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קוראים יקרים שלום,  
אני שמח ונרגש להגיש לכם את גיליון 28 של מספר חזק 

.2000
 2017 מינואר  החל  כי  לכם,  לבשר  כפליים  גדולה  שמחתי 
ומופיע  שפיט,  עת  כתב  של  סטטוס  קיבל  העת  כתב 
ברשימת כתבי העת השפיטים המתפרסמת על-ידי הועדה 
השותפים  כל  של  גדול  הישג  זהו  )ות"ת(.  ותקצוב  לתכנון 
במערכת,  כולל קודמיי בתפקידי כעורך, ועל כך אני שולח 

תודות וברכות לכולם!
כעורך כתב העת מספר חזק 2000 ברצוני להודות לגב' נורית 
הארצי  המורים  מרכז  כמנהלת  מתפקידה  הפורשת  לוין 
להצלחת  רבות  תרמה  אשר  היסודי,  בחינוך  למתמטיקה 

העיתון. 
הנו  המספרים  בתורת  זה(  גיליון  של  )מספרו   28 המספר 
מספר מיוחד הנקרא משוכלל. הוא שווה לסכום כל מחלקיו 
 ,28=1+2+4+7+14 כמובן(:  עצמו,  המספר  את  )להוציא 
 Perfect( המשוכללים  המספרים  של  בסדרה  השני  והוא 
 .1+2+3=6 הנו המספר  בסדרה  הראשון  כאשר   ,)numbers
שאלה:  אתכם  לשאול  ברצוני  בעברי  למתמטיקה  כמורה 
בהנחה שנעבור להוצאת שני גיליונות של מספר חזק 2000 
כל שנה, באיזו שנה נוציא את הגיליון שמספרו יהיה המספר 

 ?28 המשוכלל הבא אחרי המספר
עת  כתב  הוא   "2000 חזק  "מספר  העת  כתב  להזכירכם, 
שיוצא לאור מזה כ- 16 שנה, ומיועד למורים למתמטיקה, 
ולכל העוסקים בהכשרה ובהתפתחות מקצועית של מורים 
לסטודנטים  גם  כמו  היסודי,  הספר  לבית  למתמטיקה 
לטפח  היא  העת  כתב  מטרת  המתמטיקה.  בהוראת 
ולפתח את קהילת המורים, לחשוף את המורים לחומרים 
מעשיים ועיוניים כאחד, להעשיר את הידע שלהם ולתרום 

להתפתחותם המקצועית. 
בבית  מתמטי  בחינוך  העוסקים  כל  את  מזמינים  אנחנו 
הספר היסודי, לשלוח אלינו מאמרים בנושאים המתאימים 
כל  הפרסום  לפני  הקורא.  בקול  שמפורסמים  למדורים 
מאמר יעבור הליך של שיפוט עיוור של שני שופטים לפחות. 
הליך זה יושם גם על המאמרים שמפורסמים בגיליון הנוכחי.

בגיליון 28 יש מבחר  גדול של מאמרים:
המאמר: "מתמטיקה בגן הילדים: ידע ילדי גן במטלות 
העוסקות בדגמים שונים", נכתב על-ידי איריס שרייבר, 
העוסקות  במטלות  גן  ילדי  ידע  נבדק  שבו  מחקר  ומציג 

בדגמים: "הצומח" ו- "החוזר". 
מורים  המטרידות  בהערכה  "סוגיות  המאמר: 
בן-דוד  בלהה  ביטון,  יניב  על-ידי  נכתב  למתמטיקה", 

דבר המערכת

מורים  המעסיקות  סוגיות  בוחן  המאמר  פילוס.  ואסנת 
למתמטיקה בהקשר של הערכת תלמידים.

במאמר: "תהליכי למידה של תלמידים תת-משיגים 
ותיווך  בפיגומים  עשירה  בסביבה  במתמטיקה, 
אינטנסיבי של מורה - חקר מקרה", הכותבות אורית 
ברוזה, ויפעת בן-דוד קוליקנט, דנות בתהליכי למידה של 
תלמידים תת-משיגים במתמטיקה, אשר למדו בקבוצות 
עשירה  בסביבה  עשרוניים  מספרים  חיסור  קטנות, 
המשלבת משחק מחשב, כסף מוחשי, אינטראקציות בין 

עמיתים, ותיווך אינטנסיבי של המורה.
במאמרה של חנה לב–זמיר: “מגדל... זה לא רק חברת 
ביטוח...”, ימצא הקורא רעיון מקורי לשילוב מגדלי מים 
לשיעורים  כך  על-ידי  והפיכתם  מתמטיקה,  בשיעורי 

משמעותיים יותר.
חקר  עגולה?  דווקא  לאו   - פיצה  נחלק  “כיצד  במאמר: 
גאומטרי  כלי  בשילוב  שווים,  לחלקים  הצורות  חלוקות 
סטופל  ומשה  סיניצקי  מרינה  הכותבים  מציגים  דינאמי”, 
אוסף פעילויות חקר של חלוקת צורות גאומטריות לחלקים 
בין  השילוב  באפשרויות  ודנים  פיצה”,  חלוקת  של  “בסגנון 
   .)GeoGebra( פעילות של גזירה לשימוש בתכנת ג’אוג’ברה
סוגים  שלושה  משולש:  שטח  חישוב  “הבנת  המאמר: 
ומציג  טל,  ועידן  ענת קלמר  על-ידי  נכתב  של פעילויות”, 
שטח  לחישוב  דרכים  הממחישות  פעילויות  של  דוגמאות 
בנייה ממוחשבת  נייר,  קיפולי  פיזית על-ידי  בנייה  משולש: 

בג’אוג’ברה, וצפייה באנימציה ממוחשבת. 
גזית מציג במאמרו:  במדור “פינה של הפתעה” אביקם 
“מכל תלמידי השכלתי - שלושה המה נפלאו ממני...”, 

סיפור מעניין מהניסיון האישי שלו.
מתמטי מאת אלכס  תשבץ  באותו מדור תוכלו למצוא 

ברוורמן.
ברצוני להודות לכל השותפים לתהליך ההוצאה לאור של 
גיליון זה: לכותבי המאמרים, שדאגו לשתף ולהעשיר את 
החינוך  אנשי  ציבור  של  הפדגוגי  והידע  המתמטי  הידע 
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  מקווים  אנו 
הגיליון הבא.

בברכה,
דר' מארק אפלבאום, עורך כתב העת.

מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי, אוניברסיטת חיפה.

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/kol-kore-2016.pdf
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החשיבה  את  ולפתח  מתמטיות  תובנות  לבסס 

 Clements & Sarama, 2011; Klein,( המתמטית 

סטנדרטים  במסמכי   .)Starkey & Wakeley, 1999
שונות,  לימוד  ובתכניות   )NCTM, 2000( למורים 

גם  בגן.  המתמטיקה  לימודי  של  החשיבות  מודגשת 

הקדם-יסודי  לחינוך  במתמטיקה  הלימודים  בתכנית 

החשיבות  מודגשת   ,)2010 החינוך,  )משרד  בישראל 

כי  הן,  היסוד  הנחות  הרך.  בגיל  במתמטיקה  לעיסוק 

המתמטיקה היא תחום דעת הנבנה נדבך על נדבך, וכי 

ולכן  בגיל הרך,  הבסיס המתמטי מתחיל להיבנות כבר 

יש חשיבות לעיסוק במתמטיקה כבר מגיל זה.

מהנושאים השונים בתכנית הלימודים במתמטיקה לגני 

ילדים נבחר למחקר זה נושא הדגמים. 

החשיבות  לנוכח  נעשתה  הדגמים  בנושא  הבחירה 

המיוחסת לו: בתחום החינוך המתמטי מקובל לטעון כי 

מפתח  זה  שעיסוק  כיוון  בדגמים,  לעיסוק  חשיבות  יש 

 Mulligan,( מתמטית  חשיבה  של  שונים  היבטים 

 English, Mitchelmore, Welsby, & Crevensten
.)2011; Warren, 2005

ודגם  חוזר  דגם  דגמים:  סוגי  שני  זה  מחקר  במוקד 

צומח. דגם חוזר הוא חלק מתכנית הלימודים במתמטיקה 

לגני הילדים בישראל ובמדינות רבות בעולם, ודגם צומח 

ילדים  לגני  במתמטיקה  הלימודים  מתכנית  חלק  הוא 

במדינות אחדות )למשל באוסטרליה(.

הכולל  דגם  הוא   )repeating pattern( חוזר  דגם 

 Papic &( שיטתי  באופן  עצמו  על  החוזר  מרכיב 

זה  למחקר  שנבחר  החוזר  הדגם   .)Mulligan, 2007
הוא: 

)או  הגדל  דגם  הוא   )growing pattern( צומח  דגם 

זה  למחקר  שנבחר  הצומח  הדגם  שיטתי.  באופן  קטן( 

הוא: 

לכל דגם ניתן לחבר מטלות שונות כגון: תיאור/ העתקה/ 

נבחרו  זה  למחקר  דגם.  של  יצירה  השלמה/  המשך/ 

המקצועית  בספרות  הודגשה  שחשיבותן  מטלות  שתי 

מתמטית,  חשיבה  לפיתוח  פוטנציאל  בעלות  כמטלות 

מתמטיקה בגן הילדים: ידע ילדי גן במטלות העוסקות בדגמים שונים

איריס שרייבר

תקציר 

מאמר זה מתאר מחקר שנערך בקרב 206 ילדי גן בגילאי 

4-6, שבו נבדק ידע ילדי גן במטלות העוסקות בדגמים. 

הדגמים שנבחרו למחקר זה הם:

הדגם החוזר:                                     

והדגם הצומח:  

המטלות שנבדקו היו: המשך הדגם החוזר, המשך הדגם 

הצומח, והשלמת הדגם החוזר.

המטלות הוצגו על מסך מחשב, בכל פעם הוצגה שאלה 

אחת. 

מהן  צורות,  של  אוסף  ומתחתיו  הדגם  הופיע  הצג  על 

הצורות  את  המחשב(  עכבר  )בעזרת  גרר  הנבדק  הילד 

אוסף הצורות  ביצוע המטלה.  לדעתו, לשם  המתאימות 

נקרא במחקר זה בנק. 

בצבעים  הנדרשות  הצורות  בדיוק  היו  מהבנקים  בחלק 

ו/ צורות  של  עודף  היה  מהבנקים  בחלק  הנדרשים, 

ו/או  רק חלק מהצורות  היו  או צבעים, בחלק מהבנקים 

הופיעו  לא  כלל  מהבנקים  ובחלק  הנדרשים,  הצבעים 

הצורות ו/או הצבעים הנדרשים באוסף הצורות. בשאלות 

בהן לא היה בבנק את הדרוש לביצוע המטלה, התשובה 

המצופה היתה שלא ניתן להמשיך/להשלים את הדגם.

במחקר נבדק הקשר בין ביצועי הילדים לבין: סוג הבנק, 

סוג המטלה, וגיל הילדים. 

בממצאי המחקר נמצא כי סוג הבנק משפיע על ביצועי 

הילדים, נמצא קשר בין גיל הילדים לבין ביצועיהם, ונמצא 

הגילאים  בכל  לילדים  משמעותית  קשה  צומח  דגם  כי 

בין  הילדים  בביצועי  הבדל  נמצא  לא  חוזר.  דגם  מאשר 

המשך דגם חוזר לבין השלמת דגם חוזר. 

 מבוא ורקע למחקר

חשוב  כי  רחבה  הסכמה  מתגבשת  האחרונות  בשנים 

לקדם ידע מתמטי של ילדים כבר מהגיל הרך. בספרות 

לימוד  לתכניות  רבות  התייחסויות  קיימות  המקצועית 

שמטרתן  לימודיות  לפעילויות  והמלצות  מתמטיקה, 
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לצורך  לנבדק  שמספקים  אלו  מאפשרויות  אחת  כל 

ביצוע המטלה, תיקרא בנק.

שונים  בנק  סוגי  לשלושה  דוגמאות  יש   1-3 באיורים 

 ,)1 )איור  הראשון  הבנק  בסוג  לנבדק:  לתת  שניתן 

שנקרא לו בנק מדויק, קוביות כחולות וצהובות בלבד. 

לצורך  הנדרשים  הפריטים  רק  מצויים  בבנק  כלומר, 

בניית המשך המגדל. בסוג הבנק השני )איור 2(, שנקרא 

לו בנק עודף, נמצאות קוביות בצבעים הנדרשים )כחול 

ועוד(.  כתום  )סגול,  נוספים  בצבעים  וקוביות  וצהוב( 

בניית  לצורך  הדרושים  הפריטים  מצויים  בבנק  כלומר, 

המשך המגדל, ופריטים נוספים שאינם נדרשים לצורך 

בניית המשך המגדל.

חסר,  בנק  לו  שנקרא   ,)3 )איור  השלישי  הבנק  בסוג 

פריטים  חסרים  בבנק  כלומר,  בלבד.  כחולות  קוביות 

הנדרשים לצורך בניית המשך המגדל. 

בספרות המקצועית לא נמצאה עד כה התייחסות לבנק 

האפשרויות כאל משתנה במחקר, ובמחקרים לא תמיד 

מציינים איזה בנק ניתן לנבדקים לצורך פתרון המטלה. 

הקשר בין סוג הבנק לבין ההצלחה במטלות דגמים לא 

נחקר עד כה בצורה מובנית. לא נערכו, למיטב ידיעתנו, 

מחקרים המשווים ביצוע ילדי גן לגבי אותו דגם בהינתן 

בנקים שונים.

במחקר זה, הבנק הוא אחד ממשתני המחקר, וזאת 

לבין  הבנק  סוג  בין  קשר  קיים  האם  לבדוק  מנת  על 

ההצלחה במטלות דגמים. לצורך זה נבנו שאלות שונות 

בהן יש הקפדה על אותו דגם )"חוזר" / "צומח"( ואותה 

מטלה )"המשך" / "השלם"(, כאשר השוני בין השאלות 

הוא בסוג הבנק. 

הנבדקים  התבקשו  שבכולן  שאלות  נבנו  למשל, 

להמשיך אותו דגם צומח, כאשר בחלק מהשאלות ניתן 

בדיוק את הפריטים הדרושים  יש  )בו  בנק מדויק  להם 

לפתרון המטלה(, בחלק מהשאלות ניתן בנק עודף )שבו 

פריטים שלא הופיעו בדגם המקורי(, ובחלק מהשאלות 

לפתרון  הדרושים  פריטים  )שבו חסרים  בנק חסר  ניתן 

המטלה(. ידע ילדי הגן נבדק )נכונות התשובות, תשובות 

אופייניות( בשלוש מטלות: "המשך דגם חוזר", "המשך 

בנקים  כשנתונים  חוזר",  דגם  ו"השלם  צומח"  דגם 

שונים. כל אלה תוך השוואה לפי גיל הנבדק.

יכולת ניבוי והכללה: "המשך דגם" )התלמיד מקבל דגם 

דגם"  ו"השלם  והלאה(,  מקצהו  אותו  להמשיך  וצריך 

הוא  שאותם  איברים  חסרים  ובו  דגם  מקבל  )התלמיד 

צריך להשלים(. 

לבנות  ניתן  "השלם"(   / )"המשך"  מטלה  סוג  לכל 

על  להשפיע  העשויים  מרכיבים  בהן  שונות  משימות 

ביצועי התלמידים. למשל, בניית דגמים בעלי מאפיינים 

)כמו: צבע,  יש להתייחס למשתנים שונים  שונים בהם 

העשויים  שונים  בייצוגים  דגמים  או  וכד'(,  כיוון  צורה, 

להשפיע על הביצוע. 

לנבדק  שמספקים  מה  הוא  המשימות  ממאפייני  אחד 

מתבקש  ילד  אם  למשל,  המשימה.  ביצוע  לצורך 

של  חוזר  כדגם  הבנוי  קוביות  מגדל  לבנות  להמשיך 

לספק  אפשר  כחולה-צהובה-כחולה-צהובה,  קוביות: 

עליו  מהן   ,)1 )איור  בלבד  וצהובות  כחולות  קוביות  לו 

לבנות את המשך המגדל בסדר שנקבע. אפשר לספק 

ביניהם   )2 )איור  צבעים  של  רחב  במגוון  קוביות  לו 

לבחור  עליו  מהן  המטלה,  לביצוע  הנדרשים  הצבעים 

המשך  את  ולבנות  בלבד  המתאימים  בצבעים  קוביות 

המגדל בסדר שנקבע. אפשר לספק לו קוביות כחולות 

בלבד )איור 3( ומצופה ממנו לומר כי אי-אפשר להמשיך 

ולבנות את המגדל, כיוון שחסרות קוביות צהובות.

                                         איור 1:

 
                איור 2:

איור 3:
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מתודולוגיה

אוכלוסיית המחקר

ילדים בגן טרום חובה   99 ילדים:  במחקר השתתפו 206 

)בגילאי 4 עד 5(, 107 ילדים בגן חובה )בגילאי 5 עד 6(. 

הילדים למדו בגני ילדים באותו יישוב במרכז הארץ, כולם 

בגני ילדים ממלכתיים, בעלי מדד טיפוח של מצב סוציו-

אקונומי בינוני זהה, על-פי הקריטריונים של משרד החינוך 

בישראל.  הילדים למדו בגני ילדים בהם יש מספר ילדים 

דומה )29-31 ילדים בכל גן(, והגננות שהשתתפו במחקר 

- לכולן היתה אותה מפקחת מטעם משרד החינוך. 

וילדים  חובה  טרום  גן  בגיל  ילדים  יחד  למדו  הגנים  בכל 

בגיל גן חובה. לכל הילדים הנבדקים בגילאי 4-5 שנים )גן 

טרום חובה( זו השנה הראשונה בגן. לכל הילדים הנבדקים 

בגילאי 5-6 שנים )גן חובה( זו השנה השנייה בגן.

כלי המחקר

בניית  במחקר נעשה, כאמור, שימוש בסוגי בנק שונים. 

מרחב אפשרויות לבנקים שונים נעשתה תוך התייחסות 

)אדום,  צבע  הדגם:  את  המאפיינים  המשתנים  לשני 

לקבל  יכול  משתנה  כל  ריבוע(.  )עיגול,  וצורה  צהוב( 

במסגרת הבנק ארבעה ערכים: חסר )כשהבנק אינו מכיל 

את ערכי המשתנה. למשל, הבנק אינו מכיל את הצורות 

ריבוע ועיגול אלא צורות אחרות(, חלקי )כשהבנק מכיל 

חלק מערכי המשתנה. למשל, בבנק יש רק צבע צהוב(, 

מדויק )כשהבנק מכיל בדיוק את ערכי המשתנה. למשל, 

ועודף  ואדום(,  צהוב  הצבעים  שני  את  בדיוק  יש  בבנק 

)כשהבנק מכיל צורות נוספות ו/או צבעים נוספים(. 

בהתאם לכך נבנתה טבלת אפשרויות )טבלה 1( על-פיה 

מתקבלים 16 בנקים שונים.

טבלה 1: טבלת האפשרויות לבנקים שונים. 

צבע

צורה
עודףמדויק חלקיחסר 

חסר 

חלקי

מדויק

עודף

בכל אחד מהתאים בטבלה מתואר בנק בעל שני ערכים שונים.

למשל, בתא בעל הערכים חסר-חסר ישנו בנק שבו אין הצורות הנדרשות, )יש בו כוכב ומשולש וחסרות בו הצורות ריבוע 

ועיגול( ואין הצבעים הנדרשים, )יש בו את הצבעים כחול וורוד ואין בו את הצבעים צהוב ואדום(. 

בדרך זו של בניית השאלון, התקבלו שלושה שאלונים, שאלון לכל סוג מטלה: המשך דגם חוזר, השלמת דגם חוזר, והמשך 

דגם צומח. בכל שאלון היו 16 שאלות, שאלה לכל סוג בנק. 

שלושת השאלונים לבחינת ידע מתמטי של ילדים בנושא דגמים, נבנו כשאלונים ממוחשבים: המבדק בוצע מול צג מחשב 

באמצעות תכנה שפותחה במיוחד לצורך המחקר. על צג המחשב הופיעה בכל פעם שאלה אחת בלבד: דגם שהוצג על-גבי 

המסך ומתחתיו אוסף של צורות, מהן יכול היה הנבדק לבחור את המתאימות לדעתו. אוסף הצורות הוא הבנק.
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על- הדגם  את  להמשיך/להשלים  התבקשו  הילדים 

המחשב.  עכבר  בעזרת  שבחרו  הצורה  של  "גרירה"  ידי 

הבנק הוצג לילדים כקופסאות, בכל קופסה הוצגה צורה 

מצוירת. ניתן היה לגרור מכל קופסה מספר מופעים של 

הצורה על-פי רצון הנבדק.

מספר שאלות לדוגמה מתוך השאלונים:

שאלה א. 
הצורות  )כלומר,  מדויק-מדויק  בבנק  חוזר  דגם  המשך 

הם  בבנק  והצבעים  הנדרשות,  הצורות  בדיוק  הן  בבנק 

בדיוק הצבעים הנדרשים(.

שאלה ב. 
המשך דגם חוזר בבנק עודף-מדויק )כלומר, בבנק יש צורות 

עודפות, והצבעים בבנק הם בדיוק הצבעים הנדרשים(.

שאלה ג. 
יש  בבנק  )כלומר,  מדויק-חסר  בבנק  חוזר  דגם  השלם 

בדיוק את הצורות הנדרשות, ואין הצבעים הנדרשים(.

שאלה ד. 
יש  בבנק  )כלומר,  חלקי-חלקי  בבנק  צומח  דגם  המשך 

חלק מהצורות הנדרשות וחלק מהצבעים הנדרשים(.

היה  ניתן  השאלות  מן  בחלק  שהתקבלו:  בשאלונים 

ו-ב  א  בשאלות  )כמו  הדגם  את  להשלים  או  להמשיך 

שהוצגו לעיל(, ובחלק מן השאלות התשובה המצופה היא, 

שלא ניתן להמשיך/להשלים את הדגם עקב חלקיות/חוסר 

של צבעים ו/או צורות )כמו בשאלות ג ו-ד שהוצגו לעיל(.

מהלך המחקר

עם כל אחד מהילדים נערכו שלושה מפגשים בני עשר 

דקות עד רבע שעה.

כל מפגש הוקדש לשאלון אחד. כל אחד מהילדים השיב 

על השאלון בנוכחות החוקרת בפינת משחק שקטה בגן. 

את  השלימו  או  המשיכו  שבו  )האופן  הילדים,  תשובות 

תכנת  על-ידי  תועדו  פה(,  בעל  שלהם  והמענה  הדגם 

המחשב באופן אוטומטי והוקלטו.

ממצאי המחקר

ממצאים הקשורים לנכונות התשובות של הילדים:

בהתאם למצופה, נמצא הבדל בין ביצועי ילדים בגיל 	 

גן חובה לבין ביצועי ילדים בגיל גן טרום חובה: אחוז 

הילדים בגיל גן חובה שענו נכון היה גבוה יותר, ברוב 

השאלות, מאחוז הילדים בגיל גן טרום חובה, וזאת 

על אף העובדה שהם לומדים באותו גן.

גם 	  הבדלים  נמצאו  שונים  בגילאים  ילדים  בביצועי 

בשגיאות האופייניות. ראו פירוט בהמשך.

דגם 	  המשך  במטלת  הגילאים  בכל  גן  ילדי  ביצועי 

חוזר,  דומים לביצועיהם במטלת השלמת דגם חוזר. 

אחוזי ההצלחה בהשלמת הדגם הנם גבוהים במעט 

אך לא באופן מובהק.

בכל 	  לילדים  יותר  קשה  הנה  צומח  דגם  מטלת 

הגילאים ממטלות דגם חוזר.

המשך 	  )לדוגמה,  מטלה  ואותה  דגם  אותו  בהינתן 

בביצועי  הבדלים  יש  שונה,  בנק  עם  חוזר(  דגם 

הילדים בהתאם לבנק המוצג בשאלה. בשאלות בהן 

יש פריט אחד,  ובבנק  ניתן להמשיך את הדגם,  לא 

הגבוה  הנכונה  נמצא אחוז המשיבים את התשובה 

ביותר. בשאלות בהן ניתן להמשיך את הדגם, ובבנק 

יש שמונה פריטים או יותר, נמצא אחוז המשיבים את 

התשובה הנכונה הנמוך ביותר. ראו פירוט בהמשך.

נכון  הילדים שענו  יוצגו אחוזי   )2 )טבלה  בטבלה הבאה 

על-פי  היא  ההצגה  במחקר.  מהשאלות  אחת  כל  על 

מאפיינים שונים של הבנק:

אפשר להמשיך/להשלים את הדגם. א.  שאלות שבהן 

ניתן להבחין בין שני סוגי בנק כזה:  א1. בנק מדויק-

מדויק,  א2. בנק בו לפחות אחד המשתנים  עודף.

את ב.  להמשיך/להשלים  אי-אפשר  שבהן  שאלות 

הדגם. ניתן להבחין בין שני סוגי בנק   כזה: ב1. בנק 

ובו צורה אחת בלבד,  ב2. בנק ובו שתי צורות לפחות.
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סוגי  )שלושת  השאלונים  שלושת  בכל  השאלות  מכל 

המטלות( – אחוז המשיבים נכון בשאלות אלה גבוה אף 

יותר מאשר בבנק מדויק-מדויק. לא נמצא הבדל מובהק 

הנראה  ככל  השונים.  השאלונים  בין  ההצלחה  באחוזי 

הילדים מבחינים שהדגם בנוי משני פריטים החוזרים על 

עצמם, ואילו בבנק יש פריט אחד בלבד. 

ב2. בשאלות עם בנק שאינו כולל את הנדרש ויש בו לפחות 

שבו  בבנק  מאשר  נמוך  נכון  המשיבים  אחוז  צורות,  שתי 

צורה אחת )ב- 10% עד ל- 17%( ונמוך מאשר בבנק מדויק.

חשוב לשים לב כי לא רק גודל הבנק משפיע: בשאלה עם 

בנק ובו 8 פריטים שכן אפשר להמשיך את הדגם )למשל 

בבנק  (, נמצא אחוז משיבים נכון 

קטן יותר באופן משמעותי מאשר בשאלה עם בנק ובו 8 

פריטים שאי-אפשר להמשיך את הדגם:

)הבנק  (.     

ממצא זה וממצאי סעיפים ב1 ו-ב2, מעידים כי הילדים מזהים 

כאשר ניתן )וכאשר לא ניתן( להמשיך או להשלים את הדגם, 

אך הם לא תמיד יודעים להמשיך/להשלים בצורה הנכונה.

טבלה 2: אחוז המשיבים נכון במטלות השונות בשאלות עם בנקים שונים.
מטלהבנק

מאפייני הבנקסוג הבנק
צורה-צבע

המשך דגם 
חוזר

השלם דגם 
חוזר

המשך דגם 
צומח

80.686.45.34מדויק-מדויק א1

מדויק-עודף א2
עודף- מדויק  

עודף- עודף 

58.7
58.7
57.3

67.5
66.0
64.1

5.34
5.34
5.34

חלקי-חלקי ב1
חלקי- חסר 
חסר- חלקי 

90.3
89.3
89.8

90.8
90.3
90.8

88.8
88.8
89.3

חלקי-מדויקב2
חסר- חסר 

חסר- מדויק 
מדויק- חלקי 
מדויק- חסר 
עודף- חלקי 
חלקי- עודף 
עודף- חסר 
חסר- עודף 

79.6
76.2
75.2
74.3
72.8
80.6
75.7
75.2
73.3

79.1
76.2
74.8
78.2
73.8
80.6
75.7
75.2
73.8

78.2
75.2
75.7
78.6
72.8
77.2
75.7
72.3
73.8

למאפייני  בהתייחס  כי  לראות  ניתן   2 טבלה  מממצאי 

הבנקים והשאלות השונות:

א1. בשאלות עם בנק מדויק לא נמצא הבדל משמעותי 

דגם  "השלם  למטלת  חוזר"  דגם  "המשך  מטלת  בין 

חוזר". נמצא הבדל מובהק בין "דגם צומח" "לדגם חוזר": 

נמוך  צומח"  דגם  "המשך  במטלת  נכון  המשיבים  אחוז 

משמעותית מאחוז המשיבים נכון במטלות "המשך דגם 

חוזר" ו"השלם דגם חוזר".

הנדרש  את  הכולל  עודף"  "בנק  עם  בשאלות  א2. 

נכון הנו הנמוך  להמשך/השלמת הדגם: אחוז המשיבים 

ביותר מכל השאלות בכל אחד מהשאלונים. ככל הנראה 

שהוביל  קוגניטיבי  עומס  יצר  בבנק  הפריטים  עודף 

"לדגם  צומח"  "דגם  בין  מובהק  הבדל  נמצא  לשגיאות. 

חוזר": אחוז המשיבים נכון במטלת "המשך דגם צומח" 

נמוך משמעותית מאחוז המשיבים נכון במטלות "המשך 

דגם חוזר" ו"השלם דגם חוזר". 

בו  ויש  הנדרש,  את  כולל  שאינו  בנק  עם  בשאלות  ב1. 

צורה אחת בלבד, אחוז המשיבים נכון היה הגבוה ביותר 
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הילדים בחרו שתי צורות מהבנק והמשיכו את הדגם עם 

בבנק  אשר  השאלות  בכל  נצפתה  זו  שגיאה  חוזר.  דגם 

שלהן היו שתי צורות לפחות. למשל:

דיון ומסקנות

באי-התייחסות  מאופיינת  כה  עד  המחקרית  הספרות 

לבנק כאל אחד ממשתני המחקר.

במחקר זה הוצגו סוגי בנק שלא נחקרו עד כה בספרות 

עם  עודפים  ובנקים  חסר  בנק  )למשל,  המקצועית 

מאפיינים מוגדרים שונים(. הכללת סוגי בנק אלה הובילה 

לבניית שאלות שונות מאלה שהוצגו בספרות המקצועית 

להם  השכיחה  המקובלת  שהתשובה  פריטים  )למשל, 

היא: "אי-אפשר להמשיך את הדגם"(.

במחקר הנוכחי נמצאו ממצאים המעידים על כך שאופי 

ילדי הגן  ביצועי  הבנק הוא אחד הגורמים הקובעים את 

בשלושת  נצפו  שהממצאים  העובדה  דגמים.  במטלות 

הקביעה  את  מחזקת  במחקר,  שנכללו  המטלות  סוגי 

שיש חשיבות להתייחסות למשתנה סוג הבנק בקביעת 

יכולתם של ילדי גן להתמודד עם מטלות דגמים.

בגן  לעבודה  הנוגעת  המלצה  עולה  אלה  מממצאים 

הילדים: יש מקום לשלב בגן הילדים משימות בהן נתונים 

בדרגות  שאלות  ליצירת  הדרכים  אחת  זו  שונים.  בנקים 

קושי שונות בנושא דגמים.

כמו כן, מומלץ כי בתכנית הלימודים בגן יש לשלב מטלות 

מסוגים שונים בדגמים חוזרים )למשל, השלמת דגם ולא 

בביסוס  לסייע  יכולות  מגוונות  מטלות  דגם(.  המשך  רק 

את  לזהות  היכולת  ובחיזוק  כמכלול,  בדגם  ההתבוננות 

החוקיות על-פיה בנוי הדגם.

ממצא נוסף התואם ממצאים המוצגים בספרות המחקרית 

)Warren, 2005( הוא, כי אחוז התשובות הנכונות למטלות 

התשובות  מאחוז  משמעותית  גבוה  חוזר,  דגם  המשך 

הנכונות למטלות המשך דגם צומח. ניתן לשער כי ממצא 

זה נובע מאחת הסיבות הבאות או משתיהן:

בדגם הצומח, מעצם טבעו, יש התייחסות למשתנה 	 

גדל  הריבועים  )מספר  הכמות  משתנה  והוא  נוסף 

בכל פעם בריבוע אחד(, וזאת בנוסף למשתנים צבע 

ממצאים הקשורים לשגיאות שנצפו במחקר: 

ילדים.  שעשו  שונות  שגויות  תשובות  נצפו  זה  במחקר 

חידוש  מהוות  וחלקן  המקצועית  בספרות  דווחו  חלקן 

ולא הופיעו בספרות המקצועית. להלן פירוט של שגיאות 

רווחות שנצפו במחקר זה:

הילד  אקראי:  באופן  דגם  של  השלמה  או  המשך 

היו  שלא  צורות  או  צבעים  עם  הדגם  את  ממשיך 

 Starkey, Klein &( במחקרים  דווח  המקורי,  בדגם 

 ,)Wakeley, 2004 ; Garrik, Threlfall & Orton, 1999
הבא:  באופן  הצומח  הדגם  בהמשך  נצפה  לדוגמה, 

שגיאה זו אפיינה בעיקר את ילדי גן טרום חובה.

במחקרים  דווח  בהתמדה:  צורה  אותה  על  חזרה 

 .)Threlfall, 1999; Starkey et al, 2004(

במחקר השגיאה נצפתה כאשר היה לילדים בנק חסר ובו 

צורה אחת בלבד, למשל, נצפה המשך הדגם החוזר באופן 

הבא: 

המשך כזה נצפה גם כאשר הצורה עליה חוזרים לא היתה 

בדגם המקורי, למשל, כאשר בבנק נתון רק משולש צהוב, 

המשיכו הילדים את הדגם עם רצף משולשים צהובים.

"לאחור",  סימטרי  באופן  הדגם  יצירת  "ראי":  המשך 

כתמונת  לשמאל  מימין  הנתון  הדגם  העתקת  כלומר, 

ב"המשך  המחקרית  בספרות  דווחה  זו  שגיאה  "ראי". 

 Fox, 2005; Threlfall, 1999; Garrik et( חוזר"  דגם 

זו בדגם הצומח  al, 1999(. במחקר זה נצפתה שגיאה 
ואפיינה בעיקר ילדי גן חובה.  למשל, נצפה המשך הדגם 

הצומח באופנים הבאים:

 

המשך  קודמים.  במחקרים  דווח  לא  הבנק:  העתקת 

הדגם הוא העתקת הצורות מהבנק על-פי סדר הופעתן. 

אחד  המוצג,  בבנק  אשר  בשאלות  נצפה  כזה  המשך 

המשתנים לפחות עודף, בצורות ו/או בצבעים. שגיאה זו 

אפיינה בעיקר ילדי גן טרום חובה. דוגמה להשלמת דגם 

חוזר על-ידי העתקת הבנק כפי שנצפתה במחקר:

דגם  והמשך  אחר,  חוזר  דגם  עם  חוזר  דגם  המשך 

קודמים.  במחקרים  דווח  לא  חוזר:  דגם  עם  צומח 
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An evaluation of the pattern and structure 
mathematics awareness program in the early 
school years. Proceedings of the AAMT-
MERGA conference 2011, The Australian 
Association of Mathematics Teachers Inc. & 
Mathematics Education Research Group of 
Australasia, Alice Springs, pp. 548- 56.

	 National Council of Teachers of Mathematics. 
)2000(. Principles and standards for school 
mathematics. Reston, Virginia, USA: NCTM.

	 National Council of Teachers of Mathematics. 
)2000(. Curriculum and Evaluation for school 
mathematics. Reston, Virginia, USA: NCTM.

	 Papic, M., & Mulligan, J. )2007(. The 
growth of early mathematical patterning: an 
intervention study. In J. Watson & K. Beswick 
)Eds.(, Proceeding of the 30th Annual 
Conference of the Mathematical Education 
Research Group of  Australia )v2, pp. 591-
600(. Sydney: MERGA.

	 Starkey, P., Klein, A., & Wakeley, A. )2004(. 
Enhancing young children's Mathematical 
knowledge through a pre kindergarten 
mathematics intervention. Early Childhood 
Research Quarterly, 19, 99-120.

	 Threlfall, J.)1999(. Repeating pattern in the 
early primary years. In A. Orton )Ed.(, Pattern 
in the teaching and learning of mathematics 
)pp.18-29(. Cassel, London & New-York.

	 Warren, E. )2005(. Young children's ability to 
generalize the pattern rule for growing pattern. 
In H. L. Chick & J. L. Vincent )Eds.(, Proceeding 
of the 29th International Conference for the 
Psychology of Mathematics Education )v4,    
pp. 305-312(. Melbourne: PME.

עם  הדגם  את  להמשיך  הנבדק  על  כלומר,  וצורה. 

הכמות הנכונה של הצורה הנכונה בצבע הנכון, דבר 

המעלה את רמת הקושי של המטלה.

המחייבת 	  הלימודים  מתכנית  חלק  אינו  צומח  דגם 

בגן הילדים בישראל, ולכן ההתנסות של הילדים עם 

דגם כזה הינה מועטה או כלל לא קיימת.

מכאן עולה כי ניתן לשקול לשלב דגם מסוג זה בתכנית 

העיסוק  כהמשך  הילדים  בגן  במתמטיקה  הלימודים 

בחוקיות ובדגמים.

מקורות

לימודים 	  תכנית   .)2010( והתרבות.  החינוך  משרד 

הממלכתי  לחינוך  בישראל  ילדים  לגני  במתמטיקה 

והממלכתי דתי. ירושלים: ת"ל. 

	 Clements, D. H., & Sarama, J. )2011(. Early 
childhood mathematics intervention. Science, 
333, 968-970.

	  Fox, J.  )2005(.  Connect ing algebraic 
development to mathematical patterning 
in early childhood. In P. Grootenboer., R. 
Zevenbergen & M. Chinnappan )Eds.(, 
Proceeding of the 29th Annual Conference of 
the Mathematics Education Research Group 
of Australia )v1, pp. 221-228(. Canberra, 
Australia: MERGA.

	 Garrick, R., Threlfall, J., & Orton, A. )1999(. 
Pattern in the nursery. In A. Orton )Ed.(, Pattern 
in the teaching and learning of mathematics 
)pp. 1-17(. Cassel, London & New-York.

	 Klein, A., Starkey, P., & Wakeley, A. )1999(. 
Enhancing pre kindergarten children's 
readiness for school mathematics. Paper 
presented at the Annual Meetin of  the 
American Educational Research Association. 
Montreal, Quebec, Canada: AERA.

	 Mulligan, J., English, L. D., Mitchelmore, 
M., Welsby, S. & Crevensten, N. )2011(. 
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במה מחקרית

תהליכי למידה של תלמידים 
תת-משיגים במתמטיקה 
בסביבה עשירה בפיגומים 

ותיווך אינטנסיבי של מורה - 
חקר מקרה

ד״ר אורית ברוזה 
מכללת לוינסקי לחינוך

 	
ד"ר יפעת בן-דוד קוליקנט

האוניברסיטה העברית, ירושלים.
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רקע תאורטי

המקור לקשיים של התלמידים במתמטיקה

תת-משיגים  תלמידים  סוציו-תרבותית  מבט  מנקודת 

בפעילות  מהשתתפות  להימנע  בנטייה  מאופיינים 

 Haylock,( מתמטית, כתוצאה מתחושות תסכול וכישלון

1991(.  בכדי להבין סוג זה של הימנעות, כדאי להבחין 
של  זה  התנהגות  דפוס  על  המשפיעים  גורמים  שני  בין 

התלמיד המתקשה אפיוני לומד ואפיונים סביבתיים.

שליפה  נמצאים:  הלומד  אפיוני  של  הקטגוריה  תחת 

בסיסיות,  חשבון  עובדות  של  מדויקת  לא  או  איטית 

מושגים מתמטיים  של  מנטאליים  דימויים  ביצירת  קושי 

)לינצ’בסקי ותובל, Geary, 2005; 1993 (, יכולת חלשה 

מספר  תובנת  מסמלים,  מספרית  משמעות  להפיק 

מטה-קוגניטיביות  במיומנויות  חסכים  מפותחת,  לא 

בזיכרון  מידע  בהחזקת  וקשיים   ,)Goldman, 1989(

קשיים   .)Passolunghi & Siegel 2004( העבודה 

סבילה  הסתמכות  כגון:  התנהגות  דפוסי  מעצבים  אלה 

ולהתמקד  אסוציאציות  לרסן  קושי  חיצונית,  סמכות  על 

.)Geary, 2005( בבעיה מוצגת, וחולשת אחריות פנימית

סביבתיים אינם קשורים ללומד עצמו כי אם  אפיונים 

לדיסציפלינה, למורה המתווך וסגנון הוראתו, ומשפיעים 

המתמטיקה   .)1985 )קדרון,  הלומד  הישגי  על  הם  אף 

מחד, גדושה בסמלים שרובם אינם רומזים על משמעות 

היוצרת  עובדה  מופשטים,  מאוד  כלל  ובדרך  מושגים, 

למשל:  כמו  מאידך,  לקויה  הוראה  הלומדים.  אצל  קושי 

שימוש  התלמיד,  של  בחשיבה  מטעויות  התעלמות 

נוקשות,  דרישות  מהיר,  קצב  המחשה,  באמצעי  מטעה 

חוסר  משמעות,  הפנמת  ללא  בעל-פה  לזיכרון  דרישה 

התייחסות לשונות קוגניטיבית ועוד, מחזקות קשיים אצל 

הלומדים. הוראה מסוג זה משמרת דפוסים התנהגותיים 

ומסייעת למעגל  גורמת לצבירת פערים,  שתוארו לעיל, 

הקשיים להתרחש מדי שנה בכיתות היסוד, ומקשה על 

תלמידים אלה בהמשך לימודי המתמטיקה.

תהליכי למידה של תלמידים תת-משיגים במתמטיקה בסביבה 
עשירה בפיגומים ותיווך אינטנסיבי של מורה - חקר מקרה

אורית ברוזה, יפעת בן-דוד קוליקנט

תקציר

מחקר זה בחן תהליכי למידה של תלמידים תת-משיגים 

במתמטיקה, אשר למדו בקבוצות קטנות חיסור מספרים 

עשרוניים, בסביבה עשירה המשלבת משחק מחשב, כסף 

מוחשי, אינטראקציות בין עמיתים, ותיווך אינטנסיבי של 

מורה. הקלטות וידאו של השיעורים ושל מסכי המחשב, 

של  פרי–פוסט  והערכות  תצפיות  עבודה,  דפי  ריאיונות, 

מורים בכיתות האם, שימשו אותנו כדי לתאר ולאפיין את 

תהליכי הבניית הידע של התלמידים. הממצאים מצביעים 

בהתקדמויות  המאופיינים  לינאריים,  לא  תהליכים  על 

ובנסיגות לסירוגין, לאור הידע השביר ומאפייני הלומדים. 

אך יחד עם זאת נצפה שינוי משמעותי בדפוסי ההתנהגות 

והחשיבה.  במאמר זה מודגם חקר מקרה של התלמיד 

ועל  המורכב,  הלמידה  תהליך  על  אור  שופך  אשר  רון, 

הפוטנציאל הפדגוגי שבתכנית התערבות זו.

הקדמה

השאלה מדוע תלמידים רבים מתקשים במתמטיקה כבר 

מתחום  רבים  וחוקרים  מורים  מעניינת  היסוד,  בכיתות 

תהליכי  על  המחקר  זאת,  למרות  והפסיכולוגיה.  החינוך 

דל,  הוא  למידה של תלמידים תת-משיגים במתמטיקה 

והספרות הקיימת מתמקדת בעיקר בחולשות שלהם.  

מחקר זה בא לבחון תהליכי למידה אצל תלמידים תת-

החולשות  על  בהסתמך  שעוצבה  בסביבה  משיגים 

הייחודיות  אתן.   להתמודד  ובניסיון  בספרות,  המדווחות 

בין שלושה עמודי תווך תאורטיים,  במחקר היא בשילוב 

והחיבור  תת-משיגים,  לתלמידים  ספציפיים  שאינם 

משמעותי  בהקשר  מתמטיקה  הוראת  האחד,  ביניהם. 

תקשוב  בשילוב  למידה  תאוריות  השני,  היומיום,  מחיי 

בדגש על משחקים דיגיטליים, והשלישי, תאוריות הוראה 

בפיגומים  שימוש  במרכזן  אשר  קונסטרוקטיביסטיות 

ותיווך של מורה. 
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ייצוגים  ועל  ישר,  שכל  על  קודם,  ידע  על  הישענות  תוך 

שתומכים בפיתוח אסטרטגיות חישוב. 

חישוב  אסטרטגיות  שבהם  במחקרים  עשירה  הספרות 

מחוץ  מתמטיים  בהקשרים  אינטואיטיבי  באופן  צמחו 

בברזיל  צעירים  רחוב  רוכלי  בין  לדוגמה,  הספר,  לבית 

בין  או   )Nunes, Schliemann & Carraher, 1993(

חייטים )Lave & Wenger, 1990(. למרות זאת, כאשר 

נדרשו לפתור בעיות בסיסיות בסגנון מבחן פורמלי, הם 

הפעילו פרוצדורות שנלמדות בבית הספר, על-פי רוב ללא 

המומצאות  החישוב  שיטות  את  שאפיין  הדבר  הצלחה. 

פרוצדורות  כללו  שהן  היה,  לעיל  שתוארו  במחקרים 

וללא שימוש במחשבון, אגב  ועיפרון  נייר  מנטליות, ללא 

הישענות על פירוקי מספר, אומדן ושכל ישר. 

מחד גיסא, מחקרים אלו מחזקים את הגישה המצדדת 

בגיוס מצבים יום-יומיים לתוך הכיתה, ומאידך גיסא, הם 

ממחישים את הביקורת של ברנר )Brenner, 1998( על 

הוראה מסוג זה, שלפיה כאשר הקישור בין אסטרטגיות 

של  פורמלית  למתמטיקה  יום-יומי  בהקשר  חישוב 

עבור  עמום  נשאר  הוא  במפורש,  נעשה  לא  הספר  בית 

התלמידים, ולא נעשה בו שימוש משמעותי. ברנר חקרה 

על  היום-יום  חיי  של  מתמטיקה  של  ההשפעה  את 

מתמטיקה בית-ספרית, בקרב ילדי גן ובתי-ספר יסודיים, 

בכסף.  שימוש  של  בסיטואציות  שימוש  באמצעות 

תלמידים  כי  נמצא  ברנר  שערכה  ובריאיונות  בתצפיות 

משתמשים בשכל הישר )common sense( כאשר הם 

מדברים על כסף. עם זאת, היא מצאה הבדל מהותי בין 

שימוש בכסף בחיי היום-יום לבין שימוש בכסף בשיעורי 

המתמטיקה. בכיתה התלמידים למדו על כסף כסדרה של 

פעילויות מנותקות, כגון: שיום, תרגום למספרים וכדומה. 

הכסף בכיתה שימש כייצוג עבור תהליך ההקבצה ל- 10 

)קיבוץ המטבעות הקטנים למטבעות גדולים יותר(; ואילו 

סיטואציות הכסף האותנטיות דרשו דווקא פריטה ופירוק 

של מטבעות או שטרות למטבעות קטנים יותר, להחזרת 

עודף. 

המסקנה המתבקשת ממחקרה של ברנר היא: שכאשר 

ומשתמשים  לכיתה  יום-יומית  סיטואציה  מביאים 

הפעולות  של  במשמעות  להשתמש  יש  הכסף,  במודל 

למתמטיקה  המחשה  כאמצעי  רק  ולא  בכסף  בשימוש 

התלמידים  למדו  בתוכה  ייחודית  סביבה  בנה  זה  מחקר 

התת-משיגים, ומטרתו היתה לבחון את דפוסי ההתנהגות 

ההתבוננות  אותם.  ולאפיין  החדשה  בסביבה  שלהם 

התאורטית  המסגרת  דרך  היתה  הלמידה  בתהליך 

הלומד  את  רק  לא  בחשבון  הלוקחת  הסוציו-תרבותית 

מכלול  עם  שלו  באינטראקציה  מתבוננת  אלא  עצמו, 

הסביבה הלימודית.

למידת מתמטיקה בהקשר רלוונטי לחיי היום-יום

לצד הדיווחים שתוארו לעיל, אשר מתמקדים בחסכים של 

מועטים המעידים  דיווחים  ישנם  תלמידים תת-משיגים, 

 Chazan,( חזן  האלה.  התלמידים  של  חוזקות  על  גם 

2000( מצא כי שינוי בשיטת הלימוד ובתכנים עשוי להביא 
להכרה בנקודות החוזק של התלמידים האלה. הוא קרא 

ולעודד  האלגברה,  ללימוד  ההוראה  גישת  את  לשנות 

הקרובים  בתכנים  שימוש  אגב  קטנות  בקבוצות  דיון 

לעולם התלמידים, כדי לגרום להם לצאת מדפוסים של 

במהלך  שיותר  כמה  מחשבותיהם  את  ולבטא  פסיביות, 

עבודתם. הוא מצא כי כאשר גישת ההוראה אינה מאיימת 

ושיפוטית, רבים מתלמידים אלו מסוגלים לתת משמעות 

של  בכלים  מתמטיות  פרוצדורות  לבקר  ואפילו  לבעיות, 

מחקר  דו"ח  בהבנה.  להתקדם  ובכך  והיגיון,  ישר  שכל 

חלשים  תלמידים  של  וחשיבה  למידה  באפיוני  העוסק 

על  ומסתמך   ,)2003 והרכבי,  )קרסנטי  במתמטיקה 

של  בפוטנציאל  דן   )Chazan, 2000( חזן  של  ממצאיו 

גישת הוראה המעודדת בקרה והעברת אחריות ללומד, 

כדי להתמודד עם קשיי ההתנהגות שתוארו לעיל. עדויות 

אלו הן הבסיס למחשבה שאפשר לחלץ תלמידים תת-

משיגים מנחשלותם.

מחקר קודם )ברוזה ובן-דוד קוליקנט, 2009(, אשר בחן 

את למידת מושג הרחבת השבר תוך שימוש בהקשר יום-

יומי רלוונטי, הראה כי תלמידים תת-משיגים אימצו כלים 

בלתי פורמליים הלקוחים מחיי היום-יום שניתנו בסביבה, 

של  המופשט  המושג  את  להסביר  כדי  בהם  והשתמשו 

דרך  לפיה  דומה  מהנחה  יצא  הנוכחי  המחקר  הרחבה. 

מאיימת  לפחות  המתמטיקה  את  תהפוך  זו  הוראה 

עבור התלמידים התת-משיגים, תגרום להם להיות יותר 

אקטיביים, ותאפשר להם להמציא חוקים ואסטרטגיות, 
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יתרה מכך, תלמיד יכול לפתח דפוס התנהגותי )לגיטימי 

בסביבה משחקית( של ניסוי וטעייה גרידא, ללא הפקת 

לקחים ופיתוח מושכל של אסטרטגיות אחרות. משום כך, 

מאמץ המחקר את הפוטנציאל הגלום בשימוש במשחק, 

אך נשען גם על התאוריה העוסקת בתיווך המורה, בכדי 

לתת מענה לחסרונות שבתאוריה של למידה ממשחקים.

ותיווך  פיגומים  קונסטרוקטיביות:  למידה  תאוריות 

מורה

כפי שצוין קודם לכן, תלמידים תת-משיגים זקוקים לסיוע 

עם  ויגוצקי,  על-פי  מתמטיים.  מושגים  בבניית  ותמיכה 

התמיכה המתאימה של מבוגר, ילדים מסוגלים להתקדם 

 Zone( ”בתוך מה שהגדיר כ”אזור ההתפתחות הקרובה

of Proximal Development(, דהיינו צמצום הפער בין 
רמת ההתפתחות הנוכחית של הילד ורמת ההתפתחות 

 Vigotsky,( סיוע מהמבוגר  לו  שניתן  בעת  שהוא מפגין 

את  כינו   Wood, Bruner & Ross )1976( .)1980
תהליך  "פיגומים":  כזה  בתהליך  המבוגר  של  התמיכה 

משימה  לבצע  בעיה,  לפתור  לטירון  או  לילד  המאפשר 

או להשיג מטרה שלא יכול היה לבצע עצמאית לפני כן. 

ללומד  מאפשר  בהם  שהשימוש  משאבים  הם  פיגומים 

לבצע מטלה או לפתור בעיה באופן שלא היה מסוגל לו 

לתמיכה  להתייחסות  בעבר  שימש  זה  מונח  בלעדיהם. 

של מבוגר, אך עם הזמן הורחבה ההגדרה והיא כוללת גם 

ועוד.  היגדים  מחוות  גרפיים,  ייצוגים  משחק,  תכנה,  כלי 

במחקר הנוכחי, משחק המחשב, הכסף המוחשי, אמירה 

כפיגומים  משמשים  מורה,   של  מחווה  או  תלמיד,  של 

בסביבה. 

ישנם פיגומים שנעלמים עם הזמן וישנם כאלה שיישארו 

כל עוד נזדקק להם, בהתאם לפונקציה שהם משמשים. 

 .)metascaffolding( "פיגומים אחרים הם "מטה–פיגומים

שכבר  בפיגומים  להיעזר  ללומד  מסייעים  אלה  פיגומים 

 .)Pea, 2004( קיימים בסביבה בכדי להצליח במשימה 

מורה  של  פעולה  להיות  יכולה  למטה-פיגום  דוגמה 

בפתרון בעיות הכוללת: פירוק מבנה הבעיה, הצבעה על 

כלי  איזה  הבעיה,  בפתרון  להסתכל  לתלמיד  כדאי  מה 

כדאי לגייס מהסביבה, ומה פחות חשוב. 

מתאימים  פיגומים  בהינתן  כי  מצא  קודם  מחקר 

ממצאים  בעקבות  מתחזקת  זו  מסקנה  הסימבולית. 

מניתוחים של ריאיונות עם תלמידים שפתרו בעיות בייצוג 

ללא  בעיות  שפתרו  תלמידים  לעומת  כסף,  של  אותנטי 

 McNeil, Uttal, Jarvin & Sternberg,( ייצוג של כסף 

2009(. בקבוצה שהשתמשה בכסף נצפתה רמה גבוהה 
של הבנה קונספטואלית של הפעולות הנדרשות בפתרון 

היגיון  על  היו מבוססים  ורוב ההסברים  מילוליות,  בעיות 

 .)sense making(

למידה באמצעות משחקים דיגיטליים

משחקי  היו  לכיתה  היום-יום  חיי  את  להביא  שסייע  מה 

על  נשען  בהוראה  מחשב  במשחקי  השימוש  המחשב. 

המייחסים  האמפיריים  והממצאים  התאורטית  ההנחה 

חשיבות ללמידה בהקשר, כלומר, להצגת מושגים וחוקים 

 Gravemeijer( בהקשר רלוונטי לחיי היום-יום של הילד

נרחב  כר  משמש  המשחק   .)& Doorman, 1999
שהן  מכיוון  מאיימות,  שאינן  ללמידה  רבות  להזדמנויות 

ההשלכות  ללא  ולהיכשל  לנסות  ללומד  מאפשרות 

 Squire,( עליו  זה  לכישלון  להיות  שיכולות  השליליות 

במודעות  הצורך  קיים  במשחק   .)2008; Gee, 2007
לתוצאות הפעולות שהתלמיד מבצע ובהפעלת "עריכה" 

שהתגלו  מהלכים  על  חזרה  הכוללת  אלה,  פעולות  על 

לתוצאות  שהביאו  מהלכים  של  נטישה  כמוצלחים, 

לפיכך  ותוצאה.  סיבה  בין  קשרים  ובניית  שליליות, 

יהיה  שהלומד  לכך  פוטנציאל  יש  זה  מסוג  במשחקים 

המוצבות  הבעיות  בפתרון  ומחשבה  מרץ  ישקיע  פעיל, 

בפניו, ויתאמץ לגלות דרכי פתרון ואסטרטגיות חשיבה כדי 

לנצח, אך לא תמיד זה קורה. אל מול הפוטנציאל הגלום 

בשילוב סימולציות ומשחקי מחשב בהוראה, חשוב לבחון 

גם את החסרונות האפשריים. משחקים מתמטיים רבים 

מהותיים,  מתמטיים  למושגים  במפורש  מתייחסים  לא 

לקדם  מצליחים  ובכך  ועוד,  אסטרטגיות  חוקים,  כמו 

 Mor, Winters, Cerulli &( בלבד  ללמידה  מוטיבציה 

Björk, 2006(. מפתחי המשחק מניחים שדרך המשחק 
ילדים יאמצו חוקים, ידברו על אסטרטגיות לפתרון ויעסקו 

במושגים מתמטיים, אך בפועל הילד המשחק לא תמיד 

יהיה מסוגל להגיע בכוחות עצמו לרמות ההפשטה להן 

 .)Mariotti, 2000( או המורים  מצפים מפתחי המשחק 
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הקביים  מתמיכת  להשתחרר  לנסות  ואז  כ"קביים", 

ולבדוק את תפקוד התלמידים. 

לתלמידים  הונגשה  היום-יום  חיי  של  המתמטיקה 

תוכן  ויחידות  "הגלידרייה"  מחשב  משחק  באמצעות 

שמלוות  אותו, אשר פותחו על-ידי עמותת סנונית לקידום 

נכנס  שהתלמיד  כך  בנוי  המשחק  המתוקשב.  החינוך 

ונדרש לקבל את הזמנות  וירטואלית,  לנעליה של דמות 

הלקוחות, להכין אותן, לחשב את עלות ההזמנה, לקבל 

את הכסף ולתת עודף. את המשחק מלוות יחידות למידה 

בין הייצוג של  נוספות, העוסקות במעברים  מתוקשבות 

ובתרגול  העשרוני,  המתמטי  הסמל  של  לייצוג  הכסף 

ממוקד של שלב החזרת העודף. משאב נוסף שהיה קיים 

והשטרות  המטבעות  היו  התלמידים  לעזרת  בסביבה 

לתלמידים  כעזרה  גלויים  שם  נמצאו  הם  המוחשיים. 

בחישוב או כהדגמה למורה בכל שלב של ההוראה. 

ובין  עצמו  השיעור  במהלך  השתנו  הלמידה  אופני 

השיעורים, מלמידה בזוגות מול מחשב, דיונים בקבוצה, 

או בחינת תפקוד באופן אינדיבידואלי. משקל רב בעיצוב 

שזוהי  הנחה  מתוך  בקבוצה,  ללמידה  ניתן  הסביבה 

ולמידה  חשיבה  בתהליכי  להתבונן  המאפשרת  מסגרת 

לזהות  כך  כדי  ותוך  נושא,  לימוד  בעת  תלמידים  של 

בין  הרעיונות  "נדידת"  את  הפרטים,  של  התרומה  את 

המשתתפים בשיח, את ההפריה ההדדית, ואת השפעתה 

על החשיבה וההבנה של החומר הנלמד. 

כגון:  דידקטיות,  פעולות  של  כאוסף  תוכנן  המורה  תיווך 

"המצאת"  כולל  לפתרון,  רבות  לדרכים  לגיטימציה  מתן 

דרכים חדשות על-ידי התלמידים, קיום שיח על העדפות 

בבחירת הדרכים לפתרון, והעברת האחריות ללמידה אל 

התלמידים על-ידי דרישה להסברים על הדרך הנבחרת 

והפגנת יכולת לבדיקה עצמית. 

מהלך השיעורים
ארבעה  עד  של  קטנות  בקבוצות  התקיים  המחקר 

23 תלמידים(, במשך שמונה שיעורים  )סה"כ  תלמידים 

בית-ספריות,  רוחב  בשעות  הלימודים,  יום  במהלך 

מורה  הוכשרה  למחקר  המתמטיקה.  שעות  ובמסגרת 

מומחית למתמטיקה על-ידי החוקרת. 

זמן ניכר מהשיעור הוקדש לעבודת תלמידים עם הכסף 

לתלמידים, כגון: שילוב של כלים טכנולוגיים ויזואליים עם 

תיווך מורה, ששם כמטרה לשפר את ההבנה המתמטית 

אלה  תלמידים   ,)2009 קוליקנט,  ובן-דוד  )ברוזה, 

במחקר  שלהם.  הביצועים  את  ומשכללים  מתקדמים 

מאפיין  מה  ולבחון  המבט  נקודת  את  להרחיב  נרצה  זה 

גורמים  בעזרת  נעשה  הוא  האם  שיתרחש,  השינוי  את 

חיצוניים )תיווך מורה( או בעזרת גורמים פנימיים )אימוץ 

של פיגומים מהסביבה באופן עצמאי(?

קונטקסט המחקר

הרציונל לעיצוב הסביבה

עיצוב הסביבה נעשה בכמה רמות: עיצוב תהליך הלמידה 

המתווכים  הכלים  בחירת  להפשטה,  מקונקרטיות 

בהם,  השימוש  ומידת  ואופן  המחשב(  משחק  )למשל, 

עיצוב של אינטראקציות למידה מגוונות )למשל, יחידים 

בזוגות ובקבוצה(, ועיצוב דרכי התיווך של המורה בסביבה 

הלימודית. 

בשברים  וחיסור  בחיבור  עסקה  בסביבה  ההוראה 

הפורמלית  ההוראה  לפני  התרחשה  היא  עשרוניים. 

בכיתת האם, זאת בכדי לאפשר לתלמידים חופש פעולה 

לדרכים  קיבעון  מהם  ולמנוע  האסטרטגיות,  בבניית 

על  נבנתה  בסביבה  ההוראה  מסגרת  בכיתה.  מקובלות 

עדין  מעבר  המדגישים  דידקטיים,  פעולה  שלבי  שישה 

מהסביבה המציאותית של חיי היומיום, לתרגיל הפורמלי, 

נטול ההקשר. לדוגמה, בשיעורים הראשונים הכסף היה 

באופן  היה  הסכומים  של  השיום  והמרכזי,  היחיד  הייצוג 

היה  בהמשך,  תרגיל.  של  ייצוג  ללא  ובמספרים,  מילולי 

מעבר לייצוג פעולת חישוב המחיר והעודף בתרגיל, אך 

ההצגה של המספרים העשרוניים כללה  עשיריות בלבד, 

כאשר בספרת המאיות הופיע 0 )5.20(, כתיבה הקרובה 

אגורות(.  ועשרים  )חמש  כסף  על  הדיבור  לשפת  יותר 

בשלבים מאוחרים יותר של ההוראה, נעשתה "מתיחה" 

אותנטיים  עודף  לחישובי  מעבר  הפורמלי:  השלב  של 

 ,)2.99( בודדות  לאגורות  מעבר   ,27-2.40 כגון  לתרגילים 

 .)3.50 ולא   3.5 )למשל,  הספרות  של  מצומצם  ייצוג  או 

לשלב  משלב  מעבר  שבכל  היה  בהוראה  המנחה  הקו 

הכסף  של  המוחשיים  באמצעים  ולהשתמש  לחזור  יש 

http://kids.gov.il/money_he/glideriya.html
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האסטרטגיות  בבניית  הכרוכים  והקשיים  בקבוצה, 

ובמעברים מהמוחשי למופשט, הוחלט להשתמש בשלב 

הניתוח של הסבב השני במתודולוגיה של סיפורי מקרה. 

סיפור מקרה מאפשר לראות את תהליך הלמידה עם כל 

המורכבות שלו, בסביבה הטבעית, ויחד עם זאת להקיף 

את כל השחקנים הקשורים לתהליך עצמו. 

רון, כדוגמה  במאמר זה בחרנו להתמקד בתלמיד אחד, 

העיקרי  הסבב  מתוך  תלמידים  תשעה  מצליח.  למקרה 

התלמידים  אחד  היה  רון  משמעותי.  תהליך  עברו 

שינוי  לעשות  שהצליח  בקבוצה,  ביותר  המתקשים 

מקרה  סיפור  שלו.  ובהתנהגות  בחשיבה  משמעותי 

של  במצבים  מתאים   ,)Brinkerhoff, 2005( מצליח 

לעומק  לבחון  מאפשר  שהוא  מכיוון  התערבות,  תכניות 

את התנאים להצלחה בהשוואה למקרים שלא הצליחו. 

של  הפוטנציאל  על  ללמוד  נוכל  רון  של  הסיפור  דרך 

תכנית מסוג זה לגבי התערבויות נוספות בעתיד. 

איסוף הנתונים 

כדי להבין את השינוי של רון בסביבה מורכבת ומאתגרת 

כלי  של  רחב  במגוון  שימוש  עשינו  רבים,  ובהקשרים 

של  ותמלול  וידאו,  צילום  היה  המרכזי  הכלי  המחקר. 

כל שיעור(,  דקות   45( רון  בקבוצה של  שמונה שיעורים 

יחד עם צילום מסכי המחשב והמבעים של רון ובן הזוג 

נוספים  כלים  דקות(.   60 )כ-  המחשב  מול  עמו  שעבד 

כללו: ריאיון ראשוני עם רון על-ידי  החוקרת לפני המחקר 

לאפיין  במטרה  בעל-פה  בחישובים  התמקד  אשר 

המאפיינים  מיפוי  רון,  של  האם  בכיתת  תצפית  קשיים, 

הקריטריונים  בסיס  )על  וההתנהגותיים  הקוגניטיביים 

שמלמדת  המורה  על-ידי  רון  של  הספרות(  מתוך 

בחינת  לצורך  ואחריו  המחקר  לפני  בכיתה,  מתמטיקה 

במהלך  פתר  שרון  עבודה  דפי  התרחשו,  אם  שינויים 

העבודה בקבוצה, ודוחות תצפית של החוקרת משיעורי 

המחקר. 

ניתוח הנתונים 

בבחינת  התמקד  הוידאו  צילומי  מתוך  השיעורים  ניתוח 

ההצדקות  באינטראקציה,  השתמש  שרון  המשאבים 

ניתוח  שהפעיל,  האסטרטגיות  שלו,  לביצועים  נתן  שרון 

ההמשכיות  מהן,  נחלץ  הוא  שבו  והאופן  שלו  הטעויות 

למעשה  הלכה  ומכירה  קנייה  בסיטואציות  המוחשי, 

פעילה  למידה  לעודד  מנת  על  וזאת  מחשב,  ומול 

המחשב,  מול  עבדו  כאשר התלמידים  וקבלת החלטות. 

המורה נמצאה תמיד ברקע, מתבוננת בקשיים ובדרכים 

החדשות שתלמידים מאמצים, ובמידת הצורך מתערבת. 

לריבוי  לגיטימציה  במתן  התמקדה:  המורה  התערבות 

דרכי פתרון, הצעת עזרה בכיוון החשיבה, עידוד התלמיד 

בעיה  פירוק  הבעיה,  בפתרון  לו  שנוחה  הדרך  למציאת 

לשחזור  יותר, שאילת שאלות המכוונות  לבעיות קטנות 

דרך הפתרון וגילוי מקור הטעות בחישוב, עידוד הקשבה 

שהיא  בהתערבות  כן  אם  מדובר  עמיתים.  עם  ודיון 

מעבר למתן אישור על נכונות או אי-נכונות של תשובה. 

דרך  ופריצות  קשיים  לליבון  הוקדש  במליאה  הדיון 

אסטרטגיות  לפיתוח  בסיטואציה,  התלמידים  חוו  אותם 

בסיטואציות  שהושגו  התובנות  ומיצוי  הקשיים,  לפתרון 

המשחקיות והלא משחקיות. 

שאלות המחקר היו:
באיזה אופן תלמידים בונים ידע חדש בסביבה? . 1

תקופת . 2 לאורך  בלמידה  שקרתה  ההתפתחות  מהי 

המחקר, אם בכלל?

מתודולוגיה

מחקרי  של  המתודולוגיה  על  התבססה  המחקר  שיטת 

 ,)design-based research( הלמידה  במדעי  העיצוב 

הלומד,  בין  היחסים  במכלול  ממוקדים  כלל  בדרך  אשר 

הסביבה וסוג הפעילות  )Brown, 1992(. מטרת המחקר 

היתה להבין את המהות ואת התנאים שמביאים ללמידה 

מתמדת  באינטראקציה  מתרחשת,  היא  בו  בהקשר 

למחקר  בניגוד  הפעילות.  ועם  הסביבה  עם  הלומד  של 

המבוסס על ניסויים מבוקרים הנעשים במעבדות, מחקר 

בחשבון  הלוקחת  מתודולוגית  מסגרת  מהווה  עיצוב 

ואת  במחקר,  המעורבת  המערכת  של  המורכבות  את 

וחלקם  ידועים  חלקם  אשר  המופיעים,  המשתנים  ריבוי 

מתגלים במהלך המחקר.

המחקר נעשה בשני סבבי התערבות )12 תלמידים בסבב 

המורכבות  בשל  השני(.  בסבב  תלמידים   11 ו-  הראשון 

של תהליך הלמידה בסביבה, ההטרוגניות של התלמידים 
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לשינוי  עדות  שזוהי  מכיוון   )Construct( הבניות  אחר 

בהתנהגות ואינדיקציה לכך שהתרחשה למידה. 

והדיווח  המחקר,  מתחילת  הריאיונות  כמו  נוספים  כלים 

של המורה )לפני ואחרי המחקר( שימשו לצורך הצלבת 

נתונים, הסבר או פרשנות של הממצאים שעלו מהניתוח, 

ובכך סייעו ביצירת תמונה שלמה יותר של התפקוד של 

רון לפני ואחרי המחקר.  

ממצאים

הסיפור של רון

רון תלמיד חלש מאוד הלומד בכיתה הטרוגנית. מתצפית 

כלל  רון  כי  ומדיווחי המורה עלה,  בכיתת האם  שנערכה 

אינו מעורב בנעשה בשיעור המתמטיקה בכיתה. בתצפית 

נמצא כי רוב השיח בכיתת האם מאופיין כשיח של "פינג 

של  קצרה  לתשובה  מובילה  המורה  של  שאלה  פונג", 

תלמיד, ומשוב של מורה. אין מספיק זמן לחשיבה, מעט 

תלמידים  לערב  מנסה  והמורה  משתתפים,  תלמידים 

אם  גם  אליהם,  ישירה  פנייה  על-ידי  משתתפים  שאינם 

הם לא הצביעו. רון נראה חסר מוטיבציה, פאסיבי ועסוק 

כל הזמן בהתרחשויות סביבו.

במספרים,  בסיסית  שליטה  חסר  שרון  דיווחה  המורה 

וחסר  מבצע,  שהוא  מהלכים  להסביר  ביכולת  מתקשה 

ידע אסטרטגי שבא לידי ביטוי על-ידי שימוש נכון חלקית 

עלו  ההתערבות,  תחילת  לפני  בריאיון   באסטרטגיות. 

קשיי החישוב של רון. הוא  נעזר באצבעות לצורך חישוב 

בראש של תרגילים מאוד פשוטים כגון: 11-8 או 31-7. הוא 

פריטה  לבצע  צורך  יש  בהם  תרגילים  בפתרון  התקשה 

בתרגילי  הצליח  אך   ,100-18 או   50-28 כמו:  עשרת,  של 

חיבור גם אם תחום המספרים היה גבוה יותר, כמו למשל: 

95+10 או 395+10. 

שיעורים 1 – 4: 
דפוסים קוגניטיביים והתנהגותיים של רון בראשית ההוראה 

יחסית,  שקט  נראה  רון  הראשונים  השיעורים  בארבעת 

בקבוצה.  מעורב  פחות  להיות  מעדיף  מהצד,  מתבונן 

כנראה שהמשימות עם הכסף המוחשי אתגרו אותו, כיוון 

יותר. כאשר המורה  נראה פעיל  שבסיטואציות אלו הוא 

שחל  השינוי  ואופי  באסטרטגיות,  בשימוש  והיציבות 

בדפוסי החשיבה וההתנהגות שלו.

תמלילי  במלואם.  תומללו  בוידאו  שהוקלטו  השיעורים 

בשלב  חוקרות.  שתי  על-ידי  פעמיים  קודדו  השיעורים 

את  שהגדירו  לאפיזודות  התמלילים  חולקו  הראשון 

חדשה  במשימה  נפתחה  אפיזודה  כל  הניתוח.  יחידות 

מי  )א(  הבאים:  ההיבטים  ונבחנו  המורה,  שהציבה 

השתתף באפיזודה )ב( הכלים שהיו מעורבים )ג( פיסות 

נפתרו  האם  שעלו,  קשיים  )ד(  ביטוי  לידי  שבאו  הידע 

אחת  כל  של  הכותרת  מי?  ועל-ידי  כיצד?  נפתרו  ואם 

נועדו  מן האפיזודות נקבעה בהתאם לתכנית. הכותרות 

לבטא את הדינאמיקה בבניית הידע אצל רון, המאופיינת 

בהתקדמות ונסיגה לסירוגין. האפיזודה נסגרה עם פתרון 

רון  אפיזודות שבהן   35 נותחו  המשימה שהוצבה. סה”כ 

השתתף, זמן נטו של כ- 400 דקות. 

בשלב השני וכדי להבין לעומק תהליכים של הבניית ידע 

אפיסטמיות,  פעולות  לניתוח  במודל  נעזרנו  בסביבה, 

 Hershkowitz, Schwarz & Dreyfus, על-ידי  שפותח 

)2001( המכונה RBC. כלי זה מאפשר זיהוי וקידוד של 

פעולות אפיסטמיות המרכיבות תהליכים של הבניית ידע, 

 ,)Building with( בנייה-עם   )Recognizing( זיהוי  כגון: 

זיהוי  משמעו   R לשיטתם,   .)Construction( והבנייה 

)Recognizing( - פעולה שבה הלומד מזהה שמבנה ידע 

קיים הוא רלוונטי בהקשר הלימודי בו הוא נתון. B משמעו 

על  שמתבססת  פעולה   -  )Building with( עם"  "בנייה 

מבני ידע שזוהו כדי להשיג מטרה מקומית, כגון, שימוש 

באסטרטגיה לפתרון בעיה, הצדקת טענה וכו’. 

C משמעו הבנייה )Construction(, זו פעולה המתרחשת 
מזהה  שהוא  קיימים  ידע  מבני  מחבר  הלומד  כאשר 

כרלוונטיים, ויוצר מבנה ידע חדש.

מודל  על-פי  נוספת  פעם  קודדו  הרלוונטיים  התמלילים 

בתוך  עדויות  אחר  חיפוש  נעשה  כל  קודם  כאשר  זה, 

רון,  אצל   )Construct( חדש  ידע  למבנה  האפיזודות 

לאחר  ורק  שהפציעה,  חדשה  אסטרטגיה  למשל,  כמו 

רלוונטית  להיסטוריה  אחורנית  סקירה  נעשתה  מכן, 

וזאת בכדי לבחון  היו,  ולשימושים קודמים בסביבה, אם 

לה  סייע  ומה  החדש  הידע  של  הבנייה  התרחשה  כיצד 

היה  הראשוני  החיפוש  הזיהוי.  מרגע  החל  להתגבש, 
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כשהוא  פורמאלי  בלתי  הסבר  מספק  רון  פורמלית. 

שהיה  הסבר  )אגורות(,  הכסף  של  במונחים  משתמש 

לגיטימי עד כה בקבוצה. המורה זונחת לרגע את הכתיבה 

מנקודת  להתחיל  כדי  אולי  שלו,  בדרך  ללכת  ומחליטה 

מוצא משותפת. רון מתחיל לתאר את דרך החיסור כשהוא 

1(, מתעלם מבקשה נוספת  מחסר את השלמים )מבע 

בפעולת  לשימוש  ועובר  פורמלית,  לכתיבה  המורה  של 

ניתן  מעלה.  כלפי  האגורות  של  השלמה  לצורך  החיבור 

חיבור מכיוון שכפי  עובר לפעול בדרך של  להניח שהוא 

שראינו בריאיון המקדים, חיסור עם פריטה קשה לו יותר 

לחשב מאשר חיבור, בחיבור הוא מרגיש נוח יותר. במבע 

9, רון מתאים את עצמו לדרישה של המורה לרשום באופן 

פורמלי, אך אז היא זו שמחזירה אותו לשפת הקונטקסט 

)מבע 14( על-ידי השאלה "מאה מה?". 

בקבוצה,  שנלמד  קודם  בידע  משתמש  רון  הבא  במבע 

החוק שבשקל יש מאה אגורות, וממשיך בחישוב:

רון: עכשיו מחברים את זה ל- 7 נקודה שבעים, וזה . 16

את  ואז שמחברים  אגורות.  נקודה מאה  יוצא שבע 

זה.. 

ממש . 17 אני  עכשיו?  עושים  מה  רגע,  רגע  מורה: 

לרשום.  לי  אומר  כל התרגילים שאתה  רושמת את 

אז תגיד לי מה לרשום.

רון: ואז זה מאה אגורות זה שקל.. 18

מורה: עוד פעם?. 19

רון: רואים שמאה אגורות זה שקל.. 20

מורה: מאה אגורות זה אחד שקל.. 21

רון: ואז מחברים את זה לשבע. וזה יוצא... 22

לעשות . 23 אז  לשבע?  מחברים  השקל  את  מורה: 

שבעה שקלים..

רון: ועוד אחד.. 24

מורה: ועוד אחד ₪, כמה זה יוצא?. 25

רון: שמונה.. 26

מורה: שמונה שקלים.. 27

שבשקל  הכלל  עם  בנייה,  של  תהליך  ממחיש  זה  קטע 

100 אגורות, וזאת כדי לעבור משבעה שקלים ומאה  יש 

כעוגן  בכלל  משתמש  רון  שקלים.  לשמונה  אגורות 

שמהווה   )7.100( ביניים  ייצוג  בונה,  כלומר  וממציא, 

פיגום עבורו בהמרה לשלם חדש. הכתיבה שאינה נכונה 

הציבה בפניו משימה, או ביקשה לתת הסבר, רון שיתף 

על  זוג  בן  עם  עבד  בהן  בסיטואציות  והסביר.  פעולה 

אך  בחופשיות,  מדבר  יותר,  אקטיבי  נראה  רון  המחשב, 

עדיין במקרים בהם היה חוסר התאמה בין התשובה שלו 

מקונפליקט,  נמנע  נכנע,  רון  שלו,  העמית  של  לתשובה 

והשאיר את קבלת ההחלטות במהלך המשחק בידי חברו.

שיעור 5: 
רון בונה אסטרטגיה בפעם הראשונה

השינוי הראשון הבולט אצל רון היה כאשר המורה הציבה 

משימה על הלוח, בהשראת משחק הגלידרייה, וביקשה 

כזו:  היתה  הסיטואציה  העודף.  את  לחשב  מהתלמידים 

"מחיר הגלידה 7.70 שקלים, הלקוח נתן 20 שקלים. כמה 

לומר  יקבל הלקוח?" המורה ביקשה מכל תלמיד  עודף 

את התשובה. ככל התלמידים, רון ענה כשהתבקש על-

ידי המורה ושגה, תשובתו היתה: "שלוש-עשרה שקלים 

ושלושים אגורות". המורה בחרה לפנות אליו כדי לשמוע 

את מהלך הפתרון.

רון: עושים עשרים פחות 7 זה יוצא 13. . 1

מורה: אוקיי ]כותבת[: עשרים ..קודם כל בכלל באופן . 2

כללי, מה התרגיל שאתה חושב שצריך לעשות?

רון: להוסיף שלושים אגורות לשבעים.. 3

מורה: אוקיי.. אני אלך אתך.. 4

זה . 5 אגורות  שלושים  אגורות,  לשבעים  להוסיף  רון: 

יוצא מאה אגורות.

מורה: לרשום שבעים אגורות ועוד שלושים אגורות?. 6

רון: מהנהן בראש.. 7

מורה: אוקיי. אז איך לרשום, תגיד לי ממש איך לרשום.. 8

רון: שבעים ועוד שלושים.. 9

מורה: שבעים ועוד שלושים. ככה לרשום?. 10

רון: כן.. 11

מורה: כן? אוקיי. . 12

רון: שווה מאה.. 13

מורה: כן. מאה מה?. 14

רון: אגורות.. 15

חדשה  היתה  התרגיל  את  לרשום  המורה  של  הדרישה 

הפעם  היתה  זו  ההוראה,  של  הזה  בשלב  רון  עבור 

לשפה  לעבור  בניסיון  זאת,  ביקשה  שהמורה  הראשונה 
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משותף בשברים. במקום לעשות שישה שקלים, אני 

עושה שש מאות אגורות ועוד ארבעים.

מורה: אהה.. אתה עכשיו הולך למשהו אחר לגמרי. . 64

וארבעים  שקלים  שישה  במקום  אני  אומר  אתה 

וארבעים  מאות  לשש  זה  את  הופך  אני  אגורות, 

אגורות.

ארבעים . 65 מאות  השש  את  מחסר  אני  ואז  כן.  רון: 

פחות חמישים.

מורה: שש מאות ארבעים לעשות? פחות חמישים? . 66

כך?

רון: לא במאונך.. 67

וגם  50 השקלים לאגורות,  רון לא שיטתי, ולא הופך את 

משקף  זה  בלבול  והמחסר.  המחוסר  בין  שוב  מבלבל 

את שבירות הידע של רון. המורה משקפת לו את השינוי 

ההצלחה  לאחר   )64 )מבע  נוקט  שהוא  באסטרטגיה 

במקרה הקודם, אך לא מערערת לו את הביטחון. זה ביטוי 

במתמטיקה  הדרכים  ריבוי  על  ושיח  הפלורליזם  לרוח 

בתרגיל  הגבוהים  המספרים  להנחיל.  מנסה  שהיא 

לחשב  התקשה  שהוא  המספרים  סוג  את  גם  מזכירים 

בריאיון המקדים. רון מנסה לבנות על ידע קודם ולקשר  

בין הידע שלו בחיבור וחיסור שברים פשוטים )ידע שנלמד 

בכיתת האם( לשברים עשרוניים. ייתכן שהיצירתיות שלו, 

החלקית  ההמרה  או   קשיים,  לבעל  אותו  שעושה  היא 

ואולי הבלבול עם החומר שנלמד בכיתה באותו זמן גרם 

לו לשגות. המורה משתמשת בטעות של רון כמשאב, שוב 

כדי להמחיש את ריבוי הדרכים במתמטיקה, ומגייסת את 

התלמידים לדיון בה. 

מורה: מה אתם אומרים על הדרך של רון? ]יריב, בן . 83

ושירי מצביעים, המורה פונה לבן[.

בן: לא נכונה. . 84

מורה: למה לא נכונה?. 85

......

יריב: כי זה לא יכול לצאת חמש נקודה תשע כי זה . 91

 חמישים.

]רון עוזב את העיסוק בכסף ופונה ללוח – מקשיב 

ליריב.[

מורה: חמישים מה? . 92

שקלים . 93 שישה  פחות  שקלים.  חמישים  יריב: 

מכיוון  אולי  לגיטימית,  לרון  נראית  מתמטית,  מבחינה 

האגורות  בין  מפרידה  אכן  הנקודה  חזותית  שמבחינה 

לשקלים )שקלים בצד שמאל ואגורות בצד ימין(. הפיגום 

שרון בנה לעצמו כדי לעבור מהשפה הקונקרטית לשפה 

את  ניצל  שהוא  מכיוון  רב,  ערך  בעל  הוא  המתמטית 

המשאבים שהיו ברשותו בסביבה כדי לעבור בין הקשרים, 

משפת הכסף לשפה פורמלית.

בהמשך האפיזודה רון מחסר את שמונת השקלים שקיבל 

מעשרים,  אגורות,  השלושים  של  מההוספה  כתוצאה 

המחסר  בין  הופך  שהוא  מכיוון  מתבלבל  מעט  הוא  אך 

על  שחוזרת  טעות   , עשרים"(  פחות  )"שמונה  למחוסר 

עצמה ונעוצה בחוסר תשומת הלב שלו לעיקרון הסדר, 

מה שמאוד מאפיין תלמידים תת-משיגים במתמטיקה. 

המורה מפנה אותו לכסף כ"מטה פיגום", והוא מתקן את 

עצמו ומצליח לחשב את ההפרש, ולתת תשובה סופית 

נכונה של שנים-עשר שקלים ושלושים אגורות. 

אסטרטגיה זו הועלתה בפעם הראשונה על-ידי רון, ולכן 

ייתכן שבנייה  היא נתפסת כעדות לבנייה של ידע חדש. 

המורה  אילולא  מתאפשרת  הייתה  לא  חדש  ידע  של 

לו  ומאפשרת  שלו  המבט  נקודת  את  מאמצת  הייתה 

לטעות, לשנות אסטרטגיה ולהסביר כל מהלך בדרך. 

נקודה נוספת שמעלה האפיזודה היא הקושי של המורה 

מידה  ובאיזו  פורמליות,  לדרוש  מידה  באיזו  בסיטואציה, 

לאפשר לתלמיד לדבר בשפה שלו. היא מחליטה "ללכת 

מתעלם  לעתים  רון  כתגובה  לכתיבה.  מכוונת  אך  אתו" 

שבירה  סיטואציה  זו  אומרת.  שהיא  מה  עושה  ולעתים 

כאשר המורה צריכה תוך כדי אינטראקציה להעדיף את 

ההתערבויות שלה ולבחור במה להתמקד. 

רון נסוג  לדפוסים ישנים

בהמשך  שבנה  באסטרטגיה  להשתמש  התמיד  לא  רון 

השיעור. כאשר המורה הציגה תרגיל פורמלי במספרים 

להסביר  מהתלמידים  וביקשה   ,50-6.40 גבוהים,  יותר 

כיצד פותרים אותו, רון פתר בדרך אחרת, נכונה חלקית, 

ומאוד יצירתית. המשותף לשתי השיטות היה ההישענות 

של  בדימוי  והשימוש  לאגורות  שקלים  של  ההמרה  על 

הכסף. 

מכנה . 63 לעשות  כמו  זה  זה,  את  לפתור  בשבילי  רון: 
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אגורות( ולכן מצליח גם להסביר אותה )מבע 105(. הוא 

הטעות  את  שהבין  כך  על  המורה  של  להתפעלות  זוכה 

שלו כתוצאה מדיון עם עמית בקבוצה )מבע 106(. לאחר 

שרון המליל את תובנותיו כאשר הוא משתמש כל הזמן 

חשוב  צעד  זה  שלו.  בהסברים  עוגן  לו  המספק  בכסף 

על  להישען  מתקשה  תלמיד  של  מנטייה  לשינוי,  בדרך 

של  שלילי  או  חיובי  למשוב  ולחכות  חיצונית,  סמכות 

בקבוצת  ואחראית  אקטיבית  בוגרת  להתנהגות  המורה, 

עמיתים. בהמשך הדיון בקבוצה שירי מביעה את דעתה 

על הדרך של רון ומציעה דרך חלופית: 

שירי: לדעתי הדרך של רון מסובכת אבל התוצאה . 163

נכונה.

והתוצאה . 164 מסובכת  רון  של  הדרך  לדעתך  מורה: 

נכונה. אז יש לך דרך יותר קלה? 

שירי: כן. עושים חמישים פחות שש. ]המורה כותבת . 165

על הלוח[ זה יוצא ארבעים וארבע.

שירי: ואז פחות ארבעים.. 166

מורה: מי פחות ארבעים? מי?. 167

שירי: מהארבעים וארבע. . 168

מורה: אה! מהארבעים וארבע, לא כי אני לא מבינה. . 169

איך לרשום ארבעים אגורות?

יחד אתה[. . 170 ]יריב עונה  שירי: אפס נקודה ארבעים 

שזה יוצא ארבעים ושלוש נקודה שישים.

השיח מדגיש שוב את הפלורליזם של הדרכים המתמטיות 

להציג  אלטרנטיבה  שירי מבקשת  שמאפשרת המורה. 

כדי  שירי  של  האמירה  את  מנצלת  והמורה  יותר,  קלה 

להעביר מסר של פלורליזם, לעודד עוד ילד להציג דרך, 

וליצר הזדמנות לדיון ולהתנסות בפרקטיקות של טיעון.

שיעור 6: 
קושי במעבר לחישוב בכתב

המחשב,  על  בזוגות  לעבודה  כולו  הוקדש  זה  שיעור 

מתוקשבות,  מלוות  תוכן  ויחידות  משחק  באמצעות 

לכתב.  בעל-פה  תרגילים  מפתרון  המעבר  של  ולבחינה 

שהתלמידים  לתרגילים  דומים  היו  במטלה  התרגילים 

פתרו קודם לכן בזוגות על המחשב, ורון לא הצליח בכולם. 

הצליח  לא  רון  המחשב  על  בעבודה  שגם  לציין  חשוב 

לפתור את כל התרגילים בעצמו ונעזר רבות בעמית שלו.  

וארבעים אגורות, זה לא יכול לצאת.

מורה: למה? למה זה לא יכול לצאת, תסביר לי או . 94

תסביר ל..]מניפה את היד ומכוונת אותה לקבוצה[.

לכסף, . 95 חוזר  ]רון  גדול  מספר  זה  חמישים  כי  יריב: 

ופונה לסירוגין ללוח עם הראש, עושה רושם שהוא 

מקשיב להסבר של יריב[.

מורה: כן.. 96

נקודה . 97 משש  לצאת  יכול  לא  החמישים  יריב: 

ארבעים, זה לא יכול לצאת.

מורה: לא הבנתי. לא הבנתי למה? תסביר לי, תסביר . 98

לרון. ]רון מצביע לכמה שניות ומוריד את היד[.

יכול . 99 והוא לא  יריב: חמישים הוא מספר דו-ספרתי 

לצאת מספר... 

רון: הבנתי. . 100

מורה: אתה הבנת מה שהוא מנסה להסביר לך?. 101

כי . 102 שאמרו...  הבנתי  עכשיו  ש..  חשבתי  עכשיו  רון: 

חמישים פחות שש אה.. נקודה ארבעים אגורות אי-

כאילו  אגורות..  ותשעים  שקלים  חמישה  כי  אפשר 

החסרתי חמישים אגורות, אה.. חמישים אגורות.

יריב: חמישים שקלים. . 103

מורה: לא הבנתי.. 104

רון: לא כאילו הפכתי את החמישים ש"ח לחמישים . 105

אגורות.

מורה: אה... אתה ממש יודע ממש, ממש ]בהדגשה[ . 106

מה מקור הטעות שלך. 

מהעמיתים  שלו  הדרך  לגבי  שלילי  משוב  מקבל  רון 

בו  תומכת  שהסביבה  מהמורה  מסר  גם  אך  לקבוצה, 

יחד אתו את הדרך. הטיפול בטעות כפי שהוצג  ובוחנת 

להנחיל  מנסה  שהמורה  למידה  דרך  היא  זו,  באפיזודה 

להסביר  יריב  את  מעודדת  המורה   98 בהיגד  בקבוצה. 

ישירות לרון, כדי לרמוז לרון שההסבר של יריב יכול להיות 

שימושי עבורו )מטה פיגום(.  היא גם משתמשת ארבע 

פעמים בשאלות הבהרה, שמטרתן להרחיב את ההסבר 

יכולות  ואשר  ובהיגיון,  ישר  בשכל  שמשתמש  יריב  של 

לסייע לרון ולשאר חברי הקבוצה להבין טוב יותר )מבעים 

לרון  שניתנה  לרפלקציה  בהזדמנות   .)104  ,101  ,98  ,94

עם הכסף המוחשי, ובסיוע ההסבר של יריב, רון מבין את 

כאל  שקלים  לחמישים  )בהתייחסות  שלו  הטעות  מקור 
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חישוב במאונך. הוא מחשב נכון את חיסור השלמים אך 

טעות  אותו,  מוסיף  אלא  השברי,  החלק  את  מחסר  לא 

נפוצה בקבוצה. שירי חולקת עליו וביוזמתה מסבירה את 

הדרך שלה. 

שירי: לדעתי לא.. 17

ושירי . 18 ]יריב  רון.  של  הדרך  זו  רגע.  רגע  מורה: 

מצביעים[.

מורה: אוקיי. אני שמעתי לא, אז בואו נשמע, שירי.. 19

שירי: אני עשיתי אותו הדבר, עשרים פחות ארבע.. 20

מורה: כן... 21

]רון מקשיב בקשב רב לשירי[.. 22

מורה: איך פתרת, גם במאונך?. 23

שירי: לא.. 24

יודעת . 25 את  ארבע  פחות  עשרים  במאונך.  לא  מורה: 

שזה שש-עשרה.

נקודה . 26 שש-עשרה  לצאת  אמור  זה  עכשיו  שירי: 

מהשש- השמונים  את  להוריד  צריך  אבל  שמונים, 

עשרה, אז זה יוצא חמש עשרה נקודה עשרים.

המורה מכבדת את רון ונותנת מקום לדרך שלו, יחד עם 

רון קשוב  נגדית.  זאת היא מאפשרת לשירי להציע דרך 

מאוד לשירי אשר חוזרת על אותה דרך שהציגה בשיעור 

5, ובמבע 25 היא מבינה את הטעות שלו ומסבירה איפה 

דרך  מציע  בקבוצה  נוסף  עמית  השיעור,  בהמשך  שגה. 

דומה לדרך של שירי ומגיע לאותה תשובה. בהינתן שתי 

תשובות, המורה נוהגת להשתמש בריבוי הפתרונות בכדי 

לנצל את הסיטואציה לדיון באופציה של הבדיקה, וכעת 

היא מבקשת להכריע מי צודק: “אוקי. אז איך אנחנו יכולים 

לראות איזו תשובה נכונה? כי יש לנו בעצם שתי תשובות 

שאומרות חמש-עשרה ועשרים, ותשובה אחת שאומרת 

שש-עשרה ושמונים?”. שירי מציעה לבדוק על-ידי תרגיל 

חיבור, ומגיעה למסקנה שהדרך שלה נכונה. רון מחליט 

לאמץ את הדרך של שירי ומצליח להשתמש בה בהקשר 

קרוב אבל חדש, בתרגיל  27-4.80.

רון: עושים עשרים ושבע פחות ארבע. . 70

מורה: אוקיי. עשרים ושבע פחות ארבע.. 71

רון: שווה ל... עשרים ושלוש.. 72

]המורה כותבת תוך כדי חזרה על המספרים שרון אומר[.

מורה: עשרים ושלוש.. 73

בחישובים בכתב, רון נסוג לטעויות ישנות והרגישות הרבה 

להקשר צפה, למשל, בתרגילים כמו 50-25.20, 20-1.30 

או 50-22.30 רון השלים נכון את האגורות לשלם ואחר כך 

את השלמים, מבלי להפחית שקל, כפי שביצע קודם לכן 

בעל-פה ולכן שגה. הקושי של רון משקף את השבירות 

של הידע, והאסטרטגיה שכנראה עדיין לא היתה מספיק 

הסבר  חדשים.  בהקשרים  אותה  ליישם  בכדי  מבוססת 

נוסף יכול להיות שבסיטואציה שבה המורה אינה נוכחת 

רון לא חישב ופעל באופן טכני או אימפולסיבי ולכן שגה.

שיעור 7: 
רון מבסס את האסטרטגיה שלו בעל-פה 

כמו  הקודם,  בשיעור  המורה  שאספה  קשיים  בעקבות 

דו-ספרתי,  ממספר  דו-ספרתי  מספר  חיסור  למשל, 

היא החליטה שבשיעור זה יש צורך לבסס קודם כל את 

על  האסטרטגיות עם מחסר חד-ספרתי. המורה כתבה 

הלוח את הסיטואציה הבאה תוך כדי הקראה. 

20 ₪ כמה . 7 מורה: מסכה עולה 4.80, נתתי שטר של 

עודף ]אקבל[?

מי רוצה להגיד לי מה עושים? ]רון מצביע ראשון, יריב . 8

חושב ומצביע גם כן[.

מה עושים? ]יריב מוריד את היד[ כן? ]פונה לרון[.. 9

רון: עושים עשרים פחות ארבע נקודה שמונים.. 10

מורה: אוקיי. ]מקריאה וכותבת על הלוח את התרגיל[ . 11

עשרים פחות ארבע נקודה שמונים.

כן?. 12

פחות . 13 עשרים  פשוט  עושים   אה..  עושים...  ואז  רון: 

ארבע.. במאונך.

מורה: אוקיי. במאונך. עשרים פחות ארבע במאונך.. 14

הולכים . 15 אז   4 פחות  אפס  לעשות  אי-אפשר  רון: 

פחות  עשר  אחד.  יוצא  זה  עשרת  לוקחים  לשתיים 

ארבע זה יוצא שש ואז אחד פחות אפס זה אחד, אז 

שש-עשרה נקודה שמונים.

מורה: ואז שש-עשרה נקודה שמונים.. 16

מההקשר  מתנתק  הוא  חדשה.  אסטרטגיה  בונה  רון 

של  הכסף ומציע תרגיל פורמלי. כדי להתקדם בחישוב 

התרגיל לאור בקשת המורה )מבע 12( הוא מנסה לגייס 

ידע מוכר מההיסטוריה המתמטית שלו - פרוצדורה של 
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איור 2: רון מתעד את מהלך החישוב שלו

איור 3: הבדיקה של רון בכתב

הדרישה לתיעוד הדרך בכתב באה מבר, עמית בקבוצה, 

שביקש לכתוב את הדרך ובעקבות זאת המורה ביקשה 

מרון להתנסות בכך גם כן. אפשר לראות שכאשר רון נאלץ 

לכתוב את הדרך שלו הוא משתמש בפיגומים שסייעו לו 

ופריטה שלו  לחשב באופן מנטאלי. ההורדה של השקל 

של  והנוכחות  לעוגן,  לו  להיות  ממשיכה  אגורות,  למאה 

רון מתמיד בחיסור גם עם  הכסף מורגשת. בנוסף לכך, 

שיכול  מה  הדרך,  כל  לאורך  האגורות  עם  וגם  השקלים 

יתרה  זה.  מסוג  בתרגילים  יותר  רב  ביטחון  על  להעיד 

מכך, רון יוזם בדיקה עצמית בפעם הראשונה, התנהגות 

מאמץ  ורון  בקבוצה  להנחיל  ניסתה  שהמורה  מתמטית 

אותה. במהלך הבדיקה )איור 3( רון משתמש שוב בפיגום 

האסטרטגיה,  בבניית   )9.100( החמישי  בשיעור  שנבנה 

שעשה  ממה  ההפוך  )בכיוון  לשקל  האגורות  את  וממיר 

עד כה(. 

הלמידה  ואחרי  לפני  רון  של  התנהגותיים  מאפיינים 

בסביבה

לא  רון  בכתב,  שנערכה  המסכמת  ההערכה  במהלך 

האסטרטגיות  )למשל,  ברשותו  שהיו  בכלים  השתמש 

יחד  ולא הצליח במבדק.  וכלי הבדיקה העצמית(  שבנה 

עם זאת המורה שמלמדת מתמטיקה בכיתה דיווחה, כי 

רון היחיד בקבוצה שהצליח לעשות שינוי בכל המאפיינים 

המופיעים בספרות, והמאפיינים תלמידים מתקשים, כפי 

שניתן לראות בטבלה הבאה.

רון: ואז שמונים ועוד עשרים זה שקל.. 74

מורה: אוקיי. שמונים ועוד עשרים. איזה עשרים?. 75

רון: אגורות.. 76

מורה: אה, אגורות אוקיי. שווה שקל. כן?. 77

ויוצא . 78 מהשקל  ושלוש  העשרים  את  מורידים  רון: 

עשרים ושתיים.

מורה: אוקיי, עשרים ושלוש פחות שקל שווה עשרים . 79

ושתיים.

רון: ומוסיפים את העשרים אגורות.. 80

מורה: מה שאני רואה.. . 81

שירי: הוא לקח ממני את הדרך.. 82

מורה: נכון יפה! בסדר גמור, זה הרעיון אנחנו לומדים . 83

פה אחד מהשני. אז יוצא לך עשרים ושתיים ועשרים 

אגורות. האם אתם מסכימים עם מה שעשה רון?

שירי: כן.. 84

מכיוון שהתרגיל הוצג על-ידי המורה כתרגיל פורמלי ללא 

קונטקסט, רון עונה תוך שימוש בשפה סימבולית בלבד, 

פורמלית  בשפה  שהשתמשה  לשירי  בניגוד  מספרים. 

הקודמת(,  באפיזודה   26 ו-   20 )מבעים  שלה  בהסבר 

לשקל  האגורות  של  ההשלמה  שלו,  לפיגום  חוזר  רון 

הסוף.  עד  בו  ומשתמש  ההסבר,  במהלך   )74 )מבע 

והוא  סימן זה מעיד על כך שהכסף נעוץ אצלו בזיכרון 

בעל- החישוב  במהלך  לו  זקוק  הוא  כאשר  אותו  שולף 

פה. החיסור של השקל במבע 78 )גם אם ביצע היפוך 

מבין  שרון  כך  על  מעיד  למחוסר(  המחסר  בין  נוסף 

של  הפחתה  עם  בבד  בד  הולכת  לאגורות  שהפריטה 

שקל, ובמובן הזה הוא אף מרחיב את ההסבר של שירי 

הדמיון  את  מזהה  שירי  לפרוצדורה.  משמעות  ומספק 

ידע  של  בנייה  מחזקת  והמורה   ,)82 )מבע  שלה  לדרך 

חדש על פיגומים של עמיתים כחלק מתהליך הלמידה 

)מבע 83(.

שיעור 8: 
רון מוצא ייצוג בכתב לדרך החישוב שלו ובודק את עצמו

החישוב  מהלך  לתיעוד  במעבר  המורה  של  הלחץ  לאור 

בכתב, רון מתגבר על הקושי שלו משיעור 6 ומנסה לכתוב 

את דרך החישוב שלו בתרגיל 10-3.99 בכוחות עצמו, כפי 

שניתן לראות באיור 2:
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השתמש  רון  שלו.  ההסבר  ביכולת  שיפור  חל  ההקשר, 

הדרך  את  לשכלל  כדי  לקבוצה,  עמיתים  של  בפיגומים 

שלו עד לכדי יכולת שימוש עצמאי באסטרטגיה במטלת 

כאמצעי  בבדיקה  עצמאי  באופן  שימוש  וגם  כתיבה, 

בקרה לתשובות שלו. 

שנמצאו  בפיגומים  שימוש  על-ידי  חדש  ידע  בנה  רון 

אגורות(   100  =  ₪1( הכסף  מודל  כדוגמת  בסביבה, 

והחוקים שלו, ובנה ייצוגים יותר אבסטרקטיים אך עדיין 

שלו  שהייצוגים  למרות   .7.100 כדוגמת  פורמליים,  בלתי 

לבצע  לו  עזרו  הם  פורמליים,  כייצוגים  מקובלים  לא 

חיסור  באסטרטגיית  ולהשתמש  מדויקים,  חישובים 

ולאמץ  מתמטי,  בשיח  להשתתף  עשרוניים,  למספרים 

העצמית.  הבדיקה  כדוגמת  בוגרת,  מתמטית  התנהגות 

ההקשר של הכסף והסיטואציה מחיי היום-יום  שהוכנסו 

לכיתה באמצעות משחק המחשב, סייעו לרון להתחבר 

והתרגיל  הכסף  הישר.  ולשכל  שלו  האינטואיטיבי  לידע 

היו מזוהים אצל רון כישות אחת, גם כאשר תרגיל הוצג 

והשתמש  מהזיכרון  המודל  את  שלף  רון  הקשר,  ללא 

טבלה 1: 
דיווח מורים על מאפיינים של תלמידי הקבוצה לפני ואחרי המחקר 

העדר חוש 
למספרים

העדר 
גמישות 

באסטרטגיות

בעיות 
זיכרון 

)משיעור 
לשיעור(

קושי 
במתן 

הסברים

המנעות פאסיביות
מהשתתפות 

בשיעורים

חוסר אימפולסיביות
במוטיבציה

קושי 
בהכללה

פני
ל

חרי
א

פני
ל

חרי
א

פני
ל

חרי
א

פני
ל

חרי
א

פני
ל

חרי
א

פני
ל

חרי
א

פני
ל

חרי
א

פני
ל

חרי
א

פני
ל

חרי
א

בן

שירי

רון

יריב

לא דווח חל שיפור ניכר במידה מסוימת ניכר קושי

השינוי בתלמידים שהשתתפו בקבוצת הניסוי בא לידי ביטוי: בפיתוח חוש למספרים, גמישות באסטרטגיות, מתן הסברים, 

התעוררות מפאסיביות, בקרה, מוטיבציה, ואף שיפור היכולת במציאת חוקיות וכללים. ממצא זה מחזק את שאר הממצאים 

בנוגע לטרנספורמציה בהתנהגות של רון לאורך שיעורי המחקר, ובאופן שבו הוא הצליח להגיע להפשטה. 

דיון ומסקנות

האם התרחשה למידה אצל רון?

בחשבון  לקחת  יש  למידה  בתהליך  להתבונן  בבואנו 

במסגרת  המחקר.  פועל  בה  התאורטית  המסגרת  את 

בדפוסי  שינוי  או  התנהגותי,  כשינוי  למידה  הגדרנו  זו 

ולהסביר  לנמק  ביכולת  ביטוי  לידי  שיבוא  החשיבה, 

בסביבה.  שנבנו  התובנות  באמצעות  תהליכים 

הידע  פיסות  היו  טרנספורמציה  לזיהוי  הקריטריונים 

 .)Hershkowitz et al, 2001( החדש שנוצרו

שליטה  חוסר  רון,  אצל  לזהות  היה  אפשר   ,6 שיעור  עד 

לעמית  ויתור  למחוסר,  מחסר  בין  בלבול  בחישובים, 

באסטרטגיה,  יציבות  חוסר  מקונפליקט,  והימנעות  שלו 

רון  של  בקושי  ביטוי  לידי  שבא  להקשר  רבה  ורגישות 

כמו  חדשים,  בהקשרים  שבנה  באסטרטגיה  להשתמש 

והלאה   7 משיעור  המחשב.  משחק  במהלך  או  כתיבה, 

האם.  מכיתת  המורה  שדיווחה  כפי  לשינוי  עדויות  ראינו 

בין השאר, רון הצליח לקשר בין השפה הפורמלית לשפת 
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בקול רם על המהלכים שלהם, וזאת גם הזדמנות לתקן 

לאחר,  הקשבה  של  מיומנויות  לפתח  יש  בנוסף  טעות. 

של  הבקשה  כדוגמת  מעמיתים,  משוב  בקשת  על-ידי  

המורה להסכמה או אי-הסכמה. 

הטענה  את  מחזק  רון  אצל  ההסבר  ביכולת  השינוי 

על  להתגבר  לתלמידים  מסייעת  זה  מסוג  שהוראה 

למוחשי,  וכבילות  סטריאוטיפית  חשיבה  של  הקשיים 

על  חשיבה  לרמת  ולהגיע  מחשבתית,  גמישות  לפתח 

משמעות, וליכולת הבנה והפשטה. המקרה של רון מראה 

השתתפות  משמעותית,  למידה  של  היתכנות  יכולת 

בשיח על משמעות, וקידום בבנייה וביצירה של ידע חדש 

משמעותי, שאינו נשען רק על תרגול ושינון. זאת בניגוד 

לאמונות של מורים המאמינים שתלמידים תת-משיגים 

אינם מסוגלים להתמודד עם משימות הדורשות חשיבה 

והבנה, והדרך היעילה ביותר לקידום ביצועים מתמטיים 

של תלמידים אלה, היא שינון ותרגול מרובים, בכדי להגיע 

 Anderson, Reder( לשליטה באלגוריתמים המתמטיים

 .)& Simon, 2000
תת-משיגים  תלמידים  בקרב  למידה  שתהליכי  מכיוון 

דורשים זמן רב, המקרה של רון מראה כיוון של שינוי הדורש 

תהליכי  של  כיוון  של  ביכולות  ואמונה  התמדה  רב,  זמן 

התת-משיגים.  התלמידים  בקרב  הטווח  ארוכי  הלמידה 

שינוי  של  אפשרות  שיש  מראה  רון  של  שהמקרה  ייתכן 

ודרושה התמדה ואמונה ביכולות של התלמידים הללו.

קשיים  על  להתגבר  לו  סייע  כעוגן  בכסף  השימוש  בו. 

לאגורות  המעבר  הסביבה.  בתוך  העדינים  במעברים 

בודדות, או הכתיבה המקוצרת, כאשר הוא כל הזמן ביסס 

משיעור  ספירלית  בצורה  אותו  ושכלל  שלו  הידע  את 

לשיעור. השימוש בכסף כעוגן יכול להעיד על תהליך שבו 

הכלי או ההקשר הופך להיות כלי לחשוב אתו. 

הסיפור של רון מאיר תהליך מורכב של הבניית ידע אצל 

ונסיגה  בהתקדמות  המאופיין  תת-משיגים,  תלמידים 

לסירוגין, ושבריריות ביציבות הידע. יחד עם זאת הדרך שרון 

עבר בתקופת זמן קצרה יחסית )8 שיעורים( משאירה את 

הרושם שאולי התערבות ארוכה יותר תשיג  תוצאות יציבות 

הסיפור  להצלחה,  מייצגת  כדוגמה  הארוך.  בטווח  יותר 

חיובי של הפדגוגיה שממוקדת  פוטנציאל  רון מראה  של 

ובפיגומים,  בכלים  שימוש  מורה,  של  תיווך  במשמעות, 

ראוי  תת-משיגים.  לתלמידים  רלוונטי  בהקשר  והוראה 

לציין כי המחקר לא בדק העברה של ידע לסביבה אחרת, 

ולכן יש לקחת בחשבון שמדובר בטרנספורמציה מקומית, 

שקרתה במהלך המחקר ולא מעבר לו.

ותפקיד  תת-משיגים  תלמידים  עם  שיח  מאפייני 

המורה

שיח  יצירת  היא  המתמטיקה  בהוראת  המטרות  אחת 

המקדם הבנה של המשמעויות העומדות מאחורי המושגים 

 Cobb, Stephan, McClain &( והפעולות המתמטיים 

Graveneijer, 2001(, מכאן שמהות הלמידה היא הרחבה 
או שינוי של דרכי השיח אצל התלמידים ושיפור מיומנותם  

 .)Sfard & Lavi, 2005(

הדוגמה של רון משקפת שיח אופייני עם תלמידים תת-

מינימליסטיות,  תשובות  כולל  כלל  בדרך  אשר  משיגים, 

המורה  על  לפיכך  ברורות.  לא  ואף  מרומזות  חלקיות, 

ובביסוס  הדיוק,  חוסר  בשיקוף  רבה  אנרגיה  להשקיע 

לצורך  המשתתפים  לכל  ומובן  ברור  שיח  של  נורמות 

של  השיח  מיומנויות  את  להרחיב  כדי  תקשורת. 

התלמידים, וליצר דיון שבו אפשר לבנות ידע על רעיונות 

שעולים בשיח, על המורה לאפשר פלורליזם של דעות, 

לדרוש  ובמקביל  בשיח,  מקום  יש  אחד  שלכל  מסר 

מהתלמידים לבסס את הטענות והדרכים שלהם על-ידי 

דרישה להסבר. ההסבר מסייע ללומדים לבצע רפלקציה 
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במה מחקרית

סוגיות בהערכה המטרידות 
מורים למתמטיקה

ד״ר יניב ביטון
מרצה במכללת שאנן – 

המכללה האקדמית הדתית לחינוך.  
חבר בצוות מתמטיקה מטח.

 	
בלהה בן-דוד 

מורה למתמטיקה ורכזת פדגוגית, 
בית ספר קשת, זכרון יעקב

 	
אסנת פילוס

דוקטורנטית בחינוך
אוניברסיטת אוטווה, אונטריו
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מורים משתמשים בפרקטיקה שלהם: הערכה מסורתית 

אחת  כל  של  וחסרונותיה  יתרונותיה  חלופית.  והערכה 

קשיים  על  אור  לשפוך  עשויים  האלו,  ההערכה  מדרכי 

להתמודדות  פעולה  דרכי  ולנתב  זה,  במחקר  שנמצאו 

אתם.

ההערכה המסורתית, שרווחה למעלה מחמישים השנים 

להערכה  מבחנים  על  ברובה  מתבססת  האחרונות, 

מסכמת, שמטרתה לאבחן את רמת הידע של התלמיד 

בנושא הנלמד ולכמת את הישגיו.

מסכמת  הערכה  במסגרת  כי  מציינת,   )1997( בירנבוים 

)מבחנים פנימיים ומבחנים חיצוניים(, ההוראה וההערכה 

לטענתה,  נפרדות.  פעילויות  כשתי  לעתים  נתפסות 

לתקפות  ביחס  רציניים  ספקות  מעוררת  זו  הבחנה 

המסורתית,  ההערכה  גישת  על  הביקורת  המבחנים. 

כבר  החלה  מסכמת,  הערכה  על  בעיקרה  המבוססת 

בסוף שנות השבעים )נבו, 1981( ונמשכת לאורך השנים 

שליליים  מאפיינים  מספר  סוקר  נבו,   .)Earl, 2012(

המלווים את השימוש בהערכת הישגים מסורתית:

מאחר 	  המבחן,  לאחר  מיד  הלימודים  חומר  שכחת 

לאורך  ולא  המבחן  לקראת  ממוקד  הלימוד  שריכוז 

תקופת הלימוד. 

ידיעה שטחית ושליטה חלקית של תחום הדעת, עקב 	 

צמצום מטרת הלמידה למבחן בלבד. 

צמצום הלמידה לשינון ולחזרה מדויקת ככל האפשר 	 

על דברי המורה, שמצמצמים באופן ניכר את הראייה 

הכוללת של תחום הדעת. 

חרדה, 	  ותסכול,  ייאוש  הרגשת  נפשי,  מתח  הגברת 

העצמי  בדימוי  הפוגעים  תלמידים,  בקרב  נוחות  ואי 

שלהם כלומדים.

יצירת מדד עקיף לכישורי ההוראה של המורה, שיוצר 	 

לחץ על המורים לנתב את ההוראה שלהם למבחן.

לגישת  לייחס  ניתן  שהוזכרו,  השליליים  להיבטים  מנגד 

בשימוש  התומכות  חוזק  נקודות  המסורתית  ההערכה 

במבחנים להערכת הישגים. על-פי בן אליהו )1995(: 

המבחן הנו כלי הערכה אובייקטיבי המאפשר למורים 	 

סוגיות בהערכה המטרידות מורים למתמטיקה

יניב ביטון, בלהה בן-דוד ואסנת פילוס

תקציר 

מחקר זה מבקש לבדוק מהן הסוגיות המעסיקות מורים 

למרות  תלמידים.  הערכת  של  בהקשר  למתמטיקה 

תכניות לימודים במתמטיקה הכוללות הצעות קונקרטיות 

מורים  השתלמויות  של  פריסה  אף  ועל  הערכה,  לדרכי 

כי  נמצא  בנושא ההערכה במתמטיקה,  רבות  העוסקות 

מורים מוטרדים לא מעט מסוגיות בהקשר של הערכת 

תלמידים המתעוררות במהלך עבודתם. מטרת המחקר 

הנוגעות  סוגיות  ולהאיר  לבדוק,  לזהות,  היתה:  הנוכחי 

להערכת תלמידים, איתן מתמודדים מורים למתמטיקה, 

טכניות  או  מהותיות  בסוגיות  מדובר  האם  לברר  גם  וכן 

בעיקרן.

רקע תאורטי

מורים מתמודדים עם מגוון של סוגיות במסגרת עבודתם. 

סוגיות אלה קשורות, בין השאר, לתוכני ההוראה ולתכניות 

לתלמידים  מתאימות  הוראה  למתודות  הלימודים; 

כיתות  עם  להתמודדות  שונות;  הוראה  ולמטרות  שונים 

לדרכי  שונים;  צרכים  בעלי  תלמידים  ועם  הטרוגניות 

בצוותי  לעבודה  ההוראה;  למטרות  המתאימות  הערכה 

הוראה ומול רכזים, מנהלים ומפקחים; להתמודדות עם 

הורי התלמידים; להתמודדות עם בעיות משמעת וניהול 

כיתה )שריקי ופטקין, 2014(.

הנושאים  אחד  היא  ההערכה  ודרכי  ההערכה  סוגיית 

החשובים בהוראה, שזכה לתשומת לב רבה  לאורך השנים 

ובפרט בעשור האחרון. מטרת המחקר הנוכחי הנה לברר 

מעסיקות  תלמידים  להערכת  הקשורות  סוגיות  אילו 

במתמטיקה  הערכה  למתמטיקה.  מורים  ומטרידות 

תחום  של  והלמידה  מההוראה  נפרד  בלתי  חלק  מהווה 

הדעת, ומורים נדרשים מחד, ומעוניינים מאידך, להעריך 

את תלמידיהם באופן מקדם, תקף, ומהימן. יחד עם זאת, 

על  זאת.  לעשות  בבואם  שונים  בקשיים  נתקלים  הם 

מנת להבין סיבות אפשריות למקורם של קשיי המורים 

בהם  ההערכה  סוגי  שני  את  נסקור  הערכה,  בנושא 
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להערכת  הקריטריונים  ובזיהוי  המטרות,  על  בהחלטה 

לגבי  ומורים,  תלמידים  בין  תקשורת  ההתקדמות. 

הקריטריונים  על  בדיון  כרוכה  הערכה,  של  קריטריונים 

להבין,  יכולים  התלמידים  אותם  במונחים  ובשימוש 

הלכה  בקריטריון  לעמוד  ניתן  כיצד  דוגמאות  מתן  תוך 

למעשה, וכן תוך מעורבות התלמידים בהערכה עצמית 

.)ARG, 2002(1 ובהערכת חבריהם

הצורך  את  מחזק   )1997(  Sullivan אלו,  הבנות  לאור 

לשיטות  ובמעבר  המסורתית,  ההערכה  שיטות  בשינוי 

הערכה המסייעות לקידום למידת המתמטיקה. לדבריו,  

ובכך  מוערכים,  הם  ואיך  למה  לדעת  צריכים  תלמידים 

לנתב את תהליך הלמידה שלהם. הערכה כזו מגבירה את 

אחריותו של הלומד ומספקת לו משוב ישיר על הלמידה.

לאור ההבנות שהושגו והיתרונות שצוינו לעיל, נשאלת 

ומה  נושא ההערכה,  רואים המורים את  כיצד  השאלה: 

במעשה  חלופית  הערכה  לשלב  ממורים  למנוע  עלול 

ההוראה שלהם?

 60 כ-  של  עמדותיהם  את  חקרה   ,)2006(  Watt
בסידני,  תיכונים  בתי-ספר   11 מ-  למתמטיקה,  מורים 

יישומה של הערכה חלופית בהוראת  כלפי  אוסטרליה, 

שבעי  מורים  כי  מראים  מחקרה  ממצאי  המתמטיקה. 

של  לתקפותם  וטוענים  המסורתיים  מהמבחנים  רצון 

מביאה   Watt התלמיד.  של  הישגיו  למדידת  המבחנים 

תגובותיהם  מתוך  העולות  מרכזיות  קטגוריות  מספר 

הערכה  משימות  של  לשילובן  המתנגדים  המורים,  של 

אי-התאמה  ביישום,  קושי  ליישום,  זמן  חוסר  חלופית: 

משאבים  חוסר  מהימנה,  לא  המתמטיקה,  להוראת 

משימות  במציאת  וקושי  יקרה,  היותה  בשל  לביצוע 

הערכה  דרכי  אימוץ  שבחקר  לציין  מעניין  מתאימות. 

לאמץ  פחות  נוטים  וותיקים  מורים  כי  נמצא  חלופיות, 

יותר.  חדשים   מורים  מאשר  חלופיות  הערכה  שיטות 

להעדיף  נוטים  וותיקים  מורים  כי  מצאה   )2006(  Watt
הערכה  שיטות  פני  על  מסורתיות  הערכה  שיטות 

חלופיות. באופן דומה, במחקר שנערך לאחרונה בקרב 

 Velduis( עשרה מורים ו- 214 תלמידי כיתה ג׳ בהולנד

מצאו   ,)& van den Heuvel-Panhuizen, 2014
החוקרים כי מורים וותיקים יותר העדיפו שיטות הערכה 

 .Assessment Reform Group .1

מוצא  מנקודת  הלומדים  של  הישגיהם  את  לדרג 

ניטראלית.

הלומדים 	  של  הישגיהם  את  לבדוק  מאפשר  המבחן 

בתנאים מבוקרים מבחינת מקום, זמן, וסיטואציה.

המבחן אחיד לכל הלומדים. אותו מבנה, אותם סוגי 	 

פריטים, אותה רמת קושי, ואותה הקצבת זמן לכולם.

היקף רחב של 	  השימוש במבחנים מאפשר להעריך 

רמות הבנה.

ההערכה  גישת  של  והחסרונות  היתרונות  הבנת  עם 

חלופית  להערכה  גישה  להתפתח  החלה  המסורתית, 

אליה אנחנו פונים כעת. 

הערכה חלופית

בשינוי  הצורך  על  מצביעים  בספרות  רבים  מחקרים 

ומציעים  הלמידה,  של  המסורתית  ההערכה  שיטת 

מעצבת,  ממדים,  רבת  שהנה  הערכה  לשיטת  לעבור 

ומפתחת  גמישה,  אמינה,  הלימודים,  בתכנית  ממוזגת 

שיטת  הלומד.  אצל  בעיות  פתרון  של  מיומנויות 

של  לצידה  מגוונות  הערכה  דרכי  המשלבת  זו,  הערכה 

יותר  להכיל  למורה  מאפשרת  המסורתית,  ההערכה 

תכנים מתכנית הלימודים, ולהרחיב את ההוראה מעבר 

ההערכה  כן,  כמו  מבחן.  לקראת  בלמידה  להתמקדות 

התלמידים  את  להכיר  למורה  מאפשרת  החלופית 

העוסקים  רבים  חוקרים  ומעמיקה.  אישית  בצורה 

הערכה  שיטות  כי  טוענים  החלופית,  ההערכה  בתחום 

עצמית,  הערכה  השאר,  בין  בתוכן,  הטומנות  חלופיות 

הלמידה,  בתהליך  רפלקציה  ביצוע  עמיתים,  הערכת 

ושיתוף הלומד בקביעת הקריטריונים להערכה, עשויות 

להביא לכך שתלמידים ייקחו יותר אחריות על לימודיהם 

 Bedford & Legg, 2007; Birenbaum, Breuer,(
 Cascallar, Dochy, Dori, Ridgway, Wiesemes
 & Nickmans, 2006; Black & Wiliam, 2006;
 Bolte,1999; Dori, 2003; Sullivan,1997; Tal, Dori

.)& Lazarowitz, 2000
צריכים  הלומדים  יעילה,  למידה  שתתקיים  מנת  על 

זאת.  להשיג  ולרצות  להשיג,  מנסים  הם  מה  להבין 

הבנה ומחויבות מושגות כאשר ללומדים יש חלק מסוים 
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קשיים בהערכת תלמידים

מורים  בקרב  לאחרונה  שנערכה  דוקטורט  בעבודת 

לוי- מציינת  תלמידים,  בהערכת  קשיים  בנושא  בארץ 

ורד )לוי-ורד, 2013( הסברים אפשריים לקשיים הכרוכים 

בהערכת תלמידים. עבודתה, העוסקת באוריינות מורים 

היכולת  היא  בהערכה  "אוריינות  כי:  מעלה  מתחילים, 

ביצועי התלמיד במטרה  על  מידע  ולספק  לנתח  להבין, 

לשפר את ההוראה. אוריינות בהערכה מורכבת ממכלול 

של כשירויות, חלקן מעשיות וחלקן תיאורטיות, העוסקות 

מגוון  באמצעות  להעריך  ו'איך'  'מתי'  'למה',  בשאלות 

לכן,   .)Boyles, 2005; Hoyt, 2005( הערכה  שיטות 

מורה אוריין בהערכה הוא זה אשר מסוגל לשאול ולענות 

ביחס  ההערכה,  למטרות  ביחס  מהותיות  שאלות  על 

למאפיינים של הכלים בהם הוא משתמש, ביחס לתנאי 

של  האפשריות  ולהשלכות  לתוצאות  וביחס  ההיבחנות, 

במחקרה,  מצאה  לוי-ורד   .)18 עמ'  )לוי-ורד,  הערכה" 

מספקת,  ולא  דלה  הנה  בהערכה  המורים  אוריינות  כי 

ושעובדה זו לבדה עשויה להסביר את הקשיים שמעלים 

מורים בהערכת תלמידים. 

)לוי-ורד,  לוי-ורד  של  בעבודתה  המחקרים  ממצאי 

בשיפוט  מורים  של  מיומנות  חוסר  מעלים   )25-29 עמ' 

וקשיים  לתלמידים,  הניתנות  ההערכה  משימות  איכות 

שלהם.  ההוראה  למטרות  ההערכה  דרכי  בהתאמת 

גם  לתלמיד  מעניקים  שהם  בציון  משקללים  מורים 

משתנים שאינם רלוונטיים לביצוע שלו בפועל, משתנים 

מפקחים,  ואף  מנהלים  מורים,  ומוטיבציה.  מאמץ  כמו 

מגלים הבנה מועטה מאוד בנושא ההערכה, על היבטיה 

המקצועיים והמעשיים, ואף על איכות המידע המתקבל 

ממשימות ההערכה. 

בהערכה,  הקשיים  על  לוי-ורד  שמציינת  נוספות  סיבות 

קשורות למסגרת ההכשרה של המורים, קרי, המכללות 

לוי-ורד  באוניברסיטאות.  לחינוך  ובתי-הספר  להוראה 

מצאה, כי מורים דיווחו על מידה מועטה של רכישת ידע 

בנושא הערכת תלמידים במסגרת ההכשרה שלהם, על 

ועל  היעדרה,  אף  או  ההערכה  בתחום  מועטה  התנסות 

מורים  מסורתיות.  הערכה  שיטות  של  בעייתי  מודלינג 

נותר כשיטת המשוב  כי כל עוד הציון המספרי  סבורים, 

מסורתיות על-פני החלופיות. למרות שלא ניתן להשיק 

את הממצאים האלה למציאות הישראלית באופן ישיר, 

במיוחד לאור העובדה שגודל הכיתות במחקר בהולנד 

נע בין 14 ל- 29 תלמידים בכיתה, ניתן להדגיש שהכיתות 

ייצגו מרקם מאוד מגוון של תלמידים,  במחקר בהולנד 

צרכים  בעלי  תלמידים  עם  עבודה  של  שהמורכבות  כך 

שונים ורקעים שונים כן יוצרת נקודת השוואה. 

ביישום  יותר את הקשיים הכרוכים  על מנת להבין טוב 

בין  השוואה   ,)2007( מור  ערך  החלופית,  ההערכה 

לבין  )אלטרנטיבית(  חלופית  הערכה  של  יתרונותיה 

לגישת  מור  מייחס  אותם  היתרונות  חסרונותיה. 

ההערכה האלטרנטיבית מתארים את הגישה כפעילה, 

לה  המיוחסים  החסרונות  מאידך,  ויצירתית.  מעמיקה, 

לבדיקת  קשה  צרה,  להיות  כנוטה  הגישה  את  מציגים 

תוקף, לא מהימנה, ויקרה.  

למרות שמטלות ההערכה החלופיות מורכבות ומצריכות 

התוכן  תחום  בהגדרת  רבה  חשיבות  ישנה  רב,  זמן 

המוערך, ובהכנת מחוונים שיכסו תחום תוכן זה. כמו כן, 

חשוב שהתוכן ייצג את ההבנה העדכנית לגבי התחום, 

ועל כן חשוב מקומם של מומחים לאשר את המטלות 

מנת  על  וערכן.  משמעותן,  הקשרן,  מבחינת  כראויות 

להבטיח את השגת היעד של ההערכה, יש לדרוש ראיות 

משקף  אלא  שינון,  של  תוצאה  אינו  המטלות  ביצוע  כי 

במטרה  עבר,  התלמיד  אותו  הלמידה  תהליך  כל  את 

1997(. לסיכום, יש לציין  לענות על המטלה )בירנבוים, 

כי סקירות ספרות מקיפות בסוגיית ההערכה החלופית 

את  מדגישים  בתחום  המחקרים  שכל  בעוד  כי  מצאו, 

על  חלופיות  הערכה  מטלות  של  החיובית  ההשפעה 

הלמידה בכלל ועל הישגי התלמידים בפרט, אין בשלב 

Briggs, Ruiz-( זה, קונצנזוס לגבי היקף ההשפעה הזו

 Primo, Furtak, Shepard, & Yin, 2012; Kingston
.)& Nash, 2011, 2012

לאור הממצאים המחקריים המצביעים באופן אחיד על 

על תהליכי  חלופיות  החיוביות של הערכות  ההשפעות 

היקף  על  שעה,  לפי  קונצנזוס,  חוסר  ולמרות  למידה, 

של  הלאומית  המועצה  לאחרונה,  החליטה,  ההשפעה, 

נרחב  שימוש  לעודד  בארה״ב  למתמטיקה  המורים 

 .)NCTM, 2013( באמצעי הערכה חלופיים במתמטיקה
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שאלות המחקר
שאלות המחקר הן:

תלמידים . 1 להערכת  הקשורות  הסוגיות  מהן 

המעסיקות מורים למתמטיקה?

המעסיקות . 2 סוגיות  ישנן  האם  הללו,  הסוגיות  מבין 

במיוחד מורים רבים? אם כן, מהן?

אוכלוסיית המחקר ושלבי המחקר

כפי  עיקריים  שלבים  בשלושה  התבצע  הנוכחי  המחקר 

שמראה האיור הבא.

מפגשים פנים אל פנים עם מורים ופרחי שלב 1

הוראה לאיתור סוגיות המטרידות את 

המורים בהקשר הערכה.

קטגוריזציה של הסוגיות שהועלו מתוך שלב 2

המפגשים בשלב ראשון, ובניית שאלון 

לתפוצת מורים.

העברת השאלון משלב 2 לתפוצת מורים.שלב 3

בשלב הראשון של המחקר נאספו 113 סוגיות הקשורות 

להערכת תלמידים במתמטיקה בקרב 43 מורים ו- 70 פרחי-

הוראה, הן מבתי ספר יסודיים והן מבתי ספר על-יסודיים.

טבלה 1:
 אוכלוסיית המחקר

פרחי הוראהמורים
סה”כ

על-יסודייסודיעל-יסודייסודי

16272347
113

4370

מורים  השתלמויות  שלוש  במסגרת  נאספו  אלו  סוגיות 

הערכת  בנושא  אקדמיים  קורסים  ושני  למתמטיקה, 

תשע"ו.  הלימודים  שנת  במהלך  במתמטיקה,  הישגים 

על  לנסח  התבקש  משתתף  כל  המפגשים  במהלך 

בנושא  במיוחד  אותו  המעסיקה  אחת  סוגיה  מדבקה 

פתרון.  לה  למצוא  לדעתו  ושחשוב  תלמידים,  הערכת 

 6-4 של  לקבוצות  המשתתפים  חולקו  מכן  לאחר 

של  מהסוגיות  אחת  כל  לסווג  נדרשו  בהן  משתתפים, 

חברי הקבוצה על תמונת עץ כ"בעיית שורש" או "בעיית 

העיקרית והשכיחה, הרי שלא ניתן להם, למעשה, מודלינג 

המורים  מציינים  בנוסף,  חלופיות.  הערכה  לשיטות 

במחקרה כי התפיסה העיקרית במסגרות ההכשרה הנה 

של הערכה תהליכית, או הערכה לשם למידה. זהו נתון 

מעודד ביותר, אך אינו מתיישב עם המודלינג הניתן להם 

על-ידי המרצים. 

חשים  המורים  לפיו  מדאיג,  נתון  לוי-ורד  מעלה  ולבסוף, 

שיש בידם הידע הדרוש לבצע את משימת ההערכה, אולם 

בפועל רמת הידע היא נמוכה. כלומר, ישנו פער גדול בין 

תפיסת היכולת להעריך2, לבין יישום יכולת זו בפועל. 

אשר  בהערכה  סוגיות  על  אור  נשפוך  הנוכחי  במחקר 

מטרידות את המורים בהערכת תלמידיהם. הצפת סוגיות 

מורים,  הכשרת  במסגרות  למרצים  לסייע  עשויה  אלו 

לצורכי  כמענה  תכנים,  על-פי  מקצועית  והתפתחות 

המורים בנושא הערכה.

מתודולוגיה

מטרת המחקר
מטרת המחקר הנה לברר אילו סוגיות הקשורות להערכת 

תלמידים מעסיקות ומטרידות מורים למתמטיקה. כאמור, 

מההוראה  נפרד  בלתי  חלק  מהווה  במתמטיקה  הערכה 

מחד,  נדרשים  ומורים  הדעת,  תחום  של  והלמידה 

ומעוניינים מאידך, להעריך את תלמידיהם באופן מקדם, 

נתקלים בקשיים שונים  זאת, הם  יחד עם  ומהימן.  תקף, 

מהם  לברר  היתה  המחקר  מטרת  זאת.  לעשות  בבואם 

הם  תלמידים  בהערכת  תחומים  ולאילו  הללו,  הקשיים 

הקשיים  האם  לבדוק,  גם  היתה  נוספת  מטרה  קשורים. 

שהמורים מעלים הם קשיים מהותיים, סוגיות אלה נקראו 

במהותם,  יותר  טכניים  קשיים  שהם  או  שורש",  "בעיות 

סוגיות שנקראו "בעיות עלים", כפי שיוסבר בהמשך.

מובן מאליו, שכל מורה עשוי להיות מוטרד מסוגיה אחרת 

תנאי  שלו,  ההכשרה  רמת  התלמידים,  בגיל  שתלויה 

עבודתו, שנות הוותק שלו, וניסיונו בהוראה. יחד עם זאת, 

מטרת המחקר היתה לבדוק, האם ישנן סוגיות בהערכת 

ובמלים  יותר,  אינטנסיבית  להצבעה  ה"זוכות"  תלמידים 

אחרות מעסיקות מורים בהיקף נרחב יותר. 

2. לוי-ורד משתמשת במונח “חוללות עצמית”
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טבלה 2: 
הקטגוריות העיקריות

קטגוריות 
עיקריות

דוגמאותמדד

תוקף 
הערכה

לא נותן אפשרות לחישובים בדרכים שהן שונות ממה שנלמד בכיתה.את מה מעריכים

קשה להעריך ידע ע”י ציונים מספריים. חסרה הערכה מילולית וכלים להמשיך משמעות הציון
ולהשתפר.

הערכת תלמידים מאובחנים ביחס לכיתה. מצד אחד הערכה מותאמת מצד שונות בין התלמידים
שני ביחס לכיתה.

השפעת ההוראה של המורה על 
הציון

המורה שנותן את המבדק להערכת הישגים לא יודע בעצמו את היקף הנושא.

התלמיד מבין אבל פתר לא נכון. התלמיד פתר נכון אבל לא מבין / מתקשה הבנה חלקית של התלמיד
להסביר.

השפעת לחץ )בלבול(. משקל הקושי הרגשי של התלמיד

ולאמץ. לפיכך, "בעיות שורש"  יכולים לפתור  כן  עלים". מושגים אלה נבחרו על מנת לסנן את אותן הסוגיות שהמורים 

הוגדרו כבעיות מהותיות בהערכה שההתמודדות אתן מצריכה התערבות של גורמים נוספים בעיני המורים, ו"בעיות עלים" 

1 ניתן לראות דוגמה  הוגדרו כבעיות טכניות שההתמודדות אתן אינה מצריכה התערבות חיצונית לדעת המורים. באיור 

למיפוי הסוגיות על העץ באחת הקבוצות.

איור 1: 
דוגמה למיפוי סוגיות ל"בעיות שורש" ו"בעיות עלים".

כיצד להעריך 
תלמיד שלא 

עומד בלו״ז שנקבע 
להשלים משימה/

מבחן?

כיצד אפשר 
להעריך תלמיד 

במתמטיקה שאינו 
בקיא בקריאה 

ובהבנת הנקרא?

כיצד להעריך 
תלמידים עם 

פוטנציאל שלא בא 
לידי ביטוי?

פער בין יכולת 
מילולית לבין יכולת 

פתרון תרגילים

מיון הסוגיות לבעיות שורש ולבעיות עלים נעשה מתוך שתי מטרות. האחת, לצייד את המורים ופרחי ההוראה בכלים לזיהוי 

מקומות שהם כן יכולים לממש פעילויות של הערכה חלופית. השנייה, להשיג הבנה של סוגי הסוגיות שעולות מהשטח. 

בשלב השני של המחקר מוינו הסוגיות על-ידי החוקרים ל- 12 קטגוריות, ולאחר מכן זוהו שלוש קטגוריות עיקריות: תוקף 

הערכה, מהימנות הערכה, ויישום. טבלה 2 מציגה את החלוקה לקטגוריות, תוך הבאת דוגמאות שנכללו במדדים של כל קטגוריה.
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יחד לאותה קטגוריה הסוגיות הבאות3  כונסו  כך למשל, 

שהעלו המורים:

"בעיות נגררות"1. 

"כמה מורידים על טעות נגררת"2. 

"כשהתלמיד העתיק לא נכון את התרגיל"3. 

לאחר מיון ראשוני זה, נבחרה בכל קטגוריה סוגיה אחת 

הסוגיות  לבחירת  הקריטריונים  השאלון.  לבניית  יותר  או 

וכן  שקיפותו,  הניסוח,  תמציתיות  בעיקר  היו  לשאלון 

היקף יישומן על היבטים רחבים ככל האפשר בתוך אותה 

דרך  על  'הערכה  הסוגיה:  נבחרה  למשל,  כך,  קטגוריה. 

כמות  'המבחנים  הסוגיה:  ולא  תוצאה'  על  הערכה  מול 

ופחות  כמותיים  מדדים  בודקים  יותר  הם  בנויים  שהם 

הבעיות  את  למפות  אי-אפשר  אומרת  זאת  איכותניים, 

שנבחרה,  זו  הראשונה,  הסוגיה  בלבד'.  המבחנים  לפי 

יותר  רחב  תוכן  ומכילה  ובהיר,  תמציתי  באופן  מנוסחת 

ששתיהן  למרות  כאן,  המובאת  השנייה  הבעיה  לעומת 

עוסקות באותו עניין. 

אלו,  היגדים  של  עריכה  נעשתה  לא  כי  להדגיש,  חשוב 

של  המקורית  הכוונה  ואת  האותנטיות  את  לשמר  כדי 

המשיבים, שניסחו את הקשיים והבעיות כפי שהם חווים 

אותם. אמנם, בשיטה זו ישנו הפסד של אחידות הניסוח, 

לנסח  הניסיון  עצם  אך  ההיגדים,  כוונת  של  ודאות  וכן 

מחדש את הניסוחים המקוריים נתפס בעינינו כהלבשת 

פרשנות וכמיתוג לא מייצג.  

כלל  הראשון  חלקו  אינטרנטי.  כשאלון  נבנה  השאלון 

שאלות כלליות על השכלת המורים: ותק בהוראה בכלל 

הערכה,  בנושא  רקע  בפרט,  המתמטיקה  ובהוראת 

וכיתות הלימוד.

בחלקו השני של השאלון התבקשו המורים לדרג )בסולם 

3. הניסוח של כל הסוגיות המובאות במחקר הוא של המורים עצמם ולא 
נעשה בו כל שינוי.

מהימנות 
הערכה

קשה לכמת את הציון לכל שאלה לפי החשיבות שלה.ניקוד שאלות לא עקבי/אחיד

בעיות נגררות.מתן ציון לא עקבי/אחיד

הערכה סובייקטיבית של המורה )שמושפע מהיכרות קודמת עם התלמיד(.הערכה סובייקטיבית

יישום 
בהערכה

קשה למדוד ולהקיף את כל החומר שנלמד במבחן בעל מס’ שאלות מוגבל.חוסר בכלי הערכה מקיפים

ילדים מצפים לציון מספרי.שיקולים הרגליים במתן ציון

כיצד לתת משוב בצורה 
אפקטיבית

לתת משוב כך שיעורר אצל התלמיד מוטיבציה להשתפר.

של 1-5( באיזו מידה הנם מוטרדים מכל אחת מהסוגיות 

סוגיות(.   25( הראשון  מהשלב  שנבחרו  הערכה,  בנושא 

שנוסחו  שאלות  שתי  המורים  נשאלו  השאלון  בסיום 

כשאלות פתוחות:

תלמידים . 1 בהערכת  נוספת   / אחרת  סוגיה  יש  האם 

שמטרידה אותך כמורה למתמטיקה? אם כן, מהי?

אם היית יכול/ה לקבל באופן מיידי עזרה, תמיכה או . 2

פתרון לאחת מהסוגיות המטרידות אותך, באיזו מהן 

היית בוחר/ת? נודה לך אם תוכל/י לנמק.

)שונים  מורים    140 ל-  השאלון  נשלח  השלישי  בשלב 

מאלו שענו בשלב הראשון( שהתבקשו לענות עליו באופן 

אנונימי. התקבלו 84 תשובות של מורים. רקע המשיבים 

מופיע בטבלה 3. 

טבלה 3:
סיכום השאלון לקבוצה השנייה של המורים

התמחות מורים ב-וותק
בהוראת 

המתמטיקה

רקע בהערכת 
הישגים

 1-3
שנים

 4-10
שנים

למעלה 
מ- 10 

שנים

אין לאכןחטיבהיסודי
רקע

קורס 
אקדמי 

או/ו 
השתלמות

9294679565191866

נחלק את הצגת הממצאים שעלו במחקר לשני חלקים: 

ממצאים מתוך שלב איסוף ההיגדים

כאמור, השלב הראשון במחקר הנוכחי היה איסוף סוגיות 

בהערכה, המטרידות את המורים במסגרת מפגשים של 

פנים אל פנים. להלן נתונים ההיגדים שנאספו, בחלוקה 

לפי המשיב )מורה או פרח הוראה(, לפי כיתות ההוראה 

של  הסובייקטיבית  ההגדרה  ולפי  על-יסודי(,  או  )יסודי 

הבעיה )"שורש" או "עלים"(.
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ההיגד

מוטרד/ת במידה 
רבה ובמידה רבה 

מאוד

מוטרד/ת במידה 
בינונית

מוטרד/ת במידה 
מועטה וכלל לא 

מוטרד/ת

אחוזמספראחוזמספראחוזמספר

ילדים שנלחצים ובעת המבחן, הידיעות שלהם לא באמת באות 1
4958.332529.761011.90לידי ביטוי.

איך להעריך תלמיד לא במבחן? כיצד ניתן להעריך כאשר נותנים 2
4047.622529.761922.62משימת חשיבה בזוגות או קבוצתית?

התלמיד מבין את החומר בכיתה אך במבחן הוא נכשל או מקבל 3
5565.481720.241214.29ציון נמוך. הנמצא בפער יחסית לידע שלו.

הפער בין התעודה שמתבססת על ציון כמותי לבין הערכה 4
4654.762327.381517.86שאיננה מתבססת בהכרח על ציון כמותי.

3642.862023.812833.33איך ניתן  לדעת שהתלמיד עבד לבד ולא נעזר במישהו אחר?5

6
קושי בראיית תהליך החשיבה שהוביל לפתרון )בין אם שגיאה 

ובין אם תשובה נכונה( מכאן נובעת הבעיה כיצד לטפל בקושי / 
בטעויות.

4857.142732.14910.71

ציון מספרי לא מאפשר לתלמיד לתקן ולשפר את עצמו, שכן הוא 7
3744.052732.142023.81לא יודע או אינו מבין את הטעויות שלו.

2833.332529.763136.90כמה מורידים על טעות נגררת.8

4047.622833.331619.05הערכה על דרך מול הערכה על תוצאה.9

3035.712732.142732.14ההערכה לא בודקת התקדמות אישית של התלמיד.10

התלבטות בניקוד פתרון שכתוב לא בצורה שלמה, אך ברור ממנו 11
3744.052630.952125.00כי התלמיד מבין ויודע את הפתרון.

טבלה 4

על-יסודייסודי
עליםשורש

סה”כ
על-יסודייסודיעל-יסודייסודי

פרח-
הוראה

2347
18

)78%(
26

)55%(
5

)22%(
21

)45%(
70

1627מורה
14

)87.5%(
18

)66.7%(
3

)12.5%(
9

)33.3%(
43

3974סה”כ
32

)82%(
44

)59%(
8

)18%(
30

)41%(
113

ניתן לראות, כי באופן כללי בעיות ה"שורש"  )בעיות מהותיות שההתמודדות אתן מצריכה התערבות של גורמים נוספים 

אינה  אתן  שההתמודדות  )בעיות  ה"עלים"  בעיות  לעומת  הקבוצות  בכל  יותר  רבה  להתייחסות  זוכות  המורים(  לדעת 

על-ידם  שהוגדרו  בעיות  היו  מהן   76 הנשאלים,  שהעלו  הבעיות   113 מבין  המורים(.  לדעת  חיצונית  התערבות  מצריכה 

ניתוח ההיגדים לקטגוריות מתואר בתיאור שלב  "עלים".  ורק 37 בעיות )33%( הוגדרו כבעיות  כבעיות "שורש" )67%(, 

המחקר השני.

ממצאים מתוך שאלון המורים

להפשטת ההצגה, וגם לשם איתור ברור יותר של הסוגיות המטרידות ביותר, איחדנו את מספר העונים "מוטרד/ת במידה 

רבה מאוד" ו"מוטרד/ת במידה רבה" כך גם לגבי "מוטרד/ת במידה מועטה" ו"כלל לא מוטרד/ת". בטבלה 3 ניתן לראות 

את רשימת ההיגדים ושכיחות תשובות המורים.

טבלה 5
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המטרידה  הסוגיה  כי  לראות  ניתן  הטבלה  מממצאי 

ביותר את המורים )78% מהמורים( היתה: "המיצ"ב על 

תמונה  באמת  נותן  הוא  האם  שלו  המכוונת  ההכנה  כל 

מהימנה?". שתי הסוגיות לאחר מכן שנמצאו כמטרידות 

ביותר את המורים )70% ומעלה( היו: "קשה לתת תשומת 

לב אישית בקבוצת תלמידים גדולה )גם בינונית(", ו"אין 

תלמידים  סופית.  תשובה  רק  המחשבה  דרך  של  פירוט 

מתקשים להסביר איך הגיעו לתוצאה".

 36% )כ-  מטרידה  פחות  כהכי  שנמצאה  הסוגיה 

נגררת",  טעות  על  מורידים  "כמה  היתה:  מהמורים( 

עם  תלמיד  להעריך  "קשה  מהמורים(   35% )כ-  ואחריה 

כתב יד לא ברור". שתי סוגיות אלו זכו לדעתנו להתייחסות 

הנמוכה ביותר לא בגלל חוסר החשיבות שלהן אלא, קרוב 

גדולות  ולא מהוות שאלות  נקודתיות  בגלל שהן  לוודאי, 

ההיגד

מוטרד/ת במידה 
רבה ובמידה רבה 

מאוד

מוטרד/ת במידה 
בינונית

מוטרד/ת במידה 
מועטה וכלל לא 

מוטרד/ת

אחוזמספראחוזמספראחוזמספר

כל תלמיד הוא שונה מבחינת ידע, רמה, חוזקות, רקע, ולכן 12
3541.672428.572529.76הערכת הישגים היא לא משהו ודאי וגורף כלפי כל הכיתה.

3642.862125.002732.14השאלות לא בהתאם למה שנלמד בכיתה.13

3238.102226.193035.71קשה להעריך תלמיד עם כתב יד לא ברור.14

2833.332934.522732.14הערכה של עבודה חלקית / עבודה מלאה עם שגיאה.15

במבחן: ניקוד שווה לכל שאלה למרות שוני ברמת הקושי 16
4047.622226.192226.19)הציפיה: שאלה יותר קשה תקבל ניקוד גבוה(.

לרוב המבחנים בודקים תוצאה סופית ולא תהליך. לעתים פוסלים 17
4857.142226.191416.67תשובה שגויה למרות שכיוון החשיבה היה נכון.

18
קושי של מורה להעריך הישגים מול רצון, השתדלות ויכולת: אם 

הילד מאוד משתדל ומשקיע, אך לא בהכרח מצליח להוציא 100. 
במידה ויקבל 70 יראה מבחינתו ככישלון.

5059.522226.191214.29

אין פירוט של דרך המחשבה - רק תשובה סופית. תלמידים 19
6172.621821.4355.95מתקשים להסביר איך הגיעו לתוצאה.

הערכה סובייקטיבית של המורה )שמושפעת מהיכרות קודמת 20
3642.861922.622934.52עם התלמיד(.

5666.672023.8189.52קושי של הנבחן בהבנת ניסוח של שאלה במבחן )הבנת הנקרא(.21

קשה לתת תשומת לב אישית בקבוצת תלמידים גדולה )גם 22
6476.191720.2433.57בינונית(.

4654.762125.001720.24קושי בבדיקת שיעורי-בית.23

שליטה בחומר משתנה - כשלומדים יודעים, אבל כשלא עוסקים 24
5767.862023.8178.33בחומר שוכחים.

המיצ”ב - על כל ההכנה המכוונת שלו - האם נותן באמת תמונה 25
6678.571214.2967.14מהימנה?

ורחבות בנושא ההערכה החלופית. 

מאוסף ההיגדים ש- 50% ומעלה מהמורים רואים  בהם 

מאוד,  רבה  במידה  ואף  רבה  במידה  מטרידות  בעיות 

ניתן לראות כי נושא הבחינות בין אם מדובר במיצ"ב או 

המורים.  את  מטריד   – פנימית  בבחינה  מדובר  אם  בין 

של  מהימנה  תמונה  נותן  המיצ"ב  כמה  עד  תוהים,  הם 

אינה  הבחינה  כי  העובדה  את  ומעלים  בכיתתם,  המצב 

משקפת את תהליך החשיבה של התלמידים, ושהבחינה 

ולא בתהליך )כך, שלעתים  מתמקדת בתוצאה הסופית 

התשובה שגויה אך דרך החשיבה היא נכונה(. אלמנטים 

מורים בסוגיית הבחינות הם הרושם  נוספים המטרידים 

שתלמידים רבים אינם מבינים כלל את השאלות )בעיות 

וכן  במתמטיקה(,  הקשיים  לפני  עוד  הנקרא  בהבנת 

ולא מצליחים לבטא  שתלמידים נלחצים בעת הבחינות 
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את הידע שלהם במלואו. בעקבות כל אלה, מוטרדים המורים מהשאלה הגדולה, עד כמה יש להעריך הישגים )המתבטאים 

בתוצאה הסופית( לעומת הערכת מאמץ, יכולת, רצון והשקעה. ניכר, כי המורים היו רוצים להעריך פרמטרים אלה, אך אין 

להם את הידע כיצד לעשות זאת במקביל להערכת ההישגים. 

שתי הסוגיות המצביעות על הקושי לתת תשומת לב בקבוצה גדולה ואף בינונית, והקושי בבדיקת שיעורי בית, שקרוב 

פרמטרים  שני  לתלמיד.  לתת  שיש  והציון  ההערכה  לסוגיית  בעקיפין  קשורות  הקבוצה,  לגודל  קשורה  היא  גם  לוודאי 

אלה מובילים, בסופו של דבר, לקידום התלמיד וההבנה שלו. החוקרים העלו את ההשערה: אם אי-אפשר לתת לתלמיד 

תשומת לב כשאינו מבין את החומר, הרי שהישגיו ירדו גם אם יש לו את היכולת להצליח יותר. אם ניתנים שיעורי בית 

ועל מה יש  ניתן לדעת מה הובן  ואין אפשרות לבדוק אותם )מסיבות שונות(, הרי שלא  במטרה לקדם את התלמידים 

לחזור, ויתרה מזאת, מה עומד מאחורי חוסר ההבנה או התפיסות השגויות של התלמידים. 

מתוך השאלות הפתוחות בשאלון

מטבע הדברים, התשובות לשאלות אלה נוסחו באופנים לא אחידים, חלק מהניסוחים כוללים התייחסות ליותר מאשר 

סוגיה אחת, לפיכך ישנו קושי לקבץ אותם תחת קטגוריות אחידות. יחד עם זאת, ניתן לזהות את הנושאים המטרידים את 

המשיבים, וחשוב לדעתנו לציין אותם.

את התשובות לשאלה: "האם יש סוגיה אחרת / נוספת בהערכת תלמידים שמטרידה אותך כמורה למתמטיקה? אם כן, 

מהי?" חילקנו סביב ארבעה נושאים מרכזיים. כל נושא בחרנו להדגים בעזרת שתי תשובות לדוגמה.

טבלה 6
“האם יש סוגיה אחרת / נוספת בהערכת תלמידים שמטרידה אותך כמורה למתמטיקה? אם כן, מהי?”

דוגמאות לתשובותשם הנושאנושא

“כיצד לעשות הערכה עבור תלמידים חלשים מאוד לעומת תלמידים חזקים מאוד באותה כיתה?”השונות בכיתה1
“קושי בבחירת השאלות בהערכה כך שיתאימו  לרמת הידע של כל היושבים בכיתה - גם של ילדי 

השילוב!”

בחינות  )היקף הבחינה, 2
חרדת בחינות, עיתוי 

הבחינה(.

“האם לערוך מבחנים קטנים בסיום כל נושא? האם לערוך מבחן בעל היקף גדול, המכיל מספר 
נושאים? האם הלמידה חייבת הערכה כמותית?”

“מבחנים מדורגים/ מותאמים - מדוע בדרך כלל נותנים נוסח מבחן אחיד לכל התלמידים, ובאם 
נותנים מבחן מותאם כיצד מעריכים זאת בתעודה?”

“האם יש תחלופת הערכה אחרת במקום מיצ”ב? מלחיץ את הילדים, ההורים והמורים...”בחינת המיצ”ב 3
“הקושי במבחני המיצ”ב שרק עולה משנה לשנה - כיצד להתמודד אתו. כיצד לקדם חלשים?”

הפער בין ביצוע משימות 4
בכיתה לתוצאות המבחן

“איך לשלב את ההערכה של השיעורים הפרטניים בהערכה הכללית. כרגע זה מתבצע בעזרת 
קובץ תכנון מול ביצוע. אך יש פער בין ההתקדמות של התלמיד בעבודות ובמשימות שוטפות 

לבין הביצועים שלו במבחנים”.
“תלמיד שעובד ועושה את המשימות מצויין בכיתה אבל במבחן אינו מצליח.”

את התשובות לשאלה, "אם היית יכול/ה לקבל באופן מיידי עזרה, תמיכה או פתרון לאחת מהסוגיות המטרידות אותך, 

באיזו מהן היית בוחר/ת? נודה לך אם תוכל/י לנמק", חילקנו לחמישה נושאים מרכזיים. גם כאן נדגים כל נושא בעזרת  

תשובותיהם של המורים. 
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דיון

בנושא  מורים  המטרידות  בסוגיות  עסק  זה  מחקר 

מורים  כי  לראות,  היה  ניתן  במתמטיקה.  ההערכה 

מוטרדים מסוגיות הקשורות לשלושה תחומים מרכזיים 

סוגיות  ומהימנות,  לתוקף  הקשורות  סוגיות  בעבודתם: 

בתחום  לידע  הקשורות  וסוגיות  להטרוגניות,  הקשורות 

ההערכה. 

עסקו  ההערכה  ומהימנות  לתוקף  הקשורות  הסוגיות 

בשאלות כמו מה אנו מעוניינים להעריך; כיצד נעריך זאת 

נאמנה  משקפת  שלנו  ההערכה  האם  נדע  כיצד  כראוי; 

את המציאות, כמו גם את מה שאנו מעוניינים להעריך; 

טבלה 7
“אם היית יכול/ה לקבל באופן מיידי עזרה, תמיכה או פתרון לאחת מהסוגיות המטרידות אותך, באיזו מהן היית בוחר/ת? נודה 

לך אם תוכל/י לנמק”.

דוגמאות לתשובותשם הנושאנושא

כיצד לתת תשומת לב לקבוצה גדולה. אני מרגישה שאני רוצה לגעת ולדעת על כל ילד, אך גודל הכיתה1
מספרם הרב של הילדים בכיתה לא מאפשר זאת. במיוחד שזו כיתה כביכול רגילה אבל מלאה 

במורכבות, הן מבחינה רגשית והן מבחינה קוגנטיבית חברתית ולימודית.”
“הייתי בוחרת בסוגיית כיתה מאוכלסת שמספר התלמידים רב מאוד. פיצול הכיתה חלוקה 

לרמות יכולה לתרום מאוד. ועל כן תהיה התקדמות בחומר מצד התלמידים ומעבר לכך אהבת 
המקצוע. יצור שיח משותף בין הקבוצה שפחות או יותר אותה רמה.”

פערים בכיתה )שונות 2
ותלמידים חלשים(

“אני מלמד תלמידים חלשים והשכחה היא בעייתית מאוד. קשה למצוא את הדרך להעריך מה 
נשאר באמת לאחר זמן.”

“ אני צריכה עוד טיפים כיצד להעלות את הבינוניים והמתקשים לרמה יותר גבוהה.”

הפער בין הציון במבחן 3
ליכולת התלמיד 

“שהתלמיד מבין ויודע אבל הציון נמוך בחרתי בזאת כי באמת עושה לי התלבטות.”
“התלמיד מבין את החומר בכיתה, במבחן הוא נכשל או מקבל ציון נמוך הנמצא בפער יחסית 
לידע - מאוד מטריד אותי המצב של התלמיד שכשאני יושבת אתו, אני רואה את ההבנה שלו, 
ורואה שהוא יודע את החומר ובמבחן הוא לא מצליח. לאחר המבחן, הוא יכול לשבת, ללא כל 

הסברים נוספים ולפתור נכון את אותם התרגילים בהם שגה במבחן.”

 על הצורך בהערכה 4
חיצונית

“הייתי מעוניינת לקבל הסבר לגבי הצורך במבחני המיצב. הילדים נלחצים מהמבחן והמבחן 
עצמו אינו משקף את רמת ידיעותיהם הכללית שאינה באה לידי ביטוי. לדעתי המבחן הזה 

מיותר  והתוצאות שלו גורמות רק לתחרות בין בתי הספר בלי לבדוק לעומק מה היה הרקע של 
הנבחנים, מבחינת רמה סוציואקונומית או לקויות למידה וכו’.”

“הסוגיה האם התלמיד הכין לבד את העבודה ולא נעזר באף אחד, מאחר ולהרבה תלמידים יש מהימנות הערכה5
מורים פרטיים, אשר מכינים במקומם עבודות ושיעורים ברמה מאוד גבוהה, שלא מתבטאת 

בעבודת התלמיד בכיתה.”
“כיצד להעריך תלמיד בעבודה משותפת והאם התלמיד נעזר בחבר.”

מה עלינו לכלול בהערכה שלנו; כיצד ניתן לדעת האם אנו 

מעריכים את התלמיד ועבודתו או את עבודת מי שסייע 

לא  עבודות  חלקיות,  עבודות  מעריכים  כיצד  בכך;  לו 

תלמידים  להעריך  ניתן  כיצד  נגררות;  טעויות  או  ברורות 

להעריך  ניתן  כיצד  שלהם;  השונות  את  שמשקף  באופן 

פרמטרים לא מדידים ולא חד-משמעיים כמו מוטיבציה 

והשקעה וכן הלאה. 

הסוגיות הקשורות להטרוגניות עסקו, בין השאר, בשאלות 

של התמודדות עם פערים גדולים בכיתה; תלמידים עם 

צרכים מיוחדים; הערכת התקדמות אישית של כל תלמיד 

ביחס לעצמו; התאמת משימות לתלמידים שונים; צורך 

בכלים וידע לעבודה עם תלמידים מתקשים ועוד.
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יעילות הכשרת המורים בקורסים ממוקדים בכלל. יתכן, 

למורים  נגיש  שיהיה  ההערכה,  בתחום  מקצוע  איש  כי 

העולים  לצרכים  מדוייק  מענה  לתת  ויוכל  הספר  בבית 

בשטח, יהווה מודל למידה טוב יותר למורים, וישפיע על 

ההתקדמות והשיפור של המורים בתחום זה יותר מאשר 

הכשרה נקודתית אחת לכמה שנים. מעניין יהיה להשוות 

בין התרומה של תכניות להכשרת מורים לבין נוכחותו של 

איש מקצוע המלווה את המורים לאורך זמן. 
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פינה דידקטית

 מגדל... 
זה לא רק חברת ביטוח...

ד״ר חנה לב-זמיר
ראש החוג לחינוך מתמטי במכללת אורנים 

ומרצה לדידקטיקה של הוראת המתמטיקה במכללה.
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למידה משמעותית

ידע  הבניית  של  אישי  תהליך  היא  משמעותית  “למידה 

שבמהלכו הלומד מעורר שאלות, מאתר מקורות מידע, 

של  בהקשר  לו  הרלוונטי  חדש  ידע  ויוצר  מידע  מעבד 

יחסי גומלין” )חוזר מנכ”ל למידה משמעותית, 2014, עמ’ 

זו, רלוונטית ללומד ומזמנת עשיית הקשרים  5(. למידה 

מנטליים, רגשיים וחברתיים. היא מזמנת למידה בסגנונות 

שונים, בתוך הכיתה ומחוצה לה, באמצעים מגוונים, ספרי 

ומאפשרת  וכד’,  מומחים  אינטרנטיים,  מקורות  לימוד, 

למידה בהרכבים שונים, אישית, בזוגות או בצוותי עבודה, 

מערבת את הלומד בתהליכי הלמידה, תורמת לתהליכי 

צמיחה הדדיים )וידיסלבסקי, 2014; הרפז, 2011(. 

אינטראקציה  תוך  מתקיימת  המשמעותית,  הלמידה 

הלומדים.  אצל  פנימיים  תהליכים  שמעוררת  חברתית 

באמצעות אינטראקציה זו, יחשפו הלומדים למגוון דעות 

וסגנונות, שיסייעו להם להבנות את הידע שלהם )דרסלר, 

סלע ומזור, 2014(.

לתהליכי למידה משמעותיים כוח נוסף, בעצם ההזדמנות 

גבוהות,  חשיבה  מיומנויות  המטפחת  למידה  לחוויית 

לשליטה  מעבר  בתובנה  שימוש  המתמטי,  ובהקשר 

מאפיינים  בעלת  זו,  למידה  ביצועית.  אלגוריתמית 

התומכים בטיפוח יצירתיות, כמו: העלאת רעיונות, מגוון 

באסטרטגיות,  מגוון  שימוש  פתרון,  דרכי  ומגוון  תוצרים 

מזמן  זה,  למידה  תהליך  מקורי.  פתרון  להציג  ויכולת 

שאילת שאלות חדשות, והמראה למחוזות חדשים אשר 

לא בהכרח תוכננו על-ידי המורים )לב-זמיר, 2015(. אחת 

הינה  משמעותית,  בלמידה  התומכות  ההוראה  מדרכי 

בין  ומגשרת  בגישה האינטגרטיבית, המקשרת  ההוראה 

בין תחומי  וחותרת לשבירת מחיצות  רבים,  תחומי דעת 

דעת. 

הוראה אינטגרטיבית

הארגון השכיח של ידע בבית הספר מושתת על הוראה 

על-פי תחומי דעת. לעתים רבות לימוד זה מאופיין בנתק 

מגדל... זה לא רק חברת ביטוח...

חנה לב-זמיר

הקדמה

מגדלי המים מהווים קרקע פורייה ללמידה משמעותית 

מהוויה  חלק  והינם  ישוב,  בכל  מצויים  הם  ורלוונטית. 

היסטורית ותרבותית במדינת ישראל ובעולם כולו.

בפעילות שאתאר, אתייחס למגדלי המים כנקודת מוצא 

ללמידה, המקשרת ומגשרת בין תחומי דעת רבים. תחום 

אך הפעילות  הוא המתמטיקה,  לפעילות שתוצג  הדעת 

לתחומי  זה  דעת  תחום  בין  מחיצות  לשבירת  חותרת 

עיצוב,  גאוגרפיה,  תרבות,  היסטוריה,  כמו:  אחרים,  דעת 

ארכיטקטורה ועוד. 

מגדלים  זאת,  עם  גלילית,  צורתם  המים  מגדלי  מרבית 

או  מנסרות,  חרוט,  כצורת  צורתם  ובעולם  בארץ  רבים 

גופים הנדסיים אחרים. מבחינה ארכיטקטונית, יש בהם 

של  תפקידם  מלבד  אחת.  היא  מטרתם  אך  ושוני,  דמיון 

בעין  בהם  להתבונן  ניתן  מים,  כמקור  אלה  מגדלים 

גאומטרית ולזהות ביניהם צורות וגופים רבים ומגוונים. 

רכזת  בשיתוף  תוכננה  זה,  במאמר  שתוצג  הפעילות 

המתמטיקה בביה”ס היסודי בנהלל, במטרה לבחון דרכים 

ובניית תשתית לתהליכי  יחידת הוראה,  יצירתיות לתכנון 

למידה משמעותיים. לצורך תכנון היחידה, נבחן בקפידה 

ומהן  הלימודים,  תכנית  על-פי  הנדרש  המתמטי  הידע 

לחיי  משמעותי  באופן  זה  ידע  לקשור  ניתן  בהן  הדרכים 

מנת  על  הנדרש  הכללי  הידע  נבחן  במקביל,  היום-יום. 

להפיק את המרב מתהליך הלמידה. לאור האמור לעיל, 

6 תלמידי  נבחרה על-ידי רכזת המתמטיקה קבוצה של 

להתנסות  המתאימה  כקבוצה  היסודי,  בביה”ס  ו  כיתה 

זו,  בתכנית המוצעת. חשוב לציין שניתן לבצע בפעילות 

וכן  ובעולם,  בארץ  מקום  בכל  מים  מגדל  לכל  התאמות 

ניתן להתאימה לכל כיתה ברמת התוכן והעניין. 

תהליך הלמידה המוצע, מחזק את הקשר בין המתמטיקה 

לחיי היום-יום ותורם לראיית המתמטיקה כחלק בלתי נפרד 

משמעותית  שתהיה  באופן  עוצבה  הפעילות  מהמציאות. 

לתלמידים, ותיתן טעם ללימוד תכנים מתמטיים שלעתים 

קרובות התלמידים לא יודעים לשם מה הם נלמדים.
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מעט על מגדלי המים

שעברה,  במאה  העולם  ברחבי  נבנו  רבים  מים  מגדלי 

בעשורים הראשונים של המאה ה- 20. עיקר תפקידם היה 

מאגר מים ויצירת לחץ שיאפשר הספקה סדירה של מים 

לבתי התושבים. מגדלי המים נבנו במקום גבוה בישוב או 

בראש גבעה סמוכה לישוב, כדי שמשקל המים ייצור לחץ 

את  החליפו  המשוכללות  המשאבות  כיום  בברזים.  מים 

מגדלי המים, והם כבר אינם משמשים לייעודם המקורי. 

חלקם נחשבים לציוני דרך ארכיטקטוניים, וחלקם הפכו 

לדירות מגורים, למסעדות, למוזיאונים ועוד.

בישראל, בטרם הוקמה המדינה, כל ישוב יהודי בנה מגדל 

מים משלו. מגדלי המים היו סמל לקדמה, למודרניזציה 

מגדל  מהישובים,  בחלק  בארצו.  היהודי  העם  ולתחיית 

מגדל  למשל  כמו  הישוב,  מסמל  כחלק  מופיע   המים 

המים המופיע בסמל העיר נהריה.

מהוויה  חלק  והנם  ישוב  בכל  מצויים  המים  מגדלי 

שימשו  בארץ,  מבודדים  בישובים  ותרבותית.  היסטורית 

מגדלי המים גם כמגדלי תצפית, שמירה ותקשורת עם 

ישובים סמוכים. מסיבה זו היו מטרה להפגזות, ומסיבה 

זו, הפכו מגדלי המים המחוררים למיתוס גבורה מקומי, 

כדוגמת מגדל המים בקיבוץ נגבה.

סיפורים רבים נרקמו סביב מגדלי המים, ואלה מעידים על 

ייעודם הכלכלי, אך גם על תפקידם החברתי והתרבותי, 

יוסי רנרט לנכדו, על מגדל המים  כמתואר בשיר שכתב 

בנחלת יצחק. דור דור ומגדליו: סיפור מגדל המים בנחלת 

יצחק.

כולם  דומה:  מבנה  ובעולם,  בארץ  המים  מגדלי  לכל 

או  בסולם  המוביל  סגור  מבנה  או  מעמודים  מורכבים 

במדרגות אל מאגר המים. המבנה הסגור שימש במקומות 

ומעליו  ולימוד תורה,  רבים כמקום להתכנסות, לתפילה 

נמצא מאגר המים, כדוגמת מגדל המים ברחוב החשמל 

בתל-אביב. על-אף הדמיון הרב בין המגדלים לכל מגדל 

סיפורו, ולכל מגדל צורתו.

בעין  בהם  להתבונן  ניתן  מים,  כמקור  ייעודם  מלבד 

מתמטית ולזהות בהם מגוון צורות וגופים.

נוכחותו של מגדל מים כמעט בכל ישוב  על אף עובדת 

ובכל שכונה, ממש מעבר לפינה, כשנשאלים אנשים על 

ובהיעדר  ידע,  של  רב  בעומס  השונים,  הדעת  תחומי  בין 

זאת,  הוראה  גישת  לעומת  ללומד.  הרלוונטית  משמעות 

בהקשריות  המאופיינת  באינטגרטיביות,  הדוגלת  גישה 

ומאופיינת  הלומד  של  לעולמו  מקושרת  ורלוונטיות, 

באותנטיות, ובכך הופכת את הידע לנגיש יותר ומשמעותי 

ודושניק,  בן-יהושע  צבר   ;2001 )נבו,  הלומדים  עבור  יותר 

 .)1998

מתמקד  בהוראה,  אינטגרטיבית  בגישה  העוסק  השיח 

בשלושה מודלים עיקריים: מודל רב-תחומי - בו מלמדים 

ייחודיותו  נושא או מושג, תוך שימת דגש על שמירה על 

בכל תחום דעת, וביטויו הייחודי בתחומי דעת שונים. מודל 

בין-תחומי - בו נקודת המוצא היא תחום הדעת, אך הוא 

נוספים.  דעת  תחומי  לבין  בינו  המחיצות  לשבירת  חותר 

ורלוונטי  וגמישות  בדינאמיות  מאופיין   - על-תחומי  מודל 

למציאות הלומד. הלמידה מתרחשת סביב רעיון או מושג 

תוך בחינת קשרים לתחומים אחרים )עמית, 2010(.

מושתתת  המים”,  מגדלי  “בעקבות  המתמטית  הפעילות 

ידע  על  מבוססת  הפעילות  הבין-תחומי.  המודל  על 

נושאים  בין  קושרת  התלמידים,  של  דיסציפלינרי 

במתמטיקה )גאומטריה ואריתמטיקה - מבנה וחישובים(,  

לאילו  הקימו?  מתי   - היסטוריה  כמו:  נוספים,  ותחומים 

מטרות הוקמו המגדלים? פיסיקה - כיצד סיפקו המגדלים 

מים לתושבים? תרבות וחברה - כיצד נרקמו חיי התרבות 

והחברה סביב מגדל המים? ארכיטקטורה - כיצד תוכננו, 

עוצבו ונבנו המגדלים? כיצד תוכנן הישוב וכיצד המגדלים 

שינו את פניהם בחלוף השנים?. פעילות זו, קושרת נושא 

דיסציפלינרי לעולמו של התלמיד, ומאופיינת במידה רבה 

של אותנטיות ומשמעות )נבו, 2001(. בפעילות מעורב ידע 

למורה  הן  והנעה  הנאה  אישי,  עניין  התלמיד,  של  קודם 

)המתכנן( והן לתלמיד. הפעילות משלבת בין למידה תוך 

להמשך  הצעות  ומספקת  כיתתית,  חוץ  ולמידה  כיתתית 

פעילות בכיתה ומעבר לה. כפי שיתואר במאמר, ניתן יהיה 

ללמוד, כיצד התלמידים הביאו לידי ביטוי ידע רב וחשיבה 

יצירתית, אשר באה לידי ביטוי בתכנון הדרכים לחישוב נפח 

מאגר המים. תהליך הלמידה, תרם לפיתוחן של מיומנויות 

קומוניקטיביות באמצעות עשיית ההקשרים ההיסטוריים, 

התרבותיים והחברתיים וההיבטים המתמטיים.

http://www.mapah.co.il/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5-%D7%A0%D7%92%D7%91%D7%94/
http://www.mapah.co.il/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5-%D7%A0%D7%92%D7%91%D7%94/
http://tourtelaviv.co.il/?page_id=116
http://tourtelaviv.co.il/?page_id=116
http://tourtelaviv.co.il/?page_id=116
http://tourtelaviv.co.il/?page_id=116
http://tourtelaviv.co.il/?page_id=116
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איור 3: 
)בעמק  זבדה  מנשיה  בכפר  חרוט,  בצורת  מים  מגדל 

יזרעאל(.

איור 4: 
מגדל מים בצורת כדור באטלנטה.

ממחומשים  הבנוי  פאון  בצורת  מים  מגדל  יש  באירלנד 

)ראו איור 5(. קיימים מגדלי מים אחרים, שאינם פאונים 

ואף לא גלילים )ראו איור 6(.

איור 5:
מגדל המים, פאון הבנוי ממחומשים, באירלנד.

  

צורתם  את  מציינים  מרביתם  המים,  מגדלי  של  צורתם 

הגלילית. ההפתעה מהחשיפה למגוון מגדלי המים ועושר 

צורותיהם היתה הבסיס לפעילות שתתואר בהמשך.

בארץ  המים  מגדלי  של  הצורות  לעושר  דוגמאות  להלן 

ובעולם. חלקם מוסווים בצמחייה עבותה, וחלקם עוטרו 

כל  ליד  אחרים.  איורים  או  היסטוריה  המדברים  בציורים 

מגדל מים מצוין מקומו בארץ או בעולם.

דוגמה למגדלי מים בצורת גלילים )ר' איור 1(,  מנסרות 

מים  מגדלי  כמוהם   ,)3 איור  )ר’  וחרוטים   )2 איור  )ר' 

רבים בארץ ובעולם. יש מקומות בעולם, לדוגמה בכווית 

ובאטלנטה, שם מגדלי המים בצורת כדורים )ר’ איור 4(:

איור 1:
ובכפר  )מימין(  יעקב  בזיכרון  גלילים  בצורת  מים  מגדלי 

יהושע )משמאל(.

איור 2:
נהלל  במושב  משושה  מנסרה  בצורת  המים  מגדל 
בקיבוץ  מרובעת  מנסרה   בצורת  המים  ומגדל  )מימין(, 

מרחביה )משמאל(.
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איור 8:
מגדל המים בקרית-טבעון, המשמש היום כמוזיאון.

לאדריכלים  עיצוב  תחרות  בארץ  התקיימה   ,2010 בשנת 

וסטודנטים, במטרה להציע רעיונות לשימור וייעוד מחדש 

של מגדלי המים. ניתן לראות את מגוון ההצעות המקוריות 

לעיצוב מחדש, באתר תחרות מגדלי מים. 

נוכח בסביבה הקרובה, סיור  עצם היותו של מגדל המים 

ההיבטים  בין  גשר  להוות  עשוי  ישוב,  בכל  המים  למגדל 

הידע  לבין  וחברתיים,  תרבותיים  גאוגרפיים,  ההיסטוריים, 

המתמטי שנרכש במהלך שנות הלימודים בכיתות היסוד. 

מגדלי המים ותכנית הלימודים 

בגאומטריה

במהלך שנות הלימודים בבית הספר היסודי, החל מכיתה 

אודות  הידע שלהם  את  בונים  ו, התלמידים  כיתה  ועד  א 

צורות, ברמת זיהוי ושיום תכונות, ויחסי הכלה של מצולעים 

- עם דגש על משולשים ומרובעים, גופים הנדסיים - עם 

פאונים  חרוטים,  גלילים,  פירמידות,  מנסרות,  על  דגש 

התלמידים  עוסקים  בו-זמנית  אחרים.  וגופים  משוכללים 

במדידות - יחידות אורך, שטח ונפח, חישובי היקף ושטח 

וחישוב נפחים. בנוסף למיומנויות  ועיגול  מצולעים, מעגל 

אלה, הם לומדים לסרטט, לחקור ולאמוד כמויות.

במאמר זה, אציג תהליך למידה שהתבצע עם קבוצה של 

עמק   - בנהלל  היסודי  הספר  בבית  ו  מכיתה  תלמידים   6

בין  וקושר  בין התחומים,  יזרעאל. תהליך הלמידה משלב 

והידע  המים  מגדל  אודות  לעיל  שצוינו  ההיבטים  מגוון 

המתמטי של התלמידים.

איור 6:
מגדל המים ברמת-ישי )מימין(, ומגדל המים בבית-לחם 

הגלילית )משמאל(.

את  החליפו  המודרניות  המשאבות  השנים,  בחלוף 

התפקיד אותו מלאו מגדלי המים, ואלה מהווים כיום ציוני 

דרך היסטוריים, תרבותיים ועיצוביים. רבים ממגדלי המים 

דוגמאות  באיורים.  ומקושטים  ובחגים,  באירועים  מוארים 

ניתן  המים,  מגדלי  של  המקורי  ובתפקיד  במראה  לשינוי 

איור  )ר’  המושבה  במרכז  המגדל  בזיכרון-יעקב.  לראות 

של  דיוקנו  חלון,  של  מציור  ניבט  המעטפת,  במרכז   ,)1

הברון ג’יימס אדמונד דה רוטשילד, שנחשב ל”אבי הישוב 

מדינת  של  בהיסטוריה  משמעותית  דמות  והיה  היהודי”, 

המאפיינות  גפן  של  זמורות  מעטרות  דמותו  את  ישראל. 

את הכרמים סביב למושבה. מגדל המים בברלין, )ראו איור 

ומסעדות  בתי-קפה  בו  חברתי,  מפגש  מקום  מהווה   ,)7

ובמרכזו המגדל שהוסב לקיר טיפוס לילדים ונוער. מגדל 

המים בקרית טבעון, הוסב למוזיאון )ר’ איור 8(. בבריטניה, 

מגורים,  לבית  שהוסב  מים  מגדל  מצוי  תורפנס,  בעיירה 

המכונה “בית בעננים”. גובהו 21 מטרים ובתוכו 68 מדרגות.

איור 7: 
מגדל המים בברלין, המשמש היום כקיר טיפוס.

http://www.bezalel.ac.il/watertowers/index.html
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גופים. ידע זה הינו בסיס חיוני לפעילות שהתקיימה מחוץ 

לכותלי הכיתה.

במאמר  בהרחבה  המתואר  הפעילות,  של  השני  השלב 

זה, התקיים בין העמודים המהווים בסיס למאגר, כשמעל 

ונמשך שעה   )9 איור  )ראו  ראשי התלמידים מגדל המים 

השלט  קריאת  היתה  הפעילות  של  תחילתה  וחצי. 

המתאר עובדות על מגדל המים, מתי הוקם ולמה שימש. 

מספר  כמו:  לחישובים  ראשוני  בסיס  היתה  זו  פתיחה 

השנים שחלפו מיום הקמתו ועד היום, מיום הקמתו ועד 

בהמשך  סביהם.  של  הוריהם,  של  שלהם,  הלידה  שנת 

גאומטרית:  בעין  במגדל  להתבונן  התלמידים  התבקשו 

הבונים  המצולעים  למאפייני  לצורתו,  מהתייחסות  החל 

ולתכולת  לגובהו  באשר  אומד  ולחישובי  להשערות  אותו, 

מ”ר(  )סמ”ר,  השטח  האורך,  הגובה,  מושגי  שבו.  המים 

והנפח )סמ”ק, מ”ק( קיבלו משנה תוקף, עקב המשמעות 

)להכיל  הוקם  והמטרה לשמה  בין מגדל המים  הקושרת 

מים(. 

פעם  ולא  רבים  גאומטריים  מושגים  עלו  זה,  בתהליך 

נדרשנו לעצור, לבחון אותם ולחדד הגדרות. להלן העובדות 

שנועדו  והשאלות  בנהלל,  המים  מגדל  על  הגאומטריות 

להבהיר את המושגים שעלו: 

מגדל המים בנהלל הינו פאון - מהו פאון? 	 

מנסרה? 	  מאפיין  מה   - משושה  מנסרה  הינו  הפאון 

למה היא קרויה בשם מנסרה משושה?

בסיסי המנסרה משושים משוכללים - מה מאפיין את 	 

איך  משוכלל?  מצולע  מאפיין  מה  המנסרה?  בסיסי 

ייראה משושה שאינו משוכלל?

המגדל הינו מנסרה משוכללת - איזו מנסרה נקראת 	 

מנסרה משוכללת?

למגדל 6 פאות מעטפת – מה הן פאות מעטפת?	 

פאות המעטפת הן ריבועים חופפים – מה תכונתו של 	 

הריבוע? מה משמעות החפיפה של הריבועים? 

לאחר השיח הגאומטרי הראשוני, הרחבנו את הפעילות 

לאמוד  התבקשו  התלמידים  זה,  בשלב  המתמטית. 

ללא  המאגר  גובה  ואת  המגדל  בסיס  צלעות  אורך  את 

העמודים שמתחתיו.

עבור  פשוט  תהליך  אינו  האורך  מידות  שאומדן  נראה 

התלמידים. מכיוון שעמדו מתחת לבסיס המשושה, יכלו 

מגדל המים בנהלל

 - למגדל המים בנהלל, צורת מנסרה משושה משוכללת 

ריבועים  המעטפת  ופאות  משוכללים,  משושים  בסיסיה 

)ראו איור 9(. 

איור 9: 
מגדל המים בנהלל.

ומוקם במרכזו  בין השנים 1924-1923  מגדל המים הוקם 

הוקם  המגדל  המתיישבים.  בתי  נבנו  סביבו  המושב,  של 

כחלק ממפעל מים שתחילתו בייבוש הביצות שהציפו את 

עמק יזרעאל, והמשכו באספקת מים שמקורם בארבעה 

מעיינות בסביבת נהלל.

בסמוך למגדל המים, ממוקם בית הספר היסודי. התלמידים 

מכירים את מגדל המים מקרוב, כסמל היסטורי, אך מעולם 

לא בחנו אותו בעין מתמטית. 

התלמידים  ד,  בכיתה  הלימודים  תכנית  דרישות  על-פי 

ו, לאחר שלמדו לחשב  ובכיתה  למדו לחשב נפח תיבות, 

שטח מצולעים ושטח עיגול, למדו לחשב נפח גופים. בדרך 

הכיתה  כותלי  בין  מתרחשים  אלה  למידה  תהליכי  כלל 

במנותק מקונטקסט כלשהו. מטרת הפעילות המתוארת 

להלן היא לחשב את נפח המים במגדל, כשחישוב הנפח 

מקבל משמעות: מהי כמות המים שמכיל המאגר? 

תיאור הפעילות

שיח ראשוני

הכיתתית  במסגרת  התקיים  הפעילות,  של  ראשון  שלב 

עם רכזת המתמטיקה. תכלית הפעילות המקדימה היתה 

ריענון הזיכרון בכל הקשור לחישובי שטח מצולעים, ונפח 
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קובייה. ת

מה מאפיין קובייה? מ

כל הפאות ריבועים. ת

סמ”ק זה קובייה שמידותיה 1 ס”מ. את נפח המגדל  מ

נמדוד בקוביות קטנות של 1 ס”מק?

בקוביות  ת למדוד  אפשר  מדי.  קטן  זה  פתאום...  מה 

גדולות יותר של מטר.

ואיך נראית קובייה שמידות צלעותיה 1 מ’? מ

ההתחברות   - לאומדן  בדרך  נוספת  משוכה  הייתה  זו 

לגובה שלהם )בערך 1.5 מ’(. ארבעה תלמידים יצרו ריבוע 

שמידות צלעותיו בערך מטר )מעט פחות מגובהם( ונתנו 

ולדמיין  בערך,  “לראות”  להם  איפשר  זה  לזה.  זה  ידיים 

מטר מעוקב.

אותנו  חייבה  מים,  מעוקב  מטר  של  המשמעות  הבנת 
להתייחס למידות נפח, כדי להבין כמה ליטרים של מים 

את  בפניהם  ציינתי  הזמן,  קוצר  מפאת  מעוקב.  במטר 

מים.  ליטרים   1000 מכיל   מים  מעוקב  שמטר  העובדה 

את  להבין  התלמידים  של  הניסיון  את  מתאר   ,2 דיאלוג 

המשמעות הכמותית של מטר מעוקב מים, בהקשר מחיי 

היום-יום.

דיאלוג 2: 
מהו נפח המאגר?  

בואו נדמיין.... מה זה אומר 1000 ליטר?  מ

1000 בקבוקים של ליטר, או 500 בקבוקים של 2 ליטר.        ת

אז כמה “קוביות” מטר יכול המאגר להכיל? מ

ניתן היה לראות כיצד הם מתחילים לתהות כמה “קוביות 

החלו  הזהירות  התשובות  למגדל.  להיכנס  יכולות  מטר” 

עשרים...  עשר...  “שתיים...  קטנים:  בצעדים  כאן  גם 

חמישים...”

ואיך נחשב במדויק? מ

לחשב  ת למדנו  לא  אבל  הגובה.  כפול  הבסיס  שטח 

שטח משושה.

שטח של אילו מצולעים אתם יודעים לחשב? מ

של  ת משולשים,  של  ריבוע,  של  מלבן,  של  שטח 

מקבילית.

לימדה  ת המורה  טרפז,  של  שטח  לחשב  גם  יודע  אני 

אותנו. 

על-פי  נדרש  אינו  הטרפז  שטח  שחישוב  לציין  חשוב 

לווה  האומדן  הצלע.  אורך  את  ולאמוד  למעלה  להביט 

בהיסוסים:  “חצי מטר?... מטר?...” ואז, אחד התלמידים 

מפריסת  יותר  הצלע  שאורך  וראה  לצדדים  ידיים  פרס 

הידיים של ילד ואמר: “זה אפילו יותר משני ילדים )פריסת 

ידיים של שני ילדים(”. לשאלתי איך נוכל ללמוד מכך על 

לא  מטר.  באמצעות  למדוד  שנוכל  הציעו  הצלע,  אורך 

היה בידינו מכשיר מדידה, על כן, הצעתי להם לבחון את 

והגובה שלהם. ה”גילוי”  הקשר, בין אורך פריסת הידיים 

צלע  אורך  את  לאמוד  להם  עזר  אורך,  באותו  שמדובר 

למסקנה  והגיעו  ידיהם  את  פרסו  ילדים  שני  המשושה. 

שאם גובה של אחד מהם 1.50 מטר ושל השני 1.45 מטר, 

המשושה  צלע  שאורך  מכיוון  אבל  מטרים,   3 כמעט  זה 

 2.5 כ-  אורכו  את  העריכו  הם  יותר,  קצר  להם  נראה 

3 מטרים,  זה, המידה המדויקת, של  מטרים. רק בשלב 

בפאות  שדובר  מכיוון  יותר.  משמעותית  להם  הייתה 

)גובה  המנסרה  שגובה  לציין  ידעו  ריבועיות,  מעטפת 

המאגר עצמו(, גם הוא 3 מטרים.

בשלב זה התחברנו למטרת הפעילות.

אומדן וחישוב מדויק של נפח מאגר המים

נפח  מחשבים  כיצד  למדו  התלמידים  לעיל,  שצוין  כפי 

להשתמש.  יש  מידה  יחידות  באילו  יודעים  ואף  מנסרה, 

להכיל,  המגדל  שיכול  המים  נפח  את  לאמוד  לבקשתי 

מיומנויות  להיעדר  נוספת  עדות  היתה  תשובתם 

תהליכים  על  בהישענות  הצורך  גם  כמו  אומדן,  של 

פרוצדורליים: “איך אנחנו יכולים לדעת? אין לנו מידות”. 

שניתן  כפי  המאגר.  נפח   -  1 לדיאלוג  הובילה  תשובתם 

ללמוד מהדיאלוג, התלמידים הכירו את יחידות הנפח אך 

לא הבינו את המשמעות שלהן.

דיאלוג 1: 
נפח המאגר )מ- מורה, ת- תלמיד(

מה משמעות הנפח בהקשר של מגדל המים? מ

כמה מים יכולים להיכנס למגדל. ת

ובאילו יחידות מידה מודדים נפח? מ

בסמ”ק... לא זה )המאגר( גדול... זה בקוב. ת

מה זה קוב? מ

משלא ידעו את משמעות המונח, המשכתי.

איזו מילה מסתתרת במילה “קוב”?  מ



עמוד 51 מספר חזק 2000 | גיליון מספר 28 | מאי 2017

איור 12:
הצעות של התלמידים לחלוקת בסיס המגדל - המשושה

באמצעות 	  המשושה  שטח  חישוב 

חישוב שטח משולשים: המשושה מכיל  

משולש שווה צלעות ו-3 משולשים שווי 

שוקיים קהי זווית חופפים

שווי 	  משולשים  ו-2  דלתון  גם  ואפשר 

שוקיים קהי זווית חופפים...

ואפשר גם 2 משולשים ישרי זווית חופפים 	 

ו-2 משולשים קהי זווית חופפים...

מגוון  גילוי  מהנה.  התלמידים  עבור  הייתה  זו,  פעילות 

הדרכים לחלוקת המשושה, היה מפתיע. כל תלמיד תיאר 

את המצולעים בהצעה שלו. 

כל תלמיד התבקש לבחור באחת ההצעות ולחשוב לאילו 

היחיד  יזדקק על מנת לחשב את השטח. הנתון  נתונים 

שהיה ידוע להם, היה אורך צלע המשושה. 

חשוב לציין שברמת מורה, ידע זה מספיק על מנת לחשב 

האחרות  המידות  כל  את  פיתגורס(,  משפט  )באמצעות 

הנדרשות, אלא, שהיעדרותו של ידע זה אצל התלמידים, 

חייבה מתן נתונים.

מהם  לציין  עליו  והיה  ההצעות,  באחת  בחר  תלמיד  כל 

הנתונים שהוא זקוק להם, כמו: אורך צלע המלבן, גובה 

לאור  ניתנו  הנתונים   .)13 איור  )ראו  וכדומה  המשולש 

בקשותיהם.

איור 13:
נתונים לחישובי שטח המצולעים.

h = ’1.5 מ

a = ’3 מ

a = ’3 מa = ’3 מ

h 
= 

מ’
 5

.2

h = ’2.6 מ

שכולם  ובדקו  וחישבו  במחשבונים  נעזרו  התלמידים 

הגיעו לאותו שטח )23.4 מ”ר(. בהמשך חישבו את נפח 

המאגר: 70.2 מ”ק = 3 × 23.4.

לגבי  שלהם  לאומדן  חזרנו  המדויק,  החישוב  בעקבות 

להשתמש  ידע  שהתלמיד  נראה  הלימודים,  תכנית 

בנוסחה לחישוב שטח הטרפז אך לא ידע להסבירה. עם 

הידע הזה יצאנו לדרך.

משושים  מסורטטים  ועליו  דף  קיבלו  התלמידים 

משוכללים. הם התבקשו לחלק את המשושים למצולעים 

שטח  את  לחשב  באמצעותם  ושיוכלו  מכירים,  שהם 

המשושה )ראו איור 10( ובהמשך החלוקות שהציעו )ראו 

איור 11 ואיור 12(. 

איור 10:
התלמידים מחלקים את המשושה למצולעים. 

איור 11:
הצעות של התלמידים לחלוקת בסיס המגדל - המשושה    

חישוב שטח המשושה באמצעות חישוב 	 

שטח המלבן ושטח שני משולשים שווי 

שוקיים קהי זווית

באמצעות 	  המשושה  שטח  חישוב 

חישוב שטח טרפז: המשושה מכיל שני 

טרפזים שווי שוקיים חופפים

באמצעות 	  המשושה  שטח  חישוב 

מכיל  המשושה  מעוין:  שטח  חישוב 

שלושה מעוינים חופפים

באמצעות 	  המשושה  שטח  חישוב 

חישוב שטח משולשים: המשושה מכיל 

שישה משולשים שווי צלעות חופפים
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מקורות

דרסלר, מ’, סלע, ל’, מזור, ש’ )2014(. למידה משמעותית 	 

אוחזר   .7-1  ,37 אאוריקה,  תומכות.  תיאוריות   –

https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/ מתוך: 

uploads/2015/02/newspaper37-docs03.pdf
 	 - ולמידה  הוראה  על  הערות   .)2011( י’  הרפז, 

מתוך:  אוחזר  ראשה.  אבני  מכון  ששכחו.  למנהלים 

http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/
Pages/86.aspx

משמעותית. 	  למידה   .)2014( מ’  וידיסלבסקי, 

https://www. :מתוך אוחזר   .9-1  ,37 אאוריקה, 

matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/
newspaper37-doc01.pdf

ישראל. משרד החינוך )2014(. חוזר מנכ”ל – למידה 	 

משמעותית - משהו טוב קורה עכשיו – אבני דרך בלמידה 

http://meyda. מתוך:  אוחזר  ירושלים.  משמעותית. 

education.gov.il/files/lemidaMashmautit/
chozer/index.html

הטמון 	  היצירתי  הפוטנציאל   .)2015( ח’  לב-זמיר, 

בעיות  בפתרון  יצירתיות  בתוך:  שגרתית.  לא  בבעיה 

במתמטיקה: אסטרטגיות, דילמות וטעויות. גזית, א’ 

ופטקין ד’ )עורכים(, עמ’ 120-99.

על-תחומי 	  קוריקולום  של  פיתוחו   .)2001( י’  נבו, 

הבנייתי בזיקה לטיפוחם של תהליכי חשיבה ולמידה 

חיבור לשם  ולומדים בבית הספר היסודי.  של מורים 

קבלת התואר “דוקטור לפילוסופיה”, הוגש לסנט של 

אוניברסיטת תל-אביב.

יתרונות 	   - אינטגרטיביות  לימודים  )2010(. תכניות  ו’  עמית, 

ואתגרים. פדגוגיה ומתודולוגיה: כתב עת אלקטרוני. גיליון 12.

ודושניק, ל’ )1998(. סוגיות המחכות 	  נ’  צבר בן-יהושע, 

להכרעה - תכנון לימודים על סף האלף השלישי. בתוך: 

ח. איילון )עורך(. תכניות לימודים כהבניה חברתית, -137

164. אוניברסיטת תל אביב, בית ספר לחינוך, רמות.

אתרים אינטרנטיים:

 	http://www.bezalel. המים  מגדלי  תחרות  אתר 

ac.il/watertowers/index.html
מגדל המים בנגבה 	 

דור דור ומגדליו	 

מטרים  עשרה  מעוקבים?  מטרים  שני  המאגר:  נפח 

מעוקבים? עשרים מטרים מעוקבים? חמישים מטרים 

מעוקבים?

בתום הפעילות, התלמידים התבקשו לציין מה אפיין את 

הפעילות ומה למדו.

להלן, אמירותיהם: 

וזה 	  אמיתי  היה  זה  בכיתה.  כמו  לא  הנדסה  למדנו 

ממש כיף ללמוד ככה.

השתמשנו בידע שלנו כדי לחשב משהו מהחיים.	 

למדנו על שטחים ונפחים אבל גם על מגדלי מים ועל 	 

התפקיד שלהם. זה היה ממש מעניין.

זה היה ממש יפה לראות בכמה דרכים אפשר לחשב 	 

שטח של משושה.

גם חשבנו, גם חישבנו. כל אחד בדרך אחרת והגענו 	 

בדיוק לאותה תשובה.

זה הרבה יותר מעניין ללמוד בחוץ עם קבוצה קטנה.	 

ההנאה  על  מעידים  התלמידים,  של  הסיכום  דברי 

מחוץ  התנהל  אשר  הלמידה  תהליך  של  והמשמעות 

לכותלי הכיתה, חיבר בין תחומי ידע והיה רלוונטי לעולמם. 

התלמידים פעלו ולמדו מתוך עניין והנעה.

יכולה להסתיים בשלב זה, אך, כדאי להמשיך  הפעילות 

ולהנות ממנה באמצעות ההצעות להלן.

הצעות לפעילויות המשך

בארץ 	  מים  מגדלי  של  האינטרנט  באמצעות  איתור 

מיקומם  ציון  תוך  מים,  מגדלי  ספר  הכנת  ובעולם. 

הגאוגרפי, שנת הקמתם, ומידותיהם. 

בניית מודל של מגדל המים.	 

תכנון מגדל מים שבסיסו זהה למגדל המים הקיים, 	 

אך צורתו פירמידה.

מנסרות 	  למגוון  הצעה  בעקבות  חקר  פעילות 

מרובעות בעלת נפח זהה )אינסוף מנסרות מרובעות 

בעלות נפח זהה(.

מגדל 	  לנפח  בנפחו  השווה  אחר,  הנדסי  גוף  להציע 

המים הקיים. 

)קיר 	  המים  למגדל  פונקציונליים  לשינויים  הצעות 

טיפוס, בית מגורים, מוזיאון(. 

https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/newspaper37-docs03.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/newspaper37-docs03.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/newspaper37-docs03.pdf
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/86.aspx
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/86.aspx
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/86.aspx
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/newspaper37-doc01.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/newspaper37-doc01.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/newspaper37-doc01.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/lemidaMashmautit/chozer/index.html
http://meyda.education.gov.il/files/lemidaMashmautit/chozer/index.html
http://meyda.education.gov.il/files/lemidaMashmautit/chozer/index.html
http://www.matnasim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/veredamit.pdf
http://www.matnasim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/veredamit.pdf
http://www.matnasim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/veredamit.pdf
http://www.bezalel.ac.il/watertowers/index.html
http://www.bezalel.ac.il/watertowers/index.html
http://www.mapah.co.il/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5-%D7%A0%D7%92%D7%91%D7%94/
http://tourtelaviv.co.il/?page_id=116
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פינה דידקטית

 הבנת חישוב שטח משולש:
 שלושה סוגים של פעילויות
למידה בשילוב עצמים פיזיים 

וממוחשבים לבניית תובנה גאומטרית

ד"ר ענת קלמר-שורץ
אורנים- המכללה האקדמית לחינוך, 

המכללה האקדמית גליל מערבי.

 	
עידן טל

מורה למתמטיקה, מפתח אנימציות 
ממוחשבות, גבעתיים.
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הנלמד.  הנושא  את  המדגימים  ובתופעות  בעצמים 

בנייה חופשית  יכללו, למשל:  הפעילויות של התלמידים 

והדבקה  גזירה  אילוצים,  על-פי  בנייה  או  מצולעים  של 

של צורות, ריצוף בצורות שונות, ביצוע תנועה של צורות 

גאומטריה  של  בתכנות  שימוש  )כולל  במרחב  וגופים 

גופים,  ושל  מצולעים  של  תכונות  חקירת  דינאמית(, 

בהשפעת  )אינוורינטיות(  משתנות  זיהוי התכונות שאינן 

פעולות שונות במישור או במרחב וכדומה.” 

תכנית הלימודים לחטיבת הביניים מדגישה שימוש בכלי 

אמצעי  לשלב  “יש  המחשות.  הכוללים  מגוונים,  הוראה 

המחשה, כדוגמת איורים, דגמים, גזירות וקיפולי נייר בכל 

תחומי הלימוד שבהם זה ניתן.” התכנית ממליצה לעשות 

שימוש ייחודי במגוון כלים טכנולוגיים ולהתאימם להוראת 

לחטיבות  במתמטיקה  הלימודים  )תכנית  נושא.  כל 

הביניים, 2013(. בהתייחס לתכניות הלימודים, נציג פירוט 

חישוב  בנושא  פעילויות  של  סוגים  לשלושה  ודוגמאות 

פעילות  נייר,  קיפולי  של  פיזית  פעילות  משולש:  שטח 

של  ופעילות  ג’אוג’ברה,  בתכנת  שימוש  של  ממוחשבת 

צפייה באנימציה ממוחשבת.

א. פעילות קיפולי נייר 

מוחשית,  פיזית  פעילות  כולל  נייר(  )קיפולי  אוריגאמי 

בבתי  גאומטריה  בהוראת  האחרונות  בשנים  המשולבת 

אלו,  גאומטריה  שיעורי  במסגרת  ילדים.  ובגני  ספר 

את  מחזיק  קיפולים,  באמצעות  מצולעים  יוצר  התלמיד 

המצולע בידיו, מסובב אותו, מקפל ומקבל צורות אחרות 

זוויות  שאת תכונותיהן הוא חוקר )אלכסונים, סימטריה, 

ודיון  חקר  דרך  פעילה  למידה  המשלב  זה  ועוד(. תהליך 

גאומטרית.  תובנה  לפתח  לתלמידים  מסייע  בכיתה 

בעקבות  שפורסם  במאמר  לראות  ניתן  לכך  דוגמאות 

נייר בכיתה  התנסות בהוראת גאומטריה בשילוב קיפולי 

ד בבית ספר בצפון הארץ. )קלמר, גולן ואוברמן, 2015(. 

ואוברמן  גולן  על-ידי  שנבנתה  אוריגאמטריה  תכנית 

מאמר זה מציג דוגמאות של פעילויות הממחישות דרכים 

לחישוב שטח משולש. הדוגמאות המופיעות הן משלושה 

סוגים: בנייה פיזית על-ידי קיפולי נייר, בנייה ממוחשבת 

הממחישה  ממוחשבת  באנימציה  וצפייה  בג’אוג’ברה, 

דרכים שונות לחישוב שטח משולש. 

הדגש  היסודי,  הספר  בבית  השטח  מושג  בהוראת 

הוא על הטמעת העקרונות של שימור השטח, השוואת 

בעזרת  בעזרת מתווכים, מדידה  ישירה  שטחים, מדידה 

יחידת מידה אחידה, פירוק והרכבת צורות. 

לא  צורות  לחלק  מציעים   ,)2010( ופריש  סטופל 

סטנדרטיות, לצורות מוכרות, שניתן לחשב את שטחי כל 

אחת מהן בנפרד, ולהסתמך על העיקרון שנלמד בכיתות 

הנמוכות, שלפיו סכום שטחי החלקים של צורה כלשהי, 

העקרונות  לטענתם,  השלמה.  הצורה  לשטח  שווה 

להעמקת  בסיס  מהווים  היסודי  בבית-הספר  הנלמדים 

ומאפשרים בשלבים מתקדמים לעסוק  והידע,   ההבנה 

זה  והרכבה מסוג  בהוכחות גאומטריות מורכבות. פירוק 

מתאפשר בקלות הן בקיפולי נייר והן בעבודה עם תכנת 

הג’אוג’ברה.  

נפתח בהתייחסות לתכניות הלימודים במתמטיקה לבית 

הספר היסודי ולחטיבת ביניים, נתמקד בהוראה בעזרת 

בהצגת  ונמשיך  במחשב,  דינאמיות  ותכנות  נייר,  קיפולי 

פעילויות בהתאם. 

הספר  לבית  ומדידות  בגאומטריה  הלימודים  תכנית 

תפיסה  “פיתוח  המדגישים:  דרך  ציוני  מפרטת  היסודי 

כגון:  חשיבה,  דרכי  פיתוח  ובמרחב,   במישור  חזותית 

חשיבה דדוקטיבית, העלאת השערות ובדיקתן, הכללות 

לימודים  )תכנית  וכדומה.”   מסקנות  הסקת  והנמקות, 

במתמטיקה לכיתות א-ו, 2006(. התכנית מציינת באופן 

כללי דרכים להשגת המטרות: “למידת המושגים תיעשה 

בתכנות  או  מוחשיים  באביזרים  שימוש  באמצעות 

או  הפורמלית  ההצגה  במקום  גאומטריות,  מחשב 

תלמידים  של  פעילות  על  דגש  לשים  חשוב  לפניה. 

או  גאומטריים,  מושגים  של  במודלים  עשירה  בסביבה 

 הבנת חישוב שטח משולש: שלושה סוגים של פעילויות
למידה בשילוב עצמים פיזיים וממוחשבים לבניית תובנה גאומטרית

ענת קלמר-שוורץ ועידן טל

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue26/anat-miri-jony.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue26/anat-miri-jony.pdf
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המשולש החוסם אותו. 

באמצעות פעילות קיפול זו, ניתן להגיע אינטואיטיבית 

המלבן  משטח   2 פי  גדול  המשולש  ששטח  לתפיסה 

החסום בתוכו. המשולש המקופל ממחיש שהוא פעמיים 

שטח המלבן. 

תמונה 1:  
יצירת משולש מדף אוריגאמי )אוריגאמטריה(.

תמונה 2: 
קיפולים ליצירת משולש קהה זווית )אוריגאמטריה(.

א. לקפל צלע קצרה של המשולש לצלע הארוכה. 
ב. להפוך צד. 

ג. ושוב לקפל צלע קצרה של המשולש לצלע הארוכה.

תמונה 3: 
קיפול המהווה גובה למשולש )אוריגאמטריה(.

תמונה 4: 
צלע  על  לנקודת מפגש אחת  קיפולי קדקודי המשולש 

המשולש )אוריגאמטריה(.
A

A-א. מומלץ תחילה לקפל הקודקוד המסומן ב

ב. לקפל את שני הקודקודים הנוספים

)המרכז הישראלי לאמנות האוריגאמי(, המשלבת קיפולי 

הקיפולים,  את  המדמות  ממוחשבות  אנימציות  עם  נייר 

הפוטנציאל  וזוהה  הארץ,  ברחבי  בבתי-ספר  נוסתה 

הגלום בה לפיתוח חשיבה גאומטרית אצל ילדים צעירים. 

התלמידים  הנייר,  קיפולי  של  והרכבה  פירוק  באמצעות 

מפתחים יכולות להבין את השלם וחלקיו, ולזהות צורות 

גם כשהצורות אינן במצב של אב-טיפוס, ולדון בתכונות 

המצולעים ובקשרים ביניהם. 

משולש  שטח  בחישוב  העוסקת  לפעילות  דוגמה 

באמצעות קיפולי נייר

מטרת הפעילות לחזק תובנות לגבי גובה במשולש וגובה 

של מלבן, ולקשר בין שטח מלבן לשטח המשולש החוסם 

אותו. 

בשלב הראשון התלמיד מתחיל מדף אוריגאמי שצורתו 

)ראו  ישר-זווית.  משולש  ליצירת  אותו  ומקפל  ריבוע, 

תמונה 1, יצירת משולש מדף אוריגאמי(.  

תמונה 2 מתארת שלבי קיפול ליצירת משולש קהה-זווית.  

ששטח  אינטואיטיבית  להסיק  נוכל  כיצד  נראה  בהמשך 

2 משטח המלבן החסום  המשולש הקהה-זווית גדול פי 

משולשים  של  מגוון  לבדוק  נוכל  דומה  באופן  בתוכו. 

ולהגיע להכללה לגבי הקשר בין השטחים.

שלבי הקיפול:

נקפל ניצב במשולש שיצרנו )בשלב הראשון( לצלע . 1

הארוכה בו )היתר(. נקפל רק שכבה אחת של הדף. 

)ראו חלקים א, ב בתמונה 2(.

בתמונה . 2 ג  חלק  )ראו  השני   לצדו  הדף  את  נהפוך 

השכבה  את  נקפל  פעולה:  אותה  על  ונחזור   ,)2

כאן(.   1 בשלב  )כמו  אופן  באותו  הדף  של   השנייה 

ניתן להבחין שאופן הקיפול יצר זווית ישרה, כלומר, 

צהוב  סימון  )ראו  המשולש.  לצלע  גובה  קיבלנו 

בתמונה 3(. 

נקפל את קדקודי המשולש לנקודת מפגש אחת על . 3

צלע המשולש. )ראו תמונה 4(. 

בקיפולים אלה, התלמידים נוכחים שסכום זוויות המשולש 

המשולש  זוויות  סכום  לגבי  התובנה  מעלות.   180 יוצר 

בין חישוב  נוסף בפעילות, שמטרתה לקשר  "רווח"  הנה 

שטח  לחישוב  ד,  מכיתה  לתלמידים  המוכר  מלבן  שטח 

http://www.origami.co.il/
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ידידותי למשתמש )User Friendly Interface(. ממשק 

משתמש מתקדם כזה מתאים לילדים צעירים, ומאפשר 

להם יכולות מגוונות ללא צורך בהדרכה מיוחדת. 

מדובר בממשק הפועל במחשבים, טאבלטים ובטלפונים 

צורות  באצבעו  לצייר  למשתמש  ומאפשר  חכמים, 

שסורטטה,  הצורה  את  מזהה  התכנה  גאומטריות. 

והופכת את הסרטוט הידני לסרטוט דיגיטלי של הצורה 

המבוקשת. )ראו סרטון מדגים, מקושר מתמונה 6(.

תמונה 6:
 קישור לסרטון המדגים ציור חופשי בג’אוג’ברה בטלפון חכם.

משולש  שטח  בחישוב  העוסקת  לפעילות  דוגמה 

באמצעות בנייה בג’אוג’ברה

כל אחד יכול לשתף באתר ג’אוגברה פעילויות שהוא יצר, 

הללו.  הפעילויות  מגוון  את  למצוא  ניתן  באתר  ובחיפוש 

במאמר זה אנו מציעים בנייה שתלמיד יכול לבצע בעצמו. 

וההתייחסות  העצמית  הבנייה  שדרך  מאמינים  אנחנו 

לתכונות של המצולעים בבנייה, התלמיד מפתח תובנה. 

להלן הצעה שלנו לבניית מלבן ומשולש החסום בו.

תמונה 7: 
קישור לסרטון המדגים בניית משולש בתוך מלבן.

צלע  בעל  משולש  ובתוכו  מלבן  ובנו  לג’אוג’ברה  הכנסו 

משותפת למלבן.

ג. לקפל לאחור את המשולש

1 32

ד. להפגיש את 3 קודקודי המשולש

תמונה 5: 
שטח המשולש הינו פעמיים שטח המלבן )אוריגאמטריה(.

1 1

2
2

3 3

שאלות שנוכל לשאול תלמידים תוך כדי הפעילות: 

מה תוכלו לומר על קו הקיפול שקיבלתם? איזה מרובע 

לומר  תוכלו  מה  מידותיו?  מה  הקיפול?  לאחר  קיבלתם 

המקורי?  המשולש  ושטח  שהתקבל  המרובע  שטח  על 

הסבירו את הקשר בין שני השטחים.  

ידע  על  להתבסס  יכולים  התלמידים  זו  פעילות  דרך 

קודם לגבי חישוב שטח מלבן, ולהסיק ממנו לגבי שטח 

המשולש, שמהווה פעמיים שטח המלבן, בהתאם לבנייה 

המתוארת. 

ניתן להשתמש באותה פעילות, בנוסף לנושא של שטח 

משולש, גם לנושא סכום הזוויות במשולש על-ידי הצגת 

השאלה הבאה: מה תוכלו לומר על סכום שלוש הזוויות 

1,2,3 שנפגשו )תמונה 4 ד(? 

ב. פעילות חקר בג'אוג'ברה 

)GeoGebra( היא תכנה שמאפשרת למידת  ג'אוג'ברה 

היסודי  הספר  מבית  החל  ומדעים,  במתמטיקה  חקר 

התכנה  ובאקדמיה.  יותר  גבוהות  בכיתות  לימודים  ועד 

ואינטראקטיביות  ויזואליות  המחשות  בניית  מאפשרת 

ג'אוג'ברה   סטטיסטיקה ועוד.  בגאומטריה, אלגברה, 

התקנה  מחייבת  איננה  רשת ולכן  כיישום  גם  מופיעה 

במחשב.

מדידות,  לבצע  צורות,  בה  לסרטט  יכולים  התלמידים 

לחקור ולמצוא קשרים והכללות. לג'אוג'ברה יש ממשק 

https://giphy.com/gifs/l3q2yaJ13U5qAkNvq
https://www.geogebra.org/materials/
https://giphy.com/gifs/26gs8MRU7yv27xQdy
https://www.geogebra.org/
https://www.geogebra.org/
https://www.geogebra.org/
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של בניית מלבן, התלמיד למד על מקבילות ולכן יודע מה 

המשמעות כאשר הוא מבקש מהתכנה ליצור קו מקביל. 

הוא יודע מהי אנכיות ומכיר את תכונות המלבן.

בדומה לבנייה באמצעות קיפולי נייר, גם בדרך זו, בג'אוג'ברה, 

התלמידים מתבססים על ידע קודם לגבי חישוב שטח מלבן, 

ומסיקים ממנו לגבי שטח המשולש. הדרכים להגיע לאותה 

מסקנה - שונות. בקיפול שהוצג יצרנו מלבן ששטחו מחצית 

משטח המשולש המקורי, ואילו בדרך המתוארת כאן יצרנו 

משולש ששטחו הוא מחצית משטח המלבן החוסם אותו. 

כמובן שניתן היה להציג בנייה דומה לזו של קיפול הנייר גם 

הדרכים  בין  ובשונה  בדומה  לדון  ניתן  ולהיפך.  בג'אוג'ברה, 

הללו. לדוגמה, באמצעות קיפולי נייר, התובנה מגיעה בדרך 

אינטואיטיבית של יצירת פעמיים שטח המלבן החסום, דרך 

קיפול 3 משולשים )מכל קדקוד( המכסים את שטח המלבן. 

)ראינו זאת בתמונה 4(. 

הקיפולים  יצירת  דרך  שמתקבלת  המשכנעת  החוויה 

חוויה  יש  בג'אוג'ברה  שני,  מצד  בג׳אוג'ברה.  קיימת  לא 

משכנעת מסוג שונה, הנובעת מהיכולת לנוע עם קדקוד 

המשולש לאורך צלע המלבן, ולהיווכח שבכל מקום ניתן 

לראות משולש ישר-זווית ששטחו מחצית המלבן החוסם 

אותו, וסכום השטחים של שני המשולשים ישרי-הזווית )1 

ו- 2 בתמונה 8( היוצרים את המשולש המקורי שלנו, הם 

מחצית שטח המלבן הקבוע.  

תמונה 8: 
שטח כל משולש, הוא מחצית שטח המלבן החוסם אותו.

1 2
להגיע  חלופיות  דרכים  מהתלמידים  לבקש  מומלץ 

לתובנה לגבי חישוב שטח משולש. 

התלמידים  וג'אוג'ברה,  נייר  קיפולי  הללו,  הכלים  בשני 

מתבססים על ידע לגבי שטח מלבן, וממנו מסיקים לגבי 

שטח המשולש: בין אם הוא מחצית שטח המלבן או כפול 

משטח המלבן. 

ישנן דרכים רבות לבנות מלבן ובכל אחת מהן משתמשים 

תכונות  מקבילות,  )אנכיות,  המלבן  תכונות  אודות  בידע 

אלכסוניו ועוד(.  נביא דוגמה לבנייה אפשרית אחת.

תיאור הבנייה: 

היעזרו בסרטון המדגים המקושר לתמונה 7. 

סרטטו קו ישר.א. 

סרטטו 2 אנכים לקו הישר.ב. 

סרטטו מקביל לקו הישר. ג. 

נוצרו 2 זוגות של קווים מקבילים, עם זווית בת 90 מעלות 

ביניהם. נוצר מלבן. 

סרטטו משולש בתוך המלבן שנוצר, כך שצלעו תהיה ד. 

כאורך אחת הצלעות של המלבן, וגובהו יהיה כגובה 

הצלע הסמוכה לה.

בנו גובה למשולש. )סרטטו אנך לצלע, על האנך סמנו ה. 

קטע שיהווה את הגובה. )מחקו את האנך מאחר והוא 

מיותר לאחר סרטוט הגובה(.

סרטטו מלבן על קווי 2 זוגות הישרים המקבילים. ו. 

הסיבה שסרטטנו את המלבן רק בשלב האחרון  הערה: 

היא כדי לאפשר את הזזת הגובה של המשולש גם במצבים 

לו  מתאפשר  היה  שלא  דבר  קהיי-זווית,  משולשים  של 

אלה  בתהליך.  יותר  מוקדם  היה  המלבן  של  הסרטוט 

פרטים שניתן ללמוד דרך התנסות לאורך זמן. 

בין שטח המלבן לשטח  נוכל כעת לשאול: מה הקשר 

המשולש החסום בו? 

ניתן להיעזר במדידת שטח בסרגל הג'אוג'ברה.

של  ז.  למצב  המלבן  בתוך  המשולש  קדקוד  את  הזיזו 

משולש ישר-זווית. מה תוכלו לומר על היחס בין שטח 

המשולש לעומת שטח המלבן? נמקו.

הוא ח.  עליה  הצלע  לאורך  המשולש  קדקוד  את  הזיזו 

נמצא למצבים של משולשים נוספים. מה תוכלו לומר 

המלבן  בתוך  המתקבלים  המשולשים  כל  שטחי  על 

מדידות  בעזרת  בדקו  המלבן?  של  לשטחו  ביחס 

שטח. מה מסקנתכם? כיצד תסבירו את מסקנתכם? 

מה  למלבן.  מחוץ  אל  המשולש  קדקוד  את  הזיזו 

המסקנה כעת?

הגיל  יכולה להתאים בשכבת  בג’אוג’ברה  בנייה  פעילות 

בה התלמיד יודע את התכונות הנדרשות לבנייה. במקרה 
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לעיל  שתוארו  הפעילויות  מסוגי  אחד  בכל  התנסות 

יכולה להעלות את השאלות הבאות:

האם סוג הפעילות מאפשר את הידע לגבי דרך החישוב 

של שטח משולש? האם הוא מאפשר להבין את הרציונל 

תתרום  הפעילות  האם  החישוב?  דרך  מאחורי  העומד 

להפנמה והכללה לסוגים שונים של משולשים?

אנחנו מכירים בחשיבות האינטואיציה לפיתוח החשיבה 

כפי  נייר  קיפולי  של  פעילות  והמדעית.  המתמטית 

שהודגמה כאן, ופעילויות בנייה בג'אוג'ברה כמו גם צפייה 

באנימציה בג'אוג'ברה, הנן בעלות פוטנציאל לחזק אצל 

השטח,  משמעות  לגבי  האינטואיציות  את  התלמידים 

שפישביין  כפי  ומשולש.  מלבן  של  השטחים  בין  והיחס 

הקלעים  מאחורי  משפיע  האינטואיטיבי  "המודל  אמר: 

המושג  של  התכונות  ועל  השימוש,  על  המשמעות,  על 

ילווה  האינטואיטיבי  המודל   .)1995 )פישביין,  הפורמלי." 

הנוסחאות  עם  ייפגש  הוא  כאשר  בהמשך,  הילד  את 

הפורמליות בכיתות הגבוהות יותר. 

מקורות

הקשורות 	  תכונות   .)2010( י’  ופריש,  מ’,  סטופל, 

לשטחי משולשים. מספר חזק 2000, גיליון 18, 21-27.     

תכנית 	   .)2006( והספורט,  התרבות  החינוך,  משרד 

המגזרים.  בכל  א-ו  לכיתות  במתמטיקה  לימודים 

ירושלים.

תכנית 	   .)2013( והספורט,  התרבות  החינוך,  משרד 

הלימודים במתמטיקה לחטיבות הביניים. 

פישביין, א' )1995(. מודלים סמויים וחשיבה מתמטית. 	 

כתב העת על"ה, 16, 32-38.

קלמר, ע' אוברמן, ג' וגולן, מ' )2015(. פיתוח תובנות 	 

של תפיסה מרחבית - למידה והוראה של גאומטריה 

דרך קיפולי נייר. מספר חזק 2000, 26, 23-30.

אתר המרכז הישראלי לאמנות האוריגאמי.	 

ג. פעילות צפייה באנימציה ממוחשבת

אנימציות  בקלות  להעלות  יכול  אחד  כל  בו  בעידן 

וכביכול  צורות,  של  השתנות  המתארות  ממוחשבות 

אנימציות  לתלמידים  להציג  ניתן  מתמטיות,  "הוכחות" 

לחישוב  דרכים  מגוון  הממחישות  בג'אוג'ברה  מוכנות 

שטח משולש.

נסתכל על שתי דוגמאות של אנימציות כאלה: הקליקו 

על כל אחת מהתמונות המקושרות להפעלת האנימציות. 

תמונה 9: 
אנימציה א

גובה = 6

צלע = 9

תמונה 10: 
אנימציה ב

צלע = 9

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue18/stupel.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue18/stupel.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue18/stupel.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue18/stupel.pdf
http://highmath.haifa.ac.il/data/alle1-26/alle16/alle16-6.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue26/anat-miri-jony.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue26/anat-miri-jony.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue26/anat-miri-jony.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue26/anat-miri-jony.pdf
http://www.origami.co.il/
https://giphy.com/gifs/26FKWGMb8d1ixAlWM
https://giphy.com/gifs/l3vR3AEqMujrNvHAA
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פינה דידקטית

 כיצד נחלק פיצה - 
 לאו דווקא עגולה?

חקר חלוקת צורות לחלקים שווים 
בשילוב כלי גאומטרי דינאמי

מרינה סיניצקי
"אקדמית גורדון"- המכללה האקדמית לחינוך, חיפה,

המכללה האקדמית עמק יזרעאל.

 	
פרופ' משה סטופל

"אקדמית גורדון"- המכללה האקדמית לחינוך, חיפה,
"שאנן"- המכללה האקדמית הדתית לחינוך, חיפה.
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הקשיים  עם  בהתמודדות  ביטחון  וחוסר  חשש  אצלם 

בכיתה  הפעילות  במהלך  להיווצר  שיכולים   הטכניים 

למורים  לספק  חשוב   .)Drent & Meelissen, 2008(

המאפשרת  ממוחשבת  בסביבה  חקר  כלי  ולתלמידים 

או/ו  לגלות  יותר  שקשה  מעניינות,  לתוצאות  להגיע 

להמחיש אותן בכלים המסורתיים. 

במאמר זה מוצג אוסף פעילויות חקר של חלוקת צורות 

גאומטריות לחלקים "בסגנון של חלוקת פיצה" – כלומר, 

מאותה  היוצאים  )קווי-חיתוך(  קטעים  בעזרת  חלוקה 

על  דיון  נערך  חקר  שלב  כל  עבור  הצורה.  בתוך  נקודה 

לבין שימוש  גזירה  אפשרויות השילוב שבין פעילות של 

   .)GeoGebra( בתכנת ג'אוג'ברה

הפעילויות המוצגות מתאימות לתלמידים בכיתות שונות 

של בית הספר היסודי, כך שבחלקי הפעילות אפשר ואף 

רצוי לדון ברמות השונות של התפתחות התלמיד. נראה 

פרטניים  בשיעורים  חשוב  מקום  יש  כאלו  לפעילויות  כי 

העשרה  במסגרות  רב-גילאיות,  קבוצות  עם  ובעבודה 

ותגבור שונות. חשוב לציין כי הפעילויות מוצגות ברמות 

פירוט שונות, וכל מורה מוזמן להשלים, להרחיב ולהתאים 

אותן לצרכי הלימוד של קבוצתו. 

מזמן  במאמר  המוצגות  החקר  פעילויות  של  הביצוע 

סרגל  עיפרון,  נייר,  דפי  כמו:  פיזיים,  במודלים  שימוש 

חקר  של  ג'אוג'ברה  בסביבת  שימוש  גם  אך  ומספריים, 

בספריית  שימוש  מזמנות  מהפעילויות  חלק  ממוחשב. 

פשוטה  הכנה  דורשות  חלקן  מוכנים,  ג׳אוג'ברה  קבצי 

במחשב  מהחקר  וחלק  המורה,  על-ידי  עבודה  דף  של 

יכול להתבצע על-ידי בנייה עצמית של הלומד. לנוחיות 

דפי  הוכנו  ג'אוג'ברה  בסביבת  הפעילויות  לכל  המורה, 

עבודה, וקישורים ליישומוני הפעלה המופיעים במקומות 

המתאימים במאמר.

בתכנה  השימוש  של  האפשרויות  מגוון  כי  לציין,  חשוב 

כלי  כוללת  זו  סביבה  רב.  הוא  ממוחשבת  דינאמית 

לפעילויות  ומיועדת  מאוד,  מתקדמים  חישוב  וכלי  בנייה 

לומדים  על-ידי  שונים,  מתמטיקה  בתחומי  וגילוי  חקר 

 כיצד נחלק פיצה - לאו דווקא עגולה?  
חקר חלוקת צורות לחלקים שווים בשילוב כלי גאומטרי דינאמי

מרינה סיניצקי, משה סטופל

הקדמה

שבהן  ומגוונות  שונות  משימות  קיימות  במתמטיקה 

מחלקים צורה כלשהי למספר חלקים בהתאם לדרישות 

מסוימות. זוהי פעילות מרתקת המשלבת מרכיבים שונים 

יצירה  ויכולת  חזותית מפותחת,  ראייה  ידע מתמטי,  של 

של פתרונות מפתיעים. 

לפעמים הפעילות של חלוקת הצורה היא בסיס לפעילות 

אחרת,  לצורה  החלקים  הרכבת  נדרשת  שבה  המשך, 

מגיל  החל  ילדים  מתמודדים  שאיתם  לפאזלים  בדומה 

ברמה  משימות  גם  זה  בתחום  קיימות  זאת,  עם  צעיר. 

 Wikipedia למשל,  )ראו  מאוד  מתקדמת  מתמטית 

2015(. בין היתר, קיים גם משפט יסוד הקובע כי לשני 
חלוקה  קיימת  שטח,  אותו  בעלי  פשוטים  מצולעים 

האחר  את  להרכיב  אפשר  האחד  של  שמהחלקים  כזו 

 .)Frederickson, 1997, p. 222(

את  התלמידים  אצל  בונה  והרכבה  פירוק  של  הפעילות 

שימור  עיקרון  מאוד,  חשוב  מתמטי  עיקרון  של  ההבנה 

להם  החלקים,  שטחי  סכום  זה,  עיקרון  לפי  השטח. 

צורות  כלומר,  הצורה.  לשטח  שווה  הצורה,  מחולקת 

שונות שמורכבות מאותו אוסף של חלקים תהיינה שוות 

בשטחן. לעתים קרובות למשימות של חלוקת שטח צורה 

לחלקים שווי שטח, קיים יותר מפתרון אחד, ולפעמים אף 

ועושרה  יופייה  על  מצביע  והדבר  פתרונות,  של  אינסוף 

של  המתמטיקה.

חקר  פעילויות  מזמנת  במתמטיקה  הלימודים  תכנית 

חלוקה  לרבות  גאומטריה,  בתחומי  במיוחד  צעיר,  מגיל 

והרכבת צורות. חומרים מתאימים אפשר למצוא באתר 

היסודי  בחינוך  למתמטיקה  הארצי  המורים  מרכז  של 

כבר  הספר,  בית  תלמידי  האחרונות,  בשנים   .)2013(

בכיתות הצעירות, מכירים כלים טכנולוגיים שונים, והדבר 

המתמטיקה.  בשיעורי  בהם  שימוש  ומזמן  מאפשר 

קיים  במתמטיקה  רבים  למורים  כי  מהספרות,  ידוע 

קיים  אך  בהוראה,  טכנולוגיים  כלים  לשלב  הרצון 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dissection_problem
https://en.wikipedia.org/wiki/Dissection_problem
https://en.wikipedia.org/wiki/Dissection_problem
http://ymath.haifa.ac.il/
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חלקים א.  לשני  העיגול  את  לחלק  יש  ישר  קו  בעזרת 

שווים.

שעובר ב.  הישר  )הקו  החלוקה.  קו  עובר  כיצד  לתאר 

דרך מרכז העיגול מחלק אותו לשני חלקים חופפים. 

הקטע הזה הוא קוטר העיגול, והחלק שלו המחבר את 

הנקודה שעל המעגל עם מרכזו הוא רדיוס העיגול. 

יש לשים לב, שאורכי קטעים אלה גם נקראים קוטר 

ורדיוס, בהתאמה.(

הקצה של מחוג הדקות בשעון נמצא כעת בנקודה ג. 

המסומנת על המעגל. בעוד כמה דקות יהיה קצה זה 

בנקודה נוספת של מפגש הקו  עם המעגל? )כעבור 

30 דקות(. 

בדקו מה יקרה כאשר מזיזים  את הנקודה על המעגל ד. 

כך  הוכן  העבודה  דף  למורה:  )הערה  אחר.  למקום 

שתזוזת הנקודה על המעגל שומרת שהקו יעבור דרך 

מרכז העיגול.(

על סמך התשובה על השאלה הקודמת, יש לתאר דרך ה. 

)הערה  שווים.  חלקים  לשני  העיגול  לחלוקת  כללית 

חלקים  לשני  אותו  מחלק  בעיגול  קוטר  כל  למורה: 

חופפים, הנקודה הנבחרת היא שרירותית, ועל-כן יש 

אינסוף דרכים לבצע את החלוקה הנדרשת.(

פעילות 2:
חלוקת העיגול ליותר משני חלקים 

דף  אותו  על  כהמשך  לבצע  אפשר  הזו  הפעילות  )את 

עבודה של פעילות 1, או לבצע אותה על דף נייר. במקרה 

זה רצוי להכין מראש את העיגול המסורטט על הדף.(

נתון עיגול המחולק לשני חלקים, כפי שנעשה בפעילות 1.

יש לבחור על המעגל נקודה נוספת, ולהעביר דרכה א. 

ודרך מרכז העיגול קו ישר נוסף. לכמה חלקים מחולק 

כעת העיגול? 

חופפים? ב.  חלקים  שהתקבלו  החלקים  בין  יש  האם 

העיגול  שטח  את  מחלקת  א  סעיף  של  )החלוקה 

לארבעה חלקים שאינם חופפים בהכרח, אך ביניהם 

יש שני זוגות של גזרות חופפות – כאן המקום להסביר 

את מושג הגזרה.(

כל ג.  כלומר, האם  הוגנת,  היא חלוקה  זו  האם חלוקה 

אחד מהחלקים בהכרח שווים זה לזה? 

ברמות שונות. קיימות אפשרויות של הצגה והסתרה של 

של  וליכולותיו  לצרכיו  והתאמתם  הממוחשבים,  הכלים 

הלומד. במידה והמורים ירצו להכין דפי עבודה משלהם 

בתפריט  להשתמש  ממליצים  אנחנו  לכך(,  מצפים  )אנו 

באופציות  הכלים  תפריט  את  ולהגביל  העברית,  בשפה 

המופיעים  בקישורים  לנעשה  בדומה   – המתאימות 

במאמר. 

חלוקות שונות של העיגול

ההשראה למשימה שתוצג היא חלוקת פיצה איטלקית 

או עוגת יום-הולדת עגולה למספר גזרות שוות שטח, כך 

החלוקה  זה  במקרה  יקופח.  לא  מהאוכלים  אחד  שאף 

בשיעורי  העיגול.  של  גזרה  הוא  חלק  כל  כאשר  פשוטה 

מופיעה  שווים  לחלקים  צורה  חלוקת  מתמטיקה, 

בהדגמת חלקי השלם כבר בכיתה א, כאשר התלמידים 

מכירים את החצאים המתקבלים על-ידי חלוקת העיגול 

ומודל העיגול כשלם  לשני חלקים על-ידי קוטרו. מאחר 

)משרד  הלימודים  בתכנית  מוצג  לחלקים,  וחלוקתו 

לתלמידים  הלימוד,  ספרי  ברוב  ומופיע   )2006 החינוך, 

מוכרת חלוקת העיגול למספר של גזרות שוות )"חלוקת 

פרט  המקרים,  ברוב  מוצגת  הזו  החלוקה  הפיצה"(. 

לחלוקה לארבע גזרות שוות, כפתרון מוכן, ללא דיון בדרך 

בניית חלקי העיגול המתאימים למשימה. 

הבנות  את  להעמיק  האמורה  פעילות  מוצגת  במאמר 

התלמיד בנושא חלוקת העיגול למספר חלקים חופפים, 

כשאת הפעילות מלוות תשובות והערות למורה.

פעילות 1: 
חלוקת עיגול לשני חלקים

https://www.( עבודה  דף  הוכן  ג'אוג'ברה  בסביבת 

שבו  עיגול  המכיל   )geogebra.org/o/GHueEds4
מסומן מרכזו, ונקודה על המעגל - ראו איור 1.

איור 1: עיגול, מרכזו ונקודה על המעגל.

https://www.geogebra.org/o/GHueEds4
https://www.geogebra.org/o/GHueEds4
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חלקים  קבלת  לצורך  )הערה:  באיור.  החלוקה  את 

בגזרות  הזוויות המרכזיות  לשוויון  לדאוג  יש  חופפים 

שווים  חלקים  לשמונה  חלוקה  לקבלת  המתקבלות. 

חוצים כל זווית ישרה לשתי זוויות שוות בעזרת חוצה 

זווית, כנראה באיור 3.(

על-ידי  חופפים  חלקים  לשמונה  עיגול  חלוקת   :3 איור 

ארבעה קווי חלוקה

פעילות 3:
מחלקים עיגול מנייר

החלוקות א.  כל  את  להדגים  יש  ההבנה  להעמקת 

קיפולי  בעזרת  שווים  חלקים  למספר  הקודמות, 

זה,  )במודל  ולתאר את כל אחד מהשלבים.  העיגול, 

כבר  העיגול  כאשר  העיגול.  קוטר  הוא  קיפול  קו  כל 

נוסף  קיפול  הרי שקו  חופפים,  חלקים  לשני  מחולק 

את  "פותחים"  וכאשר  העיגול,  של  הרדיוס  הוא 

את  בונים  הרדיוסים  ששני  רואים  בחזרה,  הקיפול 

קוטר העיגול. באופן דומה, החלוקה השלישית על-ידי 

הקיפול של רבע העיגול, היא בעצם חלוקה בעזרת 

שני קטרים שמאונכים זה לזה ומהווים חוצי-זווית של 

הזוויות הישרות.(

מה ניתן להבין בכל שלב על גודל החלקים השווים ועל ב. 

אלו מדגימות את  )חלוקות  מספר החלקים השווים? 

עיקרון שימור השטח: בכל שלב של החלוקה, כל חלק 

מחולק לשני חלקים חופפים, כלומר, גודל כל חלק קטן 

פי שניים, ובהתאמה מספרם גדל פי שניים – בכך בכל 

שלב כל החלקים יחד מרכיבים את העיגול השלם.(

כאן המקום לשאול: אם העיגול כבר מחולק לשמונה ג. 

חלקים שווים, כיצד תתקבל חלוקתו לארבעה חלקים 

חלקים   12 ל-  כבר  מחולק  העיגול  אם  או,  שווים? 

שחלוקת ד.  כך  הקווים  שני  את  לסדר  דרך  יש  האם 

העיגול תהיה הוגנת, כלומר, שיתקבל שכל החלקים 

)קווי  זאת?  לעשות  כיצד  כן,  אם  לזה?  זה  שווים 

במילים  לזה.  זה  מאונכים  להיות  חייבים  החלוקה 

וכולן  לזו  זו  שוות  החלוקה  קווי  בין  הזוויות  אחרות, 

ישרות, כמו באיור 2. יש לשים לב, כי  הזוג "קו מאוזן 

וקו מאונך" מהווה רק אחת מאינסוף אפשרויות.( 

שני  על-ידי  חופפות  גזרות  לארבע  עיגול  חלוקת   :2 איור 

קווים המאונכים זה לזה

כאשר מצליחים לסדר את הקווים כך שהעיגול מחולק ה. 

הדקות  מחוג  של  הקצה  שווים,  חלקים  לארבעה 

בנקודת מפגש עם אחד מקווי החלוקה  היה  בשעון 

של המעגל. כעבור כמה זמן יעבור קצה המחוג בכל 

אחת משלוש הנקודות הנוספות של המפגש של קווי 

החלוקה עם המעגל? )המחוג עובר ב- 15 דקות את 

כלומר,  הבאה,  המפגש  לנקודת  נקודה  בין  המרחק 

קצה המחוג יהיה בנקודות החלוקה בעוד 15, 30, 45, 

ו- 60 דקות. כלומר, הזמן הנחוץ למחוג לחזור לנקודת 

ההתחלה הוא  שעה.(

לפי ו.  שווים  חלקים  לארבעה  העיגול  את  חילק  דני 

השיטה של סעיף ד. כעת הוא רוצה להעביר קו ישר 

נוסף דרך מרכז העיגול, כך שיתקבל שכל החלקים 

בלתי- הדבר  למה  לו  להסביר  יש  לזה.  זה  חופפים 

אפשרי. )כי קו נוסף "יחתוך" שני חלקי עיגול ויתקבלו 

החלקים  שני  מאשר  יותר  קטנים  חלקים  ארבעה 

האחרים שלא נחתכו.(

האם אפשר לעביר יותר מקו אחד נוסף לשני הקווים ז. 

חלקים  למספר  העיגול  לחלוקת  ולהגיע  הקיימים, 

חלקים  ולכמה  זאת,  לעשות  כיצד   – כן  אם  שווים? 

להדגים  לנסות  יש  העיגול?  אז  מחולק  יהיה  שווים 
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המיוחד ד.  מהו  הקודם,  הסעיף  של  החישוב  סמך  על 

בכל אחד מהמשולשים האלה? מה אפשר לומר על 

אורכי הצלעות של המשולשים האלה? יש לבדוק את 

ההשערה בעזרת סרגל מדידה. )כמובן שהמשולשים 

שווה  המסומנים  המיתרים  אורך  שווי-צלעות,  הם 

נקודות  לקבלת  הדרך  זוהי  העיגול.  לרדיוס  בדיוק 

החיתוך של קווי החלוקה הדרושים.( 

על-ידי  חופפים  חלקים  לשישה  עיגול  חלוקת   :5 איור 

שלושה קוטרים, אורך הבסיס של כל משולש שווה לרדיוס 

המעגל

יש  לחשוב כיצד להשתמש בקטע המחבר את מרכז ה. 

רדיוס  שנקרא  )הקטע  שעליו  נקודה  עם  העיגול 

המעגל(, כדי למצוא את נקודות החלוקה על המעגל, 

על מנת לחלקו לשישה חלקים "באופן הוגן".

חשוב לציין, כי בנוסף לפיתוח היכולת של ביצוע פעולות 

אותן  לתאר  חייבים  התלמידים  פשוטות,  גאומטריות 

בשילוב מונחים מתמטיים תקינים. )בעיה הידועה בקרב 

הפעילות  המתמטיקה.(  לימוד  שלבי  בכל  תלמידים 

נוגעת בהבנות אינטואיטיביות אודות חזקות של 2, שימור 

ה-ו  כיתות  לתלמידי  המיועד  החלק  ועוד.  שעון  השטח, 

עוסק בגילוי משולשים שווי-שוקיים ושווי-צלעות, ויישום 

תכונותיהם לפתרון בעיות בנייה באופן בלתי פורמאלי. 

הקווים  בעזרת  העיגול  חלוקת  מתמטית,  מבחינה 

פשוטה.  משימה  מהווה  העיגול  מרכז  דרך  העוברים 

שוות,  גזרות   n ל-  העיגול  חלוקת  כי  לציין  יש  זאת,  עם 

בחינת  צלעות.   n בעל  משוכלל  מצולע  לבניית  שקולה 

אפשרות בניית מצולע זה למספר n כלשהו בעזרת סרגל 

ומחוגה, מהווה בעיה מתמטית מרתקת בעלת היסטוריה 

ארוכת שנים, עם השפעה משמעותית ביותר על תולדות 

המתמטיקה )זיסקין, 2015(.

שווים, לכמה חלקים שווים ניתן בקלות לחלק אותו? 

כיצד? יש להסביר את הדרך. )משמעות השאלה היא 

יותר  קטן  חלקים  למספר  חלוקות  לקבל  שאפשר 

לחלק   לזו  זו  צמודות  גזרות  מספר  מאחדים  כאשר 

בקלות  לקבל  ניתן  חלקים   n של  מחלוקה  אחד. 

 .n k הוא מחלק של  k חלקים בתנאי ש-  חלוקה ל- 

חשוב לציין כי פעולה זו נכונה לא רק לחלוקת עיגול, 

אלא גם לחלוקות של כל צורה אחרת.(

פעילות 4:
חלוקה לשישה חלקים -  הייתכן?

זו מיועדת לתלמידי כיתות ה-ו, היא מתייחסת  )הרחבה 

זוויותיו.  גודל  סמך  על  צלעות  לפי  המשולש  סוג  לזיהוי 

המשולשים המוזכרים הם משולשים שווי-שוקיים כאשר 

הם  אלה  משולשים  לפיכך,   .60° הוא  הראש  זווית  גודל 

משולשים שווי צלעות.(

האם אפשר בשיטה בה כל חלק של עיגול מחולק לשני א. 

הוגן  באופן  העגולה  העוגה  את  לחלק  שווים,  חלקים 

לשישה חלקים שווים? אם כן – מהי דרך החלוקה? אם 

לא – יש להסביר למה לא ניתן. )את השאלה יש להציג 

לדיון, לפני ההמשך בו מוצגת דרך החלוקה.(

הגיעה ב.  עגולה,  פיצה  הזמינה  חברים  קבוצת  כאשר 

וכל  זו מחולקת באופן הוגן לשש גזרות שוות,  פיצה 

קווי החלוקה עברו דרך "מרכז הפיצה" – כמו באיור 4. 

מהו הגודל של הזוויות בין קווי החלוקה?

יש לחבר )על האיור שבדף או במחשב( את הנקודות ג. 

כך  המעגל  עם  החלוקה  קווי  מפגש  של  הצמודות 

שיתקבלו שישה משולשים. יש לנסות לגלות מה גודל 

כל אחת מהזוויות בכל אחד מהמשולשים שנוצרו.

על-ידי  חופפים  חלקים  לשישה  עיגול  חלוקת   :4 איור 

שלושה קווי חלוקה
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ישר החוצה את הצלעות הנגדיות של הריבוע. אפשר 

לתאר אותו מילולית גם כקו שעובר דרך אמצע צלע 

במקביל לצלעות הסמוכות לה, או כקו המאונך לצלע 

ועוד. החלקים המתקבלים הם שני מלבנים  הנגדית 

חופפים. רצוי לקיים דיון על החלוקות השונות.( 

מגוון  לגלות  התלמידים  את  לזמן  אפשר  בהמשך 

הקו  עם  תחילה  החלוקה,  לביצוע  נוספות  אפשרויות 

הישר ובהמשך גם בעזרת קווים מורכבים יותר. 

פעילות 6:
דרכים נוספות לחלוקת ריבוע לשני חלקים שווים

https://www. בג'אוג'ברה  העבודה  בדף  להתבונן  יש 

geogebra.org/o/VMYENGzq
ריבוע  של  הצלע  על  אחת  נקודות:  שתי  מסומנות  באיור 

מהן.  אחת  כל  של  המיקום  את  לתאר  יש  בתוכו.  ואחת 

)הנקודה המסומנת על הצלע מתלכדת תחילה עם אחד 

הקדקודים של הריבוע, והשנייה נמצאת בנקודת מפגש 

האלכסונים המכונה גם מרכז הריבוע.(

יש להעביר קו ישר דרך שתי הנקודות המסומנות. מה ה. 

התקבל? האם זו חלוקה חדשה של הריבוע?

את ו.  ולהזיז  הנקודה"  "תזוזת  באפשרות  לבחור  יש 

הנקודה למקום אחר על הצלע. האם כעת התקבלה 

חלוקה של הריבוע? )עם הזזת הנקודה לאורך הצלע, 

וממשיך  הריבוע,  מרכז  סביב  מסתובב  החלוקה  קו 

לחלק את הריבוע לשני מרובעים.(

האם החלוקה החדשה היא לשני חלקים שווים? מה ז. 

דעתכם? )בשלב זה מדובר על השערה בלבד, רצוי 

להגיע להנמקה בהמשך.(

עם הזזת הנקודה למקום אחר על הצלע, מה מגלים? ח. 

עם  החלוקה  קו  של  המפגש  למיקום  גם  לב  לשים 

כל  עובר  החותך  )הקו  הריבוע.  של  האחרת  הצלע 

על  הנחתכים  והקטעים  הריבוע,  מרכז  דרך  פעם 

שתי הצלעות הנגדיות שווים באורכם. זה גם מבטיח 

חפיפה בין החלקים המתקבלים בחלוקה.(

האם לדעתכם קיימות דרכים נוספות לחלוקת ריבוע ט. 

בהכרח  לא  החלוקה  קו  רמז:  שווים?  חלקים  לשני 

חייב להיות קו ישר. )ראו התייחסות לשאלה  בהמשך, 

אחרי פעילות 7.( 

חלוקות של ריבוע 

מקיימים  חופפים  חלקים  לשני  ריבוע  לחלק  התנסויות 

הילדים כבר בגן. מאחר והריבוע מהווה את המודל הנפוץ 

תלמידי  כי  להניח  סביר  שברים,  בלימוד  השלם  להצגת 

לחלק  "שגרתיות"  דרכים  מכירים  היסודי  בית-הספר 

ריבוע לשניים או לארבעה חלקים חופפים. אך ספק אם 

 – החלוקה  אפשרויות  כל  את  מסודר  באופן  חקרו  הם 

אפילו למקרה של שני חלקים.   

פעילות 5:
לחצות את הפיצה הריבועית - התנסויות בעזרת דף עבודה 

דינאמי

שני תלמידים לקחו פיצה אישית שצורתה ריבוע והם רוצים 

בעזרת  חופפים  חלקים  לשני  אותה  לחלק  דרכים  לגלות 

שימוש בדף העבודה הדינאמי בו מוצגים ארבעה ריבועים. 

.)https://www.geogebra.org/m/ukcK5TnD(

יש לחבר בעזרת קו ישר את שני הקדקודים הנגדיים א. 

של הריבוע שבאיור הראשון. כעת הריבוע מחולק לשני 

חלקים. מהם שני המצולעים שהתקבלו אחרי חלוקת 

מה  בגודלם?  שווים  האלה  החלקים  האם  הריבוע? 

אפשר לומר על הגודל של כל אחד מהחלקים ביחס 

לגודל הריבוע? האם אפשר לומר כי אלה שני חצאים 

של הריבוע? למה? )האלכסון שמעבירים התלמידים 

מחלק את הריבוע לשני משולשים ישרי-זווית חופפים 

- ולכן הם שווים בשטחם.(

לשני ב.  לחלוקה  אחרת  דרך  השני  הריבוע  על  לסמן  יש 

ומה שונה בשתי דרכים אלו? האם  דומה  חלקים. מה 

קיים שוני בתוצאות החלוקה? )החלוקה הנוספת היא 

אחד  חופפים  חלקים  מתקבלים  אחר,  אלכסון  על-ידי 

לשני וגם לשני החלקים שהתקבלו בחלוקה הראשונה.(

צלעות ג.  על  נקודות  שתי  מסומנות  השלישי  באיור 

הריבוע. יש לתאר מילולית את מיקומן. האם בעזרתן 

ניתן להציע דרך נוספת לחלוקת הריבוע? מהם שני 

האם  הריבוע?  חלוקת  אחרי  שהתקבלו  המצולעים 

חלקים אלה שווים בגודלם?  

הנקודה ד.  בעזרת  לקודמת  דומה  חלוקה  לבצע  יש 

המסומנת בריבוע האחרון. לאיזו חלוקה דומה חלוקה 

קו  על-ידי  מתבצעת  החלוקה  ד  ו-  ג  )בסעיפים  זו? 

https://www.geogebra.org/o/VMYENGzq
https://www.geogebra.org/o/VMYENGzq
https://www.geogebra.org/o/VMYENGzq
https://www.geogebra.org/m/ukcK5TnD
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תוצאות הפעילויות אמורות להיות מפתיעות לתלמידים. 

לשני  ריבוע  של  חלוקה  דרכי  אינסוף  התגלו  ראשית, 

חלקים חופפים. בנוסף, נמצא תנאי פשוט לקיום חפיפת 

שני החלקים: הקו הישר שחותך עובר דרך נקודת מפגש 

נקודה  עבור  נוספת  תובנה  מתקבלת  בכך,  האלכסונים. 

כי התוצאות חשובות  ראוי להדגיש  זו כ-"מרכז הצורה". 

שוות- לצורות  הצורה  ולחלוקת  השטח,  מושג  להבנת 

שטח: "חצאים" המתקבלים בחלוקות שונות בצורותיהם 

אך  לשנייה,  אחת  חופפות  ושאינן  ומשולש(  )מלבן 

שטחיהן שווים זה לזה, כל צורה בעלת שטח השווה לחצי 

משטח הריבוע המחולק.

בשאלה  לדון  מומלץ  המוצגות,  המשימות  להרחבת 

לחלוקת  דרכים  קיימות  האם   :6 בפעילות  שעלתה 

אחרים?  קווים  בעזרת  חופפים  חלקים  לשני  ריבוע 

https://www.geogebra.org/o/ בג'אוג'ברה  יישומון 

הריבוע  חלוקת  של  רבות  אפשרויות  מציג   Gd2z34Zz
https:// לשני מצולעים חופפים בעזרת קו שבור. ביישומון

דוגמאות  מוצגות   www.geogebra.org/o/Xe7E6tsU
החלוקה באמצעות קווים עקומים. מספר אופני החלוקה 

הוא בלתי מוגבל: כל קו שנפגש עם שתי צלעות הריבוע 

- קטע, קו שבור או קו עקום – ובעל סימטריה מרכזית, 

שמרכז הריבוע הוא מרכז הסימטריה, בהכרח יחלק את 

הריבוע לשתי צורות חופפות. מתנאי הסימטריה נובע כי 

הקו גם עובר דרך מרכז הריבוע – דוגמאות אחדות נראות 

באיור 6. אפשר להציע לתלמידים לשחזר את החלוקות 

שראו ביישומון, ולבקש מהם לבדוק את חפיפת החלקים. 

המחשה  באפשרויות  לדון  רצוי  יותר,  מתקדמת  ברמה 

ששטחו של כל אחד מהחלקים הוא חצי משטח הריבוע. 

יותר  למשל, לגזור חלק אחד מהצורה לחתיכות קטנות 

ולהרכיב מהן מלבן או משולש ישר-זווית. 

      ריבוע א         ריבוע ב

חופפים  חלקים  לשני  ריבוע  לחלוקת  דוגמאות   :6 איור 

ע”י קו שבור )א( וקו עקום )ב(

לחלוקת  אפשרויות  של  אינסופי  מספר  גילוי  אחרי 

הריבוע לשני חלקים, בעזרת התכנה  הדינאמית, חשוב 

להמחיש את התוצאות בחלוקות הריבוע בעזרת הכלים 

המסורתיים: עיפרון סרגל, ומספריים.

פעילות 7:
המחשות לחציית ריבוע מנייר

אותם א.  ולחלק  מנייר,  חופפים  ריבועים  שני  לקחת 

לשני  פעם  חלקים:  לשני  המספריים  בעזרת 

שנעשה  כמו   – מלבנים  לשני  ופעם  משולשים 

מלבן  הצורות:  בזוג  התבוננו  הממוחשבת.  בפעילות 

כי כל אחד  דני טוען  ומשולש אחד שקיבלתם.  אחד 

מהחלקים שקיבלנו הוא חצי מהריבוע. מהי הכוונה? 

)כל אחד מהחלקים המתקבלים, המלבן והמשולש, 

כמובן  אך,  השטח,  מבחינת  מהריבוע  חצי  מהווים 

שאינם חלקים חופפים.(

לשני ב.  מלבן(  או  )משולש  מהצורות  אחת  את  לגזור 

האחרת.  הצורה  את  אלה  מחלקים  ולהרכיב  חלקים 

הקודמת  לשאלה  לחזור  זו,  הרכבה  ביצוע  אחרי 

זו מדגימה אפשרות  )פעילות  ולבדוק את התשובה. 

בתנאי  אחר,  מצולע  מחלקי  אחד  מצולע  הרכבת 

ששטחיהם שווים זה לזה.(

לקחת ריבוע נוסף מנייר ולנסות לגזור עם המספריים ג. 

בפעילות  שהתגלו  הנוספות  החלוקות  אחת  את 

בוצעה  כיצד  מילולית  לתאר  יש  הממוחשבת. 

החלוקה. )כאמור, הקו החותך חייב לעבור דרך מרכז 

הריבוע, כלומר, יש תחילה לזהות נקודה זו. לחלופין, 

הנגדיות,  הצלעות  על  שווים  קטעים  לסמן  אפשר 

במרחק שווה מהקדקודים הלא סמוכים של הריבוע, 

ולהעביר קו דרך הנקודות המסומנות.( 

סכמו את הפעילות: ד. 

אילו צורות התקבלו בכל אחת מדרכי חלוקת הריבוע?	 

מה המשותף לכל הצורות שהתקבלו? 	 

לחלקים 	  שהתקבל  חלק  כל  לחלק  אפשר  האם 

יותר ולהרכיב מהם כל חלק אחר? מה זה  קטנים 

אומר לגבי הגדלים של חלקים אלה? 

את 	  מחלק  הישר  שהקו  בכך  בטוחים  להיות  כיצד 

הריבוע לשני חלקים חופפים? 

https://www.geogebra.org/o/Gd2z34Zz
https://www.geogebra.org/o/Gd2z34Zz
https://www.geogebra.org/o/Xe7E6tsU
https://www.geogebra.org/o/Xe7E6tsU
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רבע  היא  צורה  כל  כלומר,  הריבוע.  את  מרכיבות  הן 

אחת  מכל  אחד  חלק  כעת  לקחת  יש  מהריבוע. 

מהחלוקות ולבדוק האם צורות אלו חופפות, כלומר, 

ולנסות  לבדוק  השנייה?  עם  אחת  להתלכד  יכולות 

אינם  האלה  החלקים  אם  התוצאה.  את  להסביר 

מהחלקים  אחד  כל  כי  לומר  אפשר  האם  חופפים, 

הוא באותו גודל? )החלקים מהחלוקות השונות אינם 

חופפים זה לזה. בכיתות הנמוכות הקביעה כי צורות 

אינן חופפות היא על-ידי הניסוי, אך בכיתות גבוהות 

אלו  צורות  שדוגמאות  להסבר  גם  לצפות  יש  יותר 

שייכות למחלקות שונות של מצולעים. שטחו של כל 

אחד מחלקים אלה הוא רבע משטח הריבוע, בכך הם 

שווים בשטח, ואפשר גם לומר "שווים בגודל".(

לנסות ד.  יש  הריבוע,  חצאי  עם  שנעשה  למה  בדומה 

שאינו  מלבני  חלק  למשל  החלקים,  אחד  את  לגזור 

חלק  מהם  ולהרכיב  יותר,  קטנים  לחלקים  ריבוע, 

עם  זה  ניסוי  על  לחזור  יש  משולשי.  חלק  או  ריבועי 

אפשרות  יש  )כאן  המסקנה?  מהי  אחרים.  חלקים 

שימוש  ועל  בשלבים,  העבודה  על  ודיון  לשיחה 

במשימה  לפתרון  כבסיס  אחת  במשימה  בפתרון 

אחרת. למשל, משני חלקי המשולש מרכיבים ריבוע, 

מלבן  הרכבת  לבצע  או  מלבן.  מרכיבים  ומהריבוע 

ממשולש בשני שלבים.(

בדיון אמרה המורה לתלמידים: "שימו לב, כדי לחלק ה. 

לחלק  קודם  אפשר  חלקים,  לארבעה  הריבוע  את 

כל  את  לחלק  מכן  ולאחר  שווים,  חלקים  לשני  אותו 

להתבונן  יש  שווים".  חלקים  לשני  מהחלקים  אחד 

בחלוקות שכבר נעשו באיור 7 ולהסביר למה התכוונה 

המורה בכל אחד מהמקרים.

שלא ו.  חלוקות  לקבל  גם  אפשר  כך  כי  אמר  יונתן 

שלו  למילים  להתייחס  יש  שווים.  יהיו  החלקים  כל 

למשל,  חופפים,  כולם  להיות  חייבים  לא  )החלקים 

אפשר לחלק מלבן אחד שהוא מחצית הריבוע לשני 

ישרי-זווית,   משולשים  לשני   - אחר  ומלבן  מלבנים, 

כנראה באיור 8.(

לארבעה  הריבוע  של  שונות  חלוקות  הוא  הבא  השלב 

חלקים. החלוקות הפשוטות מסוג זה מוכרות לתלמידים 

מלבניים,  "פסים"  לארבעה  החלוקות:  אלו  צעיר.  מגיל 

משולשים  לארבעה  וחלוקה  ריבועים,  לארבעה  חלוקה 

)איור 7(. השוואה בין דרכי חלוקה אלו מאפשרת העמקה 

נוספת בהבנת מושג שוויון השטחים של צורות שונות. 

חלקים  לארבעה  ריבוע  של  פשוטות  חלוקות   :7 איור 

חופפים

פעילות 8:
מחלקים ריבוע לארבעה חלקים

בפעילות זאת עוסקים התלמידים בדרכי חלוקת הריבוע 

לארבעה חלקים חופפים.

אחד  כל  ולחלק  מנייר,  זהים  ריבועים  שלושה  להכין  יש 

אחד  ריבועיים,  לחלקים  אחד  חלקים:  לארבעה  מהם 

לחלקים מלבניים שאינם ריבועיים, ואחד למשולשים.

יש לתאר את כל אחת מדרכי החלוקה: כיצד בוצעה א. 

החלוקה? באילו נקודות השתמשו?  

נטע התבוננה בריבוע המחולק לשני חלקים, ואמרה ב. 

כך  אחד,  ישר  קו  להוסיף  יכולה  היא  בקלות  כי 

שהריבוע יחולק לארבעה חלקים שהם ריבועיים. יעל 

יכולה להוסיף  כי היא  ואמרה  התבוננה באותו האיור 

שני קווים ישרים ולקבל את חלוקת הריבוע לארבעה 

חלקים, אך הם יהיו מלבנים שאינם ריבועיים. הייתכן 

את  ולהדגים  להסביר  יש  צודקות?  הבנות  ששתי 

לשני  המחולק  הריבוע  )את  ביצעו.  שהן  החלוקות 

מלבנים, אפשר לחלק בעזרת קו ישר נוסף לארבעה 

ריבועים, או להעביר שני קווים כך שיחולק כל מלבן 

יותר. בהתאם לכיתת הלימוד,  לשני מלבנים "צרים" 

חלוקות  בין  כדילמה  השאלה  את  כאן  לנסח  אפשר 

לארבעה מלבנים כל פעם, בהדגשת העובדה כי כל 

ריבוע הוא מלבן.( 

החלוקה, ג.  מאותה  צורות  ארבע  ביחד  לוקחים  אם 
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חופפים,  שווים  ריבוע לארבעה חלקים  11: חלוקות  איור 

לשני  מלבניים  חלקים  שני  חלוקת  על-ידי  המתקבלים 

חלקים. חלוקות נוספות אפשר לקבל גם בשילוב בין חלקים 

מחלוקות שונות 

יש לציין, כי לפעמים אפשר  "לערבב"  חלוקה אחת עם 

שצוין  בסגנון   11 מאיור  החלוקות  למשל  כמו  השנייה, 

בסעיף ו של פעילות זו. במקרה האחרון החלקים כמובן 

כבר לא יהיו חלקים חופפים, אך עדיין יהוו חלוקת ריבוע 

לארבעה חלקים שווים בשטחם. 

תלמידים  להביא  אמורה  המוצגת  הפעילות  כי  לציין  יש 

בכל  כמעט  אך  חלוקה,  דרכי  של  רחב  מגוון  לגילוי 

ואפילו  שבורים  קווים  בעזרת  נעשית  החלוקה  המקרים 

קווים עקומים. הפעילות הבאה מחזירה את התלמידים 

של  "בסגנון  הצורות  חלוקת  של  המקורית  למשימה 

פיצה". 

פעילות 9:
חזרה ל"חלוקה בצורת הפיצה"

עופר  אחרי העיסוק בחלוקות הריבוע לארבעה חלקים, 

אמר לחבריו: "כעת אנחנו יודעים לחלק ריבוע לארבעה 

חלקים שווים בגודלם בהרבה דרכים. התקבלו לנו חלקים 

בצורות שונות, מגוונות ויפות. אך כל זה לא כל-כך עוזר 

לחלק את הפיצות בפועל כמקובל. אני רוצה לחלק את 

המאפה.  בבתי  שעושים  כמו  שלנו   הריבועית  הפיצה 

כלומר, ממש לחתוך אותה לחתיכות שמתקבלות בעזרת 

 - הנקודה  אותה  דרך  שעוברים  ישרים  קווים  עם  גזירה 

מרכז הריבוע.  

התגלו א.  שכבר  חלקים  לארבעה  החלוקות  בין  האם 

עד כה, יש חלוקות בעזרת הקווים הישרים העוברים 

לעופר  אותן  להזכיר  יש  כן,  אם  הריבוע?  מרכז  דרך 

)החלוקות השנייה והשלישית מאיור 7 עונות לדרישה 

זו(.

של ב.  נוספות  דרכים  להיות  יכולות  לדעתכם,  האם 

בחלוקה  התבוננו  מחפש?  שעופר  מהסוג  חלוקות 

איור 8: חלוקת ריבוע לארבעה חלקים השווים בשטחם

או  ריבועים  לארבעה  אחת  "מחלוקה  אמרה:  רקפת 

לארבעה  נוספות  חלוקות  לעשות  יכולה  אני  משולשים, 

חלקים. מוסיפים לכל ריבוע חלק קטן מריבוע אחר, וכך 

שלה  הרעיון  את  הדגימה  היא  מהריבועים".  אחד  בכל 

על-ידי  זה  בסגנון  נוספות  חלוקות  להציע  יש   .9 באיור 

אלו  חלוקה  )דרכי  דרכים.  בכמה  מנייר  ריבועים  חלוקת 

מבוססות על עיקרון שימור השטח – הוספת חלק לצורה 

מזמנת הורדה של חלק זהה במקום אחר שלה.(

חופפים:  שווים  חלקים  לארבעה  ריבוע  חלוקת   :9 איור 

מכל אחד מהחלקים הריבועיים נגזר חלק שהוצמד לצלע 

הצמודה

נוספות ז.  דרכים  קיימות  האם  לשאול  המקום  כאן 

לחלוקת הריבוע לחלקים שווי-גודל.  

דרכים  לגלות  אמורים  התלמידים  פעילות,  כדי  תוך 

חופפים.  חלקים  לארבעה  הריבוע  לחלוקת  רבות 

באיורים 10-11 מוצגות חלוקות אחדות אפשריות, ראו 

.)Stupel & Oberman, 2017( -ב

איור 10: חלוקות המתקבלות משינויים מתואמים בארבעה 

חלקים
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החפיפה  מרובעים.  לארבעה  ריבוע  חלוקת   :12 איור 

נבדקת על-ידי חלוקה של אחד המרובעים לשני משולשים

פיצה ו.  חלוקת  של  האפשרויות  כלל  את  לסכם  יש 

שווים  חלקים  לארבעה  חתכים  שני  על-ידי  ריבועית 

בגודלם. 

של  מוגבל  בלתי  מספר  אודות  המתקבלת  התוצאה 

מכלילה  הפיצה",  חלוקת  "בסגנון  החלוקה  אפשרויות 

את התוצאה עבור חלוקת הריבוע לשני חלקים חופפים, 

כאשר  הריבוע  לחציית  הנוספות  לאפשרויות  בדומה 

קווי החלוקה לא בהכרח ישרים. גם למקרה של חלוקה 

הדיון  את  רבות.  נוספות  אפשרויות  חלקים  לארבעה 

במשמעות החלוקות האלו, כדאי להתאים לרמת הלומד, 

אך לכולם, ללא ספק, רצוי להציג את החלוקות – לפחות 

בתור תמונות יפות. 

חלוקות רבות של צורות רבות

הפעילויות המוצגות מאפשרות "טעימה קטנה" מהעולם 

היפה של חלוקת צורה לחלקים שווים בגודלם. בחלוקות 

כיוונים  קיימים  הצורה,  ממרכז  שיוצאים  קטעים  על-ידי 

הכיוונים  להלן  נוסף.  ולחקר  העמקה  לשאלות  רבים 

העיקריים לדיונים הנוספים:

האם הדרכים שנמצאו לחלוקת הריבוע לשני חלקים 	 

ולארבעה חלקים שווים בגודלם, מתאימות לחלוקה 

כזו של מלבן? חשוב לציין כי למרות המספר הבלתי 

מוגבל של דרכי החלוקה, גם עבור המלבן, האנלוגיה 

אינה מלאה – יש לשים  לב למצב ההדדי של קווים 

המחלקים את המלבן לארבעה חלקים שווים בגודלם, 

ולחלקים עצמם.

האם וכיצד אפשר לחלק ריבוע עם הקטעים היוצאים 	 

ממרכזו למספר גדול יותר של חלקים שווים בגודלם? 

חלקים  לשמונה  ריבוע  לחלק  קל  כמובן.  התשובה: 

של משולשים חופפים. יש "לשלב" את קווי החלוקה 

המוצגת בדף הג'אוג'ברה הדינאמי: "מחלקים פיצה 

https://www.geogebra.org/m/ ."לארבעה חלקים

frTftc2w יש בו כבר ריבוע המחולק לארבעה חלקים 
של  מהקצוות  אחד  את  הזיזו  אלכסוניו.  שני  על-ידי 

להזזה  שניתנות  )הנקודות  החלוקה.  מקטעי  אחד 

מודגשות ומסומנות בצבע כחול(. האם כעת הריבוע 

מחולק לארבעה חלקים? האם החלקים האלה שווים 

כולם בגודלם? )אחרי תזוזת הנקודה עדיין מתקבלים 

אינם  ואפילו  חופפים  אינם  הם  אך  חלקים,  ארבעה 

אחרים  ושניים  גדלו  מהם  שניים   – בשטחם  שווים 

קטנו אחרי ההזזה.(

למצב ג.  שוב  ולהגיע  החלוקה  את  לתקן  לנסות  יש 

חופפים,  חלקים  לארבעה  מחולק  הריבוע  בו 

הנקודה שהוזזה.  להחזיר למקום את  וזאת מבלי 

להזזה.  שניתנת  נוספת  נקודה  להזיז  יש  רמז: 

הריבוע  לחלוקת  להגיע  אפשר  כיצד  להסביר  יש 

אמורים  )תלמידים  חופפים.  חלקים  לארבעה 

מאונכים  להיות  חייבים  החלוקה  קווי  כי  לגלות 

המרחקים  לשוויון  שקולה  זו  דרישה  לזה.  זה 

אופי  הריבוע.  צלעות  על  החלוקה  קווי  שחותכים 

הניסוח תלוי ברמת הלומד, בכל מקרה אין לדרוש 

תיאור הנמקה פורמאלית.( 

.https://www.geogebraד.   - יש לפתוח את הקישור 

בסביבת  דינאמית  להמחשה   org/m/agFydzTc
לארבעה  ריבוע  של  חלוקות  מוצגות  בה  ג'אוג'ברה, 

מתקבלים  מצולעים  אילו  הפיצה".  "בסגנון  חלקים 

)פרט  אחד?  מקרה  להוציא  השונות,  בחלוקות 

המקרים  שאר  בכל  האלכסונים,  על-ידי  לחלוקה 

מתקבלים חלקים מרובעים "סתמיים" -  אגב, בעלי 

זוג זוויות נגדיות ישרות.(

מצורות ה.  אחת  את  למחברת  להעתיק  יש  זה  בשלב 

למה  ולהסביר  הדינאמית,  ההמחשה  של  החלוקה 

מחלוקה זו מתקבלים ארבעה חלקים שווים בשטחם. 

משולשים,  שני  מאותם  מורכב  מהם  אחד  )כל 

האלכסון  על-ידי  הריבוע  של  מחלוקתו  המתקבלים 

 – מקדקודיו  ואחד  הנתון  הריבוע  מרכז  את  המחבר 

כנראה באיור 12 וזאת מאחר שמרובעים חופפים הם 

גם שווים בשטחם.( 

https://www.geogebra.org/m/frTftc2w
https://www.geogebra.org/m/frTftc2w
https://www.geogebra.org/m/agFydzTc
https://www.geogebra.org/m/agFydzTc
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מהן אפשרויות החלוקה של מצולע משוכלל לחלקים 	 

מרכז  דרך  שעוברים  קטעים  על-ידי  בגודלם,  שווים 

המצולע? מהו מספר החלקים אותו קל לקבל עבור 

המצולע? במה תלוי אופן החלוקה? כבר מהתנסויות 

לחצות  כי אפשר  ברור  ומשולש משוכלל,  ריבוע  עם 

כל מצולע משוכלל, אך מספר הדרכים "הפשוטות" 

להניח  סביר  המצולע.  צלעות  מספר  בזוגיות  תלוי 

מספר  את  לקבוע  אמור  המצולע  צלעות  מספר  כי 

החלקים החופפים, אותם קל לקבל בחלוקה.

התברר כי דרכי החלוקה שהכרנו מאפשרות הכללה 	 

ל-  הריבוע  לחלוקת  בדומה  ומפתיעה:  יפה  פשוטה, 

16 חלקים שווים בגודלם, אפשר לחלק אותו "בסגנון 

בשטחם.  שווים  משולשים   20 ל-  גם  למשל,  פיצה", 

לאחר מכן לאחד כל ארבעה מהם לחלק אחד, ובכך 

לקבל חלוקת ריבוע לחמישה חלקים שווי-שטח )ראו 

צורה  של  ההיקף  קו  חלוקת  על-כן,  יתר   .)15 איור 

משוכללת למספר חלקים שווים באורכם, מאפשרת 

לחלק את הצורה לאותו מספר חלקים שווים בשטחם, 

 Sinitsky, Stupel & Sinitsky,( כפי שמופיע במקור

2017(. זוהי  הכללה נוספת של השיטה המאפשרת 
לבצע חלוקה במספר בלתי מוגבל של אופנים! 

        ריבוע א          ריבוע ב

)א(  שווי-שטח  משולשים   20 ל-  ריבוע  חלוקת   :15  איור 

והרכבה מהם חמישה חלקים שווי שטח )ב(

סיכום

שווים  או  חופפים  לחלקים  צורה  חלוקת  של  לבעיה 

בשטחם פרשנויות רבות. הגרעין המתמטי של הפעילויות 

דיון  מוצג  במאמר  ויישומיו.  השטח  שימור  עיקרון  הוא 

פיצה",  "בסגנון  בחלוקה  בעיקר  המתמקדות  במשימות 

בתוך  נקודה  מאותה  היוצאים  קווים  בעזרת  כלומר, 

הצורה. שילוב הכלי הממוחשב של גאומטריה דינאמית 

 13 באיור  כמו  ריבוע,  של  פשוטות  חלוקות  שתי  של 

א. אך לקבל חלוקות נוספות של אותו מספר חלקים 

הטבעי"  "ההמשך  מפתיע,  די  באופן  קל.  דבר  אינו 

 13 )איור  באמצע"  "בדיוק  חלוקה  קווי  העברת  של 

יהיו  הם  אך   – חופפים  משולשים   16 מספק  לא  ב.( 

שווים בשטחם. )תלמידי כיתה ו אמורים לגלות שוויון 

והם  מאחר  המתקבלים,  המשולשים  של  שטחים 

בעלי אותו אורך בסיס ובעלי גובה משותף.(

       ריבוע א         ריבוע ב

איור 13: חלוקת ריבוע לשמונה משולשים חופפים )א( ול- 

16 משולשים שווי-שטח )ב(.

לשני 	  שווה-צלעות  משולש  לחלוקת  דרך  קיימת 

לחלק  אפשר  האם  לזה.  זה  חופפים  משולשים 

משולש אחר לשני חלקים חופפים, או לפחות שווים 

בגודלם? )השאלה נדונה אצל סיניצקי ואילני, 2014, 

עמ' 448(. האם קיימות דרכי חלוקת משולש שווה-

צלעות למספר גדול יותר של חלקים שווים בגודלם? 

התשובה היא כן. קל להראות כי שלושה קווי חלוקה 

ועובר דרך מרכז  יוצא מקדקוד המשולש  – כל אחד 

הכובד שלו - מחלקים  את המשולש לשישה חלקים 

לבנות  אפשר  מהם  זה.  את  זה  החופפים  משולשים 

אופנים  בשני   – חופפים  חלקים  לשלושה  חלוקה 

שונים. )ראו איור 14.(

     משולש א       משולש ב       משולש ג

לשישה  )א(  שווה-צלעות  משולש  חלוקת   :14 איור 

המורכב  משולש:  של  מהם  ובנייה  חופפים,  משולשים 

משלושה  המורכב  ומשולש  )ב(  מרובעים  משלושה 

משולשים )ג(
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מקורות

בניית 	  של  היסטורית  סקירה   .)2015( ק'  זיסקין, 

)עורכים(.  ק'  זיסקין,  מ',  סטופל,  בתוך:  מצולעים. 

אתגריות  קלאסיות,  בעיות  גאומטריות,  בניות 

וממוחשבות. חיפה: מכללת שאנן, 217-208. 

מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי )2013(. 	 

http:// א-ב.  לכיתות  מרחבית  ראייה  לפיתוח  אוגדן 

ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=307%3Aogdan-

&catid=31%3Afor-teachers&Itemid=49
משרד החינוך )2006(. תכנית הלימודים במתמטיקה 	 

המזכירות  ירושלים:  המגזרים.  לכל  א-ו  לכיתות 

הפדגוגית, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים.

תובנות 	  ושינוי:  שימור   .)2014( ב'  אילני,  א',  סיניצקי, 

אביב:  תל  והצורות.  המספרים  בעולם  אלגבריות 

מופ"ת. 

	 Drent, M., & Meelissen, M. )2008(. Which 
factors obstruct or st imulate teacher 
educators to use ICT innovatively? 
Computers & Education, 51)1(, 187-199.

	 Frederickson, G. )1997(. Dissections: Plane 
& Fancy. Cambridge University Press. p. 222. 

	 Sinitsky, I., Stupel, M., & Sinitsky, M. )2017(. 
Pizza Again? On the Division of Polygons into 
Sections with a Common Origin. International 
Journal of Mathematical Education in Science 
and Technology )in press(. 

	  Stupel, M., & Oberman, J. )2017(. A graphical 
representation of dissecting a square into four 
congruent shapes. Mathematics in School )in 
press(. 

	 Wikipedia )2015(. Dissection problem. https://
en.wikipedia.org/wiki/Dissection_problem

חלוקות  לבצע  לתלמיד  מאפשר  בפעילויות,  ג'אוג'ברה 

רבות של צורות, ובכך להשלים את הפעילויות המוחשיות 

של גזירת צורה לחלקים. 

המאפשרות  מתפתחות,  כמשימות  מוצגות  הפעילויות 

לגלות דרכי חלוקה רבות, אפילו במקרים פשוטים מאוד 

של חלוקת הריבוע לשניים או לארבעה חלקים חופפים. 

הפעילויות מזמנות שאלות אודות שינוי מספר החלקים, 

שינוי הצורה המחולקת ועוד. 

השאלות לתלמיד מזמנות דיון תוך כדי שימוש במושגים 

ובעובדות המתמטיות הרלוונטיות, במטרה לפתח יכולת 

הנושא  לפי  הלומד.  לרמת  בהתאם   – והנמקה  הסבר 

ואופי הפעילויות, הן מתאימות לדיון בכל הכיתות של בית 

הספר היסודי. תלמידים של החטיבות הצעירות אמורים 

ליהנות מגילוי "ים האפשרויות" של החלוקה – בין היתר 

בסיוע המחשב. התלמידים של הכיתות הגבוהות יכולים 

אודות  עמוקות,  וגם  פשוטות  מתמטיות  עובדות  לגלות 

של  שווי-שטח  לחלקים  לחלוקה  האפשרויות  אינסוף 

צורות משוכללות. 

http://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=307%3Aogdan-&catid=31%3Afor-teachers&Itemid=49
http://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=307%3Aogdan-&catid=31%3Afor-teachers&Itemid=49
http://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=307%3Aogdan-&catid=31%3Afor-teachers&Itemid=49
http://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=307%3Aogdan-&catid=31%3Afor-teachers&Itemid=49
http://www.amazon.com/exec/obidos/ISBN=0521571979/ctksoftwareincA/
http://www.amazon.com/exec/obidos/ISBN=0521571979/ctksoftwareincA/
https://en.wikipedia.org/wiki/Dissection_problem
https://en.wikipedia.org/wiki/Dissection_problem
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פינה של הפתעה
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אלכס ברוורמן: המכללה האקדמית לחינוך על-שם קיי

תשבץ מתמטי ככלי להגברת המוטיבציה
אלכס ברוורמן

שילוב משחקים בשיעורי מתמטיקה ידוע ככלי אפקטיבי 

להגברת המוטיבציה של הלומדים. 

תשבץ מתמטי הוא סוג של משחק, בעזרתו המורה יכול 

לאתגר את התלמידים וגם להעריך את שליטתם בחומר 

הנלמד. 

תשבץ  שבכל  לחוקים  דומים  מתמטי  בתשבץ  החוקים 

אחר. נזכיר אותם עם דגש על התוכן המתמטי:

“עצמאיות” . 1 לכלול שאלות מתמטיות  חייב  התשבץ 

)שאלות שניתן לפתור ללא קשר לשאלות אחרות(,   

עליהן  לענות  שניתן  )שאלות  “תלויות”  שאלות  וגם 

מהשאלות  שתיים  או  ספרה  שגילינו  בתנאי  רק 

העצמאיות(. 

מי שמרכיב את התשבץ הוא זה שקובע את צורתו, . 2

את דרגת הקושי שלו, ואת תחום השאלות.  

כל תשובה צריכה להיבדק על-ידי חלק מהתשובות . 3

האחרות. 

את התשובות המספריות כותבים משמאל לימין או . 4

מלמעלה למטה. 

לתלמידי  מתאים  שלפניכם  התשבץ 
כיתות ה-ו.

F

A

E

D

C B

G

במאוזן:

A. המספר הראשוני האי-זוגי הקטן ביותר.
C. מספר טבעי המתחלק ב- 9.

הפיכת  עם  שמתקבל  מהמספר   9 ב-  הגדול  מספר   .D 
     הסדר של ספרותיו.

E. מספר טבעי המתחלק ב- 3.
G. מספר טבעי המתחלק ב- 9, ואינו מתחלק ב- 10.

במאונך:

 A. מספר בין המספרים הבאים: 36, 42, 56, 64, 27, הנפוץ 
    ביותר בלוח הכפל 9X9 )מ- 1 עד 9(. 

 B. ההפרש בין המספר התלת-ספרתי הגדול ביותר לבין 
     המספר התלת-ספרתי הקטן ביותר.

C. מספר טבעי המתחלק ב- 4.
 D. סכומם של 2016 מספרים טבעיים שווה ל- 2017. מהי 

     מכפלתם של אותם 2016 מספרים טבעיים? 

החצים  על-ידי  המסומן  במסלול  מתגלגלת  הקובייה   .E 
)ראו ציור(. כמה נקודות יהיו על הפאה העליונה, כאשר      

     הקובייה תגיע למקום שמסומן על-ידי הכוכבית?

*
 F.  אלכסון מחלק מרובע שהיקפו 31 ס”מ לשני משולשים 
האלכסון  אורך  מהו  ס”מ.   30 ו-  ס”מ   21 שהיקפיהם      

     הזה?
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תשבץ מתמטי ככלי להגברת המוטיבציה - פתרונות
אלכס ברוורמן

פתרונות לתשבץ בעמוד הקודם: 
A.3. במאוזן:

הכפל A. במאונך: בלוח  מופיעה   36 המכפלה 
שלוש פעמים: 6X6, 4X9, 9X4  כאשר 
רק  מופיעים  האחרים  המספרים 

פעמיים.

B999-100=899. במאונך:

את G. במאוזן: גילינו  כי   ,99 המספר  רק  מתאים 
ספרת העשרות )B במאונך(.

יש D. במאונך: אם  רק  הסכום  את  לקבל  ניתן 
 .”2“ אחד  ומחובר   ”1“ מחוברים   2015 

לכן המכפלה היא 2.

D 21. במאוזן: היחידה  האפשרות   נשארת 
.)21-12=9(

תשובה:

F

A
3
6 8

9
9 9

4
1
2 1

0

2
E

D

C B

G

הערה: ניתן לפתור את התשבץ גם בסדר אחר. 

 E .2. במאונך:
אפשר לדמיין את מסלול הקובייה בראש, 
ואפשר לבדוק בעזרת קוביית המשחק.

F .10. במאונך:
המשולשים,  שני  היקפי  את  נחבר  אם 
ועוד  הנתון  המרובע  של  היקף  נקבל 

פעמיים האלכסון.

האלכסון  אורך  את  למצוא  כדי  כלומר, 

)30+21(-31 
=10

נחשב: 
2

ניתן לראות כי התנאי מתקיים והמספר E. במאוזן:
מתחלק ב- 3.

C .468. במאוזן:
ספרות  לסכום  להגיע  אפשרות  ואין 

ששווה ל- 27.

ניתן לראות כי התנאי מתקיים והמספר C. במאונך:
מתחלק ב- 4.
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פרופ׳ אביקם גזית: מרצה לחינוך מתמטי במכללת סמינר הקיבוצים.

בינואר!   10 ואמרה:  האחוריים  הספסלים  מאחד  סטודנטית 

הוא   ואיך  זה  תאריך  עלי  נחת  מהיכן  ידעתי  לא  בהתחלה 

מתקשר לבעיה, אבל מיד התעשתתי, ניגשתי ללוח וביצעתי 

את הפעולות הבאות, תוך כדי חזרה בקול: 10 בינואר ועוד 10 

ימים נותן 20 בינואר. 20 בינואר ועוד 50 ימים )בהנחה של 28 

ימים בפברואר( בשלבים: עד 31 בינואר צריך להוסיף 11 ימים 

מה- 50. כך נותרו 39 ימים. נחסר את 28 הימים של פברואר 

ונקבל 11 במארס!  מדהים, לא? גם אם נוסיף ל- 10 בפברואר 

10 ימים ועוד 50 ימים נקבל 11 באפריל. היתה לי תחושה של 

רוממות רוח בעקבות קבלת הפתרון עליו לא ידעתי, ושיבחתי 

את הסטודנטית על יצירתיותה. כמה חודשים אחרי ההארה 

תיכון  תלמיד  באקראי  פגשתי  והמיוחד  היצירתי  מהפתרון 

בחנות ספרים. הפגישה התרחשה בזמן שבוע הספר ושאלתי 

את התלמיד היכן מתקיים שבוע הספר אצלו בעיר. הוא ציין 

את המקום ושאל אם אני מתעניין בספרים מסויימים או שאני 

מוכר את ספריי. עניתי לו שאני מוכר את ספרי החידות שלי, 

הראשונה  החידה  לדוגמה.  חידה  לו  שאתן  ביקש  הוא  ואז 

שצצה לי בראש ורציתי לראות איך הוא יגיב עליה היתה אותה 

חידה על הוספת עשר לעשר ועוד חמישים כדי לקבל אחת-

עשרה. הוא חשב קמעה ואמר: "אם נוסיף לעשרה דולר עשר 

מטבעות של 5 סנט ועוד 50 סנט נקבל 11 דולר". עיניי אורו 

ואמרתי לו שלא חשבתי על תשובה כזו. נכון שהתשובה כאן 

פחות ישירה מאשר שתי התשובות הקודמות, כי נכנס כאן 

אלמנט מספרי של 5 סנט. אבל אם נלך ברוח החידה, הרי 

יש גם כאן חשיבה יצירתית: הוספה של עשרה )דולר( לעשר 

)מטבעות של 5 סנט( ועוד 50 סנט )לא משנה איך( לקבלת 

תלמידים  משלושה  נתרמתי  כך  ומקורי.  יפה  וזה  דולר,   11

כאשר אחד תרם לי את החידה עם פתרונה, ושניים אחרים 

וכמו  ידעתי.  שלא  מקוריים  נוספים  פתרונות  שני  לי  תרמו 

וארבעה  ממני  נפלאו  המה  "שלושה  משלי:  בספר  שנאמר 

לא ידעתים" – שלושה פתרונות נגלו לי ועכשיו אני מחפש את 

הפתרון הרביעי, שאולי מצאתם, וזורק לכם את הכפפה...

חשיבה 	  אתגרי  עניין,  לעוד  חושבים   .)2013( א'  גזית, 

לאוהבים, למתעניינים ולמכורים. הוצאת גייסט, כפר סבא.

	 Polya, G. )1957(. How to solve it? Princeton: 
Princeton University Press.

מכל תלמידי השכלתי - שלושה המה נפלאו ממני...
אביקם גזית

יכולה  פוליה )Polya, 1957( כתב שתגלית משמעותית 

לפתור בעיה גדולה, אבל גרעין של תגלית נמצא בפתרון של 

כל בעיה. אני משתדל במהלך עיסוקיי לעורר מורים ותלמידים 

גרעינים  גרעינים. אשתף אתכם בשלושה  לטפח את אותם 

במסגרות  מתלמידיי  שלושה  עם  במפגש  נתרמתי  מהם 

קטנה  בקבוצה  היה   16 כבן  אורי,  הראשון,  התלמיד  שונות. 

כדי  יחידני  באופן  טיפלתי  בהם  למידה,  לקויי  תלמידים  של 

להביאם למיצוי יכולתם הקוגניטיבית. במהלך המפגש הייתי 

משלב חידה או שתיים לריענון או לאתנחתא בין תרגיל לבעיה. 

לחידות אין מתכון ידוע מראש לפתרון, ולא תמיד תוכני החידה 

נשמעים לחוקים הנוקשים של המתמטיקה. כדי לפתור חידה 

צריך לצאת מהמסגרת של חשיבה חד-כיוונית ולחפש מחוזות 

חדשים לפתרון. יום אחד בא אותו אורי והציג לי בעיה שנשאל 

על-ידי חבר: "איך או מתי אפשר להוסיף לעשר עוד עשר ועוד 

כזה  דבר  איך  לא?  מעניין,  אחת-עשרה?"  ולקבל  חמישים 

אפשרי? יש כאן סתירה מתמטית - מעין פרדוקס שאי-אפשר 

לפתור. אבל שימו לב: לא נכתב איך אפשר להוסיף ל- 10 עוד 

10 ועוד 50 בספרות אלא במילים. לשפה יש תפקיד חשוב גם 

במתמטיקה, וצריך לצאת מהקופסה ולחשוב מתי ובאיזה מצב 

בחיי יום-יום מוסיפים לעשר עוד עשר ועוד חמישים ומקבלים 

אחת-עשרה? יש לחפש את הפתרון לא במספרים הטבעיים 

אלא במערכות אחרות של מדידה, והמילה "מתי" יכולה לתת 

והתשובה  השעה  מה  שואלים  כאשר  בזמן!  שמדובר  רמז 

היא עשר ועשרה, הרי לא מדובר בשעה עשרים אלא בעשר 

ועוד  דקות  עשר  עשר  לשעה  נוסיף  אם  עשר.  אחרי  דקות 

חמישים דקות נקבל את השעה אחת-עשרה. אפשר לבנות 

משימות כאלה גם במידות של משקל: להוסיף ל-1 עוד 100 

ועוד 900 ולקבל 2: 1 ק"ג ועוד 100 גרם ועוד 900 גרם שווה 2 

ק"ג. וכך גם במידות אורך, נפח ועוד. זה היה התלמיד הראשון 

ומקורית.  מעניינת  אתגר  בעיית   - חידה  על  למדתי  ממנו 

את החידה עם הקרדיט לתלמידי אורי הצגתי בשיעוריי וגם 

בספרי: "חושבים לעוד עניין" )גזית, 2013, עמ' 7( ולא חשבתי 

לא  שעליו  נוסף  פתרון  בצורת  זו  לשאלה  המשך  שאפגוש 

חשבתי.  באחד משיעוריי במכללה הצגתי בהקשר של נושא 

השיעור את החידה הנ"ל. נתתי לסטודנטיות את הזמן כנדרש 

לפתרון בעיה לא ידועה מראש, וכעבור פחות מדקה הצביעה 



נשמח לשמוע את דעתכם
כניסה לטופס משוב מקוון

https://docs.google.com/a/edu.haifa.ac.il/forms/d/e/1FAIpQLScur9q_hczzdvtPCDofHET-A8HYdd0pcR5T80AqrZggxsqpFw/viewform
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https://docs.google.com/a/edu.haifa.ac.il/forms/d/e/1FAIpQLScur9q_hczzdvtPCDofHET-A8HYdd0pcR5T80AqrZggxsqpFw/viewform
https://docs.google.com/a/edu.haifa.ac.il/forms/d/e/1FAIpQLScur9q_hczzdvtPCDofHET-A8HYdd0pcR5T80AqrZggxsqpFw/viewform
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