיבור
לעבודות החקר שערכו התלמידים היה סביב
אחד הנושאים החשבוניים הנלמדים בכיתה זו -
הדיאגרמות .התלמידים השתמשו בידע החשבוני
שרכשו בנושא בכדי לבטא נתונים כמותיים
ומספריים בתחום הנחקר.
יש לציין ,כי בביה"ס לא הייתה שכבת כיתות ו.
בכיתות ז ו -ח התבקשו התלמידים לצאת ולחקור
באופן פעיל את העיר ,כאשר הגירוי הראשוני
לחקר הייתה תמונה שהם צילמו ,ובעקבותיה
יצאו והמשיכו לבדוק ולחקור את האתר ,ולגלות
באופן זה את ההיסטוריה של העיר .לאחר מכן,
התבקשו התלמידים לבנות משימות הקשורות
למורשת העיר בהיבט המתמטי ,ולהציגן במצגות
בכיתתם .שאלות נבחרות מהתוצרים אף שולבו

תלמידי כיתות ז ו -ח קיבלו מכתב על הפרויקט,
ומכתב בו מחוון לעבודתם:
 .1בחירת אתר לצילום מעניין והקשר למורשת
העיר רמת-גן –  10נקודות.
 .2רקע תיאורטי רחב ,מגוון המתייחס לתחומים
רבים ורלוונטי לאתר המצולם –  10נקודות.
 .3שימוש במקורות רבים ככול האפשר לרקע
התיאורטי –  10נקודות) .יש לציין ,בסוף
העבודה ,את כל מקורות המידע בהם
השתמשתם(.
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ב .בפארק ישנו אגם גדול ובתוכו מבנה.

 .4שאלה מתמטית או בעיה מתמטית כולל
פתרון מתאים והסבר –  10נקודות לכל
שאלה.

שאלה :מה צורתו של המבנה?
 .3בשכונת מרום-נווה שברמת-גן ישנה גינה
גדולה ובה גבעה .במעלה הגבעה

 .5גיוון בשאלות ובחירת שאלות מעניינות – 10

מוצבים עמודים.

נקודות.

שאלה:

 .6עיצוב יפה ומעניין של המצגת )(PowerPoint
–  10נקודות.

צורתו

מהי

ההנדסית

של

העמוד?

 .7הצגת המשימה מול הקהל )הצגת המצגת

 .4ברחובותיה של רמת-גן תמרורים רבים.

לקהל תוך הסברים רלוונטיים בכל שלב( –

א .מרבית התמרורים האדומים הם

 10נקודות.

תמרורי אזהרה.
שאלה :מה צורתם ההנדסית של

נספח ב' -מציג את המכתב שקיבלו תלמידי

תמרורים אלה?

כיתות ז ו -ח.

ב .מרבית התמרורים הכחולים הם
תמרורי מודיעין.

בנוסף ,נערכו בבית הספר פעילויות רוחב כגון

שאלה :מהי צורתם ההנדסית של

"טיולים מתמטיים" לחקר הסביבה הקרובה

תמרורים אלה?

והעיר.

טיולים

בהם,

בהתאם

לגיל

ולידע

 .5בעיר רמת-גן כיכרות לרוב.

החשבוני ,למדו התלמידים להתבונן בסביבתם

שאלה :מהן צורותיהן ההנדסייות של

בעין מתמטית :להתבונן במספרים ,בצורות,

הכיכרות? )רשמו ליד הצורה שכתבתם

בגופים הנמצאים סביבם ,להחיל את הידע הנלמד

את שם הכיכר(.
שלב ב

בכיתה על הסובב אותם.
חלק

מהפעילויות

התבצעו

במשותף,

וחלק

כמשימה אישית.

שלב זה כלל את הצגת תוצרי תהליך הלמידה
בתערוכה רחבה ומגוונת שכללה את כל התוצרים
של תלמידי בית הספר במסגרת שבוע החינוך.

נספח ג' -מציג דוגמאות לדפי הנחייה לטיול

התערוכה כללה תוצרים המשקפים את התהליך

מתמטי או לחקר הרחוב שלי.

הלימודי שהתקיים לאורך כל השנה ,בו שולבה
למידה על העיר רמת-גן מנקודת מבט היסטורית,

דוגמה נוספת:
 .1נעלה לביתו של קריניצי שברח' קריניצי.

תרבותית ומתמטית.
כפי שצוין ,הדגש בתהליך הלמידה היה על למידה

שאלה :מי היה קריניצי?

משמעותית בשילוב עבודת צוות ,תוך הצבת

שאלה :איזו צורה יש לחלונות בבית

אתגרים והפרייה הדדית ,ולכן כל התוצרים הנם

קריניצי?

פרי עבודה זוגית או קבוצתית.

 .2נטייל בפארק הלאומי שברמת-גן.

תלמידי שכבת כיתות א הציגו תערוכה של חיות

א .בפארק נמצא קברו של קריניצי ,ראש

מן הספארי המלווה בשאלות חשבוניות .כל זוג

העיר הראשון של רמת-גן.

תלמידים בחר חיה ,חיפש תמונה של אותה חיה
או

בכתב

שאלה :גדר מקיפה את קברו של

במחשב

קריניצי .מה צורת הגדר?

שנעשתה בכיתה  -חיבר שאלה חשבונית ,שבה
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מוזכרת אותה חיה .בתערוכה הוצגו גם דגמים

תמונות של דגמים מהתערוכה הכוללים אתרים

של הספארי אותם הכינו התלמידים בהתאם

בעיר רמת-גן בהיבט מתמטי:

ללמידה ולשאלות.
תלמידי כיתות ב ו -ג הציגו משחקים שונים
שהכינו .המשחקים כללו אתרים שונים בעיר
רמת-גן ,כאשר בכל משחק משולבים גם נושאים
ומיומנויות

מתמטיות

שונות.

המבחר

כלל

משחקים כגון :מונופול ,סולמות וחבלים ,טריוויה,
זיכרון ,רמתגניידע ,משחקי מסלול ,משחקי קלפים
שונים ,משחקים מקוריים ועוד.
שכבת כיתות ד הציגה ציר זמן ,המחולק לעשורים

שעון העירייה

הרלוונטיים לעיר רמת-גן ,כשבכל עשור מוצגים
האירועים המרכזיים של העיר .את ההצגה ליוו
עבודות החקר של התלמידים שנעשו בנושא.
שכבת כיתות ה הציגה את עבודות החקר שערכו
התלמידים באמצעות דיאגרמות מסוגים שונים.
בדיאגרמות באו לידי ביטוי נתונים כמותיים
ומספריים הרלוונטיים לנושאי החקר השונים.
כיתות ז ו -ח הציגו במצגות ,שהוצגו סימולטנית
על כמה מסכים ,את עבודות החקר שלהם,

בניין "עלית" הישן

שכללו :תמונות שצילמו באתרים שונים ברחבי
העיר ,הסברים ומידע היסטורי ,ושילוב שאלות
מתמטיות בהקשר לנושא החקר .המצגות לוו
בהסבר מילולי של התלמידים לבאי התערוכה.
בנוסף,

הוצגה

תערוכה

בית-ספרית

שבה

תלמידים מכל שכבות הגיל בנו והציגו דגמים
תלת-ממדיים של אתרים מרכזיים ומוכרים בעיר

הספארי

רמת-גן ,כגון :הספארי ,אצטדיון רמת-גן ,צומת
עלית ,אתרים מחייו של ביאליק ועוד .התצוגה
נעשתה תוך מתן דגש על אלמנטים חשבוניים
והנדסיים בדגם ,כגון :גופים הנדסיים ,צורות
הנדסיות ,מספרים וכדומה .הדגמים לוו בהסבר
מתאים.
האווירה החגיגית הודגשה בערב שירה משותף
לכלל בית הספר בהנחייתה של נורית הירש.
להלן דוגמאות ותמונות מהתוצרים של שלב זה.
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דוגמאות מהמצגות של תלמידי כיתות ז ו -ח:

תלמידי כיתות א

תלמידי כיתות ב ו-ג

תלמידי כיתות ד

תלמידי כיתות ה

43

שלב ג
את שיא התכנית היווה החידון המתמטי בנושא
"רמת-גן בת  90בעין מתמטית" .המשתתפים
בחידון היו תלמידי כיתות ד ו -ה .לקראת החידון
נחשפו תלמידי כיתות אלה לתכנים ולרעיון של
מבנה החידון .התכנים ומבנה החידון לקוחים
מההיסטוריה של העיר ,שלבי הקמתה ,אירועים
מרכזיים ,דמויות חשובות שהשאירו את חותמן,
מקומות ואתרים ,והכל תוך התבוננות מנקודת
מבט מתמטית.
לשם הכנת התלמידים ,והיכרותם עם סוג
השאלות אותם יתבקשו לפתור בחידון ,נערך בכל
כיתה שיעור הכנה לקראת מבדקי המיון .בשיעור
הוצגה לתלמידים מצגת המתארת דוגמאות של
אתרים בעיר רמת-גן )למשל ,אתר הבורסה(,
ולאחר מכן שאלות מתמטיות הקשורות למידע
שהוצג .להלן מספר דוגמאות:

מספר חזק 2000

גיליון  ,26יוני 2015

44

משפט קצר המתאר את ההקשר ההיסטורי או
התרבותי של העיר ,ובהמשך שאלה מתמטית
רלוונטית .להלן שתי דוגמאות:
דוגמה ראשונה

דוגמה שנייה )דוגמה נוספת בנספח ד'(
שאלה :6
אתר זיכרון לחללי גוש דן שנפלו במערכות ישראל במתחם תל השומר
במרכז אתר הזיכרון ניצבת אנדרטה .היא בנויה משני עמודים הנישאים
לגובה ,וקיר מחבר ביניהם .על כל אחד מהעמודים סמל צה"ל .באחד כתוב
באותיות מתכת" :הצבי ישראל על במותיך חלל" ,ובמשנהו" :איך נפלו
גיבורים" .בקיר המחבר את שני העמודים נתון לוח שיש ,ובו חקוק" :יד
לבנינו מגוש דן ,כפר אונו ,כפר אז"ר ,בני ברק ,גבעתיים ,גבעת שמואל,
רמת-גן והסביבה ,המתנדבים בעם גואלי מולדת".

בצילום ניתן לזהות צורה של מלבן .ידוע שאורך המלבן  12מ' ורוחבו  3מ'.
מה יהיה שטח המלבן ?

מורי התלמידים עודדו אותם להמשיך ולחקור על
העיר ,ולחבר שאלות מתמטיות בעצמם כהכנה
לשלב המיון לחידון.
לאחר מכן כל תלמידי כיתות ד ו -ה עברו מבדקי

השלב הסופי היה כמובן החידון הבית-ספרי .שיא
הפעילות המתמטית היה ביום זה .ביום זה 4
תלמידים מכל כיתה בשכבות ד ו -ה שעברו
בהצלחה את שלב המיון ,זכו להשתתף ולקחת
חלק בחידון.

התאמה ומיון לקראת החידון .המבדק כלל שאלות
ברוח החידון .בכל שאלה הוצגה תמונה של אתר
מרכזי בעיר ,אישיות או סמל הקשור לרמת-גן,
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חידון
החידון כלל שני שלבים:
בשלב הראשון השתתפו  16תלמידים מכיתות ד
ו -ה 4 ,תלמידים מכל כיתה .שלב זה כלל שאלות
על מורשת העיר ,וגם על ההיבט המתמטי שניתן
לקשור לאותו אירוע/אתר .לדוגמה:

)דוגמה נוספת בנספח ד'(

בשלב השני השתתפו  6תלמידים שקיבלו את
הניקוד הגבוהה ביותר בשלב הראשון של החידון.
שלב זה כלל שאלות נבחרות מתוך שאלות
שחיברו תלמידי כיתות ז ו -ח כחלק ממשימתם
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מעבודות

בסיום שלב זה הוכרזו התלמידים שהגיעו למקום

בפרויקט

זה.

השאלות

שנבחרו,

התלמידים ,הותאמו לשלב זה של החידון והיו

הראשון ,השני והשלישי ,לפי מירב הנקודות

ברוח השאלות שניתנו בשלב הראשון .לדוגמה:

שצברו.
רפלקציה על הפרויקט
בעקבות הפרויקט ,המורות דיווחו על מודעות
והתעניינות רבה יותר של התלמידים במתמטיקה
ובמורשת העיר בה הם גרים – העיר רמת-גן.
תלמידים

תופסים

רבים

המתמטיקה

את

כמשעממת ומנותקת ממציאות חייהם .בעקבות
הפרויקט התקבלה התחושה כי אצל רבים
מהתלמידים חל שינוי ,וכי הם מבינים את הקשר
שבין המתמטיקה והמציאות.
התלמידים אהבו מאוד את הלמידה שנעשתה
באופן חוויתי .הם זכו לצאת וללמוד מחוץ לכיתה,
בסביבתם הקרובה והרחוקה ,יצרו ,צילמו ,חקרו
וביטאו בעבודותיהם רעיונות מקוריים .הלמידה
הפכה עבורם משמעותית ,מאתגרת ועוררה בהם
מוטיבציה רבה ,עניין וסקרנות.
מכאן שכאשר הוצגו התוצרים בתערוכה במסגרת
שבוע החינוך ,הייתה אווירה מיוחדת שעבור
התלמידים היוותה חגיגה אמתית.
לסיכום ,בעקבות הפרויקט ,וגולת הכותרת
החידון,

תלמידים

התוודעו

לצד

אחר

של

המתמטיקה וגילו כי המתמטיקה יכולה להיות
מעניינת ,יפה ,ומשולבת בתחומי תוכן רבים
ובמציאות חייהם.
כמו כן ,אנו רואות בפרויקט זה חשיבות רבה ,שכן
הוא תורם לתלמיד ללמידה משמעותית יותר
ומעמיקה יותר של המתמטיקה ושל נושאים
אחרים ,וללמידה בדרך חווייתית ומהנה.
כיוון שפרויקט זה נעשה על-ידינו בפעם הראשונה
בבית

הספר,

והיה

ראשוני

עבורנו

ועבור

התלמידים ,אנו סבורות כי יש מקום בעת יישום
הדגם הרעיוני בישובים אחרים ,לשקול ולהוסיף
יותר שאלות פתוחות ומאתגרות.
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מבחני המיצ"ב במתמטיקה
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נספח ב'
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נספח ג'
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נספח ד'
שאלה :6
אתר זיכרון לחללי גוש דן שנפלו במערכות ישראל במתחם תל השומר
במרכז אתר הזיכרון ניצבת אנדרטה .היא בנויה משני עמודים הנישאים לגובה ,וקיר מחבר ביניהם.
על כל אחד מהעמודים סמל צה"ל .באחד כתוב באותיות מתכת" :הצבי ישראל על במותיך חלל",
ובמשנהו" :איך נפלו גיבורים" .בקיר המחבר את שני העמודים נתון לוח שיש ,ובו חקוק" :יד לבנינו
מגוש דן ,כפר אונו ,כפר אז"ר ,בני ברק ,גבעתיים ,גבעת שמואל ,רמת-גן והסביבה ,המתנדבים בעם
גואלי מולדת".

בצילום ניתן לזהות צורה של מלבן .ידוע שאורך המלבן  12מ' ורוחבו  3מ' .מה יהיה שטח המלבן ?
א.

האם המלבן הוא ריבוע ?הסבר.

ב.

בצילום ניתן לזהות גם צורה של תיבה.

ידוע שאורך התיבה 3מ'  ,רוחבה  2מ' וגובהה  12מ' .מה יהיה נפח התיבה?
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אפשר גם אחרת

רון הוז
דינה תירוש

״חשבון במבט אחר״  -מודל
דידקטי להוראת מתמטיקה

החומרים להוראת נושאים שונים שהוצאו לאור
במכללות להוראה ,נותרו כמסמכים פנימיים שלא
הופצו ברבים ולא יצאו לאור כספרים.
במאמר זה נציין אבני דרך בחייה של גאולה
ומאפייניה המקצועיים שהתבטאו בספר ,נתאר
את המודל הדידקטי שמוצג בפרק הראשון של
הספר ,נאיר את משמעות המושג ״הבנה״,
שעובר כחוט השני בספר ,ונסיים בהערכה של
הספר.
הספר "חשבון במבט אחר" מאת גאולה ויצמן ז״ל

אנו מקווים כי מאמרנו הקצר יעורר אצל הקוראים

הופיע לפני שנתיים ונועד להיות ספר דידקטיקה

והקוראות רצון לקרוא את הספר "חשבון במבט

של הוראת חשבון ומתמטיקה לתלמידי בית

אחר" ,להכיר את הגישה המוצעת בו ,ולהשתמש

ומדריכות

בה במסגרות המתאימות כספר דידקטיקה

הספר

היסודי,

עבור

סטודנטיות

במכללות להוראה ,ולמורות בקורסים לפיתוח

להוראת חשבון ומתמטיקה.

מקצועי .שני הספרים להוראת חשבון בבתי הספר

על גאולה ויצמן

היסודיים ,של מרים נוסדורף-בלנק )(1968

בקריירה הארוכה שלה ,שנמשכה יותר מ40 -

ועמנואל יפה ) ,(1954הופיעו לפני יותר מ45 -

שנה ,גאולה הציגה מתמטיקה והורתה אותה

שנים ,ותיארו דרכים להוראת נושאים שונים

לתלמידים צעירים ומבוגרים בכל רמות ההשכלה,

והדגימו את הפעלתן ,מבלי להצרין )לנסח ולתת

מבית הספר היסודי ועד למכללה לחינוך .על סמך

צורה( מודל דידקטי שנסמך על ספרות המחקר

ניסיונותיה גאולה פיתחה דרכי הוראה ייחודיות

והעיון בפסיכולוגיה של הלמידה והוראה .גם

התלמידים

שהותאמו

לגיל

ולכישורים
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והתלמידות ,והפעלתן הוצגה בכינוסי מורים

גאולה הייתה מרצה מסורה וקפדנית אשר

הישראלית

השקיעה מחשבה מקורית וייחודית בבניית

]ההפניות בסוף הרשימה[ .כל אלה גובשו והוצרנו

קורסים ,שבהם שילבה נושאים במתמטיקה עם

לכלל מודל דידקטי ,שהוא הפסגה והסיכום

דרכי הוראת נושאים אלו בשיעורים ,ובהצגת

התמציתי של חייה המקצועיים של גאולה .גאולה

הרעיונות המתמטיים והדידקטיים בהם .במטלות

זכתה לראות את הספר זמן קצר לפני שהלכה

שהכינה לסטודנטיות ,ובמיוחד בבחינות ובבדיקתן

מאתנו בטרם עת בגיל .64

השקיעה מחשבה רבה .כך קידמה גאולה מאות

והופיעה

המתמטית

בעיתונות

במסלול

סטודנטיות

להוראת

מתמטיקה

ובמסלולים האחרים .המאפיינים האישיותיים-
מקצועיים של גאולה באו לידי ביטוי בספר
שלפנינו ,וכאן נציג את הבולטים שבהם.
ידיעת המתמטיקה :לגאולה היה ידע מתמטי טוב
בנושאים רבים .הוא נרכש מקריאה של ספרות
מקצועית במקורות שונים ,מן ההצגה ומרעיונות
התלמידות ,וחלק גדול נוצר בחקירה של גאולה
גאולה התחילה את חייה המקצועיים כמורה
לחשבון בבית הספר מצדה בבאר-שבע בסוף
שנות השישים של המאה הקודמת .במקביל
להוראה בבית הספר היא הורתה בתכניות קידום
לתלמידים חלשים ,והעשרה לתלמידים מחוננים
באוניברסיטת בן גוריון ,משרד החינוך ,ועיריית
באר שבע .בכל אלה גאולה הייתה מורה נלהבת
ומלהיבה ,ותלמידיה אהבו אותה ואת המתמטיקה
שלמדו ממנה .מתחילת שנות השמונים גאולה
הדריכה

לחשבון

מורות

בבתי

הספר,

ובהשתלמויות במסגרות שונות ,ובו בזמן קיבלה
את התואר הראשון בספרות ולשון עברית .בסוף

את התכנים שרצתה להציג .הידע הזה אפשר
לגאולה

להעמיק

בחקירה

הרעיונות

של

המתמטיים ובהצגתם בכל רמת העמקה שראתה
לנכון.
התיאוריה והשימושיות :גאולה פעלה בשני
כיוונים המאפיינים מתמטיקאים ודידקטיקנים
טובים :היא ידעה להדגים את הרעיונות העיוניים
)עקרונות ,דרכי פתירה ,תכונות של מושגים
ומבנים( במצבים ופעילויות מחיי התלמידות
והסטודנטיות,

ויכלה

לזהות

ולהראות

את

הרעיונות המתמטיים שבבסיס של התופעות
והמצבים בחיי התלמידות והסטודנטיות.

שנות התשעים גאולה קיבלה את התואר השני

דיוק וקפדנות :גאולה דייקה בביטויי הידע

בין

המתמטי שלה והקפידה על דיוק הניסוחים של

התפיסות על המתמטיקה ועל הוראתה אצל

המטלות

בחינוך,
מורות

ועבודת

הגמר

על-יסודיות״,

שלה:

התפרסמה

״הקשר
בכתב

עת

תלמידותיה.

תכניות

לתלמידות,

ההצגות,

השיעורים,
העבודות

והמאמרים

בינלאומי ) .(Hoz and Weizman, 2008לאחר

שוכתבו מספר גדול של פעמים ,כדי שייראו לה

פרישה מוקדמת מההדרכה במשרד החינוך,

קרובים לשלמות .שעות רבות הושקעו בקריאת

גאולה המשיכה להדריך ולהורות כחברת סגל

התרגילים והמטלות ,ובדיקת הבחינות נמשכה

למורות

עשרות שעות ,כי גאולה קראה וניתחה כל תשובה

להכשרת סטודנטיות,

ובהשתלמויות

למתמטיקה במכללת חמדת הדרום.

מספר פעמים על מנת שתגיע למדידה ״נכונה״
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של הידע של התלמידים ,אשר לא תמיד נוסח

למשמעויות מצמצמות ,כגון ״תורת ההוראה״ או

באופן מסודר וברור.

כהוראה עצמה )בדומה לאוליינס,

התחדשות ויצירתיות :גאולה ניגשה להכנת כל

.(1997

מטלה לא רק עם הידע שלה ,תמיד היא חיפשה

מבנה המודל הוא טרפז אשר חמש שכבותיו

חידושים והפיקה רעיונות יצירתיים ,מתמטיים

מייצגות את שלבי ההוראה המדורגים שיש

ודידקטיים

להכנת

מטלות

מגוונות

וחדשות

Uljens,

ביניהם זיקות גומלין מהותיות.

לתלמידותיה ,בכל הרמות והמסגרות ,שנאגרו
באוסף הגדול שלה.
כישורי ההצגה :גאולה מצאה דרכים להציג את
הרעיונות וההליכים המתמטיים באופנים הלימים
המתאימים

לכל

התלמידים,

הסטודנטיות

והמורות .הבעיות הוצגו בצורות שונות שעוררו
את השומעות לפתור אותן באופנים שהמציאו
בעצמן ,ואפשרו להן להציג ולדון בפתרונות שלהן
כמו גם ברעיונות המתמטיים שעליהם התבססו
באופן גלוי או סמוי.

איור  :1מודל הוראה  -למידה

מודל ההוראה  -למידה

בכל שלב בהוראה יש יחידת הוראה-למידה )ראו

המודל האחוד להוראה ולמידה )ראו איור  ,(1הוא

איור  ,(2בעלת מבנה מעגלי בן שלושה רכיבים –

ליבת הספר ״חשבון במבט אחר״ ,ויש לו ארבעה

פעילויות מורה ותלמידים  -הקשורים בפעולות

מדרגי

גומלין; קביעת מטרות קוגניטיביות לתלמיד ,תכנון

)הייררכי( והוא מתכלל את ההוראה על חמשת

פעילויות הוראה ,ביצוען והערכתן; והתנסויות

חלקיה ושלביה ,למידת התלמידים ,ויחידת

התלמידים ותהליכי הלמידה שלהם .״מטרות

ההוראה על שלושת רכיביה .שנית ,המודל הוא

קוגניטיביות״

עוסקים

מנחה )פרסקריפטיבי(  -פונה למורה ומתאר

בתלמידים ,אך גם ״פעילויות ההוראה״ שלכאורה

בפירוט רב ומצדיק את הפעילויות שעליה לבצע.

נועדו למורה הינן תכנון וביצוע של מעשים

שלישית ,למודל יש בסיס תיאורטי ואמפירי והוא

להפעלת התלמידים ,על מנת להשיג את המטרות

מבוסס על שלושה עקרונות :קונסטרוקטיביזם,

הקוגניטיביות לתלמידים.

מאפיינים

עיקריים.

ראשית,

המודל

ו״פעילויות

הלמידה״

שלפיו רק התלמיד יכול לבנות את הידע שלו
)בתיווך של מבוגר או עמית או בלעדיהם(;
שלמידה של רעיונות והליכים מתמטיים יכולה
לקרות בעת פתירת בעיות חקר ושיח מתמטי
אודות ההתמודדות עם בעיות אלה ,ושיש יתרונות
רבים להוראה הבנויה על דרכי החשיבה של
התלמידים שנחשפו בהתמודדות עם הבעיות.
רביעית ,המודל תוחם את המושג ״דידקטיקה״
מאפיין אותו באופן ברור ומרחיב אותו מעבר

איור  :2מבנה של יחידת הוראה בכל שלב
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המודל המדרגי ושלביו

אחר.

השלב הראשון :לקראת הוראה  -נוגע רק למורה

השלב הפורמלי  -בו תוצג ההסמלה של מושגים

שצריכה ללמוד את התוכן המתמטי וההיבטים

ורעיונות מתמטיים שנוצרו על-ידי התלמידים

הפדגוגיים והדידקטיים של הנושא ולהשתדל

בשלב הטרום-פורמלי ,ואשר הם נתנו להם

ליצור ראייה רחבה וכוללת שלו .כך המורה עשויה

משמעות ראשונית/התחלתית .לשלב הזה עוברים

להפחית את התלות בספר הלימוד ,להגמיש את

רק לאחר שחלק גדול מן התלמידים יכולים

השימוש בו ובחומרי הלמידה המצויים בשוק,

להשתמש במידה מספקת במונחים וסמלים

ולהתאים לצרכים ולנסיבות הייחודיות בכיתתה.

מתמטיים להבעת הרעיונות שלהם .זאת ,כדי

התוכן המתמטי :הוא הרעיונות והעקרונות

להימנע משימוש ותפעול סמלים שאין להם

המתמטיים של המושג והפעולות בו אשר שזורים

המשמעויות המתמטיות המקובלות.

ברעיונות הדידקטיים עד כי קשה לבודדם.
ההיבטים הפדגוגיים והדידקטיים :הם הידע
התוכני-פדגוגי הייחודי למורות .רכישת הידע
המתמטי על-ידי מורות הנה מאוד בעייתית מפני
שכמעט אין ספרות מתאימה למורות שלא למדו
די מתמטיקה או אינן לומדות את הוראת המקצוע.
בספר ניתן לכך פתרון חלקי על-ידי הצגה
מפורטת של הרעיונות המתמטיים הקשורים
למספר מושגים ופעולות מתמטיים ,בצד הצעות
להפיכת טקסט מתמטי לכלי מועיל בהוראה.

שלב החישוב בעל פה ,החקירה והאמידה  -בו
התלמידים ילמדו עובדות יסוד ו/או עובדות
מורכבות על מערכות המספרים והפעולות בהן,
יחשבו בעל-פה ,עובדות מורכבות ,ימציאו דרכים
בלתי-אלגוריתמיות לחישובים ולפתירת בעיות
במצבים מציאותיים ,יצרינו וילמדו אסטרטגיות
לחישוב בעל-פה כמו גם תכונות של תופעות
מתמטיות ,יסבירו ויצדיקו את דרך החישוב או
הפתירה שלהם של בעיות ,ילמדו את הזיקות בין
מספרים לבין פעולות החישוב בהם ,ירחיבו את

ארבעת השלבים הבאים  -כוללים הנחיות

המשמעויות של המושגים ,וילמדו לאמוד את

ועקרונות הנוגעים להוראה והלמידה עצמן שבהם

התוצאות של פעולות לצורכי בקרה על החישובים

המורה והתלמידים מעורבים באופן פעיל .כל אלה

או הפתירה .המורה תוכל להתאים את ההוראה

מכוונים ומתבצעים על-ידי יחידת ההוראה לנושא

למאפיינים הייחודיים של הכיתות על-ידי בחירה

השיעור.

באחד משני מסלולים – בסיסי ומתקדם.

השלב הטרום פורמלי  -בו יתמודדו התלמידים

המסלול הבסיסי פשוט יותר והוא ממוקד

עם משימות ובעיות רלוונטייות ללא הסמלה,

בחישובים בעל-פה וביסוס הידיעה של עובדות

ומונחים מתמטיים פורמליים מקובלים .חשיבות

היסוד וחקירתן .עיקרו של המסלול המתקדם

השלב הזה מודגשת מאוד מפני שבהתנסויות

יותר הוא חישובים מנטליים מומצאים של עובדות

כאלה אפשר וצריך לספק לתלמידים הזדמנויות

מורכבות ,חקירתן ואמידתן .הפעילויות בשני

רבות ותנאים ליצור מושגים ורעיונות ואף

המסלולים מחייבות שימוש בהליכים חזרתיים

להמלילם ,ללא צורך ,אף כי תלמידים יוכלו

בעלי אופי אלגוריתמי ,שידיעתם תהיה הבסיס

בשלב

לניסוח אלגוריתמים בדרכים המקובלות ואולי גם

לסמלם

בעצמם

)ההסמלות

יוצגו

הפורמלי( .את הבעיות והמשימות הללו אפשר
לפרוש על פני שיעורים אחדים לפני ההוראה
הפורמלית ,גם בזמן שהתלמידים לומדים נושא

בדרכים נוספות.
שלב האלגוריתמים  -יבוא אחרי שהתלמידים
יודעים

את

המהות
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המתבצעת על-ידי כל אלגוריתם בנסיבות שונות,

 ."(1997בצד הגדרה זו ניתנת גם הבחנתו של

יכולים לשלוף עובדות יסוד במהירות ,ויש להם

סקמפ בין ״הבנה אינסטרומנטלית" )איך עושים(

מיומנות טובה בחישובים מנטליים ,בחקירות

לבין "הבנה רלציונית" )מה עושים ומדוע?(

ובאומדן והערכה של תוצאותיהן של פעולות

).(Skemp, 1976

האלגוריתמים

לאחר הבהרת המושג ״הבנה״ מוצעות בספר

מורכבות.

המורה

תציג

את

המקובלים לפעולות ,אשר יוצרנו על בסיס הידע

דרכי הוראה שנועדו לפיתוח חשיבה והבנה

הנ״ל ,ותתאפשר למידתם עד כדי ביצועם השוטף,

מתמטיות ,ואשר נשענות במידה רבה על תורתו

אשר ילווה בנימוקים המתמטיים של התלמידים

של פרקינס .האחת הנה התמודדות עם בעיות לא

לצעדים ,באלגוריתמים ובהצגת הקשר שלהם

מוכרות

משימות

לתכונות של מערכות המספרים.

להתמודדות או בעיות לא מוכרות לפתירה היא

ההוראה לפי המודל הדידקטי – ובכלל זה הצגה
של מספר תכנים מתמטיים ודידקטיים )שלב א( –
מסייעים להבנת רכיבי המודל והזיקות ביניהם,
כמו גם את מאפייניו בנסיבות הוראתיות מגוונות.
לא נוכל להדגים את הפעלת המודל במסגרת
המצומצמת

של

המאמר,

ואנו

מפנים את

הקוראות/ים לספר.
מבט תיאורטי ומעשי על הבנה בחשבון
הקריאה בספר "חשבון במבט אחר" מעוררת
מחשבות ,שאלות ,הערות והארות .מכל אלה
בחרנו להתמקד במילה המופיעה מספר רב של
פעמים ,ולעמוד על המשמעויות ועל השימושים
בה ,והיא המילה "הבנה" שהופיעה בספר 79
פעמים .בחינת המופעים של "הבנה" העלתה
שיש בספר התייחסויות תיאורטיות אליה ,מחד
גיסא ,והיא מעוררת בעיות מאתגרות אותן אפשר
להציג בכיתות ,מאידך גיסא.
השאלה הטבעית ביותר היא איך מוגדרת "הבנה"
בספר "חשבון במבט אחר"? התשובה הברורה
שנסמכת על הגישה הביצועית של פרקינס )עמוד
 (10הנה "הבנה היא מטרה ,תהליך וגם תוצר,
ופירושה ללכת מעבר לתכנים ,לבצע ביצועים,
כגון להסביר את הדבר )מושג ,רעיון( במילים
שלך ,לתת דוגמאות לדבר ,להחיל אותו על תכנים
שונים ,להצדיק ולנמק אותו ,להשוות או להנגיד
אותו לרעיונות שונים ,לתפוס אותו בהקשרים
אחדים ולהכליל מתוכו ) Perkins & McGinnis,

)עמודים :(12-13

"הצגת

דרך יעילה ומאתגרת לפתח הבנה מתמטית,
היות

שבמהלך

ההתמודדות

עם

הבעיות

התלמידים משתמשים במושגים הנמצאים במאגר
הידע שלהם והופכים אותם לידע פעיל" .השנייה
הנה )עמוד  [...]" (10באמצעות הצבת מצבים
תלויי-הקשר הדורשים מהם ניתוח ,דיון וקבלת
החלטות ,נימוקים ,הסברים והערכות .נראה
שהדרך הטובה ביותר להביא את התלמידים
לקראת הבנת המתמטיקה היא ללמד את
המקצוע דרך פתירת בעיות .בעיה מאלצת את
הלומד ליישם באופן פעיל רעיונות קודמים
המאוחסנים במוחו .בדרך זו הוא חייב להציג
הסברים לדרכי פתרונו ולשכנע בנכונותן .שיח זה
ודיונים אלה הם לב העשייה המתמטית".
על-פי ההבחנה של סקמפ בין שני סוגי ההבנה,
מבהירה גאולה ויצמן כי יש לטפח את ההבנה
הרלציונית שיכולה לספק הזדמנויות לחשיבה
ולדיון ברעיונות המתמטיים ,ודנה בכך במקומות
אחדים ,שמהם נזכיר שניים .בפרק השני ,העוסק
בהוראת כפל )וחילוק( במספרים טבעיים ובאפס
בבתי ספר ,מוצגים אופנים שונים לפיתוח
ולהעמקה של ההבנה המושגית של כפל וחילוק
אצל

ילדים,

וגם מוצגות

לקוראים

שאלות

ספציפיות ,לא שגרתיות ,שמטרתן פיתוח הבנה
)למשל :האם נוכל להתחיל בביצוע הכפל בכל
מקום שנחליט עליו או שמא אנו חייבים להתחיל
בכפל היחידות?( .בפרק השלישי ,המתאר יישום
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המודל בהוראת המושגים יחס ופרופורציה בקורס

ההוראה שלו ומעצימים אותו מההיבט האישי

במכללה אקדמית להוראה ,יש התייחסות רחבה

והמקצועי גם יחד".

יחס

הוראה המסתמכת על ידיעת דרכי פתירה יכולה

לדרכים

ופרופורציה ,ולפוטנציאל שיש להתייחסות לכל

להועיל )עמוד " :(9מחקרים בתחום הוראת

אחת מדרכי הפתירה לפיתוח הבנה רחבה

המתמטיקה מצביעים על כך שהוראה התומכת

ומקיפה של התכונות המאפיינות של כל אחד

בחשיבה של הילדים מקדמת את ההבנה

משני המושגים.

המתמטית שלהם ).(Hiebert & Wearne, 1993

גאולה ויצמן מציגה את החשיבות שיש לידע

לומדים ניגשים למטלות חדשות עם מלאי של

מורים על דרכי חשיבה של ילדים באופן מתומצת

הבנות שרכשו ,ומתוך הבנות אלו הם בונים

וברור" :לא די שהמורה מציגה לתלמידים משימות

משמעות למצבים החדשים )."(Hiebert, 1999

מאתגרות כדי לפתח את ההבנה המתמטית

גאולה ויצמן ביססה את הספר על העיקרון כי

שלהם אלא שעליה להכיר ולהבין דרכי חשיבה

דרכי חשיבה של תלמידים ואופי ההבנה שלהם

של לומדים) ".עמוד  .(14כי "מחקרים על חשיבה

צריכים להיות נקודת המוצא ואבני היסוד בהוראת

של ילדים מראים ,שבמקרים שמאפשרים להם,

המקצוע ,ועליהן תבסס המורה את הצגת

רבים מהילדים ניגשים לפתירת בעיות בדרכים

המושגים החדשים שהיא מתכננת ללמד .עיקרון

שונות מאלו של מבוגרים .הגישות והאסטרטגיות

זה מתבטא בתת-הכותרת של הספר :״דרכי

שילדים נוקטים בבואם לפתור בעיות הן הגיוניות

חשיבה של תלמידים כאבני יסוד בהוראת

וניתנות להבנה כשמפרשים אותן על-פי החשיבה

מתמטיקה ולמידתה״.

וההבנה של הילד ובהתייחס לגילו" ) Campbell,

גאולה ויצמן אימצה את ההגדרה הביצועית

& Pungello, Miller-Johnson, Burchinal,

למושג ״הבנה״ ,שנוגעת בעיקר לתלמידים אך

 .(Ramey, 2001וגם :״ילדים יכולים לפתח

במקביל למשמעות זו ״הבנה״ מופיעה פעמים

לפני

רבות במשמעות השגורה )הרעיונית-מושגית

שייחשפו לנוסחאות ולדרכי הפתרון המקובלות

היומיומית(

הבנה

)למשלHiebert & Wearne, 1993 ,Hiebert, ,

מיוחסת או נדרשת מן המורה והתלמידים,

.(1999

ודוגמאות לכך הן :״על המורה להבין...״; ״המורים

המורות יכולות להתוודע לדרכי פתירה של

משתמשים במגוון אסטרטגיות הערכה כדי להבין

תלמידיהן הן באמצעות מחקרים רלוונטיים והן

כיצד מתפתחים רעיונותיהם של התלמידים״; ״על

על-ידי התבוננות בדרכים בהן תלמידים פותרים

המורה למתמטיקה ] [...להבין כי תפקידו העיקרי

משימות מאתגרות )עמוד " :(11מורה הנחשף

הוא לעסוק ברעיונות מתמטיים...״; ״התלמיד

לדרכי החשיבה של הילדים במהלך ההוראה,

אמור להבין את המספר מבחינת הכמות...״;

מקבל תמונה מהימנה יותר על תלמידיו ומסוגל

ו״להבנה רחבה של מושג המספר מגיע התלמיד

להעריך נכונה את התפתחות הידע שלהם ואת

בסוף כיתה ג" .שתי המשמעויות ל״הבנה״ שונות

יכולות ההתמודדות שלהם .מתוך כך באפשרותו

וסותרות ואין הסבר לקיומן זו בצד זו.

פרוצדורות

מגוונות

של

משלהם

פתרון

לפתרון

בעיות

הבעיות

לתכנן היטב את פעילויות ההוראה-למידה,
ולהתייחס בכובד ראש ליכולות ולצרכים השונים
של תלמידיו .מלבד זאת הוא מעשיר את עצמו
באסטרטגיות וברעיונות המרחיבים את רפרטואר

שנותרה

בלתי

מוגדרת.

הערכה
״חשבון במבט אחר״ הוא ספר דידקטיקה מבוסס-
מחקר אשר מכיל פעילויות הוראה ולמידה במודל
מורכב אך מפורט .הספר יכול להיות ספר
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הדידקטיקה הבסיסי והתקני בכל המסגרות שבהן

חישובים רבים בעל-פה וידיעה של עובדות

מורים למתמטיקה – בבתי הספר ,במכללות

בסיסיות שביסוסן יסייע בהוראת האלגוריתמים.

להוראה ,ובפעולות לפיתוח המקצועי של מורות.

בהיבט הדידקטי חוזקו של המודל הוא שחלק

למודל הדידקטי יש יתרונות וחסרונות אשר על

מפעילויות ההוראה נועדו להאט את הצגת

אחדים מהם נצביע.

החומר

חוזקו העיקרי של המודל הוא כלליותו ,אשר

התלמידים החזקים להתקדם בקצב שלהם .כך

מאפשרת להורות לפיו בכל הכיתות ובכל

אפשר להאט את קצב הפעילויות ולספק לרוב

הנושאים .גמישות זו של המודל מחייבת את

התלמידים זמן רב לחשיבה והתמודדות ,ללא

המורה להתאים את השימוש בו למגוון של

לחץ זמן ,ולקבל ולדון בתגובותיהם של כלל

תלמידים ,כיתות ונושאים ,ולכן מקשה על

התלמידים בכיתה.

השימוש בו הלכה למעשה בבית הספר או
בהשתלמויות קצרות למורות .לעומת זאת אופי
התכניות במכללות להוראה יכול להקל על
הסטודנטיות ללמוד ולהשתמש במודל ביתר
קלות.

המורה

על-ידי

ואת

הדחיפה

של

יתרונות נוספים של הספר הם שהוא קל לקריאה,
יש בו העמקה ופירוט של הרעיונות המתמטיים,
הצגה מלאה של הרעיונות המתמטיים בשני
נושאים

–

כפל

בטבעיים

ובאפס,

ויחס

ופרופורציה ,הרעיונות והשיקולים הדידקטיים

יתרונות נוספים של המודל הדידקטי הם הכללת

מוצגים בהרחבה בלוויית דוגמאות מפורטות

ההכנה להוראה במודל ,אשר במשך הזמן יביא

מכיתות בית הספר היסודי ,והוראה במכללה

לרכישה ,בנייה ,הרחבה ,וביסוס מתמטי ודידקטי

להוראה .מבחינה זו הספר הוא תבנית שלתוכה

של ידע המורה; הפרדה בין פעילויות המורה ובין

המרצות והמדריכות הפדגוגיות יכולות לצקת את

למידה(;

הידע שלהן ,וכך להעשיר ולהרחיב אותו ולעשותו

הפרדה בין בלתי פורמלי לפורמלי; מתן לגיטימיות

בהוראת

פעילויות
ומעמד

התלמידים
חשוב

)התמודדות,

לידע

ולפעולות/פעילויות

לנכס

חשוב

לעוסקות

ולעוסקים

מתמטיקה.

אינטואיטיביות ובלתי פורמלייות של התלמידים;

מקורות
יפה ,ע' ) .(1954הוראת החשבון בבית הספר היסודי.
נוסדורף-בלנק ,מ' ) .(1968מתודיקה של הוראת החשבון וההנדסה .אוצר המורה.
Campbell, F. A., Pungello, E. P., Miller-Johnson, S., Burchinal, M., & Ramey, C. T.
(2001). The development of cognitive and academic abilities: Growth curves
from an early childhood educational experiment. Developmental Psychology,
37(2), 231-242.
Hiebert, J. (1999). Relationships between research and the NCTM Standards. Journal
for Research in Mathematics Education, 30(1), 3-19.
Hiebert, J., & Wearne, D. (1993). Instructional tasks, classroom discourse, and
students' learning in second-grade arithmetic. American Educational Research
Journal, 30, 393-425.

מספר חזק 2000

גיליון  ,26יוני 2015

59

Hoz, R., & Weizman, G. (2008). A revised theorization of the relationship between
teachers' conceptions of mathematics and its teaching. International Journal of
Mathematical Education in Science and Technology, 39(7), 905-924.
Perkins, D., & McGinnis, E. (1997). Understanding SNMP MIBs. Upper Saddle River,
NJ: Prentice-Hall.
Skemp, R. R. (1976). Relational understanding and instrumental understanding.
Mathematics Teaching, 77(3), 20-26.
Uljens, M. (1997). School didactics and learning. Hove: Psychology Press.
פרסומים נבחרים של גאולה ויצמן
ויצמן ,ג׳ ) .(1996מסר ערכי גם בטקסט לימודי .על״ה.24-21 ,18 ,
ויצמן ,ג׳ ) .(1999אל המכפלה הגדולה ביותר :מדברים ועושים מתמטיקה .מספר חזק.20-16 ,17 ,
ויצמן ,ג׳ ) .(1999מודל להוראת ולמידת מתמטיקה באמצעות חקר .מספר חזק.5-7 ,18 ,
ויצמן ,ג׳ וברט ,ח׳ ) .(2002העיתון כמושא למחקר .מספר חזק .25-20 ,4 ,2000
ויצמן ,ג׳ ) .(2006הוראת הנושא יחס ופרופורציה במכללות להכשרת מורים ,הרצאה בכינוס במכללת
גורדון.

פרופ' דינה תירוש
חברת סגל בחוג לחינוך
מתמטי ,מדעי וטכנולוגי,
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הכשרת מורים וקידום
מקצועי של מורים וגננות,
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ובלמידתה.

פרופ' רון הוז
גימלאי מאוניברסיטת בן גוריון,
בעל תארים במתמטיקה
ובפסיכולוגיה חינוכית
וקוגניטיבית מהאוניברסיטה
העברית .ממקימי המחלקה
לחינוך באוניברסיטת בן גוריון,
וראש היחידה להכשרת מורים
והיחידה לקידום המקצועיות
בחינוך שאותה ייסד .תחומי
המחקר שלו היו ידע ולמידה
של סטודנטים בחינוך הגבוה.
תכנן והפעיל מערכות
להכשרת מורים המשולבות
עם בתי הספר התיכוניים.
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דיווחים מהשטח

קסם "העשרות השלמות" פעילות
רונית
בסן-צינצינטוס יצירתית בחיבור שני מספרים
דורית פטקין שסכומם עשרות שלמות:
 100 ,10 1ו1000 -
אנשים שונים פותרים אותה משימה בדרכים שונות "אישיות" ,עובדה שמקנה תחושה שהמתמטיקה
אינה רק מקצוע נוקשה ,אלא יש בה גם גמישות .פיתוח דרכי פתירה מקוריות מאפשר שליטה בתהליך,
ותורם לביטחון עצמי" .תובנה מספרית מתבטאת בראייה אינטואיטיבית של מבנים מתמטיים ובקישורם
לפעולות חשבון ,בתחושה שקיים קשר בין דברים ,ביכולת גיוס ידע וניסיון קודם על מנת לפתח
אסטרטגיות פתרון שונות ,בהבנת דרכי פתירה שונות ובגילוי פתיחות לדרכים חדשות) ".משרד החינוך,
 ,2006עמ' .(11
התובנה המספרית מתייחסת להתמצאות מתמטית כללית ,ולא רק לפרק מתמטי מסוים ,וכוללת בחינת
מרחב הגיוון והיעילות של דרכי פתירה שונות; פתירת תרגיל חדש על סמך תרגיל ידוע ומוכר; פירוק
מבנה מספרי באריתמטיקה למרכיביו ,וצירוף של מרכיבים ליחידות מורכבות יותר; חישובים בעל פה;
חישוב יעיל; אומדני מידות שונות; הבנת נחיצות הבקרה; בחינת סבירות של תוצאות; איתור טעויות;
הכרת שיטות בקרה; תפישת מושגים; והעלאת השערות ברמה אינטואיטיבית.
הפעילות המתוארת להלן עוסקת במשימה מודרכת של חקר הנושא :חיבור שני מספרים שסכומם
עשרת שלמה בלוח המאה ובלוח האלף ,מתוך רצון לעודד פיתוח תובנה מספרית ,תוך שילוב כל
התחומים המוזכרים לעיל ,שראוי לעסוק בהם.
מטרות הפעילות הן:
 .1חזרה על לוח החיבור;
 .2הרחבת ההיכרות עם מספרים שסכומם עשרות שלמות:
;10,20,30,40,50,60,70,80,90,100
 .3שימוש מושכל בלוח המאה ובלוח האלף;
 .4רישום שיטתי של תרגילים;
 .5פתרון משימה בדרכים שונות.
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עשר משימות מדורגות  -מיועדות לתלמידים החל מכיתות א-ב ועד תלמידי כיתות ו
המשימות מבוססות על העיקרון של שימוש בכרטיסיות שעליהן מופיעות הספרות,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 :
 10) 0 ,1 ,2כרטיסיות ,כמספר הספרות(.
המטלה :ליצור בעזרת הכרטיסיות מספרים כך שסכומם יהיה מורכב מעשרות שלמות בלבד ,כמו,10 :
.1000.... ,100....20
חשוב לציין בפני התלמידים שאין אפשרות להשתמש בספרה אחת יותר מפעם אחת בכל תרגיל .יש
לחדד בפניהם את העובדה שמספר חד-ספרתי מיוצג על-ידי ספרה אחת ולכן יורכב מכרטיסיה אחת,
מספר דו-ספרתי יורכב על-ידי שתי כרטיסיות ,ומספר תלת-ספרתי על-ידי שלוש כרטיסיות .יש לדון עם
התלמידים על ההבדל בין ספרה למספר.
יש להציג בפני התלמידים את המשימה או המשימות המתאימות לשכבת הגיל שלהם ,כאשר אפשר
להתחיל תמיד במשימה הראשונה .בתחילת הפעילות אפשר לבקש מהתלמידים לבחור ולהציב את
הכרטיסיות עם הספרות המתאימות במקומות הריקים.
המשימות מיוצגות ב 10 -תבניות:
לאחר כמה התנסויות ,יש לבקש מהתלמידים לתאר במילים שלהם מה הם מתבקשים לבצע במשימה
או במשימות שהוצגו לפניהם ,ולהסביר ולנמק את טיעוניהם.
לחילופין ,אם התלמידים בעלי יכולת הכללה גבוהה ,קיימת אפשרות להציג בפניהם את המשימות
באופן מילולי ,לבקש מהם לייצג זאת בתבנית  -בכתיב מתמטי ,ורק בשלב מאוחר יותר לחשוף בפני
הלומדים את המשימות כפי שהן מיוצגות בתבניות ולהשוות עם הייצוג שהם מצאו.
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להלן תיאור עשר המשימות במילים:
א .סכום של מספר חד-ספרתי ומספר חד-ספרתי
הוא .10

ו .סכום של מספר תלת-ספרתי ומספר דו -ספרתי
הוא בעשרות שלמות.

ב .סכום של מספר דו-ספרתי ומספר חד-ספרתי
הוא בעשרות שלמות.

ז .סכום של מספר תלת-ספרתי ומספר דו-ספרתי
הוא במאות שלמות.

ג .סכום של מספר דו-ספרתי ומספר דו-ספרתי
הוא בעשרות שלמות.

ח .סכום של מספר תלת-ספרתי ומספר תלת-ספרתי
הוא בעשרות שלמות.

ד .סכום של מספר דו-ספרתי ומספר דו-ספרתי
הוא .100

ט .סכום של מספר תלת-ספרתי ומספר תלת-ספרתי
הוא במאות שלמות.

ה .סכום של מספר תלת-ספרתי ומספר חד-ספרתי
הוא בעשרות שלמות.

י .סכום של מספר תלת-ספרתי ומספר תלת-ספרתי
הוא .1000

השאלות שעולות מביצוע המשימות
מהם התרגילים השונים שמקיימים את התבנית? כמה תרגילים שונים ניתן לכתוב לתבנית? מהם
התרגילים שבוודאות אינם מקיימים את התבנית? האם יש מספר נוסף מתאים שמקיים את התבנית?
משימה א :סכום של מספר חד-ספרתי ומספר חד-ספרתי הוא 10
התמודדות עם המשימה בעשרת הראשונה 0 +
מומלץ לעודד את התלמידים לצבוע בצבע זהה כל שתי משבצות של מספרים שסכומם הוא . 10
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

שימו לב :הכרטיסיות עם הספרות  ,5 ,0אינן לוקחות חלק במשימה ,הסבירו מדוע.
פתרון שיטתי מביא לארבע אפשרויות בלבד של פתרון.4+6=10 ,3+7=10 ,2+8=10 ,1+9=10 :
מומלץ לעודד בקרב התלמידים דיון בשאלה מדוע ההצגה של פתרון  9+1זהה להצגה של הפתרון
.1+9
משימה ב :סכום של מספר דו-ספרתי ומספר חד-ספרתי הוא בעשרות שלמות
יש לחבר מספר דו-ספרתי עם מספר חד-ספרתי כך שהסכום שיתקבל יהיה מספר בעשרות שלמות.
שאלות שכדאי לשאול:
 .1מהו המספר הדו-ספרתי הקטן ביותר שניתן ליצור מכרטיסיות הספרות?
 .2מיהי הכרטיסייה המייצגת את המספר החד-ספרתי הקטן ביותר שניתן לחבר למספר דו-ספרתי
)מתוך הכרטיסיות שנותרו( כך שיתקבל מספר בעשרות שלמות?
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 .3האם זאת כרטיסיה יחידה או שיש עוד כאלה?
אפשר לתת מספר תבניות ריקות אותן יכולים התלמידים להשלים .בשלב מאוחר יותר ניתן להציג
טבלה ריקה ולבקש להשלים אותה ,כאשר בתרגיל הראשון יהיה המחובר הראשון הנתון המספר הדו-
ספרתי הקטן ביותר האפשרי ,והמחובר השני ,הוא המספר החד-ספרתי המתאים לו .כך יירשמו כל
התרגילים ברצף ובהקפדה על "כיסוי" כל האפשרויות של המספרים הדו -ספרתיים ,מספרת העשרות
הקטנה ביותר  1 -עד לספרת העשרות הגדולה ביותר .9 -
להלן רישום שיטתי על-פי ספרת העשרות
לדוגמה) 32+8=40 :מתחילים במחובר הדו-ספרתי( .המספר הדו-ספרתי הבא אחריו שספרת
העשרות שלו  3יהיה  ,34כלומר  33) .34+6=40אינו מתאים כי מופיעה בו הספרה  3פעמיים(.
במשימה זו הספרות היוצרות את המחוברים חייבות להיות שונות ,הן מורכבות מכרטיסי הספרות.
92+8=100
93+7=100
94+6=100
96+4=100
97+3=100
98+2=100

81+9=90
83+7=90
84+6=90
86+4=90
87+3=90
89+1=90

71+9=80
72+8=80
74+6=80
76+4=80
78+2=80
79+1=80

61+9=70
62+8=70
63+7=70
67+3=70
68+2=70
69+1=70

51+9=60
52+8=60
53+7=60
54+6=60
56+4=60
57+3=60
58+2=60
59+1=60

41+9=50
42+8=50
43+7=50
47+3=50
48+2=50
49+1=50

31+9=40
32+8=40
34+6=40
36+4=40
38+2=40
39+1=40

21+9=30
23+7=30
24+6=30
26+4=30
27+3=30
29+1=30

12+8=20
13+7=20
14+6=20
16+4=20
17+3=20
18+2=20

התמודדות עם המשימה באמצעות לוח מאה כאשר מוצגים המספרים שנמצאו מתאימים
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הסבר לדוגמה:
לכל אחד מהמספרים הדו -ספרתיים שספרת היחידות שלהם  ,1שהם הטור הצבוע בצבע צהוב ,ניתן
להוסיף את המספר החד-ספרתי בשורה העליונה שצבוע בצהוב ,כלומר ,את המספר  ,9כדי שיתקבל
סכום בעשרות שלמות.81+9 71+9 61+9 51+9 41+9 31+9 21+9 :
באותו אופן אפשר לחבר בטור המספרים שספרת היחידות שלהם  ,2את אלה שצבעם ירוק ,עם
המספר החד -ספרתי  , 8שאף הוא צבוע בירוק .לכל טור של מספרים דו-ספרתיים מתאים מספר חד-
ספרתי הזהה לו בצבע ,כך שהסכום הוא עשרות שלמות.
רישום שיטתי על-פי ספרת היחידות
29+1=30
39+1=40
49+1=50
59+1=60
69+1=70
79+1=80
89+1=90

21+9=30 12+8=20
13+7=20
14+6=20
16+4=20
17+3=20
18+2=20
31+9=40 32+8=40
23+7=30
24+6=30
26+4=30
27+3=30
38+2=40
41+9=50 42+8=50
43+7=50
34+6=40
36+4=40
47+3=50
48+2=50
51+9=60 52+8=60
53+7=60
54+6=60
56+4=60
57+3=60
58+2=60
61+9=70 62+8=70
63+7=70
74+6=80
76+4=80
67+3=70
68+2=70
71+9=80 72+8=80
83+7=90
84+6=90
86+4=90
87+3=90
78+2=80
81+9=90 92+8=100 93+7=100 94+6=100 96+4=100 97+3=100 98+2=100

התמודדות עם המשימה באמצעות לוח מאה כאשר מודגשים המספרים שלא נמצאו מתאימים.

ניתן לראות עוד לפני תחילת ביצוע המשימה כי המספרים שספרת היחידות שלהם היא  5או  ,0וכן כל
המספרים הדו-ספרתיים שספרותיהם זהות ,וכל המספרים שסכום ספרותיהם  10לא מתאימים ,ואינם
עונים על כללי המשחק.
משימה ג :סכום של מספר דו-ספרתי ומספר דו-ספרתי בעשרות שלמות
זאת הרחבת הפעילות המתבססת על ידע קודם .יש לחבר שני מספרים דו-ספרתיים כך שיתקבל
מספר המיוצג בעשרות שלמות .ניתן להקשות :בהינתן מספר דו ספרתי ,יש לחבר לו את המספר הדו-
ספרתי הקטן ביותר ,כך שיתקבל מספר המיוצג בעשרות שלמות .יש להתבונן בעמודות לוח המאה
ולחקור את הקשר בין שתי העמודות הצהובות .באותו אופן יש לבדוק את הקשר בין שתי העמודות
הירוקות וכן בין שתי העמודות החומות והכחולות.
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שימו לב :בין כל זוג עמודות נוצרו  12תרגילים.
הסבר :כאשר מחפשים להתאים ולחבר מספר דו-ספרתי למספר דו-ספרתי ידוע ,ספרת היחידות
תיבחר בדיוק כפי שנעשה במשימות הקודמות ,כלומר ,ייבחר מספר עם ספרה המשלימה לעשרת .כדי
להשלים את ספרת העשרות ,יש לבחור מבין כל הקלפים שנותרו את הקלף של המספר הקטן ביותר.
רישום שיטתי על-פי ספרת העשרות
61+29=90 71+29=100 81+29=110 92+18=110

51+29=80

31+29=60 41+29=70

21+39=60

12+38=50

72+18=90 83+17=100 93+17=110

62+18=80

52+18=70

32+18=50 42+18=60

23+17=40

13+27=40

74+16=90 84+16=100 94+16=110

63+17=80

53+17=70

34+16=50 43+17=60

24+16=40

14+26=40

76+14=90 86+14=100 96+14=110

67+13=80

54+16=70

36+14=50 47+13=60

26+14=40

16+24=40

78+12=90 87+13=100 97+13=110

68+12=80

56+14=70

38+12=50 48+12=60

27+13=40

17+23=40

69+21=90 79+21=100 89+21=110 98+12=110

57+13=70

39+21=60 49+21=70

29+31=60

18+32=50

58+12=70
59+21=80

רישום שיטתי על-פי ספרת היחידות
21+39=60
12+38=50
13+27=40
14+26=40
16+24=40
17+23=40
18+32=50
29+31=60
31+29=60
32+18=50
23+17=40
24+16=40
26+14=40
27+13=40
38+12=50
39+21=60
41+29=70
42+18=60
43+17=60
34+16=50
36+14=50
47+13=60
48+12=60
49+21=70
51+29=80
52+18=70
53+17=70
54+16=70
56+14=70
57+13=70
58+12=70
59+21=80
61+29=90
62+18=80
63+17=80
74+16=90
76+14=90
67+13=80
68+12=80
69+21=90
71+29=100 72+18=90 83+17=100 84+16=100 86+14=100 87+13=100 78+12=90 79+21=100
81+29=110 92+18=110 93+17=110 94+16=110 96+14=110 97+13=110 98+12=110 89+21=110
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משימה ד :סכום של מספר דו-ספרתי ומספר דו-ספרתי כך שיתקבל המספר .100
שימו לב :סכום היחידות בשני המספרים הדו-ספרתיים צריך להיות עשרת שלמה ,וסכום העשרות של
שני המספרים הדו-ספרתיים צריך להיות .9
גם במשימה זאת לא ניתן להשתמש בספרה  .0וכן לא ייתכן שימוש בספרה  5כספרת יחידות.
המשימה באמצעות לוח מאה

כאשר מוצגים המספרים שנמצאו מתאימים

כאשר מודגשים המספרים שלא נמצאו מתאימים

פתרונות באמצעות לוח המאה )כל הסכומים הם (100
לפי ספרת העשרות
=41+59
=42+58
=43+57
=47+53
=48+52
=49+51

=31+69
=32+68
=36+64
=39+61

=21+79
=24+76
=26+74
=29+71

לפי ספרת היחידות
=13+87
=14+86
=16+84
=17+83

=14+86
=24+76
=74+26
=84+16

=13+87
=43+57
=53+47
=83+17

=32+68
=42+58
=52+48
=62+38

=21+79
=31+69
=41+59
=51+49
=61+39
=71+29

משימה ה :סכום של מספר תלת-ספרתי ומספר חד-ספרתי בעשרות שלמות.
יש לבנות לוח ולהמשיכו עד .1000
• מומלץ לעודד תלמידים לרשום בצורה שיטתית את כל התרגילים )ניתן באמצעות אקסל( ולמחוק
את המספרים המורכבים מספרות זהות.
• אפשר לשחק במשחק "רצף התרגילים" ,נתון התרגיל259 + 1 = :
מה יהיה התרגיל הבא אחריו ברצף? תשובה263 + 7 = :

• אפשר להציג בפני תלמידים בעלי יכולת טובה מספר חד-ספרתי ולשאול אילו מספרים תלת-
ספרתיים מתאימים להוסיף למספר החד-ספרתי ,כדי שיתקבל סכום בעשרות שלמות .וכן את
השאלה :מיהו המספר התלת-ספרתי הקטן ביותר המתאים לכך שיתקבל סכום בעשרות שלמות.
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רישום שיטתי של כל המספרים התלת-ספרתיים על-פי ספרת המאות.
293+7=300

271+9=280

251+9=260

216+4=220

197+3=200

176+4=180

154+6=160

132+8=140

102+8=110

294+6=300

274+6=280

253+7=260

217+3=220

198+2=200

178+2=180

156+4=160

134+6=140

103+7=110

296+4=300

276+4=280

254+6=260

231+9=240

201+9=210

183+7=190

157+3=160

136+4=140

104+6=110

297+3=300

279+1=280

256+4=260

234+6=240

203+7=210

184+6=190

158+2=160

138+2=140

106+4=110

301+9=310

281+9=290

257+3=260

236+4=240

204+6=210

186+4=190

162+8=170

142+8=150

107+3=110

283+7=290

259+1=260

239+1=250

206+4=210

187+3=190

163+7=170

143+7=150

108+2=110

284+6=290
286+4=290

261+9=270
263+7=270

241+9=250
243+7=250

207+3=210
209+1=210

192+8=200
193+7=200

167+3=170
168+2=170

147+3=150
148+2=150

123+7=130
124+6=130

287+3=290

267+3=270

247+3=250

213+7=220

194+6=200

172+8=180

152+8=160

126+4=130

289+1=290

269+1=270

249+1=250

214+6=220

196+4=200

174+6=180

153+7=160

127+3=130

משימה ו :סכום מספר תלת-ספרתי ומספר דו-ספרתי בעשרות שלמות
=102+38= 123+47= 136+24= 152+38= 163+27= 183+27= 197+23
=103+27= 124+36= 138+42= 153+27= 167+23= 186+24= 198+32
=104+26= 126+34= 142+38= 154+26= 168+32= 187+23
=106+24= 127+43= 143+27= 156+24= 174+26= 192+38
=107+23= 132+48= 147+23= 158+32= 176+24= 193+27
=108+32= 134+26= 148+32= 162+38= 178+32= 194+26
משימה ז :סכום מספר תלת-ספרתי ומספר דו-ספרתי במאות שלמות
שימו לב :תרגילים מסויימים מחוקים ,מדוע הם אינם מתאימים?
=241+59
=243+57
=247+53

=213+87
=214+86
=216+84
=217+83
=231+69
=239+61

=174+26
=176+24
=203+97
=204+96
=206+94
=207+93

=162+38
=163+37
=164+36
=166+34
=168+32
=172+38

=136+64
=138+62
=142+58
=143+57
=147+53
=148+52

=123+77
=124+76
=126+74
=127+73
=132+68
=134+66

=102+98
=103+97
=104+96
=106+94
=107+93
=108+92

משימה ח :סכום מספר תלת-ספרתי ומספר תלת-ספרתי בעשרות שלמות
=176+204= 192+308
=178+302= 193+207
=183+207= 194+206
=184+206
=186+204
=187+203

=162+308
=163+207
=167+203
=168+302
=172+308
=174+206

=152+308
=153+207
=154+206
=156+204
=157+203
=158+302

=136+204
=138+402
=142+308
=143+207
=147+203
=148+302

=123+407
=124+306
=126+304
=127+403
=132+408
=134+206

=102+348
=103+247
=104+236
=106+234
=107+243
=108+342

סדר הפעולות :קודם משלימים לעשרת ומתאימים את ספרת היחידות .אח"כ בודקים מהי הספרה
הקטנה ביותר שעדיין לא נעשה בה שימוש )איזה קלף בו המספר הקטן ביותר שנותר( כדי שתשמש

מספר חזק 2000

גיליון  ,26יוני 2015

68

כספרת המאות ,ואח"כ איזו ספרה הקטנה ביותר נותרה כספרת העשרות .אפשר להמשיך כך .גם כאן
ניתן "לשחק" במשחק רצף התרגילים ,להציג תרגיל ולבדוק מה יהיה התרגיל שיבוא אחריו ברצף.
משימה ט :סכום מספר תלת-ספרתי ומספר תלת-ספרתי במאות שלמות
=204+196= 217+483
=206+194= 231+469
=207+193
=213+487
=214+386
=216+384

=193+207
=194+206
=196+204
=197+203
=198+302
=203+197

=158+342
=162+238
=168+432
=174+526
=176+324
=192+308

=147+253
=148+352
=152+348
=153+247
=156+234
=157+243

=124+376
=126+374
=132+468
=138+462
=142+358
=143+257

=102+398
=103+297
=104+296
=106+294
=107+293
=108+392

בפעילות זו יש להתייחס גם לסכום של היחידות וגם לסכום העשרות .סכום היחידות הוא  10וסכום
העשרות הוא .9
משימה י :סכום שני מספרים תלת-ספרתיים הוא 1000
=197+803
=204+796
=206+794

=157+843
=174+826
=176+824
=193+807
=194+806
=196+804

=127+873
=138+862
=143+857
=147+853
=153+847
=154+876

=103+897
=104+896
=106+894
=107+893
=124+876
=126+874

שימו לב :במשימה זאת סכום היחידות המרכיבות את שני המספרים הוא  ,10סכום העשרות הוא 9
וכן גם סכום המאות הוא .9
לסיכום
שימוש בפעילויות חקר וגילוי באופן מודרך ומכוון אמור להיות חלק מאסטרטגיות ההוראה במתמטיקה.
הפעילות שלעיל התמקדה בחיבור מספרים ,וחיבור תוך שימוש בלוח המאה .הלומדים התבקשו לגלות
חוקיות במבנה הלוח ,תוך הקפדה על קריאה וכתיבה מדויקת של המספרים .באמצעות הפעילות
אפשר לפתח אצל הלומדים את יכולת ההכללה במסגרת פיתוח חוש למספרים ,תוך חזרה וביסוס של
מושגים מתמטיים כמו ,מספרים בעשרות שלמות ,במאות שלמות ,מספרים זוגיים ואי-זוגיים ,מספרים
חד-ספרתיים ועד תלת-ספרתיים .פעילות מסוג זה תורמת:
• לעידוד הלומדים לבצע חישובים "יעילים" בעל פה.
• לביצוע אומדן ,וקירובים.
• לרכישת תחושת סדר גודל של מספר ,ומקומו במערכת המספרים.
• להבנת הנחיצות בבקרה ,בבחינת סבירות של תוצאות ,באיתור טעויות ,ובהכרת שיטות בקרה.
• לבחינת מגוון דרכי הפתרון המוצעות ,ודיון ביתרונות ובחסרונות של כל אחת מהן.
• לפירוק מספר למרכיבים של יחידות עשרות ומאות ,וצירוף בין מספרים.
• להעלאת השערות ברמה אינטואיטיבית.
• להסקת מסקנות והעמקת התובנות המתמטיות.
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מקורות
משרד החינוך ) .(2006תכנית הלימודים החדשה במתמטיקה לכיתות א-ו בכל המגזרים .מעלות ,ת"א.

ד"ר רונית בסן–צינצינטוס
מרצה במכללת סמינר
הקיבוצים ,מדריכה מורים
ו"פרחי הוראה" בתחום
הוראת המתמטיקה.

פרופ' דורית פטקין
מרצה בכירה לחינוך מתמטי
במכללת סמינר הקיבוצים
בתל-אביב ,מדריכה מורים
ו”פרחי הוראה” ,בעלת ניסיון
עשיר בדרכי הוראה ובטיפול
בטעויות ובתפיסות מוטעות
של תלמידים במתמטיקה.
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פותרי הבעיות

בעיית השטיח האדום
עטרה שריקי

בטקס חלוקת פרסי האוסקר תוכנן מסלול בן  100מ' ,שעליו יפרסו שטיח אדום.
לאחר שפרסו את השטיח התברר שבטעות נגזר שטיח שאורכו  101מ'.
היות ולא ניתן היה לקצר את השטיח ,הוחלט לבנות מוט באמצע המסלול ולהניח על המסלול את
השטיח באופן הבא:
אורך השטיח  101מ'

מבלי לבצע חישובים כולשהם:
•

האם ,לדעתכם ,מנוף שגובהו  10מ' יצליח לעבור מתחת לשטיח?

•

האם בן אדם בגובה  1.85מ' יצליח לעבור מתחתיו?

•

האם חתול יצליח לעבור מתחתיו?

•

האם עכבר יצליח לעבור מתחתיו?

•

האם יתוש יצליח לעבור מתחת לשטיח?

קריאת המאמר :מתמטיקאים מפורסמים ביוון העתיקה :פיתגורס ,תעזור לכם לדעת האם
האינטואיציה שלכם הייתה נכונה.

מתוך :אפשר גם אחרת -מתמטיקה לחטיבת הביניים ,כיתה ח ,חלק ב .הטכניון ,מל"מ ,משרד החינוך,
והאוניברסיטה העברית.
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פרופ' עטרה שריקי
מרצה לחינוך מתמטי במכללת
אורנים .תחום עניינה העיקרי
הוא התפתחות מקצועית של
מורים ושל "פרחי הוראה"
כתוצאה מהתנסותם בביצוע
פעילויות חקר מתמטיות
ומחקר פעולה בכיתותיהם.
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