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דבר המערכת

קוראים יקרים שלום,  
אני שמח ונרגש להגיש לכם את גיליון 29 של מספר חזק 

.2000

חזק  "מספר  העת  כתב   2017 מינואר  החל  להזכירכם, 

מופיע  והוא  שפיט,  עת  כתב  של  מעמד  קיבל   "2000

על- המתפרסמת  השפיטים  העת  כתבי  ברשימת 

לפרסם  מבקשים  רבים  חוקרים  לפיכך,  ות"ת.  ידי 

שנוצר  העומס  לפעמים  העת.  בכתב  עבודותיהם  את 

אנחנו  השופטים.  תשובות  במתן  לעיכוב  גורם  במערכת 

מבקשים מהכותבים להתאזר בסבלנות, ומבטיחים שכל 

פנייה תיענה בהקדם האפשרי.

כמתמטיקאי, אני בוחר לשתף אתכם ברעיונות מתמטיים 

הרעיונות  הנוכחי.  הגיליון  על  העבודה  בזמן  שהעליתי 

ובמספר  הנוכחי(  הגיליון  )מספר   29 במספר  עוסקים 

2018 )השנה בה יוצא לאור הגיליון(. 

המספר 29 הינו מספר ראשוני כאשר סכום ספרותיו )11( 

הינו מספר ראשוני, ספרת העשרות בו )2( - היא מספר 

ראשוני, והספרה 9 – מספר מורכב. אם גם המספר 9 היה 

ראשוני  "מספר  כזה  למספר  קורא  הייתי  ראשוני  מספר 

מושלם". עובדה זו גרמה לי לשאול את עצמי את השאלה 

מושלמים  דו-ספרתיים  ראשוניים  מספרים  כמה  הבאה: 

קיימים שהם בעלי שלוש התכונות הבאות: )1( כל ספרה 

הינו  ספרותיו  סכום   )2( ראשוני,  מספר  היא  במספר 

הינו  עצמו  הדו-ספרתי  המספר    )3( ו-  ראשוני,  מספר 

מספר ראשוני.

בבדיקה שנערכה נתגלה שיש רק מספר דו-ספרתי אחד 

שמקיים את שלושת התנאים והוא - 23. השאלה הבאה 

שמתבקשת היא: כמה מספרים ראשוניים תלת-ספרתיים 

מושלמים קיימים? הקוראים מוזמנים להתמודד לבד עם 

השאלה. 

ראשוניים  "מספרים  אינסוף  יש  האם  שאלתי,  לבסוף 

מושלמים" - מספרים אשר מקיימים את שלושת התנאים 

הנ"ל? לשאלה זו לא מצאתי תשובה ואשמח לעזרתכם. 

המספר 2018 הינו דוגמה למספר חצי-ראשוני )באנגלית 

להציג  שניתן  מספר  זהו   -  )biprime או   semiprime
כמכפלה של שני מספרים ראשוניים בלבד )לא בהכרח 

שונים(, במקרה שלנו המספרים הם 2 ו- 1009. דוגמאות 

בסדרה   .4,6,9,10,14,15 כאלה:  מספרים  של  אחרות 

שני  יש  וראשוניים  עוקבים  מספרים  של  ביותר  הארוכה 

איברים בלבד }2,3{, וזו הסדרה היחידה למעשה. בניגוד 

המספרים  מבין  כי  להוכיח  קל  הראשוניים,  למספרים 

ביותר  הארוכה  הסדרה  והחצי-ראשוניים,  העוקבים 

לדוגמה:  היחידה,  לא  והיא  מספרים,  שלושה  בת  היא 

}33,34,35{, }85,86,87{ וכו'.

אינסוף שלשות  יש  היא: האם  השאלה הבאה ששאלתי 

זו  לשאלה  גם  וחצי-ראשוניים?  עוקבים  מספרים  של 

אתם  המתמטית.  בספרות  לא  גם  תשובה,  מצאתי  לא 

מוזמנים לנסות לענות על השאלה ואנחנו נשמח לפרסם 

את פתרונכם במדור "בעיות מתמטיות" בגיליונות הבאים.

כתב  הוא   "2000 חזק  "מספר  העת  כתב  להזכירכם, 

למורים  מיועד  והוא  שנה,   17 כ-  מזה  לאור  שיוצא  עת 

ובהתפתחות  בהכשרה  העוסקים  ולכל  למתמטיקה, 

היסודי,  לבית-הספר  למתמטיקה  מורים  של  מקצועית 

כתב  מטרת  המתמטיקה.  בהוראת  לסטודנטים  גם  כמו 

העת היא לטפח ולפתח את קהילת המורים, לחשוף את 

את  להעשיר  כאחד,  ועיוניים  מעשיים  לחומרים  המורים 

הידע שלהם, ולתרום להתפתחותם המקצועית. 

בבית  מתמטי  בחינוך  העוסקים  כל  את  מזמינים  אנחנו 

הספר היסודי לשלוח אלינו מאמרים )לגיליון מספר 30( 

בנושאים המתאימים למדורים המפורסמים בקול הקורא. 

עיוור  שיפוט  של  הליך  יעבור  מאמר  כל  הפרסום,  לפני 

חברי  )על-ידי  הוחלט  כן  כמו  לפחות.  שופטים  שני  של 

כולו  יוקדש   31 המערכת של כתב העת( שגיליון מספר 

לנושאים בתחום הגאומטריה בבית הספר היסודי ובגנים.

בגיליון 29 יש מבחר עשיר של מאמרים:

שברים  חילוק  בהוראת  וביטויו  מורים  "ידע  המאמר 

פשוטים", נכתב על-ידי ענת קלמר-שורץ וחנה לב-זמיר, 

ומציג מחקר בו נבדק הידע המתמטי והידע הפדגוגי של 

מורים בנושא חילוק שברים, והשלכותיו על דרכי ההוראה. 

פרופיל  יצירת  המאפשר  להערכה  ככלי  "ריאיון  המאמר 

תלמיד כיתה א' במתמטיקה" נכתב על-ידי גלית שבתאי 

והוא מציג כלי חדש להערכת חוזקותיהם  וקרן אמסילי, 

וחולשותיהם של תלמידים בכיתות א'.

במאמר "קופסאות בריחה מתמטיות: תלמידים נלהבים 

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/kol-kore-2016.pdf


בברכה,
דר' מארק אפלבאום, עורך כתב העת.

מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי, אוניברסיטת חיפה.

החינוך",  מערכת  של  חלומה   – מתמטיקה  בשיעור 

בפעילות  דנות  גולדמן  ואינה  שחם  חיית  הכותבות 

העולמי  הטרנד  על  המתבססת  מאתגרת  מתמטית 

הידוע בשם "חדרי בריחה". 

"פלינדרומים:  ואנטולי קורופטוב,  יצחק  במאמרם של מאי 

אתגר גם לתלמידי כיתה ד' וגם לפרופסורים במתמטיקה", 

רעיון מקורי לשילוב פלינדרומים בשיעורי  ימצא הקורא 

מאתגרים  לשיעורים  כך  על-ידי  והפיכתם  מתמטיקה 

ומרתקים.

משמעותית  הוראה  או  הרועה?  כמה  "בן  במאמר 

את  גזית  אביקם  מציג  בעיות",  פתרון  של  וביקורתית 

הצורך ב״שכל ישר״ בפתרון בעיות במתמטיקה.

נכתב  בשיעור מתמטיקה",  חקר  של  "טעימות  המאמר 

על-ידי פיטר סמובול, יוסף חפץ, רן שקלר ויונתן חשפר. 

המאמר מציג פעילות חקר משיעור מתמטיקה ושאלות 

מחברים  אותם  לפעילות.  בהמשך  שנשאלו  חדשות 

חקר  בעיות  במספר  הקוראים  את  לשתף  גם  ביקשו 

חדשות. 

ההוצאה  לתהליך  השותפים  לכל  להודות  רוצה  אני 

לשתף  שדאגו  המאמרים,  לכותבי  זה:  גיליון  של  לאור 

ציבור  והידע הפדגוגי של  הידע המתמטי  ולהעשיר את 

אנשי החינוך המתמטי, וכמובן לחברי המערכת, שקראו 

ומניסיונם  ותרמו מזמנם  והאירו  העירו  כל מאמר,  בעיון 

המקצועי להשבחת המאמרים בכתב העת. תודה רבה!

ביצירת  חלק  ושתיקחו  מהקריאה  שתיהנו  מקווים  אנו 

הגיליון הבא.
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הקונסטרוקטיביסטית קיימת ההבנה, שהידע נבנה על-

בית הספר לתמוך בתהליכים  ותפקידו של  הלומד,  ידי 

על-ידי  ידע  והבניית  משמעותית,  למידה  המעודדים 

 Pirie & Kieren,  ;2008 ,התלמיד )ליבמן, 2013; יחיאלי

מוכר,  ידע  בסיס  על  נבנה  המתמטי  הידע    .)1992
במודלים  שימוש  על  גם  מושתת  הצעירים  ובגילאים 

לתהליך  בהקשר  עליהם.  מניפולציות  וביצוע  מוחשיים 

הפיזית  ההתנסות  בין  לשילוב  המתמטיקה,  לימוד 

בין  ורבליות  ואינטראקציות  הוראה,  ועזרי  בעצמים 

יש  והמורה,  התלמידים  ובין  עצמם  לבין  התלמידים 

השלכות על איכות הבנת המושגים, על הבנת רעיונות 

ובניית  מסקנות,  הסקת  ועל  מופשטים,  מתמטיים 

 Pirie & Kieren,( התלמידים  יגיעו  אליהן  הכללות 

.)1992
תהליך  של  המשמעות  והבנת  החשיבות  ראיית  מתוך 

ההוראה  מאפייני  נגזרו  קונסטרוקטיביסטי,  למידה 

הקונסטרוקטיביסטית. למרות ההשפעה הרבה שנודעת 

להוראה בגישה זו, חשוב לציין שלא ניתן להתייחס באופן 

על  כשמדברים  ספציפיות.  הוראה  לטכניקות  מפורש 

הוראה המושתתת על עקרונות גישה זו, אנו מתייחסים 

למאפייני ההוראה, קושרים התנהגות של מורה במהלך 

ההוראה, עם סביבת למידה התומכת בתהליך הלמידה 

הבניית  של  בתהליך  המאמינים  מורים  הידע.  והבניית 

למידה  סביבות  לתלמידים  יזמנו  התלמיד,  על-ידי  ידע 

נכונה  אחת  דרך  שאין  הבנה  מתוך  ומגוונות,  עשירות 

קישור  המעודדות  מטלות  יזמנו  אלה,  מורים  לכל. 

)ליבמן,  בעבר  שנלמדו  מתמטיים  נושאים  בין  וגישור 

  .(Hanselman, 1997; Pirie & Kieren, 1992 ;2013
נושא  הוראת  שמציבה  בקשיים  נתמקד  זה,  במאמר 

השברים הפשוטים בכלל, והוראת פעולת חילוק שברים 

בפרט. מהמחקר שיתואר, ניתן ללמוד על ידע המורים 

וכיצד ידע זה בא לידי ביטוי בעת הוראת חילוק שברים. 

לבין  אלגוריתמית,  לשליטה  המכוונת  הוראה  בין  נבחין 

ביצוע פעולת חילוק תוך הישענות על הבנת העקרונות 

המתמטיים. 

ידע מורים וביטויו בהוראת חילוק שברים פשוטים

ענת קלמר-שורץ וחנה לב-זמיר

תקציר

חינוך  אנשי  בקרב  רווח  "קונסטרוקטיביזם"  המונח 

נכונה,  הוראה  עם  זה  מונח  נקשר  רבות  פעמים  רבים. 

נכונה,  הוראה  לדרך  הכוונה  אין  דבר,  של  לאמיתו  אך 

נבנה  המתמטי  הידע  הלמידה.  תהליך  של  לטבעו  אלא 

הצעירים  ובגילאים  מכיר,  שהלומד  רעיונות  בסיס  על 

וביצוע  גם על שימוש במודלים מוחשיים  הידע מושתת 

מהמודלים  חלק  הטכנולוגי  בעידן  עליהם.  מניפולציות 

ויישומונים  תוכנות  כמו  וירטואליים,  הם  המוחשיים 

דינמיים אינטראקטיביים. 

מאמר זה, מיקודו בהוראת חילוק שברים פשוטים. נבחין 

את  נסקור  מושגית,  להבנה  אלגוריתמית  שליטה  בין 

הקושי בהוראת שברים פשוטים, ובניית משמעות לפעולת 

הלימודים.  תכנית  לדרישות  התייחסות  תוך  החילוק, 

במסגרת המחקר המתואר, נבדק הידע המתמטי והידע 

לתואר  שנייה  בשנה  סטודנטיות  מורות,   9 של  הפדגוגי 

נבדקו  שברים.  חילוק  בנושא  המתמטי,  בחינוך   Med
האלגוריתמים שהמורות מיישמות בפתרון תרגילי חילוק 

נכונות האלגוריתמים הללו,  יכולתן להסביר את  שברים, 

וביטויו של ידע זה על דרך הוראתן. 

הוראה  תהליכי  לתאר  מיטיבות  שהמורות  נמצא, 

מממצאי  ללמוד  ניתן  זאת,  עם  קונסטרוקטיביסטיים, 

ליכולת  המתייחסת  חלשה  חוליה  שקיימת  המחקר, 

פדגוגית שבאה לידי ביטוי במתן הסברים. 

מילות מפתח: חילוק שברים פשוטים, ידע מורים, ידע תוכן מתמטי, 

ידע פדגוגי, הוראה.

סקירת ספרות

הגישה הקונסטרוקטיביסטית

חינוך  אנשי  בקרב  רווח  "קונסטרוקטיביזם"  המונח 

נכונה,  הוראה  עם  זה  מונח  נקשר  רבות  פעמים  רבים. 

נכונה,  הוראה  לדרך  הכוונה  אין  דבר,  של  לאמיתו  אך, 

הגישה  בבסיס  הלמידה.  תהליך  של  לטבעו  אלא 
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הפעולה, באופן שהתלמידים יתנסו ב"המצאות" של דרכי 

פתרון, ומתוך "המצאות" אלה, בתיווך מושכל של המורה, 

  .)Gravemeijer & Galen, 2003( יצמח" האלגוריתם"

 מבט כללי 
על הקושי בהוראת שברים פשוטים

מטרות  לשתי  מכוונת  למתמטיקה,  מורים  הכשרת 

חשובות: האחת, העשרת הידע המתמטי של הסטודנטים 

במגוון תכנים מתמטיים, והשנייה, העשרת הידע הפדגוגי 

בתכנים  תלמידים  של  חשיבה  דרכי  אודות  שלהם 

.(Tirosh, 2000 ;2014 ,מתמטיים שונים )וינר

ללמידה,  קשה  לנושא  נחשב  הפשוטים,  השברים  נושא 

גורמים,  נובע ממספר  וקשה לא פחות להוראה. הקושי 

מגוון  הפשוט,  השבר  של  המשמעויות  ריבוי  ביניהם: 

בפעולות  וקשיים  להוראתו,  המוחשיים  המודלים 

חשבוניות בשברים. להלן נפרט כל אחד מהגורמים.

ריבוי המשמעויות של השבר הפשוט: 

תכנית הלימודים )משרד החינוך והתרבות, 2006( מנחה 

להתייחס לשבר הפשוט במגוון משמעויות: השבר כחלק 

השבר  מכמות,  כחלק  השבר  רציפה,  שטח  מיחידת 

השבר  חילוק,  כמנת  השבר  כמספר,  השבר  כאופרטור, 

במשמעות של יחס. ריבוי המשמעויות של השבר הפשוט 

טומן בחובו בעייתיות, במיוחד אם לא נעשים קשרים בין 

המשמעויות השונות.

הפשוט:  השבר  להוראת  המוחשיים  המודלים  מגוון 

השבר  המשמעויות:  שלוש  את  להדגיש  מרבים  מורים 

מכמות  כחלק  השבר  רציפה,  שטח  מיחידת  כחלק 

)המהווה קישור עתידי לפעולת הכפל(, והשבר כמספר 

שברים,  לשקילות  שברים,  בין  להשוואה  )המתאים 

מדי  מועט  דגש  וחיסור(.  חיבור  לפעולות  ובהמשך 

תלמידים  מעט  חילוק.  כמנת  השבר  למשמעות  ניתן 

 
5
2 השבר  את  רואים  להוראה(,  סטודנטים  )כמוהם, 

כמנת 2  שלמים מחולקים ל- 5 חלקים שווים. עם זאת, 

כמספר  זה  פשוט  שבר  לייצג  לומדים  כשהתלמידים 

עשרוני, מתייחסת ההוראה אל פעולת החילוק  כמובנת 

 שליטה אלגוריתמית 
לעומת הבנה מושגית

המתמטיקה.  של  חיוני  מרכיב  מהווה  אלגוריתם,  פיתוח 

פתרון  בתהליך  ביטוי  לידי  הבא  יתרון  יש  לאלגוריתם 

המתאים לכל התרגילים מסוג מסוים. ביצוע האלגוריתם 

בביצוע  האלגוריתם,  של  יתרונו  וקצר.  מהיר  כלל  בדרך 

בכל שלב,  על משמעות  אוטומטי שאינו מצריך חשיבה 

הגעה  על  מקל  אלגוריתם  לימוד  חסרונו.  גם  ובזאת 

לפתרון, אבל לא בהכרח מקושר להבנה, אם לא נעשים 

חיבורים לידע קודם, ואם לא נשאלות השאלות המובילות 

 .)Gravemeijer & Galen, 2003( ליצירת חיבורים כאלה

לפעולות  כלל  בדרך  מתקשרים  ואלגוריתמים,  עובדות 

ביצועית.  לשליטה  להביא  במטרה  ושינון,  תרגול  כמו 

המכוונת  בהוראה  ביטוי  לידי  שבאות  מהבעיות  חלק 

לשליטה אלגוריתמית הינן טעויות, עקב עומס על זיכרון 

הסיטואציה  כאשר  גם  באלגוריתם  מיקוד  וכן  ההליך, 

הנפוץ,  האלגוריתם  דרך  שלא  אלגנטי  פתרון  מאפשרת 

ומצריכה  מהרגיל  במעט  שונה  הסיטואציה  כאשר  או 

 Gravemeijer & Galen,( באלגוריתם  כלשהו  שינוי 

Ashlock, 1994 ;2003(. על-פי קמי ודומיניק,  והנסלמן 
 ,)Kamii & Dominick, 1998; Hanselman, 1997(

לעודד  עשויה  אלגוריתמית,  לשליטה  המכוונת  הוראה 

תלמידים לוותר על החשיבה שלהם, ולמנוע מהם לפתח 

זכירת  מעודד  באלגוריתם,  מיקוד  מתמטית.  תובנה 

למספרים.  וחוש  תובנה  על  להסתמך  מבלי  פעולות 

ההוראה  את  מדגישה   ,)Hanselman, 1997( הנסלמן 

שברים,  חילוק  בפעולת  אלגוריתמית  לשליטה  המכוונת 

לצמצם  "יש  כמו:  טכניים,  מונחים  המשלבת  כהוראה 

מונה ומכנה", "יש למחוק אפסים מהמחולק ומהמחלק", 

"במקום לחלק יש לכפול בהופכי". מונחים אלה, מהווים 

תשתית לבלבול ותפיסות שגויות.

אנשי החינוך המתמטי אינם שוללים את עצם החשיבות 

של שליטה אלגוריתמית, אלא טוענים, שתהליך למידה 

של האלגוריתם ללא הבנה, הינו בעל ערך מועט, ובדרך 

כלל אין ידע אלגוריתמי זה תורם לידע המתמטי הכללי 

התלמיד,  על-ידי  יבנה  שהאלגוריתם  ראוי  התלמיד.  של 

מהות  של  הבנה  על  המושתת  כתהליך  פעיל,  באופן 
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  .)Clark, Roche & Mitchell, 2008( מאליה

ואמצעי  מודלים  של  רחב  מגוון  עומד  ההוראה  לרשות 

שונה,  משמעות  יותר  טוב  מדגיש  מודל  כל  המחשה. 

ליחסי  יותר  יתאים  אחד  וחולשות.  חוזקות  אחד  ולכל 

גודל, לשקילות ולהשוואה בין שברים, ואחר טוב למתן 

.)Clark et al., 2008( משמעות לפעולות חשבוניות

קשיים בפעולות עם שברים פשוטים: 

פשוטים,  בשברים  החשבון  פעולות  מארבע  אחת  כל 

המכוונות  ותובנות  משמעויות  מגוון  בתוכה  מאגדת 

חילוק  בפעולת  נתמקד  זה  בסעיף  האלגוריתם.  לביצוע 

שברים. ההתייחסות לפעולת חילוק שברים בבית-הספר 

פרוצדורליות,  הנחיות  ברצף  מלווה  כלל,  בדרך  היסודי, 

ודגש מועט מוקדש להבנה של התהליך. השימוש הרווח 

הוא באלגוריתם הסטנדרטי, המנחה לכפול את המחולק 

בהופכי למחלק. ההוראה מתמקדת בביצוע האלגוריתם 

מקבלת  אינה  רבים  במקרים  ה"למה?"  ששאלת  בעוד 

מענה דרך בנייה מדורגת של הידע על-ידי הלומד, והבנת 

)Tirosh, 2000(. בהתייחס  הפעולה נשארת מעורפלת 

הבנתו,  על  דגש  ללא  הנלמד  אלגוריתם  של  לחולשתו 

 Ashlock,( אשלוק   ,)Tirosh, 2000( תירוש  מציגים 

1994( וגרבר )Grabber, 1993(, מגוון שגיאות הממוינות 
לקטגוריות המפורטות להלן:

ביצוע שגוי של האלגוריתם: 

היפוך  לאחר  כפל  פעולת  ביצוע  לראות  נוכל  זו  בקטגוריה 

תירוש:   של  מחקרה  מתוך  דוגמה  והמחלק.  המחולק 

, היו שהפכו גם את המחולק וגם את המחלק,  =
5
3:

4
1 בתרגיל 
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וביצוע מכנה  היו שפתרו אותו תרגיל על-ידי היפוך המחלק 

רגילים מפעולת חיבור שברים,  משותף בכפל, כפי שהם 
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באופן הבא: 

החילוק  פעולת  בהמרת  שהסתפקו  היו   , =4:
4
1 בתרגיל 

. 14×
4
1

= בפעולת הכפל: 

על  הישענות  בין  שהשילוב  אלה,  מפתרונות  נראה 

וזיכרון מתעתע של האלגוריתם מאידך,  אלגוריתם מחד, 

התוצאה  להגיון  הנוגעת  בקרה  ללא  לשגיאות,  הוביל 

.)Tirosh, 2000(

שגיאות הנובעות מתפיסות ואינטואיציות 

לגבי פעולת החילוק: 

במסגרת  וחילוק  כפל  לפעולות  נחשפים  תלמידים 

השנייה.  הלימודים  משנת  החל  הפורמליים,  לימודיהם 

חשיפה זו ממוקדת במספרים הטבעיים. הכפל בשלבים 

ראשונים אלה "מגדיל" כל אחד מהגורמים. לגבי חילוק, 

המחלק  המחולק,  של  תפקידיהם  בין  הבחנה  קיימת 

והמנה. על בסיס ההתנסויות של התלמידים, מתפתחת 

ניתן  )אותו  הגדול  המספר  הוא  שהמחולק  התפיסה 

או  יותר(, המחלק קטן מהמחולק  למנות קטנות  לחלק 

)הן  לו  או שווה  והמנה קטנה מהמחולק  שווה למחולק, 

למנה אחת(.  או  למנות קטנות  חולקה  הכמות השלמה 

פשוטים  בשברים  וחילוק  כפל  פעולות  עם  המפגש  עד 

האמת  במבחן  זו  תפיסה  עומדת  לא  ה-ו(,  )בכיתות 

השגויות  התפיסות  שורשיה.  מעמיקה  והיא  המתמטית 

תופענה, כאשר אחד הגורמים בתרגיל הכפל יהיה קטן מ- 

1, או בתרגיל חילוק, כשהמחלק יהיה קטן מ- 1. כתוצאה 

מתפיסות אלה, כשניתנת סיטואציה אשר גורמת לתלמיד 

להבין שהתוצאה אליה עליו להגיע אמורה להיות גדולה, 

הוא יבצע פעולת כפל, ואם התוצאה המתבקשת אמורה 

 Grabber,( חילוק  יבצע פעולת  הוא  יותר,  להיות קטנה 

ידע  על  הנשענות  אינטואיציות  לזהות  גם  ניתן   .)1993
חילוק.  לתרגיל  מתאים  שאינו  החילוף,  חוק  לגבי  קודם 

המחולק  של  מקומם  יחליף  תלמיד  נוחות",  מ"טעמי 

והמחלק, כדי להתאים את התרגיל למודל האינטואיטיבי 

. תפיסות נוספות  2
2
1:1 = :21 כי 

2
1

= שתואר לעיל, לדוגמה: 

באות לידי ביטוי באמירות, כמו: "אסור לחלק מונה במונה 

שגויה  לתפיסה  עדויות  שברים".  בחילוק  במכנה  ומכנה 

זו, באו לידי ביטוי בקרב סטודנטים להוראת המתמטיקה, 

כשהתבקשו לפתור תרגילי חילוק. באותו מחקר )2000 

,Tirosh(, התבקשו סטודנטים להציג שגיאות אפשריות 
השגיאות  אחת   . =

5
3:

4
1

התרגיל:  בפתרון  תלמידים  של 

הייתה  הסטודנטים  של  תפיסתם  על-פי  האפשריות 

במכנה.  מכנה  וחילוק  במונה  מונה  חילוק  כלומר,   , 5:4
3:1

אלגוריתם זה נכון ותשובת הסטודנטים מעידה על חוסר 

בידע מתמטי, וקיבעון על ביצוע פעולת חילוק באמצעות 

כפל בהופכי.
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 מבט קוריקולרי על פעולת 
חילוק שברים פשוטים

במתמטיקה  החדשה  הלימודים  תכנית  דרישות  על-פי 

שברים  חילוק  הדרך,  ציוני  ומסמך  היסודי  הספר  לבית 

פשוטים נלמד בשתי דרכים, האחת נסמכת על משמעות 

של חלוקה לחלקים שווים, והשנייה נסמכת על משמעות 

לימוד  בספרי  ההוראה  תהליך  בבחינת  להכלה.  חילוק 

הבניית  ותהליך  הדרוג  תהליך  את  לראות  ניתן  בארץ, 

הידע, בדרך להקניית האלגוריתם )כפל בהופכי(. מושם 

דגש על השלכות המחלק על המנה )המחלק מקטין את 

המחולק כשהוא גדול מ- 1, מגדיל את המחולק כשהוא 

קטן מ- 1, ושומר על המחולק כאשר הוא שווה 1(. בחילוק 

התייחסות  יש  שווים  חלקים  של  במשמעות  שברים 

 
בתרגיל: לדוגמה,  נוח",  "למספר  המחולק  להרחבת 

תרגיל  לפתור  מנת  על  המחולק,  את  מרחיבים   , =4:
7
1

 . 28
14:

28
44:

7
1

==
28 28 שווים:  לחלקים  חילוק  במשמעות  זה 

28 ל- 4 קבוצות שוות בגודלן.
4

28 מחלקים את 

דרך שנייה, מסתמכת על חילוק להכלה. תחילה, חילוק 

חילוק  של  במשמעות   3
1:6 יסודי  בשבר  שלם  מספר 

3 מוכל ב- 6(. מכאן אמורה לצמוח 
1

להכלה )כמה פעמים 

במכנה  לכפל  שקול  יסודי  בשבר  שחילוק  התובנה, 

והוא מוכל פי 6  3 מוכל 3 פעמים בשלם, 
1

 . 183×6
3
1:6 == 18

פעמים ב- 6 שלמים. בהמשך, מתייחסים לחילוק שלם 

לבצע  יש  כאן   , 3
2:6 לדוגמה:   ,1 מ-  גדול  שמונהו  בשבר 

 . 9
2

3×6
2
3×6

3
2:6 === כלומר:   2:3×6 הבא:  באופן  התרגיל   את 

בשלם,  פעמים   3 מוכל   3
1

קודם,  שראינו  כפי  הסבר: 

סרגל  כעת  אבל  שלמים.   6 ב-  פעמים   6 פי  מוכל  והוא 

3 ולכן 
2

, הסרגל שלנו הוא  3
1

המדידה שלנו גדול פי 2 מ- 

יהיה   3
1

ש-  הפעמים  ממספר  מחצית  מוכל  יהיה  הוא 

"כדי  כי:  להסיק,  התלמיד  אמור  מכאן,  במחולק.  מוכל 

לחלק מספר בשבר, מפעילים את הכלל של כפל בשבר 

ההפוך" )ת"ל, עמ' 124(.

משמעות החילוק להכלה כשמדובר בחילוק שבר בשבר, 

מוצגת הדרגתית כך: מציגים חילוק שברים בעלי מכנים 

זהים, בהם המונה של המחלק מוכל במונה של המחולק, 

ולכפל  ההופכיים,  למספרים  מתייחסים   . 7
3:

7
6

לדוגמה: 

של מספרים הופכיים. בהמשך, התלמיד מתבקש לפתור 

ההופכי.  במספר  כפל  באמצעות  החילוק  תרגיל  את 

זו אמורה להתבצע תוך כדי השוואה עם המנות  פעולה 

אם  לדוגמה:  בעל-פה,  חישובים  באמצעות  שהתקבלו 

 ,2 היא   7
3:

7
6

התרגיל:  של  שהמנה  לציין  ידע  תלמיד 

יבדוק  7 פעמיים, בשלב זה, הוא 
6

7 מוכל ב- 
3

מכיוון ש- 

התוצאה.  אותה  תתקבל  בהופכי  כפל  באמצעות  אם 

בשבר  כפל  של  האלגוריתם  להצדקת  מוצעת  דרך 

ההופכי היא על-ידי החלת הכלל האומר שכפל המחלק 

לדוגמה  המנה.  את  משנה  אינו  מספר  באותו  והמחולק 

המחולק  )את  השברים  שני  את  נכפול   , 6
5:

4
3

התרגיל: 

בחישובים:  ונמשיך   ,6 ב-  מספר,  באותו  והמחלק( 

. 5
6×

4
35:6×

4
35:)6×

4
3()6×

6
5(:)6×

4
3(

6
5:

4
3

====

לקשיים  מתייחסים  ובעולם,  בארץ  לימוד  ספרי  מעט 

שתוארו לעיל, ולחשיבות של הבניית הידע אודות חילוק 

שברים בצורה משמעותית. עם זאת, ניתן לראות בחלק 

מספרי הלימוד, ייצוגים ויזואליים המאירים את משמעות 

המקרים,  במרבית  כאן,  גם  אבל   ,)1 איור  )ראו  המנה 

 Cramer,( המעבר לאלגוריתם כפל בהופכי מהיר מאוד

 .)Monson, Whitney, Leavitt and Wyberg, 2010
ראו איור 2 כהמשך ישיר להדגמה המוצגת באיור 1.

איור 1: 
משמעות המנה )Cramer et al , 2010, עמ' 340(

(a)
Three wholes divided into halves 

 is a way to represent 3:1
2

(b)
8
9: 2

9 is shown by shading 8/9 
and combining into four groups.

באיור 1 רואים 3 שלמים מחולקים לחצאים ויש 6 קבוצות 

9 ויש 4 קבוצות כאלה.  באיור 
2

 
9  מחולקות ל-

8
 
כאלה, ו-

2 מתואר מעבר ליישום האלגוריתם.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/TzyuneiDerech/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/
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ויזואלי, והעלאת קונפליקט קוגניטיבי כבונה משמעות.

יצירת דרך אישית לפתרון כתומכת בבניית משמעות: 

התייחסנו  הקונסטרוקטיביסטית,  הגישה  על  בפרק 

לערך הרב בזימון מטלות המעודדות שימוש בהקשרים, 

טבעיים   מספרים  אודות  הידע  על  הסתמכות  תוך 

במספרים  החילוק  הבנת   .)Hanselman, 1997(

שברים  בחילוק  תובנה  לבניית  משמעותית  טבעיים, 

עשויים  התלמידים  זו,  בדרך   .)Kribs-Zaleta, 2008(

 .)NCTM 2000, p. 219( משמעותית  הבנה  לפתח 

להנסלמן,  בדומה   ,)Warrington, 1997( וורינגטון 

של  אישיות  פתרון  דרכי  של  רבות  עדויות  מציגה 

מוכרת.  פרוצדורה  על  נסמכות  אינן  אשר  תלמידים, 

התלמידים מתבקשים להציג את הדרך שלהם לפתרון 

שהתנסות  מסתבר,  זו.  דרך  של  ההיגיון  את  ולהסביר 

המסביר,  התלמיד  של  ההבנה  את  מחזקת  רק  לא  זו, 

המתמטי  הדיון  ולערך  התלמידים  לכלל  רבה  תרומתה 

העשיר )Warrington, 1997(. שתי החוקרות, וורינגטון 

משמעותי  לקישור  רבה  חשיבות  מייחסות  והנסלמן, 

תלמידיה  של  דרכים  מציגה  וורינגטון  קודם.  לידע 

בכיתה ה' לתאר תרגילי חילוק שברים, ולהציע פתרונות 

מראה  היא  בהן.  ודנו  בנו  עצמם  שהתלמידים  בדרכים 

 , 3
1:

5
22 כמו  תרגילים  לפתרון  להגיע  מסוגלים  שילדים 

ולהסביר את ההיגיון בדרך שלהם. התלמידים נמצאים 

מהווה  אינו  כן  ועל  חסר,  הפורמאלי  הידע  בו  בשלב, 

וורינגטון,  מחסום בפני החשיבה ההגיונית. עוד מציינת 

ומהירה  קלה  דרך  אמנם  נראית  פרוצדורות  שהוראת 

ביסוס מושגי לטווח רחוק,  המביאה לשליטה, אך ללא 

היא מזיקה לתלמידים יותר מאשר מועילה. בחלוף הזמן, 

התלמידים לא יזכרו באיזו פרוצדורה עליהם להשתמש, 

באלגוריתם,  שליטה  וכד'.  לצמצם  מתי  להפוך,  מי  את 

ביכולתם  תלמידים  של  ביטחון  חוסר  להנציח  עשויה 

תלמידים  לעומת  וזאת  מתמטי,  באופן  ולנמק  לחשוב 

ובונים  קודם  ידע  למידה המקשרים  שהתנסו בתהליכי 

ביטחון  יפתחו  בעצמם את הרעיונות המתמטיים. אלה 

או  חדשות  בעיות  עם  להתמודד  האישית  ביכולתם  רב 

אינם  האלגוריתם  צעדי  אם  גם  תרגילים,  פתרון  עם 

 Warrington, 1997; Perlwitz, 2005;( להם  זכורים 

.)Newton & Sands, 2012

 איור  2: 
)Cramer et al, 2010( מעבר טכני לאלגוריתם

The problem: 8
9

2
9: =4

Multiply by the reciprocal: 8
9

8
9

2
9

9
2: X=

Multiply and simplify: 8
9

4

1 1

1 4
1

9
2: = =4

עיון בפירוט הנדרש על-פי תכנית הלימודים, נותן חיזוק 

כי  העובדה,  את  המציינת   ,)2010( גוברמן  של  לדבריה 

בין  דייה לעשיית קשרים  תכנית הלימודים אינה מכוונת 

תכנים מתמטיים ועקרונות מתמטיים, ומכוונת ללא הכנה 

מספקת לביצוע אלגוריתמי. לדברי גוברמן, אין דגש ברור 

על קישוריות בין עקרונות בפעולות בשברים לידע הקודם 

של התלמידים בחילוק מספרים טבעיים. כמו כן, על-פי 

של  לפרוצדורה  התייחסות  יש  הלימודים,  תכנית  מסמך 

למספרים  התייחסות  חסרה  אך  ההפוך,  במספר  כפל 

ולקישור  הופכיים,  מספרים  כפל  למשמעות  הופכיים, 

פעולה זו לחילוק שברים.

משמעות  בניית  לתהליך  בהרחבה  נתייחס  הבא,  בפרק 

לפעולת חילוק שברים פשוטים, תוך עשיית קשרים לידע 

קודם מתחום המספרים הטבעיים.

 בניית משמעות 
לפעולת החילוק בשברים

חילוק  בפעולת  קשיים  על  בפרק  למתואר  במקביל 

תלות  המאפיינות  הטעויות  ועל  פשוטים,  שברים 

צמיר  ברש,  תירוש,   ;Ashlock, 1994( אלגוריתמית 

סטודנטים  בהם  למצבים  עדים  אנו   ,)2000 וקליין, 

"במקום  כי:  להצהיר  מיטיבים  המתמטיקה,  להוראת 

כשהם  בקושי  נתקלים  אך  בהופכי",  לכפול  יש  לחלק 

מתבקשים להסביר את ההיגיון העומד בבסיס הפעולה. 

לחלק  שנכון  למדנו  כך  "כי  היא:  תשובתם  כלל  בדרך 

שברים". תשובות אלה, מעידות על ידע פרוצדורלי, אך 

לא על הבנה המקושרת לידע קודם.

לתמוך  ביכולתם  שיש  גורמים  במספר  נדון  זה,  בפרק 

ביניהם:  בשברים,  החילוק  לפעולת  משמעות  בבניית 

שונות  למשמעויות  התייחסות  אישית,  דרך  יצירת 

ייצוג  בהופכי,  כפל  של  לאלגוריתם  וקישור  חילוק,  של 
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שלם,  במספר  שבר  חילוק  האחד  שברים.  חילוק  מצבי 

בעוד   . 3
1:3 בשבר  שלם  חילוק  והשני,   3:

3
1

לדוגמה: 

מתאים  לחלקים  חילוק  של  האינטואיטיבי  שהמודל 

מהשלם  שליש  להציג  יכול  ותלמיד  הראשון,  לתרגיל 

מוחשי  מודל  שווים באמצעות  לשלושה חלקים  ולחלקו 

או איור מתאים, ולהראות בצורה משמעותית את המנה 

סיטואציית  מתאימה  השני  לתרגיל   ,)3 איור  )ראו 
 9

1

3 מוכל ב- 3. לשם 
1

חילוק להכלה. כלומר, כמה פעמים 

כך יש לייצג שלושה שלמים, ולהציג את כמות הפעמים     

3 מוכל בשלושתם.
1

שהשבר 

איור 3: 
חילוק לחלקים

1
3

1
9

1
9

1
9

יודעים  התלמידים  אם  וורינגטון,  בודקת  מקדים,  בשלב 

חילוק  לתרגיל  המשמעויות  בשתי  סיטואציות  להציג 

דוגמה  מקבלת  שהיא  לאחר  ורק  טבעיים,  במספרים 

לסיטואציית חילוק להכלה, היא מציגה את התוכן המתמטי 

יחידה, המתבסס על  חילוק מספר שלם לשבר  החדש: 

יכולתם להציג סיטואציה של חילוק להכלה. המשמעות 

והפתרון  סיפורית,  סיטואציה  באמצעות  ניתנת  לפעולה 

בשבר  החילוק  ורלוונטי.  הגיוני  התלמידים  מגיעים  אליו 

, מוביל לתובנה שפעולה זו שקולה  5
1:3 יחידה, לדוגמה: 

 .)Sharon & Swarthout, 2015(  )3x5( במכנה  לכפל 

מתייחסת  אינה  עדיין  התובנה  זה  שבשלב  לציין  חשוב 

לכפל בהופכי, שכן המונה 1, אינו בעל נוכחות סימבולית 

בתרגיל. המשכו של התהליך בהצגת תרגיל  בו המחלק 

. הפתרון לתרגיל זה נשען  5
2:3 אינו שבר יסודי, לדוגמה: 

על הפתרון של התרגיל בו המחלק היה שבר יחידה, ועל 

הבנת העיקרון הנוגע להשלכות של הגדלת המחלק פי 

זו עם פעולת  יכול לקשור פעולה  2 על המנה. התלמיד 

כפל בהופכי. בשלב ראשון יכפול במכנה, על מנת לקבל 

מנת חילוק בשבר יחידה, ובהמשך יחלק במונה, על מנת 

להקטין את המנה.

בניית משמעויות לפעולת החילוק בשברים - 

חילוק להכלה וחילוק לחלקים: 

על-פי דרישת תכנית הלימודים לכיתה ב', יש לשים דגש 

על שתי המשמעויות של החילוק: חילוק לחלקים שווים, 

וחילוק להכלה. משמעות החילוק להכלה, חשובה במיוחד 

חילוק שברים.  ייתקלו התלמידים במצבי  בשלבים בהם 

להשלכות  מפורשת  התייחסות  אין  הלימודים  בתכנית 

של  )בהקשר  הללו  המשמעויות  שתי  של  העתידיות 

חילוק שברים(. ניתן להניח שמורים מודעים למשמעויות 

של  הגבוהות  בכיתות  המורים  מרבית  בפועל,  אך  אלה, 

המתמטיקה,  להוראת  וסטודנטים  היסודי,  בית-הספר 

  20:4=5 לתרגיל  לחלקים  חילוק  של  סיטואציות  מציגים 

המודל  את  תואמות  אלה  סיטואציות   .)1996 )תירוש, 

ומורים,  כשסטודנטים  לחילוק.  שלהם  האינטואיטיבי 

, הם מתקשים,  5
2:8 מתבקשים להציג סיטואציה לתרגיל 

שלא  משום  סיטואציה  לחבר  ניתן  שלא  יציינו  ולעתים 

5 קבוצות שוות. מודל אינטואיטיבי 
2

ניתן לחלק את 8 ל- 

זה, של חילוק לחלקים שווים, הינו תוצר לימוד מצטבר, 

להציג  עשויים  מורים,  פעם,  לא  לתלמידים.  שמועבר 

לחלקים  חילוק  של  במשמעות  סיטואציה  לתלמידים 

שווים, כמו: "56 כדורים חולקו באופן שווה בין 8 הכיתות. 

כמה כדורים קיבלה כל כיתה?" וכשהתלמידים נתקלים 

בקושי של זכירת העובדות, התמיכה ניתנת תוך הישענות 

"כמה  הבא:  באופן  הכלה,  של  במשמעות  החילוק  על 

לגרום  עלול  המשמעויות  כפל   "?56 ב-  נכנס   8 פעמים 

נאמנה  מייצגת  ההכלה,  סיטואציית  אין  שכן,  לבלבול, 

בבעיה.  הוצגה  אשר  לחלקים  החילוק  סיטואציית  את 

המנה  מהות  והבנת  אלה,  משמעויות  שתי  בין  ההבחנה 

המתקבלת, הינן בסיס להבניית ידע משמעותי בפעולת 

להמשיך  רבה  חשיבות  כן,  ועל  פשוטים,  שברים  חילוק 

ולהציג דוגמאות לשתי המשמעויות הללו, החל מכיתה ג' 

ועד להוראת חילוק השברים בכיתה ו'.

קישור משמעות של חילוק להכלה עם אלגוריתם של 

כפל בהופכי: 

החיבור  את  מדגישה   ,)Warrington, 1997( וורינגטון 

המשמעויות,  שתי  אודות  התלמידים  של  הקודם  לידע 

שני  בין  מבחינה  היא  בשבר.  חילוק  עם  המפגש  טרם 

איור 3:  חילוק לחלקים
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של  המשמעות  לגבי  הבנה  מגלה  הוא  הויזואלי,  הייצוג 

החלק הנותר. החלק הנותר לדבריו הוא חצי מהקבוצה. 

)ראו איור 5(.

איור 5: 
מתחלקים  שלא  ומונים  זהים  מכנים  בעלי  שברים  חילוק 

“יפה”

על  נשענים  התלמידים  שונים,  כשהמכנים  בהמשך, 

יחסי ההכלה  ומציגים את  הידע אודות שברים שקולים, 

להכללה,  מוביל  זה  מקושר  ידע  והמחלק.  המחולק  בין 

שעל מנת לחלק שבר בשבר, יש לייצג את השברים עם 

שניתן  "לגלות",  יוכלו  אף  התלמידים  ואולי  זהה,  מכנה 

סביר  יותר,  מאוחר  במכנה.  ומכנה  במונה  מונה  לחלק 

להניח, שתלמידים אלה, לא יטענו כפי שטענו סטודנטיות 

במחקר של תירוש ואחרים )2000(, שדרך זו שגויה.

קונפליקט קוגניטיבי כבונה משמעות: 

 )Schifter, 1998; Perlwitz,  2005( ופרליץ  שיפטר 

ללמידה  כמנוף  קוגניטיבי  לקונפליקט  מתייחסות 

פרליץ  הקונסטרוקטיביזם.  עקרונות  על  המושתתת 

הייצוג הויזואלי לבניית משמעות: 

הנסלמן, )Hanselman, 1997( וכמוה שרון וסוורת׳אוט 

)Sharon & Swarthout, 2015(, מדגישות את חשיבות 

הייצוג הויזואלי לכל סיטואציה במקביל לייצוג הסימבולי. 

הינו שבר, מוצגים שני  במעבר לחילוק, כשגם המחולק 

שברים בעלי מכנים זהים, והמונים על-פי המונחים בהם 

 10
2:

10
6

10 10
לדוגמה,  "יפים1",  מספרים  הם  משתמשת,  היא 

חילוק  אודות  בידע  שימוש  המאפשרים   ,)4 איור  )ראו 

. )2:6( מספרים טבעיים 

איור 4: 
חילוק שברים בעלי מכנים זהים ומונים “יפים” 

)Hanselman, 1997(

במספרים  חילוק  לתרגיל  זה  תרגיל  בין  קושר  התלמיד 

 "נכנסות" ב- 
2

טבעיים, ומבין שעליו לבדוק כמה פעמים 10

. הדוגמה לעיל, מציגה את האנלוגיה שהתלמיד עושה, 
6

10

בעזרת הייצוג הויזואלי, על מנת לשקף את דרך החשיבה 

המכנים  חדש.  אתגר  המציב  תרגיל  יוצג  בהמשך,  שלו. 

לדוגמה,  "יפה",  מתחלקים  לא  המונים  אך  זהים,  אמנם 

8 )ראו איור 5(. תלמיד אחר מסביר כיצד הגיע למנה, 
2:

8
5

בעזרת   . 8
5

ב- "נכנסות" 
 8

2
פעמים  כמה  שבדק  לאחר 

1. במונח "מספרים יפים", הכוונה למספרים שניתן לבצע בהם בקלות את פעולת החילוק.
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 13 ל-  הגיעה  זה,  ייצוג  באמצעות  נוספות.  ציפיות   3 ל- 

ציפיות. מאחר ונותרה עם משבצת אחת שאינה מספיקה 

שתי   . 1
413 הבאה:  התשובה  את  רשמה  נוספת,  לציפית 

המנות השונות, יצרו קונפליקט שהוביל לתהליך למידה 

הנותר  לחלק  המשמעויות,  לשתי  המתייחס  משמעותי 

כחלק מהיארד וכחלק מהבד לציפית.

על מנת להבטיח שיח מתמטי מפרה, על המורה להיות בעל 

ידע רחב, להבין את המתמטיקה מבעד לפתרונות, ללכת עם 

האינטואיציות, אך לדעת מי מהן נכונה מתמטית ומי שגויה.

בסעיף הבא, נתייחס למאפייני ידע מורה, ונאיר מאפיינים 

אלה בהקשר לחילוק שברים פשוטים.

מה מורים צריכים לדעת?

לייחודיות  התייחס   ,)Shulman, 1986, 1987( שולמן 

על  דגש  שימת  תוך  מורה,  ידע  המאפיינת  ולמורכבות 

שלושה סוגי ידע: ידע תוכן מתמטי, ידע תוכן פדגוגי 

מורים  ידע  למאפייני  התייחס  שולמן  קוריקולרי.  וידע 

בהיבט הרחב שלהם, ידע שנכון לכל מורה בכל תחום. על 

בסיס מחקריו משנת 1986-1987, פיתחו חוקרים מתחום 

למורים  הייחודיים  הידע  אפיוני  את  המתמטי,  החינוך 

שלושה  בין  היא  האבחנה   .)Ball, 2010( למתמטיקה 

תוכן  ידע  מאפייני  ושלושה  מתמטי,  תוכן  ידע  מאפייני 

פדגוגי.

ידע תוכן מתמטי, כולל:

ידע תוכן כללי א. 

 ,)Common Content Knowledge - CCK( 

הכולל ידע מתמטי בסיסי, שאינו ייחודי למורים.

ידע תוכן ייחודי )להוראה( ב. 

 ,)Specialized Content Knowledge - SCK( 
מתמטיים,  רעיונות  להצגת  דרכים  כולל  זה  ידע 

ויכולת לנתח  מגוון אלגוריתמים לפעולות חשבוניות, 

עקרונות מתמטיים בבסיס אלגוריתמים אלה.

ידע מתמטי רחב ג. 

 ,)Knowledge at the Mathematical Horizon(
הכולל ראיית הקשרים מתמטיים במבט רחב.

בבעיית  קולג'  תלמידי  של  הפתרון  דרכי  את  מתארת 

חילוק שלם בשבר, וההתמודדות עם הקונפליקט שעולה 

זה  לבין  באלגוריתם,  שימוש  דרך  שהתקבל  הפתרון  בין 

)דילמת  הבאה  הדוגמה  ויזואלי.  ייצוג  בעזרת  שהתקבל 

 Perlwitz, החלק הנותר של קריסטין, מתוך המאמר של

בהתייחסות  קונפליקט  המעלה  בעיה  מציגה   )2005
לחלק הנותר. 

תופרים  התלמידים  סמית,  גב'  של  התפירה  בכיתת 

סמית  גב'  הפתוח.  הבית  תצוגת  עבור  לכריות  ציפיות 

קנתה לכיתתה 10 יארד של בד עבור הפרויקט. עבור כל 

ניתן  לכריות  ציפיות  כמה  בד.  של  יארד   4
3

 
נדרש ציפית 

לגזור מבד זה?

הסטודנטים התבקשו לפתור את הבעיה, ולהסביר כיצד 

הגיעו לפתרון. מכיוון שמדובר בסטודנטים, הם זיהו בעיה 

זו כבעיית חילוק שברים, ויישמו את האלגוריתם של כפל 

. הסטודנטים התבקשו להסביר  1
313 בהופכי והגיעו למנה 

את תשובתם במגוון דרכים, בהתייחסם לתהליכי למידה 

שהוצגו  האסטרטגיות  מגוון  משמעות.  על  המבוססים 

חלק  תוכניים.  קישורים  מגוון  על  העידו  הבעיה,  לפתרון 

באמצעות  שהתקבלה  לתשובה  הובילו  מהדרכים 

לתשובה  הובילו  וחלק  בהופכי,  כפל  של  האלגוריתם 

שהציפה את הקונפליקט לגבי משמעות החלק הנותר, 

באיור  6(. הפתרון המוצג  איור  )ראו  בדוגמה הבאה  כמו 

מהווה דוגמה לקונפליקט שהוביל ללמידה משמעותית.

 

איור 6: 
דוגמה לקונפליקט לגבי משמעות החלק הנותר 

 )Perlwitz, 2005(

1 2 3

11 12 13

4 5 6 7 8 9 10

אחת הסטודנטיות )קריסטין(, הציגה רצועה המייצגת 10 

יארדים. חילקה כל יארד לארבעה חלקים, שכן לכל ציפית 

4 יארד של בד. בהמשך הדגישה בצבע שלושה 
3

יש להכין 

להכין.  שניתן  הציפיות   10 את  וציינה  יארד  מכל  רבעים 

וכך "צברה" בד המספיק 
 4

3
 
אחר כך, קיבצה קבוצות של
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אלגוריתם זה להיות מסורבל.

מושתת ב.  זה,  אלגוריתם   , 2
12

1
2:5

6:6
2:5

6
2:

6
5

3
1:

6
5

====

אלא,  הקודם,  האלגוריתם  של  ההבנות  אותן  על 

לחילוק  התייחסות  יש  משותף,  למכנה  שבהרחבה 

והוא אפשרי לכל תרגיל חילוק שברים, גם אם  ב-1, 

מדובר במספרים שאינם נוחים לחלוקה.

המחולק ג.  של  המכנה  בו   , 5
1:

9
4

כמו:  תרגיל  נציג  אם 

את  נרחיב  אם  די  המחלק,  מכנה  של  כפולה  אינו 

המחלק  מכנה  של  כפולה  שהוא  למכנה  המחולק 

לדוגמה:  במכנה,  ומכנה  במונה  מונה  ונחלק 
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ו-ג(, על המורה  ב  )א,  בכל האלגוריתמים שהוצגו לעיל 

"אינם  המספריים  הנתונים  בהם  למצבים  מודע  להיות 

יפים", ועל אף הנכונות המתמטית, רמת הסרבול הגבוהה, 

זרז  או אולי, להוות  עשויה לחבל בתהליך הבניית הידע, 

בדרך להבניית הידע של אלגוריתם כפל בהופכי.

תשתית  מהווים  ה(,  ו-  )ד  הבאים  האלגוריתמים  שני 

להוכחת נכונות אלגוריתם החילוק ככפל בהופכי.

ד. 
5 1 5 1 5 5×3 15 1: ( ×3) : ( ×3) ×3:1 2
6 3 6 3 6 6 6 2

= = = = =

שני עקרונות מתמטיים בבסיס אלגוריתם זה: האחד, 

מהות הגדלת המחולק והמחלק פי אותו מספר )יש 

כמובן להבין על פי מה נקבע גורם ההגדלה(, השני, 

שכשמדובר  לציין,  חשוב   .1 ב-  החילוק  משמעות 

עם  עדיין  זאת  לקשר  ניתן  לא  יסודי,  בשבר  בחילוק 

אך  כך,  נרשם  אינו  לכן  בהופכי,  הכפל  אלגוריתם 

אלגוריתם זה חותר לקראת האלגוריתם המוכר ככפל 

בהופכי.

 ה. 
5 1 5 3 1 3 15 1: ( × ) : ( × ) 2
6 3 6 1 3 1 6 2

= = =

כפל  של  אלגוריתם  להבנת  מוביל  זה,  אלגוריתם 

בהופכי, וההבנה מדוע יש לכפול בהופכי של המחלק.

ייצוגים חזותיים  ידע המורה צריך לכלול גם היכרות עם 

המספרים  ישר  באמצעות  הפתרון  ייצוג  לדוגמה  כמו 

המתואר באיור 7:

 ידע תוכן פדגוגי, כולל:

ידע מתמטי וידע על תלמידים א. 

 ,)Knowledge of Content and Students - KCS( 
ידע זה כולל היבטים פסיכולוגיים אודות דרכי חשיבה 

של תלמידים, תפיסות שגויות, אינטואיציות ואנלוגיות 

אופייניות  שגיאות  שונים,  בתחומים  ידע  המאפיינות 

וכדומה.

ידע אודות התוכן בהקשר להוראה ב. 

 ,)Knowledge of Content and Teaching - KCT( 
וידע  תלמידים,  אודות  ידע  מתמטי,  ידע  בין  משלב 

אמצעי  עם  מעמיקה  היכרות  כולל  זה  ידע  הוראתי. 

מופשטים,  רעיונות  להבנת  לתרום  העשויים  למידה 

ובמטפורות  ברורה,  מתמטית  בשפה  שימוש 

שתומכות בלמידה.

ידע קוריקולרי ג. 

לידע  המתייחס   ,)Knowledge of Curriculum(
אודות כלל התכניות וספרי הלימוד הקיימים בתחום 

עזרי  הלמידה,  למטרות  למורה,  למדריכים  הדעת, 

לימוד מוחשיים ועזרים טכנולוגיים.

מה מורים צריכים לדעת בבואם ללמד חילוק שברים? 

בהקשר לחילוק שברים פשוטים, נתייחס לדוגמה לתרגיל:  

וידע  להוראה  ייחודי  תוכן  ידע  של  בביטויו  נתמקד   . 3
1:

6
5

יישום  מאשר  יותר  לכלול  אמור  המורה  ידע  קוריקולרי. 

וביצוע הפרוצדורה המתאימה. בדרך כלל מדובר בפתרון 

  . 2
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6
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1
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3
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12
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15
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6
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3
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6
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=== באמצעות כפל בהופכי: 

ידע התוכן הייחודי להוראה, מחייב ידע הכולל מגוון רחב 

כל  שבבסיס  והמתמטיקה  לפתרון,  אלגוריתמים  של 

אלגוריתם. על המורה לדעת מהו בסיס הידע הנדרש לכל 

אלגוריתם, כפי שניתן ללמוד מהדוגמאות הבאות:

מונה א.  חילוק  המציג  זה  אלגוריתם   , 2
12

2
5

3:6
1:5

3
1:

6
5

===

במונה ומכנה במכנה, הוצג כדוגמה לטעות אפשרית 

לדעת  המורה  על   .)Tirosh, 2000( תלמידים  של 

שאלגוריתם זה מושתת על משמעות השבר כפעולת 

באה  מתי  ולדעת  מתמטית  נכון  שזה  לדעת  חילוק, 

עשוי  ומתי  זה  אלגוריתם  של  חולשתו  ביטוי  לידי 

בבעיית  קולג'  תלמידי  של  הפתרון  דרכי  את  מתארת 

חילוק שלם בשבר, וההתמודדות עם הקונפליקט שעולה 

זה  לבין  באלגוריתם,  שימוש  דרך  שהתקבל  הפתרון  בין 

)דילמת  הבאה  הדוגמה  ויזואלי.  ייצוג  בעזרת  שהתקבל 

 Perlwitz, החלק הנותר של קריסטין, מתוך המאמר של

בהתייחסות  קונפליקט  המעלה  בעיה  מציגה   )2005
לחלק הנותר. 

תופרים  התלמידים  סמית,  גב'  של  התפירה  בכיתת 

סמית  גב'  הפתוח.  הבית  תצוגת  עבור  לכריות  ציפיות 

קנתה לכיתתה 10 יארד של בד עבור הפרויקט. עבור כל 

ניתן  לכריות  ציפיות  כמה  בד.  של  יארד   4
3

 
נדרש ציפית 

לגזור מבד זה?

הסטודנטים התבקשו לפתור את הבעיה, ולהסביר כיצד 

הגיעו לפתרון. מכיוון שמדובר בסטודנטים, הם זיהו בעיה 

זו כבעיית חילוק שברים, ויישמו את האלגוריתם של כפל 

. הסטודנטים התבקשו להסביר  1
313 בהופכי והגיעו למנה 

את תשובתם במגוון דרכים, בהתייחסם לתהליכי למידה 

שהוצגו  האסטרטגיות  מגוון  משמעות.  על  המבוססים 

חלק  תוכניים.  קישורים  מגוון  על  העידו  הבעיה,  לפתרון 

באמצעות  שהתקבלה  לתשובה  הובילו  מהדרכים 

לתשובה  הובילו  וחלק  בהופכי,  כפל  של  האלגוריתם 

שהציפה את הקונפליקט לגבי משמעות החלק הנותר, 

באיור  6(. הפתרון המוצג  איור  )ראו  בדוגמה הבאה  כמו 

מהווה דוגמה לקונפליקט שהוביל ללמידה משמעותית.

 

איור 6: 
דוגמה לקונפליקט לגבי משמעות החלק הנותר 

 )Perlwitz, 2005(

1 2 3

11 12 13

4 5 6 7 8 9 10

אחת הסטודנטיות )קריסטין(, הציגה רצועה המייצגת 10 

יארדים. חילקה כל יארד לארבעה חלקים, שכן לכל ציפית 

4 יארד של בד. בהמשך הדגישה בצבע שלושה 
3

יש להכין 

להכין.  שניתן  הציפיות   10 את  וציינה  יארד  מכל  רבעים 

וכך "צברה" בד המספיק 
 4

3
 
אחר כך, קיבצה קבוצות של
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ידע  של  חשיבותו  על  עוררין  אין  המורים.  נדרשים  להם 

תוכן מתמטי וידע פדגוגי. ידע זה הינו בסיס ליישום נבון 

הוראה  בהוראה.  מחשב  ויישומי  טכנולוגיה  שילוב  של 

טובה המשלבת כלים דינמיים ממוחשבים, חייבת להיות 

 ,Hughes( בזיקה לידע תוכן מתמטי וקישורו לידע פדגוגי

וקוהלר     מישרה   .)Escuder  &  Furner,  2011  ;2005
ידע  ,Mishra & Koehler( מכנים ידע זה בשם:   2006(

 Technological Pedagogical( טכנולוגי  פדגוגי  תוכן 

 .)Content Knowledge - TPCK
לאור סקירת הספרות, בדקנו במחקר זה, מה יודעים מורים 

על פעולת חילוק שברים, על שילוב כלים דינמיים, וכיצד 

ידע זה בא לידי ביטוי בעת ההוראה שלהם את הנושא.

תיאור המחקר

אוכלוסיית המחקר

בחינוך   Med לתואר  שנייה  בשנה  סטודנטיות  מורות,   9

המתמטי, השתתפו במחקר במסגרת קורס אקדמי. כל 

המורות בעלות ותק של 5 עד 15 שנות הוראה, מלמדות 

היסודי,  הספר  בית  של  הגבוהות  בכיתות  מתמטיקה 

בהוראה  וניסיון  שברים  חילוק  בהוראת  ניסיון  בעלות 

המשלבת טכנולוגיות.

מטרות המחקר

והידע הפדגוגי של  בודק את הידע המתמטי  זה  מחקר 

מורים בנושא חילוק שברים, והשלכותיו על דרכי ההוראה 

שלהם. ממטרת המחקר, נגזרות ארבע שאלות המחקר.

שאלות המחקר

על . 1 למתמטיקה  מורים  מיישמים  אלגוריתמים  אילו 

מנת לפתור תרגיל חילוק שברים?

אותו . 2 האלגוריתם  נכונות  את  מסבירים  מורים  כיצד 

יישמו?

חילוק . 3 הוראת  תהליך  את  מתארים  המורים  כיצד 

שברים?

במידה והמורים משלבים טכנולוגיה במהלך ההוראה . 4

של חילוק שברים, במה שילוב זה מתאפיין?

מהלך המחקר

אישי  שאלון  שלבים:  שני  ומכיל  איכותני  הינו  זה  מחקר 

וריאיון בעקבות השאלון.

איור 7: 
דוגמה לייצוג חזותי של חילוק שברים

0 1
6

2
6

3
6

4
6

5
6

שברים  שקילות  בנושא  ידע  על  מתבסס  זה  ייצוג 

את  המספרים  ישר  על  להציג  ויכולת   ,) 6
2

3
1
= (

. 3
1

השבר  את  מכיל   6
5

שהשבר  הפעמים  מספר 

הידע הקוריקולרי, מחייב ידע רחב על תכניות הלימודים, 

טכנולוגיים  וכלים  המחשה  אמצעי  לימוד,  עזרי  אודות 

מתמטיים  תכנים  אילו  לדעת  המורה  על  יד.  שבהישג 

נלמד  כיתה  ובאיזו  הנושא,  ללמידת  בסיס  מהווים 

התכנים  את  להכיר  המורה  על  מכך,  יתרה  נושא.  כל 

וכיצד הרעיונות המתמטיים  המתמטיים שילמדו בעתיד 

בפעולות אלה, יבואו לידי ביטוי בהמשך הלמידה. ידע זה 

על מגוון מאפייניו, הוא בסיס לשיקולי הדעת של המורה, 

חומרי  ובפיתוח  משמעותית,  להוראה  הדרך  בבחירת 

לנהל  וביכולתו  התלמיד,  של  בהבנה  שיתמכו  למידה 

התלמידים  של  לאינטואיציות  המתייחס  מתמטי  שיח 

בין  ובשוני  בדמיון  להבחין  וביכולתו  והשגויות(,  )הנכונות 

אסטרטגיות פתרון של תלמידים.

ידע נוסף התופס מקום משמעותי מאוד בעשור האחרון, 

נתייחס  מתייחס לאוריינות טכנולוגית של המורה, אליה 

בפרק הבא.

 שילוב כלים דינמיים ממוחשבים 
בהוראה ובלמידה

כלים דינמיים ממוחשבים בהוראה ובלמידה, הינם בעלי 

יוכלו  שמורים  מנת  על  בהוראה.  לגמישות  פוטנציאל 

לשלב את המחשב בהבניית מושגים ופעולות מתמטיות, 

ולהתאים את הכלים לדרכי חשיבה שונות של תלמידים, 

עליהם לרכוש ידע שיאפשר להם להיות אורייני טכנולוגיה 

בחינוך מתמטי.

ידע המורה במאה ה- 21 חייב להתייחס לכלים הדינמיים 

כשמדובר  תדיר.  והמשתנים  הזמינים  הממוחשבים 

הידע  לבחון את מאפייני  יש  בהוראה,  בשילוב מחשבים 
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הדינמיים?

האם את יכולה להעריך את מידת האפקטיביות של ה. 

האם  תיארת?  אותם  בהמחשות  או  בכלים  השימוש 

בבניית  וההמחשות  הכלים  בין  הבדל  יש  לדעתך 

ההבנה אצל התלמידים?

ממצאים

בשאלון  המורות  לתשובות  נתייחס  הממצאים  בהצגת 

האישי, ולחלק מהתשובות שעלו בעת הריאיון. 

קיבלו  המורות  האישי,  בשאלון  הראשונה  בשאלה 

את  לפתור  והתבקשו  בשבר  שבר  של  חילוק  תרגיל 

התרגיל ביותר מדרך אחת, תוך הסבר התהליך. השאלה 

הוצגה כך:

ביותר  התרגיל  את  פתרי    . 5
2:

4
3

 
חילוק תרגיל  לפניך 

מדרך אחת. הסבירי כל שלב בפתרון.

דרכים   6 על  ללמוד  ניתן  המורות,  של  מהפתרונות 

ותתוארנה   2 בטבלה  מוצגות  הדרכים  השתמשו.  בהן 

בהמשך. דרכי הפתרון לא לוו בהסברים הנוגעים לנכונות 

האלגוריתם. 

שלב ראשון - שאלון אישי. השאלון כלל שלוש שאלות.

טבלה 1: 
קישור בין המשימות בשאלון האישי לשאלות המחקר

התאמה לשאלת המחקרהמשימה בשאלון האישי

לכל  הסבר  ומתן  אחת  מדרך  ביותר  חילוק  תרגיל  פתרון 

שלב בפתרון.

הבוחנת  המחקר הראשונה  לשאלת  המשימה מתייחסת 

שברים  חילוק  בנושא  המורות,  של  מתמטי  תוכן  ידע 

חילוק  לתרגיל  פתרון  להציג  התבקשו  המורות  פשוטים. 

שברים, ביותר מדרך אחת, מתוך רצון לבחון באילו דרכים 

המורות ניגשות לפתרון התרגיל, ואיזה ידע הן מביאות לידי 

ביטוי בדרך הפתרון ובהסבר נכונותו.

שלב  עד  שברים,  חילוק  נושא  הוראת  תהליך  תיאור 

האלגוריתם המקובל. במידה ובתהליך ההוראה משולבים 

כלים דינמיים יש לתאר את הכלים ואופן יישומם.

המשימה מתייחסת לשאלות המחקר השלישית והרביעית 

ובוחנת את הידע הפדגוגי של המורות, באמצעות תיאור 

בכלים  השימוש  ומידת  שברים,  חילוק  הוראת  תהליך 

דינמיים.

קריסטין,  של  והדילמה  הציפיות  בעיית  הצגת  בעקבות 

קריסטין,  של  הדילמה  את  להסביר  התבקשו  המורות 

ולהציג דרך התייחסות לדילמה שהתעוררה.

המשימה מתייחסת לשאלת המחקר השנייה, ובוחנת את 

הידע המתמטי והפדגוגי של המורה, באמצעות סיטואציה 

דרך  ולהציע  הטעות  מקור  את  להסביר  נדרשת  היא  בה 

להתמודדות עם הבעיה שהוצגה.

ריאיון בעקבות השאלון. התשובות לשאלון   - שני  שלב 

האישי, היוו בסיס לריאיון. מטרת הריאיון הייתה לחדד את 

ההבנה שלנו לגבי ידע המורים, לאחר קריאת תשובותיהם 

לשאלון שניתן בכתב.     

להבנת  הנוגעות  שאלות  נשאלו  הריאיון,  במהלך 

להתחקות  במטרה  המורות,  יישמו  אותו  האלגוריתם 

)שאלת  המושגית  וההבנה  הפרוצדורלית  היכולת  אחר 

בהמחשות  השימוש  ולמידת  ושנייה(  ראשונה  מחקר 

וכלים דינמיים )שאלת מחקר 4(. הריאיון התקיים כשיח 

מתפתח. בסיס לריאיון היו השאלות הבאות:

האם תוכלי להסביר את דרך הפתרון של התרגיל?א. 

איך את יכולה להיות בטוחה שהתשובה נכונה?ב. 

אמצעי ג.  משלבת  את  הנושא  הוראת  במהלך  האם 

המחשה? אם כן, את יכולה לתאר או להדגים? אילו 

שאלות את שואלת את התלמידים תוך שילוב אמצעי 

ההמחשה?

האם את משלבת כלים דינמיים? אם כן, אילו? אילו ד. 

שאלות את שואלת את התלמידים תוך שילוב הכלים 
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 איור 9: 
הרחבה למכנה משותף 20 וכפל בהופכי

 בגורם 10 על 
3
4  

מורה אחת, הסתפקה בהרחבת המחולק

, בו המונה והמכנה מאפשרים 
30
40  

מנת לקבל שבר שקול

ביצוע חילוק מונה במונה ומכנה במכנה, לקבלת מנה עם 

 .
30 2:
40 5 "מספרים יפים" באופן הבא: 

 איור 10: 

הרחבת המחולק וחילוק מונה במונה ומכנה במכנה

מורים  ל"מה  המתייחס  בפרק  מתואר  זה  אלגוריתם 

 10 איור  מתמטי.  תוכן  ידע   -  14 בעמוד  לדעת"  צריכים 

מתאר דרך זו כפי שנכתבה על-ידי מורה.

שתי מורות הציגו תרגיל בו הן מייצגות בשלב ראשון שני 

שברים חדשים שהתקבלו כתוצאה מחילוק מונה במונה  

ומכנה במכנה, ובשלב הבא, חזרו לביצוע תרגיל זה תוך 

יישום אלגוריתם כפל בהופכי )ראו איור 11(.

טבלה 2:  
מגוון דרכי הפתרון

מספר מורות אלגוריתם

9 )אחת טעתה בחישוב(כפל בהופכי1

2חילוק מונה במונה ומכנה במכנה וכפל בהופכי2

5הרחבה למכנה משותף וחילוק מונה במונה ומכנה במכנה3

1הרחבה למכנה משותף וכפל בהופכי4

1הרחבת המחולק וחילוק מונה במונה ומכנה במכנה5

1ייצוג המחולק והמחלק כמספרים עשרוניים, ויישום אלגוריתם של חילוק ארוך 6

אך  דרכי פתרון,  לפחות שתי  הציגה  כל אחת מהמורות 

העובדה,  בולטת  בטבלה,  מהנתונים  ללמוד  שניתן  כפי 

שכל המורות פתרו את התרגיל על-ידי יישום האלגוריתם 

כפל בהופכי. מורה אחת, יישמה אלגוריתם זה, אך שגתה 

במהלך החישוב.

5 מורות הציגו דרך פתרון נוספת, הנשענת על הרחבת 

ויישום  משותף,  מכנה  בעלי  לשברים  והמחלק  המחולק 

במכנה.  ומכנה  במונה  מונה  חילוק  של  אלגוריתם 

מורים  ל-"מה  המתייחס  בפרק  מתואר  זה  אלגוריתם 

צריכים לדעת"  בעמוד 14 - ידע תוכן מתמטי. איור 8 מציג 

דרך פתרון זו. 

איור 8: 
הרחבה למכנה משותף 20 וחילוק מונה במונה ומכנה 

במכנה

מונה  לחלק  במקום  אך  דומה,  דרך  הציגה  נוספת  מורה 

חזרה  זה,  ממהלך  שהתבקש  כפי  במכנה  ומכנה  במונה 

לאלגוריתם המוכר וביצעה פעולת כפל בהופכי. ראו איור 9.
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שילוב ציור להמחשת חילוק להכלה . 1

להמחשת  ציור  משלבות  שהן  השיבו  מורות  שתי 

חילוק  של  משמעות  באמצעות  הנתון,  התרגיל 

של 
 4

3 מסרטטים   =
5
2:

4
3 בתרגיל  לדוגמה,  להכלה. 

כמה  ובודקים  שלם  אותו  על   5
2 מסרטטים  שלם. 

היה  זה  הסבר  במחולק.  המחלק  "נכנס"  פעמים 

מילולי ולא לווה באיור ממחיש.

בנייה הדרגתית של התהליך. 2

לידע  קישור  תוך  מדורג,  תהליך  הציגו  מורות  שלוש 

והבניית הידע. לדוגמה: "התהליך כולל שישה  קודם 

דרך  שלמים  חילוק  של  סיטואציה  הצגת  שלבים: 

יהיה  המחלק  בו  תרגיל  הצגת  מילוליות,  בעיות 

כלשהו  בשבר  שלם  לחילוק  מעבר  יחידה,  שבר 

בשלם  שבר  חילוק  להכלה(,  חילוק  של  )במשמעות 

)במשמעות של חילוק לחלקים(, חילוק שבר בשבר 

)במשמעות  ורבעים...(  קרובים: חצאים  )כשהמכנים 

חילוק להכלה( ולבסוף, חילוק שבר בשבר )תוך יישום 

אלגוריתם של כפל בהופכי(".

העלאת הצעות תלמידים עד הצגת האלגוריתם. 3

שאלה  להציג  נוהגת  היא  כי  ציינה  המורות,  אחת 

ומאפשרת  שברים,  חילוק  שעניינה  מילולית 

שונות.  בדרכים  פתרונה  עם  להתמודד  לתלמידים 

התלמידים מציגים את הדרכים האישיות שלהם ואז 

היא מציגה את האלגוריתם המקובל.

המחשה  אמצעי  לשילוב  להתייחס  התבקשו  המורות 

פיזיים וממוחשבים, בהוראת הנושא. השאלות הוצגו כך:

אמצעי 	  משלבת  את  הנושא  הוראת  במהלך  האם 

המחשה? אם כן, את יכולה לתאר או להדגים? אילו 

שאלות את שואלת את התלמידים תוך שילוב אמצעי 

ההמחשה?

האם את משלבת כלים דינמיים? אם כן, אילו? אילו 	 

שאלות את שואלת את התלמידים תוך שילוב הכלים 

הדינמיים?

ציור  ההוראה  בתהליך  משלבות  שהן  ציינו  המורות,  כל 

להמחשת חילוק להכלה, או מציגות את הסיטואציה על 

ישר המספרים.

איור 11: 
חילוק מונה במונה ומכנה במכנה ואז כפל בהופכי

כמספרים  הפשוטים  השברים  את  ייצגה  אחת,  מורה 

מספרים  של  ארוך  חילוק  אלגוריתם  ויישמה  עשרוניים, 

עשרוניים. איור 12 ממחיש את הדרך של מורה זו:

איור 12: 
חילוק  וביצוע  עשרוניים  כשברים  פשוטים  שברים  ייצוג 

ארוך

תהליך  את  לתאר  התבקשו  המורות  השנייה,  בשאלה 

ההוראה שלהן. השאלה הוצגה כך:

עד  שברים,  חילוק  נושא  הוראת  תהליך  את  תארי 

משלבת  ואת  במידה  המקובל.  האלגוריתם  שלב 

ואופן  הכלים  את  תארי  בהוראה,  דינמיים  כלים 

יישומם.

התייחסות  הייתה  המורות,  על-ידי  שתוארו  בתהליכים 

לשימוש בהמחשות ויזואליות, בנייה הדרגתית של תהליך 

עד  פתרון  דרכי  להציג  לתלמידים  מקום  ומתן  ההוראה, 

לימוד האלגוריתם של כפל בהופכי.
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כל המורות יישמו פתרון אלגוריתמי )כפל בהופכי( ולאחר 

הפתרון  מהות  את  שנימקו  היו  הסבר.  הוסיפו  הפתרון 

הנכון, היו שהציגו אפשרויות המסבירות את פשר הטעות, 

והיו שהסבריהן היו חלקיים וקשה היה ללמוד על מהות 

הבעיה מתוך הסבר זה. להלן דוגמאות להסברים.

הייתה  שאמורה  בתשובה  שהתמקדו  הסברים  היו 

להתקבל, לדוגמה: מורה אחת, הסבירה את פשר החלק 

הנותר במונחים של חלק מהמחלק, אבל לא הסבירה את 

מקור הטעות של קריסטין. היא אמרה:

שקיבלה  התוצאה  בין  התאמה  מחוסר  נבעה  "הדילמה 

באמצעות פתרון התרגיל לבין ההצגה המוחשית. החלק 

שמהווים  חלקים   3 מתוך   1 הוא  כי   4
1

לא  הוא  שנותר 

כרית".

ואמרה:  כ"שלם"   4
3

המחלק  את  כינתה  שנייה,  מורה 

"השגיאה של קריסטין היא בכך שהחלק הנותר שהתקבל 

3  ולכן החלק שנותר לנו הוא 1 
3

 
כי השלם כאן הוא 

 3
1

 
הוא

מתוך 3 ולא מתוך 4, כי אנחנו צריכים לדעת כמה פעמים 

4 בתוך 10 יארד. כלומר, כל 3 ריבועים קטנים הם 
3

 
נכנס

מהווים את החלק השלם, כי נשאר לנו ריבוע אחד קטן 

מתוך השלושה על מנת שנספור אותם כיחידה אחת."

)ראו  בבעיה  הנתון  הציור  על  התבססה  שלישית,  מורה 

איור 14(. המורה לא ניסתה להסביר את הבעיה מנקודת 

העובדה:  בציון  הסתפקה  אלא  קריסטין  של  המבט 

"בספירה קריסטין לא לקחה בחשבון שהחלקים הלבנים 

שהשאירה הם חלק מהשלם".

איור 14:
הסבר לטעות של קריסטין

בעצם  הקונפליקט  את  הסבירה  רביעית,  מורה 

ההתייחסות למחלק. "המחלק בנוי מ- 3 רבעים וכל רבע 

לבדוק  היא  המשימה   ." הזה....  המחלק  של  שליש  הוא 

כל  זה   4
3

שלמים.   10 ב-  נכנס   4
3

השבר  פעמים  כמה 

המורות תיארו שימוש בסביבות למידה מתוקשבות של 

הווירטואלית  ו"הספרייה  "אופק"  "גלים",  "יישומטיקה", 

 National Library of Virtual( יוטה"  אוניברסיטת  של 

Manipulatives(. במהלך הריאיון, אחת המורות הביאה 
המציג  "יישומטיקה",  של  ממוחשב  כלי  לשילוב  דוגמה 

יישום דינמי של ישר המספרים להמחשת חילוק שברים 

בדוגמה  וצופה  בתרגיל  בוחר  התלמיד    .)13 איור  )ראו 

דינמית.

איור 13:
הדגמת פעולת החילוק על ישר המספרים

של  שונים  מודלים  לייצג  לאפשרות  התייחסו  המורות 

השלם במחשב, לקיום מספר רב של דוגמאות. יחד עם 

זאת, ציינו, שיש חשיבות לסרטוט ידני וכן להנחיה המלווה 

של המורה. הן התייחסו לעובדה שהמחשב מאפשר לכל 

לתובנות,  להגיע  מנת  על  אך  בעצמו,  להתנסות  תלמיד 

על המורה להיות מעורבת בתהליך.

לדילמת  להתייחס  התבקשו  המורות  נוספת,  במשימה 

 Perlwitz,( פרליץ  של  המאמר  מתוך  הנותר  החלק 

:)2005
תופרים  התלמידים  סמית,  גב'  של  התפירה  בכיתת 

ציפיות לכריות עבור תצוגת הבית הפתוח. גב' סמית 

קנתה לכיתתה 10 יארד של בד עבור הפרויקט. עבור 

 יארד של בד. כמה ציפיות לכריות 
 4

3
 
כל ציפית נדרש

ניתן לגזור מבד זה?

הסבירי את הדילמה של קריסטין.	 

הסבירי כיצד היית מתייחסת לדילמה זאת?	 

http://nlvm.usu.edu/
http://nlvm.usu.edu/
http://nlvm.usu.edu/
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וחלק אחד נותר וכתבה מתחת לציור: סה"כ 13 פעמים 

ונשארה יחידה אחת. אין הסבר לגבי החלק הנותר. 1 
 4

3

4 ולכן 
1

מתוך מה. "קריסטין חשבה שהחלק הנותר הוא 

כתבה 13 ורבע אך למעשה התשובה היא 13 ושליש".

מורה שלישית, לא הסבירה את הבעיה אלא הסתפקה 

כמו  יוצא  לא  קריסטין  של  שהפתרון  העובדה,  בציון 

זאת,  עם  להמחשה,   איור  תהליך  מציעה  היא  בתרגיל. 

ציור  בהיעדר  לא  היא  שהבעיה  מהעובדה  מתעלמת 

ממחיש, אלא התייחסות לחלק הנותר מתוך מה.

"הדילמה לפי האיור יצאה לה תוצאה של 13 ורבע, אבל 

לפי חישוב בעזרת תרגיל יוצא 13 ושליש. אשתמש בציור 

שתראה  כך   3 של  קבוצות  אצור  קריסטין(,  )של  שלה 

ב-3  השתמשו  כרית  לכל  הציור(.  גבי  )על   3
1

שנשאר 

חלקים ולא ב-4. אולי ציור זה ימחיש זאת טוב יותר".

דיון וסיכום

החשיבות  ראיית  הינה  זה,  למחקר  המוצא  נקודת 

הידע  בהבניית  הדוגלת  קונסטרוקטיביסטית,  בהוראה 

וביצוע פעולות חשבוניות המושתתות על ידע קודם של 

התלמידים, ותובנות הנבנות במהלך הלמידה. 

שליטה  של  מהותה  את  בהרחבה  סקרנו  זה,  במאמר 

ותיארנו את הקושי  אלגוריתמית לעומת הבנה מושגית, 

בהוראת שברים פשוטים בכלל ובהוראת פעולת החילוק 

בפרט. 

ההוראה  שאיכות  היא,  המחקר  את  המנחה  התפיסה 

וידע  יוצא של ידע המורה: ידע תוכן מתמטי  הינה פועל 

פדגוגי )Shulman, 1986, 1987; Ball, 2010(, ובנוסף 

 Mishra) לאלה, ידע אודות שילוב כלים דינמיים בהוראתו

and Koehler, 2006(. הלימוד אודות ידע המורות, הינו 
להוראה  כמנוף  הידע  להשבחת  דרכים  לבחינת  בסיס 

קונסטרוקטיביסטית.

ביטויו של ידע המורות נבדק הן ברמת היכולת הביצועית, 

במתן  והן  תרגילים,  לפתרון  האלגוריתמים  מגוון  דהיינו, 

נשענים  עליהם  המתמטיים  העקרונות  אודות  הסברים 

המורות  של  התייחסותן  נבדקה  כן,  כמו  האלגוריתמים. 

לאינטואיציות של התלמידים, באמצעות הפירושים שהן 

נתנו לתשובה שגויה, ולמגוון הדרכים שהן הציעו כתמיכה 

3 מהחלק. 
1

4 הזה הוא 
3

 
, ב- 4

1
 
החלק שאני צריכה. ז"א כל

לכן החלק הנותר הוא חלק אחד משלושה חלקים והחלק 

" . 3
1

 
הזה מהווה

של  החשיבה  לדרך  להתייחס  בתשובותיהן  שניסו  היו 

קריסטין ולמקור הטעות של קריסטין. להלן דוגמאות:

נכונה. היא חילקה כל  "הדרך שבה הלכה קריסטין דרך 

4 וספרה אותם והגיעה 
3

 
יארד לארבעה חלקים, לקחה כל

, אחר כך חיברה כל 3 יחידות של  4
3

 
למספר החלקים של

בעצם  אבל   , 4
1

חלק  לה  ונשאר  אותם  וספרה   4
3

ל-   4
1

מתוך המטר )הכוונה ליארד  4
1

4 אלא 
1

ה"שארית" זה לא 

4 מטר 
1

 
בהקשר לבעיה(. היא צריכה לכתוב 13 ציפיות ו-

נשאר."

 . 3
1

ה"שארית"  את  לראות  ניתן  איך  הסבירה  לא  המורה 

לומר  צריך  אבל   4
1

הנותר  שהחלק  בסדר  זה  לטענתה, 

4 מטר )הכוונה ליארד בבעיה המקורית(. במקום לומר 
1

3 ציפית, היא אומרת 
1

שהפתרון הוא 13 ציפיות ו"שארית" 

4 מטר.
1

13 ציפיות ו"שארית" 

מורה נוספת, הציעה להוביל את קריסטין, דרך שאלות, 

לגבי החלק הנותר,  ולעזור לה בתהליך הבניית התובנה 

אפשרות  לה  נתנה   - קריסטין  של  לתשובה  והתחברה 

בחירה, עם משמעות, להצגת החלק הנותר. "אני הייתי 

כמה  כקבוצה,   4
3

כל  כשחילקת/קיבצת  אותה:  שואלת 

חלקים היו לך בכל קבוצה? ברגע שתרצי ליצור כל פעם 

קבוצה חדשה, כמה חלקים תצטרכי? אם נשאר לך חלק 

להשלימו  בכדי  צריכה  את  נוספים  חלקים  כמה  אחד, 

התשובה?  של  במכנה  לנו  יהיה  מה  שלמה?  לקבוצה 

? ומה היא התשובה  3
1

4 ולא רשמת  
1

למה לדעתך רשמת

הנכונה? אם תרצי להשאיר את תשובתך אפשר להתייחס 

לתשובה ולכתוב אותה בדרך אחרת. אפשר לכתוב אותה 

מטר. 
 4

1
לי  ונשאר  שלמות  ציפיות   13 מתקבלות  כך: 

ברורה  יותר  להבנה  קריסטין  את  להוביל  הוא  העיקרון 

למשמעות של החלק הנותר שמתקבל מחילוק שברים."

היו שהציגו הסבר חלקי, לדוגמה: מורה אחת הסתפקה 

את  לקחה  )קריסטין(,  "היא  הבאה:  העובדה  בציון 

  4
1

ל התייחסה  היא  כרבעים.  ולא  כשלישים  ה"שאריות" 

״. 3
1

ולא ל 

יחידות   3 של  מנייה  שמתאר  ציור  ציירה  שניה,  מורה 
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פעמים "נכנס" המחלק במחולק. רעיון יפה, אך עם זאת, 

ממשי,  באיור  ההסבר  את  מלוות  היו  שאם  לשער  ניתן 

היו נתקלות בקושי, שכן בחילוק שברים ספציפיים אלה, 

קשה להסיק מהאיור לגבי המנה המדויקת. כל שאפשר 

למנה  המתייחסת  חשבונית  תובנה  הוא  מהאיור  ללמוד 

שהיא בין 1 ל- 2 או בערך 2.

שלוש מהמורות הציגו שלבים מדורגים להוראת פעולת 

דרישות  עם  להיכרות  עדות  בכך  לראות  ניתן  החילוק. 

המומלץ  הוראה  לתהליך  והתייחסות  הלימודים,  תכנית 

היה  שתואר,  בתהליך  הדגש  שסקרנו.  הספרות  על-פי 

על "יישום אלגוריתם כפל בהופכי". בשיח המורות הושם 

דגש רב על תהליך הבניית ההוראה על בסיס ידע קודם 

של התלמידים, אך עם זאת, שיח מפורש אודות מקומם 

בא  לא  הידע,  הבניית  בתהליך  התלמידים  רעיונות  של 

הייתה  לא  המורות,  בשיח  מפורש.  באופן  ביטוי  לידי 

התייחסות, למתן אפשרות לתלמידים להציג דרכי פתרון 

אישיות, ולעידוד מתן הסברים. כמו כן, לא ניתן היה ללמוד 

מתיאור התהליך, איך התלמידים מגיעים לתובנה אודות 

המתואר  את  תואמת  זו  עובדה  זה.  אלגוריתם  יישום 

אצל קרמר ושותפים )Cramer et al., 2010( ומודגמת 

האלגוריתם  ליישום  במעבר  המהירות  אודות   ,2 באיור 

של  תהליך  מתארות  כשהמורות  גם  בהופכי.  כפל  של 

הבניית משמעות לפעולה, ניתן ללמוד מהשיח שלהן, על 

מכוונות להנחלת האלגוריתם של כפל בהופכי ופחות על 

המשמעות של פעולה זו.  

לידי  באה  המורות  של  הפדגוגי  בידע  חלשה  חוליה 

שהוצגה  הנותר,  החלק  לדילמת  התייחסות  לאור  ביטוי 

זאת,  בבעיה   .)Perlwitz, 2005( פרליץ  של  במחקרה 

נבדקה התייחסות המורות לתשובה אינטואיטיבית שגויה 

בעקבות   , 1
413

 
הרושמת: )קריסטין(,  סטודנטית  של 

הדילמה  הנותר.  החלק  למשמעות  הנוגעת  אי-הבנה 

יישום האלגוריתם של כפל בהופכי,  מתעוררת בעקבות 

 . 1
313

 
המוביל לתשובה שונה

חלק מהמורות הסתפקו בציון העובדה שקריסטין טעתה. 

. 1
313  חלקן הסתפקו בהסבר לכך שהתשובה הנכונה היא 

באמצעות  תשובתה  את  ללוות  ניסתה  המורות,  אחת 

מהמחלק". ניתן ללמוד על ההבנה 
 3

1
 
הוא

 4
1 הסבר "שכל 

מאמירה  ללמוד  ניתן  לא  אך  הטעות,  לגבי  המורה  של 

)כפל  המוכר  באלגוריתם  שימוש  הכולל,  הידע  להבניית 

ויזואליים  המחשה  באמצעי  שימוש  גם,  כמו  בהופכי(, 

ויישום כלים דינמיים.

ניתן ללמוד על הידע המתמטי  מעיון בממצאי המחקר, 

התייחסו  הן  בו  מהאופן  המורות,  של  הפדגוגי  והידע 

תהליך  הסבר  ולמשימת  התרגילים,  פתרון  למשימת 

ההוראה של הנושא. 

כל המורות פתרו את תרגיל החילוק בשאלון, תוך יישום 

האלגוריתם של כפל בהופכי. כל אחת מהן הציגה פתרון 

לאחר  הייתה  זו  שהצגה  לציין,  חשוב  אך  נוספת,  בדרך 

שהקדימו ופתרו את התרגיל באמצעות האלגוריתם המוכר. 

הנתון,  התרגיל  על  מניפולציה  ביצעו  מהפותרות,  שתיים 

כשייצגו את התרגיל באמצעות שברים חדשים, שהתקבלו 

של  בסיכומו  אך  המכנים,  וחילוק  המונים  חילוק  ממנת 

התהליך, חזרו לאלגוריתם המוכר )ראו איור 11(. 

אך  בפתרון,  שלב  כל  בהסבר  ללוות  התבקשו  המורות 

דרכי הפתרון לא לוו בהסברים.  

ניתן ללמוד ממגוון הפתרונות שהמורות הציגו ביטוי חלקי 

 Specialized Content( )להוראה(,  ייחודי  תוכן  לידע 

מעבר  שהן  דרכים  הוצגו  שכן,   ,)Knowledge - SCK
לדרכים המוכרות, אך לא באה לידי ביטוי  היכולת לנתח 

עקרונות מתמטיים בבסיס אלגוריתמים אלה. 

המורות היטיבו להציג ידע פדגוגי הכולל ידע מתמטי וידע 

 Knowledge of Content and Students( על תלמידים

KCS -(, וכן ידע אודות התוכן המתמטי בהקשר להוראה 
)Knowledge of Content and Teaching - KCT(. ידע 

פדגוגי זה, בא לידי ביטוי כשהתבקשו לתאר במילים את 

השאר,  בין  כלל  זה  ידע  נוקטות.  הן  בו  ההוראה  תהליך 

את התייחסותן לאסטרטגיות הוראה והיכרות עם אמצעי 

המחשה העשויים לתרום להבנת רעיונות מופשטים. 

איור להמחשת  לשילוב  לציין, שהמורות התייחסו  חשוב 

הפתרון, לקישור לידע קודם של התלמיד אודות חילוק, 

עם  בהתמודדות  לתלמיד  מקום  מתן  לחשיבות  ואף 

האלגוריתם  לימוד  טרם  שברים,  חילוק  של  סיטואציה 

בסיס  שהציגו  בדרכים  לראות  ניתן  בהופכי.  כפל  של 

שתיאורים  אלא,  קונסטרוקטיביסטית,  בגישה  להוראה 

האיור  על   דיברו  המורות  לדוגמה,  תיאורטיים.  היו  אלה 

כמה  להציג  מנת  על   , =
5
2:

4
3 התרגיל  להמחשת  ככלי 
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זו על תובנה פדגוגית. אחת המורות ערכה שינוי בנוסח 

מטר. 
 4

1 התשובה באופן הבא: "מדובר ב- 13 ציפיות ועוד 

תשובה זאת נכונה מבחינת המשמעות והדגש על כמות 

הציפיות והחלק הנותר, אך כמובן, אין זו המנה העונה על 

מורה  המורות,  מכל  הציפיות.  למספר  הנוגעת  השאלה 

אחת בלבד, כיוונה לתלמיד והתוותה תהליך אפשרי של 

שיח, שמטרתו הבניה של משמעות החלק הנותר על-ידי 

התלמיד.

מרבית המורות נוהגות לשלב טכנולוגיה במהלך ההוראה, 

ואף תיארו מספר כלים דינמיים בהם הן עושות שימוש. 

להם,  המשותף  המכנה  אשר  לכלים  התייחסו  המורות 

שהכלי הוא זה המנהל את הפעולה ואת תהליך הלמידה. 

בו  דינמי,  כלי  של  עצמית  לבנייה  אפשרות  העלו  לא  הן 

את  המכוונים  אלה  והם  דומיננטיים  והמורה  התלמיד 

שהמחשב  לעובדה  התייחסו  המורות  הלמידה.  תהליך 

מאפשר לכל תלמיד להתנסות בעצמו, עם זאת, חשובה 

ההנחיה המלווה של המורה. 

תרומתו של מאמר זה היא, באור ששפך על מגוון הרבדים 

המתמטי,  הידע  על  שברים,  חילוק  להוראת  הנוגעים 

זה  לידע  מורכבותם.  ועל  המורים,  של  הפדגוגי  והידע 

של  הניווט  וליכולת  ההוראה  לתהליך  הנוגעות  השלכות 

המורה בדרך להקניית האלגוריתם ה"מוכר והבטוח", אך 

תוך הישענות על בסיס  גם אלגוריתמים פחות מוכרים, 

על  זה  ממחקר  ללמוד  ניתן  התלמידים.  של  קודם  ידע 

מודעותן ויכולתן של משתתפות המחקר, בבניית תהליכי 

הוראה קונסטרוקטיביסטיים, אך גם לזהות ביכולת זו, את 

המתייחסים  הסברים  בהצגת  הכרוכה  החלשה  החוליה 

זה,  מחקר  של  המסר  תלמיד.  של  שגויה  לתפיסה 

בניתוח  המורים,  של  הידע המתמטי  בחשיבות העמקת 

מאפייני הידע שבאים לידי ביטוי בכל דרך פתרון, ובקישור 

לאינטואיציות  התייחסות  הכולל  הפדגוגי  לידע  ההדוק 

בהוראה  ממוחשבים  דינמיים  כלים  של  נבון  ולשילוב 

בבניית  המורה  מעורבות  רמת  העלאת  תוך  ובלמידה, 

כלים אלה. 

חשוב לציין שמחקר זה נערך על קבוצה של 9 מורות ולכן 

יש להיזהר בהכללות הנובעות מהממצאים. 
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במה מחקרית

ריאיון ככלי להערכה 
המאפשר יצירת 

פרופיל תלמיד כיתה א' 
במתמטיקה

ד״ר גלית שבתאי
מרצה בחוג למתמטיקה במכללת סמינר הקיבוצים

קרן אמסילי 
מורה ומדריכה למתמטיקה במחוז תל אביב
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תקציר

הידע  להערכת  חדש  מכלי  חלק  נציג  זה  במאמר 

משימות  פתרון  באסטרטגיות  והשימוש  המתמטי, 

מובנית  מסגרת  מזמן  הכלי  א'.  בכיתות  תלמידים  של 

המאפשרת ריאיון דינאמי במתמטיקה עם תלמידי כיתות 

והשליטה  המתמטי  הידע  להערכת  איכותני  כבסיס  א', 

פרופיל  מייצרת  זו  הערכה  התלמידים.  של  הביצועית 

התלמיד  של  המתמטי  הפרופיל  תלמיד.  של  מתמטי 

מהווה נדבך משמעותי בבניית תכנית התערבות בהלימה 

מהכלי  שעולה  נוסף  יתרון  בכיתה.  התלמידים  לצורכי 

עמדותיו  אודות  מידע  מקבל,  שהמורה  מהמידע  נובע 

של  חלק  נציג  במאמר  המתמטיקה.  כלפי  התלמיד  של 

פרופיל תלמידים במתמטיקה, במחצית שנת הלימודים, 

התלמידים,  תפקוד  על  והמדריכה  המורה  של  תובנות 

בפועל.  א'  כיתות  ועדויות מראיונות שנעשו עם תלמידי 

העדויות מעבודות התלמידים, והתכתובים של הראיונות 

עבור  במתמטיקה  עבודה  תכנית  לבניית  בסיס  מהווים 

עבודה  תכנית  בניית  על  נרחיב  לבסוף,  התלמידים. 

במהלך  קיבלה  שהמורה  העדויות  מתוך  במתמטיקה 

הריאיון, ונציג את היתרונות והאתגרים הכרוכים בשימוש 

בכלי מזווית הראייה של המורה ומזו של המדריכה.  

מתמטיקה  הערכה,  במתמטיקה,  תלמיד  פרופיל  מפתח:  מילות 

בכיתה א', אסטרטגיות פתרון. 

מבוא

במהלך השנים האחרונות חלו תמורות בתחום ההערכה 

מבחנים  של  מאורגנת  ממערכת  המתמטי.  בחינוך 

)משרד  מנכ"ל  חוזר  גווניה,  כל  על  מוקפדת  והערכה 

החינוך, תשע"ו/9 ב( הגביל את היכולת של מורים לבסס 

זה  אתגר  אתגר.  שיצר  מצב  מבחנים,  סמך  על  ציונים 

ללמוד  החלו  הספר  בבתי  מרובים.  לפתרונות  הוביל 

את  דרכה  ולהאיר  בהערכה,  חלופות  של  הנושא  את 

צמתי ההערכה המתבקשים. הקושי הגדול נוצר בעיקר 

בכיתות  ובפרט  היסודי  בבית-הספר  הנמוכות  בכיתות 

ולהעריך  כלל  לבחון  לא  המורים  התבקשו  בהן  א',  

אתגר  היוותה  זו  מגבלה  חלופי.  באופן  התלמידים  את 

המורים  פנו  אחת  ולא  בפועל,  המורים  עבור  משמעותי 

נוסף,  ליבה  במקצוע  כשמתבוננים  לעזרה.  בבקשה 

כיתות  תלמידי  של  שליטתם  לניטור  כלי  קיים  עברית, 

והוא  והכתיבה,  במיומנויות הקריאה   ,)2017 )ראמ"ה,  א' 

פותח ברוח ההמלצות של ועדת הקריאה )ועדת שומרון(. 

רמת  את  א'  בכיתה  כבר  להעריך  יש  אלו  המלצות  לפי 

ההישגים של כל תלמיד/ה בשלבים השונים של תהליך 

האפשר  ככל  מוקדם  לאתר  כדי  וזאת  הקריאה,  רכישת 

תלמידים המתקשים ברכישת השליטה בשפה הכתובה, 

ולעקוב  מתאימות,  התערבות  תכניות  בעבורם  להתאים 

10 המשימות  נקרא  הכלי  זמן.  לאורך  אחר התקדמותם 

לבנות  רצון  מתוך  המשימות(.   8 נקרא  הכלי  )בעבר 

א'  כיתה  תלמיד  פרופיל  נבנה  במתמטיקה,  דומה  כלי 

במתמטיקה, שהופעל בהתחלה כניסוי במספר מצומצם 

לכלל  הורחב  מכן  ולאחר  אביב,  תל  במחוז  כיתות  של 

שלושה  מתוכם  חלקים:  חמישה  מכיל  הכלי  המחוז. 

שנה(,  וסוף  שנה  אמצע  שנה,  )תחילת  בחשבון  חלקים 

וסוף  שנה  )אמצע  ומדידות  בגאומטריה  חלקים  ושני 

שנה(. תכנית הלימודים במתמטיקה לבית הספר היסודי 

הילדים  לגני  במתמטיקה  הלימודים  ותכנית   ,)2006(

)2010( היוו תשתית לבניית הכלי. 

בהן  האסטרטגיות  אחר  עוקב  א'  כיתה  תלמיד  פרופיל 

בהוראה  למורה  לסייע  רצון  מתוך  משתמש,  התלמיד 

אסטרטגיות  המשימות,  בפתרון  יעילות  אסטרטגיות  של 

שיסייעו לתלמיד כשיתמודד עם משימות מסדר חשיבה 

גבוה. המורה אומנם לא מקבלת ציונים בעקבות הריאיון עם 

התלמיד, אך מקבלת תמונת מצב עשירה של התלמידים, 

וכיצד  עובד  באיזו אסטרטגיה התלמיד  יכולה להבין  והיא 

היא יכולה לקדמו. יתרה מכך, מורות רבות הגיעו לתובנה כי 

לדוגמה, תרגיל כמו 8+4 המוצג לתלמידים במבחן, מוביל 

לתוצאה 12 משלושה תלמידים שונים, אך לא מספק את 

המידע אודות האסטרטגיה בה תלמידיה עבדו. זאת כיוון 

בעזרת  או  עזרים  בעזרת  ממחיש  מהתלמידים  שאחד 

ריאיון ככלי להערכה המאפשר יצירת פרופיל תלמיד כיתה א' במתמטיקה

גלית שבתאי וקרן אמסילי
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מהירה  הבחנה  למורה  מאפשר  הדינאמי,  הריאיון  זאת, 

באסטרטגיה בה בחר התלמיד, ויציאה לתכנית התערבות 

המשתמשת  התלמידים  קבוצת  ועבור  עבורו  אופרטיבית 

באסטרטגיה זו או אחרת.  

בחרנו להתמקד בחלק אחד מתוך חמשת החלקים של 

הכלי: ריאיון אמצע שנה בחשבון. הקריטריונים לפרופיל 

בטבלה  מוצגים  א'  כיתה  באמצע  במתמטיקה  תלמיד 

כולל  שנה  אמצע  פרופיל  לראות,  שניתן  כפי   .1 מספר 

קריטריונים,  להן  שקראנו  מתמטיות  סיטואציות  הצגת 

ועוסק בתכנים שנלמדו בין ספטמבר לינואר.  

ציורים, ומונה את הפריטים מהפריט הראשון ועד לאחרון, 

התלמיד השני משתמש באסטרטגיה של ספירת המשך, 

השלמה  על-ידי  התרגיל  את  יפתור  השלישי  והתלמיד 

נכון  לפתרון  הגיעו  התלמידים  שלושת   .)8+2+2(  10 ל- 

למגוון  התלמידים  את  לחשוף  הוא  המורה  של  ותפקידה 

של  הפתרון  דרכי  את  להעשיר  ולנסות  האסטרטגיות, 

התלמידים, ולסייע להם להבין את האסטרטגיות האחרות. 

עבודה  תכנית  מצריכות  אלו  שונות  אסטרטגיות  כן,  כמו 

דנן,  במקרה  מבחן  ולכן  מהתלמידים,  אחד  כל  עם  שונה 

לא בהכרח מסייע למורה בתכנון ההוראה שלה.  לעומת 

טבלה 1: 
קריטריונים לפרופיל תלמיד במתמטיקה אמצע כיתה א'.

יש להכין מראש כ- 20 כפתורים או דסקיות, וכרטיסיות עם המספרים מ- 0-20, וכן כרטיסיות עם הסימנים >, < , =.

הערות משימה נושא 

כתיבת 1

תרגילים 

בקשו מהתלמיד לכתוב תרגיל שקל לו לפתור, 

ולפתור אותו. בקשו מהתלמיד לכתוב תרגיל 

קשה יותר שהוא יודע לפתור, ולפתור אותו.

חשוב לשים לב למה התלמיד מייחס את 

הביטוי תרגיל קל, או תרגיל קשה. זה מעיד 

על היכולת שלו ועל המוטיבציה שלו.  במידה 

וכתב רק תרגילי חיבור בקשו מהילד לכתוב 

תרגיל חיסור שקל לו לפתור ולפתור אותו, 

ותרגיל חיסור שקשה לו לפתור ולפתור אותו.

הציגו בפני התלמיד את התרגילים הבאים, חוק החילוף  2

כל פעם אחד מהם. 2+6, 3+5, 2+12. בקשו 

מהתלמיד לפתור את התרגיל. שאלו אותו 

כיצד פתר? ניתן להוסיף שאלות כמו: האם 

התוצאה היא זוגית? אי-זוגית? 

האם התלמיד הפך את התרגיל ל- 6+2? 

בקשו להסביר מדוע. השימוש בחוק החילוף 

כמניפולציה יעילה בפתרון התרגילים.

מספרים 3

בעשרת 

השנייה

בקשו מהתלמידים לספור קדימה מ- 10 עד 

20, ולאחר מכן, אחורה מ- 18 עד 10.

הציגו בפני התלמיד את המספר 13. שאלו: 

איזה מספר קודם לו? עוקב לו? בקשו 

מהתלמיד להצביע על הכרטיסייה שעליה 

כתוב המספר 14. בקשו ממנו לכתוב את 

המספר 17. בקשו מהתלמיד להשוות בין שני 

המספרים. מי גדול יותר? בכמה? 

בפני תלמידים השולטים בנושא ניתן להציג 4 

מספרים ולבקש מהם לסדר אותם מהמספר 

הקטן לגדול. 

המושגים מספר עוקב ומספר קודם לא תמיד 

ברורים לתלמיד בשלב זה של הלמידה, לכן 

ניתן לתווך. לדוגמה: ניתן לומר שמספר עוקב 

הוא המספר שבא אחרי. 

הציגו בפני התלמיד ישרי מספרים שונים, כל ישר המספרים 4

אחד מהם בנפרד, ובקשו ממנו להשלים את 

המספרים החסרים.  

יש חשיבות להתנהלות התלמיד על ישר 

המספרים. כיצד הוא מוצא את המספר 8? 

האם הסתכל על 20 וידע להתנייד אחורה ומיד 

ידע שהמספר 19 לפניו?
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הערות משימה נושא 

בחרו תמונה עם ייצוג כמותי והציגו אותה מדרש תמונה 5

לתלמיד. בקשו ממנו לכתוב תרגיל מתאים 

לציור ולהסביר מדוע כתב תרגיל זה.  

יש לשים לב אם התלמיד יודע להכליל. 

לדוגמה: הכללת קבוצת הציפורים וקבוצת 

הסוסים לקבוצת בעלי החיים.

סיפור חשבוני 6

-חיבור

ארבעה חברים משחקים בכדורגל. אל 

הקבוצה הצטרפו עוד שלושה חברים. כמה 

חברים משחקים כעת בכדורגל? 

האם החיבור נעשה אוטומטי? האם התלמיד 

מצייר את הבעיה? האם התלמיד כותב 

תרגיל? האם הוא עושה ספירת המשך? 

השוואה בין 7

תרגילים 

הציגו בפני התלמיד זוגות של תרגילים, ובקשו 

ממנו להצביע על התרגיל שתוצאתו גדולה 

יותר מבלי לפתור.  

האם התלמיד מחשב? האם התלמיד יודע 

באופן אינטואיטיבי?

סיפור חשבוני 8

-חיסור גריעה  

לנועה 11 סוכריות. היא אכלה 2 מהן. כמה 

סוכריות נותרו לה? לבקש מהתלמיד להסביר 

כיצד פתר.

חיסור במשמעות של גריעה. יש פה גם 

פריטה. יש לשים לב: אם הנושא טרם נלמד 

בכיתה, יש לתת 10 במחוסר.

סיפור חשבוני 9

- חיסור 

הפרדה 

באגרטל 10 פרחים. 3 מהם אדומים והשאר 

לבנים. כמה פרחים לבנים באגרטל?  

חיסור במשמעות של הפרדה. 

סיפור חשבוני 10

- חיסור 

השלמה 

לדני יש 13 ₪. הוא רוצה לקנות ספר שמחירו 

20 ₪. האם הכסף יספיק לו? כמה כסף חסר 

לדני?

חיסור במשמעות של השלמה. האם התלמיד 

משלים ל- 20 על-ידי ספירת המשך? האם 

הוא משתמש באמצעי המחשה?

בחירת 11

מספרים 

הציגו בפני התלמיד את הכרטיסיות עם 

המספרים: 0-20. בקשו לבחור שני מספרים 

שסכומם 12. שלוש כרטיסיות שסכום 

המספרים הוא 12. שני כרטיסים שהתוצאה 

של תרגיל חיסור היא 10, 2, 5. )המושג הפרש 

טרם נלמד.( 

אם קשה לתלמיד למצוא שני מספרים 

שהפרשם 10, ניתן לבקש עוד שני מספרים 

שסכומם 12. הרעיון המרכזי - יש מספר 

תשובות נכונות. 

היבט סידורי 12

של המספרים  

עד 20 

בקשו מהתלמיד לספור מ- 8 עד 20 בעל-פה. 

מ- 18 עד 6 בעל-פה. לספור בדילוגים של 2 

מהמספר 2 ועד 20.

האם התלמיד ממשיך לספור מ- 8 או מתחיל 

מ- 1? האם התלמיד ממשיך  מ- 18 כפי 

שביקשתם או מתחיל מ- 20 בסדרה יורדת? 

כיצד הוא מבצע ספירה בדילוגים? 

חיבור וחיסור 13

בעשרת 

השנייה 

בקשו מהתלמיד לפתור את התרגיל 13+5 

או לחלופין 15+4, כדי לראות כיצד הוא פועל 

בחיבור זה. ניתן גם לאפשר תרגילים מהסוג 

.15-3

לתלמידים מתקדמים ניתן לזמן את התרגיל 

3+14 ולבקש מהם להסביר מהי האסטרטגיה 

בה הם פותרים. 

חשוב לשים לב לאסטרטגיה בה פועל 

התלמיד, ולכן לבקש מהתלמיד להראות כיצד 

פתר. לדוגמה: התרגיל 13+5. יש תלמיד שיציב 

דסקיות, וימנה אותן מההתחלה, יש כזה 

שימנה אותן מהדסקית ה- 14, ויש שיקשר את 

התרגיל 13+5 לתרגיל 3+5.

האם התלמיד משתמש בחוק החילוף בתרגיל 

3+14 כך שיהיה נוח יותר לפתור? 
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כך  אחר  ורק  עצמם,  לחישובים  נצמד  והוא  בחישובים, 

מבין למה היה ניתן לעשות זאת מבלי לחשב: 

מורה: 9+8 או 10+7 מה אתה אומר? . 114

תלמיד: התלמיד מקיף 10+7.. 115

מורה: למה? . 116

תלמיד: רגע. ]התלמיד מחשב בראש.[. 117

תלמיד: אותו דבר הם שווים.. אני חישבתי.. 118

מורה: איך אפשר לדעת בלי לחשב?. 119

מורה: תראה פה זה 7+10 זה גם כמו 10+7 מורידים . 120

אותו  זה  ולכן   9+8 ומקבלים  אחד  ומוסיפים  אחד 

תרגיל. ]המורה מצביעה על התרגילים בהתאמה[

מורה: 15+4 או 15+6 היכן גדול יותר? . 121

תלמיד: זה. ]מקיף 15+6[. 122

מורה: איך ידעת? . 123

תלמיד: 6 יותר גדול ב- 2 מ- 4  ו- 15 שווים.. 124

והמדריכה  המורה  ניר,  של  הפרופיל  את  להבין  בניסיון 

שאנו  ניר,  של  והאתגרים  החוזקות  טבלת  את  יחד  יצרו 

מכנים "פרופיל ניר" – אמצע כיתה א'. בטבלה מספר 2 הן 

מפרטות את החוזקות ואת האתגרים העומדים בפני ניר. 

טבלה 2: 
פרופיל ניר - אמצע כיתה א'

אתגריםחוזקות

מבצע חישובים מהירים גם 
בעשרת השנייה.

מייצג נכון תרגילים ומצבים 
חשבוניים. 

מפרק מספרים על-פי המבנה 
העשרוני, וזה מסייע לו לבצע 

אופרציות חשבוניות בגמישות. 

ממעט להתבונן על 
התרגילים ולבצע 
תובנה חשבונית 

ללא חישובים. 
 

פרופיל זה של ניר מציב בפני המורה תמונה ברורה. עליה 

לבנות עבורו )ועבור תלמידים נוספים בכיתה שמאופיינים 

בדומה לניר( תכנית עבודה המכילה משימות העוסקות 

בתובנה מתמטית ללא צורך בחישוב מדויק, משימות בהן 

בקרב  יפתחו  אלו  משימות  נדרש.  לא  המדויק  הפתרון 

תלמידים כמו ניר את ההתייחסות לקשרים בין תרגילים, 

ואת היכולת להשוות בין התרגילים ללא פתרונם.  

חלקים מריאיון אמצע שנה בחשבון, שנערך  נציג כעת 

ובו השתתפו שלושה תלמידי  ינואר 2017  במהלך חודש 

כיתה א' שהמחנכת שלהם, תמי )שם בדוי(, טענה שהם 

ונמוך(,  בינוני  )גבוה,  שונות  ברמות  בכיתתה  מתפקדים 

וזאת בכדי לבדוק כיצד יכול הכלי לסייע לנו בעבודתנו מול 

תלמידים שונים. החלקים שנציג במאמר זה נבחרו כיוון 

שהם מעידים על שונות בדרכי הפתרון של התלמידים, 

התערבות  תכנית  בבניית  דיפרנציאליות  על  גם  ומכאן 

שתיתן מענה לכל אחד מהתלמידים האלו. 

לכתוב  התבקש  בדוי(,  )שם  ניר  הראשון,  התלמיד 

תרגיל שקל לו לפתור ולפתור אותו, וכן תרגיל קשה יותר 

לשים  נדרשה  המורה  אותו.  ולפתור  לפתור  יודע  שהוא 

מייחס את הביטוי תרגיל קל  לאיזה תרגיל התלמיד  לב 

של  היכולת  על  מעידה  זו  התייחסות  קשה.  תרגיל  או 

כן  וכמו  וידיעותיו,  שליטתו  את  נכונה  להעריך  התלמיד 

מעידה על המוטיבציה שלו. 

ניר בחר את התרגיל 20+25 כתרגיל קל. הוא הסביר את 

40 ואז הוספתי עוד  20+20, קיבלתי  הפתרון כך: "עשיתי 

נעזר בפירוק המספר בהתאם למבנה העשרוני,  ניר   ."5

 5 עוד  מוסיף  כך  ואחר   20+20 שלמות  עשרות  ומחבר 

ומקבל סכום של 45.

שהוא  יותר  קשה  תרגיל  לכתוב  לניר  מציעה  המורה 

יודע לפתור, והוא בוחר לכתוב את תרגיל הכפל 2×500. 

הראשונה,  התובנה  תובנות:  למספר  מובילה  זו  בחירה 

עם  יתמודד  כיצד  מעניין  חיסור.  בתרגיל  בחר  לא  ניר 

תרגיל חיסור שיינתן לו בהמשך. כפל הוא מבחינתו חיבור 

את  כשפתר  השתמש  בה  האסטרטגיה  הייתה  וזו  חוזר 

שטרם  כפל  לתרגילי  מודע  ניר  נוספת,  תובנה  התרגיל. 

התרגיל  את  לכתוב  ויודע  א',  בכיתה  זה  בשלב  נלמדו 

באופן פורמלי. יתרה מזאת, הוא מבין את המשמעות, של 

פעמיים 500 גם כשהתרגיל נכתב הפוך )2×500(. 

כשהמורה  ניר,  עם  מעניין  דיון  מתקיים  הבא  בתיכתוב 

צורך  ללא  בחירתו  את  להסביר  אותו  לעודד  מנסה 



עמוד 33 מספר חזק 2000 | גיליון מספר 29 | יולי 2018

בטעות . 25  6+2 ואז   2+6 כתוב  למעלה  תראה  מורה: 

כתבת 10.

מורה: 6+2 ו- 2+6 מה ניתן לומר על התרגילים האלה?. 26

זה התרגיל . 27 וכאן  זה התרגיל הכי קטן  תלמיד: כאן 

הכי גדול . ]התלמיד מצביע על המחוברים.[

תלמיד: כאן 2 בהתחלה וכאן בסוף, כאן 6 בהתחלה . 28

וכאן בסוף.

תלמיד: 6+2 יוצא 8 וגם 2+6 יוצא 8.. 29

אם יש אותם מחוברים במקום אחר תישאר . 30 מורה: 

אותה תוצאה.

הערות:  מספר  לעצמה  כותבת  כבר  המורה  זה  בשלב 

הוא  הראשון  המחובר  בהם  במצבים  כנראה  ראשית, 

זקוק  בחישוב,  ושוגה  יותר  אימפולסיבי  יאיר  הקטן, 

וכמו כן המורה מבינה כי  לתמיכה של אמצעי המחשה, 

בתפקוד  לו  הדומים  )ותלמידים  יאיר  עבור  לבנות  עליה 

לחוק  התייחסות  המכילה  תכנית  שלהם(  המתמטי 

זה.  מסוג  תרגילים  בפתרון  להם  לסייע  שיוכל  החילוף, 

יאיר קורא  נוספת שעולה מהשיח המצורף לעיל,  סוגיה 

למספרים תרגיל. ההבחנה בין המושגים לא ברורה אצלו 

בעקבות  רק  הזה  הקושי  את  זיהתה  והמורה  הסוף,  עד 

הריאיון שערכה אתו. לפני הריאיון היא לא ידעה שהוא לא 

מבחין בין מושגים אלו. 

המורה והמדריכה סיכמו את הפרופיל )הפעם של יאיר( 

בעזרת טבלה מספר 3. 

טבלה 3: 
פרופיל יאיר - אמצע כיתה א'

אתגריםחוזקות

מייצג נכונה מצבים 
חשבוניים. 

שולט בחיבור כשאחד 
המחוברים 1.

שולט בחיסור כשהמחסר 
הוא 0.

אימפולסיבי. 
לא מבין את משמעות 

חוק החילוף בחיבור.
יש צורך בהמשגה ברורה 

יותר. 

הוא  אף  התבקש  בדוי(,  )שם  תמיר  השלישי,  התלמיד 

בתחילת הריאיון לכתוב תרגיל שקל לו לפתור והוא בחר 

הוא  אף  התבקש  בדוי(,  )שם  יאיר  השני,  התלמיד 

על-ידי המורה לכתוב תרגיל קל שהוא מכיר ולפתור אותו. 

יאיר בחר בתרגיל 3=1+2. כשהיא מבקשת תרגיל קשה יותר 

שהוא מכיר, הוא בוחר להישאר בתרגיל חיבור אך מגדיל 

את אחד המספרים. הוא בוחר בתרגיל 7=6+1. המורה שמה 

לב שהוא בחר בתרגיל חיבור בתחום העשרת הראשונה 

שאחד המחוברים הוא 1. כשהמורה מבקשת ממנו תרגיל 

להעיד  בחירה שעלולה  שוב   .0 לחסר  בוחר  הוא  חיסור, 

על קושי מסוים בחישוב, והימנעות מחישובים מורכבים 

מדי עבורו. 

מהסוג  תרגילים  ליאיר  מזמנת  המורה  הריאיון  בהמשך 

העשרת  בתחום  יותר,  גדול  הראשון  )המחובר   5+3 של 

מגיעה  ואז  קושי.  ללא  אותם  פותר  והוא  הראשונה( 

הראשון  המחובר  בו  תרגיל  ליאיר  מזמנת  היא  הפתעה. 

הוא הקטן, התרגיל 2+6. להלן תכתוב השיח המתאר את 

המתרחש במשימה זו. 

מורה: כותבת 2+6. . 13

תלמיד: 10=2+6.. 14

מורה: מה עשית? איך פתרת?  . 15

תלמיד: ראיתי 2 ועוד 6.. 16

מורה: מה עשית כדי לפתור?. 17

תלמיד: בעזרת הידיים. ]בפועל לא נעזר בידיים.[. 18

תלמיד: עשיתי בלב.. 19

או . 20 עיגולים  נסה לפתור את התרגיל בעזרת  מורה: 

דסקיות. 

תלמיד: מצייר עיגולים על הדף ומגלה שטעה. ]שם . 21

יד על הפה.[

תלמיד: ציירתי עיגולים, קודם התחלתי מ- 6.. 22

מורה: למה? . 23

תלמיד: מתחילים מ- 2 ואז לעשות את ה- 6.. 24
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תלמיד: 5. 134

מורה: אחרי 6?. 135

תלמיד: 7. 136

מורה: נכון מאוד.. 137

מורה: איזה מספר בא לפני 11?. 138

תלמיד: 12. 139

מורה: ומה בא אחרי 11?. 140

תלמיד: 15. 141

כיוון שהמורה הבינה כי הקשיים של תמיר נעוצים בהיכרות 

עם המספרים בעשרת השנייה ובפעולות בה, היא בחרה 

והתובנה  הראשונה,  בעשרת  החיבור  פעולת  כי  לוודא 

של  קיומו  לגבי  המחצית  במהלך  שנלמדה  המספרית 

חוק החילוף, הינה מרכיב ידע שקיים אצל תמיר. במהלך 

הריאיון תמיר התבקש לפתור את התרגיל 2+6. הוא סידר 

את הדסקיות בשתי קבוצות, אחת של 6 ואחת של 2.  הוא 

בחר למנות אותן מההתחלה והגיע לתשובה. לאחר מכן 

כשנכתב התרגיל ההפוך, 6+2 תמיר בנה שוב את התרגיל 

מבקשת  המורה  יחד.  אותן  ומנה  קבוצות  שתי  בעזרת 

אומר  תמיר  התרגילים.  שני  בין  קורה  מה  לבדוק  ממנו 

"בשני התרגילים התוצאה 8". הוא לא מתייחס למחוברים 

לו  חוק החילוף. המורה מזמנת  ולעובדה שמתקיים פה 

תרגיל נוסף, 2+3 הוא פותר )בעזרת אביזרים( ואז המורה 

שואלת מה יקרה אם אתן לך את התרגיל  3+2. הוא מיד 

זה  ככה  וגם  ככה  שזה  משנה  לא  "זה   .5 נקבל  אומר 

עדיין נשאר 5" )מצביע על שני התרגילים(. להלן צילום 

מדף התיעוד של העבודה עם תמיר. 

את  וחשף  תובנות  למספר  הוביל  תמיר  עם  הריאיון 

בתרגיל 10=10+5. הוא לא יודע להסביר כיצד הגיע לתוצאה 

לסיטואציה  משמעות  לתת  מנסה  כשהמורה  כן  וכמו  זו, 

לא  עדיין  הוא  מתאים,  חשבוני  סיפור  על-ידי  החשבונית 

מציעה  כשהמורה  השלישי  בניסיון  רק  לפתור.  מצליח 

להשתמש באמצעי המחשה, התלמיד מניח על השולחן 

להגיע  ומצליח  דסקיות,   5 עוד  להן  ומוסיף  דסקיות,   10

לסכום המתאים, לא לפני שמנה את הדסקיות מההתחלה. 

בנוסף, הוא אומר 15 בקול רם, אך כותב את המספר 51.  

סיטואציות  עם  להתמודד  מנסה  תמיר  כי  העובדה 

מורכבות עבורו בעשרת השנייה )בהמשך המאמר נרחיב 

ורצון  שלו  גבוהה  מוטיבציה  על  מעידה  זה(,  קושי  על 

להראות כי סוג זה של תרגיל קל עבורו. כשתמיר מתבקש 

לכתוב תרגיל שקשה לו לפתור, הוא בוחר בתרגיל 11-4 

אביזרים.  של  בסיוע  המשימה  עם  להתמודד  ומצליח 

את  לייצג  יודע  תמיר  כי  העובדה  את  מחזקת  זו  בחירה 

התרגיל ולפתרו נכונה, וכמו כן הוא בעל מוטיבציה גבוהה, 

וזאת למרות הקושי שהתגלה קודם.

בהמשך תמיר התבקש לזהות מספרים קודמים ועוקבים 

קושי,  זיהתה  המורה  הריאיון  ובמהלך  השנייה,  בעשרת 

למספרים  ועוקב  קודם  מספר  ממנו  לבקש  בחרה  ולכן 

המספר  את  למצוא  מצליח  תמיר  הראשונה.  בעשרת 

מצליח  לא  אך   ,6 ולמספר   3 למספר  והעוקב  הקודם 

לעשות זאת עבור המספר 13 או עבור 11. להלן תכתוב 

של חלק מהשיח שהתקיים בין המורה לתמיר. 

מורה: אני כותבת 13 ]המורה כותבת את המספר 13[.. 121

מורה: מה המספר הקודם ל- 13?. 122

תלמיד: ]התלמיד חושב..... [ 14.. 123

מורה: מותר לחשוב... . 124

מורה: מה זה קודם? איזה מספר בא לפני?. 125

תלמיד: 15. 126

מורה: איזה מספר בא לפני 4?. 127

תלמיד: 3. 128

מורה: נכון. 129

מורה: מה בא אחרי 4?. 130

תלמיד: 5. 131

מורה: כל הכבוד.. 132

מורה: איזה מספר בא אחרי 6?. 133
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להשוואה ביניהם. המורה שאלה את שלושת התלמידים 

את השאלה הבאה: 

לבנים.  והשאר  אדומים  מהם   3 פרחים,   10 באגרטל 

כמה פרחים לבנים באגרטל?

על-ידי  חיסור  פה  אין  שכן  טריוויאלית,  אינה  זו  שאלה 

בהוראה  הרווח  האינטואיטיבי  החיסור  שהוא  גריעה, 

וחלקים,  שלם  לראות  מצריכה  זו  שאלה  א'.  בכיתה 

ולהפריד בין החלקים על מנת לזהות את החלק החסר. 

השאלות  לסוג  שייכת  היא  דינאמית.  אינה  גם  השאלה 

של  המצב  ולכן  פעולה,  אין  שבה  שאלה  הסטטיות. 

החיסור לא תמיד בולט לתלמידים. 

התלמיד הראשון, ניר, בחר בפתרון על-ידי התרגיל 10-3 

ודי מהר הגיע לתשובה. 

בחר  הוא  הבעיה.  את  לצייר  בחר  יאיר,  השני,  התלמיד 

בציור של  10 עיגולים, מהם הפחית שלושה. הוא ייצג את 

הפרחים על ידי עיגולים. 

והתלמיד השלישי, תמיר, בחר לצייר 10 פרחים באגרטל, 

הותיר  הפרחים  יתר  את  אדום.  בצבע  מהם   3 ולצבוע 

שהוא  לב  לשים  חשוב  בשאלה.  שכתוב  כפי  לבן  בצבע 

מייצג את הפריטים בשאלה בדיוק כפי שהשאלה מוצגת, 

זו מאריכה את  ומקפיד על הציור של הפרחים.  עובדה 

זמן העבודה אך מאפשרת לתמיר להיות בטוח בתשובה. 

בתהליך  תמיר  בפני  העומדים  והאתגרים  החוזקות 

הלמידה, ראו בטבלה מספר 4.  

טבלה 4: 
פרופיל תמיר - אמצע כיתה א'

אתגריםחוזקות

בעל מוטיבציה לעבוד עם 
מספרים גבוהים.

בחירה בסיטואציה 
מספרית שזרה לו. 

מונה את כל הכמות 
מההתחלה ולא מזהה את 
הקבוצה של ה- 10 שבנה 
בתחילת התהליך כנקודה 
ממנה יוכל להמשיך במנייה.

מבין את הסיטואציה 
החשבונית שהמורה 

מתארת ומצליח לייצג 
אותה בעזרת ייצוג מוחשי 

)גם בהמשך, בתרגיל 
חיסור הצליח לייצג נכונה 

את הגריעה(. 

תמיר כותב את המספר 
51 במקום המספר 15. 

ייתכן כי בעיה זו אופיינית 
למספרים בעשרת השנייה, 
שכן אנו הוגים אותם הפוך 

מיתר המספרים הדו-
ספרתיים בין  21-99.  

עבור תמיר ותלמידים הדומים לו בפרופיל המתמטי שלהם, 

בעשרת  הממוקדת  עבודה  תכנית  לבנות  צריכה  המורה 

השנייה, ובקשר בינה לעשרת הראשונה. ככל שהקשרים 

הללו יהיו רחבים יותר, התלמיד יעשה הקשרים מתבקשים 

ויצליח לתפקד באופן יעיל. תמיר זקוק לחשיפה למשימות 

המזמנות לו בנייה של המספרים בעשרת השנייה, בעזרת 

דסקיות, קישור למבנה העשורי, כתיבת המספרים, ייצוגם 

על ישר המספרים, והקשר בין המבנה העשורי כפי שמיוצג 

במספר, בדסקיות ובישר המספרים. דוגמה לקשרים אלו 

נמצאת בתכנית הלימודים, בעמוד 22 בנושא: חיבור וחיסור 

בעשרת השנייה: 7=3+4 ולכן: 17=13+4 וכמו כן, 3=7-4, ולכן 

.17-14=3

כמו כן יש לעבוד עם תמיר על כתיבה נכונה של מספרים 

הלשוני  לקושי  קשור  הזה  הצורך  כי  ייתכן  דו-ספרתיים. 

הוגים  אנו  שכן,   11-19 המספרים  עם  בעברית  שקיים 

ורק לאחר מכן את העשרת,  קודם את ספרת האחדות 

בשונה מיתר המספרים הדו-ספרתיים )20-99(. 

שאלה  בכלי,  שנמצאת  נוספת  למשימה  נתייחס 

סטטית.  שאלה  הפרדה,  על-ידי  חיסור  מסוג  חשבונית 

תשובות  את  שמצאנו  כיוון  זו  למשימה  להתייחס  בחרנו 

שחשובה  שונות  על  ומעידות  מגוונות  התלמידים 
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חיסור מסוגים שונים, ולא רק שאלות העוסקות בגריעה. 

היא גילתה שעסקה לרוב בבעיות מסוג גריעה דינאמית. 

במצבים  שכרוכות  הפרדה  או  השלמה  מסוג  שאלות 

סטטיים, נלמדו פחות בכיתה, וייתכן כי יש לתת על זה 

את הדעת בהמשך תהליך הלמידה. בנוסף, תמי בנתה 

מהתלמידים  אחד  כל  עבור  מותאמת  התערבות  תכנית 

הללו )וקבוצת תלמידים דומים להם(. בטבלה מספר 5 

ניתן לראות את עיקרי התכנית. 

טבלה 5: 
ריכוז הנושאים בתכניות ההתערבות עבור שלושת 

התלמידים 

תמיר יאיר ניר

עיסוק בתובנה 
חשבונית ללא 
חישוב מדויק, 

מתוך התבוננות 
בדומה ובשונה 
בין סיטואציות 

חשבוניות. 

הבניית מושגים 
חשבוניים, 

הבניית חוק 
החילוף, 
העלאת 

המוטיבציה, 
טיפוח תהליכי 

בקרה על פתרון 
משימות.

בניית קשרים 
בין סיטואציות 

חשבוניות 
בעשרת 

הראשונה, 
לסיטואציות 

חשבוניות 
בעשרת השנייה. 

כתיבה נכונה 
של מספרים 

בעשרת השנייה.

בניית תכנית התערבות מותאמת היא הערך המוסף של 

וללא  התלמיד  עם  האישי  הריאיון  שללא  כיוון  הריאיון, 

איתור החוזקות והאתגרים של כל אחד מהם המורה לא 

הייתה יכולה להגיע לתכנית שתיתן מענה מדויק ורלוונטי 

לתלמידים אלו. הסוגיה של הערכה על-ידי מתן ציון כבר 

מצאה  והיא  תמי,  המורה  עבור  משמעותית  הייתה  לא 

לתלמידים,  מענה  לתת  יכלה  היא  הפרופיל  בסיוע  כי 

יכלה לתאר את חוזקותיהם של התלמידים ואת  וכמו כן 

האתגרים העומדים בפניהם ברמה מדויקת יותר וממקום 

מבנה ידע.  

הנדרש  הזמן  הוא  הכלי  עם  בעבודה  האמיתי  האתגר 

חייבת  היא  תמי  של  לטעמה  תלמיד.  כל  מול  לריאיון 

שלבי  את  לראות  לנו  מאפשרים  התלמידים  שלושת 

 Buschman על-פי  הבעיות  פותר  של  ההתפתחות 

)2002(. ניתן לראות כי התלמידים משתמשים בתהליכים 

ניר, שנמצא בשלב פותר הבעיות המתחיל )על- שונים. 

על-ידי  שלו  העשייה  את  מתאר   )Buschman, 2002 פי 

הסבר של התרגיל שפתר. יאיר, נמצא בשלב המכני, שלב 

בו התלמיד יכול להראות כיצד הגיע לתשובה בעזרת ציור 

כשהציור הינו סמלי )עדיין פרוצדוראלי(. ותמיר, שנמצא 

בשלב הקונקרטי ומחפש את הציור המדויק של הפרחים 

דרכו יצליח להגיע לתשובה.  

אחרית דבר 

לאחר קיום הראיונות עם שלושת התלמידים, המדריכה 

ערכה ריאיון עם המורה, תמי )שם בדוי(, על מנת להבין 

רואה  כמורה  שהיא  החסרונות  ומהם  היתרונות  מהם 

מאפשר  מאוד,  מובנה  הכלי  כי  ציינה  תמי  זה.  בכלי 

שראיינה,  התלמידים  של  ורחבה  עמוקה  תמונה  לה 

"תקועים",  התלמידים  איפה  בדיוק  להבין  ומאפשר 

כלומר, איפה היא צריכה לחזק את מרכיבי הידע שלהם 

מספק  הכלי  כי  תמי  ציינה  בנוסף  מחדש.  לבנותם  או 

שלו, אלא   הידע  מבחינת  רק  לא  התלמיד  על  רב  מידע 

גם מהי הרמה המוטיבציונית שלו. לדעתה, אם תלמיד 

עם  להתמודד  בוחר מרצונו  קשיים  אצלו  מגלה  שהיא 

הרצון  על  מעיד  בהחלט  זה  עבורו,  שקשים  תרגילים 

שלו להוכיח )לעצמו ואולי גם לסביבה, ולמורה( כי הוא 

אילו  לבחון  כמורה  לה  סייע  הכלי  כי  מציינת  תמי  יכול. 

נושאים  ואילו  בהרחבה,  בכיתה  לימדה  היא  נושאים 

בראיונות  ביטוי  לידי  באה  זו  סוגיה  העמקה.  דורשים 

עם התלמידים. בנוסף, היא ציינה  כי הכלי שם דגש על 

תהליכי החשיבה של הילד. התלמיד נדרש בכל משימה 

בהן  לאסטרטגיות  ולהתייחס  פתר,  כיצד  להסביר 

קרובות  א' לעתים  בכיתה  לדבריה, תלמידים  השתמש. 

מתקשים להסביר את תהליך החשיבה שלהם ואומרים: 

"אני חשבתי לי בראש". בעקבות המפגש עם המשימות 

הנמקות  על  דגש  יותר  שמה  בכיתה  כמורה  היא  בכלי, 

נוספת  סוגיה  שלה.  התלמידים  של  לטענות  והצדקות 

לשאלות  התלמידים  בחשיפת  כרוכה  העלתה  שתמי 
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מקורות

תשע"ו 	  מנכ"ל  חוזר   .)2016( החינוך,  משרד 

 - משמעותית  ללמידה  הלאומית  התכנית  9/ב. 

הרצף  על-פני  מההערכה  כחלק  פנימיים  מבחנים 

http:// בכתובת:   23/2/17 בתאריך  אוחזר  החינוכי. 

cms.educat ion.gov. i l /Educat ionCMS/
Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/

HoraotKeva/K-2016-9-2-3-1-54.htm
משרד החינוך, )2010(. תכנית הלימודים במתמטיקה 	 

דתי.  והממלכתי  הממלכתי  בחינוך  הילדים  לגן 

ירושלים: משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, האגף 

לתכנון ולפתוח תכניות לימודים. 

משרד החינוך, )2006(. תכנית הלימודים במתמטיקה 	 

החינוך  משרד  ירושלים:  המגזרים.  בכל  א-ו  לכיתות 

והתרבות, האגף לתכניות לימודים. 

ספרית: 	  בית  פנימית  הערכה   .)2017( ראמ"ה, 

א'.  לכיתה  בעברית  והכתיבה  הקריאה  מבדק 

http://cms. בכתובת:   23/2/17 בתאריך  אוחזר 

education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/
AarachaBeitSifrit/Mivdak_Hebrew.htm

	 Buschman, L. (2002). Becoming a problem 
solver. Teaching children mathematics, 9 (2), 
p.98-103.

לראות את התלמיד בארבע עיניים ולהתייחס אליו ואל 

עבודתו באופן אישי. ריאיון כזה אורך כחצי שעה, וזמן יקר 

תלמידים.  חמישה  עם  פרטנית  בעבודה  לרוב  מנוצל  זה 

יש  בכיתה  כי  הרעיון  עלה  לתמי  המדריכה  בין  בשיח 

לתלמידים  שלהם  בפרופיל  הדומים  נוספים  תלמידים 

ריאיון  ללא  אותם  לזהות  יכולה  והיא  ראיינה,  שתמי 

עומק לפי עשייתם בכיתה. הריאיון המורחב נועד לזהות 

תלמידים שיש קושי בהערכה שלהם, שהתפקוד שלהם 

תלמידים  ועבור  עבורם  התכנית  בניית  ברור.  לא  בכיתה 

מענה  להם  תיתן  זה,  לפרופיל  כדומים  בכיתה  שאותרו 

באופן  ולא  שנבדקו  בפרמטרים  וממוקד  יעיל  איכותי, 

מעורפל.  

תמי הבינה כי היא יכולה להסתייע בכלי  גם בהוראה שלה 

משימות  של  טבלה  להכין  הציעה  היא  הכיתה.  כל  עם 

את  בשיעור'  תנועה  כדי  'תוך  לבחון  שתוכל  מהפרופיל, 

וגם  אלו,  משימות  בפתרון  התלמידים  של  האסטרטגיות 

הדברים  את  בטבלה  ולציין  שלהם,  השליטה  מידת  את 

תלמידים  התלמידים.  עם  אישי  ריאיון  ללא  שעולים 

שתשובותיהם לא ברורות, או תלמידים שלא משתתפים 

בדיון הכיתתי מסיבות רבות )ביטחון עצמי נמוך, ביישנים, 

תמי  את  יחייבו  במליאה(,  לדבר  אוהבים  לא  איטיים, 

פרופיל  כדוגמת  אישי,  בריאיון  יותר,  דקדקנית  בבדיקה 

תלמיד כיתה א'.  

לסיכום, העבודה עם פרופיל תלמיד כיתה א' הובילה את 

המורה לבנות תכניות התערבות ממוקדות עבור קבוצות 

במצבי  הבחינה  היא  מזאת,  יתרה  בכיתתה.  תלמידים 

לימדה  היא  בהם  הוראה  מצבי  עצמה.  שלה  ההוראה 

באופן ממוקד ומובנה וחשפה את התלמידים למשימות 

בכיתה.  בהן  עסקה  לא  שהיא  משימות  לעומת  מגוונות, 

ההוראה-למידה  בתהליך  הנימוק  של  החשיבות  בנוסף, 

על  תקפיד  כי  ציינה  תמי  עמה  ובשיח  עיניה,  לנגד  בלט 

של  ההיכרות  השיעור.  בזמן  והמללה  הנמקה  תהליכי 

תמי עם המסמך הביאה אותה לגוון את המשימות שהיא 

מזמנת לתלמידיה, ולגוון את דרכי ההוראה שלה. נקודה 

זו מהווה את הערך המוסף שהמדריכה מציינת בעבודתה 

מול מורים עם פרופיל תלמיד כיתה א'. 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2016-9-2-3-1-54.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2016-9-2-3-1-54.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2016-9-2-3-1-54.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2016-9-2-3-1-54.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/Mivdak_Hebrew.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/Mivdak_Hebrew.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/Mivdak_Hebrew.htm
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פינה דידקטית

 קופסאות בריחה מתמטיות:
תלמידים נלהבים בשיעור 
מתמטיקה - חלומה של 

מערכת החינוך

ד"ר חיית שחם
ראש המסלול היסודי וראש המרכז להוראת 
המתמטיקה; המכללה האקדמית בית ברל

אינה גולדמן
רכזת מסלול מחוננים ומורה למתמטיקה

בית חינוך אופירה נבון, כפר סבא
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והיא בעלת השפעה משמעותית על הצלחת התלמידים 

מהוות  המתמטית  והחשיבה  מתמטיקה  ועתידם. 

המודרני,  בעולם  האדם  של  מחייו  נפרד  בלתי  חלק 

במחקר  וכלה  היום-יום,  ומחיי  הביתית  מהסביבה  החל 

רבה  חשיבות  מייחסים  האחרונות  בשנים  ובתעשייה. 

ללימודי מקצוע המתמטיקה. מקצוע המתמטיקה מהווה 

ותלמיד  תלמיד  כל  של  הלימודים  בתכנית  מרכזי  חלק 

במערכת החינוך בארץ ובעולם.

הפעילות שנתאר בנויה בקונספט של קופסאות בריחה, 

בריחה.  חדר  הקרוי  החדש  העולמי  הטרנד  את  ומדמה 

במקור, מדובר על משחק המיועד לקבוצת משתתפים 

הנעולים בחדר, אשר מטרתם למצוא דרך החוצה על-ידי 

התמודדות עם משימות, חידות ורמזים המפוזרים בחדר. 

למגבלות  מענה  נותן  בריחה  קופסאות  לבנות  הרעיון 

שיש בבתי-הספר במציאת חדר כיתה לצורך פעילות זו, 

כאשר הקופסאות נגישות בכל חלל ואינן תלויות במיקום 

או זמן.

חוויה  לחוות  לתלמידים  מאפשרות  בריחה  קופסאות 

משחק  על  המבוססת  משמעותית,  למידה  של 

ללימודי  המוטיבציה  להעלאת  רבות  התורמים  ואתגר 

בריחה"  "קופסאות/חדרי  בדרך  למידה  מתמטיקה. 

ה-21: תקשורת,  מאפשרת לפתח מיומנויות של המאה 

שיתוף פעולה בעבודת צוות, חשיבה ביקורתית, יצירתיות 

וד"ר  וחדשנות. מסקירת ספרות שערכו ד"ר עוזי מלמד 

בארץ  מומחים  של  "דעתם  אודות   ,)2010( סלנט  עמי 

ובעולם" על המיומנויות הנדרשות לבוגרי מערכת החינוך 

לתפקוד מיטבי במאה ה-21, עולה שמיומנויות תקשורת 

ושיתוף פעולה נמצאות במקום שלישי בחשיבותן. בניגוד 

ללמידה יחידנית, שבה היחיד נתון בתוך השקפת עולמו 

ודפוסי החשיבה שלו, השיח המתקיים תוך כדי הלמידה 

הלמידה  חוויית  את  ולתגבר  להעצים  יכול  השיתופית,  

תקציר

במאמר זה נציג פעילות מתמטית מאתגרת, אשר נבנתה 

מצטיינים  תלמידים  ולקבוצת  מחוננים,  לכיתות  במיוחד 

ה'-ו'  לכיתות  גם  מתאימה  הפעילות  הפסח.  חג  לכבוד 

בסיס  על  נבנתה  הפעילות  יסודיים.  בבתי-ספר  רגילות 

הטרנד העולמי הידוע בשם חדרי בריחה, והיא מאפשרת 

וחדשנית.  יצירתית  דופן,  יוצאת  חוויה  לחוות  לתלמידים 

וחוקרת  לומדת  קהילה  נוצרת  הפעילות  במהלך 

פתרון  לצורך  פורה,  מתמטי  שיח  קיום  על  המבוססת 

השיחה  במשחק.  המשתתפים  את  שיקדמו  משימות 

המרחב  בין  לנוע  הלומדים  את  מזמינה  המתמטית 

אפשרות  להם  יש  שבו  ההקשרי,  המשותף,  החיצוני, 

לבין  ולתקפם,  לבוחנם  רעיונות,  ולהשמיע  לשמוע 

המרחב הפנימי האישי אשר בו הלומד מתאים ומטמיע 

את החדש במבני ההכרה שלו )רגב ושמעוני, 2000(.

מילות מפתח: חשיבה יצירתית, למידת חקר, למידת עמיתים, פדגוגיה 

חדשנית.

מבוא

במתמטיקה,  דופן  יוצאת  פעילות  מוצגת  זה  במאמר 

אשר לוקחת את משתתפיה למסע הקשור לחג הפסח, 

מגוונים,  מתמטיים  בנושאים  מאתגרות  משימות  דרך 

לקבוצות  ג'-ה',  מחוננים  כיתות  לתלמידי  המותאמות 

הפעילות  רגילות.  ה'-ו'  ולכיתות  מצטיינים,  תלמידים 

הועברה גם לפרחי הוראה, במטרה ליצור השראה בקרב 

מורי המתמטיקה לעתיד.

גבוהים  ללימודים  מחסום  מהווה  המתמטיקה  מקצוע 

בתחומי המדע והטכנולוגיה בפני תלמידים רבים )לייקין 

המקצועות  אחד  הינה  מתמטיקה   .)2003 וזסלבסקי, 

י"ב(,  הנלמדים מספר רב של שנים )מכיתה א' עד סוף 

קופסאות בריחה מתמטיות:
תלמידים נלהבים בשיעור מתמטיקה – חלומה של מערכת החינוך

חיית שחם, אינה גולדמן
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היסודי, חלקן חוברו מחדש וחלקן שודרגו. כתיבת חידות 

מירי  לשפה,  המורה  על-ידי  נעשתה  בחרוזים  הרקע 

המשימות  סבא(.  כפר  נבון,  אופירה  חינוך  )בית  נאור 

הפתרון  ולצורך  שונות,  קושי  ברמות  היו  המתמטיות 

של  הקושי  רמת  גבוה.  מסדר  בחשיבה  שימוש   נדרש 

במטרה  סופה,  עד  הפעילות  מתחילת  ירדה  המשימות 

לא לעייף את התלמידים בדרך לחוויית הצלחה. הכוונה 

במיוחד,  מאתגרות  יהיו  הראשונות  שהמשימות  הייתה 

והמשימות האחרונות יהיו ברמת קושי בינונית.

פעילות מסוג זה יכולה להתאים לכיתות הגבוהות בבית 

קבוצות  או  מחוננים  לכיתות  רק  ולא  היסודי,  הספר 

בריחה  קופסאות  הפעלת  של  במקרה  מצטיינים. 

בכיתות אלה, יש חשיבות לחלוקת התלמידים לקבוצות 

הטרוגניות, למען מתן תמיכה ועידוד לתלמידים הזקוקים 

לכך. אין ספק כי פעילות קופסאות בריחה יוצרת עניין 

המתמטיקה,  למקצוע  היחס  לשיפור  ותורמת  וסקרנות 

פעולה  לשיתוף  גורמת  פורה,  מתמטי  לשיח  תורמת 

בעבודת הצוות, מפתחת חשיבה ביקורתית, וחושפת את 

התלמידים לפעילות יצירתית. 

מהלך הפעילות

בית- בספריית  או  משחקים  בחדר  מתקיימת  הפעילות 

הספר. לפני הפעילות יש לחלק את ילדי הכיתה ל- 4-5 

קבוצות הטרוגניות. בכל קבוצה משתתפים 4-5 תלמידים.

ניתן לקשט את חלל הכיתה בסמלי החג ובתמונות מתוך 

פסח  הגדת  עם  מגיעים  התלמידים  כל  פסח.  הגדת 

אישית לפעילות.

על  מונחות  הבריחה  קופסאות  הפעילות,  בתחילת 

שולחנות עגולים. ישנם 4-5 סטים של קופסאות זהות. 

התלמידים מוזמנים להתחיל ללא מתן הוראות מדויקות. 

על כל שולחן: ספר סגור במנעול, קופסה גדולה וקופסה 

הם  החפצים.  את  לחקור  מתחילים  התלמידים  קטנה. 

מגלים כתב חידה על כריכת ספר ישן, הסגור במנעול עם 

קוד הבנוי מ- 3 ספרות. 

האישית  ואיכותה, ולהביא לריבוי רעיונות ולשינוי תפיסות 

חשיבה  מיומנויות  לקדם  יכולה  צוות  עבודת  ועמדות. 

חברתיות  ומיומנויות  בעיות,  פתרון  מיומנויות  ביקורתית, 

.)Slavin, 1995(

לומדת  קהילה  לבנות  ללומדים  מאפשרת  זו  פעילות 

ללמידה  אחראי  הקהילה  מחברי  אחד  כל  וחוקרת. 

ולמשימה. באופן זה, חברי הקהילה מוודאים שנוצר מעגל 

תקשורת המספק משוב יעיל ורב להמשך הפעילות של 

 Olivier, Antoine, Cormier, Lewis,( קהילת החקירה

Minckler & Stadalis, 2009(. בתכנון הפעילויות ראינו 
כמטרה נוספת לקדם את הלומדים לעבוד גם בקהילה 

חוקרת, על מנת שבתי-הספר יסתגלו לעולמם המשתנה, 

להתפתח  ההזדמנויות  מיטב  את  לתלמידיהם  ויציעו 

וללמוד בצורה חווייתית ומאתגרת.

הפעילות קופסאות בריחה נערכה בשיעור מתמטיקה 

לסיפור  נחשפו  התלמידים  במהלכה  דקות,   60 במשך 

היו  השולחן  על  פסח.  של  בהגדה  הרפתקה   – מסגרת 

ניתנו  לא  קטנה.  וקופסה  גדולה  קופסה  ספר,  מונחים: 

בעצמם  להבין  היה  המשתתפים  על  לפעולה.  הנחיות 

שהוסיפה  עובדה  הראשון,  הרמז  ומהו  להתחיל  כיצד 

החידה  כתב  המשימה.  תחילת  שלפני  החיובי  למתח 

הסגור  ישן  ספר  כריכת  על-גבי  רשום  היה  הראשון 

במנעול עם קוד. רק פתרון נכון של המשימה הראשונה 

יוביל לרמז הבא, הנמצא בתוך שקע הגזור בספר. הרמז 

המוסתר בספר יוביל לפיצוח מנעול הנמצא על קופסה 

גדולה, שבתוכה: קופסה נוספת הסגורה במנעול, מכתב 

הקוד  למציאת  יובילו  אשר  חידה,  וכתב  פאזל  בבקבוק, 

למנעול הבא. התלמידים פותרים את כל משימות האתגר 

עד שהם מגיעים למשימה האחרונה, המודיעה על סיום 

שהצליחו  המשתתפים  בסיום,  המשימה.  של  מוצלח 

מקבלים  הראשונים,  בין  הקופסאות  סוד  את  לפצח 

נוספת, הקשורה  חידה  לחבר  וטושים במטרה  בריסטול 

למתמטיקה בחג הפסח, עבור חבריהם לכיתה.

על- שנאספו  שונות  מפעילויות  מורכב  המשימות  תוכן 

בחינוך  למתמטיקה  הארצי  המורים  ממרכז  חלקן  ידינו, 
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משימה שנייה

בספר הישן מהפעילות הראשונה גזרו שקע )ראו תמונה 

3(. בתוך השקע שבספר ישנם: כתב חידה על קלף,  ו- 3 

מצות מבריסטול.

המילה  בדפוס  רשומה  בריסטול  כל  של  האחורי  בחלק 

"מצה".

תמונה 2:

תמונה 3:

בנוסף מצורף כתב החידה:

"בני ישראל רצו ממצרים לברוח,
אך הבצק לא הספיק לתפוח, 

ומה שיצא, מוכר לנו כמצה.
כששלוש מצות יחדיו

יתחברו - "צצצ" הן ייצרו.
מהרו, ואת ערך המצה תמצאו."

)לא גימטרייה(

תמונה 1:

משימה ראשונה

כריכה של ספר ישן מעוצבת כהגדה עתיקה ועליה כתוב: 

הנכם קבוצה של חוקרים צעירים.
על מנת לפענח את סודה של ההגדה,
עליכם לפסוע בתוך שבילי הרפתקה.  

 “שלושה מי יודע”, 
שלושה מספרים עליכם להשלים.

 אם תדעו את סכומם, 
בעזרתם ההגדה תיפתח.
___ ,63 ,31 ,15 ,7 ,3 ,1
___ ,43 ,21 ,11 ,5 ,3 ,1 ,1
___ ,17 ,9  ,5 ,3 ,1  ,1  ,1

שגרתיות,  לא  מתמטיות  סדרות   - הפעילות  נושא 

שמטרתן להוביל למציאת מספר נוסף בכל סדרה. סכום 

המספרים החסרים בכל סדרה יוביל לפיצוח קוד המנעול 

שעל הספר.

תשובות:
סדרה ראשונה: 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127.

הסבר: הסדרה גדלה בהפרשים של חזקות של 2: 2,4,8,16,32.
סדרה שנייה: 1, 1, 3, 5, 11, 21, 43, 85.

הסבר: האיבר הראשון ועוד האיבר השני ועוד האיבר הראשון, 
או האיבר הראשון כפול שתיים ועוד האיבר השני )הבא אחריו(.

דוגמה: 2×1+1=3
דוגמה נוספת: 2×11+5=21

סדרה שלישית: 1, 1, 1, 3, 5, 9, 17, 31.
הסבר: סכום של כל שלושה איברים עוקבים נותנים איבר רביעי.

דוגמה: 1+3+5=9
פתרון פיצוח המנעול:

סכום המספרים )החסרים בכל סדרה(:
243=127+85+31

הקוד לפתיחת המנעול שעל הספר: 243.
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הקופסה הגדולה מכילה:

חידה מודפסת על קלף.. 1

מכתב "כתב חידה" מודפס ומגולגל בתוך בקבוק יין . 2

קטן מפלסטיק.

פאזל: "מקרא שיטת ספירה מצרית".. 3

קופסה בינונית עם מנעול בעל קוד ארבע ספרתי.. 4

הסבר:

 החידה על הקלף:. 1

בני ישראל במדבר פוסעים,
אחריהם במרכבות המצרים נוסעים.

מספר המצרים היה רב,
ולאחר שטבעו בים, נשאר המכתב.

לאחר קריאת החידה ניגשים למכתב שנמצא . 2

 בבקבוק יין קטן.

פרעה הרשה לבני-ישראל את מצרים לעזוב.
זמן קצר לאחר מכן,

את ההחלטה שלו, הוא החליט להפוך.
המצרים שלחו אחרי בני-ישראל  פרשים וחיילים,

מספרם רשום על-ידי הסימנים המצריים.
גלו את כמותם, כדי להמשיך במסע הנדודים.

פאזל מקרא שיטת ספירה מצרית לצורך פיענוח . 3

 החידה.

מצה  ועוד  מצה  המילים:  שלוש  את  לחבר  יש  הסבר: 

ועוד מצה שווה צצצ.

המטרה היא למצוא את ערך המילה מצה ללא שימוש 

 – בגימטרייה, אלא על-ידי שימוש בעקרונות הפוזיציה 

מספרים במקום אותיות. ערך המספר של המילה מצה 

ייתן את הקוד לפתיחת המנעול שעל הקופסה הבאה.      

אסטרטגיית  על  התלמידים  בין  מתמטי  לשיח  דוגמה 

הציגו  התלמידים  קבוצת  מתוך  תלמידים  שני  הפתרון: 

ילד  וטעייה.  ניסוי  בעזרת  הפתרון  דרך  את  לחבריהם 

במציאת  אליו  להתייחס  שיש  נתון  הציג  בקבוצה  נוסף 

ערך המספר: "אני מצאתי שיש לשים לב שסכום ספרות 

הסכום  את  המרכיבות  לספרות  זהה  הוא  "צ"  העשרות 

הסופי". ילד נוסף טען, ש"חייבת להיות המרה הן ביחידות 

 ,1 והן בעשרות". "אני מצאתי שהאות "ה" חייבת להיות 

בגלל המרה, וזה אומר שהאות "צ" תהיה 4". 

ערך המילה "מצה" הוא 148 )מספרים במקום אותיות – 

וזהו הקוד לפיצוח המנעול של הקופסה  לא גימטרייה(, 

הגדולה. 

מצה
מצה +

מצה
____
צצצ

148
+ 148

148
____
444

משימה שלישית

תמונה 4:

1

2

3

4
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פאזל צלחת פסח: . 3

עם  פאזל  להרכיב  היא  המשימה  של  המטרה 

את  למצוא  יש  מכן  לאחר  הפסח.  צלחת  מרכיבי 

סכום הערכים הגימטריים של המילים: ביצה, זרוע, 

קטנה(. )בגימטרייה  חרוסת  מרור,  כרפס,   חזרת, 

והם  במידה  בהגדה  להשתמש  יכולים  התלמידים 

ולבקש  הפסח,  צלחת  מרכיבי  את  זוכרים  לא 

 סימניה עם הערך הגימטרי של אותיות האלף בית.

סכום הערכים של כל המילים הוא הקוד שפותח את 

השולחן. על  הנמצאת  האחרונה  הקטנה   הקופסה 

תשובות:
ביצה  2 1 9 5        )17(
זרוע  7 2 6 7         )22(
חזרת  8 7 2 4       )21(
כרפס 2 2 8 6        )18(
מרור  4 2 6 2        )14(

חרוסת  8 2 6 6 4  )26(  
הקוד שווה 118. 

תמונה 5:

מציבים . 4 המצרית,  הספירה  שיטת  פיענוח  לאחר 

הכתב  סימני  במקום  המתאימים  המספרים  את 

תרגיל  מתקבל  המספרים  הצבת  בסיום  המצרי. 

סכום  ארבע-ספרתיים.  מספרים  שני  בין  חיבור 

הבינונית. הקופסה  לפתיחת  הקוד  הוא   המספרים 

פתרון החידה:
4,624 = 1,167 + 3,457

קוד: 4,624  פותח קופסה בינונית הנמצאת בתוך 
הקופסה הגדולה.

משימה רביעית

הקופסה הבינונית מכילה: 

כתב חידה.. 1

הסבר על גימטרייה קטנה. . 2

פאזל צלחת פסח. . 3

הסבר:

 כתב חידה: . 1

אלוהים הוציא את בני ישראל ממצרים,
ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורא גדול ובאותות ובמופתים.

לזכר יציאת מצרים בסעודת פסח נערוך את שולחן ארוחת 
החג ונניח "אותה" במרכז.
את סכום מרכיביה תמצאו,

בגימטרייה הקטנה תשתמשו,
ולמשימה האחרונה תתקדמו!

הסבר על הגימטרייה הקטנה:. 2

בגימטרייה הקטנה, חישוב ערך כל אות נעשה על-

הגימטרי  הערך  את  המרכיבות  הספרות  סיכום  ידי 

של האות עד לקבלת מספר מ- 1 עד 9. 

90. בגימטרייה הקטנה יהיה  למשל, האות צ ערכה 

ערכה 9 )9+0(. 

על-פי  מחשבים  מילה  של  הגימטרי  הערך  את 

)בגימטרייה  אותה  המרכיבות  האותיות  ערכי  סכום 

הקטנה(, כפי שהוסבר לעיל.

ב י צ ה -  2, 10, 90, 5. בגימטרייה הקטנה החישוב 

יהיה  לפי: 2, 1, 9 , 5.  הסכום של ערך האותיות שווה 

.)5+9+1+2( 17



מספר חזק 2000 | גיליון מספר 29 | יולי 2018   עמוד 44   

המשימה ופתרונה:

אחד מי יודע?

אחד אני יודע:
אחד אלוהינו שבשמיים 

ובארץ.

פתרון

1
שבטיא פחות ימי 

השבתא.
12-7=5

2
10 פעמים הסכום של 
מדיא שבטיא וחומשי 

תורה
ש

10x)13+12+5(=300

3
פעמיים הסכום של 
למדיא ולוחות הברית.

2x)13+2(=30

4
פעמיים הסכום של 

משבטיא וימי מילה.
2x)12+8(=40

5
10 פעמים הסכום של 
ימי שבתא, ימי מילה, 

מדיא ושבטיא.
ת

10x)7+8+13+12(=400

אאימהות פחות אבות.6
4-3=1

7

10 פעמים חומשי 
תורה מחולקים 

להפרש: ירחי לידה 
פחות אימהות.

י

10x5:)9-4(=10

8
המכפלה של חומשי 
תורה בסדרי משנה 

מחולקת לדבריא.
ג

5x6:10=3

9
המכפלה של ימי 
עשבתא  בדבריא.

7x10=70

10
המכפלה של דבריא 

בסכום של לוחות 
הברית ואימהות.

ס

10x)2+4(=60

11
3 פעמים שבטיא 

ולחלק לסדרי משנה.
3x12:6=6

משימה חמישית

הקופסה הקטנה מכילה: 

 כתב חידה המבוסס על השיר "אחד מי יודע". . 1

בני ישראל פסעו במדבר 40 שנים,
והפכו מעבדים לאנשים אמיצים.

את ארץ כנען הם כובשים.
את סיפור יציאת מצרים הם מספרים.

בני ישראל את אלוהים מהללים,
ואת השיר הזה לכבודו הם שרים.

 משימה.. 2

אחד מי יודע?
אחד אני יודע: אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ.

1. שבטיא פחות ימי שבתא
2. 10 פעמים הסכום של מדיא, שבטיא וחומשי תורה 

3. פעמיים הסכום של מדיא ולוחות הברית
4. פעמיים הסכום של שבטיא וימי מילה

5. 10 פעמים הסכום של ימי שבתא, ימי מילה, מדיא 
ושבטיא.

6. אימהות פחות אבות
7.  10 פעמים חומשי תורה מחולקים להפרש: ירחי לידה 

פחות אימהות
8. המכפלה של חומשי תורה בסדרי משנה מחולקת 

לדבריא
9. המכפלה של ימי שבתא בדבריא

10. מכפלה של דבריא בסכום של לוחות הברית ואימהות
11. 3 פעמים שבטיא לחלק לסדרי משנה

טבלה להשלמת המשימה. 3

השלימו את האותיות לפי הערך הגימטרי שמצאתם 

במשפטי השיר "אחד מי יודע".

12345465142741

18954310711414109

הסבר:

מטרת  יודע".  מי  "אחד  השיר  על  מבוססת  המשימה 

מילות  את  יודע"  מי  "אחד  בשיר  לזהות   - המשימה 

"שבטיא  למשל:  למספרים.  ולתרגמן  בארמית  המספר 

וכך   "2  – הברית  "לוחות   ,"8  – מילה  "ימי  שבטים",   12  –

הלאה.
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בריסטול  לקחת  מתבקשות  שסיימו  תלמידים  קבוצות 

מעניינת  חידה  ולחבר  בהגדה  לדפדף  וטושים,  צבעוני 

התלמידים  הזה  בשלב  בפסח.  למתמטיקה  הקשורה 

שוב עובדים בשיתוף פעולה, מעלים רעיונות, מתווכחים, 

משוחחים על מתמטיקה ובעיקר נהנים.

סיכום ורפלקציה

דרכי  את  להשביח  באה  בריחה"  "קופסאות  פעילות 

ההוראה של המורים, ומאפשרת טיפוח חשיבה מתמטית 

גבוה. אחד העקרונות במיומנויות המאה  מסדר חשיבה 

ה-21 הוא שימוש בשיח מתמטי. כל המשימות בתחנות 

שיח  באמצעות  פתרון  והצגת  קודם  בידע  שימוש  דרשו 

לימודי,  באתגר  המתבטא  ומשמעותי,  יעיל  מתמטי 

עבודת צוות, פיתוח חשיבה ביקורתית ויצירתית.

האתגר  ההנאה,  התלמידים,  התלהבות  את  לציין  חשוב 

והסקרנות. היה להם קשה להסתיר את ההתרגשות לפני 

הכניסה לכיתה ותחילת הפעילות. אחד התלמידים אמר: 

"אני לא מצליח להירגע, קשה להאמין שנפרוץ קופסאות 

פעילויות  "בכל  כי:  הוסיף  אחר  תלמיד  בשיעור",  בריחה 

האתגר אני מרגיש שהאהבה שלי למקצוע המתמטיקה 

בשיעורי  ומשחקים  כייף  לשלב  אפשר  וגדלה,  הולכת 

בשיעור  שהשתתפה  הסטודנטיות  אחת  מתמטיקה...". 

הדגמה לפרחי הוראה כתבה: "אם לסכם בשתי מילים את 

החוויה של "אסקייפ בוקס", ניתן לומר "חוויה עוצמתית". 

תחושת הסיפוק בסוף הפעילות הייתה עצומה. פעילות 

מסוג זה הובילה לכך, שכל אחד מחברי הקבוצה הצליח 

להביא את חוזקותיו על מנת לסייע לקבוצה לפצח את 

וניסו לעזור בכל  כתבי החידה. כולם נרתמו מיד לאתגר 

ביותר.   הגדולה  במהירות  השאלות  את  לפתור  כוחם 

עבודת הצוות נוצרה מעצמה, "היה קשה לעמוד בפיתוי 

והרגשתי שכולם נותנים יד כדי לפצח כל משימה", אמרה 

אחת התלמידות. 

ההוראה.  פרחי  של  ההתלהבות  את  לציין  יש  בנוסף, 

קושי  בדרגות  היו  "השאלות  כתבה:  הסטודנטיות  אחת 

בהתחלה  ביותר:  נכון  היה  השאלות  של  והסדר  שונות 

להמשיך".  ורצון  אתגר  נוצר  כך  יותר,  קשות  שאלות  היו 

יתרונות  זה  מסוג  לפעילות  נוספת,  סטודנטית  לדברי 

דוגמאות:

שבטיא פחות ימי שבתא.. 1

שבתא.  ימי   7 פחות  שבטים(   12( שבטיא  הסבר: 

 .5 = 12-7

 10 פעמים הסכום של מדיא, שבטיא וחומשי תורה.. 2

מדיא - 13, שבטיא - 12 וחומשי תורה - 5.

.10 × )13+12+5( = 10 × 30 = 300

להשלמת  בטבלה  שהתקבלו,  האותיות  לשבץ  יש  כעת 

המשימה.

לדוגמה, יש לרשום את האות שערכה 5, כלומר "ה" מעל 

המקומות בטבלה, בהם כתוב המספר 1, מכיוון שהפתרון 

של שאלה מספר 1 הוא 5, כלומר "ה".

את  לכתוב  יש  בטבלה,   2 המספר  מעל  נוספת,  דוגמה 

של  שהפתרון  מכיוון  "ש"  כלומר   ,300 שערכה  האות 

שאלה מספר 2 הוא 300, כלומר "ש".

הטבלה ופתרונה:

5

ה

300

ש

30

ל

40

מ

400

ת

40

ם

1

א

400

ת

5

ה

40

מ

300

ש

10

י

40

מ

5

ה

12345465142741

5

ה

3

ג

70

ע

400

ת

40

ם

30

ל

60

ס

10

י

6

ו

40

ם

5

ה

40

מ

60

ס

70

ע

18954310711414109

תמונה 6:
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תמונה 9:

מקורות

תכנית 	   – טל"מ   .)2003( א'  וזסלבסקי,  ר',  לייקין, 

 - על"ה  במתמטיקה.  מצוינות  וטיפוח  יכולת  למיצוי 

עלון למורה המתמטיקה, 30, 44-36.

הנדרשות 	  המיומנויות   .)2010( ע'  וסלנט,  ע',  מלמד, 

תקשוב  בתוך:   .21 ה-  במאה  הספר  בתי  מבוגרי 

מערכות חינוך בעולם - סקירת מידע. מכון מופ"ת. 

 	 – מתמטיקה  לשוחח   .)2000( ש'  ושמעוני,  ח',  רגב, 

מדוע? למה? איך? על"ה – עלון למורה המתמטיקה, 

.89-77 ,25

	 Olivier, D. F., Antoine, S., Cormier, R., 
Lewis, V., Minckler, C. & Stadalis, M. (2009). 
Assessing schools as professional learning 
communities symposium. Paper presented 
at The Annual meeting of the Louisiana 
Research Association, Lafayette, Louisiana.

	 Slavin, R. E. (1995). Cooperative learning: 
Theory, research and practice. 2nd ed. 
Boston: Allyn & Bacon.

ניכרים: "הפעילות מאתגרת ומעניינת. המשימות  אפשרו  

לכל תלמיד להפגין את חוזקותיו )פונה לשונות בכיתה(, 

- אם  הכי התרשמתי שכל משימה בעלת בקרה מידית 

את  שפותח  )קוד(  מספר  מקבלים  במשימה  מצליחים 

המנעול. המשימות השונות דרשו שימוש באסטרטגיות 

וגם  גימטרייה(  המרה,  סדרות,  )למשל:  שונות  פתרון 

למשל  חדש,  ידע  לימוד  לצד  קודם  בידע  שימוש  היה 

"הגימטרייה הקטנה".

אנחנו כמחברות הפעילות "קופסאות בריחה" מאוד נהנינו 

נתרמנו  כן  וכמו  הפעילות,  של  והבנייה  התכנון  בתהליך 

את  ראינו  מפתח  כצוות  המשותפת.  העבודה  בתהליך 

הוראה  לפרחי  להשראה  ומודל  חקירה  כקהילת  עצמנו 

וצוות המורים בבית הספר. אנו ממליצות לצוותי מתמטיקה 

בבתי הספר להשתמש בכלי "קופסאות בריחה" בשיעורי 

פיתוח  מקידום  כחלק  שיא,  וימי  מיוחדים  מתמטיקה 

להתלהבות  לגרום  הייתה  מטרתנו  מתמטית.  חשיבה 

בשיעורי  השתתפות  ולעורר  הוראה,  ופרחי  תלמידים  של 

מתמטיקה מתוך עניין, סקרנות וסיפוק. 

תמונה 7:

תמונה 8:

http://highmath.haifa.ac.il/data/alim27_38/ale30-pdf/ale30-6.pdf
http://highmath.haifa.ac.il/data/alim27_38/ale30-pdf/ale30-6.pdf
http://www.mofet.macam.ac.il/infocenter/reviews/Documents/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%91 %D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA %D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A %D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D 2010.pdf
http://www.mofet.macam.ac.il/infocenter/reviews/Documents/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%91 %D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA %D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A %D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D 2010.pdf
http://www.mofet.macam.ac.il/infocenter/reviews/Documents/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%91 %D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA %D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A %D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D 2010.pdf
http://www.mofet.macam.ac.il/infocenter/reviews/Documents/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%91 %D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA %D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A %D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D 2010.pdf
http://highmath.haifa.ac.il/data/alim27_38/ale25-pdf/ale25-11.pdf
http://highmath.haifa.ac.il/data/alim27_38/ale25-pdf/ale25-11.pdf
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פינה דידקטית

פלינדרומים: אתגר 
לתלמידי כיתה ד׳, וגם 

לפרופסורים במתמטיקה

מאי יצחק
סטודנטית להוראה במסלול 

מתמטיקה יסודי, מכללת לוינסקי 

דר׳ אנטולי קורופטוב
מרצה במכללת לוינסקי
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"היפוכו" 1,321 - האם הסכום שיתקבל הוא פלינדרום? 

שהתקבל,  הסכום   .1,231+1,321  =  2,552 ונבדוק:  נחבר 

2,552 הוא אכן פלינדרום.

היפוכו  ושל  שלו  הסכום  שנבחר,  מספר  כל  עבור  האם 

יהיה פלינדרום?

חיבור  כתרגיל  והיפוכו  מספר  של  חיבור  תרגיל  נדמיין 

שמחברים  ספרות  של  זוג  לכל  נקרא  במאונך.  שכתוב 

)למשל, הספרה הראשונה  "ספרות מתאימות"  בתרגיל 

והספרה האחרונה(. נתייחס לשני מקרים. 

תרגילים שאין בהם המרה: א. 

אם הסכום של כל שתי ספרות "מתאימות" במספר 

שבחרנו קטן מ-10, הרי שיתקבל תרגיל חיבור שאין 

בו המרות. לדוגמה, אם נחבר את המספר 6,542 ואת  

בלי  חיבור  תרגיל  יתקבל   2,456 לו  ההפוך  המספר 

המרה - הסכום של הספרות המתאימות 6 ו- 2 שווה 

תהיה  התוצאה  של  בקצוות  ולכן   ,6 ו-   2 של  לסכום 

השנייה  הספרה  גם  המרה,  שאין  מכיוון   .8 הספרה 

הסכום  ולכן   )4+5=5+4=9( זהה  תהיה  הכיוונים  משני 

המתקבל הוא פלינדרום:

 6,542
+
 2,456

8,998

לו  ההפוך  המספר  עם  מספר  מחיבור  כאשר  כלומר, 

מתקבל תרגיל ללא המרה )כלומר הסכום של כל זוג של 

ספרות מתאימות קטן מ- 10(, תמיד יתקבל פלינדרום.

המסקנה הזאת תקפה גם אם נבחר מספר שמספר 

הספרות שלו הוא אי-זוגי. כאן התנאי של חיבור ללא 

המרות קובע שהספרה האמצעית )שהיא "מתאימה" 

לעצמה( קטנה מ- 5.

תרגילים שיש בהם המרה:ב. 

נתחיל מדוגמה:

1,562
+
 2,651

4,213

ָּפלינדרומים: אתגר לתלמידי כיתה ד', וגם לפרופסורים במתמטיקה

מאי יצחק, אנטולי קורופטוב 

ומהו  פלינדרום,  מהו   - קצר  בהסבר  נפתח  המאמר 

פלינדרום במתמטיקה.

בחלק  מרכזיים.  חלקים  שני  למצוא  ניתן  המאמר  בגוף 

בנושא  מרתקות  שאלות  מספר  מוצגות,  הראשון 

פלינדרום, פתרונן, וכן - אפילו "קסם" פלינדרומי. בחלק 

השני, מוצג תיעוד של שיעור קצר שנערך בקרב תלמידי 

ישקף  התיעוד  במתמטיקה.  פלינדרום  בנושא  ד'  כיתות 

השאלות  אחת  עם  בעצמם  התמודדו  התלמידים  כיצד 

המוצגות בחלקו הראשון של המאמר, ויכלול תיעוד בכתב 

של דרך הפתרון של שני תלמידים. במהלך חלק זה, נדון 

בנושא  נתבונן  התלמידים,  של  הפתרון  דרך  על  מעט 

בעיניים של תלמיד בכיתה ד', וננסה להבין איך תלמידים 

בגיל זה מגיבים לשאלות הסוטות מעט מהחומר הלימודי 

הרגיל שלהם.

מילות מפתח: פלינדרום במתמטיקה, שאלות אתגריות, כיתה ד'. 

זהה  באופן  הנקרא  סמלים  של  רצף  הוא  פלינדרום 

דוגמאות  להלן  להתחלה.  ומהסוף  לסוף  מההתחלה 

ויש  פלינדרומים: שמש, אבא, מכיתותיכם,  למילים שהן 

אבן  אברהם  רבי  לדוגמה:  פלינדרומיים,  משפטים  גם 

ֶמֶלְך ָמִשׁיַח ֹלא  ָלָמּה  ִשְׁמָך,  "ָאִבי, ֵאל ַחי  נשאל:  עזרא 

ׁשּוב  ֱאבֹוש,  ּבֹוׁש  ֹלא  ִכּי  ֵמֲאִביֶכם  "ְדּעּו  ענה:  והוא  ָיֹבא"? 

ָאׁשּוב ֲאֵליֶכם ִכּי ָבא מֹוֵעד!" )אבן עזרא, 2011(.

גם במתמטיקה יש פלינדרומים - מספר פלינדרומי הוא 

מספר טבעי שלא משתנה בין אם קוראים אותו משמאל 

לימין, ובין אם קוראים אותו מימין לשמאל, לדוגמה: 55, 

.707 ,12321 ,121

 יש שאלות מעניינות במתמטיקה העוסקות בפלינדרומים 

)כץ, 2005(. השאלות האלה ברובן קלות להבנה, אך דרכי 

הפתרון שלהן מורכבות ומאתגרות.

מבחר שאלות עם פלינדרומים

1. האם הסכום של מספר ו"היפוכו" הוא פלינדרום?

עם  אותו  ונחבר   ,1,231 לדוגמה  כלשהו,  מספר  נבחר 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C
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נניח ששתי הספרות השמאליות ביותר בסכום הן 12 

הספרה  שסכום  כיוון  זאת   .)121 של  בדוגמה  )כמו 

הראשונה והאחרונה, כאמור, הינו 11, ואחרי ההמרה 

נקבל 12, כמודגם להלן.  

6xx5
 
+
 5xx6

12xx1

של  "הקצוות"  שסכום  צריכים  שאנו  הרי  שכך,  כיוון 

השלישית  הספרה   – )בדוגמה  האמצעיות  הספרות 

יהיה  הקודם,  מהמקום  ההמרה  כולל  והרביעית(, 

12, כלומר, סכום הספרה השנייה מההתחלה  גם כן 

והספרה השנייה מהסוף גם כן ייצא 11. שיקול דומה 

של  הזוגות  כל  לגבי  המסקנה  לאותה  אותנו  יוביל 

הספרות  מספר  כאשר  לסיכום,  מתאימות.  ספרות 

פלינדרום,  הוא  הסכום  בחיבור,  המרה  ויש  זוגי  הוא 

בדיוק באותם מקרים שבהם סכום כל זוג של ספרות 

מתאימות הוא 11, והסכום יכיל את הספרה 1 במקום 

הראשון ובמקום האחרון, וכל שאר הספרות יהיו 2.

לדוגמה:

5,386
+
 6,835

12,221

של  הספרות  מספר  שבהם  מקרים  כעת  נבדוק 

המספר הוא אי-זוגי.

הסכום  קודם,  שהובאו  לאלה  דומים  משיקולים 

יותר  אחת  ספרה  להכיל  חייב  הפלינדרומי 

בפעולת  המרה  להיות  חייבת  כלומר,  מהמחוברים, 

החיבור האחרונה. גם כאן, הספרה השמאלית בסכום 

ולכן הסכום של  1 )כתוצאה מהמרה(,  חייבת להיות 

חייב  ומהסוף  מההתחלה  הראשון  במקום  הספרות 

אי-זוגי  ספרות  מספר  של  במקרה  אבל   .11 להיות 

המצב קצת שונה.

של  סכום  זוגי,  ספרות  מספר  של  במקרה  כמו  אם, 

כזה, מה  11. במקרה  יהיה  זוג ספרות מתאימות  כל 

תהיה הספרה האמצעית )שהיא מתאימה לעצמה(? 

נתבונן בדוגמה:

24x79
+
 97x42

12xx21

הסכום שהתקבל מחיבור המספר 1,562 עם היפוכו 

אינו פלינדרום. האם ייתכן שבתרגיל שיש בו המרה, 

הסכום בכל זאת יהיה פלינדרום?

של  הספרות  מספר  שבהם  מקרים  נבדוק  תחילה 

המספר הוא זוגי.

זוגי של ספרות,  נניח שיש בידינו מספר בעל מספר 

פלינדרום  מתקבל  היפוכו,  עם  אותו  וכשמחברים 

המרה  להיות  שחייבת  לב  נשים  תחילה  המרה.  עם 

את  והאחרונה.  )אחדות(  הראשונה  הספרה  בחיבור 

נותנת  שלא  מייצגת  דוגמה  באמצעות  נסביר  זאת 

פלינדרום, ונברר מה "השתבש". 

43532612
+
 21623534

65156146

הספרות  ושתי  הראשונות  הספרות  שתי  בדוגמה, 

האחרונות לא גורמות להמרה, אבל בגלל ההמרה של 

עם   2+3(  6 היא  בסכום  מימין  הרביעית  הספרה   ,5+6

המרה(, והספרה החמישית היא 5 )3+2 ללא המרה(.

כולל  שלנו  הפלינדרומי  שהסכום  להניח  ניתן  כן,  אם 

מספר אי-זוגי של ספרות, כתוצאה מההמרה בפעולת 

החיבור האחרונה. נטען שבסכום )הפלינדרום( – הספרה 

האחרונה )אחדות( והראשונה – שתיהן חייבות להיות 1. 

מדוע? הספרה השמאלית ביותר בסכום מתקבלת על-

ידי המרה. הסכום הגדול ביותר שיכול להתקבל מחיבור 

והייתה המרה  ובמידה   ,)9+9( של שתי ספרות הוא 18 

בשלב הקודם, אז הסכום הגדול ביותר האפשרי הוא 19. 

אם כך, הסכום שיתקבל ינוע בין 10 ל- 19 )בכל מקרה 

פחות מ- 20(, והספרה שמתקבלת כתוצאה מההמרה 

שעל  להסיק,  ניתן  מכאן   .)1 )כלומר   2 מ-  קטנה  היא 

מנת שהסכום יהיה פלינדרום, גם ספרת היחידות שלו 

צריכה להיות 1. לכן, הסכום של שתי הספרות שבקצוות 

צריך  במספר  האחרונה  והספרה  הראשונה  הספרה   -

ל-19   10 בין  היחיד  המספר  הוא  ש-11  כיוון   11 להיות 

שמסתיים בספרה 1.

שמתקבל  היחיד  התלת-ספרתי  הפלינדרום  ואכן, 

כתוצאה מחיבור של מספר דו-ספרתי עם היפוכו הוא 

121 )למשל 47+74, או 29+92(. 

ומה בנוגע לסכומי הספרות שבאמצע המספר?
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או

505000606
+
 606000505

1111001111

אנו מזמינים את הקוראים להמשיך לחקור נושא מעניין 

זה.

2. תהליך מתמשך של יצירת פלינדרום

סכום  יוצרים  והיפוכו  מספר  כל  לא  קודם,  שראינו  כפי 

אינו   165 הסכום   ,96+69=165 לדוגמה:  פלינדרום,  שהוא 

פלינדרום; ננסה להפעיל את התהליך )מציאת סכום של 

מספר ו"היפוכו"( שוב ושוב על הסכומים שמתקבלים – 

ונבדוק האם באחד השלבים נקבל תוצאה פלינדרומית. 

נמשיך עם הדוגמה שהוצגה לעיל )המספר 96(: 

96 + 69 = 165

165 + 561 = 726

726 + 627 = 1353

1353 + 3531 = 4884

פלינדרום.  התקבל  הרביעי  בשלב   -  96 המספר  עבור 

האם עבור כל מספר טבעי שנבחר בשלב כלשהו יתקבל 

פלינדרום?

לא  שעבורם  מספרים  קיימים  ידועה;  אינה  התשובה 

מתקבל פלינדרום גם לאחר מיליוני חזרות של התהליך. 

דוגמה למספר כזה, הוא המספר 196 - התהליך התבצע 

ספרות  מיליון  מ-400  יותר  בעל  מספר  שהתקבל  עד 

ועדיין לא התקבל פלינדרום. המספר הזה חשוד כמספר 

"ליישרל" )Lychrel(, כלומר, כמספר שעבורו לא מתקבל 

מתמטיקה  אוהבי  של  שלמה  קהילה  קיימת  פלינדרום. 

שעוסקת במספרים כאלה.

מתחלק  ארבע-ספרתי  פלינדרומי  מספר  האם   .3

ב-11? 

כדי להוכיח שכל מספר פלינדרומי ארבע-ספרתי מתחלק 

 .XYYX האותיות:  באמצעות  כזה  מספר  נכתוב   ,11  ב- 

נייצג את ערכו של המספר בעזרת תרגיל חיבור:

 -  1,000x+100Y+10Y+x= 1,001x+110Y= 11)91x+10Y(

הראנו שניתן להציג כל מספר פלינדרומי ארבע-ספרתי 

כתרגיל כפל של מספר שלם  )91x+10Y( ב-11.

אם  רק  פלינדרום  שנקבל  מראה  פשוטה  בדיקה 

זה  במקרה   .0 היא  במחוברים  האמצעית  הספרה 

הספרות האמצעיות בפלינדרום הן 1. 

לסיכום, כאשר מספר הספרות הוא אי-זוגי אנו צריכים 

את כל התנאים שדרשנו במספר ספרות זוגי )שסכום 

ושהספרה האמצעית   )11 הספרות המתאימות הוא 

של המחוברים תהיה 0.

53,086
+
 68,035

121,121

מקרים נוספים בהם מתקבל פלינדרום מחיבור ג. 

מספר והיפוכו: 

הנה עוד סוג אחד של מספר בעל מספר ספרות אי-

מספרים  פלינדרום.  נותן  היפוכו  עם  שהסכום  זוגי, 

כאלה מתקבלים על-ידי הוספה של זוגות של אפסים 

אפשר  לדוגמה,  הקודם.  מהסוג  מספרים  באמצע 

להוסיף שני זוגות של אפסים לדוגמה הקודמת: 

530000086
+
 680000035

1210000121

לסיכום: 

פלינדרום  מתקבל  בהם  מקרים  שלושה  מצאנו 

כשמחברים מספר והיפוכו:

 	 - המתאימות  הספרות  של  הזוגות  כל  בו  מספר 

סכומם קטן מ- 10.

זוג 	  כל  שסכום  ספרות,  של  זוגי  מספר  בעל  מספר 

ספרות מתאימות הוא 11.

כאשר 	  ספרות,  של  אי-זוגי  מספר  בעל  מספר 

 k איזשהו  )עבור   0 האמצעיות הן  2k-1 הספרות 
של  זוג  כל  סכום  הספרות,  שאר  כל  ועבור  טבעי(, 

ספרות מתאימות הוא 11.

הנה  שכן.  כנראה  נוספים?  מקרים  יש  האם  מעניין 

הדוגמאות שלא שייכות למקרים הנ"ל:

8003
+
 3008

11011

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%9C
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שהמרנו  מכיוון  אבל  שוות,  הן  המחוסר  של  העשרות 

החיסור  תוצאת  המחוסר,  של  מהעשרות  אחת  עשרת 

המרה  נבצע  )1-(.  כעת  תהיה  נוספת  המרה  ללא 

מספרת המאות, ולכן התוצאה של חיסור העשרות תהיה 

9, כי 9=)1-(+10. ספרת המאות של המחוסר תהיה תמיד 

בגלל  אך  המחסר,  של  המאות  מספרת    2 ב-  גדולה 

שהמרנו מאה אחת, תוצאת החיסור של המאות תהיה 1.

מספרים  של  להפרש  הקסם  את  להכליל  תוכלו  האם 

בעלי מספר גדול יותר של ספרות?

שיעור פלינדרומי

שוחחנו עם תלמידי כיתה ד' מבית ספר במרכז הארץ על 

פלינדרומיות?  מילים  מהן  פלינדרום?  מהו  פלינדרומים: 

ומהם פלינדרומים במתמטיקה.

עם  מעט  "לשחק"  לתלמידים  אפשרנו  הראשון  בשלב 

ולהתרשם מהם.  המספרים הפלינדרומים, להכיר אותם 

פלינדרומים  מספרים  למצוא  ניסו  התלמידים  תחילה, 

ספרות  מספר  עם  מכן  ולאחר  זוגי,  ספרות  מספר  עם 

ניסו לנסח הכללות לגבי  אי-זוגי. לאחר מכן, התלמידים 

ולגבי  זוגי,  ספרות  מספר  בעלי  פלינדרומים  מספרים 

מספרים פלינדרומים בעלי מספר ספרות אי-זוגי. בנוסף, 

כפל  חיסור,  חיבור,  תרגילי  בפתרון  התנסו  התלמידים 

וחילוק עם מספרים פלינדרומים, ובדקו מה הם קיבלו - 

האם התוצאה היא פלינדרום?

כאשר  יקרה  "מה  התלמידים:  את  שאלנו  הבא,  בשלב 

היפוכו  את  נכתוב   ,1231 למשל  כלשהו,  מספר  נבחר 

יהיה  שיתקבל  הסכום  תמיד  האם  אותם,  ונחבר   1321

יתקבל  לדעתכם,  מקרים,  באילו  לא,  ואם  פלינדרום? 

פלינדרום ומדוע?"

לבן שבו תיעד את מחשבותיו, את  דף  קיבל  כל תלמיד 

התמודדותו  כדי  תוך  שעשה  החישובים  ואת  רעיונותיו 

ניסיונות רבים של חיבור מספר עם  עם השאלה. לאחר 

היפוכו התלמידים הגיעו לכמה מסקנות מרתקות.

ארבע-ספרתי  פלינדרומי  מספר  שכל  הוכחנו  כלומר, 

מתחלק ב- 11.

לא קשה להראות כי פלינדרום באורך זוגי כלשהו מתחלק 

ב- 11.

4. תרגיל חיבור פלינדרומי

תרגיל חיבור פלינדרומי הוא תרגיל חיבור, שאם הופכים 

בתרגיל  מהמחוברים  אחד  כל  של  הספרות  סדר  את 

לתרגילי  דוגמאות  כמה  הנה  משתנה.  אינה  התוצאה 

חיבור פלינדרומיים:

.864+579 = 468+975 ,631+227 = 136+722 ,34+65 = 43+56

לשני  כי  נניח  ומדוע?  פלינדרומי  הוא  חיבור  תרגיל  מתי 

הספרות  וסכום  ספרות,  של  מספר  אותו  יש  המחוברים 

של הספרה הראשונה של כל אחד מהמחוברים בתרגיל, 

כל  של  האחרונה  הספרה  של  הספרות  לסכום  זהה 

וסכום הספרות של הספרה  אחד מהמחוברים בתרגיל, 

האחת לפני האחרונה שווה לסכום הספרות של הספרה 

הופכים את  וכן הלאה. בתרגילים כאלה כאשר  השנייה, 

של  הכולל  המספר  המחוברים,  שני  של  הספרות  סדר 

ומספר  נשמר,  העשרות  מספר  גם  כך  נשמר,  היחידות 

המאות נשמר, וכן הלאה.

5. קסם ה- 198 

שלו  העשרות  שספרת  תלת-ספרתי  מספר  בוחרים 

קטנה ב- 1 מספרת המאות, וספרת היחידות שלו קטנה 

1 מספרת העשרות. מחסרים מהמספר שנבחר את  ב- 

"היפוכו" ותמיד מתקבלת אותה התוצאה – 198.

לדוגמה:

321
-
 123

198

שנבחר  המספר  של  המאות  ספרת  ה"קסם":  הסבר 

תהיה תמיד גדולה ב- 2 מספרת היחידות שלו, ולכן ספרת 

2 מספרת  ב-  היחידות של המחוסר תהיה תמיד קטנה 

היחידות של המחסר, ולכן בחיסור היחידות תהיה המרה. 

 ,)-2( תהיה  היחידות  של  החיסור  תוצאת  המרה,  ללא 

וכאשר נמיר עשרת, התוצאה של חיסור היחידות תהיה 

וספרת  המחסר  של  העשרות  ספרת   .10+)-2(=8 כי   ,8
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בכל גיל, ללא יוצא מן הכלל.

אתגר  משימת  עם  להתמודד  שהיכולת  חושבים  רבים 

מסתבר  אבל  בוגרים,  בגילים  רק  נרכשת  במתמטיקה 

שלעתים ילדים צעירים מצליחים לפתור משימות מהסוג 

צעירים  שהם  מפני  דווקא  מבוגרים,  מאשר  יותר  הזה 

יש  טכנית.  ופחות  פתוחה  יצירתית,  עדיין  ומחשבתם 

ממנה,  ונרתעים  מתמטיקה  אוהבים  שלא  תלמידים 

ליופי,  מספיק  אותם  חושפים  לא  הספר  שבבית  משום 

ולמרכיבים המרתקים של המתמטיקה. בשיעורי  לקסם 

בטכניקה,  רב  זמן  משקיעים  הספר  בבית  מתמטיקה 

ופחות במה שאנו אוהבים לכנות "משחקים מתמטיים". 

לעולם  ייחשפו  שהתלמידים  מנת  על  כי  סבורים  אנו 

למתמטיקה  שיש  הקסם  ולכל  המרתק,  המתמטיקה 

שאלות  בשיעורים  לשלב  הכרח  ואף  צורך  יש  להציע, 

מאתגרות, ולאפשר לתלמידים לחקור נושאים מרתקים, 

מסקנה  להן  שאין  או  תשובה  להן  שאין  סוגיות  אפילו 

ברורה. אין לדעת, אולי הם יהיו אלה שימצאו תשובה.

מקורות

אבן עזרא, אברהם בן מאיר )2011(. אברהם אבן-עזרא 	 

– שירים, תל אביב: ההוצאה לאור של אוניברסיטת תל 

אביב.

ומספרים 	   ...,999  ,99  ,9"  .)2005( יפים  כץ, 
פלינדרומים", על"ה 34, עמ' 55-54.

שהסכום  למסקנה  הגיע  א  תלמיד  כי  לראות  ניתן 

המספר  של  הספרות  כאשר  פלינדרום  הוא  שמתקבל 

4, אך לא הצליח להסביר מדוע זה כך. חלק  הן מ-1 עד 

מהתלמידים, כמו תלמיד ב, הסבירו שבמקרה כזה הסכום 

הוא פלינדרום מכיוון שאין צורך ב"הלוואה", כיוון שהסכום 

גדול מ-  אינו  של כל שתי ספרות שנמצאות באותו טור 

מספר  בוחרים  שכאשר  שיערו  נוספים  תלמידים   .9

פלינדרומי קטן מ- 500, ומחברים אותו עם היפוכו, תמיד 

מתקבל מספר פלינדרומי. בדפי התיעוד של התלמידים 

החל   - שונות  ברמות  לתוצרים  הגיעו  שהם  לראות  ניתן 

מאוסף של דוגמאות המפוזרות על הדף, ועד תלמידים 

שהגיעו להכללות. המשותף לכלל התלמידים היה שהם 

שלהם  ההשערות  את  ביססו  ולא  תרגילים,  מגוון  פתרו 

העבודה  במהלך  בלבד.  שניים  או  אחד  תרגיל  סמך  על 

X לצד כל תרגיל חיבור  של תלמיד ב ראינו שהוא סימן 

שסכומו אינו פלינדרום. לאחר מכן, הוא התבונן בתרגילים 

למצוא  וניסה  פלינדרום  הוא  בהם  שהתקבל  שהסכום 

את  כתב  הוא  הכללה.  ולנסח  לכולם  משותף  מכנה 

נוסף  תרגיל  באמצעות  אותה  לאמת  וניסה  מסקנתו, 

שכתב  כפי  פלינדרומי,  סכום  ליצירת  לתנאים  שמתאים 

לראות  היה  ניתן  הצליח.  אכן  הוא  כי  וראה   - במסקנתו 

אצל תלמיד זה ניצנים של עבודת מחקר קטנה.

חשוב לציין שלא ניגשנו אל התלמידים בזמן שהם עבדו 

בעזרת  איתה  להתמודד  להם  ואפשרנו  המשימה,  על 

התייעצות עם חברים בלבד. התלמידים נהנו מהמשימה, 

ויצאו מעט מהשגרה של שיעורי החשבון. בסוף השיעור 

הם הביעו רצון להמשיך בחקירת הנושא ולנסות למצוא 

יותר  להם  והיה  לנו ספק שבמידה  אין  נוספות.  הכללות 

זמן הם היו מגיעים לעוד תובנות מעניינות. בפעם הבאה 

להתייחס  מהתלמידים  ולבקש  הדיון  את  להרחיב  כדאי 

ולתכונות  בוחרים  שהם  המספר  של  הספרות  למספר 

נוספות שלו.

סיכום

יופי  ויש  בהוכחות  יופי  יש  רב,  יופי  יש  במתמטיקה 

בהכללות אולם לדעתנו, הדבר היפה ביותר במתמטיקה 

הוא שיש בה תחומים שיכולים להיות רלוונטיים ומעניינים 

http://highmath.haifa.ac.il/data/alim27_38/ale34-pdf/ale34-11.pdf
http://highmath.haifa.ac.il/data/alim27_38/ale34-pdf/ale34-11.pdf
http://highmath.haifa.ac.il/data/alim27_38/ale34-pdf/ale34-11.pdf
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פינה דידקטית

 בן כמה הרועה?
או הוראה משמעותית 

וביקורתית של פתרון בעיות

פרופ׳ אביקם גזית
מרצה לחינוך מתמטי במכללת סמינר הקיבוצים
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בכיס השלישי שמים  בכיס השני שמים מטבע אחד,   ,0

 8 שמים  שבו  התשיעי  לכיס  עד  הלאה  וכך  מטבעות,   2

  36=)0+8(×9
2 חשבונית:  סדרה  סכום  לפי  סה"כ  מטבעות. 

מטבעות. נשארו 8 מטבעות לכיס העשירי, וזה מספר זהה 

למספר המטבעות בכיס התשיעי – בניגוד לתנאי הבעיה. מי 

שנזכר במספר הנרות שמדליקים בחנוכה, יכול אולי להגיע 

לתשובה שבשמונת ימי החנוכה מדליקים, משני נרות ביום 

הראשון ועד לתשעה נרות ביום השמיני - לפי סכום סדרה 

המטבעות  כמספר  בדיוק  נרות.   44=)2+9(×8
2 חשבונית: 

בחידה של פוליה. נשארו שני ימים או שני כיסים. כדי שיהיה 

לכיס  אחד  מטבע  להכניס  צריך  כיס  בכל  שונה  מספר 

התשיעי, כאשר בכיס העשירי יש 0 מטבעות. כך מגיעים ל- 

45 מטבעות בניגוד לתנאי הבעיה. אגב, סטודנטית מאחת 

המכללות נתנה פתרון יצירתי שלא ציפיתי לו, וזה מה שיפה 

כשמציגים חידות לאוכלוסייה מגוונת. היא אמרה שמכניסים 

בתוך  זה  נמצאים  הכיסים  כל  כך שלבסוף  כיס,  לתוך  כיס 

זה. במצב כזה שמים את המטבעות בפיזור כלשהו, וכך 

)בכיס  בכיס שלפניו.  יותר מטבעות מאשר  יש  כיס  בכל 

בתוך  כל הכיסים האחרים אחד  נכנסים  התחתון שאליו 

44 מטבעות פחות  בכיס שלפניו  44 מטבעות,  יש  השני 

מספר המטבעות שבכיס התחתון וכך הלאה(. בנוסף לכך 

שתלמידים מתרגלים לתת פתרון באמצעות נתוני הבעיה 

בהתאם  לענות  מתרגלים  הם  ורפלקציה,  ביקורת  ללא 

לנושא הנלמד. הכוונה היא שאם מלמדים בכיתה חיבור 

שברים פשוטים, ומציגים בעת הלימוד בעיה עם שברים 

פשוטים, אז צריך לחבר...

זכור לי מפגש שעסק בהוראת מתמטיקה בו הציגה פרופ' 

ד'  כיתה  לתלמידי  שניתנה  בעיה  מובשוביץ-הדר  נצה 

בארץ. דני בן 5, רות גדולה ממנו ב- 3 שנים. בת כמה רות? 

ולהסביר  לפתרון  הדרך  את  לרשום  התבקשו  התלמידים 

מדוע השתמשו בדרך זו. תלמידים כתבו למשל שאם כתוב 

"גדול ב-", אז מחברים )אגב, זה לא נכון תמיד כי "גדול ב-", 

יכול להוביל לתרגיל חיסור, אם למשל רות בת 8 וגדולה מדן 

ב-3 שנים, בן כמה דן?( או נתנו הסבר ארוך יותר בנוסח: 

שאם רות גדולה מדני בשלוש שנים אז צריך להוסיף. ילד 

 How old is the shepherd? בשם  במאמר 

שהוצגה  שאלה  על  החוקרת  מדווחת   (Merseth,1994)
"לרועה  ארה"ב:  של  התיכון  במערב  ג'  כיתה  לתלמידי 

בן כמה הרועה?"  כלבים.  וחמישה  יש בעדר 125 כבשים 

השאלה מעלה בת צחוק, כי מה הקשר בין מספר הכבשים 

והכלבים ובין גיל הרועה? אולי אם היו מציגים גרף שמתאר 

את גיל הרועה כפונקציה של מספר הכבשים )ככל שיש 

לך יותר ניסיון אתה יכול לרעות יותר כבשים( ואז שואלים 

מה גיל הרועה שיש לו 125 כבשים לפי הגרף.

ולדיווחים  בארה"ב  ג'  תלמידי  שנשאלו  לשאלה  נחזור 

 .)Merseth, 1994( מרסט  שליקטה  חוקרים  של 

נתנו   )75%( תלמידים  ארבעה  מכל  ששלושה  התברר 

תשובה מספרית. במאמר מוצג צילום מחברת של אחד 

מדי. זקן   ,130=125+5 כך:  בערך  כתוב  ושם   התלמידים 

 5=125-120, עדיין זקן. 125:5=25, זהו! הרועה בן 25. למקרא 

תלמידים  איך  ומתפלא  משתומם  נדהם,  אתה  הדברים 

לא  תשובה  נותנים  ממוצעת  ברמה  הבינוני  מהמעמד 

הופכת  במתמטיקה  בעיות  פתרון  הוראת  כזו.  הגיונית 

לדברי ברואר )Bruer,1994( לנטל משעמם, מרגיז, חסר 

טוען  ברואר  קלים.  בניואנסים  עצמו  על  החוזר  אתגר 

השחור  החור  הן  המילוליות  שהבעיות  מטפורית  בצורה 

של המתמטיקה, שמכניסים לתוכו הרבה אנרגיה אך לא 

מציג  המתמטיקה  של  ההוראה  תהליך  אור.  משם  יוצא 

ללומד בעיות שצריך לפתור באמצעות נתוני הבעיה. אין 

ביקורתית,  כנראה התייחסות במהלך ההוראה לחשיבה 

אפשרות  אין  בו  למצב  או  הבעיה,  נתוני  את  הבודקת 

לענות  צריך  ואז  הנתונים,  באמצעות  פתרון  למצוא 

)פוליה,  פותרין  כיצד  בספרו  מציג  פוליה  פתרון.  שאין 

היתר  בין  פתרון.  ודרכי  רמזים  עם  בעיות  מספר   )1961

44 מטבעות.  ו-  כיסים   10 נתונים  מוצגת הבעיה הבאה: 

הכיסים   10 ל-  המטבעות   44 את  להכניס  אפשר  איך 

יהיה מספר שונה של מטבעות? מנסים,  כיס  כך שבכל 

בצורה  פותרים  אם  כי  מצליחים,  ולא  מנסים  מנסים, 

שיטתית מגיעים למסקנה שאי-אפשר - אין פתרון. בכיס 

המטבעות  מספר  כלומר,  מטבעות,  שמים  לא  הראשון 

בן כמה הרועה? או הוראה משמעותית וביקורתית של פתרון בעיות

אביקם גזית
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והכבשים וגיל הרועה, לא ידעו לתת לי את התשובה שאי-

אפשר לפתור. רק תלמיד אחד אמר שהשאלה לא טובה.

בהמשך שאלתי על הקומה האמצעית בבית בן 9 קומות, 

יענו   50% שבערך  הקודם  המחקר  לפי  מצפה  אני  כאשר 

נכון, אך התבדיתי. בסבב הראשון אף אחד לא נתן תשובה 

נכונה, והתשובות היו: ארבע וחצי, ארבע, או אין קומה. לאחר 

שחזרתי וביקשתי שלא יפתרו בראש אלא יציירו את הבניין, 

חשבו  לא  מרביתם  אולם   ,5 לקומה  תלמידים  כמה  הגיעו 

"בארזים  גם  אם  ג'  לכיתה  ללכת  מדוע  אך  הנכון.  בכיוון 

עצמן  המכשירות  לסטודנטיות  והכוונה  שלהבת"...  נפלה 

להוראת מתמטיקה בחטיבת הביניים. זה קרה לפני כ- 20 

שנה במסגרת מתודיקה של הוראת המתמטיקה, והנושא 

בפיבונאצ'י:  בעיה שמקורה  להן  הצגתי  בעיות.  היה פתרון 

וליקטה תפוזים. בדרכה לצאת עצר  נכנסה לפרדס  נערה 

אותה השומר ולקח ממנה מחצית ממספר התפוזים ועוד 

תפוז. בהמשך עצר אותה שומר נוסף ולקח מחצית ממספר 

התפוזים שנותרו ועוד תפוז. לפני צאתה עצר אותה שומר 

יצאה  הנערה  תפוז.  ועוד  מהנותר  מחצית  ולקח  שלישי 

נתתי  ליקטה?  תפוזים  כמה  אחד.  תפוז  עם  מהפרדס 

לסטודנטיות את הזמן כדי לחשוב על אסטרטגיה לפתרון. 

שונות  תשובות  קיבלתי  פתרונות  לקבל  ביקשתי  כאשר 

מספרים  או  שלמים  לא  מספרים  למשל  כמו  ומשונות, 

שליליים. מרבית הסטודנטיות למעט אחת פתרו באמצעות 

שקטפה.  התפוזים  מספר   -  x אחד  נעלם  עם  משוואה 

מתאימה,  אסטרטגיה  זו  משוואה  עם  הבעיה  את  לפתור 

אך אליה וקוץ בה: צריך לדעת לפתור משוואה עם שברים. 

לקח  והשומר  שקטפה,  התפוזים  מספר  את  מייצג   x אם 

 x
2-1 ועוד תפוז, אז נשארו לה  מחצית ממספר התפוזים 

לה   נשארו  ואז  זהה  פעולה  ביצע  תפוזים. השומר השני 
 . השומר השלישי מבצע פעולה זהה ואז נשארו לה 

x
2-1
2 -1 

לא  משוואה  לפתור  צריך  כאן  ל-1.  שווה  וזה   
2
2 -1

 x2-1

 -1

מכנה  כאשר מבצעים   2
2 -1

 x2-1

-1=1 מורכבת,  מסובכת אך 

)פעולה   1 מוסיפים  ובכל שלב  שלבים,  בשלושה  משותף 

את  לראות  אפשר  מכאן   .2 ב-  וכופלים   )-1 ל-  נגדית 

האסטרטגיה הלא אלגברית לכאורה, אך הברורה והאנליטית 

לפתרון: מהסוף להתחלה. הנערה שיצאה מן הפרדס עם 

תפוז אחד חוזרת אל השומר הראשון שנותן לה תפוז אחד 

עוסקים  אנחנו  "עכשיו  כתב:  )אולי החכם מכולם(  אחד 

שנראה  האחרון  בהסבר  חיברתי...".  לכן  חיבור  בתרגילי 

הוראת  של  הבעייתיות  שורש  טמון  "מתחכם"  אולי 

אינם  התלמידים  קודם,  כבר  שנכתב  כפי  בעיות.  פתרון 

פתרון  התאמת  עם  אלא  בעיות,  פתרון  עם  מתמודדים 

הבעיה למבנה מתמטי אותו למדו בשיעור. 

עד כאן יש שני טיעונים על הכלים שרוכשים התלמידים 

בשיעורי מתמטיקה כדי לפתור בעיות מילוליות: 1. פתרון 

ביקורתית  חשיבה  ללא  בנתונים  שימוש  דורש  בעיה 

דורש שימוש  2. פתרון בעיה  האם בכלל אפשר לפתור. 

נשאלת  הבעיה.  למתן  בסמיכות  הנלמד  באלגוריתם 

בעיות  פתרון  מיומנות  להתפתחות  קורה  מה  השאלה: 

התשובה  היסודי?  הספר  בבית  הכיתות  בין  במעבר 

נמצאת במידה מסוימת במחקר של גזית )2010(, שאי-

למחשבה.  מקום  נותן  בהחלט  אבל  להכלילו  אפשר 

 30 כ-  ד',  כיתה  תלמידי    60 כ-  ג',  כיתה  תלמידי   60 כ- 

תלמידי כיתה ה', וכ- 30 תלמידי כיתה ו' מאותו בית-ספר, 

כ-  קומות?   9 בן  בבית  האמצעית  הקומה  מהי  נשאלו: 

50% מתלמידי ג', כ- 65% מתלמידי ד', כ- 50% מתלמידי 

תלמידי  מרבית  נכון.  ענו  ו'  מתלמידי   35% וכ-  ה',  כיתה 

41. לעומתם רוב תלמידי 
כיתה ו' רשמו את התרגיל: 9:2=2

ד' שאינם מנוסים עדיין בשברים וחלוקת שלם לחלקים 

מ-  מספרים  ורשמו  קומות,  עם  בית  ציירו  שלמים,  לא 

של  במחקר  המחשה.  באמצעי  השתמשו  או   9 עד   1

אסמן ומרקוביץ )2002( נשאלו 50 תלמידי כיתה ו' כמה 

אוטובוסים יש להזמין עבור 175 תלמידים, הורים ומורים, 

מהתלמידים  חלק  מקומות.   40 ישנם  אוטובוס  בכל  אם 

שאי-אפשר  לכך  להתייחס  מבלי  אוטובוסים,   43
8 ענה 

להזמין חלקי מכונית. אחרים רשמו 4 ושארית 15.

מהדוגמאות שהוצגו אפשר להניח שקיימת בעיה בהוראת 

פתרון בעיות, ובמתן כלים לתלמידים כדי להתמודד עם 

פנים  זה  מצב  לבדוק  הזדמנות  לי  הייתה  בעיות.  פתרון 

אל פנים בכיתה ג' מזדמנת, אליה הוזמנתי לתת שיעור 

נכחו  בכיתה  מתמטיים.  ושעשועים  חידות  של  העשרה 

כ- 30 תלמידים. שאלתי אותם בהתחלה את השאלה על 

הרועה עם 125 כבשים וחמישה כלבים. בן כמה הרועה? 

 ,120  ,130 כמו:  פתרונות  נתנו  להסס  מבלי  התלמידים 

בין מספר הכלבים  25. כאשר שאלתי אותם מה הקשר 
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אחרת  או  זו  במידה  לב  לתשומת  זוכים   )1961( פוליה  של 

במהלך הוראת פתרון בעיות, אם כי לא במידה מספקת. אולם 

השלב הרביעי והחשוב של בקרה וסקירה לאחור במודל של 

פוליה אינו זוכה כמעט לטיפול בספרי הלימוד, וכנראה שגם 

לא בתהליך ההוראה-למידה בכיתה, וייתכן שגם לא מספיק 

חשוב  שהוא  זה  שלב  להדגיש  צורך  יש  מורים.  בהכשרת 

וקריטי בעת פתרון בעיות לא רק לצורך בקרת הפתרון, אלא 

גם כדי לבדוק אם נתוני הבעיה מאפשרים בכלל פתרון. זאת 

כדי שלא נגיע למצב בו תלמידים מחשבים את גיל הרועה לפי 

מספר הכבשים והכלבים....
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לה  מחזיר  השני  השומר  תפוזים.   4 ומקבלת   2 ב-  וכופל 

תפוז וכופל ב- 2: היא מקבלת 10 תפוזים, והשומר השלישי 

 22 והיא מקבלת את הפתרון  ב-2  כופל  לה תפוז,  מחזיר 

תפוזים. רק סטודנטית אחת מתוך כ- 15 סטודנטיות פתרה 

המשותף  המכנה  עם  הסתבכו  האחרות  ואילו  זו,  בדרך 

וקיבלו תוצאות אחרות, שלא לדבר על מספרים שליליים 

או מספרים לא שלמים. אף אחת לא קמה ואמרה שמשהו 

לא הגיוני או לא מתיישב עם נתוני הבעיה )כמו התלמידים 

בשאלה על הקומה האמצעית(. הסטודנטיות ראו לפניהן 

או  )נכונים  הכללים  לפי  לפתור  שיש  נעלם  עם  משוואה 

שגויים( והציגו מספר המהווה פתרון לכאורה, מבלי לעשות 

הרביעי  השלב  שזהו   – התשובה  על  בקרה  או  רפלקציה 

לפי פוליה בעת פתרון בעיות )פוליה, 1961(. כיום אפשר 

בעיות  פתרון  של  המנהרה  בקצה  האור  את  לראות  כבר 

להשתפר.  כדי  לעשות  צריך  מה  במתמטיקה:  מילוליות 

החינוך,  )משרד  ליסודי  במתמטיקה  הלימודים  תכנית 

2006( מדגישה את הצורך להתנתק משאלות מסורתיות להן 

תשובה אחת ויחידה, הנובעת באופן ישיר מהנתונים, ולהציג 

שונות  דרכים  או  אפשרי,  פתרונות  מספר  יש  להן  שאלות 

לפתרון. כדי לעשות כהצעת התכנית צריך לפעול הן ברמת 

תכניות  ברמת  והן  מורים,  הכשרת  ברמת  הן  בית-הספר, 

הלימודים. ראשית, חשוב להציג לתלמידים את ארבעת שלבי 

הפתרון היעיל של בעיות, לפי פוליה )1961(, או לפי גרסאות 

אחרות כמו: )Mayer, 1990, 1998( שהמרכיבים המהותיים 

בהם די דומים: הבנת הבעיה, עריכת תכנית לפתרונה, ביצוע 

- בקרה. בשלב הראשון של הבנת  וסקירה לאחור  התכנית 

יש להתמקד בשלושה דברים: מה מחפשים, מהם  הבעיה 

הנתונים ומהם התנאים. בשלב השני של עריכת התכנית יש 

לבדוק אם הפותר או הפותרת נתקלו בעבר בבעיות דומות, 

ואם הם משתמשים בכל המושגים הכלולים בתוכן הבעיה. 

בשלב השלישי של ביצוע התכנית יש לדאוג להכנסת הנתונים 

צעד אחר צעד. בשלב הרביעי של סקירה לאחור ורפלקציה 

יש לבדוק אם התוצאה שהתקבלה הגיונית, מתאימה לתנאי 

בדרך אחרת.  גם  והאם אפשר לקבל את התוצאה  הבעיה, 

מתקשרת  מתמטית  בעיה  פתרון  תהליך  של  אחרת  גרסה 

לתהליך פתרון יצירתי של בעיה )Butcher, 1968( שגם בו 

שלב   .3 הדגירה,  שלב   .2 ההכנה,  שלב   .1 שלבים:  ארבעה 

ההארה, 4. שלב האימות. שלושת השלבים הראשונים במודל 

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue3/markovich.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue3/markovich.pdf
http://www.smkb.ac.il/filehandler.ashx?fileid=126812
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פינה של הפתעה

טעימות של חקר 
בשיעור מתמטיקה

דר׳ פיטר סמובול
 המכללה האקדמית לחינוך ע״ש קיי; 

בית ספר אשל הנשיא

יוסף חפץ
מורה בבית ספר אשל הנשיא

רן שקלר
תלמיד כיתה י״ב בבית ספר אשל הנשיא

יונתן חשפר
תלמיד כיתה י״ב בבית ספר אשל הנשיא
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סרטוט 1: 

בעיה 2

1. יש  נתונים שלושה עיגולים נחתכים, כמתואר בסרטוט 

לשבץ בכל אחד משבעת התחומים שנוצרו את המספרים 

שסכום  כך  בלבד(,  אחת  פעם  מספר  )כל   7 עד   1 מ- 

המספרים הרשומים בכל עיגול יהיה זהה ושווה  ל- 15. 

פתרון

ולכן  תחומים,  ארבעה  יש  עיגול  בכל   .1 בסרטוט  נתבונן 

הרביעיות  כל  של  מציאה  דרך  עובר  האפשרי  הפתרון 

האפשריות )מהמספרים 1-7( שסכומן 15. 

שיטת  את  היטב  מכירים  אינם  התלמידים  אם  הערה: 

הברירה והבדיקה, מומלץ להראות להם את הסדר שבו 

בוחנים ובוחרים את הרביעיות. 

יש רק ארבע רביעיות של מספרים מ- 1 ועד 7 שסכומן 15:

1+2+5+7=15

1+3+5+6=15

1+3+4+7=15

2+3+4+6=15

למספר  )בהתאם  רביעיות  שלוש  לבחור  עלינו  כעת 

כמובן  אפשר  הנ"ל.  השוויונות  ארבעת  מתוך  העיגולים( 

השוויונות  של  השונות  השלישיות  ארבע  כל  על  לעבור 

)בחירה של 3 מתוך 4 שוויונות(. אולם לפני כן ננסה לנתח 

במאמר זה נציג מספר בעיות חקר "קטנות" שנוצרו במהלך 

דיון בבעיה אחת עם תלמידי כיתות ה'-ו'. המורים מעידים, 

אתגר  מציב  מתמטיקה  בשיעורי  חקר  בבעיות  שימוש  כי 

ללומדים ומפתח יצירתיות בקרב התלמידים ומוריהם. 

עשרות תלמידים בארץ כותבים עבודות חקר במתמטיקה 

מידי שנה. כדי לשמר )ואולי אף להגדיל( את מספרם של 

התלמידים העוסקים במשימות חקר, על המורים לחשוף 

את התלמידים כבר מגיל צעיר, לבעיות חקר בתחום זה. 

בעיית חקר במתמטיקה היא בעיה המקיימת את התנאים 

הבאים: )1( פתרונה אינו ידוע לתלמיד, ו- )2( כדי לפתור 

את הבעיה על התלמיד לפתח אסטרטגיה חדשה או דרך 

חדשה לפתרון עבורו. מכאן נובע שפתרון "בעיית חקר" 

לפתרון  להגיע  התלמיד  של  ביכולתו  ותלוי  אישי  הוא   –

באופן עצמאי. 

התמודדות של תלמידים צעירים עם בעיות חקר "קטנות" 

עשויה להכשירם לעשייה משמעותית במתמטיקה, ואף 

בעתיד.   "גדולות"  חקר  בעיות  לפתרון  דרכם  את  לסלול 

בכיתה בבעיה אחת  דיון  הן תוצר של  הבעיות המוצגות 

)בעיה 2( - ושל העלאת בעיות חדשות במהלכו.  

בעיה 1

שלושה  שיוצרים  המקסימלי  התחומים  מספר  מהו 

עיגולים נחתכים?

פתרון

ובהמשך  וטעייה,  ניסוי  באסטרטגיית  להתחיל  אפשר 

הוא  המקסימלי  התחומים  שמספר  למסקנה  להגיע 

יצירת  הבא:  בנימוק  המסקנה  את  לחזק  ניתן  כאשר   ,7

מספר התחומים הגדול האפשרי כרוכה במספר נקודות 

החיתוך הגדול ביותר בין שלושת המעגלים. כך למעשה 

ביניהם  נחתכים  מעגלים  שני  כל  שבו  מצב  ליצור  עלינו 

נחתכים  מעגלים  שלושה  שבו  מצב  ואין  נקודות,  בשתי 

בנקודה אחת.

 7 בו  ויש   1 בסרטוט  מוצג  האפשריים  המצבים  אחד 

תחומים שונים.

טעימות של חקר בשיעור מתמטיקה

פיטר סמובול, יוסף חפץ, רן שקלר, יונתן חשפר
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שאם קיים פתרון לבעיה – יהיו לכל היותר שני פתרונות 

שונים )למקרה שסכום המספרים בכל עיגול הוא 15(.

 .G 1 לאזור  נתבונן במקרה הראשון. נשבץ את המספר 

ולכן  3,5,7 משתתפים כל אחד בשני סכומים  המספרים 

יתפסו את האזורים F ,B ,D )בענייני סימטריה אין חשיבות 

לסדר(. נקבל את המצב הבא )ראו סרטוט 3(.

סרטוט 3: 

A 5

1

E

C

73

בהסתמך על השוויונות:

1+2+5+7=15

1+3+5+6=15

1+3+4+7=15

אפשר להשלים את המספרים הנותרים: באזור A נשבץ 

 .4 - E 2, ובאזור - C 6, באזור

להלן הפתרון הראשון:

סרטוט 4: 

6 5

1

4

2

73

עיגולים.  שלושה  של  חיתוך  על-ידי  שנוצר  המבנה  את 

נשים לב שעל המספרים שיהיו רשומים באזורים השונים 

יש "עומס" )השתתפות במספר סכומים( שונה. נסמן את 

האזורים באותיות: A-G כפי שמתואר בסרטוט 2.

סרטוט 2: 

A B

G

E

C

DF

אפשר לראות כי המספרים שיהיו רשומים במקומות 

A ,C  ו- E ישתתפו כל אחד בסכום אחד בלבד, המספרים 
שיהיו רשומים במקומות B ,D ו- F ישתתפו כל אחד בשני 

סכומים, כאשר המספר שיהיה רשום במקום G ישתתף 

שלושה  לבחירת  מביא  זה  ידע  הסכומים.  שלושת  בכל 

מתוך ארבעה שוויונות בשני אופנים בלבד:

1+2+5+7=15

1+3+5+6=15

1+3+4+7=15

או

1+3+5+6=15

1+3+4+7=15

2+3+4+6=15

השיקול לבחירת שתי האפשרויות של שלושת השוויונות 

הוא: קיומו של אותו מחבר בכל שוויון )המועמד למקום 

זה  השני  ובמקרה   1 המספר  זהו  הראשון  במקרה   .)G
המספר 3. 

לשלושה  שותפים  אלה  מספרים  שני  רק   :1 הערה 

סכומים שונים.

2: קיום של שני סטים של שוויונות אינו מבטיח  הערה 

העובדה  על  מצביע  רק  הוא  לבעיה,  הפתרון  קיום  את 
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19 כמתואר  ביותר האפשרי הוא  לסיכום: הסכום הגדול 

דיון  על-ידי  ההסבר  את  לחזק  מומלץ   .5 בסרטוט 

ביותר  הגדולים  באסטרטגיה שהצגנו: הצבת המספרים 

במקומות "המרכזיים" ובעלי ה"עומס" המרבי, מבטיחה 

את קבלת הסכומים הגדולים ביותר מבין אלה האפשריים.

פתרון לסעיף ב

בחשיבה  הפעם  אך  א',  סעיף  של  באסטרטגיה  ניעזר 

לשלושת  והמשותף  המרכזי  במקום  נשים  הפוכה: 

נשים   2,3,4 המספרים  ואת   ,1 המספר  את  העיגולים 

במקומות המשותפים לשני עיגולים בלבד; את המספרים 

הנוספים נפזר כך שסכום המספרים בכל אחד מהעיגולים 

יהיה שווה, כמו שמתואר בסרטוט 6.

הסכום הקטן ביותר הוא 13.

סרטוט 6: 

6 2

1

5

7

34

בעיה 4

הסכום  שבין  הסכומים,  כל  את  לקבל  ניתן  אם  בדקו 

.19  - ביותר  הגדול  הסכום  לבין   ,13  - ביותר   הקטן 

הבעיה  את  לפתור  לקוראים  מציעים  אנחנו  הערה: 

בדומה למה שהוצג קודם או בכל דרך אחרת.

בעיה 5

סרטטו שלושה עיגולים שנחתכים ויוצרים שישה תחומים. 

פתרון

נזכור, כי בבעיות קודמות דנו במקרים שבהם כל מעגל נחתך 

בשתי נקודות עם מעגל אחר, וכך נוצרו 7 תחומים. אם ברצוננו 

של  למקרה  נוסף  פתרון  למצוא  ניתן  דומה  באופן 

האפשרות השנייה:

1+3+5+6=15

1+3+4+7=15

2+3+4+6=15

נסו להשלים את הפתרון.

בעיה 3

שלושה עיגולים נחתכים, כמתואר בסרטוט 2. יש לשבץ 

בכל אחד משבעת התחומים שנוצרו את המספרים מ- 

1 עד 7 )מספר אחד בכל תחום(, כך שסכום המספרים 

הרשומים בכל עיגול יהיה זהה, וגם יהיה: 

הגדול ביותר האפשרי.א. 

הקטן ביותר האפשרי.ב. 

פתרון לסעיף א

כדי ליצור את הסכום הגדול ביותר יש להשתמש במספרים 

הגדולים ביותר במספר רב של סכומים. מסיבה זו נשבץ 

את המספר 7 כמספר הגדול בין המספרים 1-7, במקום 

האופטימאלי - G, כך שהוא יופיע בכל שלושת הסכומים, 

באזורים   4 ו-   5  ,6 המספרים:  את  נכתוב  סיבה  מאותה 

B,D,F כך שיופיעו כל אחד בשני סכומים )עיגולים(; את 
ו- 3 נשבץ בשלושת המקומות   2  ,1 המספרים הנותרים 

המספרים  סכום  עיגול  שבכל  כך   ,A,C,E האחרונים: 

שבתוכו יהיה זהה.

סרטוט 5: 

2 6

7

3

1

54
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סרטוט 9: 

6
3

4

5

21

בעיה 7

הראו שבשיבוץ של מספרים מ- 1 עד 6 בששת האזורים 

האפשרי,  ביותר  הגדול  המספרים  סכום   ,7 שבסרטוט 

בכל אחד מהעיגולים, הוא 13.

פתרון

הפתרון  קיום  את  נראה  ההוכחה  של  הראשון  בשלב 

למקרה שבו סכום המספרים בכל אחד מהעיגולים הוא 

13. ראו סרטוט 10. 

הפתרון  את  להסביר  לקוראים  מציעים  אנחנו  הערה: 

ולבדוק את קיומם של פתרונות נוספים.

סרטוט 10: 

3
6

1

5

24

נניח  האפשרי.  ביותר  הגדול  הוא   13 שהסכום  נוכיח 

בשלילה, שקיים שיבוץ של מספרים 6-1 כך שסכומם בכל 

אחד מהעיגולים יהיה 14. אם השיבוץ נכון אזי קיימות שתי 

שבעיגולים(  לאזורים  )בהתאם  אחת  ורביעייה  שלישיות 

של המספרים מ- 6-1 שסכומם 14. מהבדיקה נובע שיש 

אפשרי  בלתי  לכן   ,14=6+5+3 שהיא:  אחת  שלישיה  רק 

לקבל סכום 14 בכל העיגולים. כך גם כדי להגיע לסכום 

ליצור 6 תחומים עלינו להקטין את מספר נקודות החיתוך. 

אחת האפשרויות לעשות זאת היא לדאוג שבנקודה אחת 

ייפגשו 3 מעגלים. דוגמה לפתרון מוצגת בסרטוט 7.

סרטוט 7: 

A
F

C

B

ED

בעיה 6

שלושה עיגולים נחתכים, כמתואר בסרטוט 7. יש למקם 

בששת התחומים שנוצרו את המספרים מ- 1 עד 6 )אחד 

בכל תחום(, כך שסכום המספרים שרשומים בכל עיגול 

יהיה שווה ל- 10. 

פתרון

נשים לב כי העיגול המרכזי מכיל בתוכו ארבעה תחומים 

שונים: C,D,E,F. הרביעייה היחידה של המספרים מ- 1 עד 

6 שסכומם 10 היא: 1+2+3+4=10. מכאן שבאזורים הנותרים 

A ו- B ישובצו המספרים 5 ו- 6. נשבץ באזור A את המספר 
6 ובאזור B את המספר 5. כעת בעיגול השמאלי המכיל את 

 F -ו D סכום המספרים הרשומים באזורים A,D,F האזורים

חייב להיות 4 )משלים ל- 10(. זוג מספרים יחיד )מהמספרים 

1-6( שמקיים את התנאי הוא 1 ו- 3 )או 3 ו- 1(. התבוננות בשני 

המקרים מביאה לשני פתרונות המוצגים בסרטוטים 8 ו- 9.

סרטוט 8: 

6
1

2

5

43
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מתברר שיש בסה"כ 3 אפשרויות:

15=1+3+5+6

15=2+3+4+6

15=4+5+6

6 שמשתתף בכל שלושת השוויונות  מכאן, רק המספר 

את  יחליפו   5 ו-   4 המספרים    ,F את  להחליף  מועמד 

.B -ו A  והמספרים 1 ו- 2  יחליפו את ,E -ו  D האותיות

לסיכום נקבל את הפתרון שמוצג בסרטוט 12:

סרטוט 12: 

1
65

24

3

להשלמת ההוכחה יש להסביר: 

מדוע במצב זה של העיגולים הסכום 15 הוא הגדול 	 

ביותר האפשרי.

היוצרים 	  עיגולים  שלושה  של  אחר  מצב  קיים  האם 

שישה תחומים, שבהם ניתן לשבץ את המספרים 6-1  

כך שסכום המספרים בכל עיגול יהיה זהה וגדול מ- 15. 

נאפשר לקוראים להשלים את ההסברים.

חקר  בעיות  מספר  של  טעימה  יש  שהוצגה  בפעילות 

"קטנות" שנוצרו במהלך דיון סביב בעיה אחת. ניהול נכון 

של הדיון גרם לתלמידים להעלות בעיות חדשות שפתרונן 

פתוחה  אווירה  השיעור.  בתחילת  למורה  ידוע  היה  לא 

ושיתוף פעולה מלא בין המורה לבין התלמידים השיגו את 

בעיות  רק  לא  שיצרו  בתחושה  יצאו  התלמידים  מטרתם. 

חדשות, אלא מצאו גם את פתרונן; המורה יצא בתחושה 

השערות,  העלו  התלמידים  כאשר  מטרתו  את  שהשיג 

ואף  בעיות,  לפתרון  שונות  באסטרטגיות  השתמשו 

השתמשו בשיקולים המתקבלים על הדעת. פעילות כזאת 

המשתתפים  את  מאתגרת  משחק,  של  בסוג  שמקורה 

ונותנת להם הזדמנות להיות יצירתיים בשיעורי מתמטיקה, 

ואף להרגיש עצמם כחוקרים צעירים. 

 16 ולסכום   ,)15=6+5+4( אחת  שלישיה  רק  קיימת   15

ומעלה לא ניתן להגיע כלל.

למעשה, הוכחנו שקיים שיבוץ שבו סכום המספרים בכל 

ולא קיימים שיבוצים אחרים שסכום  העיגולים הוא  13, 

המספרים בכל אחד מהעיגולים גדול מ- 13.

בעיה 8

לשבץ  ניתן  יהיה  עבורו  העיגולים  של  אחר  סידור  מצאו 

ביותר  הגדול  המספרים  שסכום  כך   6-1 המספרים  את 

האפשרי יהיה 15 )בכל אחד מהעיגולים(.

פתרון

מניתוח של סרטוט 7 נגלה, כי יש מספר אחד שמשתתף 

בשלושה סכומים )נמצא בתוך שלושה עיגולים( – F, שני 

מספרים שמשתתפים בשני סכומים )נמצאים בתוך שני 

D,E, ושלושה מספרים שמשתתפים בסכום   – עיגולים( 

 .A,B,C  – בלבד(  עיגול אחד  בתוך  )נמצאים  בלבד  אחד 

סה"כ סכום כל ה"עומסים" )הניצול של המספרים( – 10. 

כדי לנסות להגדיל את הסכום בתוך כל אחד מהעיגולים 

עלינו ליצור מצב שבו על המספרים יש יותר "עומסים" - 

השתתפות רבה יותר של המספרים בסכומים.

אחד המצבים מוצג בסרטוט 11:

סרטוט 11: 

A
FD

BE

C

אפשר לראות שבמקרה זה מספר אחד משתתף בשלושה 

שלושה   ,F  – עיגולים(  שלושה  בתוך  )נמצא  סכומים 

שני  בתוך  )נמצאים  סכומים  בשני  משתתפים  מספרים 

עיגולים( – D,C,E, ושני מספרים המשתתפים בסכום אחד 

בלבד )נמצאים בתוך עיגול אחד בלבד( – A,B. סה"כ סכום 

כל ה"עומסים" )הניצול של המספרים( - 11. 

כעת עלינו לחפש מבין המספרים 6-1  את כל השלישיות 

והרביעיות שסכומן 15.
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פינה של הפתעה
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הצעה לשאלות חקר נוספות:
פיטר סמובול, יוסף חפץ, רן שקלר, יונתן חשפר

בן עשר ספרות המקיים את התנאים . 1 מצאו מספר 

הבאים: כל ספרה מ- 0  עד 9 מופיעה בו פעם אחת 

הן  המספר  של  הראשונות  הספרות  שתי  בלבד; 

הספרות  שלוש   ,2 ב-  המתחלק  דו-ספרתי  מספר 

תלת-ספרתי  מספר  הן  המספר  של  הראשונות 

.10 ב-  מתחלק  עצמו  והמספר   ...,3 ב-   המתחלק 

מצאו שלושה מספרים תלת-ספרתיים, שבכל אחד . 2

)משמאל  עולה  בסדר  מסודרות  הספרות  מהם 

וסכום אותם שלושת המספרים הוא מספר  לימין(, 

לימין(.  )משמאל  יורד  בסדר  מסודרות   שספרותיו 

מצאו k מספרים k ספרתיים, כאשר בכל אחד מהם . 3

לימין(,  )משמאל  עולה  בסדר  מסודרות  הספרות 

שספרותיו  מספר  הוא  המספרים   k אותם  וסכום 

מסודרות בסדר יורד )משמאל לימין(. 
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