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קוראים יקרים שלום,  
אני שמח ונרגש להגיש לכם את גיליון 27 של "מספר חזק 

."2000
ברצוני   "2000 חזק  "מספר  העת  כתב  של  חדש  כעורך 
להודות לעורכת הפורשת, ד"ר חנה לב-זמיר, אשר נשאה 
בתפקיד בחמש השנים האחרונות ועשתה את עבודתה 
במסירות רבה וביצירתיות יתרה. כממשיך דרכה, אעשה 
חנה  שהציבה  הגבוה  ברף  לעמוד  המאמצים  מרב  את 

ולהמשיך לקדם את כתב העת.
2000" הוא כתב עת  להזכירכם, כתב העת "מספר חזק 
שיוצא לאור מזה כ-15 שנה ומיועד למורים למתמטיקה 
מקצועית  ובהתפתחות  בהכשרה  העוסקים  ולכל 
גם  כמו  היסודי,  הספר  לבית  למתמטיקה  מורים  של 
לסטודנטים להוראת מתמטיקה. מטרת כתב העת היא 
לחשוף את המורים  המורים,  ולפתח את קהילת  לטפח 
לחומרים מעשיים ולחומרים עיוניים כאחד, להעשיר את 

הידע שלהם ולתרום להתפתחותם המקצועית. 
את  כולל  והוא  מקודמיו  שונה  מעט  זה  גיליון  מבנה 

המדורים הבאים:
במה מחקרית: מאמרים מחקריים בתחום החינוך . 1

הדנים  ומאמרים  היסודי,  הספר  בבית  המתמטי 
למתמטיקה  מורים  של  מקצועית  בהתפתחות 

בחינוך היסודי.
של . 2 בפישוט  העוסקים  לכל: מאמרים  מתמטיקה 

חי  כמקצוע  חשיבותה  את  ומדגישים  המתמטיקה 
ונושם וחשוב לכולם.

באירועים . 3 העוסקים  מאמרים  דידקטית:  פינה 
פדגוגיים  ברעיונות  מקרה,  בחקר  מתמטיים, 

וברעיונות דידקטיים. 
העוסקים . 4 מאמרים  ובעולם:  בארץ  מתחרויות 

דגש  עם  שונות  מתחרויות  מתמטיים  בתכנים 
על הדרכים לשילובם במסגרות לימודיות שונות.

של . 5 ביופי  העוסקים  מאמרים  הפתעה:  של  פינה 
במשחקים  בהפתעות,  באתגרים,  המתמטיקה, 
מתמטי  בהומור  בסופיזמים,  בפרדוקסים,  מתמטיים, 

ועוד.
אני מזמין את כל העוסקים בחינוך מתמטי בבית הספר 
המתאימים  בנושאים  מאמרים  אלינו  לשלוח  היסודי 
של  הליך  יעבור  מאמר  כל  פרסום,  לפני  אלה.  למדורים 
שיפוט עיוור של שני שופטים לפחות. הליך זה יושם גם 

על המאמרים שמפורסמים בגיליון הנוכחי.

דבר המערכת

בגיליון 27 יש מבחר מעניין של מאמרים: 
היא  מתמטיקה  כי  לאריה  דומה  "המתמטיקה  המאמר 
מרקוביץ  צביה  על-ידי  נכתב  חכם"  הוא  ואריה  לחכמים 
והלן פורגז ומציג  אמונות של בנות ושל בנים בבית ספר 

יסודי בנוגע למתמטיקה.
על-ידי  נכתב  תיבות"  של  פנים  ושטח  "נפח  המאמר 
אודליה צייאדה ומיכל טבח ומציג חקר מקרה של תהליך 
הבניית ידע על-ידי זוג תלמידים בכיתה ד, במהלך חישובי 

נפח ושטח פנים של תיבות בסביבה ממוחשבת.
תרגילים"  של  סדרות  בנושא  חקר  "פעילות  במאמר 
הכותבות גלית שבתאי, טלי וייסמן ומיטל מכלוף מציגות 

חלופה להערכה של תלמידי כיתות ד בנושא "סדרות". 
לתיק  ומחברות  ספרים  הכניסו  "תלמידים,  במאמר 
סרי  מיכל  הכותבת  הניידים!"  הטלפונים  את  והוציאו 
מציגה רעיון לשילוב משחק מתמטי הנעזר בטכנולוגיה 

של טלפונים ניידים בהוראת מתמטיקה.
במאמר "פתרון בעיות לא שגרתיות בסביבה טכנולוגית 
שטיין  ועירית  הרשקוביץ  שרה  הכותבות  שונים"  בגילים 
מציגות מספר בעיות לא שגרתיות ודנות באינטראקציות 
לבדוק  שונות,  תבניות  לחקור  המאפשרות  ממוחשבות 

השערות ולהכליל מצבים נתונים.
המאמר "שעת הקוד" נכתב על ידי ליאורה נוטוב ומציג 

פיענוח של מכתב מוצפן.
גופמן  ילנה  הכותבת  ובעולם"  בארץ  "מתחרויות  במדור 
מציגה מספר בעיות מקנגורו - שעשועון חידות בינלאומי 

במתמטיקה. 
במדור "פינה של הפתעה" מארק אפלבאום מציג בעיה 
שמבחינת הידע מתאימה לתלמיד בכיתה ב, אך מבחינת 

רמת החשיבה היא יכולה לאתגר גם תלמיד תיכון. 
אני רוצה להודות לכל השותפים לתהליך ההוצאה לאור 
של גיליון זה: לכותבי המאמרים, שדאגו לשתף ולהעשיר 
את הידע המתמטי והידע הפדגוגי של ציבור אנשי החינוך 
כל  בעיון  שקראו  המערכת,  לחברי  וכמובן  המתמטי; 
מאמר, העירו והאירו ותרמו מזמנם ומניסיונם המקצועי 

להשבחת המאמרים בכתב העת. תודה רבה!
ביצירת  חלק  ושתיקחו  מהקריאה  שתיהנו  מקווה  אני 

הגיליון הבא.

בברכה,
ד"ר מארק אפלבאום, עורך כתב העת
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תוכן עניינים

  פינה דידקטית:

שעת הקוד             6
ליאורה נוטוב

תלמידים, הכניסו ספרים ומחברות לתיק והוציאו את הטלפונים הניידים!    10
מיכל סרי

פעילות חקר בנושא סדרות של תרגילים         18
גלית שבתאי, טלי וייסמן ומיטל מכלוף

  במה מחקרית:

מתמטיקה דומה לאריה כי מתמטיקה היא לחכמים ואריה הוא חכם     28
צביה מרקוביץ והלן פורגז

פתרון בעיות לא שגרתיות בסביבה טכנולוגית        40
שרה הרשקוביץ ועירית שטיין

נפח ושטח פנים של תיבות           46
אודליה צייאדה ומיכל טבח 

  פינה של הפתעה:

בעיית חציית הגשר            61
מארק אפלבאום

  מתחרויות בארץ ובעולם:

בעיות מקנגורו- שעשועון חידות בינלאומי במתמטיקה       63
ילנה גופמן 
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פינה דידקטית
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את הפעילות עם תלמידים משכבות גיל שונות: תלמידי 

כיתה ד )תלמידים מחוננים שלמדו בבית ספר למחוננים 

הקבצה  )תלמידי  ז  כיתה  תלמידי  אורנים(,  במכללת 

ספר(  בבית  העשרה  שיעורי  במסגרת  במתמטיקה  א' 

ותלמידים בוגרים יותר. 

הפעילות תוכננה כתחרות בין קבוצות של 4-3 תלמידים 

הקבוצה  מנצחת  מוצפן.  מכתב  לפענח  היא  ומטרתה 

וזוכה  ביותר  הקצר  בזמן  הכתוב  את  לפענח  שמצליחה 

ביותר. כללי התחרות פשוטים:  במספר הנקודות הגדול 

קבוצה  נקודות.   100 כשברשותה  מתחילה  קבוצה  כל 

של  מחירו  רמזים,  "לקנות"  יכולה  בפענוח  שמתקשה 

כל רמז הוא 10 נקודות. ניתן לקנות את הרמזים אך ורק 

לפי הסדר )יש 5 רמזים ולא ניתן לקנות את רמז מספר 

3 מבלי לקנות את רמזים 1 ו-2(. הרמזים מוכנים מבעוד 

מועד וניתנים לקבוצה על פי בקשתה. 

כל הקבוצות מקבלות את המשימה 
הבאה:

הספר.  בית  למזכירות  שהגיע  מכתב   לפניכם 

עזרו לנו לקרוא אותו.

 01010  01011  .01100  00101  01011  10100
 00001  01010  00100  .01011  01010  .01100
 00111  01011  10001  00100  .00011  00101
 00101  10101  10000  01011  .01100  10101
 01001  00111  00100  .10101  00000  .10011
 01100  .01100  10101  00000  .00100  00011

 .01100 01001 01100 01001 00100 00011

שעת הקוד

ליאורה נוטוב

 Hour הקמפיין  הברית  בארצות  הושק   2013 בשנת 

תלמיד  לכל  לאפשר  היא  הקמפיין  מטרת   .of Code
להתנסות בתכנות. את הקמפיין השיק ארגון ללא כוונות 

רווח בשם Code.org והוא זכה לברכתו של נשיא ארצות 

מיליון  מעשרה  יותר  של  ולמימון  אובמה1,  ברק  הברית, 

      Microsoft כמו  מובילות בתחום ההייטק  דולר מחברות 

מרק  גייטס,  ביל  אלה:  חברות  מייסדי   .Facebook-ו

צוקרברג ואחרים, לא מסתפקים רק בתרומה, אלא הם 

מאוד  מהר  הקמפיין.  של  בקידומו  פעיל  חלק  לוקחים 

לפרויקט.  הצטרפו  נוספות  ומדינות  הקמפיין  התרחב 

בבריטניה, בהשראת הפרויקט, הוכרז כי החל מספטמבר 

תאוצה  צובר  הקמפיין  חובה.  מקצוע  הינו  תכנות   2014

כל יום, ולראיה - באתר הבית של הארגון עד ה- 22.5.2014 

לכל  לאפשר  הקוראת  עצומה  על  איש   35,998,164 חתמו 

תלמיד בתיכון להתנסות בתכנות במשך שעה אחת לפחות.

במתמטיקה  פעילות  אציע  זה  עולמי  קמפיין  ברוח 

היכולה לגשר בין מתמטיקה לתכנות ולהבהיר לתלמידים 

פיתחתי  הדיגיטלי.  לעולם  התשתית  היא  שמתמטיקה 

להציג  במטרה  מוצפן"  מכתב  "פיענוח  הפעילות  את 

מוטיבציה  באופן שיעורר  הבינארית  את שיטת הספירה 

וסקרנות אצל התלמידים. כמו כן, פעילות זו נועדה להציג 

לתלמידים, באופן אינטואיטיבי, את העקרונות המתמטיים 

מקיפים  הקודים   .)2003 )סינג,  קודים  פיענוח  שבבסיס 

אותנו בחיי יום-יום - בין אם אלה מוצרים שאנחנו קונים 

ומופיע עליהם ברקוד, בין אם מדובר בספר תנ"ך2 ובין אם 

מדובר בתקשורת אלקטרונית; או באופן כללי יותר - בכל 

התקן ומערכת דיגיטליים. 

עשיתי  דקות.  ל-40   30 בין  אורכת  המוצעת  הפעילות 

1 . /http://www.cnet.com/news/hour-of-code-campaign-urges-students-to-learn-to-code-podcast
בספר ירמיהו, פרק כ"ה, פסוק כ"ו כתוב: "ומלך ששך ישתה אחריהם". יש המאמינים כי "ששך" היא "בבל" ומילה זו מקודדת בצופן אתב"ש – . 2

החלפת אותיות: א' מוחלפת ב-ת', ב' מוחלפת ב-ש' וכך הלאה )ריינר ואדרי, 2008(.

http://code.org/learn/beyond
http://www.cnet.com/news/hour-of-code-campaign-urges-students-to-learn-to-code-podcast/
http://www.cnet.com/news/hour-of-code-campaign-urges-students-to-learn-to-code-podcast/
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הנה פירוט השלבים:

זיהוי תבניות. 1

כאן  אחר.  בצבע  נצבעת  עצמה  על  שחוזרת  תבנית  כל 

הדגמתי רק לגבי 4 התבניות הראשונות.

 01010  01011  .01100  00101  01011  10100
 00001  01010  00100  .01011  01010  .01100
 00111  01011  10001  00100  .00011  00101
 00101  10101  10000  01011  .01100  10101
 01001  00111  00100  .10101  00000  .10011
 01100  .01100  10101  00000  .00100  00011

 .01100 01001 10011 00011 00100

ניחוש אינטליגנטי. 2

בדרך כלל המילים הראשונות שפותחות מכתב הן: "לכבוד" 

 4 בעלת  היא  "שלום"  המילה  רק  "שלום".  או  "הנדון"  או 

אותיות. כל מה שנותר הוא להתאים בין אות לתבנית.

     ש               ל                ו              ם                ל 

 01010 01011 .01100 00101 01011 10100
     ם                                  ל

 00001 01010 00100 .01011 01010 .01100
       ו                                                                   ל

 00111 01011 10001 00100 .00011 00101
                      ם                ל                                                 ו

00101 10101 10000 01011 .01100 10101
       

 01001 00111 00100 .10101 00000 .10011
                                                         ם               מ

 01100 .01100 10101 00000 .00100 00011
                                                                        ם

 .01100 01001 10011 00011 00100

לאחר  הפענוח.  לסיום  עד  ו-2   1 השלבים  על  חוזרים 

שהתלמידים ניחשו את המילה הראשונה, המילה השנייה, 

וכך התלמידים מפענחים את  לניחוש  "לכם", כבר קלה 

האות כ'. הם ממשיכים לנסות לנחש אותיות נוספות עד 

שהם מפענחים את המכתב כולו.

רמזים: 

מימין . 1 או  לימין  משמאל  המכתב:  קריאת  כיוון  מה 

לשמאל?

מה מסמנת כל חמישיית ספרות?. 2

מה תפקידן של הנקודות?. 3

כמה מילים בסך הכול יש במכתב?. 4

באיזו מילה, בדרך כלל, מכתב בעברית מתחיל?. 5

הרב  הניסיון  על  ובהתבסס  מאתגרת  משימה  זוהי 

שצברתי, התלמידים מצליחים לפענח את המכתב תוך 

לתלמידים  עוזרים  לא  הרמזים  כלל  בדרך  דקות.  כ-30 

לפתור את המשימה היות שהם שואלים את השאלות 

הרמזים  זאת,  עם  יחד  עצמם.  בכוחות  שברמזים 

מכך,  יותר  נכונה.  בדרך  פותרים  הם  כי  להם  מאשרים 

לרמזים יש משמעות רבה במהלך הניתוח הרפלקטיבי 

לתלמידים  עוזר  כלל  שבדרך  הרמז  המשימה.  של 

רמז אחד חינם שאני נוהגת  לפתור את המשימה הוא 

לב  "שימו  יחד:  הקבוצות  לכל  דקות  כ-10  לאחר  לתת 

מכתב לבית הספר". רמז זה מכוון  למה שכתוב: הגיע 

אותם למילה הראשונה שבדרך כלל פותחת מכתב והיא 

זו  במילה  מתחיל  מכתב  כל  לא  נכון,  "שלום".  המילה 

והתלמידים מנסים להתאים מספר מילים כמו "לכבוד" 

של  למבנה  מתאימות  אינן  אלה  מילים  אך  "הנדון",  או 

גדול  בהן  האותיות  שמספר  מכיוון  חמישיות,  ארבע 

מארבע. כלומר, כדי לקדד מילים אלה צריך היה לכתוב 

חמש חמישיות של מספרים – חמישיית מספרים עבור 

כל אות. פרט לרמז זה, אינני נותנת שום רמז, אפילו לא 

הערות מהסוג: "אתם בכיוון הנכון". 

לאחר שאחת הקבוצות מצליחה לפענח את המכתב, כל 

הקבוצות יחד מנתחות את תהליך הפענוח ומנסחות את 

השלבים של פענוח הקוד:

זיהוי תבניות שחוזרות על עצמן.. 1

ניחוש אינטליגנטי של המילה הראשונה.. 2

לשלב . 3 כדאי   .)2003 )סינג,  ו-2   1 שלבים  על  חזרה 

בתהליך זה גם את הקבוצה המנצחת. 
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התלמידים  עם  לעשות  נוהגת  אני  זו  לפעילות  כהמשך 

מספרים  של  המרה  היא  שמטרתה  נוספת  פעילות 

בינאריים למספרים עשרוניים ולהיפך. תהליך ההמרה 

של מספרים בינאריים למספרים עשרוניים הוא הזדמנות 

על  ולחזור  הפוזיציה  שיטת  על  דיון  לערוך  נהדרת 

משמעות החזקות. מניסיוני, למרות שהתלמידים יודעים 

להגיד מהו מקום היחידות, העשרות, המאות וכו' במספר 

עשרוני; הם מתקשים להבין את המשמעות. 

מקורות

ידיעות 	  )2003(. סודות ההצפנה. תל-אביב:  סינג, ס'. 

אחרונות.

חלק 	  הצפנה:   .)2008 (  . ' י  , ואדרי  . ת' ינר,  רי

חם"  "קשר  חיפה:  סימטרית.  הצפנה   – א' 

וחלל.  טכנולוגיה  למדע,  הלאומי  ן   והמוזיאו

http://meyda.education.gov.i l /files%5C 
Tochniyot_Limudim%5CMath%5CHatab/

Hatzpana1.pdf

איך מכינים מכתב מקודד? 

כל הכבוד. הצלחתם  "שלום לכם.  נכתב המסר:  תחילה 

אות  כל  מכן,  לאחר  נהדרים".  אתם  החידה.  את  לפתור 

באלף-בית העברי תורגמה למספר עשרוני; ובהתאם, כל 

יש   .1 טבלה  ראו  בינארי;  למספר  תורגם  עשרוני  מספר 

לציין כי המילים במכתב זה נבחרו בקפידה. האותיות ש', 

ל', ו', מ' ו-כ' חוזרות על עצמן מספר רב של פעמים ובכך 

מספקות רמזים לפענוח האותיות האחרות.

האלף-בית  אותיות  בין  ההתאמה   :1 טבלה 
למספרים בינאריים

מספר בינארימספר עשרוניאות

000000א

100001ב

200010ג

300011ד

400100ה

500101ו

600110ז

700111ח

801000ט

901001י

1001010כ

1101011ל

1201100מ

1301101נ

1401110ס

1501111ע

1610000פ

1710001צ

1810010ק

1910011ר

2010100ש

2110101ת

http://meyda.education.gov.il/files%5CTochniyot_Limudim%5CMath%5CHatab/Hatzpana1.pdf
http://meyda.education.gov.il/files%5CTochniyot_Limudim%5CMath%5CHatab/Hatzpana1.pdf
http://meyda.education.gov.il/files%5CTochniyot_Limudim%5CMath%5CHatab/Hatzpana1.pdf
http://meyda.education.gov.il/files%5CTochniyot_Limudim%5CMath%5CHatab/Hatzpana1.pdf
http://meyda.education.gov.il/files%5CTochniyot_Limudim%5CMath%5CHatab/Hatzpana1.pdf
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״תלמידים, הכניסו ספרים 
ומחברות לתיק והוציאו את 

הטלפונים הניידים!״

ד"ר מיכל סרי
האקדמית גורדון; 

מורה ורכזת מתמטיקה, 
חטיבת הביניים עירוני ג', חיפה

פינה דידקטית
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לא  זהו  אולם,  במחשבון.  ושימוש  בוואטסאפ  תמונה 

בשנה  שנלמד  חומר  על  חזרה  המשמש  משחק  רק 

הקודמת; אלא גם משחק המשלב לימוד עמיתים, לימוד 

מרחוק וביצוע רפלקציה. התלמידים נחשפו למגוון דרכי 

התנהלות בכיתה, השונות מאופן הלמידה הרגיל.

היסודי,  הספר  בית  לתלמידי  גם  מתאים  המשחק 

בעיקר לכיתות ה–ו. ראו בהמשך המאמר רעיונות 

לפעילויות בבית הספר היסודי. 

הבאות:  במילים  פתחתי  המשחק  שלפני  השיעור  את 

לתיקים  ואת המחברות  "הכניסו, בבקשה, את הספרים 

והוציאו את הטלפונים הניידים". בכיתה השתררה דממה. 

"המורה",  נוחות.  בחוסר  זה  על  זה  הסתכלו  התלמידים 

שאל אחד התלמידים, "שמת לב מה אמרת?". תשובתי 

וסיפרתי להם על המשחק שישחקו  הייתה: "הפתעה!" 

בשיעור הבא. כהכנה, באותו שיעור מקדים, הנחיתי את 

התלמידים להוריד אפליקציה לקריאת ברקודים לטלפון 

הנייד וחילקתי אותם לקבוצות.

כפול  שיעור  לתלמידים  יש  שבו  ליום  תוכנן  המשחק 

במתמטיקה. בשיעור הראשון התלמידים שיחקו ובשיעור 

השני שוחחנו על המשחק, על התרשמותם ממנו ומדרך 

מהמשחק  שונים  תרגילים  פתרנו  השאלות,  שאילת 

והתלמידים מלאו משוב.

מהלך המשחק: 

חילקתי את התלמידים לחמש קבוצות וכל קבוצה עברה 

בחמש תחנות בבית הספר. 

התחנות היו: חדר הספרייה, שתי מזכירויות בית הספר, 

שער בית הספר וכיתה. בכל אחת מהתחנות הן המורים 

והן הצוות המנהלי של בית הספר יודעו מבעוד מועד על 

כניסת קבוצות התלמידים ועל השאלות שיישאלו.

הפעילות בכל תחנה: 

מאתגרת 	  משימה  חידה:  כתב  קיבלו  התלמידים 

המוצפנת על-ידי ברקוד.

תקציר

וחומר  קל  מחיינו;  חלק  להיות  הפכו  הניידים  הטלפונים 

הזו  הטכנולוגיה  לתוך  נולדו  אשר  בתלמידים,  כשמדובר 

בשיעורים.  מהטלפונים  "להיפרד"  מאוד  להם  וקשה 

החלטנו ללמד שיעור מתמטיקה אחד בכיתה ט בשילוב 

הטלפונים הניידים. השיעור מתבסס על משחק טכנולוגי, 

המשלב טלפון נייד, ושבעזרתו יחזרו תלמידי כיתה ט על 

תלמידי  ח.  בכיתה  שלמדו  במתמטיקה  מהחומר  חלק 

הכיתה חולקו לקבוצות ועברו בתחנות שונות ברחבי בית 

הספר. בכל תחנה קיבלו התלמידים כתב חידה שהוצפן 

לאחר  רק  החידה  את  לקרוא  יכלו  והם  ברקוד,  בעזרת 

אפליקציה  בעזרת  הנייד  בטלפון  הברקוד  את  שסרקו 

לסריקת ברקודים. לאחר שפתרו את כתב החידה וכתבו 

למורה  ושלחו  אותה  סרקו  הם  דף,  על  התשובה  את 

בוואטסאפ. ניתן היה להשתמש במחשבון שבטלפון, בעת 

הצורך. בכל כתב חידה היו פעילויות מאתגרות המשלבות 

נושאים שנלמדו בכיתה ח, כמו: משפט פיתגורס, אחוזים, 

התלהבו  מאוד  התלמידים  וממוצע.  ופרופורציה  יחס 

מהמשחק. מהמשוב שמילאו אחרי המשחק מתברר כי 

הם מאוד נהנו, הסתדרו היטב עם השימוש באפליקציה 

והחזרה על החומר הייתה טובה ו...מהנה.

מי מאתנו לא מזכיר לתלמידיו בתחילת השיעור: "כבו את 

הטלפונים והניחו אותם בתיק – לא בכיס, לא בקלמר ולא 

מתחת למחברת!"? ולמרות ההוראה המפורשת, כמעט 

ואין שיעור ללא טלפונים. לא קל לנו, למורים, להתמודד 

עם האטרקציות והמשחקים המוצגים על המסכים.

אני רוצה לשתף אתכם בשיעור אחר במקצת, שהעברתי 

מנושאי  חלק  על  בחזרה  ושעסק  ט,  כיתה  לתלמידי 

משחק  על  מבוסס  זה  שיעור  ח.  כיתה  של  הלימוד 

הקיימת  בטכנולוגיה  שימוש  המשלב  מתמטי 

במכשירים ניידים: שימוש באפליקציה, צילום, שליחת 

״תלמידים, הכניסו ספרים ומחברות לתיק והוציאו את הטלפונים הניידים!״ 
משחק מתמטי הנעזר בטכנולוגיה של טלפונים ניידים

מיכל סרי
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שעונד/ת עגילים? לבסוף הם מוצאים את צבע החולצה 

השכיח בכיתה ברגע זה.

2.    תחנה שנייה – ספרייה 

אומדן,  גימטרייה,  בנושאים:  בעיקר  עסקו  זו  בתחנה 

ממוצע ואחוזים. 

כל קבוצה הייתה צריכה לחפש במילון )כן, גם ספר היה 

למשל:  מתמטי,  מושג  של  פירוש  במשחק...(  מעורב 

סכום או הפרש. היה עליהם להעתיק את פירוש המושג 

לדף ולחשב את ערך המילה בגימטרייה. לאחר מכן הם 

פנו לספרנית ושאלו אותה שאלות, כמו: כמה ספרים יש 

בספרייה בסך הכול? כמה ספרים בערך יוצאים משימוש 

התבקשו  אלה  נתונים  בעזרת  אחת?  בשנה  בלאי  עקב 

שיוצאים  הספרים  אחוז  את  בקירוב  לחשב  התלמידים 

משימוש בשנה אחת עקב בלאי. 

* בנספח 2 ניתן לקרוא מטלות נוספות.

    תחנה שלישית -  
.3

       מזכירות והנהלת חטיבת הביניים 

בתחנה זו עסקו בעיקר בנושא: יחס. 

תלמידי אחת הקבוצות מנו את הכיסאות ואת השולחנות 

בחדר המורים, במזכירות ובחדר מנהלת החטיבה וחישבו 

השולחנות,  מספר  לבין  הכיסאות  מספר  בין  היחס  את 

מספר  ובין  הכיסאות  מספר  לבין  השולחנות  מספר  בין 

הכיסאות לבין המספר הכולל של הפריטים שנמנו. חברי 

היא  מבחנים  כמה  המזכירה  את  שאלו  אחרת  קבוצה 

בשנת  משתמשת  היא  דפים  בכמה  בשנה,  משכפלת 

לימודים אחת וחישבו את היחס ביניהם וכדומה.

4.    תחנה רביעית - שער הכניסה לבית הספר 

בתחנה זו עסקו בעיקר בנושאים: ממוצע ושכיח. 

לבקש  למשל:  אחרת,  משימה  הייתה  קבוצה  לכל 

את  ולמצוא  שלו  הנייד  הטלפון  מספר  את  מהשוער 

הספרה השכיחה במספר הטלפון שלו ואת הממוצע של 

החלונות  מספר  את  לספור  או  במספר;  הספרות  ערכי 

חלונות  כמה  לחשב  הבניינים,  אחד  של  חזיתות  בכמה 

השכיח  החלונות  מספר  מהו  בחזיתות,  יש  בממוצע 

בחזית ובאיזו חזית מספר החלונות הוא המספר השכיח? 

אפליקציה 	  בעזרת  הברקוד  את  סרקו  התלמידים 

בשיעור  הנייד  לטלפון  שהורידו  ברקודים,  לקריאת 

הקודם.

התלמידים ביצעו את המשימות המוצפנות וכתבו את 	 

תוצאותיהן על הדף של כתב החידה.

צילמו את דף התשובות בעזרת הטלפון 	  התלמידים 

הנייד ואת הפתרון שלחו אליי בוואטסאפ. 

קיבלו 	  המוצפנת,  המשימה  סיום  עם  תחנה,  בכל 

תלמידי הקבוצה את דף המשימות לתחנה הבאה. 

בחמש 	  המשימות  את  ראשונה  שסיימה  הקבוצה 

התחנות וחזרה לכיתה – ניצחה. 

המסתתרות *  ולמשימות  חידה  לכתב  דוגמאות 

בברקוד, בנספחים 1 ו- 2 )בעמודים 17-16(.

כל קבוצה קבלה ממני את הדף של המשימה הראשונה. 

על הדף היה כתוב שם התחנה וכך ידעו התלמידים מהי 

התחנה הראשונה של קבוצתם.

יחס  בתחנות:  שתורגלו  המתמטיים  הנושאים  אלה 

משפט  אחוזים,  ממוצע,  שכיח,  הסתברות,  ופרופורציה, 

פיתגורס, גימטרייה ואומדן.

של  מאלו  שונות  שאלות  היו  תחנה,  בכל  קבוצה,  לכל 

הקבוצות האחרות. לשאלות הייתה משמעות, שנידונה עם 

ובשיעורים  המשחק  לאחר  המסכם  בשיעור  התלמידים 

לניתוח  דוגמאות  אביא  המאמר  בהמשך  אחריו.  נוספים 

המשמעות של חלק מהמשימות.

התחנות:

1.    תחנה ראשונה - כיתה 

בתחנה זו עסקו בעיקר בנושאים: הסתברות ושכיח. 

כל קבוצה נכנסה לכיתת לימוד; חברי הקבוצה מונים את 

התלמידים בכיתה; ולאחר מכן מונים עוד נתון לפי כתב 

עגילים  עונדים  הכיתה  מתלמידי  כמה  למשל:  החידה, 

משקפיים?  מרכיבים  הכיתה  מתלמידי  כמה  זה?  ברגע 

נתון,  לאותו  הנוגעת  הסתברות  מחשבים  הם  לבסוף 

למשל: מה ההסתברות לבחירה אקראית של תלמיד/ה 
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5.      תחנה חמישית - מזכירות חטיבה עליונה

ומשפט  אחוזים  בנושאים:  בעיקר  עסקו  זו  בתחנה 

פיתגורס. 

את  ומדדו  המנהל  לחדר  נכנסו  הקבוצות  אחת  תלמידי 

החדר  רצפת  של  והקצרה(  )הארוכה  הצלעות  אורכי 

המלבני. הם חישבו את שטח הרצפה ואת אורך האלכסון. 

תלמידי הקבוצות האחרות שאלו את המזכירות שאלות 

לגבי מספר התלמידים הלומדים בבית הספר בכל שכבה 

מכלל  י  שכבת  תלמידי  אחוז  למשל:  אחוזים,  וחישבו 

תלמידי בית הספר ומכלל תלמידי החטיבה העליונה.

ושקית  להם  סוכריות  שקית   - חיכו  המנצחת  לקבוצה 

סוכריות נוספת, שהם חילקו לשאר התלמידים בכיתתם.
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תלמיד/ה  של  אקראית  לבחירה  ההסתברות  חישוב  גם 

כל  מתוך  בנות  כמה  רחב:  לדיון  הפך  עגיל/ים  שעונד/ת 

העגילים  מספר  האם  עגילים?  ענדו  שבכיתה  הבנות 

זוגי? אולי מעניין לחשב את ההסתברות לבחירת  תמיד 

שעונדים  הכיתה  תלמידי  מכל  עגיל/ים  שעונד  תלמיד 

להסיק  אפשר  מה   – אלו  לשאלות  בנוגע  וגם  עגילים? 

צריך  היה  שאולי  האפשרות  גם  הועלתה  מהתוצאות? 

בדיון  מכך  כתוצאה  בכיתה.  אחרים  קריטריונים  לבדוק 

הכיתתי הועלתה השאלה: האם נשאלו שאלות שהקיפו 

את הנושא במלואו? אולי אנו, התלמידים, יכולנו לשאול 

במתמטיקה?  הנלמד  לנושא  הקשורות  נוספות  שאלות 

הלימודי  לחומר  שאלות  להתאים  יכולים  תלמידים  אולי 

ומעצם חיבור השאלה לשפר את הבנת החומר?

רבה. תלמידים  הייתה  מתברר שההתלהבות מהמשחק 

אלי  פנו  מדברים,  לא  כמעט  כלל  שבדרך  מהכיתה, 

לחשב",  "נהניתי  כיף",  "היה  מהפעילות:  שנהנו  וסיפרו 

"הצלחתי", "מתי יהיה עוד משחק?" וכדומה.

לקראת סיום השיעור השני, מילאו התלמידים דף משוב. 

של *  התשובות  פיזור  מוצג   )17 )עמוד   3 בנספח 

התלמידים, שהשתתפו במשחק.

במשחק השתתפו 23 תלמידי כיתה ט מהקבצה א.

כמעט 80% מהתלמידים ענו, שבדרך כלל הם מסתדרים 

נהנו מהמשחק  ענו שהם  כ- 70% מהם  בנייד;  בשימוש 

באופן סביר.

עוד ניתן ללמוד מהמשוב, כי רוב התלמידים )יותר מ- 70% 

מהתלמידים( נעזרו בחבריהם לקבוצה בביצוע המטלות.

ביקשו שיהיו  כ- 90% מהתלמידים שהשתתפו במשחק 

הלימודים  בשנת  נוספות  מתוקשבות  פעילויות  להם 

הנוכחית. נתון זה מעיד על רצונם ללמוד ולתרגל בהתאם 

הדוק  באופן  הקשורה  העכשווית  הטכנולוגית  לקדמה 

לחייהם.

המשחק הוכן בהשראת יום עיון בנושא: "שילוב התקשוב 

הספר  בבית   25.6.14 ב-  שנערך  המתמטיקה",  בהוראת 

"טיול  והפעילות  רייז  רותי  ד"ר  בהנחיית  זבולון',  'כרמל 

מתמטי" שהעבירה בנושא.

הלימוד  לנושאי  גם  מתאים  כזה  מתמטי  משחק 

בבתי הספר היסודיים. 

בשיעור השני, פתרנו חלק מהתרגילים בכיתה, תוך סיכום 

המשימות.  של  המשמעויות  וניתוח  המשחק  מהלכי 

למשל, נשאלו התלמידים: "למה חישבתם את היחס בין 

מספר הכיסאות לבין מספר השולחנות בחדר המורים? 

מה נתונים כאלה יכולים לתרום לנו?" 

התקיים דיון כיתתי, שבסיכומו דובר על תכנון פונקציונלי 

של חדר: בחדר לימוד, סביר שהיחס בין מספר הכיסאות 

בחטיבת  כי   ,2:1 בקירוב  יהיה  השולחנות  מספר  לבין 

שני  יושבים  בכיתה  שולחן  כל  ליד  כלל,  בדרך  הביניים, 

תלמידים )וגם ליד שולחן המורה לעתים יש שני כיסאות(. 

הוא  כי  אחר,  הוא  המצב  המורים  בחדר  זאת,  לעומת 

משמש למגוון פעילויות, ביניהן: 

ישיבות מורים - מצרפים מספר שולחנות והכיסאות 	 

מסודרים מסביב.

- יש צורך ב- 4-3 כיסאות מסביב 	  שיעורים פרטניים 

לכל שולחן עבור המורה והתלמידים.

הרצאה למורים – צריך מספר כסאות רב ושולחן אחד 	 

למרצה )ואולי עוד שולחן או שניים לכיבוד(.

 אם כך, מהו היחס הנכון בין מספר הכיסאות לבין מספר 

השולחנות? בדיון הכיתתי הייתה הסכמה שחייבים לדעת 

כך  המורים.  לחדר  שמגיע  המרבי  המורים  מספר  מהו 

ייקבע מספר הכיסאות הנדרש. מספר השולחנות ייקבע 

לפי הפעילות הדורשת את המספר המרבי של שולחנות. 

אפילו הוזכר שצריך לתכנן מקום אחסון לחלק מהכיסאות 

)לפי סוג הפעילות המתקיימת בחדר המורים(. משאלה, 

בחיי  למתמטיקה  הגענו  יחס,  מתרגלת  "רק"  שלכאורה 

היום-יום במיטבה.

במיוחד  מאוד,  חשובות  היו  החזרה  שפעילויות  התברר 

בחישובי אחוזים ובהגדרת השכיח. גם בשיעורים שלאחר 

הדיונים  מכן שאלו תלמידים שאלות שנבעו מהמשחק. 

האלה  במשימות  שבוצעו  שונים  לחישובים  בנוגע 

צבע  יום  בכל  האם  למשל:  פסקו.  לא  ולמשמעותם 

החולצה השכיח יהיה זהה באותה כיתה? במשך כמה זמן 

כדאי לבדוק כדי לקבל תשובה מדויקת? האם נוכל לדעת 

בוודאות את התשובה? אולי נכון יותר לחשב שכיחות של 

צבע חולצה בנפרד בקבוצת הבנים של הכיתה ובקבוצת 

התוצאות  את  לקשר  אפשר  האם  הכיתה?  של  הבנות 

למין הלובש? למוסכמות חברתיות? לאופנה?
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מדידות . 4 לשלב  ניתן  הספר:  בית  בחצר  בפעילות 

קנה- לפי  מוקטן  ציור  ולשרטט  הספר  בית  ברחבי 

מידה.

יחס . 5 הנושאים  הספר:  בית  במזכירות  בפעילות 

לשלב  אפשר  אותם  וגם  ו  בכיתה  נלמדים  ואחוזים 

בפעילות.

המשחק התבצע בתחילת שנת הלימודים ולכן התמקד 

ח. כמסקנה  נושאים שנלמדו בכיתה  בעיקר בחזרה על 

מהפעילות ומשיחות עם התלמידים, אני ממליצה למורים, 

)לפחות  כזה, לשלב במשימות  ששוקלים להכין משחק 

בתחנה אחת( דרישה שהתלמידים יחברו לפחות משימה 

אחת משלהם, הקשורה לנושא המתמטי, שיוגדר לאותה 

תחנה.

  

הנה מספר הצעות )רובן מתאימות לכיתות ה–ו(: 

הכיתה: התלמידים מונים את התלמידים . 1 בתחנת 

חולצה  שלובשים  התלמידים  את  ומונים  בכיתה 

אפורה ומחשבים, למשל: מהו החלק של התלמידים 

שלובשים חולצה אפורה מסך כל תלמידי הכיתה? 

ושל תלמידי  ה-ו  כיתות  )דרכי החישוב של תלמידי 

זהה  משלם  יחסי  חלק  חישוב  כי  זהות,  ט  כיתה 

לחישוב הסתברות.(

בפעילות בחדר המנהל: מוותרים על החישוב של . 2

גם  מתאימים  החישובים  שאר  כל  האלכסון,  אורך 

לתלמידי בית ספר יסודי.

הנושא . 3 את  לשלב  אפשר  בספרייה:  בפעילות 

"חקר נתונים", שנלמד בכיתות ב-ו. אוספים נתונים 

את  מארגנים  למשל(,  נושאים,  )לפי  הספרים  על 

דיאגרמות  משרטטים  בטבלה,  שנאספו  הנתונים 

מתאימות, מחשבים ממוצעים ומוצאים את השכיח.
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נספחים:

נספח 1    דוגמה לכתב חידה עם פתרון של הקבוצה

 נספחים:

 טסאפ(אדוגמא לכתב חידה עם פתרון של הקבוצה )כך נשלח למורה בוו .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

קבוצה 3 – ספריה

על הדף עם הברקוד כתבו את כל התשובות, צלמו אותו 

ושלחו אלי בוואטסאפ. עם סיום כתיבת התשובות, הציגו 

והיא תיתן לכם את הדף עם היעד הבא  אותן לספרנית 

במשחק.

זכרו!!! – אם רוצים לנצח במשחק, חייבים לבצע ולרשום 

את כל המטלות!
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נספח 2    כתב החידה של נספח 1 ש״הסתתר״ בברקוד

קבוצה 3 – ספרייה

חפשו במילון את פירוש המילה מכפלה:. 1

העתיקו את פירוש המילה.	 

חשבו את ערך המילה בגימטרייה )אם אינכם יודעים מהי גימטרייה, חפשו במילון גם את פירוש המילה ותבינו מה לעשות(.	 

שאלו את הספרנית: מכל שכבה )ז-י”ב( – כמה ספרים מקבל כל תלמיד בתחילת השנה?. 2

חשבו בקירוב:. 3

כמה ספרים, בממוצע, מקבל כל תלמיד בבי”ס בתחילת השנה?	 

כמה ספרים, בממוצע, מקבל כל תלמיד בחט”ב בתחילת השנה?	 

כמה ספרים, בממוצע, מקבל כל תלמיד בחט”ע בתחילת השנה?	 

באיזו שכבה מספר הספרים השכיח?	 

נספח 3    סיכום התשובות במשוב, במשחק השתתפו 23 תלמידים

משוב – משחק “חפש את המטמון” – חזרה על עבודת הקיץ – כיתה ט הקבצה א

שלום לכם, אודה לכם אם תמלאו את המשוב.

שם: _________________

כיתה: ________________

1
בכלל 

לא

2
באופן 
מועט

3
באופן 
בינוני

 4
באופן 

סביר

5
בדרך 

כלל

1688האם ידעת לענות על כל התרגילים בעבודת החופש?א.

באילו נושאים התקשית?ב.

1418האם את/ה מסתדר/ת עם שימוש בנייד בדר”כ?ג.

מהתרגילים/נושאים ד. לחלק  דומים  במשחק  התרגילים  האם 
בעבודת החופש?

25106

1616האם נהנית מהמשחק “חפש את המטמון”?ה.

31010האם ידעת לבצע את כל המטלות במשחק?ו.

22217האם עזרתם אחד לשני בקבוצה שלכם?ז.

11318האם הסתדרת עם השימוש בנייד במהלך המשחק?ח.

12614האם העבודה עם הברקוד והאפליקציה הייתה נוחה?ט.

17222האם היו בעיות עם צילום דף הפתרונות ושליחתו בוואטסאפ?י.

על יא. החזרה  לשיפור  תרמו  ופתרונן  שהמטלות  לך  נראה  האם 
נושאים אלה מתוך עבודה?

124412

1121האם היית רוצה שתהיינה פעילויות מתוקשבות נוספות השנה?יב.

הערות יג. לשיפור,  הערות  משלכם:  הערות  לכתוב  המקום  זה 
לשימור וכל מה שאתם רוצים לכתוב )אפשר גם מאחורי הדף, 

רק רשמו זאת(.
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פעילות חקר בנושא
סדרות של תרגילים

ד"ר גלית שבתאי
מדריכה מחוזית, מחוז תל אביב; 

מכללת סמינר הקיבוצים

טלי וייסמן
מורה למתמטיקה, 

בית ספר בן גוריון, גבעתיים; 
מדריכה, מחוז תל אביב 

מיטל מכלוף
מורה ורכזת מתמטיקה, 

בית ספר אהרון דוידי, נתניה; 
מדריכה, מחוז תל אביב 

פינה דידקטית
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נתונות  תרגילים  לסדרות  תרגילים  תרגילים,  להוסיף 

ולחבר סדרות של תרגילים הדומות לסדרות התרגילים 

בין  להשוות  התלמידים  התבקשו  בנוסף,  להם.  שהוצגו 

נתונים  וארגון  סדרות התרגילים בעזרת טבלה. השוואה 

בשיעורי  נלמדת  שלרוב  מיומנות  הינה  טבלה  בעזרת 

עברית, ומהניסיון שלנו בצפייה בשיעורי מתמטיקה, מעט 

מאוד מורים למתמטיקה משתמשים במיומנות של ארגון 

מתמטיקה  מהוראת  אינטגרלי  כחלק  בטבלה  נתונים 

בבית הספר היסודי. 

תקציר

במאמר זה מוצגת פעילות חלופה להערכה של תלמידי 

המשימה  בסדרות.  העוסקת  ג(  כיתה  סוף  )או  ד  כיתה 

מענה  המאפשרת  ומתמשכת,  מדורגת  משימה  הינה 

חשיבה  מרמת  למיומנויות  ומובילה  בכיתה  לשונות 

גבוהה. הפעילות מזמנת למורים דרך אחרת להעריך את 

התלמידים, וכמו כן מאפשרת תהליך של שיח על תשובות 

התלמידים ועל הישגיהם. במאמר זה בחרנו להציג מגוון 

במשימה,  מהשאלות  לאחת  תלמידים  של  תשובות 

ומהשונות בתשובות התלמידים ניתן להסיק שתלמידים 

ברמות שונות מוצאים את עצמם במשימות מסוג זה. כמו 

כן, נדון במאמר בעקרונות המתמטיים הבאים לידי ביטוי 

השיח  של  ובחשיבות  למשימה  התלמידים  בתשובות 

המתמטי המתפתח בכיתה. 

במאמר נציג משימת חקר שניתנה לתלמידים בתחילת 

במציאת  שעוסקת  משימה  )בספטמבר(,  ד  כיתה 

תשובות  את  נתאר  במאמר  מתמטיים.  וקשרים  חוקיות 

ונדון במשמעויות של תשובותיהם.  התלמידים למשימה 

הידע הקודם הנדרש למשימה הוא הבנת המבנה הכפלי 

זו גם לתלמידים בסוף  ניתן היה לתת משימה  כי  )ייתכן 

כיתה ג(. מטרת המשימה הייתה לבחון את ההתמודדות 

התייחסות  מהם  הדורשת  משימה  עם  תלמידים  של 

הקודם  בידע  ושימוש  נתונה,  לתופעה  אינטגרטיבית 

לבניית ידע חדש.

החינוך,  )משרד  הלימודים  בתכנית  "סדרות"  הנושא 

2006( מוצג כך: "זיהוי חוקיות בסדרות והשלמת סדרות" 

עוסקות  והדוגמאות  הלימודים(  בתכנית   19 )עמוד 

שווים.  בהפרשים  מספרים  סדרות  של  בהשלמה 

הסדרות נלמדות גם בהקשר למבנה העשרוני )עמודים 

מזמנת  הלימודים  תכנית  הלימודים(.  בתכנית  ו-55   34

התייחסות  בה  אין  אך  מספרים,  של  סדרות  על  חשיבה 

זה  במאמר  שנתאר  במשימה  תרגילים.  של  לסדרות 

של  בסדרות  דומים  מאפיינים  לזהות  נדרשו  התלמידים 

פעילות חקר בנושא סדרות של תרגילים

גלית שבתאי  טלי וייסמן  מיטל מכלוף
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חלק א

לפניכם סדרה א של תרגילים:

המשיכו את הסדרה. כתבו שני תרגילים נוספים. . 1

מה מיוחד בסדרה? כתבו שלוש תכונות שגיליתם.. 2

כי אחד . 3 ומצאה  דנה טענה שהמשיכה את הסדרה 

מהם  כן,  אם  ייתכן?  זה  האם   .11 הוא  הסכומים 

המחוברים? 

יובל טען כי המשיך את הסדרה ומצא כי אחד הסכומים . 4

הוא 18. האם זה ייתכן? אם כן, מהם המחוברים? 

דלית טענה כי המשיכה את הסדרה ואחד המחוברים . 5

התרגילים  מהם  כן,  אם  ייתכן?  זה  האם   .14 הוא 

האפשריים?

חלק ב

לפניכם סדרה ב של תרגילים:

המשיכו את הסדרה. כתבו שני תרגילים נוספים.. 1

תכונות . 2 שלוש  לפחות  כתבו  בסדרה?  מיוחד  מה 

שגיליתם.

מה שונה בין סדרה א לבין סדרה ב? מה דומה? . 3

חלק ג

לפניכם סדרה ג של תרגילים:

המשיכו את הסדרה. כתבו שני תרגילים נוספים.. 1

תכונות . 2 שלוש  לפחות  כתבו  בסדרה?  מיוחד  מה 

שגיליתם.

השוו בעזרת טבלה בין שלוש הסדרות א-ג. . 3

סדרה א

0+1=1
1+2=3
2+3=5
  +  =7
  +  =  

סדרה ב

0+1+2=3
1+2+3=6
2+3+4=9

3+4+5=12

סדרה ג

0+1+2+3=6
1+2+3+4=10
2+3+4+5=14
3+4+5+6=18
4+5+6+7=22

תיאור המשימה

המשימה בנויה כמשימה מתפתחת בת ארבעה שלבים. בכל שלב רמת הקושי עולה והתלמיד נדרש לרמת חשיבה גבוהה 

יותר וליכולת הכללה גבוהה יותר. 

חלק ד

כתבו סדרה של ארבעה תרגילי חיבור, בכל תרגיל חמישה מחוברים עוקבים.. 1

מה מאפיין את הסדרה? כתבו לפחות שלוש תכונות שגיליתם.. 2

מה שונה ומה דומה בין הסדרה שחיברתם לבין הסדרות א-ג? . 3
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וחשיבה יצירתית. בין המיומנויות של חשיבה מסדר גבוה 

נמצאות המיומנויות: הוצאת עיקר מטפל ; ארגון ומיפוי של 

מידע וידע; חיפוש סיבות לתופעות; השוואות בין תופעות 

ואף  שונות  מבט  נקודות  גילוי  בהתאם;  מסקנות  והסקת 

לטיעונים  ונימוקים  הצדקות  הוכחות,  מציאת  מנוגדות; 

שונים שמקורם הן בנושא עצמו הן בלומד; ותהליכי פתרון 

בעיות )גלסנר, בן-דוד ואיגר, 2009(. 

אם כן, ארגון נתונים בטבלת השוואה הינה מיומנות חשיבה 

מסדר גבוה. מטרת המשימה הייתה לאתגר את התלמידים 

בה  להתנסות  התלמידים  לכלל  ולאפשר  המתקדמים 

ולקשר את הנלמד בשיעורי העברית )טבלת השוואה על-

פי קריטריונים( לנלמד בשיעורי המתמטיקה. גם במשימה 

זו ניתן לראות הבדלים בין תלמידים בקריטריונים בהם הם 

בחרו ובאיכותם.

בכיתה  הפעילות  את  שהובילה  למתמטיקה,  המורה 

המושגים  אודות  מתמטי  שיח  זימנה  שהפעילות  ציינה 

המתמטיים וכיצד הם באים לידי ביטוי בפעילות. לדוגמה: 

בפעילות א התלמידים הסיקו כי המחוברים בסדרה א הם 

שני מספרים עוקבים וסכומי התרגילים הם מספרים אי-

זוגיים; ולעומת זאת, בסדרה ב המצב שונה. 

השיח בכיתה הוביל להכללות מעניינות וביניהן: 

יהיו 	  הסכומים בסדרה של שלושה מספרים עוקבים 

לסירוגין מספר זוגי ומספר אי-זוגי. 

)זוגי 	  סכום של שני מספרים שהזוגיות שלהם שונה 

ואי-זוגי( הוא מספר אי-זוגי ואילו סכום שני מספרים 

שני  או  זוגיים  מספרים  )שני  זהה  שלהם  שהזוגיות 

מספרים אי-זוגיים( הוא מספר זוגי. 

למסקנה 	  שהוביל  שיח  זימן  הפעילות  של  ב  סעיף 

שסכומם של שלושה מספרים עוקבים תלוי במספר 

האמצעי - אם המספר האמצעי הוא זוגי, אזי הסכום 

האמצעי  המספר  אם   ;)1+2+3=6 )לדוגמה:  זוגי;  הוא 

הוא אי-זוגי, אזי הסכום הוא אי-זוגי )לדוגמה: 9=2+3+4(.

למספר 	  זהה  בסדרה  התרגילים  סכומי  בין  ההפרש 

המחוברים בכל תרגיל. לדוגמה, בסדרה א ההפרש בין 

סכומי התרגילים הוא 2, מכיוון שיש שני מחוברים בכל 

תרגיל; בסדרה ב ההפרש בין סכומי התרגילים הוא 3, 

מכיוון שיש שלושה מחוברים בכל תרגיל וכך הלאה. 

ולהוסיף  א-ג  סדרות  את  להמשיך  נדרשים  התלמידים 

שני תרגילים לכל סדרה. בנוסף, הם מתבקשים למצוא 

שלוש תכונות המאפיינות את כל אחת מהסדרות, ולענות 

על שאלות המתבססות על התבוננות בתרגילים והסקת 

מסקנות. 

לכתוב  מתבקשים  התלמידים  יישום.  נדרש  בחלק ד 

של  מאפיינים  שלושה  לתאר  משלהם,  תרגילים  סדרת 

הסדרה שלהם ולהשוות אותה לסדרות א-ג.

תיאור הממצאים

השימוש  את  להעריך  ניתן  התלמידים  תשובות  מניתוח 

זוגי, מספר  במושגים מתמטיים בשלב ההשוואה: מספר 

ומספר  קודם  מספר  הפרש,  סכום,  מחובר,  אי-זוגי, 

המסקנות  הסקת  יכולת  את  גם  להעריך  ניתן  עוקב. 

איכות  ואת  שלהם  ההכללה  יכולת  התלמידים,  את  של 

הניסוחים המילוליים שלהם.

בין  השונות  את  גם  להעריך  למורה  אפשרה  המשימה 

כל תלמיד.  התלמידים על סמך תהליך ההמשגה שעבר 

תשובות  ענו  במתמטיקה  להתבטא  שהתקשו  תלמידים 

בכתב  שלהם  המסקנות  הסקת  של  והרמה  מצומצמות 

במתמטיקה  מוצק  ידע  בעלי  תלמידים  בסיסית.  הייתה 

ובעלי יכולת המשגה גבוהה התייחסו למספר היבטים גדול 

יותר; וכמו כן, הסקת המסקנות וההכללה שלהם היו ברמה 

גבוהה. 

במאמר זה בחרנו להתמקד בהשוואה בין שלוש הסדרות 

)חלק ג, שאלה 3(. מאיסוף התשובות ניתן להבחין ביכולות 

הסדרות  בין  ההבדלים  את  להציג  תלמידים  של  שונות 

ארגון  בדרך  מתבטאת  תלמיד  כל  של  היכולת  בטבלה. 

שהוא  ההמשגה  בתהליך  המאפיינים,  בכתיבת  הטבלה, 

עבר ואף באופן הכתיבה בתוך הטבלה - אופן הכתיבה נע 

ועד כתיבה של מילים,  וסימנים בלבד  מכתיבת מספרים 

מושגים ומשפטים. 

 ;Costa, 2000( וניקרסון  קוסטה  וביניהם  רבים,  חוקרים 

 )2009 ואיגר,  דויד  בן  גלסנר,  בתוך   Nickerson, 1998
גבוה,  מסדר  חשיבה  מיומנויות  של  רחב  מגוון  פירטו 

והם: פתרון  המתייחסות למספר תחומי חשיבה מרכזיים 

בעיות, קבלת החלטות, חשיבה ביקורתית, חשיבה לוגית 
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ובגוף הטבלה הוא כתב מספרים וסימנים. ערן השתמש 

עוקבים"  "מספרים  חלקי:  באופן  מתמטיים  במושגים 

או  לו  מוכר  אינו  "הפרש"  שהמושג  יתכן  ו"מחוברים". 

של  סדרה   - שניתנה  למשימה  אותו  מקשר  אינו  שהוא 

תרגילים.
של  המקוריים  הפתרונות  את  מלווים  אנחנו  הקוראים  *לנוחיות 

התלמידים עם הפתרונות המשוכתבים.

טבלת ההשוואה של ערן
גבא

המספרים 
עוקבים

בכמה התוצאות 
234קופצות

כמה מחוברים יש
234

בדומה לערן, גם עמית בחר בשלושה קריטריונים. עמית 

מספרים.  רק  בה  לכתוב  שיוכל  כך  הטבלה  את  ארגן 

בין הסכומים, למספר הפעמים  הוא התייחס להפרשים 

שבהן  ולשורות  בתרגילים  מופיעים  המחוברים  שבהם 

אותם מספרים מופיעים. עמית השתמש במושג מתמטי 

אחד בלבד - "מחוברים".

הדיון בהשוואה בין הסדרות בטבלה אילץ את התלמידים 

להשוואה  הקריטריונים  מתמטית.  בשפה  להשתמש 

בסדרה  המחוברים,  במספר  התמקדו  התלמידים  של 

תרגיל  כל  של  בסכום  מחובר,  של  טור  בכל  שנוצרת 

בסדרה ובסדרה שנוצרת בטור של הסכומים.

ציינו  ד  סדרה  לבין  ג  סדרה  בין  בהשוואה  לדוגמה, 

התלמידים כי ההפרש בין הסכומים הנוצרים מכל תרגיל 

קבעו  בנוסף,  בסדרה.  האיברים  כמספר  הוא  בסדרה, 

חשבוניות  סדרות  הם  התרגילים  סכומי  כי  התלמידים 

למספר  בהתאם  והם  קבועים,  שלהן  שההפרשים 

כי ההפרש  גם הבחינו  מזו, הם  יתרה  האיברים בסדרה. 

4, מכיוון שיש שלושה או  של סדרת הסכומים הוא 3 או 

ארבעה מחוברים בכל תרגיל. 

האלה  המסקנות  את  שהסיקו  שתלמידים  כמובן 

רק  שהבחינו  מתלמידים  שונים  אותן,  לנסח  והצליחו 

בחלק מהתכונות של הסדרות. מכך הסקנו כי המשימה 

מאפשרת לאתר רמות ביצוע שונות ונותנת מענה לשונות 

במתן  רק  לא  מתבטא  לשונות  המענה  התלמידים.  בין 

משימות שונות לתלמידים ברמות שונות, אלא גם באופי 

ובעומק של תשובות התלמידים למשימה. ההערכה של 

משימה כזו מתבטאת לא רק במספרים, אלא גם בניתוח 

של אופי התשובות של התלמידים ושל איכות. 

לדוגמה: מספר תלמידים הצליחו למצוא רק תכונה אחת 

יותר תכונות.  או שתיים של כל סדרה והיו כאלו שמצאו 

שהתלמידים  מצאנו  הפעילות  את  העברנו  בהן  בכיתות 

לסכום   - בלבד  אחד  להיבט  להתייחס  נטו  החלשים 

הסדרה; ואילו התלמידים שהיו בעלי ידע מתמטי מוצק 

יותר, לרוב התייחסו להיבטים נוספים - לסכום ולמחוברים 

בו זמנית, וכמו כן הם קישרו בין התרגילים בסדרה וחלקם 

סדרות  והציעו  הסדרות  שתי  בין  בקשר  הבחינו  אפילו 

נוספות משלהם. 

להלן דוגמאות לפתרונות של תלמידים*:  

ערן בחר בשלושה קריטריונים: למספרים - האם עוקבים 

ניתן  ולמספר המחוברים.  בין הסכומים  לא? להפרש  או 

מילים,  כתב  הוא  בטבלה  המאפיינים  בשורת  כי  להבחין 
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כל  של  המאפיינים  את  בטבלה  כתבה  יובל  לעומתם, 

חשוב  להשוואה.  הקריטריונים  את  ציינה  לא  אך  סדרה, 

לציין כי יובל מכנה את הסכום 'מספר' ומתייחסת בטבלה 

שלה רק לתוצאות התרגילים. כמו כן, יובל לא השתמשה 

סכומי  של  לזוגיות  התייחסה  היא  אך  "סכום",  במושג 

התרגילים בכל סדרה. היא התייחסה לסכומי התרגילים 

כאל סדרה והשוותה את ההפרש בין איבריה. יובל מצאה 

"זוגי"  במושגים  והשתמשה  להשוואה  קריטריונים  שני 

לידי  בא  למידה  לשם  הערכה  המושג  בלבד.  ו"אי-זוגי" 

ביטוי בהערכה של יובל, כיוון שההמשגה שלה דלה עבור 

מהמשימה  קיבלה  והמורה  ד  כיתה  בתחילת  תלמידה 

מידע רב ששירת אותה בהמשך ההוראה לאורך השנה. 

טבלת ההשוואה של יובל
סדרה גסדרה בסדרה א

בסדרה א 
המספרים הם 

אי-זוגיים

בסדרה ב 
המספרים הם 
גם זוגיים וגם 

אי-זוגיים

בסדרה ג 
המספרים הם 

זוגיים

בסדרה א 
המספרים 
קופצים ב-2

בסדרה ב 
המספרים 
קופצים ב-3

בסדרה ג 
המספרים 
קופצים ב-4

טבלת ההשוואה של עמית
גבא

234קפיצות בתוצאה

כמה פעמים 
נשארים 

המחוברים בכל 
תרגיל

234

שורות שבהן 
מופיעים אותם 

המספרים
123

וגם  מילים  גם  הטבלה  בתוך  כתבה  מיקה  לעומתם, 

להשוואה:  קריטריונים  ארבעה  מצאה  מיקה  מספרים. 

ההפרש בסדרת הסכומים, מספר המחוברים בכל סדרה, 

של  והזוגיות  תרגיל  בכל  המחוברים  בסדרת  ההפרש 

הסכומים של הסדרות.

גם מיקה השתמשה בשפה מתמטית ובמושגים נכונים.

טבלת ההשוואה של מיקה
גבא

הפרש הסכום
234

כמה מחוברים יש 
בתרגיל אחד

234

בכמה מספרים 
גדלים המחוברים

111

האם הסכום זוגי 
או אי זוגי

אי זוגי
גם זוגי 

וגם אי זוגי
זוגי
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שעורכים  תלמידים  יש  הסדרות  בין  בהשוואה  גם 

השוואה על-פי קריטריונים ויש כאלה שמשווים ללא ציון 

קריטריונים.

דוגמה לעבודתו של דניאל - טבלת השוואה 
ללא קריטריונים:

דומהשונה

גבאגבא

״שצד 
אחד 

התרגילים 
זוגיים״

״אחד לא 
זוגיים 

ואחד גם 
וגם״

״שכולם 
בפעולות 

ועוד״

״שלכולם 
צריך 

להוסיף 
שני 

תרגילים״

על-פי  בהשוואה  מתקשה  דניאל,  כי  לראות  ניתן 

יוצר שתי טבלאות. באחת הוא כותב  קריטריונים. הוא 

במה הסדרות שונות ובשנייה הוא כותב במה הן דומות. 

- עבודתה  דוגמה להשוואה עם קריטריונים 
של תמר:

סדרה גסדרה בסדרה א

״הפרש הסכום״
234

״כמה מחוברים 
234יש בתרגיל אחד״

״בכמה 
ספרות גדלים 

המחוברים״
111

״האם הסכום הוא 
״אי-זוגי״זוגי או אי-זוגי״

״גם זוגי וגם 
אי-זוגי״

״זוגי״

ניתן לראות כי תמר יודעת להשוות על-פי קריטריונים 

קריטריונים  משלושה  יותר  מצאה  אפילו  והיא 

להשוואה. 

הנתונים,  את  לארגן  נדרשו  התלמידים  זו  במשימה 

בטבלה;  אותם  לייצג  אותם,  לנתח  ביניהם,  להשוות 

אותן.  ולנמק  מסקנות  להסיק  שערכו  ההשוואה  ומתוך 

של  ההנחיות  עם  אחד  בקנה  עולים  אלו  קריטריונים 

הסטנדרטים  ועם   )2009 החינוך,  )משרד  החינוך  משרד 

 .)NCTM, 2000( NCTM של

מהתבוננות בעבודות התלמידים אפשר להיווכח בפערים 

של  חלק  כל  בתחילת  תלמידים.  בין  המתמטי  בידע 

לסדרה  תרגילים  להוסיף  נתבקשו התלמידים  המשימה 

- חלקם התייחסו רק להיבט אחד של הסדרה - לסכום; 

 - היבטים  למספר  התייחסו  אחרים  תלמידים  לעומתם, 

לסכום, למחוברים ולקשר שבין התרגילים.

לדוגמה, עבודתה של ליהיא למטה משקפת התייחסות 

המצריך  מצב  התרגילים,  בסדרת  תרגיל  כל  של  לסכום 

רואה  ליהיא  אם  להבין  וניסיון  מעמיק,  משוב  מהמורה 

יואב  של  עבודתו  לעומתה,  בסדרה.  נוספים  מאפיינים 

מעידה על התבוננות במספר מאפיינים של הסדרה. 

ליהיא התייחסה להיבט אחד של הסדרה: הסכום.

היא הגדילה את הסכומים ב-3, אך לא שמרה על החוקיות 

של הסדרה במחוברים.

דוגמה לעבודתה של ליהיא:

0+1+2=3
1+2+3=6
2+3+4=9

3+4+5=12
5+5+5=15
6+6+6=18

יואב התייחס למספר היבטים בסדרה: הסכום, המחוברים 

והקשר בין התרגילים.

0+1=1

1+2=3

2+3=5

3+4=7

4+5=9

החצים המראים 
לאן כל מספר עובר 

בשורה הבאה
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הצעות להרחבות:

עם  להגיע  ניתן  המשימה  לסיכום  המתמטי  בדיון 

עוקבים  מספרים  שני  שסכום  להכללה  התלמידים 

לדון  אפשר  יותר  מעמיק  ובדיון  אי-זוגי,  תמיד  הוא 

זוגיים  הם  הסכומים  מקרים  באילו   - האחרות  בסדרות 

עם  דנה  המורה  אי-זוגיים.  הם  הסכומים  מקרים  ובאילו 

התלמידים גם במציאת דרכים יעילות ומהירות למציאת 

סכומי התרגילים בסדרות, ובסיום הדיון דובר על שימוש 

ליאור,  את  לזהות  ניתן  הבאה  בדוגמה  גאוס".  ב"שיטת 

בשיטת  שהשתמש  במתמטיקה,  רחב  ידע  בעל  תלמיד 

גאוס כדי לחבר שישה מספרים עוקבים. 

0+1+2+3+4+5=15

1+2+3+4+5+6=21
2+3+4+5+6+7=27
3+4+5+6+7+8=33

בתרגיל הראשון התלמיד 
מחבר ע״פ שיטת גאוס, בכל 

פעם את שני המספרים 
הקיצוניים, וכך יוצר סכומים 

זהים )5(.
כך הוא פתר גם את שלושת 

התרגילים הבאים.

לכך  הסיבה  את  להבין  יכולים  מתקדמים  תלמידים 

שבכל שלב בסדרה ההפרש בין המספר שמוסיפים לזה 

שמשמיטים שווה למספר המחוברים בסדרה. אפשר גם 

מהתרגילים  אחד  כל  של  הסכום  בין  הקשר  את  למצוא 

לחבר  אפשר  כלומר,  מהסדרות.  אחת  בכל  הראשונים 

את הסכום של סדרה מסוימת עם המספר המייצג את 

מספר האיברים בסדרה, וכך למצוא את סכום האיברים 

בסדרה הבאה. 
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של  מהשתלמות  לקוח  ההערכה  טבלת  של  המבנה 

קבוצת המדריכות המובילות של מחוז תל אביב בהנחיית 

ד"ר יניב ביטון והמקור למודל הערכה זה לקוח מתוך:

.Bowland Charitable Trust 
ארבעה  על-פי  מוערכת  זו  במשימה  תלמיד  כל  עבודת 

ותקשורת  והערכה;  פרשנות  ניתוח;  ייצוג;  קריטריונים: 

גבוה  ניקוד  יקבל  שתלמיד  ייתכן  למעשה,  ורפקלציה. 

נמוך  ניקוד  יקבל  זאת  עם  יחד  אך  הייצוג,  בקריטריון 

בתקשורת ורפקלציה. מצב זה מאפשר למורה ולתלמיד 

להיות ממוקדים בהבחנה בין נקודות החוזק של התלמיד 

תלמיד  כל  כך  לחיזוק.  זקוק  הוא  שבהן  הנקודות  לבין 

יקבל ציון רב-ממדי ולא ציון הוליסטי, כלומר יתקבל ציון 

המאיר את הצדדים האיכותיים בעבודתו, אך גם משקף 

את הצדדים שיש לשפרם. 

ההערכה נעשתה בכיתות בשתי דרכים: 

עבודות 	  את  המורה  אספה  מהכיתות  באחת 

התלמידים, בדקה אותן, והעריכה אותן על-פי המחוון. 

את  לתלמידים  החזירה  היא  השני  השיעור  בתחילת 

על  שקיבלו,  ההערכה  על  שיח  וקיימה  העבודות, 

שזקוקים  המקומות  ועל  שלהם  החוזק  נקודות 

לחיזוק.

בכיתה השנייה חילקה המורה לתלמידים את המחוון 	 

הם  שלדעתם  הניקוד  את  להעריך  מהם  וביקשה 

צריכים לקבל לפי התשובות שעלו בשיח בזמן פתרון 

המשימה. 

נתייחס לסדרה שמורכבת מהתרגילים הראשונים של 

כל אחת מהסדרות:

סדרה דסדרה גסדרה בסדרה א

התרגיל 
הראשון 
בסדרה

0+1=10+1+2=30+1+2+3=60+1+2+3+4=10

מספר 
האיברים 

בסדרה
n=2n=3n=4n=5

הסכום
1

0+1
3

1+2
6

1+2+3
10

1+2+3+4

ניבוי של סכום התרגיל  מציאת הקשר תאפשר, למשל, 

הראשון בסדרה בת שישה מחוברים: 15=0+1+2+3+4+5.

הדיון בעקבות המשימה מאפשר למורה לדעת מהי רמת 

הידע המתמטי של כל תלמיד לגבי מושגים ופעולות וכן 

ומוצא  חוקר  שתלמיד  ככל   - שלו  החשיבה  רמת  מהי 

הכללות רבות יותר, מבין את הקשרים, ועושה מניפולציות 

עם המספרים; הדבר מעיד על כך שיש לו ידע רחב יותר 

ויכולת חשיבה גבוהה יותר. 

להרחבת  התלמידים  את  הוביל  המורה  בהנחיית  הדיון 

עלתה  בדיון  המתמטית.  התובנה  ולפיתוח  שלהם  הידע 

עם  וההתמודדות  הלמידה  תהליך  הערכת  של  הסוגיה 

מחוון הערכה שאינו מחוון הוליסטי, שחייבה את המורה 

להקפיד על סטנדרטים איכותיים וכמותיים גם יחד, לגבי 

כל חלק של המשימה. במאמר זה נציג את המחוון של 

חלק ג של המשימה, החלק שבו התמקדנו במאמר זה.

הנה המחוון של סדרה ג: 

תקשורת ורפלקציהפרשנות והערכהניתוח ייצוג

1
משלים את סדרה ג 

באופן לא שיטתי. 
מחשב לא נכון את 

התרגילים בסדרה ג. 
אינו מבחין בתופעות 

הבסיסיות בסדרה. 
מציג את העבודה עם מעט 

הסברים או ללא הסברים 

2
משלים את סדרה ג 

בהתאם לחוקיות. 
מחשב נכון חלק 

מהתרגילים בסדרה ג. 
מבחין בחלק מהמאפיינים 

של הסדרה. 
מתעד חלק מההסברים או 

מתייחס בטבלה רק לחלקם. 

3

משלים את סדרה ג 
בהתאם לחוקיות ובונה 

טבלה המתאימה 
להשוואה בין הסדרות. 

מחשב נכון את 
התרגילים בסדרה ג.

מבחין בכל המאפיינים 
של הסדרה ומשווה אותה 

לסדרות א-ב.

מתעד את המסקנות ומציג 
את הטבלה באופן מלא. 

http://www.bowlandmaths.org.uk/assessment
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מקורות 

גלסנר, א., בן דוד, ע. ואיגר, ע. )2009(. פיתוח חשיבה 	 

של  לאור  ההוצאה  ספרות.  סקירת  גבוה.  מסדר 

האוניברסיטה הפתוחה. משרד החינוך. 

לתכנון 	  האגף  הפדגוגית,  המזכירות  החינוך,  משרד 

ולפתוח תכניות לימודים. )2009(. אסטרטגיות חשיבה 

מסדר גבוה. מסמך מנחה למתכנני תכניות לימודים 

ירושלים,  ולמפתחי חומרי למידה.  ארציות ומקומיות 

תשס"ט.   

משרד החינוך, )2006(. תכנית הלימודים במתמטיקה 	 

לכיתות א-ו בכל המגזרים. תל, ירושלים. 

 	 Costa, A. )1991). The school as home for
 the mind. Melbourne, Australia: Hawker
.Brownlow

 	 NCTM. )2000). Principles & standards for
 school mathematics. Reston, VA: National
.Council of Teachers of Mathematics

אך  עמיתים,  הערכת  גם  לעשות  היה  שניתן  כמובן 

זאת.  לעשות  שלא  המורה  בחרה  חברתיים  משיקולים 

שתי המורות שהובילו את המשימה התנסו בשתי דרכי 

שבה  ההערכה  כי  הרגישו  יחד  גם  שתיהן  ההערכה. 

משמעותית  הייתה  עצמו  את  להעריך  נדרש  התלמיד 

עבור התלמידים וגרמה לכך שבמשימות הבאות שניתנו 

להם הם עבדו בתשומת לב רבה יותר.

בתום הפעילות נשאלו התלמידים לגבי תחושתם בפתרון 

אתגר  תחושת  הנאה,  על  העידו  תשובותיהם  המטלה. 

ובניית מסוגלות אישית. להלן חלק מדבריהם: "היה כיף 

"הרגשתי שלמדתי דברים  להפעיל את המוח, לחשוב"; 

חדשים"; "הזמן עבר מהר"; אהבתי את זה שזה משימת 

היגיון"; "הפעילות נתנה לי ביטחון בחשבון".  תשובותיהם 

מעידות, כי המטלה מלבד זאת שהיא עונה על מטרות של 

וחשיבה מתמטית, היא עונה על מטרות  ריגושיות  תוכן 

במתמטיקה:  הלימודים  תכנית  במסמך  שכתוב  כפי 

"העצמת הביטחון העצמי והיחס החיובי למקצוע" )עמוד 

14 בתכנית הלימודים(.

לסיכום, המשימה עוררה עניין בקרב התלמידים, אתגרה 

ועוררה חשיבה. היא גם הגבירה את ההנאה ואת  אותם 

המוטיבציה של התלמידים וזימנה שיח מתמטי שהרחיב 

ולבנייה של סדרה  והוביל למעורבותם  את הידע שלהם 

חשיבה  כמיומנויות  מוגדרות  אלו  מיומנויות  חדשה. 

מסדר גבוה וחשוב לציין כי המידע שקיבלה המורה על 

התלמידים בעקבות משימת הערכה זו, היה מגוון וכלל: 

שלהם,  ההמשגה  יכולת  התלמידים,  של  חשיבה  דרכי 

רמת היישום, רמת המוטיבציה שלהם לפעילויות אתגר, 

ואופן התייחסותם למשימה שונה. 
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״מתמטיקה דומה לאריה
כי מתמטיקה היא לחכמים

ואריה הוא חכם״

פרופ' צביה מרקוביץ
אורנים - המכללה האקדמית לחינוך; 

מכללת סמינר הקיבוצים 

פרופ' הלן פורגז
אוניברסיטת מונאש, אוסטרליה

במה מחקרית
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מקבל חיזוק ממחקרים שעוסקים באמונות של בנות ושל 

בנים בנוגע למתמטיקה, מחקרים אשר מראים כי ישנם 

הבדלים מגדריים באופן שבו הבנות והבנים תופסים את 

שלהם  המתמטיות  היכולות  ואת  המתמטיקה  מקצוע 

ושל בני המין השני.

של  אמונותיהם  את  לבדוק  הייתה  זה  מחקר  מטרת 

תלמידים בבית הספר היסודי, בכיתות ד ו-ו, לגבי:

א. מתמטיקה

ב. היכולות שלהם במתמטיקה

ג. הקשר בין מתמטיקה ומגדר

נושא  את  ההורים  ושל  המורים  של  ד. התפיסה 

המתמטיקה והמגדר. 

נתייחס לממצאי המחקר בהקשר לאמונות  זה  במאמר 

את  התלמידים  לתפיסת  ובנוגע  למתמטיקה  בנוגע 

יכולותיהם במתמטיקה.

רקע תיאורטי:

מגדר והישגים במתמטיקה

מחקרים רבים בשנים האחרונות בודקים את נושא הפער 

בהישגים במתמטיקה בין הבנות לבין הבנים. הממצאים 

המחקר  בכלי  הנבדקים,  בגיל  ותלויים  אחידים  אינם 

מצביע  הגדול  רובם  אבל  הממצאים;  ניתוח  ובאופן 

מחקר  לדוגמה,  הבנים.  לטובת  בהישגים  הבדלים  על 

הצביע  ט  בכיתות  תלמידים   29,171 עם  שנערך  מקיף 

על הבדלים קטנים לטובת הבנים כאשר נעשה שימוש 

במודל סטטיסטי מסוים, ועל הבדלים הרבה יותר גדולים 

בשני  אך  אחר,  סטטיסטי  במודל  שימוש  נעשה  כאשר 

 Brunner,) המקרים הפערים בהישגים היו לטובת הבנים

.)Krauss & Kunter, 2007
במתמטיקה  ההישגים  את  השווה  אשר  אחר  מחקר 

מצא   ,)Tsui, 2007( ובארה"ב  בסין  למגדר  בהקשר 

בשתי  בהישגים  מגדריים  הבדלים  אין  ח  בכיתות  כי 

תקציר

מטרתו של מחקר זה הייתה לבדוק את אמונותיהם של 

תלמידים בבית ספר יסודי בנוגע למתמטיקה ואת האופן 

במחקר  במתמטיקה.  יכולותיהם  את  תופסים  הם  שבו 

)73 בנות  ד  כיתה  השתתפו 281 תלמידים: 134 תלמידי 

ו-77 בנים(.  )70 בנות  ו  כיתה  ו- 147 תלמידי  ו-61 בנים( 

התלמידים ענו על שאלון ובו שאלות הקשורות לאמונות 

למתמטיקה  הקשורות  ולאמונות  למתמטיקה  בנוגע 

ומגדר. הממצאים העיקריים מצביעים על תפיסה עצמית 

במתמטיקה  ליכולותיהן  בנוגע  הבנות  של  יותר  נמוכה 

מאשר התפיסה העצמית של הבנים. הממצאים הקשורים 

חלק  אצל  כי  מראים  למתמטיקה  בנוגע  לאמונות 

מהתלמידים המתמטיקה נתפסת כמקצוע קשה ומסובך 

ואחרים מזהים אותה עם חכמה. התלמידים בשתי שכבות 

הגיל לא כל כך נהנים ללמוד מתמטיקה, אבל מאמינים 

כי חשוב מאוד ללמוד מתמטיקה, ולתלמידי כיתה ו חשוב 

יותר מאשר לתלמידי כיתה ד. תלמידי כיתה ד חושבים כי 

ו חושבים כי הם  הם טובים במתמטיקה, ותלמידי כיתה 

טובים פחות מאשר תלמידי כיתה ד חושבים. 

הקדמה

הקשר בין מתמטיקה ומגדר הוא נושא שנחקר הן על ידי 

וסוציולוגים.  פסיכולוגים  ידי  על  והן  מתמטי  חינוך  אנשי 

למדעים  הטבע,  למדעי  הפקולטות  כי  היא  עובדה 

מדויקים ולהנדסה בארץ ובעולם מאוישות בעיקר על-ידי 

לבנים  הבנות  בין  פערים  על  מצביעים  מחקרים  גברים. 

הפערים  הבנים.  לטובת  לרוב  במתמטיקה,  בהישגים 

מוסברים על סמך שתי גישות עיקריות: האחת אומרת כי 

הפער נובע משוני ביולוגי מולד בין נשים לבין גברים, ואילו 

הגישה השנייה טוענת כי הפער נעוץ בגורמים חברתיים 

סביבתיים. בשנים האחרונות יותר ויותר מחקרים טוענים 

זה  כיוון  הפער.  את  המסבירה  היא  השנייה  הגישה  כי 

"מתמטיקה דומה לאריה כי מתמטיקה היא לחכמים ואריה הוא חכם"
אמונות של בנות ושל בנים בבית ספר יסודי בנוגע למתמטיקה

צביה מרקוביץ  הלן פורגז
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גן ותלמידים בכל הגילים לא  ילדי  שנערכו עם תינוקות, 

תומכים בטענה שישנם הבדלים מולדים בין הבנות לבנים 

בהקשר ליכולות מתמטיות ומדעיות. המחקרים הראו כי 

מספרים,  אובייקטים,  על  לומדים  ובנות,  בנים  תינוקות, 

בגילים  הזמן.  ובאותו  הדרכים  באותן  ומרחב  שפה 

מאוחרים יותר ישנם הבדלים בין בנים לבין בנות ביכולות 

שונות, אך ההבדלים אינם גורפים ולכן אי-אפשר לטעון 

יותר "מרחביים".  וגברים הם  "מילוליות"  יותר  הן  שנשים 

החוקרת טוענת כי אין הבדלים קוגניטיביים בין הבנים ובין 

ישנן  להיפך,  ומדעיות.  מתמטיות  ליכולות  בנוגע  הבנות 

ומדעיות  מתמטיות  שיכולות  כך  על  המצביעות  עובדות 

מתפתחות באופן דומה אצל נשים ואצל גברים. ההסבר 

לפער בין המינים הוא חברתי-תרבותי.

לבין  בין הבנות  אחת הטענות הקשורה לפער בהישגים 

בנים, היא כי הפער מושפע מסגנון הלמידה השונה של 

שני המינים. בנות פחות אוהבות לימוד בדרך של הרצאה, 

ברעיונות;  והעמקה  קטנות  בקבוצות  דיון  מעדיפות  הן 

וכמו כן, בנות סובלות יותר מהתחרותיות בכיתות. גייסט 

(Geist & King, 2008( אשר סקרו את הספרות  וקינג 

המחקרית בנושא הפער בהישגים במתמטיקה בין הבנות 

הלמידה.  בסגנונות  ההבדל  על  מצביעים  הבנים  לבין 

המלמדים  והמורים  הלימודים  תכנית  כי  טוענים  הם 

מתמטיקה לא לוקחים בחשבון את ההבדלים האלה.

מגדר ואמונות בנוגע למתמטיקה

ומסובך,  קשה  למקצוע  נחשב  המתמטיקה  מקצוע 

ללמוד  הרצון  על  להשפיע  יכולות  אמונות  שבו  מקצוע 

מתמטיקה ובסופו של דבר להשפיע על רמת ההישגים 

למתמטיקה  בנוגע  תלמידים  של  האמונות  בתחום. 

המתמטיקה  מקצוע  עם  להתמודד  שלהם  וליכולות 

ועל  התלמידים  של  המוטיבציה  על  להשפיע  יכולות 

הישגיהם. הספרות המחקרית מתארת מצב שבו הבנים 

מאשר  יותר  במתמטיקה  לטובים  עצמם  את  חושבים 

ואילו  הבנות; זאת, לטענתם, בגלל כישוריהם הטבעיים; 

בגלל  לכאלה  נחשבות  במתמטיקה  הטובות  הבנות 

השקעה ועבודה קשה. לדוגמה, במחקר שבו רואיינו 45 

בקורסי  גבוהים  הישגים  בעלות  העליונה  בחטיבה  בנות 

המדינות; אולם במבחני הכניסה לקולג', בעוד שבסין אין 

הבדלים בין הישגי הבנים לבין הישגי הבנות, בארה"ב קיים 

התלמידים  של  ההישגים  בבדיקת  הבנים.  לטובת  פער 

המצטיינים במתמטיקה אשר נכנסו לקולג' נמצא הבדל 

לטובת הבנים בשתי הארצות.

 PISA – Programme for International) מבחני פיזה

Student Assessment(; מבחנים בינלאומיים הבודקים 
משמשים  והמדעים;  המתמטיקה  הקריאה,  תחומי  את 

בסיס להשוואות מגדריות. מחקר אשר הסתמך על מבחני 

ובמתמטיקה  בשפה  התלמידים  יכולות  את  בדק  פיזה, 

ברוב  כי  נמצא  (Marks, 2008(. במחקר  31 מדינות  ב- 

יותר  טובות  הבנות   15 בני  תלמידים  בקרב  המדינות 

מהבנים  פחות  טובות  אבל  שפה,  בכישורי  מהבנים 

כן  גם   ,)Guiso et al 2008) וחבריו  גויסו  במתמטיקה. 

בהסתמך על ניתוח הממצאים של מבחני פיזה, טוענים כי 

אכן בחלק גדול מהמדינות הבנות השיגו תוצאות נמוכות 

יותר מהבנים; אבל במדינות כמו שבדיה, דנמרק ונורבגיה 

הבנות הצליחו לא פחות טוב מהבנים. החוקרים טוענים 

חברתית  בסביבה  במתמטיקה  יותר  מצליחות  בנות  כי 

אין  וכי  יותר מהבנים,  הן מצליחות אף  שוויונית, לעיתים 

פער מגדרי במדינות שבהן יש לנשים שוויון מלא בזמינות 

שנערכו  פיזה  במבחני  גם  ולהזדמנויות.  למשאבים 

 OECD-בשנת 2012 נמצא פער לטובת הבנים במדינות ה

)ממוצע של המדינות(. בישראל, במבחנים אלה, נמצא פער 

לטובת הבנים דוברי העברית בכל ארבעת הנושאים שנבדקו 

במתמטיקה: שינוי ויחסים, כמויות, מרחב וצורה ואי-ודאות 

ונתונים. בקרב דוברי הערבית נמצא פער לטובת הבנות בכל 

ארבעת הנושאים )ראמ"ה, 2013(.

לבין  הבנים  בין  פער  קיום  על  המראים  מחקרים  ישנם 

 Penner) ופארט  פנר  למשל,  צעיר.  בגיל  כבר  הבנות 

בהישגים במתמטיקה  Paret, 2008 &( מצאו הבדלים 
לטובת הבנים כבר בגיל הרך ומצאו כי לרקע המשפחתי 

כי  טוענים  החוקרים  זה.  לפער  בנוגע  חשוב  תפקיד  יש 

הבדלים אלה, קרוב לוודאי, לא ניתנים להסבר באמצעות 

לבנות,  בנים  בין  ביולוגיים  להבדלים  הקשורות  סיבות 

תרבותיים- בהבדלים  נעוצים  הם  כי  יותר  סביר  אלא 

שסקר  במאמר   ,)Spelke, 2005) ספלק  חברתיים. 

המחקרים  כי  טוענת  בתחום,  מחקרים  של  גדול  מספר 
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ו-77 בנים.

נועד  השאלון  כי  הוסבר  לתלמידים  המחקר:  תיאור 

לצרכי מחקר. הם התבקשו לציין את מינם, אך לא לכתוב 

את שמם. פרט למקרים בודדים, כל התלמידים הסכימו 

לענות על השאלון.

ניתוח הממצאים: ניתוח הממצאים נעשה באופן כמותי 

בנוסף  החצי-פתוחות(.  ובשאלות  הסגורות  )בשאלות 

ההבדלים  את  לבדוק  מנת  על   ANOVA מבחן  נערך 

השאלות  כיתה.  ולרמת  למגדר  בנוגע  הסטטיסטיים 

איכותני  באופן  נותחו  לשאלות  וההסברים  הפתוחות 

באמצעות בניית קטגוריות. 

ממצאים

באחת  שהתקבלו  הממצאים  את  נתאר  זה  במאמר 

התלמידים  של  באמונות  העוסקת  הפתוחות  השאלות 

העוסקות  סגורות  שאלות  ובמספר  למתמטיקה  בנוגע 

באמונות של התלמידים בנוגע למתמטיקה ובאופן שבו 

הם תופסים את יכולותיהם במתמטיקה.

1.    לאיזו חיה דומה המתמטיקה?

במטרה  במחקר,  שנכללה  הפתוחות  השאלות  אחת 

לבדוק אמונות של תלמידים בנוגע למתמטיקה, הייתה 

דומה המתמטיקה"?  לדעתך,  חיה,  "לאיזו  השאלה 

באופן  נעשה  זו  לשאלה  התלמידים  תשובות  ניתוח 

איכותני.

תלמידים(.   242( מהתלמידים   86% השיבו  השאלה  על 

בתשובותיהם התייחסו התלמידים למגוון חיות והם הזכירו 

יותר מ- 60 חיות. החיות שהופיעו מספר רב של פעמים 

 16( חתול  )21 תלמידים(,  כלב  תלמידים(,   35( קוף  היו: 

תלמידים(, אוח )13 תלמידים(, דולפין )12 תלמידים(, פיל 

)7 תלמידים(,  אריה  )9 תלמידים(,  נחש  )11 תלמידים(, 

זברה )6 תלמידים( ובן אדם )6 תלמידים(. חיות נוספות 

טיגריס,  ביניהן:  תלמידים;  משישה  פחות  על-ידי  צוינו 

ציפור,  דג,  קנגורו,  תוכי,  קיפוד,  סוס,  דבורה,  צב,  נמלה, 

עורב, דורבן, זיקית, מרבה רגליים, למה, פינגווין, ממותה, 

דוב, חמור, זבוב, היפופוטם, יתוש, קרצייה וחיידק. 

נימוקים לבחירת החיה ניתנו על-ידי 231 תלמידים )82%( 

בו  באופן  מגדריים  הבדלים  נמצאו  ומדעים  מתמטיקה 

תופסות הבנות את עצמן לעומת הבנים. בנות הרגישו כי 

הן צריכות לעבוד קשה יותר ולמשך זמן ארוך יותר על מנת 

הן  כי  הרגישו  הן  הבנים.  שמקבלים  ההערכה  את  לקבל 

.)Dentith, 2008) צריכות לעבוד קשה יותר כיוון שהן בנות

את  בדקו   )Preckel et al., 2008) וחבריו  פרקל 

עצמית  יכולת  של  התפיסה  את  המתמטיות,  היכולות 

מחוננים  תלמידים   181 בקרב  והמוטיבציה  העניין  ואת 

ו- 181 תלמידים בעלי יכולת ממוצעת בכיתות ו. במחקר 

של  המתמטיות  ביכולות  מגדריים  הבדלים  נמצאו  לא 

התלמידים, אבל נמצא כי הבנות השיגו תוצאות נמוכות 

ובמוטיבציה.  בעניין  העצמית,  היכולת  בתפיסת  יותר 

יותר  גבוהים  היו  הבנים  לבין  הבנות  בין  אלה  הבדלים 

בקבוצת התלמידים המחוננים.

של  העצמית  והתפיסה  למתמטיקה  בנוגע  האמונות 

באות  אמנם  במתמטיקה,  יכולותיהם  לגבי  התלמידים 

לידי ביטוי ברוב המחקרים על תלמידים בחטיבה העליונה 

ובחטיבת הביניים, אבל הן מתגבשות כבר אצל תלמידי 

בית הספר היסודי וחשוב להיות מודעים להן. במחקר זה 

בדקנו את האמונות של בנות ושל בנים הלומדים בבית 

ספר יסודי בנוגע למתמטיקה ואת האופן בו הם תופסים 

את יכולותיהם במתמטיקה. 

שיטת המחקר

כלל  השאלון  שאלון.  היה  השתמשנו  שבו  המחקר  כלי 

)בהן  חצי-פתוחות  חלקן  פתוחות,  חלקן   - שאלות   14

התלמידים התבקשו לבחור תשובה מבין מספר תשובות 

השאלות  סגורות.  וחלקן  בחירתם(  את  ולהסביר  נתונות 

כלפי  התלמידים  אמונות  נושאים:  לארבעה  התייחסו 

יכולותיהם  מקצוע המתמטיקה, תפיסת התלמידים את 

בין  לקשר  בנוגע  התלמידים  אמונות  במתמטיקה, 

ותפיסת התלמידים את האמונות  ובין מגדר  מתמטיקה 

של המורים ושל ההורים בנוגע למתמטיקה ומגדר.

אוכלוסיית המחקר כללה 281 תלמידים מחמישה בתי 

ספר יסודיים. בכל אחד מבתי הספר השתתפו תלמידים 

מכיתות ד ותלמידים מכיתות ו: 134 תלמידים מכיתות ד 

- 73 בנות ו-61 בנים ו- 147 תלמידים מכיתות ו - 70 בנות 
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)בן,  חכם"  הוא  וינשוף  לחכמים  זה  מתמטיקה  "ינשוף, 

כיתה ו(; "ינשוף, מכיוון שינשוף הוא חיה חכמה כמו אנשים 

שעוסקים במתמטיקה ומדויקת כמו המתמטיקה" )בת, 

בארץ  מעליסה  משקפיים  עם  ארנב  "ארנב,  ו(;  כיתה 

הפלאות, כי הוא נראה חכם" )בת, כיתה ו(. מעניין לציין 

כי אחוז הבנות אשר קישרו בין מתמטיקה לחכמה גבוה 

הבנות  כלומר  ו,  בכיתה  הן  ד  בכיתה  הן  הבנים,  מאחוז 

לעסוק  כדי  חכם  להיות  צריך  כי  חושבות  מהבנים  יותר 

במתמטיקה.

19% מהתלמידים )עם אחוז גבוה בקרב הבנים בכיתות 

ו( קישרו בין מתמטיקה לבין סממנים חיצוניים של החיה 

וחלק גדול מהנימוקים מצביעים על אמונות התלמידים 

בנוגע למקצוע המתמטיקה. טבלה 1 מציגה את נימוקי 

התלמידים לבחירת החיה. 

מהטבלה ניתן לראות כי יותר מרבע מהתלמידים )26%( 

בחיה  בחרו  הם  חכמה.  עם  המתמטיקה  את  מזהים 

כדי  בחכמה  הצורך  על  משליכה  אשר  לדעתם,  חכמה, 

לעסוק במתמטיקה. דוגמאות:

"אריה,  ד(;  כיתה  )בן,  חיה חכמה"  הוא  כי חתול  "חתול, 

חכם"  הוא  ואריה  לחכמים  דבר  זה  שמתמטיקה  בגלל 

מאוד  הם  שפילים  חושבת  אני  "פיל,  ד(;  כיתה  )בת, 

כיתה  )בת,  צורת החיים הנפלאה שלהם"  בגלל  חכמים 

כיתה  )בן,  אינטליגנטית"  חיה  הוא  דולפין  "דולפין,  ד(; 

וראו  מאוד  חכמה  חיה  היא  שחולדה  מפני  "חולדה,  ו(; 

גם במעבדה בניסויים שהיא חכמה מאוד" )בן, כיתה ו(; 

טבלה 1 - נימוקי התלמידים לבחירת החיה )באחוזים(

                                               התלמידים

הנימוק

בנים

כיתה ד

)n = 50(

בנות

כיתה ד

)n = 59(

בנים

כיתה ו

)n = 61(

בנות

כיתה ו

)n = 61(

סה"כ

)n = 231(

1831203326ייחוס המתמטיקה לחכמה

קישור המתמטיקה לסממנים חיצוניים 

או לאסוציאציה הקשורה לחיה
1219331119

168181013ייחוס המתמטיקה לדברים שליליים

105101610קישור לתפיסות לגבי מהות המתמטיקה

קישור המתמטיקה לאנשים – 

חשובה לאנשים ואנשים לומדים אותה
10771510

החיה משתמשת במתמטיקה 

או שאפשר ללמד אותה מתמטיקה
167236

ביטוי של אהבה 

או של יחס אמביוולנטי כלפי מתמטיקה
87255

168711 10אחר



עמוד 33 מספר חזק 2000 | גיליון מספר 27 | יוני 2016

או  העלתה  שהחיה  לאסוציאציות  החיה  את  קישרו  או 

בהקשר  במתמטיקה  להשתמש  לצורך  שהתייחסו 

לחיה. דוגמאות: "כלב, כי אם יש כלב דלמטי ואתה רוצה 

לספור את הכתמים שלו אתה צריך לדעת מתמטיקה" 

)בן, כיתה ד(; "זברה, כי סופרים את הפסים שלה" )בן 

כיתה ד(; "קוף, כי יש לו חמש אצבעות" )בת, כיתה ד(; 

"קנגורו, היא קופצת כל היום מ- 10 ל-12 ומ-12 ל- 14" 

)בת, כיתה ד(; "פומה, כי לפומה יש חברבורות שדומות 

ד(;  כיתה  )בת,  בחשבון"  שארית  של  כמו  לנקודות 

"חתול, כי יש לו 9 נשמות" )בת, כיתה ד(; "נחש, כי הוא 

ארוך כמו המספרים" )בן, כיתה ו(; "חתול, כי כשחתול 

מזדווג נולד עוד חתלתול ועוד חתלתול אחד ועוד אחד 

וזה כמו תרגילי שרשרת עם תוצאה" )בן, כיתה ו(; "קוף, 

כי הוא יכול לעשות צורות של מספרים בעזרת זנבו" )בן, 

כיתה ו(; "כבשים, כי סופרים עד 100 לפני השינה" )בן, 

בשיעור חשבון שואלים  מכיוון שתמיד  "למה,  ו(;  כיתה 

'למה?'" )בת, כיתה ו(.

שלילי  יחס  החיה  באמצעות  הביעו  מהתלמידים   13%

הבנים  אחוז  הגיל  שכבות  ובשתי  מתמטיקה,  כלפי 

הבנות.  מאחוז  יותר  גבוה  היה  שלילי  יחס  שהביעו 

דוגמאות: "בואש, כי זה מעצבן ומסריח" )בן, כיתה ד(; 

"ג'מוס, מתמטיקה מעצבנת כל כך ורעה" )בן, כיתה ד(; 

"שור, בגלל ששור מתעצבן במתמטיקה כי הרמה יותר 

מדי קשה" )בן, כיתה ד(; "עכביש, בגלל שהוא מעצבן 

ומכוער בדיוק כמו המתמטיקה" )בת, כיתה ד(; "נחש, 

כאילו הרעל שלו הוא תרגילים קשים מאוד" )בת, כיתה 

ים עוקץ אותך. אתה הולך לבית  ים, קיפוד  ד(; "קיפוד 

מתמטיקה  וכששומעים  היום,  את  לך  הורס  וזה  חולים 

כי  "קרצייה,  ו(;  כיתה  )בן,  היום"  את  לך  הורס  גם  זה 

קרצייה מציקה לך כל הזמן וחשבון מציק לך כל הזמן" 

)בן, כיתה ו(; "פינגווין, כי אני לא אוהבת מתמטיקה. לפי 

דעתי מתמטיקה קרה כמו פינגווין" )בת, כיתה ו(.

שונות  תפיסות  החיה  בעזרת  ביטאו  מהתלמידים   10%

בו  לאופן  התייחסו  חלקם  המתמטיקה.  מהות  לגבי 

מהר  לומדים  מתמטיקה  כי  ואמרו  מתמטיקה  לומדים 

מתמטיקה.  בלימוד  הקושי  את  שציינו  או  לאט(  )או 

מהר  לומדים  המתמטיקה  את  כי  "ארנב,  דוגמאות: 

מתמטיקה  כי  "פנתר,  ד(;  כיתה  )בן,  מהיר"  והארנב 
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לומדים מהר וקולטים מהר" )בן, כיתה ד(; "סוס, כי סוס 

תמיד מתקדם מהר ודוהר קדימה כמו המתמטיקה" )בת, 

כיתה ו(; "דוב, כי חשבון צריך ללמוד לאט לאט" )בן, כיתה 

ו(; "חמור, מפני שזה קשה מאוד ללמוד את זה ולומדים 

את זה קשה כמו חמור" )בן, כיתה ו(. חלק מהתלמידים 

התייחסו לכך שבמתמטיקה עוברים מהר מנושא לנושא. 

כדי  לנישה  מנישה  לעבור  צריך  כי  "צ׳יטה,  דוגמאות: 

להספיק את הכול מהר כמו צ'יטה" )בת כיתה ד(; "זיקית, 

כי היא כל הזמן מחליפה נושאים כמו שהזיקית מחליפה 

ייחסו ללימוד המתמטיקה  ו(. חלקם  כיתה  )בן,  צבעים" 

מסודרת"  חיה  היא  כי  "נמלה,  דוגמאות:  וחריצות.  סדר 

צריכים  ללמוד מתמטיקה  כדי  כי  "נמלה,  ד(;  כיתה  )בן, 

להיות חרוצים כמו נמלה" )בן, כיתה ו(. אחרים התייחסו 

להתפתחות שיש במתמטיקה ולכך שהיא מהווה תחום 

נעלה. דוגמאות: "אדם, כי בן אדם כל הזמן מתפתח וגם 

היא  מתמטיקה  כי  "ציפור,  ד(;  כיתה  )בן,  המתמטיקה" 

תחום נעלה והוא גבוה בשמים בלי להתאמץ" )בת, כיתה 

מאופיינת  המתמטיקה  לדעתם  אשר  תלמידים  היו  ד(. 

הם  התרגילים  כי  "ג'ירפה,  לדוגמה:  ארוכים.  בתרגילים 

ארוכים וג'ירפה היא ארוכה" )בת, כיתה ו(. עבור אחרים 

המתמטיקה מאופיינת על ידי חזרות. לדוגמה: "תוכי, כמו 

שתוכי חוזר אחרי כל דבר גם בחשבון חוזרים הרבה כדי 

להבין את החומר" )בת, כיתה ו(. 

10% מהתלמידים קישרו את המתמטיקה לאדם וביטאו 

והיכולת  הצורך  ואת  לאדם  המתמטיקה  חשיבות  את 

שלו ללמוד מתמטיקה וחלק מהתלמידים האלה בחרו 

פעם  היה  שקוף  חושבת  אני  "קוף,  דוגמאות:  בקוף. 

למתמטיקה"  מתאימה  הכי  החיה  והוא  האדם  במקום 

)בת, כיתה ד(; "קוף, כי כפי שאומרים הקוף היה התחלת 

טוב  כך  כל  האדם  אם  אז  האדם.  של  ההתפתחות 

טוב בחשבון"  גם הבסיס שלו, הקוף,  אז בטח  בחשבון 

התלמידים:  בחרו  בהן  נוספות  חיות  ד(;  כיתה  )בת, 

כי היא  וגם הפרה  "פרה. המתמטיקה חשובה לאנשים 

מייצרת חלב" )בן, כיתה ד(; "פיל, כי מתמטיקה חשובה 

בו  כמו שפיל משפיע על המקום  ומשפיעה על החיים 

מאוד  גבוה  הוא  כי  "ג'ירף,  ו(;  כיתה  )בן,  נמצא"  הוא 

המתמטיקה  של  לחשיבות  שווה  שלו  הגובה  וכאילו 

ו(; "כלב, כי הוא עוזר לנו כמו  בחיים שלנו" )בת, כיתה 

שהמתמטיקה עוזרת" )בת, כיתה ו(.

משתמשת  לדעתם  אשר  בחיה  בחרו  מהתלמידים   6%

מתמטיקה.  אותה  ללמד  שניתן  בחיה  או  במתמטיקה 

מתמטיקה  ללמד  אפשר  הכלב  את  "כלב.  דוגמאות: 

)בן, כיתה ד(;  כי ראיתי כלב בטלוויזיה שחישב תרגיל" 

"קוף, בגלל שיש ילדים שיש להם קופים והם מלמדים 

צריך  הדולפין  כי  "דולפין,  ו(;  כיתה  )בת,  חשבון"  אותם 

בזכות  אוכל  שהוא  הדגים  את  לתפוס  איך  לחשוב 

הנדסה ומתמטיקה" )בן, כיתה ד(; "כל חיה שצדה את 

לעשות  מה  לבד  יודעות  האלה  החיות  כי  שלה,  הטרף 

הן  וכך  ללכת  ואיך  לאן  הן בעצם מחשבות  לטרוף.  כדי 

הציפורים  "ציפור.  ד(;  כיתה  )בת,  הטרף"  את  משיגות 

הנודדות יודעות בדיוק לאן הן עפות וכמה קילומטרים הן 

עפו וכך מחשבות מתי לנחות ומתי לנוח ומתי להמשיך 

לנדוד" )בן, כיתה ו(; "ציפור, כי ציפור דוגרת על ביציה, 

והיא צריכה לדעת כמה ביצים יש לה בקן ואם היא עפה 

מהקן ואחרי זה היא חוזרת אז היא צריכה לספור כמה 

ביצה"  תחסר  אם  לב  שמה  תמיד  והיא  לה,  יש  ביצים 

)בת, כיתה ו(.

כי  והסבירו  אוהבים  בחיה שהם  בחרו  5% מהתלמידים 

הם אוהבים מתמטיקה או שבחרו בחיה שמייצגת יחס 

אמביוולנטי כלפי המתמטיקה, לפעמים אוהבים אותה 

לכלב  דומה  זה  לדעתי  "כלב.  דוגמאות:  לא.  ולפעמים 

חמוד" )בן כיתה ד(; "פיל, כי אני אוהב פילים" )בן, כיתה 

בה  ומצליח  מתמטיקה  אוהב  כשאתה  כי  "חיידק,  ד(; 

כיתה  )בת,  להוציא"  וקשה  חיידק  כמו  בך  נכנסת  היא 

בו  ומתעניינים  אותו  יש כאלה שאוהבים  כי  "עטלף,  ו(; 

ויש כאלה ששונאים אותו ובקושי מתקרבים אליו" )בת, 

כיתה ד(; "כלב, כי לפעמים חשבון זה כיף ולפעמים לא" 

)בן, כיתה ו(; "כלב. הכלב עוזר לאדם וגם המתמטיקה, 

אבל לפעמים קשה להיות עם כלב ולפעמים קשה כל 

הזמן לעשות מתמטיקה" )בת, כיתה ו(.

את תשובותיהם של 11% מהתלמידים היה קשה לסווג 

לאחת מהקטגוריות המופיעות בטבלה או למצוא עבורן 

נימקו את  קטגוריה אחרת. חלק גדול מתלמידים אלה 

בחירתם בכך שאמרו "זה מה שחשבתי" או "זאת החיה 

הראשונה שעלתה לי בראש", ואי-אפשר היה להבין מה 

עומד מאחורי בחירתם בחיה.
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נהנים  כך  כל  לא  התלמידים  כי  לראות  ניתן  מהטבלה 

ללמוד מתמטיקה. הממוצע בשתי שכבות הגיל הוא מעט 

גדול מ-3, כלומר היחס כלפי ההנאה מלימוד המתמטיקה 

מלימוד  ההנאה  כי  לראות  ניתן  לכך,  בנוסף  ניטרלי.  הוא 

יותר  מעט  גדולה  ד  כיתה  תלמידי  בקרב  המתמטיקה 

הבנים  בין  הבדלים  ללא  ו,  כיתה  תלמידי  בקרב  מאשר 

לבנות. תמונה דומה עולה גם כשמסתכלים על התפלגות 

החשיבות  לגבי  מגדר.  ולפי  גיל  שכבת  לפי  התשובות 

עולה  המתמטיקה  ללימוד  מייחסים  שהתלמידים 

ו  כיתה  תלמידי  הן  ד  כיתה  תלמידי  הן  כי  מהממצאים 

מייחסים לכך חשיבות רבה מאוד, וכי החשיבות עולה עם 

עליית שכבת הגיל. החשיבות בכיתה ו היא 4.71 )מתוך 5( 

עם הבדלים מובהקים סטטיסטית בין שתי שכבות הגיל. 

והבנים  הבנות  כי  לראות  וניתן  מגדר  הבדלי  נמצאו  לא 

חושבים שחשוב ללמוד מתמטיקה במידה דומה. 

2.  הנאה ממתמטיקה וחשיבות המתמטיקה

מתמטיקה  ללמוד  נהנים  הם  אם  נשאלו  התלמידים 

ועד כמה הם חושבים כי חשוב ללמוד מתמטיקה. הם 

התבקשו לסמן את תשובתם בסולם 5-1, כאשר 5 מציין 

מציין   1 ואילו  חשוב"  "מאוד  או  נהנה/נהנית"  "מאוד 

"מאוד לא נהנה/נהנית" או "בכלל לא חשוב".

טבלה 2 מציגה את תשובות התלמידים בכל שכבת גיל 

ולפי חלוקה לבנים ולבנות. המספרים בטבלה מציינים 

את הממוצע המשוקלל שהתקבל. 

טבלה 2 – התפלגות תשובות התלמידים לגבי הנאה ממתמטיקה ולגבי החשיבות של לימוד 
מתמטיקה

כיתה דהשאלה
)n=134)

כיתה ו
)n=147)

בנים
)n=138)

בנות
)n=143)

כיתה ד
בנים

)n=61)

כיתה ד 
בנות

)n=73)

כיתה ו 
בנים

)n=77)

כיתה ו 
בנות

)n=70)

נהנה  נהנית/אתה  את  האם 

ללמוד מתמטיקה?
3.353.233.303.273.353.343.263.2

האם את חושבת/אתה חושב כי 

חשוב ללמוד מתמטיקה?
4.46*4.71*4.574.604.464.474.694.73

p<0.05 כוכבית ליד המספר מציינת כי ההבדלים שנמצאו מובהקים סטטיסטית*

5
4
3
2
1

מאוד נהנה/נהנית
מאוד חשוב

נהנה/נהנית
חשוב

קצת נהנה/נהנית
קצת חשוב

בקושי נהנה/נהנית
בקושי חשוב

מאוד לא נהנה/נהנית
בכלל לא חשוב
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 1 ו-  טוב"  כך  כל  כ"לא   2 כ"בינוני",   3 כ"טוב",   4 מאוד", 

כ"בכלל לא טוב". מן הממצאים בשאלה זו עולה כי תלמידי 

במתמטיקה  יותר  כטובים  עצמם  את  תופסים  ד  כיתה 

מאשר תופסים את עצמם תלמידי כיתה ו. כלומר התפיסה 

התפיסה העצמית של התלמידים ותפיסת 
   .3 

      הסביבה בנוגע ליכולותיהם במתמטיקה

מהתשובות  שהתקבלו  הממצאים  את  מציגה   3 טבלה 

את  תופסים  התלמידים  בו  באופן  העוסקות  לשאלות 

יכולתם במתמטיקה ובאופן בו הם חושבים כי האחרים – 

מורים, הורים וחברים, מעריכים את יכולותיהם במתמטיקה.   

בתפיסה  עוסקות   3 בטבלה  שלוש השאלות הראשונות 

העצמית של התלמידים בנוגע ליכולותיהם במתמטיקה 

הראשונה  בשאלה  במתמטיקה.  טובים  להיות  ולרצונם 

התלמידים התבקשו לבחור ערך מ- 1 עד 5; 5 הוצג כ"טוב 

של הסביבה את  3 - התפלגות תשובות התלמידים בנוגע לתפיסה העצמית והתפיסה  טבלה 
יכולותיהם במתמטיקה

כיתה דהשאלה
)n=134)

כיתה ו
)n=147)

בנים
)n=138)

בנות
)n=143)

כיתה ד
בנים

)n=61)

כיתה ד 
בנות

)n=73)

כיתה ו 
בנים

)n=77)

כיתה ו 
בנות

)n=70)

1. עד כמה את טובה/אתה טוב 

במתמטיקה?
4.25**3.94**4.27**3.91**4.474.034.083.8

2. עד כמה חשוב לך להיות 

טוב/ה במתמטיקה
4.454.594.524.524.394.54.654.53

3. עד כמה את/ה רוצה להיות 

טוב/ה במתמטיקה?
4.644.694.684.644.64.74.784.6

4. היכן לדעתך ימקם אותך 

המורה שלך מהבחינה של כמה 

את/ה טוב/ה במתמטיקה?

4.19**3.82**4.13*3.88*4.43.993.873.77

5. היכן היו ממקמים אותך 

ההורים שלך מהבחינה 

של כמה את/ה טוב/ה 

במתמטיקה?

4.43**4.14**4.40*4.17*4.544.344.254.03

6. היכן היו ממקמים אותך 

חבריך לכיתה מהבחינה 

של כמה את/ה טוב/ה 

במתמטיקה?

4.11*3.83*3.983.974.14.133.853.81

p<0.05 כוכבית ליד המספר מציינת כי ההבדלים שנמצאו מובהקים סטטיסטית    *

p<0.01 שתי כוכביות ליד המספר מציינות כי ההבדלים שנמצאו מובהקים סטטיסטית  **
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התלמידים  תשובות  התפלגות   –  4 טבלה 
)באחוזים( לפי מגדר בתשובות לשאלה "עד 

כמה את/ה טוב/ה במתמטיקה?"

5
טוב/ה 

מאוד

4
טוב/ה

 3
בינוני/ת

 2
לא כל 

כך טוב/ה

1
בכלל לא 

טוב/ה

בנים

)n=138(
46381132

בנות

)n=141(
30392533

לעומת זאת, בשאלה השנייה נשאלו התלמידים עד כמה 

מהבנות   72% במתמטיקה.  טובים  להיות  להם  חשוב 

ציינו כי חשוב להן מאוד להיות טובות במתמטיקה, כפי 

שניתן לראות מהתפלגות התשובות בטבלה 5, פער גדול 

לעומת 30% מהבנות שהעידו על עצמן כי הן טובות מאוד 

במתמטיקה. 

התלמידים  תשובות  התפלגות   –  5 טבלה 
כמה  "עד  בשאלה  מגדר  לפי  )באחוזים( 

חשוב לך להיות טוב/ה במתמטיקה?"

5
חשוב 
מאוד

4
חשוב

 3
די 

חשוב

 2
לא כל 

כך חשוב

1
בכלל לא 

חשוב

בנים

)n=138(
6824413

בנות

)n=141(
7215814

נראה כי הבנות פחות מעריכות את עצמן מאשר הבנים 

להיות  חשוב  כי  חושבות  הן  אבל  עצמם,  את  מעריכים 

טובים במתמטיקה. תפיסה זו של הערכה עצמית נמוכה 

של הבנות באה לידי ביטוי גם בשאלה הרביעית )טבלה 

ימקם  3( בה התבקשו התלמידים לקבוע כיצד לדעתם 

עולה  יורדת כשהגיל  היכולת במתמטיקה  לגבי  העצמית 

מהממצאים  עולה  עוד  סטטיסטית.  מובהק  והממצא 

יותר  במתמטיקה  כטובים  עצמם  את  תופסים  הבנים  כי 

מובהק  זה  ממצא  וגם  עצמן  את  תופסות  הבנות  מאשר 

סטטיסטית. מהתבוננות בהתפלגות הממצאים לפי שכבת 

גיל ולפי מגדר ניתן לראות כי התופעה חוזרת על עצמה הן 

בכיתה ד הן בכיתה ו. 

חשוב  כמה  עד  הבודקת  השנייה,  בשאלה  הממוצעים 

לתלמידים להיות טובים במתמטיקה, גבוהים יותר מאשר 

חשוב  לתלמידים  כלומר,  הראשונה.  בשאלה  הממוצעים 

את  מעריכים  הם  בפועל  אך  במתמטיקה,  טובים  להיות 

עצמם כפחות טובים ממה שהיו רוצים להיות. בשאלה זו 

אין הבדלים בין הבנים לבין הבנות, אבל יש הבדלים )לא 

מובהקים( בין שכבות הגיל. נראה כי לתלמידי כיתה ו חשוב 

לתלמידי  מאשר  יותר  במתמטיקה,  טובים  להיות  מאוד 

התשובות  לבין  זו  לשאלה  התשובות  בין  והפער  ד,  כיתה 

לשאלה הקודמת גדול מאוד בכיתה ו, גם בקרב הבנים וגם 

בקרב הבנות, אך גדול יותר בקרב הבנות. מעניין להסתכל 

על התפלגות התשובות לפי שכבת גיל ולפי מגדר ולראות 

כי בכיתה ד לבנות חשוב יותר מאשר לבנים להיות טובות 

במתמטיקה, ואילו בכיתה ו התמונה הפוכה - לבנים חשוב 

יותר מאשר לבנות להיות טובים במתמטיקה.

מאשר  יותר  אף  גבוהים  הממוצעים  השלישית  בשאלה 

טובים  להיות  רוצים  היו  כולם  כלומר  השנייה,  בשאלה 

במתמטיקה הרבה יותר מאשר הם מעריכים את עצמם. 

אין הבדלים בשאלה זו לא בין שכבות הגיל ולא בין הבנים 

ולפי  גיל  שכבת  לפי  התשובות  בהתפלגות  אבל  לבנות, 

ד  בכיתה  כי  הקודמת,  בשאלה  כמו  לראות,  ניתן  מגדר 

רוצים,  הבנים  מאשר  יותר  טובות  להיות  רוצות  הבנות 

מאשר  יותר  טובים  להיות  רוצים  הבנים  ו  בכיתה  ואילו 

הבנות רוצות. 

לפי  התלמידים  תשובות  התפלגות  את  מציגה   4 טבלה 

מגדר בשאלה הראשונה הבודקת את התפיסה העצמית 

לגבי היכולת במתמטיקה. מהטבלה ניתן לראות כי פחות 

בנות מאשר בנים בחרו בערך "5" המציין "טוב/ה מאוד" 

במתמטיקה. בעוד שיותר בנות מאשר בנים בחרו בערך 

"3" המציין "בינוני/ת". 
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לא  הן  אבל  במתמטיקה,  לעסוק  כדי  חכם  להיות  צריך 

בהכרח חושבות את עצמן לחכמות. ממצאים אלו דומים 

 Dentith,( המחקרית  בספרות  המתוארים  לממצאים 

Preckel et al., 2008 ;2008(, אך בעוד שבספרות רוב 
זה  יותר, במחקר  בוגרים  המחקרים עוסקים בתלמידים 

מצאנו כי התפיסה העצמית של הבנות בנוגע ליכולותיהן 

הספר  בבית  כבר  הבנים  של  מזו  נמוכה  במתמטיקה 

יכולותיהן  לגבי  הבנות  של  האמונות  כלומר,  היסודי. 

במתמטיקה מתחילות להתגבש כבר בבית הספר היסודי 

יש  שבו  לאופן  הדעת  את  לתת  יש  זה  בשלב  כבר  ולכן 

פחות  לא  במתמטיקה  טובות  הן  כי  לבנות  להראות 

היכן  התלמידים  נשאלו  שכאשר  לציין  מעניין  מהבנים. 

ימקמו אותם חבריהם לכיתה, לא נמצא הבדל בין הבנות 

הבנות  וגם  הבנים  גם  כי  ונראה   ,)3.98( לבנים   )3.97(

יודעים שחבריהם לכיתה מודעים ליכולותיהם האמתיות, 

יכולות דומות של בנים ושל בנות.

הגיל  שכבות  בשתי  התלמידים  כי  מהמחקר  עולה  עוד 

חושבים כי חשוב מאוד ללמוד מתמטיקה ולהיות טובים 

שמיוחסת  החשיבות  על  המצביע  דבר  במתמטיקה, 

לו.  מחוצה  והן  הספר  בבית  הן  המתמטיקה  למקצוע 

בהשוואה בין שתי שכבות הגיל ניתן לראות כי לתלמידי 

כיתה ו המתמטיקה חשובה יותר )חשוב ללמוד - בכיתה 

ד  בכיתה   - טובים  להיות  חשוב   ,4.71 ו  ובכיתה   4.46 ד 

לבנים.  הבנות  בין  הבדלים  וללא   ,)4.59  - ו  ובכיתה   4.45

ההבדלים בין החשיבות שמייחסים למקצוע המתמטיקה 

על  מצביעים  ד  כיתה  תלמידי  לבין  ו  כיתה  תלמידי  בין 

חשיבות הגדולה יותר שמייחסים למקצוע תלמידי כיתה 

העובדה  הביניים.  לחטיבת  הכניסה  לקראת  כנראה  ו, 

כי לא נמצאו הבדלים בין הבנים לבנות מצביעה על כך 

הבנות  של  יותר  הנמוכה  העצמית  התפיסה  שלמרות 

וחשוב להן  כי התחום חשוב  הן, בדומה לבנים, חושבות 

שכבות  בין  נוספים  הבדלים  במתמטיקה.  טובות  להיות 

הגיל נמצאו גם בתפיסת היכולת העצמית במתמטיקה 

וגם לגבי תפיסת  ו(  )4.25 בכיתה ד לעומת 3.94 בכיתה 

התלמידים את האופן בו מעריכה הסביבה את יכולותיהם 

גם  המורים,  גם  כי  חשבו  ד  כיתה  תלמידי  במתמטיקה. 

יותר  גבוה  אותם  ימקמו  לכיתה  חבריהם  וגם  ההורים 

מאשר חשבו תלמידי כיתה ו.

אותם המורה. ניתן לראות כי ישנם הבדלים הן בין שכבות 

הגיל והן בין המגדרים. תלמידי כיתה ד חושבים כי המורה 

חושבים,  ו  כיתה  תלמידי  מאשר  יותר  גבוה  אותם  ידרג 

יותר מאשר  והבנים חושבים כי המורה ידרג אותם גבוה 

ניתן  ומגדר  גיל  שכבת  לפי  בהתפלגות  חושבות.  הבנות 

לראות כי ההבדלים בין המגדרים גדולים יותר בכיתה ד.

בשתי  כי  לראות  ניתן   3 בטבלה   5 לשאלה  מהתשובות 

כי  חושבים  התלמידים  המגדרים  ובשני  הגיל  שכבות 

ההורים מעריכים יותר את יכולותיהם במתמטיקה מאשר 

המורים מעריכים אותן. ההבדלים בין שכבות הגיל חוזרים 

על עצמם גם בשאלה זו - גם כאן תלמידי כיתה ד חושבים 

יותר מאשר תלמידי  יכולותיהם  כי ההורים מעריכים את 

כיתה ו חושבים. כמו כן הבנות חושבות כי הערכת ההורים 

שלהן נמוכה יותר מאשר הערכת הורי הבנים את בניהם. 

החברים  על-ידי  המתמטיות  היכולות  להערכת  בנוגע 

לכיתה )שאלה 6, טבלה 3(, הממצאים מראים כי גם כאן 

ישנם הבדלים בין שכבות הגיל, ותלמידי כיתה ד חושבים 

ו  כיתה  תלמידי  מאשר  יותר  אותם  מעריכים  שחבריהם 

חושבים. בשאלה זו לא נמצאו הבדלים מגדריים. 

דיון ומסקנות 

מחקר זה חשף את אמונותיהם של תלמידים בבית ספר 

תפיסתם  את  למתמטיקה,  בנוגע  ו-ו  ד  מכיתות  יסודי 

תפיסתם  ואת  במתמטיקה  יכולותיהם  לגבי  העצמית 

לגבי הערכת הסביבה – מורים, הורים וחברים לכיתה, את 

יכולותיהם במתמטיקה. 

הן  הבנות  של  העצמית  התפיסה  כי  עולה  מהמחקר 

בכיתה ד והן בכיתה ו לגבי יכולותיהן במתמטיקה נמוכה 

 .)4.27( הבנים  של  העצמית  התפיסה  מאשר   )3.91(

בנות  פחות  שהרבה  בכך  גם  ביטוי  לידי  באה  זו  עובדה 

מאשר בנים בחרו לתאר את יכולותיהן במספר "5" המציין 

כי  חושבות  הבנות  כן,  כמו  במתמטיקה".  מאוד  "טובה 

נמוך  במתמטיקה  יכולותיהן  את  ידרגו  וההורים  המורים 

יותר מאשר חושבים הבנים )מורים - 3.88 הבנות לעומת 

הבנים(.   4.40 לעומת  הבנות   4.17  - והורים  הבנים,   4.13

המתמטיקה  את  קישרו  בנים  מאשר  בנות  יותר  בנוסף, 

כי  חושבות  הבנות  כי  נראה  ה"חיה".  בשאלת  לחכמה 
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להנאה  קשור  מסוימת,  במידה  מפתיע  נוסף,  ממצא 

תלמידים  כי  צפוי  היה  המתמטיקה.  מקצוע  מלימוד 

מלימוד מקצוע  יותר  רבה  הנאה  יביעו  יסודי  ספר  בבית 

ו-3.23  ד  בכיתה   3.35 של  ממוצע  מאשר  המתמטיקה, 

למקצוע,  השנאה  את  ואף  ההנאה,  חוסר  את  ו.  בכיתה 

רגשות  שהביעו  תלמידים  אותם  אצל  לראות  היה  ניתן 

ה"חיה".  שאלת  באמצעות  המתמטיקה  כלפי  שליליים 

נראה כי עבור חלק מהתלמידים, כבר בבית הספר היסודי, 

וקרה.  רעה  מעצבנת,  מציקה,  קשה,  היא  המתמטיקה 

נראה כי שאלת ה"חיה" היא שאלה טובה, כי באמצעותה 

אצל  שעולות  המחשבות  את  לחשוף  המורים  יכולים 

התלמידים בנוגע למתמטיקה. 

מחקר זה מצביע על כך שיש קשר בין מתמטיקה ומגדר. 

המתמטיקה  להוראת  ההכשרה  במסגרת  כי  חשוב 

בבית הספר היסודי ובמסגרת פיתוח מקצועי של מורים 

למתמטיקה המלמדים בבית הספר היסודי יכללו תכנים 

למודעות  ומגדר.  מתמטיקה  של  בנושא  העוסקים 

בבית  כבר  בפעולות מתאימות  ולנקיטה  לנושא  המורים 

משמעותית  תרומה  הנראה,  ככל  תהיה,  היסודי  הספר 

לכך שיותר בנות תבחרנה ללמוד ולהיבחן בחמש יחידות 

מתמטיקה בחטיבה העליונה.

מקורות

 	.2 0 1 2 ה  ז י פ ח  " ו ד  . )2 0 1 3 ( ה  " מ א  ר

h t t p : / / c m s . e d u c a t i o n . g o v . i l /
E d u c a t i o n C M S / U n i t s / R a m a /
MivchanimBenLeumiyim/PISA+2012.htm

	 Brunner, M., Krauss, S., & Kunter, 
M. )2007). Gender differences in 
mathematics: Does the story need to be 
rewritten? Intelligence, 36, 403-421.

	 Dentith, A. )2008). Smart girls, hard-
working girls but not yet self-assured 
girls: The limits of gender equity politics. 
Canadian Journal of Education, 31)1), 
145-166.

	 Geist, E.A., & King, M. )2008). Different, 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/PISA+2012.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/PISA+2012.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/PISA+2012.htm
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פתרון בעיות לא שגרתיות 
בסביבה טכנולוגית

פרופ' שרה הרשקוביץ
מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית; 

שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך    

עירית שטיין
מורה, בית ספר גינסבורג - האורן, יבנה

במה מחקרית
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מציגים לתלמידים בעיות; והאינטראקציות הממוחשבות 

את  לבדוק  שונות,  תבניות  לחקור  להם  מאפשרות 

מצבים  ולהכליל  פתרונות  מרחב  למצוא  השערותיהם, 

.)Leikin, 2007( נתונים

נתבונן בדוגמה:

1א(: )תמונה  למדינה”  הולדת  יום  “עוגת  הבעיה   לפנינו 

תמונה 1 א

 וכלי אינטראקטיבי לפתרונה )תמונה 1ב(:

תמונה 1 ב

רשת  מבוססי  למידה  במשאבי  צמיחה  חלה  האחרון  בעשור 

שמטרתן  רבות  מתוקשבות  סביבות  ופותחו  במתמטיקה, 

מיומנויות  את  ולקדם  המתמטיקה  לימודי  את  להעשיר 

החשיבה המתאימות למאה העשרים ואחת, ובייחוד “יצירתיות, 

ולמידה”  החלטות  קבלת  בעיות,  פתרון  ביקורתית,  חשיבה 

.)Anderson, 2010; ATCS, 2010(

 Jones, Valdez, Nowakowski &( ואחרים  ג’ונס  לפי 

Rasmussen, 1995( הטכנולוגיה מאפשרת לקיים סביבת 
בדרכים  שלו  הידע  את  לבנות  יכול  התלמיד  שבה  למידה 

שלו.  האישית  הלמידה  יכולת  על  המבוססות  משמעותיות 

ולשתף פעולה עם  ללמוד  הטכנולוגיה מדרבנת את התלמיד 

וכך להפנים את החשיבות של קיום תפיסות  לומדים אחרים, 

 Roschelle, Pea, Hoadley,( שונות ומרובות. רושל ואחרים

Gordin & Means, 2000( ציינו כי שימוש יעיל בטכנולוגיה 
תומך בארבעה מאפיינים בסיסיים של למידה: למידה בעזרת 

כלים פתוחים לבניית ידע, למידה באמצעות זיקה למצבים מן 

העולם האמתי )כולל גישה לבסיסי נתונים אמתיים ולמומחים(, 

באמצעות  ולמידה  פורומים(  )באמצעות  בקבוצות  למידה 

משוב עקבי ותכוף ויחסים בין-אישיים.

חדשנות מובילה להזדמנויות פדגוגיות חדשות בפתרון בעיות, 

 .)Pierce & Stacy, 2010( להכללה  הזדמנויות  כולל 

את  משקפת  המתמטיקה  בתחום  בהכללה  ההתמקדות 

האמונה שהכללה ופורמליזציה הן מהותיות לעשייה מתמטית 

של  עבודתם  את  מאפיינות  שהן  מאחר  מתמטית,  ולחשיבה 

הכוונה  בהכללה   .)Kaput, 1999( מקצועיים  מתמטיקאים 

ביחסים  העוסקים  מתמטיים  וכללים  משפטים  למציאת  היא 

כן, הכללה  כמו   .)Carpenter & Frank, 2001( ובתכונות 

היא תהליך של הפשטה והרחבה של מסקנות לפי מקרה אחד 

מהמטרות  אחת  בנוסף,   .)Harel & Tall, 1991( יותר  או 

כישורי  את  לקדם  היא  מתמטיקה  הוראת  של  המרכזיות 

בכיתות  בייחוד  התלמידים,  כל  של  היצירתיות  ואת  הלמידה 

.)Hershkovitz, Peled, & Littler, 2009( הטרוגניות

רשת  מבוססת  אינטראקטיבית  מערכת  היא  אופק 

שפותחה  )הל”ה(,  והערכה  למידה  הוראה,  המשלבת 

“אופק”  באמצעות  )מטח(.  חינוכית  לטכנולוגיה  במרכז 

פתרון בעיות לא שגרתיות בסביבה טכנולוגית

שרה הרשקוביץ  עירית שטיין

http://ebag.cet.ac.il/%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94/
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טבלה 1 – מספר הניסיונות
                    שכבת גיל

הישגים
במתמטיקה

זה

1914נמוכים

1918בינוניים

1613גבוהים

בטבלה מס’ 2 נציג את אחוז הניסיונות שהסתיים בהצבה 

נכונה של הסוכרייה הסגולה.

נבחין בין התלמידים לפי שכבות הגיל ולפי רמת יכולתם.

טבלה 2 – אחוז הניסיונות שהסתיים בהצבה 
נכונה

                   שכבת גיל
הישגים

במתמטיקה

זה

24%36%נמוכים

30%40%בינוניים

56%68%גבוהים

בטבלה מס’ 3 נציג את אחוז הניסיונות שהוביל להכללה 

של הפתרון )הכללה של תבנית סידור(.

טבלה 3 – אחוז הניסיונות שהוביל להכללה
                    שכבת גיל

הישגים
במתמטיקה

זה

20%40%נמוכים

20%60%בינוניים

60%80%גבוהים

והישגיהם  התלמידים  שגיל  עולה  מהממצאים 

הבעיה. בפתרון  ביצועיהם  על  השפיעו  במתמטיקה 

הגבוהים  ההישגים  בעלי  ז(  )כיתה  הבוגרים  התלמידים 

1(, הצליחו  )טבלה  ניסיונות קטן מהאחרים  עשו מספר 

יותר בפתרון הבעיה )טבלה 2( ורבים מהם הצליחו להגיע 

לפתרון מוכלל )טבלה 3(.

אילו  ברור  לא  בחינות:  משתי  שגרתית  לא  בעיה  זוהי 

ההוראות  מן  ברור  ולא  בה,  מעורבים  מתמטיים  רעיונות 

אם יש למצוא תבניות סידור שונות או למצוא את מספר 

הפתרונות האפשריים.

הוצגה לשלושים תלמידים  הבעיה הלא שגרתית הזאת 

הארץ.  ממרכז  ז  מכיתה  תלמידים  ולשלושים  ה  מכיתה 

פעולה  ושיתוף  דיון  לעודד  כדי  בזוגות  עבדו  התלמידים 

הפתרון  תהליך  אחר  לעקוב  יהיה  שאפשר  וכדי  ביניהם 

שלהם. המחקר בחן את השונּות בין התלמידים בתהליך 

לשכבות  בהתאם  ההכללה  ובתהליך  הפתרון  מציאת 

השונות  היכולת  לרמות  וביחס  אליהן  שהשתייכו  הגיל 

שלהם )נמוכה, בינונית או גבוהה(. החוקרים עקבו אחר 

כל העבודה שעשו התלמידים ותיעדו את כל ניסיונותיהם 

ודיוניהם.

כל  את  לעשות  לתלמידים  אפשרה  במחשב  העבודה 

של  והמשוב  הגבלה,  ללא  להם,  הדרושים  הניסיונות 

המחשב הראה להם מיד אם לפי תבנית הסידור שבחרו 

אכן סוכרייה מספר שבע עשרה תהיה סגולה. אם תבנית 

מה  לראות  יכולים  היו  הם  שגויה,  היא  שבחרו  הסידור 

ואם  נכון;  פתרון  לבין  )השגוי(  הזה  הפתרון  בין  ההבדל 

נכונה, המחשב ביקש מהם למצוא  הציעו תבנית סידור 

תבניות נוספות.

כולה  )העבודה  הפתרון  בתהליך  נתמקד  זה  במאמר 

עסקה גם בתהליכי שיתופיות בין תלמידים – בהיבט הזה 

לא נעסוק במאמר זה(.

שאלות המחקר שנתמקד בהן: 

כמה ניסיונות שונים עשו התלמידים? . 1

של . 2 נכונה  בהצבה  שהסתיים  הניסיונות  אחוז  מהו 

הסוכרייה הסגולה? 

הפתרון . 3 של  להכללה  שהוביל  הניסיונות  אחוז  מהו 

)הכללה של תבנית סידור(? 

הממצאים:

בטבלה מס’ 1 נציג את מספר הניסיונות שעשו התלמידים 

לפי  התלמידים  בין  נבחין  תשובתם.  את  שהציגו  עד 

שכבות הגיל ולפי רמת יכולתם.
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טבלה 4 – דפוסי פתרון
זהשכבת גיל

                              דפוס פתרון

הישגים במתמטיקה

דגבאדגבא

80%20%40%60%נמוכים

60%40%60%40%בינוניים

20%60%20%40%20%20%20%גבוהים

מטבלה מס’ 4 עולה כי, בקרב בעלי ההישגים הנמוכים, יותר תלמידי כיתה ז מתלמידי כיתה ה מצאו תבנית סידור. הם 

ניסיונות שכדי לכסות את כל העוגה בסוכריות, האורך של תבנית הסידור צריך להיות  הצליחו לגלות באמצעות כמה 

גורם של שישים. בקרב בעלי ההישגים הגבוהים, פחות תלמידי כיתה ז מתלמידי כיתה ה פתרו נכון את הבעיה והכלילו 

את הפתרון.

בצורת  וגם  להכללות  הגיעו  שבאמצעותו  בתהליך  גם  מאלו  אלו  נבדלו  הן  ההכללות.  בסוג  הייתה  המעניינת  התופעה 

ההצגה שלהן.

תלמידי כיתה ה עבדו בשיטתיות והציגו את כל הפתרונות האפשריים בטבלה )טבלה 5(. כך הם תיארו את התשובה: “אורך 

התבנית הוא גורם של 60, והמקום של הסוכרייה הסגולה מזכיר לנו את השארית”. 

טבלה 5 – פתרון של תלמידי כיתה ה
123456101215203060אורך התבנית

מקום הסוכרייה 

112125752171717הסגולה בתבנית

תלמידי כיתה ז ניסו להכליל כמעט כל ניסיון שעשו ובחרו בדוגמה לבדיקת השערתם, אך רק בעלי ההישגים הגבוהים 

לימוד  בתוכניות  שהשתתפו  בתלמידים  ומדובר   ,)2 )תמונה  מתמטית  בשפה  אותו  ולנסח  הפתרון  את  למצוא  הצליחו 

מיוחדות לתלמידים מצטיינים.

ניתוח מעמיק יותר של פתרונות התלמידים חושף ארבעה דפוסים עיקריים:

הימנעות ממתן תשובה )ויתור(.א. 

הכללה חלקית - מצאו רק את אורך תבנית הסידור האפשרית – גורם של 60 – וניחשו את מקומה של הסוכרייה הסגולה.ב. 

הכללת הפתרון – מצאו גם את אורך תבנית הסידור וגם את מקומה של הסוכרייה הסגולה.ג. 

מתן הסבר לדרך מציאת התשובות הנכונות באמצעות דוגמאות.ד. 

בטבלה מס’ 4 נציג את חלוקת התלמידים בין הדפוסים השונים באחוזים.
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המגמות  את  משקפים  זה  קטן  מחקר  של  הממצאים 

הספר  בבתי  מורים   - המתמטיקה  בהוראת  העכשוויות 

בכיתות  ויצירתיות  מצוינות  לטפח  מנסים  היסודיים 

הרגילות. כיום מקובל לתת לתלמידים בעיות לא שגרתיות 

מדי שבוע )הן מכונות ״בעיית השבוע״ או ״בל״ש״( ולדון עם 

התלמידים בפתרונן. התלמידים כבר מנוסים בחקר בעיות 

במציאת  חוקיּות,  באיתור  בלעדיו(,  או  מחשב  )בעזרת 

בעיות.  לפתרון  אסטרטגיות  ובמציאת  ושיטות  דפוסים 

כל  בקרב  והיצירתיות  המצוינות  שקידום  מאמינים  אנו 

התלמידים יכול להעניק ליותר תלמידים הזדמנויות להכיר 

ביכולת המתמטית שלהם וללמוד מתמטיקה בהצלחה.

תמונה 2 

מחלק  להיות  צריך  התבנית  שאורך  זיהו  אלה  תלמידים 

התבנית  באורך   17 את  ״כשמחלקים  והסבירו:   60 של 

מתקבלת מנה שבה המספר השלם )m( מתאים למספר 

הפעמים שהתבנית מופיעה בשלמותה עד לסוכריה ה- 17 

)k( מציינת את המקום של הסוכרייה הסגולה  והשארית 

בתוך התבנית״.



עמוד 45 מספר חזק 2000 | גיליון מספר 27 | יוני 2016

solution spaces of mathematical tasks. The 
Fifth Conference of the European Society 
for Research in Mathematics Education - 
CERME-5 (pp. 2330–2339) (CD-ROM and 
On-line). 

	 Pierce, R., & Stacey, K. )2010). Mapping 
pedagogical opportunities provided 
by mathematics analysis software. 
International Journal of Computers for 
Mathematics Learning, 15(1), 1-20. 

	 Roschelle, J.M., Pea, R.D., Hoadley, 
C.M., Gordin, D.N., & Means, B.M. )2000). 
Changing how and what children learn in 
school with computer-based technologies. 
Children and Computer Technology, 10)2), 
76-101.

מקורות

• ACTS )2010). Assessment and Teaching 
of 21st Century Skills, Status Report.  

	 Anderson, J. )2010). Remaking Education 
for a New Century )interview), The Futurist.  

	 Carpenter, T., & Franke. M. )2001). 
Developing algebraic reasoning in 
elementary school: Generalization and 
Proof. In H. Chick. K. Stacey. & J. Vincent, 
)Eds.) Proceedings of the 12th ICMI Study 
Conference: The future of the teaching 
and learning of algebra (pp. 155-162). 
Melbourne. Australia: The University of 
Melbourne. 

	 Harel, G., & Tall, D. )1991). The general, the 
abstract, and the generic, For the Learning 
of Mathematics, 11, 38-42. 

	 Hershkovitz S., Peled I., & Littler G. )2009). 
Mathematical creativity and giftedness 
in elementary school: task and teacher 
promoting creativity for all. In R. Leikin, 
A. Berman & B. Koichu )eds). Creativity in 
Mathematics and the Education of Gifted 
Students, ch. 16 pp. 255-269, Sense 
Publishers. 

	 Jones, B. F., Valdez, G., Nowakowski, J., 
& Rasmussen, C. (1995). Plugging In: 
Choosing and Using Technology. North 
Central Regional Educational Laboratory. 

	 Kaput. J. )1999). Teaching and learning 
a new algebra with understanding. In 
E. Fennema. & T. Romberg )Eds.). 
Mathematical classrooms that promote 
understanding (pp. 133-155). Mahwah. NJ: 
Erlbaum. 

	 Leikin, R. )2007). Habits of mind associated 
with advanced mathematical thinking and 



מספר חזק 2000 | גיליון מספר 27 | יוני 2016    עמוד 46   

נפח ושטח פנים של תיבות

אודליה צייאדה
שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך; 

מורה למתמטיקה, בית ספר ממ"ד רמב"ם, חיפה

פרופ' מיכל טבח
אוניברסיטת תל אביב

במה מחקרית
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לחשב  ולומדים   ,)a×b×c( התיבה  ממדי  שלושת  של 

נפחים של גופים שונים - גליל, חרוט, מנסרה )שאיננה 

תיבה( ופירמידה.

הקיים  המתח  בשל  מורכבת  היא  המתמטיקה  הוראת 

ביטוי  לידי  באה  זו  ומורכבות  למופשט,  הקונקרטי  בין 

גם במהלך לימוד מתמטיקה בבית הספר היסודי בעת 

הלימודים  בתכנית  אמנם  המרחב.  בהנדסת  העיסוק 

גופים מוחשיים,  הנושא הזה בעזרת  מנחים ללמד את 

גוף  של  הנפח  את  להציג  התלמידים  מן  הדרישה  אך 

הפנים  שטח  ואת  בגוף  שיש  היחידה  קוביות  כמספר 

אחד  שקצה  דרישה  היא  במעטפת,  הריבועים  כמספר 

 .)1 )איור  במופשט  האחר  והקצה  במוחשי  מצוי  שלה 

תלת-ממדי  מערך  להבין  נדרשים  התלמידים  בנוסף, 

מתוך שרטוטים דו-ממדיים המופיעים בספרי הלימוד. 

גאומטרייה של המרחב בבית הספר  איור 1  
היסודי – בין המוחשי למופשט

מופשט מוחשי

גופים
פיזיים 
סטטיים

תמונות
של

גופים

ביטויים 
סימבולים

גופים
בסביבה 
דינמית 

ממוחשבת

והואנג  לפן  בן-חיים,  בדקו  עשורים  שלושה  לפני  כבר 

כיצד   )Ben-Chaim, Lappan & Houang, 1985(

תלמידים בכיתות ה-ח מבינים שרטוטים דו-ממדיים של 

תיבות. הם מצאו שתלמידים מתקשים לחשב את מספר 

איזומטרי,  בשרטוט  המוצגת  בתיבה  היחידה  קוביות 

ושנחוצה התערבות הוראתית שתסייע להם בכך. 

 ,)Battista & Clements, 1998( וקלמנטס  בטיסטה 

קונסטרוקטיבית,  היא  ללמידה  שגישתם  חוקרים  שני 

חקרו בהרחבה כיצד תלמידים בבית ספר יסודי מחשבים 

נפחים של תיבות, הן נפחים של גופים מוחשיים והן של 

 Battista &( גופים המוצגים בסרטוטים. במחקריהם הם

Clements, 1998( מפרטים אופרציות נכונות ואופרציות 

תקציר: 

מאמר זה מתאר חקר מקרה של תהליך הבניית ידע על-

ושטח  נפח  חישובי  במהלך  ד,  בכיתה  תלמידים  זוג  ידי 

פנים של תיבות בסביבה ממוחשבת. המחקר נשען על 

 Vygotsky,( ויגוצקי  של  הסוציו-תרבותית  התיאוריה 

שתי  ובחשיבה  חברתית  באינטראקציה  הרואה   )1987
צורות תפקוד שיש ביניהן קשרי גומלין. המחקר משתמש 

הבניית  של  תהליכים  אחר  למעקב  איכותנית  בעדשה 

כיצד מתרחשים  בין שני הלומדים, במטרה להבין  הידע 

תהליכים אלה בסביבה ממוחשבת. תהליכי הבניית הידע 

בהרחבה  שנסקר   RBC ה-  במודל  שימוש  תוך  נחקרו 

שפורסם   ,)2010( ווייס  דרייפוס  שבתאי,  של  במאמר 

בכתב עת זה. לאור המשתמע ממצאי המחקר, מוצעות 

השלכות יישומיות להוראת נושאים אלו לתלמידים בבית 

הספר היסודי. 

חשיבה מחודשת על האופן בו מלמדים לחשב 
נפח ושטח פנים של תיבה: המקרה של תהליך 

הבניית ידע בסביבה ממוחשבת

הקדמה 

הנושא “גאומטריה של המרחב” מתפרש על פני תכנית 

 )2006( היסודי  הספר  לבית  במתמטיקה  הלימודים 

החל מכיתה ב ועד כיתה ו. בכיתה ב לומדים את שמות 

הגופים ומכירים את תיאורם. בכיתה ג לומדים את מושג 

הנפח, מודדים נפח ביחידות מידה שרירותיות ומשווים 

נפחים של גופים שונים בהשוואה ישירה ועל-ידי מתווך. 

מידה  יחידת  מכירים  התלמידים  לראשונה,  ד,  בכיתה 

מספר  לפי  גוף  של  נפח  מחשבים  סמ”ק,   - מוסכמת 

משמעות  את  ומבנים  אותו  שממלאות  היחידה  קוביות 

הנוסחה לנפח תיבה מהתנסות במדידת נפח של גופים 

של  פנים  שטח  מהו  גם  לומדים  ד  בכיתה  קונקרטיים. 

נפח תיבה מוצג כמכפלה  ו החישוב של  תיבה. בכיתה 

נפח ושטח פנים של תיבות

אודליה צייאדה  מיכל טבח
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ממוחשבת המאופיינת באיכויות דינמיות. מנגד, מחקרים 

שעסקו בחישובי שטח פנים, נמנים עם המחקר החינוכי 

את  לבחון  המבקש  האחרונות,  בשנים  הנעשה  הנרחב 

טיבה של למידת מתמטיקה בסביבה ממוחשבת. אמנם 

של  מפורטת  תמונה  לתת  מתיימרים  אלו  מחקרים 

האסטרטגיות לחישוב שטח פנים שבהן נקטו התלמידים, 

כמותנית,  במתודולוגיה  בהם  ומשתמשים  מאחר  אך 

אופן  את  המשקף  איכותני  תיאור  מהם  נעדר  למעשה 

חשיבת התלמידים. המחקר הנוכחי מבקש לתת מענה 

ממוחשבת  בסביבה  שימוש  באמצעות  זה  למחסור 

המאופיינת באיכויות דו-ממד ללימוד חישובי נפח ושטח 

פנים של תיבות, תוך שימוש בעדשה איכותנית לבחינת 

תהליכי הבניית הידע.

השימוש  אופן  באיזה  היא:  המחקר  שאלת  זאת,  לאור 

על  משפיע  דינמיים  יישומונים  עם  ממוחשבת  בסביבה 

המושגים  בלימוד  לומדים  זוג  של  הידע  הבניית  תהליך 

“נפח” ו”שטח פנים”? 

חקר מקרה - תהליך הבניית ידע בעת 

תיבות  של  פנים  ושטח  נפח  חישובי 

בסביבה ממוחשבת 

חברים  זוג  עם  נערך  זה  במאמר  המוצג  המקרה  חקר 

הלומדים בכיתה ד, עמית ואיל, אשר על-פי דיווחי מורתם 

לקחו  התלמידים  מצטיינים.  תלמידים  הם  למתמטיקה 

חלק במחקר באמצע שנת הלימודים, לפני שלמדו את 

הנושאים בהם הוא עוסק. פעילויות המחקר הועברו לזוג 

התלמידים במהלך עשרה ימים, בשלושה מפגשים שכל 

התלמידים  דקות.  וחמש  כארבעים  נמשך  מהם  אחד 

אותן  ובדקו  השערות  העלו  דפים,  מתוך  משימות  קראו 

בסביבה הממוחשבת שתתואר להלן. במהלך ההתנסות 

עודדה אחת החוקרות את זוג התלמידים לדון במשימות 

בינם לבין עצמם, ועם זאת עמדה לרשותם בעת הצורך. 

השתמשו  שבהם  היישומונים  יתוארו  תחילה  להלן, 

ותתואר  המחקר  מפגשי  שלושת  במהלך  התלמידים 

יוצגו  בניתוח הממצאים. בהמשך  המתודולוגיה שסייעה 

שנבנו  המרכזיים  הידע  מרכיבי  שני  עבור  הממצאים 

להוראה  בהשלכות  דיון  יערך  ולבסוף  המחקר,  לאורך 

שגויות שבהן השתמשו התלמידים, על מנת למצוא את 

מספר קוביות היחידה במערך של תיבה: 

הבנוי משכבות. 	  כמבנה  רואים את התיבה  תלמידים 

תחילה הם מונים את הקוביות בשכבה אחת )אופקית 

או אנכית(. לאחר מכן, בהסתמך על מספר השכבות 

הקוביות  מספר  את  מחשבים  הם  המרחבי,  במערך 

הכולל בעזרת תרגיל כפל או תרגיל של חיבור חוזר.

 תלמידים רואים את התיבה כחלל שיש למלא אותו 	 

הקוביות  לבין  הפנימיות  הקוביות  בין  מבחינים  והם 

החיצוניות. 

את 	  מונים  הם  צדדיה.  על-פי  תיבה  רואים  תלמידים 

הקוביות בכל פאה, ולרוב מונים פעמיים את הקוביות 

הנמצאות על יותר מפאה אחת. 

שיש 	  מבלי  הנפח,  בנוסחת  שימוש  עושים  תלמידים 

התיבה  של  המרחבי  המבנה  את  להבנתם  עדות 

המאופיין בשכבות. 

לא 	  באופן  אסטרטגיות  מספר  משלבים  תלמידים 

שיטתי. 

על-ידי  ננקטו  אלו  שאופרציות  מציינים  החוקרים 

ובין  מוחשיות  תיבות  להם  שהוצגו  בין  התלמידים, 

שחישוביהם נעשו על גבי שרטוטים של תיבות.  

בניגוד למחקר הנרחב שנעשה על האופן שבו תלמידים 

עסקו  מעטים  מחקרים  תיבות,  של  נפחים  מחשבים 

יחידה.  גופים הבנויים מקוביות  בחישובי שטח פנים של 

 Hwang, Su, Huang( ודונג  סו, הנג  וואנג,  כך, למשל, 

מתקשים  ו  בכיתה  שתלמידים  מצאו   )& Dong, 2009
מבין  זאת,  עם  מורכב.  גוף  של  הפנים  שטח  בחישוב 

האסטרטגיה  פנים  שטח  בחישוב  שהצליחו  התלמידים 

השונות  הפאות  שלוש  שטחי  חישוב  הייתה  הרווחת 

וצ’אנג  שי  סונג,  של  מחקרם  גם  בשתיים.  והכפלתם 

)Sung, Shih & Chang, 2014( שנערך עם תלמידים 

לזהות  מתקשים  שהתלמידים  כך  על  מצביע  ה  בכיתה 

גוף שמוצג בפרספקטיבות שונות, ולקשר בין מבנה הגוף 

לבין ממדי פאותיו. 

תוך  נפח  בחישובי  שעסקו  רבים  מחקרים  יש  אמנם 

אחר  לתהות  המבקשת  איכותנית,  בפרדיגמה  שימוש 

השתמשו  אלו  במחקרים  אך  התלמידים,  חשיבת  דרך 

בעצמים קונקרטיים או בתמונות של גופים ולא בסביבה 
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מאפשר לבחור   Surface area and Volume היישומון 

את ממדי התיבה ולסובב אותה על המסך על-ידי גרירה 

עם העכבר. בנוסף, היישומון מציג ערכים מספריים לנפח 

מעבר  ומאפשר  המוצגת,  התיבה  של  הפנים  ולשטח 

דו- לתצוגה  תיבה בפרספקטיבה תלת-ממדית  מהצגת 

ממדית של היטליה. 

אורתוגונלית  הצגה  בין  מעבר  מאפשר   cubes היישומון 

של תיבה לבין הפריסה שלה, ולהיפך. היישומון מאפשר 

יחידה  בקוביות  תיבה  של  המעטפת  את  לכסות  גם 

אם  לבדוק  ניתן  כן,  כמו  בשכבות.  או  בשורות  בודדות, 

של  ולנפח  הפנים  לשטח  שחושבו  המספריים  הערכים 

תיבה מוצגת הם נכונים או שגויים. 

המשתמעות ממחקר זה. 

תיאור היישומונים שבמחקר

במהלך המחקר נעשה שימוש בשלושה יישומונים שונים, 

שלושתם סביבות פתוחות, אשר אפשרו התאמה לצורכי 

לחקור  יכלו  התלמידים  היישומונים  בעזרת  המחקר. 

בעצמם תיבות נתונות ולבנות תיבות על-פי אילוצים. 

היישומון building houses מאפשר להוסיף קוביות יחידה 

על גבי משטח קיים, ולבנות גם גופים שאינם תיבות. בו-

זמנית להוספת קוביות יחידה למשטח או להסרתן ממנו 

ואת  וצד(  על  )פנים,  הגוף  היטלי  את  מציג  גם  היישומון 

כן,  המספר הכולל של קוביות היחידה על המשטח. כמו 

הקוביות  שעליו  המשטח  את  לסובב  מאפשר  זה  יישומון 

מונחות ומציג את הגוף מנקודות מבט שונות.

http://www.shodor.org/interactivate/activities/SurfaceAreaAndVolume/
http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=4095
http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00249/toepassing_wisweb.en.html
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בניית רצף המשימות

הפדגוגיות  למטרות  בזיקה  תוכננו  המחקר  משימות 

הבאות: 

מדידת נפח תיבה באמצעות קוביות יחידה.	 

בניית תיבה על-פי אילוצים.	 

חישוב נפח תיבה כאשר נתונות שלוש מידותיה.	 

קישור בין פריסה של תיבה לבין הנפח שלה.	 

מציאת הנוסחה של נפח תיבה למקרה כללי.	 

אפיון פריסה של תיבה כמורכבת משלושה זוגות של 	 

מלבנים חופפים.

על-פי 	  קובייה  ושל  תיבה  של  פנים  שטח  חישוב 

ממדיהן.

קישור בין פריסה של תיבה לבין שטח הפנים שלה.	 

כדי לאפשר לתלמידים להבנות את מרכיבי הידע, תוכננו 

הבניה  כל משימה שעוצבה לשם  כך שעבור  המשימות 

של מרכיב ידע, הן עבור נפח והן עבור שטח פנים, תוכננו 

משימות נוספות שיאפשרו גיבוש של מרכיב ידע שכבר 

נבנה. 

ממצאי המחקר

תוכננו  המחקר  של  הפדגוגיות  למטרות  בהלימה 

מרכיבי  שמונה  המפגשים  שלושת  במהלך  להיבנות 

על  עמידה  מאפשרת  הטבלה   .1 בטבלה  כמפורט  ידע, 

)Ron et al, 2010(. התאים  הפער שבין תכנון לביצוע 

המסומנים בטבלה בהצללה מבטאים קשר בין משימות 

המחקר שעל הציר האנכי לבין מרכיבי הידע שעל הציר 

האופקי, כפי שהוגדרו בשלב התכנון של המחקר. מאידך, 

התאים המסומנים ב- נותנים ביטוי למרכיבי הידע כפי 

שהופיעו, בפועל, בפעילויות. מרכיבי הידע “נפח - איסוף 

שיטתי” ו”שטח פנים - איסוף שיטתי” בטבלה, ובהמשך 

גם בניתוח הממצאים, מפורטים לפי תתי מרכיביהם, כדי 

שהתקיימה  החלקית  ההבניה  טיב  של  בחינה  לאפשר 

במהלך הפעילויות לשני מרכיבי ידע אלו. 

מעקב אחר תהליכי הבניית ידע על-ידי 

זוג תלמידים

שני  בין  שהתקיים  הלמידה  תהליך  את  לבחון  כדי 

במתודולוגיה  שימוש  נעשה  זה  במחקר  התלמידים, 

הנובעת מתיאוריית הפשטה בהקשר )AiC( של דרייפוס, 

 Dreyfus, Hershkowitz & Schwarz,( הרשקוביץ ושוורץ

2001( העוסקת במעקב אחרי תהליכים של הבניית ידע. 
תהליך  את  הרואה   RBC ה-  מודל  את  מציגים  החוקרים 

זה  המקוננים  שלבים  משלושה  כמורכב  הידע  הבנית 

 )R - recognizing( בזה. השלב הראשון הוא שלב הזיהוי

שבו הלומד מבחין שהוא פגש את המבנה שלפניו בעבר 

שלב  הוא  השני  השלב  אחרת;  מתמטית  בסיטואציה 

משתמש  הלומד  שבו   )B – building with( הבנייה-עם 

והשלב האחרון הוא  ידע קיים בפעילות חדשה;  במרכיבי 

שלב הבניית ידע )C - constructing( שהוא ליבת התהליך 

הלומד  זה  מבין שלושת השלבים. בשלב  ביותר  והכוללני 

ורמת  אנכי,  באופן  מחדש,  המתמטי  הידע  את  מארגן 

ההפשטה של הלומד בנושא הנלמד עולה. מודל זה הורחב 

 ,)Tsamir & Dreyfus, 2004( ודרייפוס  צמיר  על-ידי 

שבחנו את האופן שבו הבניה שכבר התרחשה ממשיכה 

החוקרים  לדברי  אחריה.  הבאות  בפעילויות  להתגבש 

הגיבוש מתבטא הן בבחינה רפלקטיבית על הבניה שכבר 

התרחשה והן בהבניה עתידית הנשענת על הבניה קיימת. 

 Ron, Dreyfus( גם מחקרם של רון, דרייפוס והרשקוביץ

Hershkowitz, 2010 & ( שואב את כוחו מן המתודולוגיה 
למעקב  כלי  מציעים  החוקרים  בהקשר.  הפשטה  של 

אחר תהליך ההבניה, וסבורים כי באמצעות הצבעה על 

מבני ידע חלקיים )מינחי”ם( ניתן להסביר מדוע, למרות 

למעשה  הידע  ידע,  הבניית  על  מצביעים  שהממצאים 

אפשריות  סיבות  שתי  מונים  הם  חלקי.  באופן  רק  נבנה 

תלמיד  של  שגויה  שתשובה  היא  האחת  הסיבה  לכך: 

תאפיל על ידיעותיו, והסיבה השנייה היא שתשובה נכונה 

הנחוצים  משמעותיים  פערים  מסתירה  התלמיד  של 

הממצאים,  בבחינת  להעמיק  כדי  הידע.  להבניית 

מקדים,  ניתוח  של  פעילויות  לערוך  מציעים  החוקרים 

באופן  בפועל,  התקיימו  אכן  הן  אם  לבחון  ובעקבותיהן 

שיאפשר הצבעה על סוג ההבניה החלקית שהתקיימה.
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טבלה 1: מעקב אחר פעולות הבניית ידע של עמית ואיל לאורך משימות המחקר.
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למבט על, ומוסיפים עליו קוביות יחידה )ראה איור 2(.

איור 2: תמונת מסך. עמית ואיל בונים תיבה 
שבסיסה 2×2 וגובהה 5

לאחר התלבטות הם מסכימים שהתיבה שזה עתה סיימו 

לבנות ומידותיה 5×2×2 עונה לדרישה זו, והם מתבקשים 

לתאר את התיבה שבנו. 

התיבה . 243 את  במילים  תארו  כעת  )קורא:(  עמית: 

הטלפון,  של  השני  בצדו  הנמצא  לחבר  שבניתם 

הדברים  את  כתבו  התיבה.  את  לראות  יכול  ולא 

שתאמרו לחבר...

וחמש . 333 גובה.  וחמש  לרוחב*  ארבע  תעשה  עמית: 

קומות. 

איל: מה?. 334

עמית: אחד שתיים שלוש ארבע. וחמש קומות.. 335

איל: כן. 336

חוקרת: תצביע על המסך עמית.. 337

עמית: כאן שיהיה לנו - אחד, שתיים, שלוש, ארבע . 338

ו- חמש קומות. 

* במילה “רוחב” עמית מתייחס לבסיס שמידותיו 2×2. 

עמית  של  שדבריו  כאילו  להראות  עשוי  התמליל  מן 

הם  למעשה  אך   ,)333( “תעשה”   - לפעולה  מכוונים 

מתארים את התיבה שבנו. עמית מציע תיאור ההולם את 

המתודה של ראיית המבנה כאוסף של שכבות, ובשלב זה 

נראה שמרכיב הידע “נפח - איסוף שיטתי” נבנה על-ידי 

התלמידים. 

להעלות  התלמידים  זוג  את  מעודדת  החוקרת  בהמשך 

 ,)Dreyfus et al., 2001( וחבריו  מדרייפוס  בשונה 

שאצלם פעולות הזיהוי )R( והבנייה-עם )B( מתועדות 

 ,)C( ההבניה  לפעולת  הקודמות  הכרתיות  כפעולות 

את  לבחון  מציעים   )Ron et al., 2010( וחבריה  רון 

טיב ההבניה על-ידי מעקב אחר השימוש שהתלמידים 

הבאות  בפעילויות  התרחשה,  שכבר  בהבניה  עושים 

ורק   ,)C( ההבניה  מופיעה   1 בטבלה  כן,  על  אחריה. 

 .)B( והבנייה-עם )R( לאחריה הזיהוי

הנחת  לומדים,  זוג  על-ידי  בוצעו  שהמשימות  מכיוון 

התלמיד  ידע  מבנה  אחד  שכשתלמיד  היא  המחקר 

האחר שותף להבניה זו. לכן, התאים המסומנים בטבלה 

להלן  לזוג.  כמשותפת  הידע  הבניית  את  מתארים   1

ידע  הבניית  תהליך  לתיאור  מייצגות  משימות  יתוארו 

פנים  ו”שטח  איסוף שיטתי”   – “נפח  ידע:  לשני מרכיבי 

- איסוף שיטתי”.

פעם  בכל  שלהלן,  הממצאים  בקריאת  בהירות  לשם 

שתתואר תיבה היא תוצג כמכפלה של שלושת ממדיה 

בסדר קבוע: גובה×רוחב×אורך. ממד האורך מבטא את 

את  הרוחב  וממד  המחשב,  לצג  המקביל  הפנים  היטל 

היטל הצד. 

נפח – איסוף שיטתי

לאחר שבמשימות קודמות נחשפו התלמידים למשמעות 

חמש  בשאלה  יחידה,  קוביות  של  כאוסף  הנפח  מושג 

קוביות  מעשרים  תיבה  לבנות  מתבקשים  ואיל  עמית 

יחידה. 

אפיזודה 1 - הבניית נפח כאיסוף שיטתי – אוסף של 

שכבות:

איל: )קורא:( )משימה( חמש. בכל פעם שתיגעו . 242

עם העכבר במשטח או על קובייה קיימת תתווסף 

יחידה.  קוביות  מעשרים  תיבה  בנו  אחת.  קובייה 

מלבנים.  הן  הפאות  כל  בתיבה   - להזכירכם 

הפנים,  ובמבטי  שבניתם  המבנה  בהזזת  היעזרו 

העל והצד המופיעים על המסך. בדקו אם במבנה 

שבניתם כל שש הפאות הן מלבנים. אם יש טעות, 

תקנו. 

עמית ואיל מסובבים בעזרת העכבר את המשטח האפור 



עמוד 53 מספר חזק 2000 | גיליון מספר 27 | יוני 2016

איל: בגלל שאין לזה עומק.. 378

זה . 379 כי  עשרים.  עשר  ומכאן.  מכאן  נכון,  עמית: 

כולל... 

איל: )כותב:( בארבע פאות יש את התרגיל... . 380

עמית: )ממשיך להכתיב לאיל:( המלא. 381

ובשתיים האחרות קיים . 382 איל: שתיים כפול חמש. 

התרגיל שתיים כפול שתיים.

עמית: כן, אבל זה לא יעזור לך. אם אתה מחשיב . 383

את זה כאן אז זה גם מחשיב לך את כל הקובייה 

על  )מצביע  זה.  את  גם  זה,  את  גם  זה  אז  כאן. 

שני היטלים שונים של אותה קוביית יחידה(. אתה 

מבין, כאילו?

איל: עזוב, עזוב.. 384

עמית: אם אתה עושה את זה )וזה(.... 385

איל: רק רגע. מה זה וזה. 386

על . 387 )מצביע  לך שלוש. שלוש.  נראה  שזה  עמית: 

שלושת היטלי קוביית יחידה הנמצאת על קדקוד 

התיבה(

עמית: מספיק כדי להסביר.. 388

איל: זהו.. 389

כפולה,  ספירה  כוללת  איל  של  שהצעתו  מבחין  עמית 

ומבקש להסב תשומת ליבו של איל לכך. אך איל מסביר 

לעמית שמניית מספר הקוביות צריכה להיות רק משתי 

 ,)378( עומק”  )לתיבה(  לזה  שאין  “בגלל  נגדיות,  פאות 

מממדיהן  שאחד  לתיבות  ורלוונטי  ביסודו,  הנכון  דבר 

בתשובתו  להכתיב  ממשיך  הוא  זאת,  עם  שתיים.  הוא 

עתה  שזה  כפי  לשתיים,  ולא  פאות  לארבע  התייחסות 

הסביר לעמית. עמית מגיב על כך בניסיון להסביר לאיל 

שלקובייה יש מספר היטלים, ושיש להתחשב בכך בעת 

בו  חוזר  אך  עמית,  דברי  את  מבטל  איל   .)383( המנייה 

ועמית   ,)385( וזה”  זה  “את  ושואל למה התכוון כשאמר 

מסביר באמצעות הצבעה על קוביית יחידה הנמצאת על 

קדקוד התיבה שעל אף שזו קובייה אחת, יש לה שלושה 

היטלים, ומנייה משולשת היא שגויה. 

כשעמית ואיל מסיימים לכתוב את ההסבר, עולה כי על 

אף שנדמה היה בתחילת המשימה שהתקיימה הבניית 

ידע, הרי שבסיומה טיבה של ההבניה לא ברור. 

במשימה הבאה, האחרונה למפגש הראשון, נפתח צוהר 

על הכתב את מחשבותיהם בנוגע לתיאור התיבה שבנו, 

של  היעדרם  כי  נראה  טרוד.  להיות  לעמית  גורם  והדבר 

המושגים הנחוצים לקיומה של תקשורת גורם לו לתסכול. 

איל לעומתו איננו מוטרד, ומציע דרך לתיאור המבוקש.

שימוש  תוך  היחידה  קוביות  מניית   -  2 אפיזודה 

בספירה כפולה: 

עמית: הכול כאן אבל זה פאות. אתה יכול להגיד . 362

לו שזה בכל מקום. 

איל: )כותב:( בשתי פאות . 363

חוקרת: בקול איל. 364

עמית: מהצדדים אפשר, לא?. 365

איל: )כותב:( בשתי פאות יש.... 366

עמית: מהצדדים, מהצדדים.. 367

איל: לא, בשתי פאות יש.... 368

עמית: אחד שתיים שלוש וארבע. 369

איל: אוי לא, בארבע פאות. 370

איל: בארבע פאות יש . 371

עמית: בארבע פאות יש. בארבע פאות יש עשר, . 372

מהצד  פאות  בארבע  ארבעים.  שלושים,  עשרים, 

יש ארבעים קוביות. 

פאות  בשתי  הקוביות  את  למנות  מציע  איל  בהתחלה 

לארבע  עורך  שעמית  המנייה  בעקבות  אך   ,)368  ,366(

ומתייחס  הניסוח  את  משנה  איל   ,)369( הצד  פאות 

ואיננו מבחין שמנייה של הקוביות   ,)371( לארבע פאות 

הקוביות  של  כפולה  לספירה  תגרום  פאות  ארבע  על 

שבקצות הפאות, מאחר שקובייה אחת שייכת להיטלים 

שונים. עמית שמבחין בכך מבקש להתעמת עם ההצעה 

של איל. 

אסטרטגיית  את  לשלול  מבקש  עמית   -  3 אפיזודה 

הספירה הכפולה:

איל: )כותב:( בארבע פאות יש את.... 373

עמית: רגע, רגע, לא, לא, לא. . 374

איל: בארבע פאות יש את התרגיל... . 375

עמית: לא, לא, לא. אין סיכוי שזה ארבעים קוביות, . 376

יש לנו רק עשרים כאן.

איל: כי נכון, אתה ספרת מכל צד. צריך )לספור( . 377

משני צדדים. 
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הנתמכים באסטרטגיה של ארגון קוביות היחידה בשכבות 

ממדי  בין  הקשר  את  מבינים  התלמידים  נכון.  באופן 

בשש  בדרכו,  אחד  כל  ומשתמשים,  נפחה  לבין  התיבה 

המותאם  באופן  וארבע,  עשרים  של  כגורמים  ובארבע 

לא  עדיין  הם  זה  בשלב  כן,  כמו  המשימה.  לדרישות 

גיבשו התייחסות לתיאור ממדי התיבה, ולכן נדמה שבין 

השניים מתקיים “שיח חרשים”, ורק ממדי התיבה הזהים 

מקשרים ביניהם. באיור 3 מתוארות הצעות התלמידים. 

3: הצעות התלמידים לתיבות שנפחן  איור 
24 קוביות יחידה.

איור 3ג
הצעה של איל 

3X2X4 לתיבה

איור 3ב
הצעה של עמית 

4X6X1 לתיבה

איור 3א
הצעה של עמית 

2X2X6 לתיבה

כעת עמית עושה מאמץ להבין את ההצעה של איל. כפי 

שמתואר באפיזודה 5. התוצר הסופי מתואר באיור 3ג. 

נוסף באמצעותו ניתן לקבל תשובה לתהייה זו. 

שונות  אסטרטגיות  מעלים  ואיל  עמית   :4 אפיזודה 

לבניית תיבה בעלת נפח 24 קוביות יחידה

שתיגעו . 339 פעם  בכל  שש:(  )משימה  )קורא:(  עמית: 

תתווסף  קיימת,  בקובייה  או  במשטח  העכבר  עם 

קוביות  וארבע  מעשרים  תיבה  בנו  אחת.  קובייה 

יחידה. תארו את התיבה שבניתם. 

עמית: מה שעשינו עכשיו. שאמרנו.. 340

איל: בוא נראה. . 341

עמית: אפשר פשוט לעשות שש קומות.. 342

איל: לא, אבל די.. 343

עמית: רגע. יש לי רעיון, יש לי רעיון. תביא רגע. . 344

איל: רגע, תהפוך ל... לזה. זה העליון. כן. . 345

עמית: )לוחש:( אפשר לעשות עשרים וארבע. . 346

חוקרת: )קוטעת את דבריו של עמית( איל, תחשוב . 347

אתו.

עמית: לחלק ל.... 348

איל: שש.. 349

עמית: לארבע. אבל עדיין תהיה קומה אחת. . 350

איל: שש. למה? יהיה ארבע קומות של שש.. 351

במשימה  מקודמתה.  שונה  איננה  זו  משימה  לעמית, 

הקודמת הם בנו תיבה שממדיה 5×2×2. תיבה זו מאופיינת 

בשכבות של ארבע קוביות בכל שכבה )2×2(. לכן במעבר 

בכמות  כשההפרש  זו,  למשימה  הקודמת  מהמשימה 

לבנות  )24-20(, עמית מציע  ארבע  הוא  היחידה  קוביות 

הקודמת  לתיבה  להוסיף  כלומר  שש,  שגובהה  תיבה 

עוד שכבה של ארבע קוביות )איור 3א(. איל מבטל את 

של  כגורם  בשש  להשתמש  ומציע  עמית,  של  ההצעה 

הצעה  מעלה  עמית  ברור.  שאיננו  באופן  וארבע  עשרים 

יחידה  קוביות  וארבע  מעשרים  תיבה  בניית  נוספת. 

אם  ספק  מביע  הוא  אבל  3ב(,  )איור   4×6×1 שמידותיה 

 .)350( “קומה אחת”  הוא  הגובה  כי  טובה,  ההצעה שלו 

שממדיה  לתיבה  מייחס  עמית  מדוע  מבין  שאיננו  איל 

4×6 גובה של קומה אחת, מתאר את התיבה לפי הבנתו 

כבעלת “ארבע קומות של שש” )351(. 

בשיח שבין התלמידים, אשר איננו מתואר באופן ויזואלי, 

רעיונות  עולים  המסך,  על  תמונה  אין  שעדיין  מאחר 



עמוד 55 מספר חזק 2000 | גיליון מספר 27 | יוני 2016

לתלמידים הוצגה תיבה שמידותיה 2×3×6 )ראה איור 4(, 

והם התבקשו לחשב את שטח הפנים של תיבה זו ואת 

נפחה. המטרה של משימת חישוב הנפח היא לגבש את 

 6 באפיזודה  הראשון.  במפגש  התקיימה  שכבר  ההבניה 

מובאת התייחסות התלמידים לחישוב הנפח. 

אפיזודה 6: עמית מגבש את המושג “נפח”

חוקרת: )משימה 9ב:( חשבו נפח ושטח פנים של . 1165

התיבה שמופיעה על המסך. 

איל: בסדר. . 1166

עמית: או קיי. נפח. . 1167

איל: נפח. בוא נחשוב.. 1168

עמית: זה קל נפח.. 1169

איל: זה מה שבפנים. . 1170

עמית: )...( אחד, שניים, שלוש, ארבע, חמש, שש. . 1171

עמית: אחת, שניים, שלוש. . 1172

איל: לא. זה אחד, שניים. בגלל שכבר אחד יש פה. . 1173

חוקרת: על מה אתם מדברים, שטח או נפח?. 1174

איל: נפח.. 1175

חוקרת: אה, בסדר. . 1176

איל: אחת, שתיים. . 1177

איל: אחת, שתיים. אחת, שתיים. . 1178

עמית: נפח זה קוביות או ריבועים?. 1179

חוקרת: נפח זה קוביות. . 1180

עמית: נו, אז זה מה שאני מסביר לך. אחת, שתיים, . 1181

שלוש. )מונה קוביות לרוחב התיבה(. אחת, שתיים, 

לאורך  קוביות  )מונה  שש.  חמש,  ארבע,  שלוש, 

התיבה(.

עמית: שש כפול שלוש שווה שמונה עשרה. . 1182

יש . 1183 כי  עשרה.  שמונה  ועוד  עשרה  שמונה  עמית: 

שתיים, שתי קומות. 

 איל: איך יוצא לך שלושים ושש מכל הקטנצ’יק הזה? . 1184

איך שלושים ושש? תסביר לי!

מדבריו של עמית ניתן לראות שמושג הנפח כבר נבנה, 

הקודמת.  ההבניה  של  גיבוש  מהווה  אכן  זו  ומשימה 

והוא  עמית,  של  בחישוב  ספק  מטיל  זאת,  לעומת  איל, 

מעוררת  בתמליל  נוספת  התבוננות  אחר.  חישוב  מציע 

את השאלה למה מתכוון איל כשהוא מסב את תשומת 

ב”שניים”  אלא  ב”שלוש”  מדובר  שלא  עמית  של   ליבו 

אפיזודה 5: איל ועמית בונים ביחד

עמית: ארבע קומות של שש?. 352

איל: כן, מה הבעיה?. 353

 עמית:אבל שש זה ככה?! . 354

אהה.... הבנתי.

איל: תביא, תביא, אני אראה לך.. 355

עמית: אהה... הבנתי, הבנתי.. 356

איל: בוא נחשוב.... 357

עמית: לא, הבנתי על מה אתה מדבר.. 358

איל: שלוש כפול שתיים.... 359

עמית: כן. זה שש. ואז ארבע קומות.... 360

איל: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. אחת, . 361

שתיים... חמש, שש. אחת, שתיים,... 

עמית ואיל: שלוש, ארבע, חמש, שש.. 362

עמית: שמונה עשרה, תשע עשרה, עשרים, עשרים . 363

עשרים  ושלוש,  עשרים  ושתיים,  עשרים  ואחת, 

וארבע. 

איל: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש.. 364

עמית: עשרים וארבע.. 365

יחידה  קוביות  משש  לתיבה  בסיס  לבנות  מציע  איל 

במערך של 2×3 )359(. עמית מבין את כוונתו ומוסיף “ואז 

ארבע קומות” )360(, והם בונים תיבה שמידותיה 4×2×3. 

באפיזודה 5 מתרחשת הבניה למושג הנפח כמבנה בעל 

בנוגע  המשימה  בתחילת  שהייתה  והתהייה  שכבות, 

זו  משימה  על  העבודה  בסיום  עוד.  איננה  זו  להבניה 

הסתיים המפגש הראשון. 

לקראת סוף המפגש השני, כשלאחת החוקרות לא היה 

הפנים”,  “שטח  המושג  את  ִהבנו  התלמידים  אם  ברור 

ניתנה לתלמידים משימה שלא תוכננה מלכתחילה. 

בסביבה   6×3×2 בממדים  תיבה   :4 איור 
הממוחשבת

Cube

Row

Layer

Cubes: 0
Rows: 0
Layers: 0
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איל: נכון? שש. . 1219

עמית: נו.. 1220

איל: שבע, שמונה.. 1221

איל: אז לא תשע. שמונה. . 1222

איל: מובן?. 1223

עמית: בסדר.. 1224

המתבונן מהצד יתקשה בהבנת ההצעה של איל למניית 

קוביות יחידה בתיבה שממדיה 2×3×6. ייתכן שאיל רואה 

הקוביות  בין  מבחין  הוא  אותו.  למלא  שיש  כחלל  תיבה 

ששייכות לארבע פאות הצד של התיבה, אשר להבנתו אין 

למנות אותן מפני שהן אינן שייכות לתכולת התיבה לבין 

הקוביות הפנימיות שאותן הוא כן מונה. גם מתגובותיו של 

עמית לחישוב שמציע איל ניתן להיווכח שאינו מבין את 

דברי חברו, בניסוח משפטי שאלה ובבקשה להסבר נוסף 

)“נו” בתמליל(. 

סביבת המחקר הממוחשבת אפשרה לתלמידים לבדוק 

לשניהם  התברר  הבדיקה  בעקבות  השערותיהם.  את 

ואילך,  מכאן  עמית.  שהציע  זה  הוא  הנכון  שהחישוב 

ואיל  לאחר שאיל עמד על טעותו, החישובים של עמית 

לנפח התיבה מבוססים על חישוב מספר קוביות היחידה 

בממד  האורך  ממד  הכפלת  באמצעות  אחת  בשכבה 

הרוחב, ולאחר מציאת מספר הקוביות בשכבה אופקית 

הם מכפילים אותו במספר השכבות על-פי גובה התיבה. 

נפח  את  מחשבים  הם  במחקר,  האחרונה  במשימה 

וכך הם מבנים  התיבה בעזרת הכפלת שלושת ממדיה, 

את נוסחת הנפח. 

שטח פנים - איסוף שיטתי 

הבניית  של  התהליך  “נפח”,  המושג  בהבניית  כמו  שלא 

של  קבועה  במגמה  מלווה  פנים”  “שטח  המושג 

התפתחות. 

לכתוב  התבקשו  ואיל  עמית  הראשון  המפגש  במהלך 

נתונה  תיבה  פאות  שש  של  השטח  לחישוב  תרגילים 

להם  מאפשר  היישומון   .)5 איור  )ראו   3×4×5 שממדיה 

לסובב את התיבה באופן דינמי ולראות את כל פאותיה. 

)1178-1177(. המשך התייחסותו של איל לחישוב שהציע 

עמית, עשוי לתת לכך הסבר. 

קוביות  מניית  בעת  איל  של  הטעות   :7 אפיזודה 

היחידה.

עמית: תסתכל. אחד, שתיים, שלוש. נכון?. 1188

איל: אני אומר תשע. . 1189

עמית: תשע?. 1190

איל: תשע.. 1191

עמית: תשע בסך הכול?. 1192

איל: בסך הכול.. 1193

עמית: בוא תראה רגע.. 1194

איל: תסתכל. אחד פה, ועוד אחד פה. . 1195

איל: שתיים. בגלל שזה גם על זה וגם על זה. . 1196

איל: אחד, שתיים. אחד. אחד, שתיים. . 1197

עמית: תראה, תראה רגע. לא הבנתי. . 1198

איל: כאן זה אחד, אבל זה גם פה. . 1199

איל: אז זה אחד, שתיים, שלוש, ארבע. . 1200

איל: סליחה. אחד, שתיים. . 1201

עמית: איך זה מגיע לכאן? . 1202

עמית: תסתכל. . 1203

עמית: נפח זה מה שיש פה הכול? . 1204

איל: אתה לא מקשיב! . 1205

עמית: זה מה שיש פה הכול?. 1206

איל: זה מה שיש בפנים. . 1207

עמית: בפנים?. 1208

איל: כמה קוביות יש בפנים? . 1209

עמית: קוביות יש בפנים?. 1210

איל: תסתכל. בגלל שהקוביות האלה הם גם על זה . 1211

וגם על זה, אז זה אחד, שניים שלוש. אחד, שניים... 

שניים? . 1212 אחד,  מה  שניים?  אחד,  מה  רגע,  עמית: 

תעשה...

איל: שניים פה. פה יש שניים. . 1213

עמית: איפה?. 1214

איל: אחד, שניים. . 1215

עמית: נו. . 1216

איל: שלוש, ארבע, חמש. . 1217

עמית: נו.. 1218



עמוד 57 מספר חזק 2000 | גיליון מספר 27 | יוני 2016

בוא נחשוב כמה גדולים )פאות גדולות( יש לה. אחד, 

שניים, שלושה, ארבעה. 

עמית: איך ארבעה? תביא לי רגע. . 107

איל: אחד. שנייה. )במשמעות של - רק רגע(. 108

עמית: אחד, שניים. . 109

איל: שלוש.. 110

עמית: לא, זה לא שלוש.. 111

איל: שלוש.. 112

עמית: זה לא כמו זה. . 113

איל: אוי צודק.. 114

חמש. . 115 ארבע,  שלוש,  שתיים,  אחד,  רגע.  רק  איל: 

חמש כפול שלוש. )כותב(: חמש כפול שלוש שווה 

חמש עשרה. 

שלוש? . 116 כפול  ארבע  עשינו  מקודם  איך  אז  עמית: 

התבלבלנו באחד. 

 איל: לא, לא התבלבלנו באחד. . 117

יש את החלק הזה. )מצביע על פאות בעלות 

ממדים שונים(. 

עמית: אה. הנה, כן... . 118

איל: אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש.. 119

עמית: כן. . 120

פאות  בין  ההבדלים  את  מאפיינים  שהתלמידים  לאחר 

את  גם  מזהים  הם  שוות,  הפאות  כל  שלא   - התיבה 

המשותף לפאות התיבה - שכל זוג פאות הן שוות. 

בין  אינם מודעים לקשר שעשוי להיות  ואיל עדיין  עמית 

פאות התיבה, מבחינת ממדי האורך והרוחב של הפאות. 

באפיזודה 8 מתוארת התהוות ההבחנה הזו.

אפיזודה 8: איל ועמית מבחינים במידות השונות של 

פאות תיבה נתונה.

עמית: )קורא:( )משימה 3:( לפניכם תיבה. לתיבה . 95

אתם  העכבר  עם  גרירה  באמצעות  פאות.  שש  יש 

תרגילים  כתבו  כרצונכם.  אותה  לסובב  יכולים 

המתארים את שטחן של שש הפאות. 

של . 96 תרגילים  לעשות  צריכים  אנחנו  )שקט(  איל: 

כפול. 

שתיים, . 97 אחד,  ארבע.  שלוש,  שתיים,  אחד,  איל: 

שלוש, ארבע, חמש. חמש כפול ארבע. 

עמית: )פונה לחוקרת(: ולכתוב פה את התשובה?. 98

חוקרת: כן, אפשר.. 99

עמית: )לוחש את התרגיל(. 100

חוקרת: בקול.. 101

כפול . 102 חמש  מהדף:(  ביחד  )קוראים  ואיל:  עמית 

ארבע שווה עשרים.

איל: ארבע כפול שלוש.... 103

עמית: שווה שתיים עשרה. ארבע כפול שלוש שווה . 104

שתיים עשרה. 

עמית: זה נראה לי כמו )...(. 105

איל: לא משנה. בוא נחשוב. נחשב את שטח הפנים. . 106

תיבה בממדים 5×4×3 בסביבה הממוחשבת איור 5: 

3D     |     Width by Hight     |     Depth by Hight     |     Width by Depth

Fill Color:  White       Grid Color:  Green 
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איל: אפשר לעשות את זה יותר גדול. שתיים כפול . 175

ארבע.

עמית: שתיים כפול ארבע שווה שמונה. . 176

איל: מעולה.. 177

איל: שתיים כפול שלוש.. 178

עמית: עשינו. . 179

עמית: יש שלושה חלקים. אלה שווים, אלה שווים . 180

ואלה שווים. אז כאן צריך )...(. 

עמית: שלוש כפול ארבע.. 181

איל: שלוש כפול ארבע. )כותב:( שלוש כפול ארבע . 182

שווה שתיים עשרה. שנייה..

איל: עכשיו בוא נעשה. . 183

עמית: זה כל אחד יוצא שתיים. . 184

איל: בדיוק, בדיוק.. 185

איל: נעשה... פשוט נוסיף שתיים. )נכפול בשתיים(. . 186

איל: שתיים.. 187

עמית: אז תתקן את התוצאות.. 188

איל: שתיים, שתיים.. 189

עשרה. . 190 שש  שמונה,  עשרה.  שתיים  שש,  עמית: 

שתיים עשרה, עשרים וארבע. 

מיד לאחר שאיל זיהה שהשטחים של פאות התיבה הם 

שונים )173(, התלמידים הציעו תרגילים לחישובים של 

ציין ש”יש  שטחי הפאות. בעקבות חישובים אלו עמית 

שווים”  ואלה  שווים  אלה  שווים,  אלה  חלקים.  שלושה 

)180(, והוסיף “זה כל אחד יוצא שתיים” )184(, כשכוונתו 

שכל שתי פאות הן חופפות, הבחנה שאיל מקבל. 

עסקו  התלמידים   ,)190( המוצע  התרגיל  בעקבות 

שלפי  קבעו  הם  התהליך  ובסוף  הדף,  גבי  על  בארגונו 

“חמישים  הוא  הפנים  שטח  עשו  עתה  שזה  החישוב 

בתמליל  )מופיע   .)227-226( הכול”.  “סך  ושתיים”, 

המלא(. 

ממשיכים  התלמידים  המחקר  משימות  בהמשך 

להשתמש בהבניה זו, ומחשבים את שטח הפנים כסכום 

כשלושה  זיהוים  תוך  התיבה,  פאות  שש  של  השטחים 

מופיעה  המסך  כשעל  בין  חופפים,  מלבנים  של  זוגות 

תיבה ובין כשמופיעה פריסה של תיבה. 

אפיזודה 9: איל מזהה שכל זוג פאות הן שוות, ומציע 

לכפול את השטח של כל פאה פי שניים.

איל: טוב, בוא נחשוב...שנייה, שתיים לכל דבר. . 121

עמית: שתיים כפול ארבע כפול חמש. . 122

איל: שנייה, בוא נחשוב. . 123

עמית: שתיים כפול ארבע כפול חמש. . 124

חמש- . 125 ועוד  עשרה  שתיים  ועוד  ועוד,  עשרים  איל: 

עשרה. 

איל: כי עשינו את כל התרגילים של כולם.. 126

עמית: אבל תרגילי כפל, לא אמרו? . 127

איל: רגע. כל אחד אנחנו צריכים להכפיל בשתיים. . 128

חמש עשרה זה שלושים. שתיים עשרה זה עשרים 

וארבע. עשרים זה ארבעים. 

זיהוי פאות התיבה כזוגות של מלבנים חופפים מתגבש 

ולראשונה התלמידים נחשפים לעובדה  בשאלה הבאה, 

ששטח הפנים של תיבה הוא השטח הכולל של כל פאות 

התיבה, והם נדרשים לחשב את שטח הפנים של תיבה 

המוצגת על צג המחשב וממדיה 4×3×2. את התיבה הם 

יכולים לסובב במרחב. 

הידע  מרכיב  את  מגבשים  ואיל  עמית   :10 אפיזודה 

“שטח פנים - איסוף שיטתי”.

של . 158 פנים  שטח  )קורא:(   )4 )משימה  טוב.  איל: 

מבלי  התיבה.  פאות  כל  של  השטח  הוא  תיבה 

שטח  את  חשבו  הללו,  הכפתורים  על  ללחוץ 

אתם  המחשב.  צג  שעל  התיבה  של  הפנים 

את  הציגו  העכבר.  עם  התיבה  את  להזיז  יכולים 

הדף  את  גללו  החישוב  בסיום  הדף.  על  חישוביכם 

מדויקים? חישוביכם  האם  ובדקו:  מטה   כלפי 

. . .

איל: )כותב:( משימה ארבע. . 167

עמית: שתיים כפול שלוש שווה שש.. 168

עמית: בוא נמשיך.. 169

איל: בוא נמשיך. נראה. . 170

איל: רגע, גם זה יש. . 171

עמית: שתיים כפול שלוש. זה אותו דבר. . 172

איל: לא נכון, זה ארבע. . 173

עמית: אה, כן. זה ארבע. שתיים. . 174
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עם משוב שקיבלו התלמידים מן הסביבה הממוחשבת, 

סייע להם בבחינת הבניות קודמות, גיבושן או לחילופין - 

תיקונן. כך, בהבניה למרכיב הידע “נפח - איסוף שיטתי”, 

שאכן  היה  נראה  במשימה  עיסוק  במהלך  לעיתים, 

משימה  אולם  התלמידים.  אצל  ידע  הבניית  התרחשה 

מאוחרת יותר, שמטרתה הייתה גיבוש, חשפה שההבניה 

התלמידים  של  הצורך  זאת,  עם  בלבד.  חלקית  הייתה 

מן  שקיבלו  והמשוב  המשימה  דרישות  עם  להתמודד 

להבניית  דבר  של  בסופו  הובילו  הממוחשבת,  הסביבה 

כל  על  באופן שלם  איסוף שיטתי”   - “נפח  הידע  מרכיב 

מבני הידע החלקיים שלו, ובהמשך אף להבניית נוסחת 

למרכיב  בהבניה  ממדיה.  שלושת  כמכפלת  תיבה  נפח 

הידע “שטח פנים – איסוף שיטתי”, אף שמרכיב זה נבנה 

בקלות יחסית על ידי עמית ואיל, הממצאים מעידים על 

ריבוי הרבדים ועל המורכבות של מרכיב הידע הזה, אשר 

נדרשו מספר הבחנות של  באופן שלם,  להבנייתו  בדרך 

התלמידים, שרק צירופן הוביל לתוצר המצופה. ממצאים 

אלו מחזקים מסקנות של מחקרים קודמים שלמשימות 

התייחסות  בזימון  הלמידה,  בתהליך  רב  ערך  יש  גיבוש 

רפלקטיבית של הלומדים להבניה שכבר נעשתה.

השלכות פדגוגיות 

המורים  עבודת  על  לעיל  שתוארו  הממצאים  השלכות 

בכיתה: 

על מנת לקדם תהליכי הבניית ידע בכיתה, מוצע למורים, 

משימות  לתלמידים  להכין  לימוד,  יחידות  תכנון  במהלך 

מדורגות, ולשים דגש על כך שמשימות המשך יגבשו את 

הידע שנבנה במשימות קודמות. 

גיבוש בתהליך הלמידה לאחר משימות  שילוב משימות 

הבניה חיוני לא רק על מנת לגבש הבניה שכבר התרחשה, 

אלא גם כדי לחשוף את טיבה. על המורים להיות מודעים 

לכך שמה שעשוי להיראות, בהבחנה ראשונה, כהבניית 

כהבניה  בדיעבד  להתברר  עלול  תלמידיהם,  של  ידע 

הפער  את  לחשוף  בכוחן  יש  גיבוש,  משימות  חלקית. 

ככלי  המורה  עבור  ולשמש  בפועל,  לקיים  המצופה  בין 

הערכה במהלך ההוראה. 

ממצאי מחקר זה מצביעים על איכויות המחשב בתהליכי 

סיכום 

מחקר זה נשען על התיאוריה הסוציו-תרבותית של ויגוצקי 

ואינטראקציה  חשיבה  פיה  שעל   ,)Vygotsky, 1987(

ביניהן קשרי  צורות תפקוד המקיימות  הן שתי  חברתית 

גומלין. 

עזרה,  לבקש  יכלו  התלמידים  הנוכחי  המחקר  במהלך 

אולם הם קבלו עידוד להעלות השערות בינם לבין עצמם 

שהעלו  לאחר  אחת,  לא  היישומון.  בעזרת  אותן  ולבדוק 

השערה, הם גילו בעזרת משוב מן הסביבה הממוחשבת 

כי השערתם הייתה שגויה, דבר אשר הוביל אותם לתהות 

 Tabach,( מדוע טעו. כמו אצל טבח, הרשקוביץ ושוורץ

זה  במחקר  גם   )Hershkowitz and Schwarz, 2006
התלמידים השתמשו במחשב, אשר יש לו מקום מרכזי 

בחיי התלמידים ככלי תרבותי וכמתווך בתהליך הלמידה 

שלהם. 

חישובי  במהלך  הלמידה  תהליך  בבחינת  עסק  המחקר 

ד  בכיתה  תלמידים  עם  תיבות  של  פנים  ושטחי  נפחים 

כך  על  מצביעים  המחקר  ממצאי  ממוחשבת.  בסביבה 

שהיא  כפי  הממוחשבת,  הלמידה  שסביבת  אף  שעל 

מוצגת על גבי צג מחשב, הינה דו-ממדית; בשל האיכויות 

להזיז  לסובב,  ללומדים  מאפשרת  היא  שלה  הדינמיות 

אלו  איכויות  יחידה.  בקוביות  בהדרגה,  תיבה,  ולמלא 

לבנות  במחקר  שהשתתפו  התלמידים  לזוג  אפשרו 

הנסתרות  לשכבות  גם  ולהתוודע  מדורג,  בתהליך  תיבה 

כן,  וזאת בשונה מתיבה שנתונה בסרטוט. כמו  שבתיבה, 

שעליו  המשטח  את  סובבו  ואיל  עמית  המחקר  במהלך 

יחידה, כך שממד הגובה התבטל  הם בנו תיבה מקוביות 

לו  אין  אשר  ביישומון,  כזה  באופן  שימוש   .)2 איור  )ראו 

שהתלמידים  לכך  עדות  הוא  המחקרית,  בספרות  אזכור 

רואים את מבנה התיבה כבנוי משכבות, ומהווה צעד חשוב 

בדרכם לתיאור תיבה על-פי שלושת ממדיה, כשבתווך הם 

מתארים שכבה אופקית כמכפלת האורך ברוחב. 

ידע,  הבניית  של  תהליכים  בחן  אשר  זה  מחקר  ממצאי 

הצביעו לא אחת על טיבו הסמוי והחמקמק של תהליך 

ההבניה ועל המורכבות והעמימות המאפיינות אותו. תכנון 

מורכבותן,  רמת  מבחינת  מדורג,  באופן  המשימות  רצף 

יחד  המשך,  במשימות  וגיבושו  חדש  ידע  הבניית  לשם 
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ללומדים  מספק  שהמחשב  במשוב  הן  הוראה-למידה. 

וביכולתם להעריך את הלמידה שלהם  במהלך הלמידה 

הספציפית  בתרומה  והן  יודע,  מבוגר  התערבות  ללא 

להבניה של המושגים “נפח” ו”שטח פנים”, תוך שימוש 

למורים  מומלץ  זאת,  לאור  דינמית.  דו-ממדית  בסביבה 

לעשות שימוש בסביבה ממוחשבת בשיעורים העוסקים 

כדי לקדם את רמת ההפשטה  פנים,  ובשטחי-  בנפחים 

של תלמידיהם בתיאור תיבות.

מקורות
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נפתח את המדור "פינה של הפתעה" עם בעיה שניתנה 

במבחני קבלה לאחת מחברות ההי טק בארה"ב. המיוחד 

החשיבה,  רמת  לבין  הידע  רמת  בין  הפער   - זו  בבעיה 

תלמיד  של  הידע  אחד,  מצד  הבעיה.  לפתרון  שנדרשים 

כיתה ב מספיק להבנת הבעיה; מצד שני, מבחינת רמת 

יתרון  תיכון.  תלמיד  גם  לאתגר  יכולה  הבעיה  החשיבה, 

נוסף של הבעיה הוא שיש לה עומק מסוים - כל תלמיד 

שהבין את הבעיה יוכל להציע פתרון; אמנם ייתכן שפתרון 

של תלמיד לא יהיה אופטימאלי, אבל כל פתרון ניתן יהיה 

להערכה. וזאת בניגוד להרבה בעיות לא שגרתיות שאותן 

או שתלמיד מצליח לפתור או שאינו מצליח. 

בעיית חציית הגשר - חידה
 מארק אפלבאום

בעיית חציית הגשר

מאוד.  צר  גשר  בחושך  לעבור  צריכים  חיילים  ארבעה 

ללכת  רשאים  אינם  והם  בלבד,  אחד  פנס  ברשותם 

את  יעברו  חיילים  משני  שיותר  אסור  בנוסף  בלעדיו. 

שונה  גופני  כושר  מהחיילים  אחד  לכל  זמנית.  בו  הגשר 

 2 דקה,   1 שונים:  בזמנים  הגשר  את  לעבור  יכולים  והם 

דקות, 5 דקות ו-10 דקות. כמו כן, בהליכה של שני חיילים 

המהירות היא של האיטי מבין השניים. 

מהו הזמן הקצר ביותר שבו קבוצת החיילים תוכל לעבור 

את הגשר?

הערה: אם אינכם מכירים את הבעיה, נסו לפתור אותה 

לפני שתצפו בפתרון.

פינה של הפתעה
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בעיית חציית הגשר- פתרון

דיון מעניין עשוי להתפתח סביב הבעיה: שילוב של אילו 

זוגות חיילים יביא לחיסכון בזמן הגדול ביותר? התשובה, 

כמובן: אם החייל שיכול לעבור את גשר ב-5 דקות יילך עם 

יהיה חיסכון  החייל שיכול לעבור את הגשר ב-10 דקות, 

של 5 דקות. למעשה, הזמן של החייל שיכול לעבור את 

הגשר ב-5 דקות לא ישנה, כי הוא "ייבלע" בתוך הזמן של 

החייל שיכול לעבור את הגשר ב-10 דקות. 

התובנה היא: לפעמים צירוף של שני האנשים האיטיים 

ביותר יביא לפתרון המהיר ביותר!

ממוקדת  הייתה  ההוראה  הבעיה  של  המקורי  בניסוח 

ב-17  הגשר  את  תעבור  החיילים  קבוצת  כיצד  יותר: 

כי  מצטיינים,  לתלמידים  יותר  מתאים  זה  ניסוח  דקות? 

הסיכוי שתלמידים מצטיינים ייכנעו לאחר מספר ניסיונות 

כושלים הוא נמוך יותר.

טק  בהי  למשרה  שהמועמדים  מספרת  וההיסטוריה 

דקות   17 יש  לחיילים  הבא:  בנוסח  הבעיה  את  קיבלו 

 !לעבור את הגשר, ולכם יש 5 דקות לפתור את הבעיה

פתרונות

טבלה 1 - הפתרון הנפוץ בקרב פותרים 
בגילים שונים 

זמן בפועל כיוון
בדקות

זמנים של החיילים 
בדקות

1;1010הלוך

11חזור

1;55הלוך

11חזור

1;22הלוך

19בסך הכול

כמו  החיילים  זוג  את  להעביר  תחילה  בחרתם  אם 

שמתואר בטבלה 1 )1;10(, תשאלו את עצמכם מה גרם 

האינטואיציה  למעשה,  באחר.  ולא  זה  בזוג  לבחור  לכם 

עם  ביחד  ביותר  האיטי  החייל  את  להעביר  לנו  גורמת 

החייל המהיר ביותר על מנת שיתבזבז כמה שפחות זמן 

על הדרך חזרה.

כשראיינתי תלמידים בני 11-9 גיליתי שהם נוטים להוסיף 

נתון: חייל שקיבל פנס לא יכול להעביר אותו לחייל אחר 

שיכול  )זה  ביותר  המהיר  החייל  את  מחייב  למעשה  וזה 

לעבור את הגשר בדקה אחת( להיות בתנועה כל הזמן! 

טבלה 2 - הפתרון האופטימאלי 
זמן בפועל כיוון

בדקות
זמנים של החיילים 

בדקות

1;22הלוך

11חזור

10;105הלוך

22חזור

1;22הלוך

17בסך הכול

ד"ר מארק אפלבאום: המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
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בעיות מקנגורו – שעשועון חידות בינלאומי במתמטיקה
ילנה גופמן

במתמטיקה,  בינלאומי  חידות  שעשועון  קנגורו הוא 

שאחד מעקרונותיו הוא "מתמטיקה לכול".

בעולם.  ביותר  הנרחבת  המתמטית  הפעילות  זו  כיום 

יותר  במשך  בעולם  שונות  במדינות  מתקיים  השעשועון 

מ-20 שנה וכיום משתתפות בו קרוב ל-70 מדינות ויותר 

מ-6.5 מיליון תלמידים בגילים 16-7. החל משנת הלימודים 

תשע"ד הצטרפה גם ישראל לשעשועון ואלפי תלמידים 

ישראלים לקחו בו חלק.

שיותר  שכמה  הן  השעשועון  של  העיקריות  המטרות 

תלמידים יעסקו בפיתוח חשיבה באמצעות פתרון בעיות 

מתמטיות ולהראות לתלמידים שפתרון בעיות במתמטיקה 

אינו מאיים ויכול להיות תהליך מאתגר ואף משעשע.

באתר הרשמי  למצוא  ניתן  התחרות  על  נוספים  פרטים 

www.kangaroo.co.il :של קנגורו ישראל

ברצוני להציג מספר בעיות מהתחרות שהתקיימה בשנת 

2014. המיוחד בדוגמאות שלפניכם הוא שבשלוש הבעיות 

יש תוכן סיפורי דומה, וככל שעולים בכיתה רמת הקושי 

של הבעיה עולה וכמו כן עולה רמת החשיבה הנדרשת.

קנגורו 2014, כיתה ב, רמת קושי – 3 מתוך 3

באני הארנב אוכל גזר וכרוב. כל יום הוא אוכל או 10 גזרים 

כמה  כרובים.   6 באני  אכל  שעבר  בשבוע  כרובים.   2 או 

גזרים אכל באני באותו השבוע?

)ה( 50)ד( 40)ג( 34)ב( 30)א( 20

פתרון: נתון שבאני אוכל 2 כרובים ביום ושבסך הכול הוא 

בשלושה  הכרובים  את  אכל  הוא  כלומר  כרובים.   6 אכל 

אכל  הוא  בשבוע  הנותרים  הימים  בארבעה  לכן  ימים. 

גזרים. ידוע שבכל יום באני אוכל 10 גזרים. מכאן שבסך 

הכול באותו שבוע אכל באני 40 גזרים )תשובה ד(.

קנגורו 2014, כיתות ג-ד, רמת קושי – 2 מתוך 3

יום הוא  וגזר. בכל  באני הארנב אוהב מאוד לאכול כרוב 

גזרים.  ו-4  כרוב אחד  או  כרובים,   2 או  גזרים,   9 או  אוכל 

במהלך שבוע אחד אכל באני הארנב 30 גזרים.

כמה כרובים הוא אכל באותו השבוע?

)ה( 10)ד( 9)ג( 8)ב( 7)א( 6

אחת  דרך  רק  יש  ו-4   9 המספרים  של  מחיבור  פתרון: 

אכל  באני  כלומר   .30=9+9+4+4+4   :30 הסכום  את  לקבל 

 4 יום  בכל  אכל  הוא  ימים  בשלושה  גזרים,  רק  ביומיים 

גזרים וכרוב אחד )3 כרובים בסך הכול( וביומיים הנותרים 

 2 יום הוא אכל  באותו שבוע אכל באני רק כרובים: בכל 

כרובים )4 כרובים בסך הכול(. כלומר, באותו השבוע אכל 

באני 7 כרובים בסך הכול )תשובה ב(.

קנגורו 2014, כיתות ה-ו, רמת קושי – 3 מתוך 3

יום הוא  וגזר. בכל  באני הארנב אוהב מאוד לאכול כרוב 

אוכל 9 גזרים, או 2 כרובים, או כרוב אחד ו-4 גזרים. ישנם 

ימים שבאני אוכל רק עשב. בעשרה ימים אחרונים אכל 

באני הארנב 30 גזרים ו-9 כרובים. 

בכמה ימים מתוך העשרה ימים האלה אכל באני רק עשב?

)ה( 4)ד( 3)ג( 2)ב( 1)א( 0

את  לקבל  אחת  דרך  רק  יש  ו–4   9 מהמספרים  פתרון: 

הסכום 30 : 9+9+4+4+4=30. כלומר, ביומיים אכל באני רק 

וכרוב  גזרים   4 יום  בכל  אכל  הוא  ימים  ובשלושה  גזרים, 

ימים נוספים הוא  כרובים בסך הכול(. בשלושה  אחד )3 

כרובים   9 אכל  שהוא  ידוע  )כי  כרובים   2 יום  בכל  אכל 

הימים   10 ל-  )השלמה  הנותרים  וביומיים  הכול(,  בסך 

האחרונים( אכל באני רק עשב. )תשובה ג(.

סיפור,  באותו  איך  לראות  ניתן  האלה  הבעיות  בשלוש 

גם רמת  עולות  כיתה,  הילדים, כשעולים  שנלקח מעולם 

הקושי ורמת החשיבה על -ידי הוספת ממד נוסף: בכיתה 

ב היו לבאני רק שתי אפשרויות - גזרים או כרובים; בכיתות 

ג-ד היו לבאני כבר שלוש אפשרויות של שילובים שונים של 

גזרים וכרובים; ובכיתות ה-ו היו לבאני ארבע אפשרויות, כי 

לאפשרויות הקודמות נוסף לו גם עשב.

מהניסיון שלי כמורה ומדריכה שאלות כאלה מאתגרות את 

כל התלמידים והן יכולות להיות מקור לדיון כיתתי עשיר.  

מתחרויות בארץ ובעולם

ילנה גופמן: מדריכה מחוזית, מחוז דרום

http://www.kangaroo.co.il


נשמח לשמוע את דעתכם
כניסה לטופס משוב מקוון

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyn_wy9_U8v9AYcoOl3JoFa34f4KV_tTDkpfoguav04Xb51w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyn_wy9_U8v9AYcoOl3JoFa34f4KV_tTDkpfoguav04Xb51w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyn_wy9_U8v9AYcoOl3JoFa34f4KV_tTDkpfoguav04Xb51w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyn_wy9_U8v9AYcoOl3JoFa34f4KV_tTDkpfoguav04Xb51w/viewform
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