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דבר המערכת

קוראים יקרים שלום,
אני שמח ונרגש להגיש לכם את גיליון  30של "מספר חזק
".2000
להזכירכם ,החל מינואר  2017כתב העת "מספר חזק
 "2000קיבל סטטוס של כתב עת שפיט ומופיע ברשימת
כתבי עת שפיטים שמתפרסמת על-ידי ות"ת .לפיכך
חוקרים רבים מבקשים לפרסם את עבודותיהם בכתב
העת .לפעמים העומס שנוצר במערכת גורם לעיכוב במתן
תשובות השופטים .אנחנו מבקשים מהכותבים להתאזר
בסבלנות ,ומבטיחים שכל פנייה תיענה בהקדם האפשרי.
כמתמטיקאי וכחובב חידות מתמטיות ,אני בוחר לשתף
אתכם ברעיונות מתמטיים שהעליתי בזמן העבודה
על הגיליון הנוכחי וסביב המספרים ( 30מספר הגיליון
הנוכחי) ו( 2019 -השנה בה הגיליון יוצא לאור).
השאלה הראשונה ששאלתי את עצמי היא :האם יש
קשר בין המספרים  2019ו ?30 -אכן ,שניהם מתחלקים
ב 3 -ובכתיבה של שניהם יש את הספרה  .0בכתיבה של
כל אחד מהמספרים יש רק ספרה אחת שהיא מספר
ראשוני .הקשר הזה לא נראה חזק מספיק ,המשכתי
לחפש ואז מצאתי את הקשר הבא .30=20+1+9 :השאלה
הבאה שמתבקשת היא :האם יתקיימו קשרים דומים
לקשר זה בשנים הבאות? מהבדיקה שערכתי לא נמצאו
פתרונות לעשרות השנים הקרובות...
את החידה הבאה הקשורה למספר  2019מצאתי בתחרות
שנתית של "קנגורו" לכיתות ה'-ו':

בשעון הדיגיטלי מוצגת השעה .20:19
איזו שעה יראה השעון בפעם הבאה
כאשר תופענה אותן הספרות בדיוק?

)(B

)(A

)(D

)(C

)(E

אנו מזמינים אתכם לשלוח אלינו חידות שאהבתם ונשמח
לפרסם אותן במדור "בעיות מתמטיות" בגיליונות הבאים.
להזכירכם ,כתב העת "מספר חזק  "2000הוא כתב
עת היוצא לאור מזה כ 18 -שנה והוא מיועד למורים
למתמטיקה ולכל העוסקים בהכשרה ובהתפתחות
מקצועית של מורים למתמטיקה לבית הספר היסודי,
כמו גם לסטודנטים בהוראת המתמטיקה .מטרת כתב
העת היא :לטפח ולפתח את קהילת המורים ,לחשוף את
המורים לחומרים מעשיים ועיוניים כאחד ,להעשיר את
הידע שלהם ולתרום להתפתחותם המקצועית.

אנחנו מזמינים את כל העוסקים
בחינוך מתמטי בבית הספר היסודי
לשלוח אלינו מאמרים לגיליון
הבא  -מספר  ,31שיוקדש כולו
לנושאים בתחום הגיאומטריה
בבית הספר היסודי.
לפני הפרסום ,כל מאמר יעבור הליך של שיפוט עיוור של
שני שופטים לפחות.

בגיליון  30יש מבחר עשיר של מאמרים:
המאמר "תרגילי חיבור פלינדרומיים על לוח המאה",
נכתב על-ידי איליה סיניצקי ומרינה סיניצקי .המאמר
מציג רעיונות חדשים לפעילות עם מספרים פלינדרומיים
הן על לוח ה 100 -והן בשילוב מחשב בסביבתEXCEL.
המאמר "גילוי כיתתי :הפרש מספר ו"-היפוכו"" נכתב
על-ידי אלכס פרידלנדר ומציג פעילות מעניינת סביב
הפרש בין מספר למספר שכתוב באותן ספרות אך בסדר
הפוך.
במאמרם של ענת קלמר-שורץ ועידן טל "הנגשת בעיית
חקר בעזרת גאוגברה" ,ימצא הקורא רעיון מקורי לפתרון
בעיית חקר באמצעות שימוש בתוכנת .GeoGebra
במאמר "הוראת מיומנויות של ניתוח שיח לפיתוח
חשיבה רפלקטיבית ביקורתית בקרב מתכשרות
להוראת מתמטיקה בבית הספר היסודי" ,מציגות
המחברות :אורית ברוזה ,אריאל ליפשיץ ,שירלי עצמון
ורוזי נעמתי ,מחקר שבדק את הלמידה של סטודנטיות
להוראת מתמטיקה בעזרת ניתוח פרוטוקולי שיח
מתמטי שלהן עם התלמידים.
המאמר "זיהוי גבהים במשולשים וזמני התגובה
לזיהוים בקרב תלמידי כיתות ו'" ,נכתב על ידי נאדר
חילף ומחמד אבו נג'א .המאמר מציג מחקר שבו בדקו
החוקרים את השאלה :האם דימוי מושג הגובה ממשיך
להשפיע על שיפוטי התלמידים ועל זמן התגובה שלהם
גם לאחר הלמידה?
במאמרן של מיכל סרי וחנה סביון" :מה בין תרגיל ודרך
כתיבת פתרונו?" ,ימצא הקורא מחקר שמטרותיו ללמוד
התייחסויות מורים בחינוך היסודי והעל-יסודי לפתרון
תרגיל חשבוני המכיל שני סוגי סוגריים וארבע פעולות

חשבון במספרים שלמים.
מאמרו של אביקם גזית "מכל תלמידי השכלתי-חלק ב
והפעם :שלושה נפלאו ממני וחמישה לא ידעתים..."
הינו המשך למאמרו מגיליון  28ובו החידה הישנה קיבלה
חיים חדשים.
אני רוצה להודות לכל השותפים לתהליך ההוצאה לאור
של גיליון זה :לכותבי המאמרים ,שדאגו לשתף ולהעשיר
את הידע המתמטי והידע הפדגוגי של ציבור אנשי החינוך
המתמטי ,וכמובן לחברי המערכת ,שקראו בעיון כל
מאמר ,העירו ,האירו ותרמו מזמנם ומניסיונם המקצועי
להשבחת המאמרים בכתב העת .תודה רבה!
אנחנו מקווים שתיהנו מהקריאה ושתיקחו חלק ביצירת
הגיליון הבא.

בברכה,

ד"ר מארק אפלבאום ,עורך כתב העת,
מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי ,אוניברסיטת חיפה

תגובותיכן ותגובותיכם לכתב העת,
חשובות לנו מאוד.
אנא מלאו את טופס המשוב.
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תרגילי חיבור פלינדרומיים על לוח המאה
איליה סיניצקי ומרינה סיניצקי
"תנו לי את לוח המאה ולוח הכפל ,ואדגים בהם את כל
המתמטיקה של בית הספר היסודי".
(ד"ר ג'וני אוברמן)

מבוא
מאמר קצר זה נכתב בעקבות מאמר שפורסם בכתב
העת מספר חזק ( 2000יצחק וקורופטוב .)2018 ,באותו
המאמר הוצגו פעילויות מגוונות לתלמידי כיתה ד' ויישומן
המעניין מאוד בכיתה .הנושא המרכזי שנדון באותו
המאמר הוא מצבים פלינדרומיים בעולם המספרים.
נושא זה ,טענו ובצדק מחברי המאמר ,מהווה אתגר לא
רק עבור תלמידי כיתה ד' אלא אתגר בכלל .במאמר
הוזכרה בעיה לא פתורה ,שהיא דוגמה מצוינת ליופיו של
עולם המספרים ומדגישה את העובדה שלעיתים בעיות
שנראות פשוטות למדי ,הן עמוקות וקשות עד כדי כך
שאין להן פתרון במשך מאות שנים.
המאמר של עמיתינו הנ"ל הציב לנו אתגר דידקטי :פיתוח
"קדימה ואחורה" (מאפיין בולט של פלינדרומים) לאחד
הרעיונות המוזכרים במאמר .במאמר הנוכחי מוצגים
תרגילי חיבור פלינדרומיים המיועדים לתלמידי כיתות
ב' ו-ג' ("אחורה") ,ובמאמר המשך יוצגו פעולות חשבון
במספרים פלינדרומיים אחרים המיועדות לתלמידי
כיתות ה' ו-ו' ולמוריהם .באופן מפתיע למדי מתברר,
שלוח המאה שמהווה כלי עזר דידקטי מוכר כל כך למורים
ולתלמידים ,בנושאים רבים במתמטיקה  -ערכו מוכח גם
בתרגילי חיבור וחיסור פלינדרומיים .בהקשר ללוח המאה
מוצגת במאמר זה גם פעילות בשילוב מחשב בסביבת
( EXCELפעילות זו אינה מצריכה בקיאות בתוכנת
.)EXCEL
בכל שפה כתובה קיים "הסכם קריאה" המגדיר את
כיוון הקריאה .עם זאת ,בכל שפה יש מילים או ביטויים
שלמים שקריאתם "בכיוון ההפוך" משמרת את ערכם.
את המילה פלינדרום (" )palindromeהכניס" במאה
ה 17 -לשפה האנגלית המשורר בן ג'ונסון ,והיא מהווה

צירוף של שתי מילים בשפה היוונית"( palin :שוב")
ו"( dromos-כיוון") .דוגמאות מרתקות לפלינדרומים
ולקשר ביניהם ,מוצגות
בשפה העברית ,במתמטיקה ֶ
במאמרו של גזית (.)2004
במאמרם של יצחק וקורופטוב ( )2018מוזכרים תרגילים
של חיבור פלינדרומים ,כמו למשל  .46+53=35+64לא
קשה להגדיר את התנאים להרכבת סכומים ,הפרשים
ומכפלות כדוגמת משוואה זו בדרך אלגברית (סיניצקי
ואילני ,2014 ,עמ'  .)317-315במאמר הנוכחי ,הנושא
מוצג כפעילות אשר מיועדת לתלמידים צעירים
 פעילות לגילוי על לוח המספרים( .המשפטיםהמודגשים במאמר הם הערות מתמטיות ודידקטיות
המיועדות למורה).

הבניית סכומים פלינדרומיים על לוח
המאה
בכיתות א' ו-ב' לוח המאה משמש כמודל דידקטי
מוביל להבניית תובנות באשר למבנה העשרוני של
המספר ,לערך שספרה מייצגת במקומות שונים שלה,
בכתיבת המספר (לפי המבנה העשרוני) וכן הלאה.
המשימות ה"משעשעות" שעניינן המספרים והתרגילים
הפלינדרומיים אמורים לסייע בהבניית תובנות הלומדים
בנושאים החשובים האלה.
רקע
בקריאת מספרים בשפה העברית ,מקובל לציין תחילה
את הערך הגדול ביותר במספר ולבסוף את הערך הקטן
ביותר .כך למשל במספר  ,84קוראים תחילה את העשרות
("שמונים") ואחר כך מוסיפים את היחידות הבודדות
("וארבע") .דרך קריאה זו אינה היחידה האפשרית
ובשפות אחרות (כמו למשל בערבית) ,הקריאה היא
רֹומים הם מספרים
"בכיוון ההפוך" .מספרים ָּפלִ ינְ ְד ִ
שקריאתם בכיוון ה"הפוך" מביאה לאותה התוצאה ,כמו
למשל המספר ( 1221בניגוד לקריאה "בכיוון ההפוך" של

מספר חזק  | 2000גיליון מספר  | 30יוני 2019

עמוד 9

מספר לא פלינדרומי דוגמת  – 421בקריאה זו מתקבל
ערך אחר.)124 ,

מספרים פלינדרומים על לוח המאה
מובן כי כל מספר חד-ספרתי הוא פלינדרומי ,שכן ספרה
יחידה קובעת את "שמו" .קיימים גם מספרים פלינדרומים
דו-ספרתיים ובאלה שתי הספרות זהות .מבט בלוח המאה
מגלה כי כל המספרים האלה ממוקמים על קו ישר אחד
– האלכסון הראשי של הלוח (ראו איור  .)1הערה :מדובר
על לוח מאה אשר כולל את המספרים  0עד  .99אם
לוח המאה הנבחר כולל את המספרים  1עד ,100
אזי הקו הישר שצוין לעיל מקביל לאלכסון הראשי
(בלוח זה נמצאים על האלכסון הראשי המספרים ,1
.)100 ...23 ,12

איור :1
מספרים פלינדרומיים דו-ספרתיים
על לוח המאה
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
סכומים ותרגילי חיבור פלינדרומיים פשוטים
אם ננסה למצוא את הסכום של שני מספרים כנ"ל
(מספרים פלינדרומיים דו-ספרתיים ששתי הספרות בהם

עמוד 10
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זהות) ,נגלה כי את תרגיל החיבור אפשר לקרוא בכיוון
ההפוך ללא שינוי במשמעות התרגיל.44+33=33+44 :
רק סדר המחוברים משתנה ,ואילו ערך הסכום נשמר.
אם גם הסכומים האלה הם מספרים דו-ספרתיים ,אזי
הם בעצמם מספרים פלינדרומים .לפיכך אפשר לרשום
את השוויון הקודם באופן הבא .44+33=77=33+44 :אם
ערך הסכום של שני מספרים פלינדרומים ,דו-ספרתיים
נמצא במאה השנייה ,אזי לא יתקבל סכום פלינדרומי
לכל זוג של מחוברים פלינדרומים .כך למשל ללא ספק
מתקיים השוויון  ,88+44=44+88אך את הסכום המתקבל
( )132אי-אפשר לקרוא "בכיוון ההפוך" (כיוון שכל
אחד מהמחוברים מכיל כמות זהה של עשרות ושל
יחידות בודדות ,אזי הוא כפולה של  .11לפיכך גם
סכומם מתחלק ב .11-המספר הפלינדרומי היחידי
במאה השנייה אשר מתחלק ב 11-הוא  .121לפיכך
בתרגילים  22+99 ,33+88 ,44+77 ,55+66גם ערך
הסכום הוא פלינדרום).
מעניין לנסות להרכיב תרגילי חיבור פלינדרומיים
שסכומם זהה ,בלי "להתייחס" כלל לסכום זה .במילים
אחרות ,אנו מעוניינים בתרגילים אשר אפשר לקרוא
אותם "בכיוון ההפוך" בלי שהתוצאה תשתנה .אם ערך
הסכום אינו ידוע ,אזי "לא חשוב לנו" אם ערך זה הוא
מספר פלינדרומי ( )99או לא (.)132
הרכבת תרגילי חיבור פלינדרומיים ללא שינוי ספרות
נתחיל באחד הסכומים שכבר ידועים לנו( 22+66 ,סכום
זה שווה ל ,66+22-כמובן) .עתה ננסה להרכיב סכום
(תרגיל חיבור) אחר משני מספרים דו-ספרתיים הכוללים
את הספרות הללו .האפשרות היחידה לעשות זאת היא
באמצעות החלפת ספרות היחידות בין המחוברים ,כלומר
להרכיב את הסכום  .26+62באופן מפתיע גם הסכום הזה
הוא פלינדרומי :קריאתו "בכיוון ההפוך" זהה לקריאתו
ה"ישרה" (.)26+62=26+62
נתמקד כעת במיקום המחוברים בלוח המאה .המחוברים
של הסכום המקורי  ,22+66נמצאים על הקו הישר אשר
מכיל מספרים בעלי שתי ספרות זהות .והיכן נמצאים
המחוברים של הסכום החדש? המחובר הראשון ,26 -

מתקבל באמצעות תזוזה של המספר  22ארבעה צעדים
ימינה בשורת הלוח .המחובר השני  ,62 -הוא תוצאת
התזוזה של המספר  66ארבעה צעדים בכיוון ההפוך –
שמאלה (ראו איור  !)2מובן שבשינוי זה גם הסכום
עצמו (תוצאת התרגיל) נשמר ,כי הגדלת מחובר
אחד ב 4-מלווה בהקטנת המחובר האחר ב.4-
יתרה מזאת ,את המעבר מהסכום  22+66לסכום 62+26
אפשר לפרש כ"תזוזה" בעמודות :המספר  62מתקבל
באמצעות תזוזה של המספר  22ארבע שורות (או
צעדים) "למטה" באותה העמודה בלוח המאה ,והמספר
 26מתקבל באמצעות תזוזה של המספר  66ארבע שורות
(או צעדים) "למעלה" באותה העמודה בלוח המאה (כל
שינוי כזה מבטא הוספה או הפחתה של  40עבור
המחובר המתאים).

איור :2
מהסכום 22+66
לסכום ( 26+62תזוזות בחיצים בתוך השורות)
ולסכום ( 62+26תזוזות בחיצים בתוך העמודות)
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70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
הרכבת תרגילי חיבור פלינדרומיים נוספים על לוח
המאה
עתה ננסה לבצע שינוי אחר במחוברים הנתונים 22 ,ו:66-

"נזוז" רק שלושה צעדים ימינה מ 22-ושלושה צעדים
שמאלה מ( 66-ראו איור  .)3המספרים המתקבלים הם
 25ו ,63-והתרגיל המתקבל  25+63הוא תרגיל חיבור
פלינדרומי .25+63=36+52 :אם נתבונן בערך של הסכום
המתקבל ,לא נתקשה להבין את הסיבה לקבלת ערך זה.
הערך של הסכום נשמר וזהה לערך הסכום  .22+66כמות
היחידות שהמחובר הראשון גדל בה (תזוזה ימינה בשורה
בלוח המאה) ,זהה לכמות היחידות שהמחובר השני קטן
בה (תזוזה שמאלה בשורה בלוח המאה) .אותו הערך -
 88במקרה הנוכחי ,יישמר גם אם נערוך שינוי באמצעות
"תזוזות" של המספר לא בשורות ,אלא בעמודות :את
המחובר  22נגדיל ב ,30 -ובהתאם לכך נקטין ב 30 -את
המחובר .66

איור :3
מהסכום 22+66
לסכום ( 25+63תזוזות בחיצים בתוך השורות)
ולסכום ( 52+36תזוזות בחיצים בתוך העמודות)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
ברור כי ישנן אפשרויות רבות ל"תזוזות" משמרות כאלו.
כך לדוגמה אפשר לא רק להגדיל את המספר  ,22אלא
גם להקטין אותו – אם נישאר באותה השורה בלוח
המאה( .כמו כן חשוב שספרת היחידות לא תשתנה
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עמוד 11

ל .0-במקרה הנדון נקבל תרגיל פלינדרומי דוגמת
 ,20+68=86+02ומובן שצורת כתיבה כזו של מחובר
חד-ספרתי [ ]2היא בעייתית).
ִמגוון תרגילי חיבור פלינדרומיים על לוח המאה
בלוח המאה ,רשומים אפוא הרבה מאוד תרגילי חיבור
שאפשר לקרוא אותם בשני הכיוונים ,ללא שינוי ערך
הסכום שלהם ויש לנו דרך לגלות אותם .נבחר לדוגמה
את המספר  85ונדגים :בשורתו בלוח המאה הוא מרוחק
שלושה צעדים (שמאלה) מהמספר  88ששתי ספרותיו
זהות" .בני זוג" אפשריים של  85לתרגיל חיבור פלינדרומי
הם אפוא מספרים דו-ספרתיים המרוחקים בשורתם
בלוח המאה שלושה צעדים (ימינה) מהמספרים
באלכסון הראשי של הלוח (ראו איור .)4

איור :4
מחוברים אפשריים להבניית תרגיל חיבור
פלינדרומי עם המחובר 85
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איור :5
דוגמה לרכיבי תרגיל חיבור פלינדרומי
( )85+36=63+58על לוח המאה
קריאה "ישרה" (מספרים המסומנים בירוק)
וקריאה "הפוכה" (מספרים במשבצות המסומנות בירוק)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

סיכום ושאלות להמשך הדרך

אחרי בחירת המחובר הנוסף מתקבל תרגיל חיבור
פלינדרומי ,כמו למשל  .85+36ב"קריאה הפוכה" של תרגיל
זה מתקבל התרגיל  ,63+58וראו זה פלא.85+36=63+58 :
אולם הנס של לוח המאה אינו נגמר ונשאלת השאלה:

עמוד 12

מה נגלה אם נתבונן במיקום ההדדי בלוח המאה של
המחוברים בתרגילים שהתקבלו )85+36( ,ו)63+58(-
(ראו איור  ?)5המיקום של  58ביחס לאלכסון הראשי הוא
"תמונת ראי" של מיקום  85ביחס אליו! והמיקום של 63
הוא "תמונת ראי" של מיקום  36ביחס לאותו האלכסון!
במילים אחרות ,המחובר הראשון  85 -בתרגיל החיבור
הפלינדרומי ,נמצא בשורה התשיעית ובעמודה השישית
של לוח המאה שלנו ,והמחובר השני בתרגיל התואם -
 ,)58נמצא בשורה השישית ובעמודה התשיעית של לוח
המאה .זיקה דומה מתקיימת גם במחוברים האחרים.
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לאחר הגילויים היפים הגיע הזמן ליהנות מהמחשה של
כל התוצאות .בחרו ביישומון (קובץ אקסל) שבקישור
זה את המספר הדו-ספרתי אשר ברצונכם להרכיב איתו
תרגיל חיבור פלינדרומי .מצאו אותו על לוח המאה ובדקו

את האפשרויות לבחירת המחובר הנוסף .לאחר שתבחרו
את המחובר השני ,יסומן על הלוח גם זוג המחוברים
האחר בתרגיל הפלינדרומי המורכב .כדאי לנסות לשחק
ולגלות דברים שדילגנו עליהם .הנה שאלות לדוגמה:
האם בתרגיל חיבור פלינדרומי ייתכנו שני מחוברים
מאותה השורה בלוח המאה? אולי יש ביישומון מקרים,
שזוג המחוברים השני לא מסומן בהם  -האם זו טעות?
במאמר זה הוצגה פעילות על לוח המאה שהתמקדה
בהבניית סכומים פלינדרומיים ,כלומר תרגילי חיבור
המאפשרים את קריאתם גם "בכיוון ההפוך" .אנו
מציעים כמה כיווני המשך לפעילות זו:
•הבניית תרגילי חיבור פלינדרומיים הכוללים
מספרים תלת-ספרתיים או רב-ספרתיים (מתברר
כי במספרים תלת-ספרתיים הדבר פשוט באופן
מפתיע);
•הבניית תרגילי חיסור פלינדרומיים של מספרים דו-
ספרתיים (גם כאן ללוח המאה יש תפקיד מרכזי);
•הבניית תרגילי כפל פלינדרומיים ובדיקת השאלה
האם הדבר אפשרי בכלל? (כן ,הדבר אפשרי.
כלי עזר לפתרון תרגילים כאלה מוזכר במוטו של
המאמר ותיאורו יפורט במאמר המשך).

מקורות
•גזית ,א' ( .)2004הוראת מתמטיקה ,עניין ויופי –
הילכו יחדיו ,ואולי לא נועדו? בתוך ש' גורי-רוזנבליט
(עורכת) ,מורים בעולם של שינוי :מגמות ואתגרים
(עמ'  .)389-356תל-אביב :האוניברסיטה הפתוחה.
•יצחק ,מ' וקורופטוב ,א' ( .)2018פלינדרומים :אתגר
לתלמידי כיתה ד׳ ,וגם לפרופסורים במתמטיקה.
מספר חזק .55-48 ,29 ,2000
•סיניצקי ,א' ואילני ,ב' ( .)2014שימור ושינוי :תובנות
אלגבריות בעולם המספרים והצורות .תל-אביב :מכון
מופ"ת.
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עמוד 13

פינה דידקטית

גילוי כיתתי:
הפרש מספר ו-״היפוכו״
ד"ר אלכס פרידלנדר

חבר בצוות קבוצת המתמטיקה,
המחלקה להוראת המדעים  -מכון ויצמן

עמוד 14
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גילוי כיתתי :הפרש מספר ו”-היפוכו”
אלכס פרידלנדר
מבוא
הרעיון לפעילות הזאת “צץ” בעקבות בעיה מילולית
כמעט סטנדרטית שמצאתי בספר לימודים לחטיבת
הביניים:
ספרת העשרות של מספר דו-ספרתי גדולה ב3-
מספרת היחידות שלו .ההפרש בין מספר זה ובין
המספר הכתוב באותן הספרות בסדר הפוך הוא .27
מצאו את המספר או את המספרים המקוריים.
פתרון הבעיה בדרך אלגברית הוא יחסית פשוט ,אך
התוצאה הפתיעה אותי .אתם מוזמנים לנסות את כוחכם
או להסתכל בנספח – אם כי הדבר אינו דרוש למעקב
אחרי תיאור הפעילות בהמשך – ואולי אף יקלקל את
אלמנט ההפתעה...
הפעילות המתוארת כאן היא התאמה של הבעיה
הזאת לתלמידי בית-הספר היסודי ,ובמידה מסוימת אף
הרחבתה.

הפעילות
בשל היותה פעילות מדורגת ,מורים יכולים להפסיק את
הפעלת המשימה בכיתה בכל שלב ,בהתאם לשיקולים
הקשורים בגיל וברמת היכולת המתמטית של תלמידיהם.
תיאור המהלך כאן כולל את שיח המורה (בכתב ירוק)
ופעולות המורה ותגובות צפויות של תלמידים (בכתב
רגיל).
הפעלה
•[מחלקים פתקית אחת או שתיים (רצוי דביקה) לכל
תלמיד/ה].
כתבו בבקשה על החלק העליון של הפתקית
מספר דו-ספרתי כרצונכם ,בתנאי ששתי ספרותיו
שונות זו מזו.
[בודקים שההוראה הובנה ,ושהתלמידים כותבים
בכתב קריא ויחסית גדול].

•עכשיו ,כתבו מתחת למספר שבחרתם מספר
הכתוב באותן ספרות ,אך בסדר הפוך.
למשל [מדביקים פתקית ריקה על הלוח וכותבים
עליה] אם המספר שבחרתי הוא  ,83אכתוב מתחתיו
את המספר  ;38אם בחרתי  ,70המספר ההפוך הוא
חד-ספרתי .7
[בודקים שההוראה הובנה].
•בשלב הבא ,חשבו את ההפרש בין המספר הגדול
יותר לבין המספר הקטן יותר מבין השניים – כתבו
אותו בכתב גדול יותר והקיפו אותו בעיגול .בדוגמה
שלי [כותבים על הפתקית שעל הלוח – ראו איור ].1
אכתוב  45כהפרש בין  83ו 38 -ואקיף אותו בעיגול.
•הדביקו את הפתקית שלכם על הלוח.
[ראו דוגמה באיור ].2
•הציעו דרך לסידור הפתקיות בקבוצות (בעמודות).
במקרה של פתקיות זהות ,נניח אותן אחת על-גבי
השנייה.
[בדרך כלל ההצעה היא סידור לפי ההפרשים
שהתקבלו – ראו דוגמה באיור ].3
•האם קיבלנו את  18כהפרש בין מספר והיפוכו?
האם קיבלנו את  31כהפרש?
[אם מספר הפתקיות גדול דיו ,יש סיכויים גבוהים
ש 18 -יופיע כהפרש על מספר פתקיות – לדוגמה,
 ,42 - 24 = 18אך המספר  31לא יתקבל בוודאות
כהפרש בין מספר והיפוכו .במידה ו 18 -אינו מופיע
בין ההפרשים שהתקבלו ,שואלים לגבי הפרש אחר
המופיע על הלוח].
•[מחלקים לכמה תלמידים פתקית נוספת ריקה].
כל אחד מכם בוחר עמודה מסוימת ,ומוסיף לאותה
עמודה ,אם הדבר אפשרי ,פתקית שבה הפרש
מתאים נוסף.
[למשל ,אם בעמודה שבה הפרשים של  72כבר
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מופיעות הפתקיות  91 – 19ו ,80 – 8 -לא ניתן
למצוא דוגמה מתאימה נוספת לעמודה זאת].
דיון
•האם לדעתכם ,ישנן עמודות של הפרשים בין
מספר והיפוכו שאינן מופיעות על הלוח שלנו ,אך
היו יכולות להתקבל ,לו היינו בודקים הפרשים של
מספרים דו-ספרתיים נוספים?
[למשל ,בדוגמה שבאיור  3לא התקבלו ההפרשים
 72 ,63 ,54ו .81 -התשובה היא יחסית פשוטה ,אם
בשלב זה התלמידים כבר גילו שההפרשים האלה
חייבים להיות כפולות של  .9במידה ולא ,הם יענו על
השאלה הזאת באמצעות ניסויים עם מספרים דו-
ספרתיים נוספים].
•מהי התכונה המשותפת לכל ההפרשים בין מספר
דו-ספרתי והיפוכו?
[רק בשלב זה מבקשים את ההכללה המפורשת
של החוקיות .ההכללה יכולה להיעשות בשתי
רמות .בשלב זה אפשר להסתפק בגילוי העובדה כי
ההפרשים הם כפולות של ].9
•מהי התכונה המשותפת לכל המספרים היוצרים
את ההפרש  ?18ואת ההפרש ?36
[במקרה הראשון ,ההפרש בין ספרותיהם הוא ,2
ובמקרה השני הפרש הספרות הוא  .4בשלב זה ,אולי
התלמידים יגלו את ההכללה ברמה הגבוהה יותר:
ההפרש בין מספר דו-ספרתי והיפוכו הוא המכפלה
בין  9והפרש ספרותיו].
•לו היינו בודקים את כל המספרים הדו-ספרתיים
בעלי ספרות שונות (מ 10-עד  – )98כמה פתקיות היו
מופיעות בטור של  ?27בטור של  ?45בטור של ?72
[ 7פתקיות 5 ,פתקיות ו 2 -פתקיות בהתאמה.
התשובה מתקבלת על-ידי מיצוי כל זוגות המספרים
בעלי הפרש ספרות מסוים .למשל 27 ,מתקבל מן
ההפרשים בין המספרים שהפרש ספרותיהם 3
ובין היפוכם,63 – 36 ,52 – 25 ,41 – 14 ,30 – 3 :
]96 – 69 ,85 – 58 ,74 – 47

עמוד 16
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הנמקה
מבחינה מתמטית ,כל הכללה של חוקיות חייבת להיות
מלווה בהנמקה המראה כי החוקיות מתקיימת בכל
המקרים אליהם מתייחסת אותה החוקיות .לאחרונה,
הדגש על הסברים והנמקות גדל גם בלימודי המתמטיקה
בבית-ספר היסודי .יחד עם זאת ,במקרה של הכללות
מורכבות ,אפשר להסתפק בהנמקות בעלות היקף
מצומצם יותר .במקרה שלנו ,אפשר להסתפק בהנמקה
לגבי הפרש ספרות מסוים .נדגים זאת באמצעות שתי
הנמקות לכך שאם ההפרש בין הספרות של מספר דו-
ספרתי הוא  ,3אז ההפרש בין מספר זה והיפוכו הוא .27
•ספרת העשרות של המחוסר (המספר הגדול יותר)
גדולה ב 3 -מספרת היחידות .כתוצאה מהחלפת
הסדר בין ספרותיו ,חלים שני שינויים בגודלו:
 -ספרת העשרות שלו קטנה ב ,3 -ולכן המספר קטןב.30 -
 -ספרת היחידות של המספר גדלה ב 3 -ולכןהמספר גדל ב.3 -
כתוצאה משני השינויים האלה ,המספר “ההפוך”
קטן ב 27 -לעומת המספר המקורי ,וההפרש בין שני
המספרים יהיה .27
•כאמור ,ספרת העשרות של המחוסר (המספר הגדול
יותר) גדולה ב 3 -מספרת היחידות.
נוכל לייצג את ספרת היחידות כ , -ואת ספרת
העשרות כ.) + 3( -
אם נצמיד את שתי הספרות ,נייצג את המספר כולו
 ( ) + 3ואת היפוכו (. ) + 3
נציג את ההפרש בין מספר והיפוכו בחיסור במאונך:
 () + 3
( ) + 3
כדי לחסר את ספרות היחידות ,נפרוט עשרת אחת:
( ) + 2( )10+
ותוצאת החיסור תהיה:

() + 3



7

2

–

נציין כאן ,כי במקרים בהם מעריכים שהידע המתמטי
של התלמידים אינו מאפשר יצירת הנמקות מעין
אלה ,יכולים להציג אותן ולהסתפק בהבנתן בלבד ,או
שאפשר לוותר בכלל על שלב ההנמקה.

פיתוח יכולות מתמטיות
בדומה לפעילויות רבות אחרות של גילוי חוקיות ,גם
הפעילות הזאת היא בעלת פוטנציאל לפיתוח יכולות
מתמטיות רבות ומגוונות .לסיכום ,נמנה כאן חלק
מהדרישות המוצבות בפני התלמידים במהלך הפעילות:
•העמקת ההבנה של מושגים – מכירים היבטים
נוספים של המבנה העשרוני ופעולות החשבון
•יכולת חישוב – מבצעים תרגילי חיסור רבים
•חשיבה הפוכה – משחזרים תרגילים בעלי תוצאה
נתונה
•מתן דוגמאות – יוצרים דוגמאות לתרגילים
המתאימים לתנאי נתון
•מיצוי אפשרויות – בוחנים את ההפרשים שהתקבלו
ומוצאים את ההפרשים החסרים
•חשיבה על חשיבה – מפעילים תהליכי בקרה על
העבודה העצמית ועל עבודת החברים
•העלאת השערות – מעלים השערות לגבי החוקיות
הכללית ולגבי הפרשים המתקבלים במקרים
ספציפיים ,ובודקים את נכונותם
•גילוי ,הכללה והנמקה של חוקיות – כאמור,
תהליכים אלה יכולים להתבצע ברמות שונות.

 10 )x + 3( + xמייצג את המספר המקורי.
( 10x + )x + 3מייצג את “המספר ההפוך”.
המשוואה המתאימה לתנאי הבעיה היא:
]10 )x + 3( + x[ – ]10x + )x + 3([ = 27
ותחום הבעיה הוא המספרים השלמים בין  0ל.9 -
לאחר פישוט המשוואה ,כל המחוברים מתבטלים
(כלומר ,מגיעים לשוויון  0 = 0או .)27 = 27
מכך מסיקים כי זאת זהות – כלומר ,זוהי משוואה
שפתרונה הוא כל המספרים שבתחום הבעיה.
לכן המספר הדרוש יכול להיות כל מספר העונה לתנאי
הבעיה (דו-ספרתי שהפרש ספרותיו .)3
נוכל למצוא מספרים אלה באמצעות מיצוי כל
האפשרויות.96 ,85 ,74 ,63 ,52 ,41 ,30 :

איור  - 1הדגמה של הפרש על הלוח

לסיום ,נציין כי דרך ההצגה של השאלות בפעילות זו
נועדה להבטיח דירוג ביכולות המתמטיות הנדרשות בכל
שלב ,וכתוצאה מכך לאפשר גילוי עצמי וקבוצתי מצד
התלמידים ,תוך התערבות מינימאלית מצד המורה.

נספח –
פתרון אלגברי של הבעיה המקורית
 xמייצג את ספרת היחידות של המספר המקורי
 x + 3מייצג את ספרת העשרות של המספר המקורי
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איור  - 2איסוף נתונים
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איור  - 3סידור ההפרשים לפי ערכם
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פינה דידקטית

הנגשת בעיית חקר
בעזרת גאוגברה
ד"ר ענת קלמר-שורץ

מרצה לחינוך מתמטי
באקדמית גליל מערבי ובמכללת אורנים

עידן טל

מורה למתמטיקה
ומומחה לשילוב גאוגברה
בהוראת מתמטיקה

עמוד 20
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הנגשת בעיית חקר בעזרת גאוגברה
ענת קלמר-שורץ ועידן טל
-

Dynamic

תוכנות גאומטריה דינאמית (DGS
 )Geometry Softwareהן תוכנות המאפשרות יצירה

וחקר של בניות גאומטריות .בתוכנות אלה ,התוצר
הוויזואלי אינו ציור בודד של צורה גאומטרית ,אלא תוצר
שיכול לעבור טרנספורמציות תוך שמירה על התכונות
שהוגדרו במהלך הבנייה .דוגמה אחת לתוכנה כזו היא
גאוגברה .בשנים האחרונות פורסמו מחקרים לבחינת
ההשפעה של שילוב תוכנת גאוגברה בתהליכי הוראה
ולמידה בבתי ספר .חלק גדול מהמחקרים בדק תלמידים
בבתי ספר על-יסודיים ,אבל היו גם כאלה שבדקו את
ההבנה של תלמידי בית הספר היסודי לאור למידה
בשילוב גאוגברה .במחקר שפרסמו בו ולאונג ()2016
נבחנה מידת ההשפעה של השימוש בגאוגברה על
הבנת מושג הזווית בבתי ספר יסודיים במלזיה .במהלך
תקופת המחקר ,התבקשו המורים להשתמש בשישה
יישומוני גאוגברה שהוכנו עבורם מראש והותאמו לתכנית
הלימודים .היישומונים האלה כללו יצירת זוויות ומדידת
זוויות במשולשים ובמצולעים משוכללים .הממצאים
הראו ,שהוראה בעזרת יישומונים אלה בגאוגברה ,היתה
יעילה וסייעה להבנת מושג הזווית .החוקרים הסיקו
שהתצוגה הגרפית המתאפשרת באמצעות הכלי
הדינאמי ,עולה לאין ערוך על השימוש הסטנדרטי בנייר
ועיפרון .התלמידים ביקשו להמשיך ללמוד גאומטריה
בדרך דינאמית זו גם בתום המחקר.
במחקר שפרסמו איסמעיל ורחמן ( )2017נבחנה
התפתחות החשיבה הגאומטרית של תלמידי כיתה ב',
שלמדו על צורות דו-ממדיות ותלת-ממדיות באמצעות
גאוגברה .המסקנות הצביעו על רמת חשיבה גאומטרית
גבוהה של התלמידים וזאת על אף שהמבדקים עצמם
נערכו באמצעות נייר ועיפרון ולא בדרך בה נלמד הנושא.
סלורג'י ואו ( )2017חקרו את השפעת הלמידה
באמצעות גאוגברה על רמת ההבנה של מושג השיקוף
( .)Geometrical Reflectionנבדקו  24תלמידי כיתה א'
מבית ספר בינלאומי שכלל תלמידים מארצות הברית,
ניו זילנד ,אנגליה ,קוריאה והודו .המשימה שהם נדרשו

לעשות כללה תהליך של מספר פעילויות:
בהתחלה התלמידים התבקשו לצייר חלקי בניינים
באמצעות גאוגברה.
לאחר מכן הם התבקשו לצייר שיקופים של חלקי הבניינים
שציירו .משימה זו ניתנה לתלמידים לביצוע מבלי שעברו
הכשרה מוקדמת בהפעלת כלי השיקוף בגאוגברה.
בסיום המשימה ביצעו התלמידים מבדק ראשוני.
בהמשך ,הם קיבלו הדרכה בהפעלת כלי השיקוף בגאוגברה.
לאחר מספר ימים התבקשו לחזור על משימת השיקוף,
אך הפעם באמצעות הפעלת כלי השיקוף בגאוגברה.
בסיום ,התלמידים חזרו על המבדק.
ממצאי המחקר מצביעים על כך ,שהשימוש בגאוגברה
קידם באופן משמעותי את הבנת נושא הטרנספורמציות
הגאומטריות בקרב התלמידים ובמיוחד קידם את הבנת מושג
השיקוף .המלצת החוקרים למורים היא :שיש ערך לשילוב
גאוגברה בהוראה ובלמידה של טרנספורמציות גאומטריות.
לאור תיאורים אלה ,עולות השאלות הבאות :באיזה
פורמט מתאים להציג לתלמידים בבית ספר יסודי
את כלי הגאוגברה לצורך התמודדות עם בעיות חקר
במתמטיקה? עד כמה צריך להבנות את פתרון הבעיה
בכלי לפני הגשתה לתלמידים? באיזו מידה להכין
עבורם את הכלי הממוחשב? ועד כמה ניתן לאפשר
לתלמידים בעצמם להוסיף כלים בתוכנה ,בהתאם לצורך
שעולה אצלם? לדוגמה נציג בעיה מתפתחת ,שבמקור
הוצגה ללא מחשב ובאמצעותה נראה את האפשרויות
להתמודדות עם הבעיה בשילוב גאוגברה.

הבעיה
לפניכם שני קווים ,שביניהם עובר קו שבור המכיל נקודת
שבירה אחת ויוצר גבול בין חצרות של שתי משפחות.
המטרה היא :ליצור קו ישר במקום הקו השבור באופן
שבו יישמרו שטחי החצרות של שתי המשפחות .נשאלת
השאלה :היכן יש לשרטט את הקו הישר המסמן את
הגבול? (תמונה .)1
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תמונה :1
הצגת הבעיה

משפחה א

משפחה ב

הצגת הבעיה בעזרת לוח וגיר
לפני כ 20 -שנים צולם שיעור ביפן בנושא שטח משולש.
הכלים שעמדו לרשות התלמידים (כיתה ח) היו נייר,
עפרון וסרגל .בשיעור ביפן ,המורה הזכיר לתלמידים בעיה
בה עסקו בשיעור קודם .הבעיה הקודמת הובילה את
התלמידים למסקנה ,ששטחים של משולשים שונים בעלי
צלע משותפת וגובה באורך זהה לצלע זו ,שווים ביניהם.
לפתרון הבעיה החדשה ,התלמידים קיבלו רמז לשלב את
המסקנה אליה הגיעו בשיעור קודם .המורה הציג את הבעיה
על הלוח (תמונה  )2ושאל היכן יש לשרטט את הקטע הישר
המסמן את הגבול בין שתי החצרות .לאחר הבהרת הבעיה
והקשבה למספר השערות שתלמידים העלו ,המורה ביקש
מהתלמידים לחשוב לבד על הבעיה .המורה צפה ועזר
לתלמידים ברמזים שנתן לדרך הפתרון .לדוגמה ,המורה
שאל את אחד התלמידים" :האם ישנה שיטה המשתמשת
בשטחים של משולשים?" .בשלב מאוחר יותר ,המורה הניח
מספר כרטיסיות עם רמזים לשימוש התלמידים .התלמידים
דנו בבעיה בינם לבין עצמם ,או עם המורה והמורה הזמין
חלק מהתלמידים לשרטט את פתרונותיהם על הלוח (סרט
השיעור באתר המקושר).

לאור הצגת הבעיה בעזרת לוח וגיר עולות השאלות
הבאות:
1.1האם ההתמודדות עם פתרון הבעיה בסביבה
דינאמית ממוחשבת שונה והינה בעלת פוטנציאל
לפתח יותר תובנות ,לעומת התהליך שעברו
התלמידים בשיעור ביפן ,בעזרת נייר ועפרון?
2.2אילו כלים יש להעמיד בפני התלמידים בהתמודדותם
עם הבעיה בסביבה המתוקשבת?
3.3באיזו מידה להכין עבורם את הכלי הממוחשב?
הצגת הבעיה בגאוגברה
בפעילויות שיתופיות באתר גאוגברה ישנן מספר גרסאות
של בעיה זו (לדוגמה ,קישור) .הדרך בה מביאים את הכלי
הדינאמי לתלמיד משותפת לכולן .בעצם הפתרון כבר
נמצא בתוך היישומון ובכל הקלקה של הצעד הבא ,ניתן
להיווכח בפתרון המתהווה .לדוגמה ,ראו תמונה .3

תמונה :3
הבעיה ופתרונה בגאוגברה

Area Field 2 = 761 m2

Area Field 1 = 1632 m2

תמונה :2
הצגת הבעיה על לוח (יפן)
לרשות התלמיד מוצגות שתי תיבות בחירה בוליאניות
()True/False
 Ansאשר מאפשרות להציג ולבטל
Move
סימון ✓ בתוכן .סימון ✓ בתיבת הבחירה ( Moveהזזה),
יגרום להצגת נקודה נוספת על המסך .הזזת נקודה
זו מאפשרת לשנות את גודל שטחי השדות .סימון ✓
בתיבת הבחירה ( Ansקיצור המילה "תשובה") ,תוסיף
תצוגת שני ישרים מקווקווים ומקבילים זה לזה וגם תוסיף
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תצוגת סרגל גרירה אופקי אשר כיוונונו ימינה ושמאלה,
מאפשר לשנות את צורתו של הקו השבור המפריד בין
השטחים ,מבלי לשנות את גודלם .הקווים המקווקווים
המקבילים ,בנויים באופן כזה שאחד מהם מחבר שתי
נקודות הנמצאות על הישרים הלא מקבילים אשר
תוחמים את השדות ,ואילו הישר המקווקו השני מקביל
לישר המקווקו הראשון וגם עובר דרך נקודת השבר של
הקו השבור המפריד בין השדות.

תמונה :4
קבלת הפתרונות

בתצוגה ,בה ניתן לראות את שני הפתרונות לבעיה :פעם
כשגוררים את נקודת השבר של הקו השבור כלפי מעלה
ופעם כשגוררים אותו כלפי מטה.
הצגת הבעיה לכיתות ה-ו
תכנית הלימודים במתמטיקה לבית הספר היסודי
מתייחסת לחישוב שטח משולש ,כחלק ממטרות הוראת
הגאומטריה בכיתה ה" :יודגש כי חישוב שטח  ...של
משולש יכול להיעשות לפי כל צלע והגובה המורד אליה.
לכן ,למשל ,במשולש שונה צלעות יש שלוש אפשרויות
שונות לחישוב השטח ".בציוני הדרך של תכנית הלימודים
מוצגת השאלה הבאה:

תמונה :5
ציוני דרך לתכנית הלימודים ,כיתה ה ,עמוד 40
לפניכם  4משולשים
Area Field 2 = 761 m2

Area Field 1 = 1632 m2

•מבלי לבצע מדידות ,דרגו את המשולשים
לפי גודל השטח שלהם.
•בדקו את הדרוג שקבעתם בעזרת מדידה.

Area Field 2 = 761 m2

Area Field 1 = 1632 m2

ביישומון זה התלמידים עוברים את שלבי הפתרון מבלי
להתמודד עם הבעיה .תמונה  4מציגה את השלב האחרון

בהתאם לתכנית ,נראה שניתן להתמודד עם בעיית
החצרות הנ"ל כבר בכיתה ה כשנותנים כלים מתאימים.
גאוגברה ,ככלי דינאמי ממוחשב עשויה להתאים .אך
נשאלת השאלה :כיצד להנגיש לתלמידים את הגאוגברה
לצורך התמודדות עם הבעיה ,באופן שלא נוביל אותם
לפתרון ומצד שני ,לא נשאיר אותם בסביבה פתוחה מדי?
כלומר ,מהם הגבולות המתאימים להנגיש כלי דינאמי
ממוחשב לתלמידים בבית ספר יסודי?
לצורך הנגשת בעיה זו לתלמידי כיתה ה באופן שתאפשר
לתלמידים לגלות את מרחב הפתרון ,אנו מציעים לבחון
את הדרך הבאה:
הבעיה תוצג בגאוגברה ,עם סרגל כלים פתוח בפני
התלמיד .התלמיד יקבל שרטוט של מצב הבעיה עם
אפשרות להזיז את קו החלוקה המקווקו ולשנות את
הקו השבור המקורי (תמונה  6מקושרת לקובץ גאוגברה
דינאמי להתנסות).
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תמונה :6
קישור לקובץ גאוגברה דינאמי המציג את הבעיה ומאפשר התנסות

משפחה א

משפחה ב

ניתן להציג את הבעיה לאחר שיעורים שבהם התלמידים למדו על שימוש בסרגל הכלים ,או שתוך כדי התנסות של
התלמידים עם הבעיה ,המורה יפתח חלונות הסבר לשילוב כלים רלוונטיים בגאוגברה לאור התפתחות החשיבה של
התלמידים על פתרון הבעיה .כלומר ,המורה יעבור בין התלמידים המתמודדים עם הבעיה בגאוגברה ,יהיה קשוב לצרכים
העולים בשיחות של התלמידים ולאור שיחות אלה יציע כלים רק כאשר הם רלוונטיים לתלמידים .לדוגמה ,ניתן ללמד כעת
את התלמידים לשרטט קווים מקבילים בגאוגברה ,להוסיף את מידות השטח של כל חלק (תמונה  )7ועדיין יהיה בידם
סרגל כלים להמשך בנייה וחקר.

תמונה :7
הוספת קווים מקבילים (קישור)

משפחה א =  270מ״ר
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משפחה ב =  103.8מ״ר

כהכנה לשיעור ,חשוב שהמורה ילמד בעצמו את השימוש
בסרגל הכלים ויתנסה בפתרון בעיות בסביבת גאוגברה.
עבורו קיים מדריך לתוכנת גאוגברה ,המכיל הסבר מפורט
על הכלים כולל דוגמאות וצילומי מסך ,כך שכל מורה ילמד
בהתאם לצורך שלו( .טל ,המדריך העברי לגאוגברה).
בניה כמו זו ,מאפשרת להיווכח כי הזזת קודקוד A
(תמונה  )8לאורך הקטע המקביל לצלע  BCשומרת על
שטח משולש  ABCולכן לא משנה את שטחי חצרות
המשפחות כפי שייווכח התלמיד.

תמונה 9א:
הפיכת המרובע הנתון למשולש בעל אותו שטח

תמונה :8
הוספת קווים מקבילים
B

A

התלמידים שלמדו בשלב קודם להוסיף קווים מקבילים
בגאוגברה ,יוכלו לבדוק את אותו רעיון בבעיית ההמשך
(תמונות 9ב9 ,ג).

C

תמונה 9ב:

B

A1

הפיכת מרובע למשולש בעל אותו שטח

A

A2

C

בעיית המשך
לאחר פתרון הבעיה ודיון בה ,ניתן להמשיך לבעיה
המתבססת על פתרון הבעיה הקודמת :כעת המטרה,
להפוך מרובע למשולש ,תוך שמירה על שטח המרובע
המקורי (תמונה 9א).
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תובנות לסיכום

תמונה 9ג:
הפיכת מרובע למשולש בעל אותו שטח

ניתן להיכנס לסרטון המציג באמצעות אנימציה פתרון
לבעיה דומה ,בה המטרה לשנות משושה למחומש ואחר
כך למרובע ולמשולש תוך שמירה על השטח המקורי
(תמונה .)10

תמונה :10
קישור לסרטון הממחיש מעבר בין מצולעים תוך שמירה על
השטח
S1 = S2
S2
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S1

באיזה פורמט מתאים להציג לתלמידים בבית ספר יסודי
את כלי הגאוגברה לצורך התמודדות עם בעיות חקר
במתמטיקה? עד כמה צריך להבנות פתרון בעיה בכלי
לפני הגשתה לכיתה ומאיזה שלב לאפשר לתלמידים
בעצמם להוסיף כלים בתוכנה בהתאם לצורך שעולה
אצלם?
התחלנו משיעור ביפן עם נייר ,עפרון וסרגל ,בו המורה
נתן לתלמידים להתמודד עם בעיה שהוצגה על הלוח
והוסיף רמזים המתייחסים לשוויון שטחי משולשים בעלי
צלע שווה וגובה שווה לאותה צלע .כלומר ,הסתמכות על
ידע קודם שנבנה.
הראינו דוגמה של פעילות שיתופית מאתר גאוגברה,
לסביבת פתרון של אותה בעיה בתצוגה דינאמית .הרמזים
שנתן המורה בשיעור ביפן הפכו לשרטוטי עזר דינאמיים
שקיבלו התלמידים בגאוגברה .דוגמה זו בגאוגברה דומה
לתהליכי החקר בשיעור ביפן .סרגל הכלים של גאוגברה
לא היה פתוח בפני התלמידים והם לא יכלו ליזום הוספת
קווי עזר ,אלא יכלו להשתמש בכלים שהמורה התיר
עבורם .בדומה לרמזים שנתן המורה ביפן.
בהצעה הנוכחית ,ביקשנו לאפשר לתלמידים לקבוע את
הדרך שלהם לפתרון ,לתת להם אפשרות להוסיף בניות
עזר לפי שיקולים שהם מפעילים מבלי שהמורה יוביל
לדרך הפתרון .בתהליך זה המורה מלמד את התלמידים
לשלב כלים רלוונטיים בגאוגברה בהתאם להתפתחות
הפתרון שלהם ולפי הצורך הנשמע בשיח התלמידים
בכיתה .אנחנו מציעים שלא להכין לתלמידים את
הסביבה מראש ,באופן שזו כבר לא תהיה התמודדות עם
פתרון בעיה אלא הליכה לאור סימני דרך שהוכנו עבורם.
ההצעה היא ללמד בהדרגה כלים רלוונטיים בגאוגברה,
ברגע שאלה עולים כצורך של התלמידים לפתרון.
המטרה היא לאפשר לתלמידים בהדרגה לשלב כלים
אלה באופן עצמאי בבעיות ההמשך .במיוחד הדבר חשוב
כהכנה לגאומטריה הנלמדת בחטיבת הביניים ובתיכון.

מקורות
•

•

•
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במה מחקרית

הוראת מיומנויות של
ניתוח שיח לפיתוח חשיבה
רפלקטיבית ביקורתית בקרב
מתכשרות להוראת מתמטיקה
בבית הספר היסודי
ד"ר אורית ברוזה

ראש התכנית לחינוך לבית הספר היסודי,
מרצה בחוג למתמטיקה
ומדריכה פדגוגית להוראת מתמטיקה,
מכללת לוינסקי לחינוך

אריאל ליפשיץ

מרצה בחוג למתמטיקה
ומדריכה פדגוגית להוראת מתמטיקה,
מכללת לוינסקי לחינוך

ד"ר שירלי עצמון

מרצה בחוג למתמטיקה
ומדריכה פדגוגית להוראת מתמטיקה,
מכללת לוינסקי לחינוך

רוזי נעמתי

מרצה בחוג למתמטיקה
ומדריכה פדגוגית להוראת מתמטיקה,
מכללת לוינסקי לחינוך
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הוראת מיומנויות של ניתוח שיח לפיתוח חשיבה רפלקטיבית
ביקורתית בקרב מתכשרות להוראת מתמטיקה בבית הספר היסודי
אורית ברוזה ,אריאל ליפשיץ ,שירלי עצמון ורוזי נעמתי
תקציר
מחקר זה בודק את הלמידה של  23מתכשרות להוראה
במכללה לחינוך ,בעקבות שימוש במודל אנליטי
שעוצב לצורך ניתוח פרוטוקולי השיח המתמטי שלהן
עם הלומדים .המחקר נערך במסגרת קורס אקדמי
המלווה את ההכשרה המעשית של מתכשרות להוראת
מתמטיקה בבית הספר היסודי .המודל מכיל שלוש
עדשות לניתוח שיח:
1.1עדשה הבוחנת את הדומיננטיות של מתכשרות
להוראה בשיח.
2.2עדשה שממפה את סוגי השאלות והמשובים שלהן
בשיח.
3.3עדשה שמתמקדת בתגובות הלומדים ובביצועי
ההבנה שלהם.
מממצאי המחקר עולה שהתרחש תהליך פעיל ודינאמי
לשינוי פרקטיקות הוראה ופיתוח חשיבה רפלקטיבית
ביקורתית בקרב מתכשרות להוראה.
השינוי התרחש בשני גלים אשר כונו “אדוות ההשפעה”:
1.1גל שמתאר השפעה על מתכשרות להוראה בהיבט
של שיפור איכות השיח ומוביל לתהליך שיח מקדם
למידה תוך הצגת תרחישים היפותטיים.
2.2גל שמתאר השפעה על המתכשרות להוראה
במעגל רחב וגנרי יותר ומתמקד בתפיסת תפקיד
המורה וניהול הכיתה.
המאמר שופך אור על התרומה של הוראת מיומנויות
מחקריות מסוג המודל שהוצג לצורך קידום היכולת
הרפלקטיבית של המתכשרות להוראה וכחלק מהכנתן
להוראה איכותית בכיתה בעתיד.
מילות מפתח :שיח מתמטי ,מתכשרות להוראה ,חשיבה רפלקטיבית
ביקורתית“ ,שיח אחראי/מתחשב”

מבוא
אחד האתגרים בהוראת מתמטיקה בכלל ובהכשרת
מורים למתמטיקה בפרט ,הוא קיום שיח משמעותי אשר
יוביל לתהליכים של הכללה והצדקה .נתונים שנאספו
בשנתיים האחרונות במסגרת שיעורי ההתנסות וחקר
ההתנסות במכללה לחינוך ,מעידים על קושי בקרב
המתכשרות להוראה לקיים שיח מתמטי משמעותי
ומתפתח לשם הבניית ידע מתמטי (כמו למשל אצל
 .)Michaels, O’Connor, & Resnick, 2007השיח
הקיים ,מאופיין בדרך כלל בשאלות סגורות וכתוצאה
מכך בתשובות אשר אינן מובילות להכללות או הצדקות.
חשיבה משותפת של צוות ההוראה ,הובילה לבניית מודל
אנליטי הכולל שלוש עדשות שונות לניתוח פרוטוקולי
שיח (ראה בפרק "הקשר המחקר") .מודל זה פותח
כדי לסייע למתכשרות להוראה לזהות ולהמשיג את
דפוסי השיח ,להסיק מסקנות ולשנות את דרכי הפעולה
בעקבות הניתוח .כל אלה ,מתוך מטרת-על לסייע
למתכשרות להוראה לפתח את היכולת הרפלקטיבית
שלהן כמורות ,בעזרת מתן כלים שיסייעו לבחון את דרכי
ההוראה שלהן.
מטרת מחקר זה היא לבחון את הלמידה שהתרחשה
בקרב המתכשרות להוראה אשר השתמשו במודל
לניתוח שיח .הנחות המחקר הן :ניתוח אנליטי יפתח
מודעות בקרב המתכשרות להוראה לאופן שבו הן
מנהלות את השיח ,ישקף חסמים בפיתוח השיח ,יוביל
לפיתוח תסריטים מיטביים לסיטואציות שלא מוצו ויביא
למציאת מנופים אפשריים לטיוב השיח במהלך שיעורי
החקר .בסופו של דבר ,הניתוח האנליטי ישפר את השיח
המתמטי בכיתות ההתנסות.
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רקע תיאורטי
פרקטיקות של שיח מתמטי אפקטיבי
מתצפיות שערך אלכסנדר ()Alexander, 2008
ביותר ממאה כיתות לימוד (במקצועות שונים ,כולל
מתמטיקה) ברחבי העולם ולאחר השוואה ביניהן ,הוא
הסיק שהפוטנציאל הקוגניטיבי של השיחה בבית הספר,
הולך לאיבוד מסיבות אלה :לרוב ,השיח אינו מערב את
התלמידים ביעילות ,אינו מקדם אותם מבחינה קוגניטיבית
ואינו מציע פיגומים לפיתוח הבנתם .לרוב ,המורה שולט על
הנאמר בשיעור ולא התלמידים וכן בשליטתו גם היכולת
להחליט מי יאמר מה ולמי .לרוב ,השאלות של המורים
הן סגורות ,כך שהתשובות עליהן קצרות  -על פי דפוס
של פנייה-תשובה-משוב (פת"מ או IRF – Initiation-
 .)Response-Feedbackלרוב ,השיחות נוטות להיות
קצרות ולא מתמשכות וזה תיאור שתואם גם דיווחים
בנוגע לשיח בכיתות המתמטיקה (Mercer and Sams,
.)2006; Smith and Higgins, 2006
מייקלס ,אוקונור ורזניק (Michaels, O’Connor and
 )Resnick, 2007השתמשו בביטוי "שיח אחראי/מתחשב"
( )accountable talkכדי לבטא את השיח המתמטי
הכיתתי הרצוי ואת החשיבות של המורה כמוביל השיח.
גישה זו נועדה לערב את התלמידים ולחולל סיטואציות של
דיאלוג שבהן משתתפי השיח קשובים זה לזה ,מתייחסים
אחד לדברי השני ,בונים אחד על רעיונותיו של האחר
ושואלים שאלות כדי להבהיר או להרחיב דעה כלשהי.
המשתתפים יוצרים קשרים בין האמירות שנשמעות בשיח
ומספקים הנמקות והצדקות כאשר מתעוררים מצבים
של אי-הסכמות .תפקידי המורה הם :לעודד שיחה על ידי
שאילת שאלות כגון" :האם למישהו יש משהו להוסיף?"
או "האם מישהו יכול לומר מה שהוא [העמית] אמר
במילים שלו?" ,לבקש הבהרות והסברים לנאמר ,לתת
זמן לחשוב ,לעודד תלמידים שאינם משתתפים על ידי
בקשה לשמוע את דעתם ולעודד הסכמות ואי-הסכמות
בנוגע לרעיון משותף שעלה בקבוצה .צ'אפין ,אוקונור
ואנדרסון ()Chapin, O’Connor and Anderson, 2009
מגדירות חמש פעולות אופרטיביות שעל המורה
למתמטיקה לעשות במהלך השיח המתמטי ,כדי ליצור
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דיון פרודוקטיבי ברוח ה"שיח האחראי/מתחשב":
 – Revoicing1.1המללה ,להגיד במילים אחרות את
האמירה של התלמיד .שאלה לדוגמה" :אז אתה
אומר ש."...
 – Repeating2.2חזרה ,לבקש מתלמיד אחד בקבוצה
לחזור על דברי תלמיד אחר.
– Challenge and Press for Reasoning3.3
אתגור והנמקה ,לאתגר את התלמידים לחשיבה
מעמיקה או לעורר אותם לתת הסבר .שאלה
לדוגמה" :האם אתה מסכים עם מה שנאמר?
מדוע?"
 – Adding on4.4עידוד ,לעודד את התלמידים
להשתתף בשיח על ידי שאילת שאלה כגון" :האם
מישהו רוצה להוסיף משהו/דבר מה?"
 – Waiting5.5המתנה ,לחכות ולתת זמן לחשיבה.
בניגוד לפרקטיקות ההוראה הרווחות ,ועל פי הגדרתו
של אלכסנדר ( ,)Alexander, 2008בדרך זו מתרחש
דיאלוג שבמהלכו המורה פותח בשיחה והוא אינו מסתפק
בתשובות התלמידים ,אלא מעודד אותם לפתח רעיון
שמתבסס על דברי עמיתיהם .בדיאלוג כזה ,נבנות נורמות
חברתיות וסוציו-מתמטיות (.)McClain and Cobb, 2001
נורמות סוציו-מתמטיות אלה ,הן למשל ,הצדקה מתמטית
מקובלת של טענה ,דרכי פתרון מקובלות ,השוואה בין
דרכי פתרון שונות ,תחכום וייעול של דרכי פתרון.
בעשורים האחרונים נעשו ניסיונות לאפיין ולהגדיר את
המונח הצדקות .הספרות המחקרית עוסקת בעיקר בבית
הספר העל-יסודי .כך למשל הראל וסאודר (Harel and
 )Sowder, 2007הגדירו את ההצדקות ,כתהליך המבוצע
על ידי הלומד כדי להסיר ספק בדבר השערה נתונה.
תהליך זה מורכב משני תהליכי משנה :שכנוע והשתכנעות.
בתהליך "שכנוע" ,מסיר הלומד את ספקותיהם של
האחרים .בתהליך "השתכנעות" מסיר הלומד (בעזרתו
או בעזרת אחרים) את ספקותיו שלו עצמו .בבית הספר
היסודי כיום ,ההתייחסות אל ההצדקה כאל תהליך
רווחת מאוד וזאת כדי לסייע בתהליכים של הבניית ידע
וקידום למידה משמעותית .הציפייה היא שההצדקה
תעשה במסגרת הכלים שיש ללומדים ובהלימה לשלבי
ההתפתחות שלהם .כלומר :שימוש בהסבר דרכי הפתרון,

שימוש בדוגמאות תומכות ,שימוש ב"אי דוגמאות"
להפרכת טענות ,שימוש בהגדרות ,הצגת כללים וחוקים
וללא מתן הסברים בתהליכים מורכבים של הוכחות.

איכות ההוראה ובהשבחת חקר העצמי בתהליכי
ההוראה-למידה באמצעות סוגיות הקשורות להוראה
מותאמת בכלל ובתחום המתמטיקה בפרט.

שימוש בכלי מחקר לקידום תהליכים רפלקטיביים
בהכשרת מורים
השימוש ברפלקציה ,מקדם את יכולות המורה ללמוד
מהניסיון ,ליזום שינויים ולהיות מודע יותר להבנות שלו
(.)Shulman & Shulman, 2004; Fox, White & Kidd, 2011
מחקרים רבים עשו שימוש בתצפיות וידאו משותפות
לניתוח אינטראקציות מורה-תלמידים או בתמלולי שיעורים
של מורים כדי לאפיין סגנונות הוראה שונים ,לבחון הלימה
בין תכנון וביצוע מטרות השיעור וגם כדי לבחון הזדמנויות
להוראה שלא מומשו (Santagata & Yeh, 2013; Spitzer,
.)Phelps, Beyers, Johnson, & Sieminski, 2011
התהליך הרפלקטיבי המשלב ניתוח עומק מחקרי ,תורם
להבנת תהליכים של “הבנה מצבית” (.)Korthagen, 2010
בכך הופכת ההתנסות לא רק למקום של ניסוי מיומנויות
הוראה אלא גם לשדה חקירת התיאוריה .בנוסף ,הכתיבה
הרפלקטיבית משפרת את כישורי ההכוונה העצמית,
את הידע הקוגניטיבי והמטה קוגניטיבי וגם משפרת את
המוטיבציה (אריאב.)2014 ,

המודל לניתוח השיח
כאמור ,המטרה בבניית המודל הייתה לפתח מודעות בקרב
המתכשרות להוראה לאופן שבו הן מנהלות את השיח
בכיתות ההתנסות ,להמשיג אותו ,לפתח ראייה ביקורתית,
ולקדם שיח פרודוקטיבי ברוח ה”שיח האחראי/מתחשב”
(.)Chapin, O’Connor and Anderson, 2009
המודל מכיל כלים גנריים ,הנשענים על הספרות
ומאפשרים להתמקד באפיזודות שונות בשיח שהתנהל
בשיעור .מטרתם לבחון את סוגי השאלות והמשובים של
המתכשרות להוראה במהלך השיח ולבחון את הקשר בין
הנ"ל לבין ביצועי ההבנה של הלומדים .שלבי העבודה
עם המודל היו כדלקמן:
שלב א':
סימון וכימות מבעי המתכשרות להוראה בלבד לפי
פרוטוקול השיח ותכיפות מבעים אלה באפיזודות השונות.
באמצעות עדשה זו נבחנה הדומיננטיות של המתכשרות
להוראה בשיח (למשל ,שיח פת"מ -פניה ,תשובה ,משוב).
שלב ב':
מיפוי סוגי השאלות והמשובים של המתכשרות להוראה
בשיח :שאלות סגורות ,פרוצדורליות ,פתוחות ,מערערות
או שאלות מסדר חשיבה גבוה המעוררות חשיבה וחקר
(בוזו-שוורץ .)2011 ,משוב מקדם למידה הוגדר כהארכת
השיחה באמצעות שאלות הבהרה ,אתגור התלמידים לדיון
והסבר האחד לשני ,חזרה על דברי התלמיד ,קישור בין
הרעיונות של התלמידים ודיון בטעויות (בוזו-שוורץ;2011 ,
.)Chapin, O’Connor and Anderson, 2009
שלב ג':
קידוד ביצועי ההבנה של הלומדים בשיח :מתן הסבר ,הבאת
דוגמאות ,יישום ,הכללה או הצדקה (פרקינס.)1998 ,
טבלה  1ממחישה את שלושת שלבי הניתוח של אפיזודה.
סימון מבעי המתכשרת להוראה נצבע בצבע ירוק (שלב
א') ,קידוד סוג השאלה או המשוב נרשם בעמודה נפרדת
(שלב ב') וקידוד ביצועי ההבנה של התלמידים נרשם
בעמודה נוספת (שלב ג').

בסקירה האחרונה של רן ( ,)2016אודות חמישה מודלים
שונים של רפלקציה בקרב מורים בארץ ובעולם ,צוינו
קשיים ביישום הפרקטיקה הרפלקטיבית .בין הקשיים
בלטו חוסר הבהירות והאמביוולנטיות הקשורים
לרפלקציה בשיח החינוכי ,לצד הרהורים שטחיים וקשיים
במיקוד בזמן תהליך הכתיבה .לטענתה של רן ,יש צורך
בבניית מודלים פשוטים ובהירים ,המדגימים כיצד ניתן
ליישם את הפרקטיקה הרפלקטיבית בשטח ,בדרך
מעצימה ,מובנית בתוך תכנית הלימודים וכחלק בלתי
נפרד ממנה .במחקר זה נעשה ניסיון בקידום מטרה זו.
הקשר המחקר
המחקר נערך במסגרת קורס “חקר ההתנסות” ,המהווה
חלק בלתי נפרד מן ההתנסות המעשית של מתכשרות
להוראה בבית הספר .הקורס הוא שנתי ,עוסק בהשבחת
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טבלה :1
ניתוח אפיזודה לדוגמה
שורה

דובר

טקסט

סוג שאלה/משוב

216

מתכשרת
להוראה

כמה שעות עברו מהשעה  7ועד השעה ?9

סגורה

217

מ’

2

218

מתכשרת
להוראה

איך את יודעת?

219

מ’

כי זה 9 ,8
(מרימה אצבעות תוך כדי מנייה)

220

מתכשרת
להוראה

אתם מסכימים עם מ’?

221

כולם

כן

222

מתכשרת
להוראה

מה מ’ עשתה כדי לפתור?

223

מר’

ספירת המשך

224

מתכשרת
להוראה

עכשיו ביחד נסו למצוא תרגיל המתאים
לשאלה הזו.

225

זו’

אני יודע! זה  7ועוד מה שווה !9

שאלת המחקר
כיצד השימוש במודל לניתוח שיח ,מקדם יכולת
רפלקטיבית בקרב המתכשרות להוראה?
כאמור ,ההנחה הייתה כי השימוש במודל ישקף
למתכשרות להוראה את השיח שהן מנהלות בכיתה.
בעקבותיו יפתחו המתכשרות להוראה מודעות לשיח
ויאמצו פרקטיקות מתוך הספרות שיסייעו להן לנהל שיח
פרודוקטיבי.

מתודולוגיה
שיטת המחקר מתבססת על המתודולוגיה של מחקרי
העיצוב במדעי הלמידה ( )design-based research
( .)Collins, Joseph and Bielaczyc, 2004בדרך
כלל ,מחקר עיצוב נערך בכמה סבבים לבדיקת
השפעת עיצוב הכלי על הלמידה ,תיקון ועדכון שלו,
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ביצוע הבנה

רפלקטיבית /
מטה-קוגניטיבית
הסבר
עידוד התלמידים
להתייחס זה
לתשובותיו של זה
בצורה מפורשת
באמצעות שאלה
רפלקטיבית /
מטה-קוגניטיבית
הסבר
מבססת חשיבה
מסדר גבוה
יישום
עידון ההיפותזה ובדיקה נוספת .המחקר הנוכחי נעשה
בשני סבבים .הסבב הראשון (פיילוט) שימש להפעלה
של הכלי הראשוני ולאיסוף נתונים ראשוניים .אלה
התמקדו בישימות הכלי לניתוח אשר נבדק במהלך
שיעורי החקר וגם בעבודות הסיכום של המתכשרות
להוראה .בסיום הפיילוט נערך ניתוח ראשוני של
עבודות המתכשרות להוראה והוסקו מסקנות של
צוות המתמטיקה לקראת הסבב השני .מאמר זה דן
בממצאי הסבב השני.

משתתפי המחקר
משתתפות המחקר הן  23מתכשרות להוראת מתמטיקה
הלומדות בשנים ב' ו -ג' במסלול של סטודנטים סדירים
וסטודנטים בהסבה .שתי הכותבות הראשונות של
המאמר ,שימשו מדריכות פדגוגיות של קבוצת המחקר.

כלי המחקר
כלי המחקר כללו  46תמלולים של שיעורים מלאים
מנותחים על-פי שלוש העדשות של המודל הנ"ל (23
מכל סמסטר) 46 ,מערכי שיעורים ו 23 -רפלקציות
מכלילות על תהליך החקר.

ניתוח הנתונים
בתהליך ניתוח הנתונים ,נעשה ניתוח תמטי של ממצאי
עבודות החקר והרפלקציות המכלילות של כל אחת
מהמתכשרות להוראה ,סה"כ  23עבודות .העבודות
קודדו פעמיים על ידי שתי חוקרות ,כל אחת בנפרד,
ונתקבלה התאמה של  95%אחוזים .בניתוח נבחנו
ההיבטים הבאים :א .בחינת קידוד סוגי השאלות שנשאלו
ע"י המתכשרות להוראה בשתי תקופות הזמן ב .בחינת
קידוד ביצועי ההבנה של הלומדים בשתי תקופות הזמן
ג .דיון בקשר בין סוגי השאלות שהמתכשרת להוראה
שאלה לבין תגובות הלומדים ולביצועי ההבנה שלהם.
ד .ההסברים והפרשנות של המתכשרת להוראה לשינוי
שהתרחש ,אם בכלל .ה .היכולת של המתכשרת להוראה
לפתח תרחישים היפותטיים במקומות בהם היא לא
הייתה שבעת רצון מההתקדמות בשיח.

ממצאים
כאמור ,הממצאים המתוארים במאמר זה הם מתוך
הסבב השני של המחקר .לצד דיווחים על תהליך קשה
ומאתגר ,כ 87%-מהמתכשרות להוראה ( 20עבודות),
דיווחו ברפלקציה המכלילה על סיפוק ותחושת משמעות
מהתהליך .מתכנוני השיעורים עלה כי השימוש במונחים:
שאלה מערערת ,שאלה מטה קוגניטיבית ושאלה סגורה
היו שגורים בפי המתכשרות להוראה.
ניתוח פרקי הממצאים והרפלקציות המכלילות ,מצביע
על תהליך פרו-אקטיבי שהתרחש והוביל לשינוי תפיסת
תהליכי הוראה-למידה מעבר להנחות הבסיסיות של
הכלי שביקש לשפר את איכות השיח .למעשה נוצרו
שני "גלי השפעה" .1 :השפעה על רמת המודעות

לשיח בכיתה ,זיהוי תפקיד המורה כמתווך בהבניית
הידע המתמטי בכיתה ,עיצוב מצבי למידה ופתיחות
לתרחישים היפותטיים במצבים בהם השיח לא קידם
למידה .השפעה מסוג זה תכונה "אדווה מקומית".2 .
במעגל רחב וגנרי יותר ,באה לידי ביטוי ההשפעה על
אופן תפיסת המתכשרות להוראה את השפעת השיח על
הנורמות של ניהול כיתה (פיתוח נורמות סוציו מתמטיות,
שימוש במגוון אינטראקציות ללמידה) .השפעה מסוג זה
תכונה "אדווה מורחבת" .המתכשרות להוראה אשר הראו
התפתחות ב"אדווה מורחבת" הראו גם שינוי ב"אדווה
מקומית" ,כפי שנראה באיור  ,1ולכן ה"אדווה המורחבת"
מוכלת גם בתוך ה"אדווה המקומית".
לבסוף ,עבודותיהן של כ 13% -המתכשרות להוראה
הנותרות ( 3עבודות) ,לא העידו על תהליך משמעותי
והניתוחים היו דלים .קבוצתן הוגדרה "ללא שינוי" (איור .)1

איור :1
סוגי ההשפעות על המתכשרות להוראה בעקבות השימוש
במודל
שינוי:
אדווה מקומית בלבד
15
ללא שינוי
3
N = 23

שינוי:
אדווה מקומית
 +אדווה מורחבת
5

הנתונים באיור  1מצביעים על כך שהשינוי השכיח ביותר
היה ב"אדווה המקומית" כפי שציפינו .יחד עם זאת ,בקרב
 5מתוך  23המתכשרות להוראה ,בנוסף לשינוי ב"אדווה
המקומית" נמצאו השפעות ב"אדווה המורחבת"  -ממצא
שלא צפינו שיתרחש.
החלק הבא ידגים אפיזודות הלקוחות מעבודת החקר
והרפלקציות בכל אחת מהאדוות הנ"ל ויעמוד על האתגרים
והקשיים שתיארו המתכשרות להוראה לאורך התהליך.
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השפעות ב"אדווה מקומית"
מודעות לחשיבות השימוש בשאלות פתוחות
הסיפור הבא מדגים כיצד הניתוח האנליטי סייע
למתכשרת להוראה נ' להגיע לתובנות ביחס לשאלות
שהיא שואלת:
נ'..." :אני לא שואלת מספיק שאלות פתוחות .אולם
השאלות הפתוחות שאני כן שואלת הן בעיקר משני
סוגים .האחד שאלות המבקשות הסבר בעיקר
השאלה "איך?" " -איך פתרת?" (שורה " ,)5איך
הגעת ל 9-וחצי?" (שורה " ,)8איך הגעת לשלם?"
(שורה  .)85הסוג השני הן שאלות המבקשות דרכים
נוספות לפתרון "האם יש דרך אחרת?" (שורה ,)87
"כולם פתרו באותה דרך?" (שורה .)10
לאחר מכן נ' מסבירה את ההשלכות של שאילת שאלות
סגורות על השיח עם התלמידים .הקטע מוצג להלן.
(לצורך נוחות הקריאה במקרים בהם מוצגים קטעי שיח,
מבעי המתכשרת להוראה יכונו "מורה").
להלן ציטוטי שורות  80-97מתוך השיחה:
“ 10שלמים וחצי פחות  9ו 5-עשיריות
		
8080א:
או  9וחצי"
8383מורה" :כמה זה שווה?"
"שלם"
		
8484א:
8585מורה" :איך הגעת לשלם? "אני לא מבינה.
תסבירי לי"
"חצי פחות חצי שווה אפס אז זה
		
8686א:
כלום ו 10-פחות  9שווה  1אז זה שלם"
8787מורה" :האם יש דרך אחרת?"
"אני עשיתי  9וחצי ואז ניסיתי
		
8888ב:
להוסיף כמה שלמים שזה יגיע ל 10-וחצי
ויצא "1
"אני עשיתי בדרך אחרת .אני עשיתי
		
9191נ:
חצי ועוד חצי ואז זה יצא שלם"
“איך הגעת לחצי ועוד חצי? אבל מה
		
9292א:
את עושה עם ה"?9-
“איך עשית? אבל למה דווקא בחרת
		
9393ד:
בחצי?"
"כי אני יודעת שבעצם שיש  9וחצי אז
		
9494נ:
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הוספתי את החצי"
“אה הבנתי"
		
9595ד:
“ואז עוד חצי ואז זה יצא שלם.
		
9696נ:
הבנת?"
"כן"
		
9797א:
נ'" :ניתן לראות שבשורה  83שאלתי שאלה סגורה
"כמה?" ובשורה  84א' ענתה לי תשובה תמציתית
בהתאם .לעומת זאת בשורות  85ו 87-שאלתי שאלות
פתוחות .שורה  85היא שאלה המבקשת הסבר
והשאלה בשורה  87מעודדת את התלמידים להציע
דרכים נוספות לפתרון .בהתאם לכך בשורות ,88 ,86
 91יש ביצועי הבנה של הסבר מצד התלמידים .כמו
כן ,ניתן לראות בשורות  93-92שכאשר התלמידות
לא הבינו את דרך הפתרון של נ' הן גם שאלו "איך?"
וביקשו הסבר ,כמו שאני שואלת בשיעורים .בשורות
 94ו 96-נ' הגיבה בהתאם במתן הסבר".
האפיזודה מתוך הניתוח הנ"ל ,מלמדת על הקשר שעושה
המתכשרת להוראה (המורה) בין סוגי השאלות ששאלה
לבין ביצוע ההבנה של התלמידים .כלומר ,שאלה סגורה
מובילה לתשובה קצרה ותמציתית המעידה למעשה על
הימצאות ידע ופחות על הבנה .במעבר לדיון בשאלות
הפתוחות ,המתכשרת להוראה מזהה את החשיבות של
שימוש בשאלות פתוחות ליצירת נורמות של דיון אצל
התלמידות שמשתמשות במילה "איך?" בינן לבין עצמן
(שורות  .)93 ,92המתכשרת להוראה תומכת בעיקר
בניהול השיח בין הלומדים ללא ההתערבות שלה ,אך
אינה מפתחת את הנושא סביב הדרכים השונות שהעלו
התלמידים ,אלא מסתפקת רק בנוכחותן בשיח בלבד.
היא איננה משתמשת בפרקטיקות של  reasoningו/או
 repeatingכדי למנף הזדמנות זו לדיון בדומה ובשונה
בין הדרכים השונות שהוצגו וכדי לוודא שמשתתפי השיח
מבינים האחד את הדרך של השני.
ריבוי השימוש בשאלה "למה" כמשוב מקדם למידה
אחד הקריטריונים למשוב מקדם למידה הוא קריטריון
הארכת השיח עם התלמיד והצבת שאלות הבהרה
הדורשות הסבר .המתכשרת להוראה ק' ממחישה
את החשיבות של שימוש בשאלה "למה" ,כדי לעודד

סיבתיות בטיעוני התלמידים ולעודד אותם לתת הסברים.
ק'" :בשיעור זה נתתי לתלמידות כרטיסיה המכילה
בתוכה השוואה בין שני אורכים שונים של שרשראות.
כמו כן ,התלמידות התבקשו לענות למי יש שרשרת
ארוכה יותר .לצורך כך ,התלמידות היו צריכות להמיר
את יחידת המידה מסנטימטר למילימטר ולאחר מכן,
להשוות בין שני אורכי השרשראות.
להלן תימוכין מתוך מערך שיעור "סנטימטר",16.03.16 ,
שורות :47-46 ,40-39
3939מורה" :למה סנטימטר יותר ארוך ממילימטר?"
"כי כל  10מילימטר זה סנטימטר אחד".
		
4040הו:
......
4646מורה" :בנות למה לדעתכן השרשרת של
יוסי ארוכה יותר משל דניאל?"
"כי סנטימטר יותר גדול ממילימטר.
		
4747ע:
וליוסי יש סנטימטר אחד".
המתכשרת להוראה ק' (המורה) ,מסכמת את החשיבות
של שאילת השאלה "למה":
ק׳" :כאשר אני שואלת את הקבוצה שאלות אשר דורשות
נימוק ,אני בעצם מאלצת אותן להשתמש בידע הקיים
ברשותן על מנת שהן תוכלנה לבסס ולהסביר את
תשובתן ,מדוע סנטימטר ארוך יותר ממילימטר וכדומה".
דוגמה נוספת לשימוש בשאלה "למה" אפשר לראות
בעבודתה של ס':
ס'" :מתוך התמלול ניתן לראות ביצוע הבנה נוסף מסוג
הצדקה .ביצוע הבנה זה מגיע בתמלול לאחר שאלה
פתוחה – מטה קוגניטיבית .מתוך כך ניתן להסיק כי
ככול שרמת סוגי השאלות עולה ,כך עולים גם רמת
ביצועי ההבנה של התלמידים .ביצועי הבנה מסוג
הצדקה ,ממוקמים במדרג גבוה יותר".
דוגמאות מתוך התמלול למקרה זה ,ניתן לראות בשורות
:11-16
1111מורה“ :אז למה שלא נצליח להרכיב מפריסה
של ארבעה ריבועים קובייה?"
"כי זה לא מספיק ארבע יהיה לנו חסר"
		
1212ל:
"אנחנו חייבים שישה ריבועים"
		
1313ש:
"הקובייה מורכבת משישה ריבועים"
		
1414ג:
1515מורה" :למה חייבים שישה ריבועים?"

"כי תראי אם לוקחים ארבע אז זה לא סוגר
		
1616ל:
לנו את כל הקובייה ,ובגלל שלמדנו
שהקובייה מורכבת משש פאות אז
חייב שבפריסה יהיה לנו שישה ריבועים".
ס' מבינה מתוך הניתוח שכדי לגייס ידע קודם ולהרגיל
את התלמידים להסביר את הטיעונים שלהם באמצעותו,
כדאי להשתמש בשאלה "למה" לצורך הצדקה .ההצדקה
מתרחשת כחלק מתהליך של שכנוע העמיתים באמצעות
הדגמה קונקרטית באמצעי ההמחשה .ההסבר מתפתח
באמצעות רצף אמירות של תלמידים (שורות )14-12
ולבסוף ל' מסכם את הנימוק במלואו (שורה  .)16באופן
הזה מתקיימת הבנייה של ההצדקה באמצעות תרומה
של כל אחד ממשתתפי השיח.
המקרה הבא מציג את השימוש בשאלה "למה" לצורך
ערעור ואתגור התלמידים לחשיבה פעילה .הסימונים
המקוריים של המתכשרת להוראה הושארו והם מסומנים
בצבע ירוק.
"7474עכשיו יוסי ודניאל החליטו לחבר את שתי
השרשראות שלהם ביחד .מה יהיה אורכן של שתי
השרשראות ביחד?
""27
7575כולן:
7676מורה 27" :מה?"
" 27מילימטר"
7777כולן:
7878מורה" :למה  27מילימטר ,איך הגעתן לזה?"
"כי עושים "14 + 13
		
7979ע:
8080מורה" :למה דווקא  ?14 + 13לא הבנתי"
"כי יש ליוסי  13מילימטר ולדניאל 14
		
8181א:
מילימטר".
8282מורה" :אהה הבנתי .אז מה יהיה האורך של
שתי השרשראות שלהם בסנטימטרים?"
(חושבות)
8383כולן:
8484ע והו :״ 2סנטימטר ו 7-מילימטר".
״כן כן נכון ,אתן צודקות".
		
8585על:
8686מורה :״על' למה את חושבת שזה נכון?"
(חושבת)
		
8787על:
"כי ב 1-סנטימטר יש  10מילימטר ולהם
		
8888על:
ביחד יש  27מילימטר .אז זה אומר שיש להם
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8989מורה:

 2סנטימטר ו 7-מילימטר".
"כל הכבוד על'!"

בקטע הנ"ל משתמשת המתכשרת להוראה שלוש
פעמים במילה "למה" למטרות שונות .תחילה היא
שואלת "למה" מטעמי סיבתיות וגם כדי להבין על איזה
ידע נשענת התשובה של התלמידים (שורה  .)78בפעם
השנייה היא משתמשת בשאלה "למה" כדי לערער על
הידע שגייסו ,בצירוף האמירה "לא הבנתי" (שורה ,)80
יתכן מתוך מטרה שהתלמידים ירחיבו את ההסבר ולא
יסתפקו רק בתרגיל .ואכן התלמידים מתייחסים בשורה
 81לנתונים בבעיה ומספקים הסבר .בפעם השלישית
(שורה  )86היא משתמשת בשאלה "למה" כדי לגייס את
התלמידים לחשיבה ביקורתית על ההסבר של עמיתיהם
לקבוצה .באופן הזה מצליחה ק' להרחיב את השיחה,
לעשות דיאגנוזה על ההסבר של התלמידים ולהזמין
עמיתים לחשיבה ביקורתית על התשובה.
פיתוח תרחישים היפותטיים מקדמי למידה בעקבות
ההתנסות
ניתוח השיח שיקף לא פעם למתכשרות להוראה מציאות
שונה מזו שחוו ,כפי שעולה מדבריה של י':
"בסיום השיעור חשתי כי הצלחתי להוביל את
התלמידים להבניית הנושא המתמטי ,אך לאחר
שניתחתי את השיח ,הבנתי כי מרבית השאלות
ששאלתי היו שאלות סגורות  ...מרבית תשובות
התלמידים תאמו את התשובות שציפיתי מהם ולא
העידו על הלמידה וההבנה של התלמידים".
י' מתארת את הפער בין תחושת ההצלחה הסובייקטיבית
לאחר השיעור ,הנמצאת בסתירה לניתוח השיח בו זיהתה
שניהלה שיח פת"מ .סתירה זו מעצימה את הצורך בניתוח
רפלקטיבי אנליטי מעמיק המוביל לערעור ולחשיבה
מחודשת על מהלכי ההוראה .כתוצאה מכך ,התפתחה בקרב
המתכשרות להוראה יכולת של פיתוח תרחישים היפותטיים.
יכולת זו כוללת הסבר ,המבוסס על הספרות ,לכך שאם
היו פועלות אחרת הן היו מצליחות לשפר את השיח .להלן
קטעים מתוך הכתיבה הרפלקטיבית של א' ו -ק'.
א'" :בראייה לאחור אני חושבת שהייתי צריכה לבקש
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מנ' להסביר לע' במקום שאני אסביר לה ,נ'
התלמידה החזקה בקבוצה ,אשר שולטת בחומר
בצורה מופתית .אם הייתי מבקשת ממנה להסביר
לע' ,היתה עושה זאת בשמחה רבה ,ועל הצד הטוב
ביותר .ייתכן כי אם נ' היתה מסבירה לע' היה נוצר
ביצוע הבנה נוסף וביצוע ההבנה של ע' היה נוצר
בעקבות הסבר של חברתה ולא בעקבות הסבר שלי.
אני חושבת שתגובתי נבעה מכך שהיינו קצרים בזמן
וחייבים להיכנס לכיתה לסיכום השיעור".
ק'" :אומנם ביצועי ההבנה השתפרו מהתמלול של
סמסטר א' ,אך עדיין לא מספיק .ביצוע הבנה כמו
הכללה לא היה כלל ,אני חושבת שיכולתי ליצור ביצוע
הבנה זה אם הייתי שואלת שאלה כמו לדוגמה" :אם
המדידה בכפות הרגליים לא טובה ,איזה מדידה
יכולה להיות טובה יותר? אתם יכולים להציע לי סוגי
מדידות אחרות שניתן לבצע?" .שאלה מסוג זה
יכולה להביא את הילדים לביצועי הבנה נוספים ,כמו
הכללה ,התלמידים ייקחו את הרעיון ויכלילו אותו על
אופן מדידה אחר שהם חושבים שהוא נכון".
א' ו -ק' מבינות את החשיבות של הסבר כביצוע הבנה.
בדיעבד הן מבחינות כי הדרישה להסבר היתה יכולה
לשפר את השיח .ק' מוסיפה דוגמה לשאלה שתרחיב
את השיח ותעביר את האחריות לתלמידים במציאת
יחידת מידה טובה יותר.

"אדווה מורחבת"
הרחבת ההשפעה של שינוי השיח על נורמות
ופרקטיקות של ניהול כיתה
הקטעים הבאים ממחישים את ההשפעה של הניתוח על
האינטראקציות והנורמות שהמתכשרת להוראה בוחרת
לנהל את הלמידה באמצעותן .בשלושת המקרים שיוצגו
בהמשך ,המתכשרות להוראה פועלות בצורה מודעת
בעקבות השימוש בכלי ולא מתערבות במקומות שבהם
צומח דיון קבוצתי .בחירה זו מאפשרת להן להתבונן
בשיח הקבוצתי ולתכנן מהלכים שיתכן ולא לקחו בחשבון
בזמן תכנון השיעור .בכל סיפור נביא תחילה תיעוד מתוך
הרפלקציה שלהן ולאחר מכן עדויות מהשיעורים.

הסיפור של ט':
ט'" :בשיעור מס'  ,1שהתקיים בחודש פברואר ,אמנם מרבית השאלות ששאלתי היו שאלות סגורות,
אך הרביתי גם בשאילת שאלות פתוחות ,רפלקטיביות ומטה-קוגניטיביות ,ושאלות המבססות חשיבה מסדר גבוה.
יחד עם זאת ,בשל אופי המשימות בשיעור ,שניתנו לתלמידים כמשימות אישיות ,כמעט ולא התקיימו שיחות בין
התלמידים לעמיתיהם ,אלא בעיקר תגובות לשאלות שאני שאלתי"...
סוג שאלות/
משובים

מס’ דובר טקסט

ביצועי
הבנה

(מקרינה על הלוח שרטוט של שני קטעים השווים באורכם)
1

מורה כשאתם מסתכלים על שני הקטעים ,מי רוצה לשער השערה ,איזה
מהקטעים יותר ארוך ,או שלשניהם יש אותו אורך?

2

מורה תסתכלו על הקטע הזה והקטע הזה .יע’ ,מה ההשערה שלך?

3

יע’

4

מורה לי’ מה ההשערה שלך?

מבססת חשיבה
מסדר גבוה

שהתחתון יותר קצר

שהם באותו אורך

5

לי’

6

מורה למה? מה גורם לך לחשוב שהם באותו אורך?

רפלקטיבית /
מטה-קוגניטיבית

(לי’ מושכת בכתפיים ושותקת)
7

אית׳

8

מורה אתה רואה שהקטע הזה יותר ארוך מהקטע הזה...

חזרה על דברי
התלמיד

9

מורה מי משער שהעליון יותר ארוך מהתחתון? ...מי משער שהתחתון יותר
ארוך מהעליון? ...מי משער שהם באותו אורך?

מערערת

10
11

העליון יותר ארוך

(ילדים מצביעים)
מורה אוקי .איך אתם מציעים לבדוק את ההשערה?

12

אית’

13

מורה אוקי...

פתוחה

בעזרת הידיים ...לעשות רווח בין הידיים פה ואז לרדת עם הידיים לפה

14

מר’

15

רגע ,לפני שאתם אומרים עוד שיטה ,מה צריך לעשות כדי לבדוק
מורה את ההשערה? איך קוראים לפעולה שאנחנו עושים כדי לבדוק את
ההשערה שלנו?

הסבר

יש לי עוד שיטה
סגורה

16

אי’

בדיקה

יישום

17

תמ’

מדידה

יישום
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להלן דוגמה מניתוח שיעור של ט' אותו הזכירה בקטע
הנ"ל:
כפי שתיארה ט' ברפלקציה ,המשימה המרכזית
והשאלות שט' שאלה היו בעלות פוטנציאל לחשיבה
ולשיח עשיר סביב אסטרטגיות להשוואת אורך
באמצעות מתווך ולבדיקת ההשערה באמצעות מתווך
או באמצעות סרגל (המשימה מיועדת לכיתה א) .ט'
השתמשה בפרקטיקות של בקשה להסבר תוך שימוש
בשאלה "למה"? (שורה  ,)6חזרה על דברי תלמיד (שורה
 )8גייסה את הקבוצה לנקיטת עמדה (שורה  )9ודרשה
בדיקה לצורך הצדקה (שורות  11ו )15 -אולם ,השיח
לא התפתח מכיוון שהאינטראקציה נעשתה במליאה.
ניתן היה לדוגמה ,למנף את התשובה של אית' (שורה
 )12שהציע את השימוש בידיים ולבצע הלכה למעשה
את הצעתו כדי לראות שקשה לדייק ויש צורך במתווך
משמעותי יותר ,אך נראה שט' לא היתה פנויה להקשיב
לכך .צביעת תורות הדיבור שלה בירוק משקפת את
הדומיננטיות שלה בשיחה .כפי שט' מציינת ברפלקציה,
היא לא זימנה את האינטראקציות בהן תלמידים באמת
יכולים למדוד בעצמם ,להשוות ,לבדוק ולהתווכח זה
עם זה .פעולות אלה היו מאפשרות גם למורה להקשיב
ולהתערב במידת הצורך ולכן ההזדמנות ללמידה כאן
לא מוצתה.
בחלק השני של השנה בעקבות העבודה עם הכלי ,ט'
עברה למשימות קבוצתיות כדי לאפשר לתלמידים
לשוחח ביניהם ולהבנות ידע במשותף .ט' מתארת זאת
כך ברפלקציה:
"במחצית השנייה של השנה הרביתי יותר במשימות
קבוצתיות וזוגיות ,כדי לעודד את השיח המתמטי בין
התלמידים לבין עצמם ...ואכן ניתן היה להבחין בשיעור
מס'  2בשיחות רבות המתנהלות בין התלמידים
העובדים בזוגות ,יותר תגובות שלהם זה לדברי זה,
הנמקות והסברים שהסבירו זה לזה ,בתיווך שאלות
שאני שאלתי וגם ללא תיווך".
"...קיצרתי את חלק השיעור של פתיחה במליאה
והקנייה פרונטלית ,הארכתי את החלק של ההתנסות
העצמית והדיון בעקבותיו ותכננתי בכל שיעור מגוון
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פעילויות המהוות ביצועי הבנה ברמות שונות".
שינוי זה מעיד על תפיסה אחרת של תפקיד המורה.
בעקבות השינוי ,המורה תופסת את עצמה כמנחה
השואפת להבניית ידע תוך יצירת אינטראקציות בין
לומדים ולא רואה עצמה כמקור הידע .תפיסה זו,
המקדמת שיח בינאישי במקום שיח פת"מ עם המורה,
מעידה על שינוי בזהותה המקצועית .להלן קטע המדגים
את השינוי שחל בשיח של התלמידים בעקבות המעבר
לעבודה בזוגות:
10106מורה" :את הפעילות הבאה נעשה בזוגות.
למי אין זוג?  ...אז את יכולה להצטרף
ליע' ואו' ...ני' זה משחק שאתה משחק
עכשיו יחד עם טל .זה משחק שמשחקים
ביחד ,אי אפשר לבד".
[אני מחלקת לכל זוג שקית עם כרטיסי
התאמה]
10107מורה" :עכשיו ,כל זוג מוציא מהשקית את
הכרטיסים ויש שני סוגים של כרטיסים :בסוג
אחד יש ציורים וכתובה הפעילות והשעה
במספרים .בסוג השני יש שעון מחוגים,
שמראה שעה .אתם צריכים להתאים זוגות.
להתאים לכל כרטיס עם ציור ופעילות את
השעון המתאים לו ,לפי השעה הכתובה.
אתם עובדים ביחד ,בזוגות".
[הילדים מתחילים לעבוד ואני מסתובבת
ביניהם]
10108מורה" :בואו נראה .מה השעה שכתובה פה
ליד הציור?"
		 “ 5וחצי"
10109לי':
11110מורה" :אז בואו תמצאו את השעון שמראה
את השעה הזו ושימו את הזוג ביחד"
		 “אה ..הנה"...
11111לי':
		 “לא ,זה לא  5וחצי!"
11112אי':
		 "אז מה זה?"
11113לי':
		 "זה  .5את לא רואה? זה ב 5-וזה
11114אי':
למעלה [מחוג ארוך מצביע על  ,]12אז זה
לא וחצי!"

		
11115לי':
		
11116אי':
		
11117לי':
11118מורה:

"אה ,נכון"...
“הנה .זה  5וחצי ,את רואה? זה על "6
“נכון"...
"יופי ,תמשיכו"
[ממשיכה להסתובב בין הזוגות]

כבר בשורה  106ניתן לראות שהמתכשרת להוראה לא
מוותרת על עבודה בזוגות בכך שהיא איננה מאפשרת
עבודה אינדיבידואלית .היא מסבירה את המשימה
ומאפשרת לתלמידים להתמודד תוך כדי ההסתובבות
שלה בכיתה .היא מתיישבת ליד שתי בנות ומתווכת להן
את המשימה (שורה  .)108שתי הבנות מנהלות ביניהן
שיח ,המתכשרת להוראה לא מתערבת ומאפשרת להן
לשוחח האחת עם השניה .אי' חולקת על תשובתה
השגויה של לי' (שורות  )116 ,114ומכוונת אותה
על מה להסתכל .המתכשרת להוראה מחזקת את
הדיאלוג ביניהן (שורה  )118ומסתפקת באישורה של
לי' פעמיים באמצעות המילה "נכון" (שורות .)117 ,115
מקרה זה מעיד על כך ,שהתלמידות משתתפות יותר
במהלך השיח ,אולם נותר הספק בנוגע להבנה של לי'.
המתכשרת להוראה היתה צריכה לנצל את הנוכחות
שלה כדי לוודא את ההבנה של לי' ,באמצעות בקשה
להמליל את ההסבר במילים שלה ,או לחילופין ניתן היה
לבדוק אם היא מצליחה להסביר את התשובה לשאלה
מתמטית דומה.

הסיפור של ש':
בדומה לט' גם ש' הרגישה ,שבסמסטר השני ההוראה
שלה השתנתה וגם תפיסת התפקיד שלה כמורה
השתנתה וזאת בעקבות הניתוח באמצעות הכלי.
ש'" :נראה כי בסמסטר ב' אפשרתי לתלמידים יותר
מקום להביע עצמם בקבוצה ולהתייחס זה לזה.
בסמסטר ב' ,הדומיננטיות שלי הייתה חיובית יותר והייתה
יותר לשם הכוונה ופיתוח השיח .ביקשתי מהתלמידים
להתייחס לתשובות חבריהם בקבוצה ,להסביר ולנמק
את הסכמתם או אי הסכמתם .בדרך זו ,אפשרתי ליותר

תלמידים להתמודד לבדם ,הם היו יצירתיים ,ביקורתיים
ופעילים יותר .לכן ,בסמסטר ב' חשתי כי התלמידים
מודעים יותר לתהליכי הלמידה שלהם".
הקטע הבא מדגים את השיח המשמעותי שנוצר במהלך
ההתנסות של תלמידי כיתה ב' בקבוצות קטנות ,במדידות
משקל באמצעות מאזניים .ש' בקשה מהם להכין כדור
מנייר  A4אחד ונייר  A4נוסף לקפל למלבן.
4545מורה" :מה יקרה למאזניים אם נשים בכף
אחת את אחד מכדורי הנייר ובכף האחרת
את מלבן הנייר שעשיתם עכשיו?"
"הכדור יותר כבד"
		
4646גי':
"לא נכון"
		
4747ט':
"הכדור יותר גדול והוא יותר שמן אז
		
4848גי':
הוא יותר כבד מהמלבן הקטן הזה".
4949מורה :מה דעתכם על דעתו של גי'?"
"הוא לא צודק"
		
5050גב':
"נו נכון אני אמרתי כבר שהוא לא צודק"
		
5151ט':
5252מורה" :איך אתם יודעים? איך בדקתם?"
"אני אמרתי כי רואים שהכדור יותר
		
5353גי':
כבד אבל ששמתי אותם זה היה שווה".
"נכון זה שווה ,גם אני מדדתי"
		
5454ט':
"זה שווה כי זה אותו גודל של נייר רק
		
5555גב':
שינינו את הצורה שלו אבל זה אותו נייר".
5656מורה" :האם כדור הנייר ומלבן הנייר הקטן
כבדים במידה שווה? האם כולם מסכימים?"
5757כולם" :כן"
"כן כי זה רק היה נראה לי שהכדור
		
5858גי':
יותר כבד כי הוא גדול מהמלבן".
5959מורה" :נכון מאוד"
מן השיח הנ"ל ניכר שקיימות נורמות סוציו מתמטיות
של דיון ושכנוע בין עמיתים בקבוצה .גי' עונה תשובה
שגויה (שורה  ,)46ט' מגיב לו באופן שיפוטי (שורה )47
וגי' מסביר את התשובה השגויה שלו (שורה  .)48ההסבר
של גי' מעיד על בעיה בשימור הכמות או בשימוש בכלל
אינטואיטיבי שגוי (יותר מ A -יותר מ - )B -במקרה שיש
יותר נפח ,המשקל גדול יותר (.(Stavi & Tirosh, 2000
המורה בוחרת לא לשפוט או לענות לגי' וממנפת
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את הקונפליקט שנוצר כדי לעודד חשיבה של עוד
תלמידים (שורה  .)49היא מפנה את תשומת הלב של
התלמידים לתשובה של גי' כחלק מאתגור התלמידים
לחשיבה מעמיקה ובדומה לשיח המתחשב ,דורשת
הסבר (שורה  )52המבוסס על ידע קודם ("איך
ידעתם?") ,או על בקרה ("איך בדקתם?״) .גי' מנצל
את הרמז של המורה לבדיקה על המאזניים ומתקן את
עצמו (שורה  .)53הוא מתאר את המתח בין התפיסה
הויזואלית לפיה ,הכדור נראה גדול יותר כי הוא "שמן
יותר" ,לעומת הבקרה באמצעות כלי המדידה הנותן
תוצאה אחרת שנוגדת את התפיסה האינטואיטיבית
שלו .גם ט' השתמש במדידה באופן ספונטני כתגובה
לקונפליקט שעלה בשיחה (שורה  )54וגב' (שורה
 )55נותן את ההצדקה הלוגית לגבי שימור הכמות,
שלמעשה שינוי הצורה לא שינה את משקל הנייר
שמלכתחילה היה זהה .מכאן ,למעשה הטיפול
בטעות נעשה על ידי התלמידים וכך גם המסקנות
שלהם וההתנסות במדידה כחלק מצורך להצדקה
אותה דרשה המתכשרת להוראה .למעשה היא
זימנה פעילות מאתגרת בה תלמידים יכולים לשער
ולבדוק את עצמם באמצעות כלי מדידה והניעה את
השיחה לכך .לבסוף ,היא שואלת שאלה דיאגנוסטית
באמצעות המללה בסגנון שאלה כדי לוודא שכולם
מסכימים ותוך חיזוק דבריו של גב' .בעקבות שאלה זו
גי' מאשר ומפגין ביצוע הממחיש הבנה לגבי השפיטה
הויזואלית שלו (שורה .)58
השינוי אצל המתכשרת להוראה ש' בא לידי ביטוי גם
בניהול הפתיח של השיעור .על פי עדותה ברפלקציה,
היא השתמשה בזמן המתנה רב יותר לחשיבה בפתיחת
השיעור .היא מתארת זאת כך:
ש" :המפתח לחשיבה בשעורי בסמסטר ב' היה
"זמן המתנה" ,כלומר זמן בין חצי דקה לשתי דקות
(בהתאם למורכבות השאלה) ,שמטרתו הייתה
להעניק לתלמידים זמן לחשוב על תשובה פורייה
ומנומקת .כאשר הייתי שואלת שאלה ,מיד הידיים
המצביעות היו של הרבעונים הגבוהים ,לכן הייתי
מבקשת להוריד ידיים ולהמשיך לחשוב .לאחר "זמן
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המתנה" הייתי שואלת מי מעוניין לענות ,ופתאום
הייתי נחשפת לכמות גדולה יותר של ידיים מצביעות,
מרבעונים שונים ולאו דווקא מהגבוהים .הבנתי כי
"זמן המתנה" מאפשר לכלל הרבעונים להיות חלק
פעיל בשיח המתמטי".

הסיפור של ס':
ס' ,גם היא מתכשרת להוראה ,מתארת כיצד ניתוח
השיח שינה את נורמות הדיון כך שהיא מצאה את
עצמה מתערבת פחות ומעבירה את האחריות לדיון אל
התלמידים .היא מדגימה באמצעות קטע שיח מתוך
פעילות ,אשר עסקה בתרגול מיומנות של קריאת שעון
באמצעות משחק קלפים בכיתה ג' .על השולחן מונח
שעון משחק בו יכולים התלמידים להיעזר כדי לפתור את
הבעיות.
		 "כשהשעון מראה כך ( ,)16:35אריאל
10104ת':
הולך לחוג הכדורסל״
		 "זה״ (מרים כרטיסיה של )17:35
10105גי':
		 "לא זה זה״ (מרים כרטיסיה של )16:35
10106ד':
10107מורה" :מה דעתכם? חלק אומרים 16:35
וחלק "17:35
		 "אם נמשיך את הקו של המחוג הקטן
10108ת':
אז יראו שזה בין  4ל"5 -
10109מורה" :ומה זה אומר?"
		 "שהשעה "16:35
11110יו':
		 "זה  35כי המחוג הגדול על  7אז
11111ד':
עושים  ,7×5=35והמחוג קצת לפני  5אז זה
ארבע שלושים וחמש".
		 "אם זה היה  ,5:35איפה המחוג הקטן
11112ד':
היה צריך להיות?"
		 "כאן״ (מצביע בין  5ל)6-
11113גי':
11114מורה" :מה זה כאן? תסביר לנו".
		 "פה בין  5ל6 -״ (מדגים על שעון המחוגים)
11115גי':
11116מורה" :שימו לב שהמחוג הגדול מתקדם
אפשר לראות את זה ,אבל כשהמחוג הקטן
מתקדם זה לאט אז לא רואים את זה אבל
הוא מתקדם מעט בכל פעם ביחד עם
הגדול".

ס' זימנה סיטואציה משחקית בה מתנהל ויכוח והתלמידים
נדרשים להכריע (שורות  .)106 ,105היא סיפקה את הכלי
(השעון) שבאמצעותו צריכים התלמידים לשכנע אחד
את השני בעוד שהיא ממנפת את הקונפליקט שנוצר
לדיון (שורה  ,)107שואלת שאלת הבהרה (שורה )109
ודורשת הסבר משכנע (שורה  .)114ת' מזהה שהשעה
צריכה להיות בין  4ל 5 -על ידי הארכה של המחוג
הקטן בדמיון (שורה  ,)108יו' ממשיך את ההסבר של
ת' ומכריע שהשעה אם כך  16:35ולא  .17:35ד' בונה
על שתי הטענות הללו ולמעשה מסביר מדוע עברו 35
דקות באמצעות המכפלה של המספר עליו מורה המחוג
הגדול ב( 5 -שורה  )111וגי' מחזק את הטענה על ידי
הדגמה באמצעות השעון לשעה .17:35
בניתוח האירוע ,ס' מתייחסת למקום שלה בשיח" :אני
כמורה משמשת כמתווכת ,אני משתדלת שלא להתערב
בדיון הקבוצתי שלא לצורך ושואלת שאלות שיתרמו
לדיון .אני רוצה לראות את ההתמודדות של התלמידים
ושואפת שהם יפגינו ביצוע הבנה ."...ההסברים של
התלמידים במקרה הנ"ל מעידים על ביצועי הבנה בצורת
הסבר ,הדגמה והשוואה תוך סיוע בכלי  -השעון.

עדויות לקשיים בתהליך ההוראה
תהליך ההוראה של המתכשרות להוראה היה מלווה
בקשיים רבים ונדרשה מהמדריכות הפדגוגיות תמיכה
רגשית .להלן מספר עדויות לקשיים מתוך הכתיבה
הרפלקטיבית המסכמת של התהליך.
ל'  ,ע' ו -ק' מתארות את הקושי במעבר מדפוסי שיח
רוטיניים בסגנון הפת"מ לדפוסי שיח מעורר חשיבה.
ל'" :לפי שני התמלולים משתי תקופות זמן שונות נראה
כי אני עדיין מפחדת לתת את "הבמה" לתלמידים
ולתת להם להוביל את השיעור ללמידה משמעותית"...
ל' מביעה את החשש משחרור השליטה של המורה
בשיח .ע' גם היא ממחישה את חוסר היכולת להתגמש
ולשחרר את השליטה בשיח .היא מייחסת זאת להיצמדות
לתכנון השיעור:

ע'" :בשיעור עצמו ניסיתי להיות כמה שיותר ממוקדת,
צמודה לתכנון ,שאלתי שאלות בלי הרף ,הסברתי
כל דבר מספר פעמים ולא אחת אף סיכמתי את
הנאמר .הייתי דומיננטית מאוד בשיעור והכל ממקום
של מחויבות כלפי התלמידים .בתום כל שיעור
למרות מאמציי הרבים הרגשתי הרגשת החמצה,
רמת השיח המתמטי הייתה מאוד דלה אם בכלל,
התלמידים כמעט ולא שוחחו ביניהם ולא הביעו
דעתם ,רוב התשובות היו קצרות וכדי לקבל תשובה
עם הסבר נאלצתי לחזור ולשאול את אותו תלמיד
מספר פעמים"...
ע' מתארת את היותה דומיננטית בשיעור ואפיון
התשובות של התלמידים במהלך הניתוח שיקף לה את
שיח הפת"מ שניהלה .לטענתה ,ההיצמדות לתכנון היא
שהקשתה עליה בפיתוח גמישות.
ק' מצטרפת לע' ול' בקושי לשחרר את השליטה על
השיח ומדברת על חשיבות הגמישות כחלק מתפקיד
המורה:
ק׳" :אם כך ,כיצד אכוון לביצועי הבנה גבוהים יותר?
מתי אשאל שאלות סגורות ומתי פתוחות? כיצד אמעיט
בשאלות הסגורות ואשאל יותר שאלות פתוחות? כל
אלו ,שאלות אשר העסיקו ומעסיקות אותי בתכנון
השיעורים ובתהליך הלמידה וההתפתחות שלי.
אני לומדת כי בבואי לתכנן שיעורים ,עליי לבדוק עם
עצמי מה אני מצפה מהתלמידים .האם חשוב לי רק
שיענו על השאלות כפי שאני מצפה מהם או שאולי
אני מוכנה לשמוע גם תשובות אחרות .תשובות
שיכולות לערער את השיעור שבניתי ולהוביל את
השיעור למקום אחר ...למדתי שכמורה עליי להאמין
ביכולתם של התלמידים ולסמוך עליהם .לכוון אותם
אך לא בהכרח להוביל אותם בדרך שלי .על מנת
שאוכל לעשות זאת ,עליי להיות גמישה יותר ובטוחה
יותר בעצמי .עליי להאמין בעצמי שאוכל להתמודד
גם עם תגובות ושאלות שונות שיעלו בשיח"...
ק' מדברת על שחרור השליטה במונחים של מתן
אפשרות לתלמידים לערער את השיעור המתוכנן .זו
אמירה כנה על הצורך של המורה להקשיב ,להתאים את
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עצמה לשיח הקיים ולזנוח את התכנון לטובת האותנטיות
של השיח .לדבריה ,תהליך כזה כרוך באמונה ביכולת
שלה ובתלמידים.
בדוגמאות לעיל ,המתכשרות להוראה תיארו מצב
של חשש מאיבוד השליטה בשיח באופן שהתלמידים
יובילו ליעד שעלול להסיט אותן מהתכנון ,או יגיעו
ליעד שהמתכשרות להוראה לא ידעו להתמודד עימו.
למעשה ,במקרים כאלה אנו עדים לסוג שיח שבו המורה
בטוחה שהיא מנהלת דיאלוג עם התלמידים ,אך למרות
השינוי בסוג השאלות  -לשאלות מקדמות למידה ,עדיין
התלמידים "מובלים" למסלול שהמורה בנתה מראש.

דיון ומסקנות
כאמור ,מטרת המחקר היתה לבחון כיצד השימוש
במודל אנליטי לניתוח שיח ,מקדם למידה משמעותית
בקרב המתכשרות להוראה .ממצאי מחקר זה ,עולים
בקנה אחד עם הצורך להפוך את ההתנסות במסגרת
הכשרת מורים לא רק למקום של ניסוי המיומנויות
אלא לשדה של חקירת התיאוריה (.)Korthagen, 2010
למעשה ,התרחש אצל המתכשרות להוראה תהליך
אקטיבי לשינוי תפיסת תהליכי הוראה-למידה ,שבא
לידי ביטוי במודעות לאיכות השיח ולתפקידן כמורות
בתיווך ההוראה .כפי שראינו בפרק הממצאים ,תהליך
זה יצר שני “גלי ההשפעה” :הגל הראשון התרחש
ברמת שינוי מרכיבי השיח (בשאילת שאלות מקדמות
למידה המובילות לביצועי הבנה מגוונים) ופתיחות
לעיצוב התהליך לתרחישים היפותטיים בעקבות
ההתנסות במצבים בהם השיח לא קידם למידה.
הגל השני התרחש במעגל רחב יותר .הוא אפשר
למתכשרות להוראה לראות את השפעת השיח על
תפקיד המורה ועל נורמות של ניהול כיתה .גל זה אמנם
היה מצומצם יותר והופיע רק בקרב  20%מאוכלוסיית
המחקר ,אך הוא מעיד על פוטנציאל השימוש במודל
שיש לו השלכות רחבות יותר מעבר למטרה לשמה הוא
פותח  -שינוי השיח.
הממצאים מעידים על התפתחות ביכולת הרפלקטיבית
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של המתכשרות להוראה ,כפי שבאה לידי ביטוי
בהתבוננות ביקורתית על השיח שהן ניהלו במהלך
השיעורים שלימדו ואת השפעתו עליהן כמורות.
המודל שפותח כאן ,הוביל לצעד משמעותי ביכולת של
המתכשרות להוראה לעשות את החיבור בין התאוריה
למעשה ההוראה האישי שלהן ולנוע הלוך ושוב מן
הפרקטיקה אל התיאוריה ולהיפך ,בשאיפה לקדם את
ההוראה שלהן .יחד עם זאת ,מתוך העדויות של גל
ההשפעה הראשון עלה ,שברוב המקרים מתקיים שיח
מתחשב חלקי המאופיין בפרקטיקות לעידוד השיח כמו
למשל :אתם מסכימים? מי רוצה להוסיף? ,תוך היצמדות
לתכנון מראש ,ללא התייחסות באופן אותנטי לתשובות
התלמידים ,ללא העמקה בשיח וללא קידום המחויבות
כלפי כל השותפים .השינוי אם כך הוא ראשוני ברמת
השאלות בלבד.
העדויות שהובאו בחלק האחרון של פרק הממצאים,
מתארות את ההפתעות והתסכול שעלו בעקבות
הניתוח וכתוצאה משימוש במודל ובהמשגות שלו .לרוב,
המתכשרות להוראה קישרו בין הקשיים וחוסר ההצלחה
שלהן לנהל שיח מקדם למידה לבין ההיצמדות לתכנון
השיעור .למעשה ,בשלב תכנון השיעור ,המתכשרות
להוראה היו מודעות מראש לסוג השאלות בשיעור
ולמשובים שיישאלו אחריו ,כך שיקדמו את הלמידה
של תלמידיהן .יחד עם זאת ,בביצוע השיעורים,
כשהמתכשרות להוראה נתקלו במצבים בהם השיח
לא "תאם" את השיח לו הן ציפו ,התייחסותן לתשובות
ושאלות התלמידים הייתה שטחית ,או שלא זכתה
להתייחסות והדגש ניתן על סיום המשימות שנבחרו תוך
עמידה בלוח הזמנים המתוכנן.
היצמדות לתכנון מאפיינת מורים מתחילים (Hill, Blunk,
Charalambous, Lewis, Phelps, Sleep & Ball,

 .)2008פרק הממצאים מדגים כי חלק מהמתכשרות
להוראה בחרו להתרחק באופן מטאפורי מהשיחה
למספר רגעים ולהתבונן מהצד על השיח הקבוצתי.
דבר זה אפשר להן לתכנן מהלכים למצבים שלא נלקחו
בחשבון בתכנון השיעור .ההתרחקות אפשרה להן:

לפתח יכולת הקשבה לשיח האותנטי המתפתח "כאן
ועכשיו" בין התלמידים ,להתנתק מהתכנון המקורי
שעלול לקבע ,ולהיכנס בחזרה לשיחה כאשר הן חשות
בטוחות יותר .כתוצאה מכך ,המקרה של "האדווה
המורחבת" מלמד אותנו ,שכדי להתמודד עם קושי זה
וכחלק מתהליך הלמידה שהתרחש בין הסמסטרים,
המתכשרות להוראה תכננו שיעורים שהיו בהם יותר
אינטראקציה בין הלומדים ,כאשר במרכז נוכחת שאלה
מתמטית מאתגרת ולרשות התלמידים כלים לחקירה
ובקרה עצמית (למשל מאזניים ,שעון) .עיצוב כזה של
מהלך ההוראה מאפשר לתלמידים לדבר מתמטיקה,
להתווכח ,לטעות ולהתגבר על הטעויות בעזרת עמיתים
וכלים מתווכים .תפקיד המורה הוא לשדר ציפיות לגבי
הצורך בשכנוע ובהצדקה ואכן מי שיזמו זאת היו
המתכשרות להוראה .זהו מהלך דידקטי חשוב בהוראת
המתמטיקה.
המסקנה המרכזית המתבקשת ממחקר זה היא
שלשימוש במודל אנליטי לניתוח השיח בקרב
מתכשרים להוראה יש פוטנציאל רב ,כיוון שהוא פשוט
ובהיר ומדגים כיצד ניתן לשלב אותו בתכנית הלימודים
בדרך מעצימה ,מובנית וכחלק בלתי נפרד מההתנסות
בשדה (רן .)2016 ,בכך השימוש במודל אנליטי עונה על
הצורך המתבקש של חיבור בין תיאוריה לפרקטיקה
בהכשרת מורים.
באותה מידה ,הכלי הנ"ל יכול לשמש מורים בשטח ,כחלק
מתהליך חקירת ההוראה של עצמם ,תוך שימוש במחקר
פעולה .הדבר דורש הקלטה של השיחה והשקעה
של זמן בתמלול שיעור או חלקים ממנו .שלב הניתוח
הטקסטואלי עם העדשות יכול להיעשות במשותף כחלק
מלמידת עמיתים בקבוצה.
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במה מחקרית

זיהוי גבהים במשולשים
וזמני התגובה לזיהוים
בקרב תלמידי כיתות ו׳
ד"ר נאדר חילף

ראש התמחות מתמטיקה,
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

ד"ר מחמד אבו נג'א

מרצה למתמטיקה,
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
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זיהוי גבהים במשולשים וזמני התגובה לזיהוים בקרב תלמידי כיתות ו'
נאדר חילף ומחמד אבו נג’א
תקציר
המושג "גובה במשולש" הוא אחד המושגים החשובים
והמרכזיים בגיאומטריה .קיימים קשיים בתפיסת
המושג "גובה במשולש" וקיימות תפיסות מוטעות
אצל תלמידים רבים בהבנת מושג זה .במחקרים שונים
שבדקו את תפיסת מושג "הגובה במשולש" אצל ילדים,
נמצא שתלמידים מתקשים בזיהוי גבהים במשולשים
ובמיוחד במשולשים קהי זווית ,שבהם הגובה נמצא
מחוץ למשולש .אחד ההסברים לממצאים אלה הוא
קיומו של דימוי אינטואיטיבי של המושג ״גובה במשולש״,
לפיו הגובה חייב להימצא בתוך המשולש ,וכל קטע אשר
סותר דימוי זה איננו נחשב כגובה במשולש.

גיאומטריות פשוטות ,וביניהן הם נפגשים עם משולשים.
בבית הספר היסודי עוסקים במיון משולשים ובהכרת
קווים מיוחדים במשולשים (משרד החינוך והתרבות,
 .)2006בעבודה זו נתייחס לאחד הקווים המיוחדים
במשולש  -גובה.
הגדרת המושג גובה במשולש" :גובה במשולש הוא קטע
שיוצא מהקודקוד ומאונך לצלע ממולו או להמשכה"
(אלברט ,לינצ'בסקי וכהן.)1992 ,
המחקר יתמקד בזיהוי גבהים במשולשים קהי זווית.
וינר (& Tall & Vinner, 1981; Vinner, 1991; Vinner
 )Hershkowitz, 1983aמבדיל בין שני היבטים הקשורים

למושג הנ"ל:
מטרתו של מחקר זה היא לבדוק ,האם דימוי מושג הגובה
ממשיך להשפיע על שיפוטי התלמידים ועל זמן התגובה
שלהם גם לאחר למידה .במסגרת המחקר נבדקו
תלמידי כיתה ו’ שלמדו את המושג "גובה במשולש" ,ולכן
הם היו אמורים לזהות נכון קטעים במשולש שהם "גובה"
וקטעים שהם "לא גובה" במשולש.
מהממצאים עולה ,שדימוי המושג "גובה במשולש"
ממשיך להשפיע גם לאחר למידה פורמאלית ומפריע
לתלמידים במהלך הזיהוי של הקטעים כ"גובה" במשולש
או "לא גובה" במשולש .ככל הנראה נוצרת סתירה בין
תשובות המתבססות על דימוי המושג ,לבין תשובות
המתבססות על הלמידה הפורמאלית .סתירה זו מהווה
הפרעה אצל התלמידים .הצורך ליישב סתירה זו דורש
ביצוע צעדים מנטאליים נוספים אשר מתבטאים
בהארכת זמן התגובה.

רקע תיאורטי
הגיאומטריה היא תחום מרכזי בלימודי המתמטיקה
( .)Lester, 2007כבר מגיל צעיר ילדים נפגשים בצורות

1.1הגדרתו הפורמאלית של המושג (Concept
 - )definitionהגדרה מילולית שניתן ללמוד אותה

בעל-פה.
2.2יצירת תמונות מנטאליות שהלומד יוצר בהקשר
למושג (.)Concept image
אחד המושגים באמצעותו וינר הדגים את התיאוריה שלו
הוא מושג הגובה במשולש.
בדרך כלל נתפס המושג גובה במובנו "הפיסי"  -אנך
לרצפה או לתחתית הדף וכדומה .הקושי של תלמידים
בתפיסת מושג הגובה במשולש נובע מכך שהוא כולל
בתוכו שתי תכונות:
1.1הגובה חייב להיות מאונך לצלע.
2.2הגובה חייב לצאת מן הקודקוד.
בעיה נוספת בתפישת המושג גובה היא אפשרות קיומו
של גובה מחוץ למשולש .בדרך כלל נוצר דימוי של גובה
אצל התלמידים כקטע בתוך המשולש (Hershkowitz,
.)1989
 ,)1999( Gutierrez & Jaimeמצאו בדימוי המושג
( ,)Concept imageעל-פי המודל של וינר ,טעויות
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וקשיים הקשורים למושג הגובה במשולש .קשיים
וטעויות אלה נמצאו אצל  190סטודנטים להוראה
בבית הספר היסודי ,כאשר נתנו להם מבחן כתוב.
הם מצאו כי הסטודנטים הצליחו יותר במבחן שבו
ניתנה ההגדרה של מושג הגובה מאשר במבחן שבו
לא ניתנה ההגדרה .סטודנטים רבים השתמשו בדימוי
של המושג ולא הבחינו בין המושגים גובה ותיכון
והמושגים גובה ואנך אמצעי .כמו כן לסטודנטים היה
קושי לשרטט את הגובה לצלע המסומנת ,הם שרטטו
רק גובה פנימי למשולש ולא התייחסו לכך שהגובה
חייב לצאת מהקודקוד.
במחקר זה ,נבדוק את נכונות הזיהוי של קטעים בתוך
המשולש ומחוץ למשולש כגבהים ואת זמן התגובה
לזיהוי נכון .זמן התגובה הוא פרק הזמן החולף ,מרגע
שהאדם נחשף לגירוי ועד לרגע שבו הוא מגיב אליו.
ההנחה היא שככל שנדרשים יותר צעדים מנטאליים
כדי להגיב לגירוי ,זמן התגובה יהיה יותר ארוך ( Collins
 .)& Quillan, 1969הפרעות גורמות לזמן תגובה
ארוך יותר .לדוגמה :הפרעה יכולה להיות גירוי חיצוני
אחר המסיח את הדעת או הפרעה שהיא גירוי פנימי
הנובע מתפיסה אינטואיטיבית המשתלטת על הנבדק
( .)Stroop in Macleod, 1991מקובל לחשוב שכאשר
יש צורך להתגבר על הפרעה (לדוגמה  -כאשר נתון
גובה מחוץ למשולש  -יש להתגבר על ההפרעה
שנובעת מהיותו מחוץ למשולש ולקבוע ,שלמרות זאת
הוא גובה) יידרשו צעדים מנטאליים שאינם נדרשים
כאשר הגובה נמצא בתוך המשולש ,ולכן זמן התגובה
יהיה ארוך יותר.
לאור זאת ניתן לשער שזמן התגובה שיידרש לזיהוי
גבהים המצויים מחוץ למשולש ,יהיה גבוה מזה הנדרש
לזיהוי גבהים בתוך המשולש .בדומה ניתן לשער לגבי
קטעים שאינם גבהים ,שזמן התגובה שיידרש לזיהוי
קטעים שאינם גבהים המצויים מחוץ למשולש ,יהיה
קצר מזה הנדרש לזיהוי קטעים שאינם גבהים בתוך
המשולש.
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שאלות המחקר
במחקר זה אנו מנסים לחפש תשובות לשאלות הבאות:
1.1האם אחוז התשובות הנכונות למטלות זיהוי
קטעים כגבהים ,גבוה יותר לגבי גבהים המצויים
בתוך משולשים מאשר לגבי גבהים המצויים מחוץ
למשולשים?
2.2האם אחוז התשובות הנכונות לזיהוי קטעים שאינם
גבהים המצויים מחוץ למשולשים ,גבוה יותר מאשר
קטעים שאינם גבהים המצויים בתוך משולשים?
3.3האם זמן התגובה לזיהוי גבהים המצויים מחוץ
למשולשים ,יהיה גבוה מזה של זיהוי גבהים בתוך
משולשים?
4.4האם זמן התגובה לקביעה שקטעים שאינם גבהים
המצויים מחוץ למשולשים אינם גבהים ,יהיה קצר
מזמן התגובה לקביעה שקטעים שאינם גבהים
המצויים בתוך משולשים אינם גבהים?

מתודולוגיה
אוכלוסיית המחקר
במחקר נבדקו  75תלמידים מכיתות ו’ בבית ספר יסודי
בצפון הארץ .אוכלוסייה זו נבחרה מכיוון שתלמידים אלו
כבר עסקו בנושא בניית גבהים במשולש ובזיהוים.

כלי המחקר
במחקר זה הוצג לנבדקים שאלון ממוחשב .בשאלון
הממוחשב נעשה שימוש בתוכנה למדידת זמן התגובה
( .)Superlabלתוך התוכנה הוטענו  48משולשים :שמונה
המשולשים הראשונים היו לצורך תרגול בלבד ולא נכללו
בעיבוד וניתוח הנתונים 40 .המשולשים האחרים היו קהי
זווית ,ושימשו למחקר .בכל משולש קהה זווית היה קטע
בצבע אדום .במחצית מהצורות ( 20משולשים) קטע זה
היה גובה ובמחצית מהצורות ( 20משולשים) קטע זה לא
היה גובה.
הוצגו ארבע קבוצות (בכל קבוצה  10משולשים):
1.1גובה (בהתייחס לזווית חדה) בתוך המשולש

2.2גובה (בהתייחס לזווית קהה) מחוץ למשולש
"3.3לא גובה" (בהתייחס לזווית קהה) בתוך המשולש
"4.4לא גובה" (בהתייחס לזווית חדה) מחוץ למשולש
הצורות הוצגו באופן אקראי תוך כדי יישום הגבלה :לא
הוצגו יותר משלוש צורות מאותה קבוצה ברצף ,זאת כדי
למנוע יצירת זיקה בין צורה לאחרת.
התוכנה תוכנתה לרשום אם השיפוט שנותן הנבדק נכון
או שגוי וכן את זמן התגובה של הנבדק ב( ms -אלפיות
השנייה) .הנתונים נרשמו אוטומטית והומרו אחר כך
לקובצי .Excel
השקופית הראשונה בשאלון הוקדשה להוראות.
הנבדקים התבקשו ללחוץ על המקש הימני של העכבר
במהירות ובדיוק מרביים ,מיד כשיזהו את הקטע האדום
כגובה במשולש ,ועל מקש שמאלי מיד כשיזהו שהקטע
האדום אינו גובה במשולש.
הואיל והשאלון הממוחשב דרש מיומנות טכנית,
הוקדש החלק הראשון שלו לתרגול .התרגול כלל
שמונה משולשים שונים .הצורות שנבחרו לתרגול
לא הופיעו במבחן עצמו .בשקופית נאמר לנבדקים
שמדובר בתרגול ,אך יתר ההוראות היו זהות להוראות
הניסוי .כמו כן הייתה שקופית שהצביעה על סיום שלב
התרגול.

מהלך המחקר
שאלון המחקר הממוחשב הועבר לתלמידים ,על פי רצף
הפעולות הבא:
1.1עורך המחקר הגיע למעבדת המחשבים בבית
הספר בה הוטענו התוכנה והשאלון הממוחשב
במחשבים.
2.2התלמידים נשלחו בקבוצות מכיתות האם למעבדה.
3.3במעבדה הוסברו לתלמידים מהות השאלון
הממוחשב ומטרותיו( .לבדוק זמן תגובה ונכונות
שיפוט לקטע האדום בצורות השונות וגם אם
הקטע האדום הוא "גובה" במשולש או "לא גובה"

במשולש)
4.4הודגש בפניהם שהמידע ייאסף לצורכי מחקר
בלבד.
5.5התלמידים התבקשו לא להתייחס לחבריהם ולא
להעתיק מהם ,מכיוון שהם לא מקבלים ציון ומהירות
תגובתם היא החשובה.
6.6בתחילת הרצת השאלון מילא עורך המחקר את שם
הנבדק( .שם התלמיד הוא גם שם קובץ הנתונים
שהתקבל מכל נבדק).
7.7התלמידים התיישבו מול המסך ,כשמולם השקופית
הראשונה של הוראות התרגול .הם לא הוגבלו בזמן,
אך התבקשו לפעול במהירות ובדיוק המרביים.
8.8בתום כל הרצת שאלון נשמר במחשב ובתקליטון
קובץ הנתונים.

דרכי עיבוד וניתוח הנתונים שהתקבלו במהלך
הניסוי
השיפוטים וזמני התגובה של כל תלמיד לגבי כל צורה
נסרקו .אם נמצא שלתלמיד מסוים היו ארבע שגיאות או
יותר המתייחסות לגובה בתוך המשולש ,לא נכללו נתוניו.
לגבי זמן התגובה  -לא נכללו נתוניו של תלמיד אשר היו
לו פחות משתי תשובות נכונות בכל סוג של שאלה מתוך
ארבעת הסוגים.
בסיכומו של דבר נותחו נתוניהם של  64תלמידים מתוך
 75לגבי שיפוטים נכונים ושל  44תלמידים מתוך  75לגבי
זמן התגובה למיון נכון.
רצף עיבוד וניתוח הנתונים:
1.1חושבו אחוזי השיפוטים הנכונים ,ממוצע וסטיות
תקן עבור כל קבוצה.
2.2לגבי זמן התגובה לשיפוט נכון ,חושבו הממוצע של
החציונים וסטיות התקן.
3.3נעשה ניתוח שונות לבדיקת מובהקות ההשפעה של
משתנה התכונה ,שערכיו הם "גובה" או "לא גובה".
4.4נעשה ניתוח משתנה המיקום ,שערכיו הם "בתוך
המשולש" ו"מחוץ למשולש" .הניתוח נעשה על
נכונות התשובות ועל זמן התגובה לשיפוט נכון.
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עמוד 49

ממצאים
בפרק זה מוצגים הממצאים הקשורים לנושאים הבאים:
1.1דיוק התלמידים בזיהוי הקטעים" :גובה" במשולש או
"לא גובה" במשולש.
2.2זמן התגובה הנדרש לתלמידים במטלות של זיהוי
הקטעים" :גובה" במשולש או "לא גובה" במשולש.
הממצאים יוצגו על פי שאלות המחקר המתייחסות
לנושאים הנ״ל.

שאלה מס' :1
האם אחוז התשובות הנכונות למטלות זיהוי קטעים כגבהים
יהיה גבוה יותר לגבי גבהים המצויים בתוך המשולשים
מאשר גבהים המצויים מחוץ למשולשים?
בטבלה  1שלהלן ,מוצגים הממצאים המתייחסים
לשיפוטים הנכונים שהתקבלו.

קבוצה

 %שיפוטים
נכונים

סטיית תקן

גובה בתוך
המשולש
גובה מחוץ
למשולש

92.3

0.1

69.4

0.3

טבלה מס'  :1אחוז השיפוטים הנכונים וסטיות התקן לגבי זיהוי של
קטעים הנמצאים בתוך משולש ומחוץ למשולש כגובה במשולש או
"לא גובה במשולש" N= 64

הנתונים המוצגים בטבלה  ,1מצביעים על כך שקבוצת
התלמידים יודעת לזהות טוב יותר גבהים הנמצאים בתוך
המשולש מאשר גבהים הנמצאים מחוץ למשולש.

מניתוח השונות עולה ,שנמצאו הבדלים מובהקים באחוז
השיפוטים הנכונים לגבי משתנה התכונה (F(1,63)=19.657,
 )p<0.001ונמצאו הבדלים מובהקים לגבי משתנה המיקום
( .)F(1,63)=11.501, p<0.001גם האינטראקציה בין שני
המשתנים הייתה מובהקת (.)F(1,63)=79.42, p<0.001
כלומר ,בקשר לזיהוי "גבהים" ,המיקום של הגובה בתוך
המשולש ומחוץ למשולש משפיע על נכונות התשובות
באופן שונה מאשר על "לא גבהים".

שאלה מס' :3
האם זמן התגובה לזיהוי גבהים המצויים מחוץ למשולשים
יהיה גבוה מזה של זיהוי גבהים בתוך משולשים?

קבוצה

זמן תגובה ב ms-סטיית
תקן
לשיפוט נכון

גובה בתוך
המשולש

2058

995

גובה מחוץ
למשולש

2151

1180

טבלה מס'  :3זמן תגובה ממוצע וסטיית תקן לכל קבוצה במטלות
זיהוי נכון של קטעים כגבהים בתוך ומחוץ למשולש N= 44

שאלה מס' :2
האם אחוז התשובות הנכונות לזיהוי קטעים שאינם גבהים
המצויים מחוץ למשולשים יהיה גבוה יותר מאשר קטעים
שאינם גבהים המצויים בתוך המשולשים?

קבוצה

 %שיפוטים
נכונים

סטיית תקן

״לא גובה״
בתוך המשולש
״לא גובה״
מחוץ למשולש

46.7

0.4

90.2

0.2

טבלה מס'  :2אחוז השיפוטים הנכונים וסטיות התקן לגבי זיהוי של
קטעים שאינם גבהים בתוך המשולש ומחוץ למשולש N= 64

עמוד 50

לפי הנתונים המוצגים בטבלה  ,2קבוצת התלמידים
יודעת לזהות טוב יותר קטעים שאינם גבהים הנמצאים
מחוץ למשולש ,מאשר קטעים שאינם גבהים הנמצאים
בתוך המשולש .נעשה ניתוח שונות לבדיקת ההשפעה
של משתנה התכונה ,שערכיו הם "גובה" או "לא גובה",
ומשתנה המיקום שערכיו הם "בתוך המשולש" או "מחוץ
למשולש" על נכונות התשובות.
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מהנתונים המוצגים בטבלה  ,3עולה שזמן התגובה
שנדרש לזיהוי נכון של גבהים המצויים בתוך המשולש,
קצר מזמן התגובה הנדרש לזיהוי נכון של גבהים המצויים
מחוץ למשולש.

שאלה מס' :4
האם זמן התגובה לקביעה שקטעים שאינם גבהים אשר
מצויים מחוץ למשולשים ,אינם גבהים ,יהיה קצר יותר מזמן
התגובה לקביעה שקטעים שאינם גבהים המצויים בתוך
משולשים ,אינם גבהים?

קבוצה

זמן תגובה בms-

סטיית
תקן

״לא גובה״
בתוך המשולש

2784

1470

״לא גובה״
מחוץ למשולש

2157

1479

לשיפוט נכון

טבלה מס'  :4זמן תגובה ממוצע וסטיית תקן לכל קבוצה במטלות
זיהוי נכון של קטעים שאינם גבהים בתוך ומחוץ למשולש N=44

מטבלה  ,4עולים הממצאים הבאים:
 .אזמן התגובה שנדרש לזיהוי נכון ,שקטעים שאינם
גבהים המצויים מחוץ למשולש אינם גבהים ,קצר
מזמן התגובה שנדרש לזיהוי נכון ,שקטעים שאינם
גבהים המצויים בתוך המשולש אינם גבהים.
 .בנעשה ניתוח שונות לבדיקת ההשפעה של שני
המשתנים :משתנה התכונה שערכיו הם "גובה" או "לא
גובה" ומשתנה המיקום שערכיו הם "בתוך המשולש"
ו"-מחוץ למשולש" על זמן התגובה לשיפוט נכון.
מניתוח השונות שנערך עולה ,שנמצאו הבדלים
מובהקים בזמן התגובה לגבי משתנה התכונה
( .)F(1,43)=9.49, p<0.05כמו כן נמצאו הבדלים
מובהקים לגבי משתנה המיקום (F(1,43)=5.08,
.)p<0.05
 .גהאינטראקציה בין שני המשתנים נמצאה מובהקת
( ,)F(1,43)=5.45, p<0.05דבר אשר מצביע על כך
שלאינטראקציה לקביעת זיהוי "גבהים" ,המיקום של
הגובה בתוך המשולש או מחוץ למשולש משפיע על
זמן התגובה לזיהוי נכון באופן שונה מאשר כשמדובר
על "לא גבהים".

דיון ומסקנות
המחקר עסק ביכולתם של תלמידי כיתה ו ,לזהות נכון
קטעים כ"גובה" במשולש או "לא גובה" במשולש ,על-
ידי בדיקת אחוז השיפוטים הנכונים וזמן התגובה לשיפוט
נכון.
במטרה לענות על שאלות המחקר נבדקו  75תלמידי
כיתה ו’ בבית ספר יסודי בצפון הארץ .הם נבדקו לאחר

שלמדו את מושג הגובה במשולש והבדיקה נערכה
באמצעות שאלון ממוחשב.
הנתונים נותחו בשני מישורים בהתאם לשאלות המחקר:
1.1נבדקה מידת הצלחתם של התלמידים לזיהוי
קטעים שחלקם נמצאים בתוך המשולשים ,ואחרים
נמצאים מחוץ למשולשים כ"גובה" במשולש או "לא
גובה" במשולש.
2.2נבדק זמן התגובה של התלמידים לזיהוי נכון של
קטעים שחלקם נמצאים בתוך המשולשים ,ואחרים
נמצאים מחוץ למשולשים כ"גובה" במשולש או "לא
גובה" במשולש.
הממצאים שהתקבלו מצביעים על כך:
 .אהתלמידים מצליחים יותר בזיהוי גבהים המצויים
בתוך המשולש ( )92.3%מאשר בזיהוי גבהים המצויים
מחוץ למשולש (.)69.4%
 .בהתלמידים מצליחים יותר בזיהוי קטעים שאינם
גבהים המצויים מחוץ למשולש ( )90.2%מאשר
בזיהוי קטעים שאינם גבהים המצויים בתוך המשולש
(.)46.7%
 .גהחלטת התלמידים מושפעת מהתכונה של הקטע
אם זה "גובה" או "לא גובה" ומהמיקום של הקטע
אם זה בתוך המשולש או מחוץ למשולש.
 .דהתמונה המנטאלית של המושג ״גובה במשולש״,
שמכילה רק דימויים של קטעים העוברים בתוך
המשולש ,ממשיכה ככל הנראה להשפיע על שיפוטי
התלמידים.
ואומנם חוקרים (;Tall & Vinner, 1981; Vinner, 1991
 )Vinner & Hershkowitz, 1983aמבדילים בין ההגדרה

הפורמאלית של המושג והתמונות המנטאליות שהלומד
יוצר בהקשר למושג .בנוסף ,הרשקוביץ (Hershkowitz,
 )1989מציינת במחקרה שאחד הקשיים של התלמידים
בתפיסת מושג הגובה במשולש הוא אפשרות קיומו של
הגובה מחוץ למשולש .בדרך כלל נוצר דימוי של גובה
רק בתוך משולש .כמו כן הרשקוביץ מציינת במחקרה
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עמוד 51

שתלמידים לא הצליחו לשרטט גובה מחוץ למשולש
קהה זווית .לטענתה ,ישנם תלמידים שאצלם נבנה
דימוי המושג הנכון ,ותלמידים שאצלם נבנה דימוי
המושג המוטעה הפרוטוטיפי (אב טיפוס) .מקורו של
דימוי המושג המוטעה הזה הוא ברצון להכיל תכונה של
הגובה (קטע בתוך המשולש) על כל הדוגמאות של גובה
במשולש .וזה על חשבון "זניחה" של תכונה אחרת של
המושג לדוגמה :תכונת הניצבות עם הקטע או המשך
הקטע שמול הקודקוד אשר ממנו יצא הקטע.
הרשקוביץ בדקה את השפעת תופעת הפרוטוטיפ על
שיפוטי התלמידים ( .)Hershkowitz, 1989במחקרה
נמצא כי לכל מושג יש לפחות דוגמה פרוטוטיפית
אחת .דוגמה זו היא הנרכשת ראשונה בלימוד המושג
של רוב התלמידים .הדוגמאות הפרוטוטיפיות הן בדרך
כלל תת-קבוצה בקבוצת דוגמאות המושג שיש לה
את התכונות של המושג (Vinner & Hershkowitz,
 .)1983a; Hershkowitz, 1989לתכונות אלה יש בדרך
כלל מאפיינים ויזואליים חזקים .למשל "הפנימיות" של
הגובה הפנימי במשולש שהוא הדוגמה הפרוטוטיפית בין
דוגמאות הגבהים במשולש.
ממצאי המחקר שעליו מתבססת עבודה זו תומכים
ומאשרים את המחקרים שנזכרו לעיל על הבנת מושג
הגובה במשולש אצל תלמידים בכיתה ו’ של בית הספר
היסודי .דוגמאות:
1.1הדימוי של קטע ,היוצא מקודקוד משולש ונמצא
בתוך משולש ,חזק יותר מההגדרה הפורמאלית של
מושג הגובה במשולש.
2.2התלמידים בקבוצת הלומדים הנ"ל לא מפנימים
בחלקם את התכונה החשובה של המושג "גובה":
הגובה הוא מאונך לצלע או להמשך הצלע שמול
הקודקוד ממנו יוצא הגובה.
3.3התלמידים כן מפנימים את התכונה ,שגובה
במשולש יוצא מאחד מקודקודי המשולש .הדבר בא
לידי ביטוי בממצאים שהתקבלו לגבי אחוז שיפוטים
נכונים לזיהוי "גבהים" ו"לא גבהים" בתוך המשולש
ומחוץ למשולש.

עמוד 52
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4.4זמן התגובה לזיהוי נכון :נמצא כי זמן התגובה לזיהוי
גבהים בתוך המשולש היה קצר יותר ( )2058 msמזמן
התגובה לזיהוי גבהים מחוץ למשולש (.)2151 ms
כמו כן זמן התגובה לזיהוי קטעים שאינם גבהים
המצויים מחוץ למשולש היה קצר יותר ()2157 ms
מאשר בתוך המשולש (.)2784 ms
5.5זמן התגובה הארוך יחסית הנדרש לתלמידים לזהות
נכון "גובה" ו" -לא גובה" במשולש עשוי לנבוע מכך
שעל הנבדק להתגבר על הנטייה להשתמש בדימוי
האינטואיטיבי של המושג ולא בהגדרה הפורמאלית
של המושג.
ממצאים אלו מצביעים על כך שזמן התגובה לזיהוי נכון
מושפע מהתכונה של הקטע שהוא "גובה" או "לא גובה"
ומהמיקום שלו בתוך המשולש או מחוץ למשולש.
במהלך הזיהוי של קטעים כ"גובה" או "לא גובה" במשולש
נוצרת לכאורה סתירה בין הדימוי האינטואיטיבי של
המושג לבין הלמידה הפורמאלית .אצל חלק מהתלמידים
סתירה זו מהווה הפרעה והצורך ליישבה ולהתגבר עליה
דורש אנרגיה וזמן ,דבר המתבטא בהארכת זמן התגובה
(.)Stroop in Macleod, 1991
חשוב שמורים ,מפתחי תוכניות לימודים ומפתחי חומרי
למידה יכירו ויביאו בחשבון את הדימויים האינטואיטיביים
הקיימים אצל תלמידים לגבי מושג הגובה במשולש
עוד לפני הוראת מושג זה .מאחר ודימוי מושג "גובה
במשולש" מכיל רק דימויים של קטעים העוברים בתוך
המשולש ,יש להשתמש במגוון שיטות הוראה וחומרי
למידה שונים .במקביל חשוב לספק סביבה לימודית
עשירה ככל האפשר ,המכילה מגוון רחב של דוגמאות
המושג .יש ללמד את התלמידים "לעשות" גיאומטריה
ולא רק "לראות" גיאומטריה על מנת למנוע אצל
התלמידים יצירת דימויים כנ"ל .האמצעים הרבים יגרמו
לכך שהתלמידים יבינו ויפנימו את מושג הגובה במשולש,
יתייחסו בביקורתיות אל הדימוי האינטואיטיבי של מושג
הגובה במשולש ,ויבדקו בצורה פורמאלית את נכונות
השיפוטים שלהם.

•

•

•

•

•

the Learning Problems in Mathematics, 11,
61 -76
Lester, F. (2007) (Ed.). Second handbook
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teaching. Reston, VA: National Council of
Teachers of Mathematics.
Macleod, M. C. (1991). Half a century of
research on Stroop effect: An integrative
review. Psychology Bulletin, 109, 163-203.
Tall, D. & Vinner, S. (1981). Concept image
and concept definition in mathematics with
particular reference to limits and continuity.
Educational Studies in Mathematics, 12, 151169.
Vinner, S. & Hershkowitz, R. (1983a). On
concept formation in geometry. ZDM, 15, 2025.
Vinner, S. (1991). The role of definitions in the
teaching and learning of mathematics. In D.
Tall (Ed.). Advanced Mathematical Thinking,
65-81. Dordrecht: Kluwer.

חידושים במחקר והצעות למחקרים
עתידיים
 נבדקה יכולתם של תלמידי כיתה ו' לזהות,במחקר זה
,נכון קטעים כ"גובה" במשולש או "לא גובה" במשולש
באמצעות בדיקת אחוז השיפוטים הנכונים וזמן התגובה
 נושא זה נחקר מעט מאוד לפיכך רצוי.לשיפוט נכון
לערוך מחקרים נוספים בנושא זה כדי לאמת ולהרחיב
את הידע הקיים לגבי הדימוי האינטואיטיבי של מושג
.הגובה במשולש
 ומוצע לבדוק, אהמחקר התמקד במשולשים קהי זווית.
את הנ"ל בסוגים אחרים של משולשים כמו לדוגמה
 שבהם ישנם מצבים שהגובה,משולשים ישרי זווית
.מתלכד עם אחד הניצבים
 במוצע לבדוק את הקשר בין שפה ותרבות לבין זמן.
התגובה במטלות זיהוי של קטעים כ"גובה" במשולש
 ניתן להעביר את השאלון.או "לא גובה" במשולש
הממוחשב בקרב דוברי שפות שונות כדי לבדוק
האם קיים הבדל בין דוברי שפות שונות מבחינת זמן
.התגובה

ביבליוגרפיה
 הוראת.)1992( . וכהן נ. ל, לינצ'בסקי,. ג,•אלברט
 מחקר-  מופ"ת,הגיאומטריה בבית הספר היסודי
.ופיתוח תוכניות להכשרת מורים
 תוכנית הלימודים.)2006( •משרד החינוך והתרבות
. ירושלים.במתמטיקה של בית הספר היסודי
•

•

•
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במה מחקרית

מה בין תרגיל ודרך
כתיבת פתרונו?
ד"ר מיכל סרי

"האקדמית גורדון" –
המכללה האקדמית לחינוך ,חיפה

חנה סביון

"האקדמית גורדון" –
המכללה האקדמית לחינוך ,חיפה
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מה בין תרגיל ודרך כתיבת פתרונו?
מיכל סרי וחנה סביון
תקציר
מורים למתמטיקה המלמדים בכיתות ז' מספרים
לא פעם שעם תחילת לימודי האלגברה ,התלמידים
נתקלים בקושי שנראה במעבר מפתרון תרגיל חשבוני
לכתיבה אלגברית של ביטויים ופישוטם .לימודי
המתמטיקה בכיתות ז' נפתחים בחזרה ובהעמקה
בחוקי החשבון המוכרים מבית הספר היסודי ,לשם
שילובם בכתיבה האלגברית וגם ליצירת תשתית
ללימודי האלגברה .הקושי הנ"ל מתגלה תוך כדי
החזרה שמבססת מיומנויות חישוב וידע של ביצוע
פרוצדורות אריתמטיות ,אשר מובילות למיומנויות
אלגבריות המתבססות עליהן .מתוך קושי זה צמח
המחקר .מטרותיו להציג התייחסויות של מורים בחינוך
היסודי והעל-יסודי לפתרון תרגיל חשבוני ,המכיל שני
סוגי סוגריים וארבע פעולות חשבון במספרים שלמים
ולפתח כלי עזר למורים ,שבעזרתו יוכלו לבחור את
הדרכים בהן ילמדו את תלמידיהם מיומנויות חישוב ,ידע
וכתיבת פתרון תרגיל חשבוני לפי סדר פעולות חשבון.
במחקר השתתפו תלמידי כיתות ו' שפתרו את התרגיל
החשבוני ומורים למתמטיקה המלמדים בכיתות ו' ו -ז'.
מממצאי המחקר פותחה טבלת "כלי החלטה" למורים
ובלטה התייחסותם השונה של מורי בית הספר היסודי
לעומת מורי בית הספר העל-יסודי בהקשר להכנת
התלמידים לכתיבה אלגברית.
מילות מפתח :סדר פעולות חשבון ,שוויון ,שקילות ,תרגיל חשבוני.

מבוא
רכישת מושגים בחשבון המתייחסים לפעולות
חשבוניות במספרים וחוקי סדר פעולות חשבון בחינוך
היסודי על פי תכנית לימודי המתמטיקה ,היא מטרה
בהוראת המקצוע .הבנת המושגים בחינוך היסודי
היא תוצר מתמשך ומצטבר של הלמידה (משרד
החינוך – תכנית הלימודים במתמטיקה .)2006 ,על

הוראת פעולות חשבוניות וחוקי סדר פעולות החשבון
להיבנות בהדרגתיות .ההדרגתיות בהוראה מובילה
לתובנה מספרית ולשליטה במיומנויות מתמטיות תוך
שימוש בעובדות ,באלגוריתמים חישוביים ובמושגים
מתמטיים הנלמדים בחינוך היסודי .טיפוח תובנה
מתמטית ושליטה במיומנויות מתמטיות ,מפתחים
אצל התלמידים יכולת לעקוב אחר תהליך פתרון
של תרגיל ,מונעים שגיאות ומשפרים את היכולת
לקשר בין חלקי ידע שנלמדו (ליפוביצקי;2007 ,
 .)Burns, 2007; Isaacs and Carroll , 1999על מנת
להקטין את הסיכוי שתלמידים יטעו בשימוש בחוקי
סדר פעולות החשבון ,יש לנסח את החוקים באופן
מתמטי או מילולי .ניסוח החוקים מיועד לתלמידים
שלהם קושי בזכירת חוקי סדר פעולות החשבון וגם
לתלמידים שביצועיהם המתמטיים טובים באופן
יחסי מעמיתיהם לכיתה (יבשובה;1988-1990 ,
.)Schifter, Russell and Bastable, 2009
סדר פעולות החשבון הוא סוגיה דקדוקית הנובעת
מהצורך למנוע תשובות שונות לאותו תרגיל ושואפת
להיות נוחה לקריאה ולכתיבה .את חוקי סדר פעולות
החשבון ניתן לחלק לשני רבדים :הרובד הראשון
מתייחס לחוקים כמו "חזקה" שקודמת לכל פעולות
החשבון האחרות ,או כפל וחילוק הקודמים לחיבור
וחיסור .הרובד השני מתייחס לחוקים כמו פתרון
"משמאל לימין" (בתרגיל בו מופיעות פעולות חיבור
וחיסור או כפל וחילוק) .החוקים המשלבים את שני
הרבדים ,מובילים לתשובה נכונה (צמיר וקורן;2004 ,
קופרמןBay-Williams and Martinie, 2015 ;2015 ,
.)Dr. Math, 2000; Kyungsoon, 2012
דרך מפורטת לחישוב תרגילים ,מסדרת את תהליך הפתרון
ומפתחת אצל התלמידים חשיבה מתמטית
 .)1992נוסף לכך ,ניתן לעודד את התלמידים לחשב
בדרכים שלהם ,כך שלא יוותרו על דרך חשיבה עצמית

)Carey,

מספר חזק  | 2000גיליון מספר  | 30יוני 2019

עמוד 55

( .)Kamii and Dominick, 1998תלמידים המדלגים על
לפחות שלב אחד ,יכולים לפתח דרך פתרון שגויה ,גם אם
הם שומרים על כללי סדר פעולות חשבון .אם תלמידים לא
שומרים על חישובים "משמאל לימין" ,הם יכולים להגיע
למצב של חוסר הבנה של הכללים (זסלבסקי;2003 ,
 .)Soares, Blanton and Kaput, 2005-2006תלמידים
המתארים את תהליך הפתרון באמצעות סימון מספרי
של חלקי התרגיל או על ידי חישובים חלקיים ,תוך כדי
שמירה על מבנה התרגיל המקורי וחוקי סדר פעולות
חשבון ,מפתחים חשיבה מתמטית בעלת משמעות
רבה (.)Ameis, 2011; Rambhia, 2002; Wiebe, 1989
תוספת של סוגריים בפתרון תרגיל להדגשת סדר
החישוב ,לעתים מיותרת ולעתים עוזרת לחישוב
נכון לפי חוקי סדר פעולות החשבון (Gunnarsson,
 .)Sonnerhed and Hernell, 2016סימן ה"שווה"
מהווה מושג בסיסי לפיתוח חשיבה מתמטית אצל
ילדים ( )Oksuz, 1998ומשמעותו היא שקילות ולא
פעולה שאותה יש לבצע (פישביין .)1995 ,הבנת
משמעות סימן השוויון חשובה גם במעבר מאריתמטיקה
לאלגברה ויוצרת את הבסיס להבנת משוואות ואי
שוויונות (.)Leavy, Hourigan and McMahon, 2013
במעבר מאריתמטיקה לאלגברה אי הבנת השוויון
מהווה מכשול בפישוט ביטויים אלגבריים (Falkner,
Levi and Carpenter, 1999; Powell, Kearns and
.)Driver, 2016
פתרון תרגיל על פי חוקי סדר פעולות חשבון ,הנכתב
בשלבים המקושרים ביניהם בעזרת סימן "שווה" ,מציג
שלכל שני ביטויים מתמטיים יש אותו ערך מספרי
( .)Falkner, Levi and Carpenter, 1999ישנם
תלמידים המשתמשים בסימן ה"שווה" באופן שגוי
כדי לקשר בין שלבים בתוך חישוב ,לדוגמה בפתרון
התרגיל .5+23=28×3=84 :התלמידים כותבים את תהליך
החישוב כאילו חישבו אותו בעזרת מחשבון .סימן השוויון
במקרה הזה מתפרש כ"חשב את הפעולה האחרונה"
ולא כמקשר בין שני ביטויים בעלי אותו ערך מספרי
השקולים זה לזה (פישביין;Kieran, 1981 ;1995 ,
.)MacGregor and Stacey, 1999
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מטרות המחקר
 .אלהציג תיאורים של מורים למתמטיקה בחינוך היסודי
ובחינוך העל-יסודי לתרגיל חשבוני המשלב סדר
פעולות חשבון ופתור על ידי תלמידי כיתות ו'.
 .בלפתח למורים כלי עזר המשקף מגוון אפשרויות של
דרכי כתיבת פתרון תרגיל ,כך שלפיו יוכלו המורים
לכוון ולמקד את תלמידיהם לכתיבת הפתרון.

אוכלוסיית המחקר
 158תלמידי כיתות ו' (להלן :תלמידים).
 20מורים המלמדים מתמטיקה בחינוך היסודי בכיתות ו'
(להלן :מורים בחינוך יסודי).
 15מורים המלמדים מתמטיקה בחט״ב בכיתות ז' (להלן:
מורים בחינוך על-יסודי).
כל המורים הינם בעלי ותק של לפחות  4שנות הוראת
מתמטיקה בכיתות ו' ו -ז' כמתואר לעיל .חלקם של
המורים מחנכי כיתה.

כלי המחקר
במחקר כל אחד מהמורים קיבל כ 9 -פתרונות של תרגיל
חשבוני המכיל שני סוגי סוגריים וארבע פעולות חשבון
במספרים שלמים.

מהלך המחקר
המחקר נערך בשלושה שלבים עיקריים:
שלב ראשון:
פתרון תרגיל חשבוני על ידי תלמידים .בסוף שנת
הלימודים קיבלו תלמידי כיתות ו' תרגיל חשבוני בו
משולבים שני סוגי סוגריים וארבע פעולות חשבון
במספרים שלמים .פתרון התרגיל התבסס על חוקי סדר
פעולות חשבון .המורים בכיתות ביקשו מהתלמידים
לפתור את התרגיל ולכתוב את הפתרון בכל דרך שנראית
להם.
לתלמידים הוסבר כי פתרון התרגיל נועד לצרכי מחקר,
הם התבקשו שלא לכתוב את שמם והודגש בפניהם

שאף אחד לא ידע מי פתר אותו .כל התלמידים הסכימו
לפתור את התרגיל.
שלב שני:
תיאור הפתרון על ידי המורים .הפתרונות חולקו
לצורך תיאורם בין  35מורים .כל מורה קיבל בממוצע
תשעה פתרונות שונים וכל פתרון תואר על ידי שניים
מהמורים .ההנחיה שקיבל כל מורה הייתה" :לכל אחד
מפתרונות התרגיל שלפניך ,תאר בכתב את המראה
החיצוני שלו ותאר את דרך כתיבת פתרונו לפי ראות
עיניך".
כל אחד מהמורים שהסכימו להשתתף במחקר ,התבקש
לא לכתוב את שמו והובהר והודגש בפניו שלא יופיע שום
פרט מזהה לגביו.
שלב שלישי:
מיון תיאורי המורים לפי ההנחיה שקיבלו לחלוקות
המתוארות בממצאי המחקר.

ממצאי המחקר
מתוך תיאורי המורים למראה חיצוני ולדרך כתיבת
פתרון של תרגיל חשבוני ,מוינו הממצאים לשתי חלוקות
עיקריות ,לפי המקרא הבא.
מקרא
"1.מראה חיצוני"  -תיאור המראה החיצוני של
הפתרון שבוצע על ידי תלמידים .המורה הבודק
מתייחס למראה הפתרון מבחינת צורתו החיצונית
(ראה חלוקה ראשונה להלן) וזאת לפני שהמורה
קורא ובודק את הפתרון.
"2.דרך כתיבת פתרון"  -תיאור דרך הכתיבה של
הפתרון על ידי התלמידים (ראה חלוקה שנייה להלן).
חלוקה ראשונה
בה רוכזו תיאורי המורים ל"מראה חיצוני" של פתרון
תרגיל חשבוני.
בתיאורי המורים המתייחסים ל"מראה חיצוני" ניכרה
חלוקה לחמש קבוצות .בחרנו לכנות אותן בשמות

המזכירים את המראה החיצוני .השמות הם:
 .אכתיבה בחלקים
 .בשימוש בקשתות
 .גכתיבה אופקית
 .דכתיבה אנכית
 .הכתיבה משולבת (כתיבה המהווה שילוב של לפחות
שתיים מארבע הקבוצות שלעיל)
חלוקה שנייה
בה רוכזו תיאורי המורים ל"דרך כתיבת פתרון" התרגיל
החשבוני.
הדוגמאות הבאות מציגות תרגילים לפי החלוקה
הראשונה  -לחמש הקבוצות של "מראה חיצוני".
לכל איור (ראו מטה) של תרגיל פתור ,הותאמו ציטוטים
נפוצים של מורים מהחינוך היסודי ומורים מהחינוך העל-
יסודי ,המתארים את "דרך כתיבת פתרונו" של התרגיל.
(א) כתיבה בחלקים:
בכל שלב התלמיד פותר חלק של התרגיל לפי חוקי
סדר פעולות החשבון
המאפיין העיקרי הוא ,שכל פעולה נרשמת ומחושבת
כחלק של תרגיל נפרד (עצמאי) .התלמיד רושם את
תהליך הפתרון על ידי מיני-תרגילים מתחת לתרגיל או
לצדו.

איור א1

ציטוטים המתארים את "דרך כתיבת פתרון" על פי
מורי החינוך היסודי" :התלמיד מחשב "מיני תרגילים"
רבים וממספר אותם"; "עבודתו מסודרת וניכרת
שליטתו בסדר פעולות החשבון"; "רואים כל פעולה
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שבוצעה"; "קל לאתר טעויות"; "רואים את התפתחות
דרך הפתרון".
ציטוטים המתארים את "דרך כתיבת פתרון" על
פי מורי החינוך העל-יסודי" :התלמיד יודע סדר
פעולות חשבון אך קשה לעקוב אחר התרגיל"; "לא
נראה כי התלמיד יודע מהם שלבים שקולים"; "קל
למצוא טעויות אבל אי אפשר להמשיך עם ביטויים
אלגבריים; "שלבים רבים ואפשר בקלות לאבד קשר
עם התרגיל".

איור א2

שימוש שגוי בסימן "שווה" במעבר משלב לשלב .לפי זה,
השקילות אינה נשמרת ולכן דרך הפתרון יכולה להיות
שגויה.
ציטוטים המתארים את "דרך כתיבת פתרון" על פי
מורי החינוך היסודי" :בדרך כתיבתו התלמיד כתב כמו
שחשב'"; "נראה ,כי התלמיד יודע את חוקי סדר פעולות
החשבון"; "כתיבתו מסודרת וברורה ,ניתן לעקוב אחר
שלבי הפתרון של התלמיד ובעת הצורך אף למצוא טעות
בקלות יחסית"; "אין הבנה של שקילות ושוויון"; "קשה
לעקוב אחר חישוב התרגיל".
ציטוטים המתארים את "דרך כתיבת פתרון" על
פי מורי החינוך העל-יסודי" :התלמיד לא שמר על
שקילות בין כל שלב ושלב ( )14 = 20 = 60 = 30 = 6
בתהליך הפתרון ולמרות זאת קיבל את התוצאה
הנכונה"; "צורת כתיבה לא נכונה"; "לא בטוח שהתלמיד
יצליח בשיטה זו בתרגיל מסורבל יותר או עם שברים או
כשיצטרך לפשט ביטוי אלגברי"; "לא מבין משמעות סימן
שווה".
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(ב) שימוש בקשתות:
שימוש בקשתות בפתרון תרגיל

איור ב1

התלמיד נעזר בקשתות כדי לחשב חלקים מהתרגיל וכל
קשת מסמנת פתרון של חלק מסוים .ישנם תלמידים
שנוסף לקשתות ,משלבים חישובי עזר או הסברים
מילוליים במהלך פתרונם.
ציטוטים המתארים את "דרך כתיבת פתרון" על פי
מורי החינוך היסודי" :התלמיד מצייר קשתות מעל
ומתחת לתרגיל המקורי ,כנראה בגלל חוסר מקום"; "כל
קשת "מכילה" בתוכה את חלק התרגיל שהתלמיד פתר
או את פתרונו"; "התלמיד משלב חישובים בצד התרגיל";
"התלמיד שולט בחוקי סדר פעולות החשבון וניכר ,כי
הקשתות עזרו לו לפשט את תהליך הפתרון"; "קשה
לעקוב אחר שלבי הפתרון עצמם"; "אם ישנה טעות,
קשה לגלות היכן קרתה".
ציטוטים המתארים את "דרך כתיבת פתרון" על פי
מורי החינוך העל-יסודי" :ריבוי קשתות יכול להטעות
וקשה למצוא היכן הטעות"; "התלמיד מסודר במחשבתו
ומבין את חוקי סדר פעולות החשבון ,אך אי אפשר לפשט
כך ביטוי אלגברי".

איור ב2

מתחילים מהסוגריים הפנימיים ביותר ופעולת החילוק קודמת
לפעולת החיבור ,לאחר שפתחתי את הסוגריים הפנימיות אני מבצעת
את פעולת החילוק או הכפל (זה לא משנה מה קודם) ולבסוף אני
עוברת לחיבור וחיסור.

ציטוטים המתארים את "דרך כתיבת פתרון" על פי
מורי החינוך היסודי" :הצליח במקרה כי טען שכפל
וחילוק  -לא משנה ממה להתחיל"; "יודע על קדימות
סוגריים"; "לא יודע לכתוב פתרון מסודר תוך שמירה על
כללי השוויון (לכתוב תרגיל שקול)"; "השימוש בקשתות
מתבצע עד לשלב בו ,כנראה התרגיל מספיק קל לפתרון
עבור התלמיד".
ציטוטים המתארים את "דרך כתיבת פתרון" על פי
מורי החינוך העל-יסודי" :ריבוי קשתות – יכול לטעות";
"בהסבר המילולי יש טעות; "התלמיד חייב לרענן היטב
סדר פעולות חשבון ולכתוב את הפתרון באופן ברור";
"התלמיד יתקשה מאוד באלגברה"; "הקשתות ופתרון
מילולי לא מתאימים לכתיבה אלגברית".
(ג) כתיבה אופקית:
כתיבה רציפה בשורה
התלמיד רושם את הפתרון באופן מדורג :בכל שלב
מעתיק את התרגיל שבו בוצעה קודם פעולה מסוימת.

איור ג1

להפרדה בין שלבי הפתרון ,משתמש התלמיד בסימן
"שווה" או ב" -חץ כפול" (שמשמעותו" :מכאן נובע") או
משלב בין שני הסימנים.

השווה?"; "פתרון נכון אך צורת הכתיבה אינה מסודרת
ויכולה לגרום לטעויות בתרגילים מורכבים"; "שלבי
התרגיל ברורים אך אי אפשר לכתוב כך בכתיב אלגברי";
"קשה לעקוב אחר מהלך התרגיל".

איור ג2

דרך הפתרון כתובה כ"חוט ארוך".
ציטוטים המתארים את "דרך כתיבת פתרון" על
פי מורי החינוך היסודי" :התלמיד שולט בחוקי סדר
פעולות החשבון"; "בכל שלב ברור איזו פעולה מבוצעת
ונשמרת השקילות בין השלבים עד שלב לפני אחרון בו
יש טעות חישובית ,שבעטיה התשובה הסופית שגויה";
"הכתיבה ברורה ומסודרת ורואים את דרך הפתרון באופן
ברור".
ציטוטים המתארים את "דרך כתיבת פתרון" על פי
מורי החינוך העל-יסודי" :שלבי פתרון רבים והפתרון
ברור .התלמיד מבין מהו שוויון"; "הוא יודע את סדר
פעולות החשבון וקל למצוא טעויות .בפישוט ביטויים,
כתיבה שכזו תקשה על תלמידים".
(ד) כתיבה אנכית:
כל שלב בפתרון נכתב בשורה נפרדת

איור ד1
ציטוטים המתארים את "דרך כתיבת פתרון" על פי
מורי החינוך היסודי" :ההבנה שלו לגבי תרגילים שקולים
כבעלי אותה תוצאה לא לגמרי ברורה ,לכן התלמיד
משתמש בתרגיל בסימן החץ ובסימן השווה"; "שולט
בסדר פעולות חשבון"; "עובד בצורה מאוד מסודרת".
ציטוטים המתארים את "דרך כתיבת פתרון" על פי
מורי החינוך העל-יסודי" :למה החץ מחליף את סימן

התלמיד פותר באופן מדורג ,כך שהשלב הבא רשום
מתחת לשלב הקודם לו ,שבו כבר בוצעה פעולה מסוימת.
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עקב כך השורות מתקצרות.
ציטוטים המתארים את "דרך כתיבת פתרון" על פי
מורי החינוך היסודי" :התלמיד שולט בחוקי סדר פעולות
החשבון בשלבים ברורים הנכתבים בשורות נפרדות ,כך
יש אפשרות לעקוב אחר תהליך הפתרון"; "השקילות
במעבר משלב לשלב נשמרת ואם יש טעות ,ניתן לזהותה
באופן מהיר וקל יחסית"; "הכתיבה מאוד מסודרת";
"דרך מועדפת עלי .כך אני מלמדת וכך אני חושבת שנכון
שיפתרו".
ציטוטים המתארים את "דרך כתיבת פתרון" על
פי מורי החינוך העל-יסודי" :כתיבה ברורה ,שלבי
פתרון רבים ,רואים ברור איזו פעולה בוצעה בכל שלב";
"התלמיד יודע חוקי סדר פעולות חשבון ,מבין מהו שוויון
ומהי שקילות ומוכן למעבר לכתיבה אלגברית"; "התלמיד
כותב מסודר".
(ה) כתיבה משולבת:
שילוב בין סוגי "מראות חיצוניים" שונים

איור ה1

התלמיד משלב כתיבה אופקית עם שימוש בקשתות.
ציטוטים המתארים את "דרך כתיבת פתרון" על פי
מורי החינוך היסודי" :שולט בחוקים של סדר פעולות
חשבון"; "מקצר את הפתרון בעזרת קשתות ולא כותב כל
פעם תרגיל שקול"; "התלמיד פתר את התרגיל נכון ,אבל
אם היה טועה ,קשה לזהות את מקום הטעות"; "הכתיבה
לא מסודרת".
ציטוטים המתארים את "דרך כתיבת פתרון" על פי מורי
החינוך העל-יסודי" :קשת על גבי קשת – יכול להטעות

עמוד 60

מספר חזק  | 2000גיליון מספר  | 30יוני 2019

ולבלבל"; "כל שלב חייב להיות בשורה חדשה ,למה צריך
לנחש לפי התוצאה איזו פעולה חושבה?"; "ריבוי קשתות
בעייתי במעבר לאלגברה".

איור ה2

ראשית נתחיל בסוגריים .תשובה סופית22 :
בפנים התחלתי ב ) ( -ואח"כ המשכתי
כאשר התחלתי ב] [ -
לפי כפל חילוק.

התלמיד משלב שימוש בקשתות עם כתיבה בחלקים
והסברים מילוליים.
ציטוטים המתארים את "דרך כתיבת פתרון" על פי
מורי החינוך היסודי" :התלמיד שולט בחוקי סדר פעולות
החשבון ופתר נכון"; "התלמיד לא מבין את מושג השוויון
והשקילות (" ;")14+6=42:3קשה לבדוק ולעקוב אחר סדר
הפתרון"; "התלמיד מסביר מילולית את פעולותיו ומוסיף
חישובים בצד התרגיל".
ציטוטים המתארים את "דרך כתיבת פתרון" על פי
מורי החינוך העל-יסודי" :קשה לזהות טעויות"; "אין
סדר"; "לא מתאים לפישוט ביטויים לכתוב כך"; "סוג
של "קיצור" שלבים"; "התלמיד לא שומר על שקילות";
"קשה לעקוב אחר הפתרון".

עיבוד וארגון הממצאים
( )Iאחוזי הפתרונות המתאימים לכל אחת מחמש
הקבוצות על פי "מראה חיצוני" של פתרון התרגיל
מוצגים בטבלה .1
האחוזים חושבו מתוך  316פתרונות שתיארו  35מורים
בחינוך היסודי ומורים בחינוך העל-יסודי.

טבלה 1
אחוז הפתרונות המתאימים לכל אחת מחמש הקבוצות של
"מראה חיצוני" של פתרון התרגיל לפי תיאורי המורים

“מראה חיצוני”
של פתרון

אחוז
הפתרונות

(א) כתיבה בחלקים

17.4

(ב) שימוש בקשתות

26.3

(ג) כתיבה אופקית

25.0

(ד) כתיבה אנכית

17.4

(ה) כתיבה משולבת

13.9

סה”כ באחוזים

100.0

טעויות .שמירה על סדר פעולות חשבון.
•קטגוריה ב :כתיבה
"דרכי כתיבת הפתרון" הן :קיום מספר שלבי פתרון,
התפתחות מובנית של שלבי פתרון וכתיבה מסודרת.
•קטגוריה ג :שוויון ושקילות והכנה לקראת כתיבה
אלגברית
"דרכי כתיבת הפתרון" הן :שימוש בשוויון ושקילות
והכנה לקראת כתיבה אלגברית.
הערכים שבטבלאות  2ו 3 -מציגים את האחוזים של
תיאורי המורים ל"דרך כתיבת פתרון" מתוך כלל הפתרונות
שאותם הם תיארו עבור "מראה חיצוני" .בחינוך היסודי
מתוך  180פתרונות (טבלה  )2ובחינוך העל-יסודי מתוך
 136פתרונות (טבלה .)3

מממצאי טבלה  ,1ניתן לראות כי בתיאור של פתרון
התרגיל על פי "מראה חיצוני" שתואר על ידי המורים,
אחוז הפתרונות ,לפי שימוש בקשתות ולפי כתיבה
אופקית ,מהווים כל אחד כרבע מכלל הפתרונות
והם גבוהים באופן משמעותי משאר הקבוצות .אחוז
הפתרונות לפי כתיבה בחלקים וכתיבה אנכית ,זהים
זה לזה והם נמוכים ב 8% -משימוש בקשתות וכתיבה
אופקית .בכתיבה משולבת ,אחוז הפתרונות הוא הנמוך
מבין כל שאר הקבוצות ומהווה כ 14% -מכלל הפתרונות.
( )IIממצאים הקשורים ב"דרך כתיבת פתרון"
מוצגים בטבלה  2עבור מורים בחינוך היסודי
ובטבלה  3עבור מורים בחינוך העל-יסודי ,בהתאם
לכל אחת מחמש הקבוצות על פי "מראה חיצוני".
חלק מהתיאורים היו משותפים למורי החינוך היסודי
ומורי העל-יסודי וחלקם  -לא .הממצאים חולקו לשלוש
קטגוריות כשכל אחת מהן עוסקת ברעיון מאגד:
•קטגוריה א :סדר פעולות חשבון ושלבי הפתרון
"דרכי כתיבת הפתרון" הן :הפעולה שחושבה בכל
שלב נכתבה בצורה ברורה .קיימת אפשרות לאתר
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טבלה 2
תיאורי המורים בחינוך היסודי באחוזים ,ל"דרך כתיבת פתרון" התרגיל עבור "מראה חיצוני"

קטגוריות
”דרך כתיבת פתרון”

“מראה חיצוני”

כתיבה
שימוש
כתיבה
בחלקים בקשתות אופקית

כתיבה
אנכית

כתיבה
משולבת

קטגוריה א  -סדר פעולות החשבון ושלבי הפתרון
הפעולה שחושבה בכל שלב נכתבה בצורה ברורה

63.3

44.4

84.4

87.8

27.8

קיימת אפשרות לאתר טעויות

85.0

26.1

78.9

91.7

17.8

שמירה על סדר פעולות חשבון

83.3

82.2

88.9

96.1

82.8

קטגוריה ב  -כתיבה
קיום מספר שלבי פתרון

69.4

28.3

72.2

94.4

39.4

התפתחות מובנית של שלבי הפתרון

50.0

66.7

86.1

94.4

38.9

כתיבה מסודרת

78.3

44.4

39.4

95.6

66.7

קטגוריה ג  -שוויון ושקילות והכנה לקראת
כתיבה אלגברית
שימוש בשוויון ושקילות

36.1

39.4

69.4

75.0

58.9

הכנה לקראת כתיבה אלגברית

0.0

0.0

1.7

34.4

0.0

מממצאי טבלה  2ניתן לראות כי:
1.1ב"כתיבה בחלקים" ,נמצא הבדל משמעותי בין אחוז
תיאורי המורים בשוויון ושקילות (קטגוריה ג) לעומת
שאר "דרכי כתיבת פתרון" בקטגוריות האחרות .כמו
כן ,אף אחד מהמורים ( )0.0%לא הזכיר בתיאורו את
ההכנה לקראת כתיבה אלגברית .כ 80% -מתיאורי
המורים היו בקיום אפשרות לאתר טעויות ,בשמירה
על סדר פעולות חשבון (קטגוריה א) ובכתיבה
מסודרת (קטגוריה ב).
2.2ב"שימוש בקשתות" ,נמצא הבדל מובהק של  82.2%בין
אחוז תיאורי המורים בשמירה על סדר פעולות חשבון
(קטגוריה א) לעומת הכנה לקראת כתיבה אלגברית
(קטגוריה ג) .בנוסף לכך ,אף אחד מהמורים ( )0.0%לא
הזכיר בתיאורו הכנה לקראת כתיבה אלגברית.
3.3ב"כתיבה אופקית" ,נמצא הבדל משמעותי בין אחוז
תיאורי המורים בין הכנה לקראת כתיבה אלגברית
( ,1.7%קטגוריה ג) לבין אחוז תיאורי המורים בכתיבה
מסודרת ( ,39.4%קטגוריה ב) .אחוז התיאורים בשאר
"דרכי כתיבת פתרון" גבוה מ .69% -אחוז התיאורים
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בהתפתחות מובנית של שלבי הפתרון (קטגוריה ב),
בשמירה על סדר פעולות חשבון ובפעולה שחושבה
בכל שלב ונכתבה בצורה ברורה (קטגוריה א)
גבוהים מ.84% -
4.4ב"כתיבה אנכית" ,נמצא הבדל משמעותי בין אחוז
תיאורי המורים בהכנה לקראת כתיבה אלגברית
( ,34.4%קטגוריה ג) לבין שאר "דרכי כתיבת פתרון"
מכל הקטגוריות (.)75.0%-96.1%
5.5ב"כתיבה משולבת" ,נמצא הבדל מובהק בין אחוז
תיאורי המורים בהכנה לקראת כתיבה אלגברית
( ,0.0%קטגוריה ג) לבין אחוז תיאורי המורים
בשמירה על סדר פעולות חשבון ( ,82.8%קטגוריה
א) .אחוז תיאורי המורים בקטגוריה א המתאר
שמירה על סדר פעולות חשבון ,גבוה משמעותית
משאר "דרכי כתיבת פתרון" באותה הקטגוריה.
בכל חמש הקבוצות לפי "מראה חיצוני" ,ניתן לראות כי אחוז
תיאורי המורים בהכנה לקראת כתיבה אלגברית (- 0.0%
 ,34.4%קטגוריה ג) נמוך משמעותית מאחוז תיאורי המורים
בשימוש בשוויון ושקילות ( ,75.0% - 36.1%קטגוריה ג).

טבלה 3
תיאורי המורים בחינוך העל-יסודי באחוזים ,ל"דרך כתיבת פתרון" התרגיל עבור כל "מראה חיצוני"

קטגוריות
”דרך כתיבת פתרון”

“מראה חיצוני”

כתיבה
בחלקים

שימוש
בקשתות

כתיבה
אופקית

כתיבה
אנכית

כתיבה
משולבת

קטגוריה א  -סדר פעולות החשבון ושלבי הפתרון
הפעולה שחושבה בכל שלב נכתבה בצורה ברורה

47.8

43.4

77.2

91.9

8.8

קיימת אפשרות לאתר טעויות

72.1

18.4

73.5

90.4

8.8

שמירה על סדר פעולות חשבון

72.1

75.0

89.7

94.1

72.1

קטגוריה ב  -כתיבה
קיום מספר שלבי פתרון

76.5

16.2

77.2

80.8

50.0

התפתחות מובנית של שלבי הפתרון

52.2

42.6

78.7

97.1

44.1

כתיבה מסודרת

70.6

14.7

47.8

98.5

41.9

קטגוריה ג  -שוויון ושקילות והכנה לקראת
כתיבה אלגברית
שימוש בשוויון ושקילות

7.4

6.6

88.2

99.3

70.6

הכנה לקראת כתיבה אלגברית

36.8

37.5

70.6

98.5

40.4

מממצאי טבלה  3ניתן לראות כי:
1.1ב"כתיבה בחלקים" ,נמצא אחוז נמוך של תיאורי
המורים ( )7.4%בשימוש בשוויון ושקילות (קטגוריה
ג) .אחוז תיאורי המורים בהכנה לקראת כתיבה
אלגברית (קטגוריה ג) נמוך לעומת שאר "דרכי
כתיבת פתרון" שבקטגוריות א ו -ב.
2.2ב"שימוש בקשתות" ,אחוז תיאורי המורים בשמירה
על סדר פעולות חשבון הוא הגבוה ביותר (,75.0%
קטגוריה א) משאר תיאורי המורים ב"דרכי כתיבת
פתרון" בכל הקטגוריות.
3.3ב"כתיבה אופקית" ,אחוז תיאורי המורים בכתיבה
מסודרת ( ,47.8%קטגוריה ב) נמוך מאחוז תיאורי
המורים בכל שאר "דרכי כתיבת פתרון" (70.6%-
 )89.7%בכל הקטגוריות.
4.4ב"כתיבה אנכית" ,אחוז תיאורי המורים בכל "דרכי
כתיבת פתרון" ובכל הקטגוריות גבוה מ.80% -
5.5ב"כתיבה משולבת" ,נמצא הבדל משמעותי בין אחוז

תיאורי המורים בפעולה שחושבה בכל שלב ונכתבה
בצורה ברורה ( ,8.8%קטגוריה א) וקיימת אפשרות
לאתר טעויות ( ,8.8%קטגוריה א) לבין שאר "דרכי
כתיבת פתרון" (.)72.1%-40.4%
( )IIIטבלת "כלי החלטה"
טבלה  4משלבת את הערכים מטבלאות  2ו 3 -לטבלת
"כלי החלטה" ,המשמשת כלי עזר למורים שעל פיו
יוכלו לכוון ולמקד את תלמידיהם בבחירת "דרך לכתיבת
פתרון" .עבור כל "דרך כתיבת פתרון" ועבור כל "מראה
חיצוני" חושב ממוצע בין אחוז תיאורי המורים בחינוך
היסודי (טבלה  )2ובין אחוז תיאורי המורים בחינוך העל-
יסודי (טבלה .)3
חישוב הממוצעים הראה חלוקה ברורה לשלושה טווחים:
( 40% - 0%כרבע מהערכים)( 70% - 40% ,כרבע
מהערכים)( 100% - 70% ,כמחצית מהערכים) .הטווחים
סומנו על ידי v ,O ,x :בהתאמה.
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טבלה 4
טבלת "כלי החלטה"

קטגוריות
”דרך כתיבת פתרון”

“מראה חיצוני”

כתיבה
בחלקים

כתיבה
שימוש
בקשתות אופקית

כתיבה כתיבה
אנכית משולבת

קטגוריה א  -אריתמטיקה וסדר פעולות החשבון
הפעולה שחושבה בכל שלב נכתבה בצורה ברורה

O

O

v

v

x

קיימת אפשרות לאתר טעויות

v

x

v

v

x

שמירה על סדר פעולות חשבון

v

v

v

v

v

קטגוריה ב  -כתיבה
קיום מספר שלבי פתרון

v

x

v

v

O

התפתחות מובנית של שלבי הפתרון

O

O

v

v

O

כתיבה מסודרת

v

x

O

v

O

קטגוריה ג  -שוויון ושקילות והכנה לקראת
כתיבה אלגברית
שימוש בשוויון ושקילות

x

x

v

v

O

הכנה לקראת כתיבה אלגברית

x

x

** O

*v

x

	*על סמך טבלאות  2ו :3 -הפער בין אחוז תיאור מורי החינוך העל-יסודי ( )98.5%לבין אחוז תיאור מורי החינוך היסודי ( )34.4%גדול משמעותית.
אומנם הממוצע בתחום הסימן  ,Oאולם בחרנו בסימן  ,vכי אחוז מורי החינוך העל-יסודי שואף ל 100% -וכשליש ממורי החינוך היסודי תיארו
את "דרך כתיבת פתרון" זו לעומת חוסר התייחסות מוחלט שלהם אליה ,בשאר ה"מראות החיצוניים".
** על סמך טבלאות  2ו :3 -הפער בין אחוז תיאור מורי החינוך העל-יסודי ( )70.6%לבין אחוז תיאור מורי החינוך היסודי ( )1.7%גדול משמעותית.
הממוצע ( )36.2%בתחום הסימן  .xבחרנו לסמן אותו בסימן  ,Oכי אחוז ניכר ממורי החינוך העל-יסודי התייחס ל"דרך כתיבת פתרון" זו והממוצע
קרוב מאוד ל.40% -

מממצאי טבלה  4ניתן לראות כי:
1.1ממוצע אחוז התיאורים ל"דרך כתיבת פתרון" של
שמירה על סדר פעולות החשבון גבוה מ)v( 70% -
בכל אחד ואחד מ"מראה חיצוני".
2.2ב"כתיבה אנכית" ,אחוז התיאורים לכל "דרכי כתיבת
פתרון" גבוה מ.)v( 70% -
3.3ב"כתיבה אופקית" ,אחוז התיאורים של רוב "דרכי
כתיבת פתרון" גבוה מ ,)v( 70% -מלבד כתיבה
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מסודרת והכנה לקראת כתיבה אלגברית בהן אחוז
התיאורים נמוך מ 70% -וגבוה מ.)O( 40% -
4.4ב"כתיבה משולבת" ,אחוז התיאורים של כל "דרכי
כתיבת פתרון" בקטגוריה ב נמוך מ 70% -וגבוה מ-
.)O( 40%
5.5ב"כתיבה בחלקים" ו"שימוש בקשתות" ,אחוז
התיאורים של כל "דרכי כתיבת פתרון" בקטגוריה ג
נמוך מ.)x( 40% -

דיון ומסקנות
מחקר זה שופך אור על תיאורי מורים למתמטיקה בחינוך
היסודי והעל-יסודי ל"מראה חיצוני" ול"דרך כתיבת פתרון"
של תרגיל חשבוני ,המשלב שני סוגי סוגריים וארבע פעולות
חשבון .תיאורים אלו באים לידי ביטוי בטבלת "כלי החלטה"
(טבלה  )4המשלבת עבור כל אחד מ"מראה חיצוני" של
פתרון תרגיל ,את התייחסויות המורים ל"דרך כתיבת
פתרון" בכל אחת משלוש הקטגוריות הנזכרות במאמר.
הטבלה מאפשרת למורה לבחור "מראה חיצוני" תוך
התמקדות ב"דרך כתיבת פתרון" .נוסף לכך ,היא מסייעת
לבחור "מראה חיצוני" ,אשר עשוי לתרום למעבר 'חלק'
יותר מלימודי החשבון (האריתמטיקה) ללימודי האלגברה.
מהתוצאות בטבלת "כלי החלטה" ניתן לראות ,כי יש מקום
לשלב ולתת משקל לשימוש ב"כתיבה אנכית" ,אשר
סימונו מרבי ( )vעבור כל אחת מהקטגוריות .ב"מראה
חיצוני" זה ,פתרון התרגיל פרוש לעיני התלמיד ומורהו בכל
אחד משלביו ועוזר גם במציאת טעויות בקלות יחסית.
יחד עם זאת לפי טבלה  ,1ניתן לראות שפחות מ20% -
מהפתרונות של התלמידים היו לפי "כתיבה אנכית" ,כך גם
לגבי פתרונות לפי "כתיבה בחלקים" .נראה כי יש העדפה
לכתיבה לפי "מראה חיצוני"" :שימוש בקשתות" ו"כתיבה
אופקית" .נראה שה"שימוש בקשתות" קצר ונוח לכתיבת
פתרון תרגיל וממקד את התלמידים בזמן ההסבר בכיתה.
 ,)2013( Ki Lee, Licwinko & Taylor-Bucknerמציגים
במאמרם דוגמאות לפתרון תרגילים חשבוניים ב"כתיבה
אנכית" .הם מציינים שהשימוש בחוקי סדר פעולות החשבון
נכון יותר בצורת כתיבה זו ,כי הכתיבה ברורה ומובנית וניתן
בעזרתה להבין מהם החוקים בהם נעזרו בשלבי החישוב.
לתלמיד המשתמש ב"כתיבה אופקית"" ,מראה חיצוני"
זה יכול להיות נוח בזמן כתיבת הפתרון למרות שלעיתים
קשה לזהות היכן נגמר שלב אחד בפתרון ומתחיל השלב
הבא אחריו.
טוב וחשוב שההתייחסויות לדרכי כתיבת פתרון תרגיל של
מורים למתמטיקה המלמדים בכיתות ו' ,במיוחד לקראת
סיום בית הספר היסודי ,תהיינה דומות להתייחסויות המורים
למתמטיקה המלמדים בכיתות ז' ,כי הם מקבלים את אותם
התלמידים בתחילת חטיבת הביניים ולפי תכנית הלימודים

קיימים רצף לימודי והמשכיות בלמידה .ואכן ,מהמחקר
עולה כי אחוז ההתייחסויות לדרכי כתיבת פתרון תרגיל
הקשורות לקטגוריות הראשונה והשנייה ,קרוב אצל מורים
בחינוך היסודי ומורים בחינוך העל-יסודי ,דבר המצביע על
שימור הרצף הלימודי .יחד עם זאת ,המורים המלמדים בבית
הספר העל-יסודי מתחילים ללמד את יסודות האלגברה,
עם כניסת התלמידים לכיתה ז' אשר בה יש משקל חשוב
ומשמעותי לקטגוריה השלישית העוסקת בשימוש בשוויון
ושקילות והכנה לקראת כתיבה אלגברית .לכן ,במחקר
השתתפו מורים המלמדים מתמטיקה בכיתות ו' בבית
הספר היסודי ובכיתות ז' בבית הספר העל-יסודי וכן גם רוכזו
התוצאות המתייחסות לשתי קבוצות המורים בטבלאות
נפרדות (טבלה  ,2טבלה  .)3ממצאי המחקר בקטגוריה זו
מעידים על כך שעבור שימוש במושגים "שוויון ושקילות"
מורי היסודי מייחסים חשיבות רבה יותר מחבריהם המורים
בבית הספר העל-יסודי ,למראות החיצוניים " -כתיבה
בחלקים" ו"שימוש בקשתות" .לעומתם ,מורי העל-יסודי,
מייחסים חשיבות רבה מאוד למראות החיצוניים " -כתיבה
אופקית" ו"כתיבה אנכית" ,למרות שגם מורי היסודי
מייחסים למראות חיצוניים אלו חשיבות ,אבל פחותה יותר.
באופן בולט ניתן לראות מהממצאים ,שעבור הכנה לקראת
כתיבה אלגברית ,קיימת התייחסות מעטה עד אפסית אצל
המורים בבית הספר היסודי לעומת חבריהם בבית הספר
העל-יסודי ,אשר התייחסו לדרך כתיבת פתרון זו בכל
אחד מהמראות החיצוניים .ההתייחסות למראה החיצוני
 "כתיבה אנכית" ,בלטה מאוד אצל מורי העל-יסודי (כ- )100%לעומת מורי היסודי ,כ 35% -בלבד .ממצאים אלו
מעידים על שוני במידת החשיבות של שתי דרכי כתיבת
פתרון תרגיל אלה (בקטגוריה שלישית) ,בעיני המורים
המלמדים בבית הספר היסודי לעומת מורי העל-יסודי.
בעתיד ,מעניין יהיה לערוך מחקר המשך לבדיקת הקשר
בין המראה החיצוני של פתרון תרגיל ודרך כתיבת פתרונו
לבין כתיבה אלגברית והבנת הרצף בין האריתמטיקה
והאלגברה .שהרי ,בהוראת המתמטיקה יש לשים דגש
על מיומנויות חישוב ,תוך כדי פיתוח למידה והבנה אצל
תלמידים ולא רק התבססות על חוקי סדר פעולות חשבון
(Zylberberg, Kamienkowski, Farall & Sigman,
.)2012
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פינה של הפתעה

מכל תלמידי השכלתי  -חלק ב
והפעם שלושה נפלאו ממני
וחמישה לא ידעתים...
פרופ׳ אביקם גזית

מרצה לחינוך מתמטי במכללת סמינר הקיבוצים
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מכל תלמידי השכלתי  -חלק ב
והפעם :שלושה נפלאו ממני וחמישה לא ידעתים....
אביקם גזית
בגיליון  28של “מספר חזק ( ”2000מאי  ,)2017הצגתי
חידה שהוגשה לי על ידי תלמיד בן  16לקוי למידה :איך
אפשר להוסיף לעשר עוד עשר ועוד  50ולקבל אחת-
עשרה? (גזית .)2013 ,הפתרון אליו התכוון התלמיד,
נמצא בחיי היום יום כאשר מציינים את השעה ,שבה
מערבבים מספרים של שעות עם מספרים של דקות
כמו :עשר ועשרה שאינו שווה לעשרים ...התשובה לחידה
כפי שהוצגה שם היתה :אם מוסיפים לשעה עשר ,עשר
דקות ועוד חמישים דקות מקבלים את השעה  .11לא
שערתי שלפני חידה המזמנת יצירתיות ומצביעה על
מספר פתרונות אפשריים שונים .זהו התוצר היצירתי
שחוקרים מתארים אותו כתוצר חדש ,מפתיע ,מקורי
ושונה מכל תוצר אחר (Sternberg & Lubart, 1995,
 .)2000טוראנס ( )Torrance, 1974מוסיף שתוצר יצירתי
נותן מענה יוצא דופן או חדשני לבעיה נתונה ,כמו במקרה
של החידה הנ”ל .ראינו שני פתרונות שממש מתאימים
להגדרות אלו :הפתרון של הסטודנטית מסמינר
הקיבוצים שהדגימה חשיבה יצירתית ,מימשה חשיבה
מחוץ לקופסה ומצאה את הפתרון לחידה בימים של
חודשי השנה“ :אם נוסיף ל 10 -בינואר  10ימים ועוד 50
ימים ,נקבל  11במארס (בשנה של  28ימים בפברואר)”.
התהליך חוזר על עצמו גם עם ה 10 -בפברואר .תלמיד
תיכון מכפר סבא ,נתן תשובה יצירתית שיש בה עוד נתון
מספרי אבל זה לא מבטל את ערכו של הפתרון ויש בו
גם יציאה מהקופסה :אם נוסיף ל 10 -דולר  10מטבעות
של חמישה סנט ועוד מטבע של  50סנט נקבל  11דולר.
שי ויוהס ( )Shye & Yuhas, 2004מוסיפים הסתייגות
מסויימת לדברי סטרנברג ,לוברט וטורנס וכותבים
שלחדשנות כשלעצמה אין ערך אלא אם כן היא נותנת
תשובה למצב מאתגר .פתרון ,יוכר כיצירתי לא רק
בשל היותו חדשני אלא בשל מידת התאמתו לאתגר
עימו מתמודדים .במקרה שלנו ,שני הפתרונות עומדים
בקריטריון ההתאמה לאתגר שהוצג .בהיבט החינוכי,

אפשר להדגיש שזו דוגמה לאחת הדרכים בהן אפשר
לפתח חשיבה יצירתית אצל תלמידים :להציג משימות
פתוחות שאין להן פתרון אחד ויחיד והתלמיד צריך להניח
הנחות לפני שייגש למציאת הפתרון האפשרי (Yee,
 .)2005בסוף המאמר ששמו“ :מכל תלמידי השכלתי -
שלושה המה נפלאו ממני” (גזית )2017 ,כתבתי“ :וכמו
שנאמר בספר משלי ל ,י”ח“ :שלושה המה נפלאו ממני
וארבע לא ידעתים” – שלושה פתרונות נגלו לי ועכשיו
אני מחפש את הפתרון הרביעי ,שאולי מצאתם וזורק
לכם את הכפפה .”...כתבתי ולא ידעתי עד כמה ניתנה
לי הנבואה ...הצגתי את המשימה הזו בהשתלמות
שערכתי לסטודנטיות מהמגזר הדתי מתוך הנחה
שקיימים שלושה פתרונות אפשריים שידועים לי .לא
ציפיתי ,ללא קשר עם האוכלוסייה ,שאקבל פתרון נוסף
ומפתיע מהיבט אחר לגמרי מאשר שעות ,ימים ודולרים.
בעקבות הצגת השאלה קמה סטודנטית ואמרה לי:
”עשר בגימטרייה שווה ל .570 = 70+300+200 -אם נוסיף
עוד עשר כזה בגימטרייה נקבל  .1140=570+570אם נוסיף
ל 1140 -עוד  50נקבל  .1190אם נחבר את הספרות של
 1190נקבל  !”11=1+1+9מה שיפה בפתרון הזה ,שהוא
לוקח אותנו למחוזות אחרים בתהליך ביסוציאטיבי -
אסוציאציה על אסוציאציה ,שמהווה מאפיין של תהליך
החשיבה היצירתי .ולינג ( )Welling, 2007מתאר את
התהליך היצירתי כתהליך מטה-קוגניטיבי המשלב :יישום
 שימוש בידע קיים כדי להתמודד עם משימה ,אנלוגיה היכולת לקחת מושג מהקשר אחד ולהשתמש בובהקשר אחר ,צירוף  -מיזוג שני מושגים או יותר ליצירת
רעיון חדש והפשטה  -תהליך מנטלי והתוצר שלו .במקרה
שלנו ,הסטודנטית השתמשה בידע שלה מגימטרייה,
לקחה אותו מההקשר הרגיל ועשתה בו שימוש מתמטי
של חיבור ליצירת רעיון חדש של סכום מספרים בתהליך
של הפשטה מחשבתית .לא הספקתי להירגע מהפתרון
הזה שהוא מספר ארבע לחידה הנ”ל והזדמנתי לבקר
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את בני ואת בת זוגו הגרים עם ילדיהם ליד סיאטל
במדינת וושינגטון .באחת מארוחות הערב ,נושא השיחה
היה חידות ואתגרי חשיבה .הצגתי את החידה לבת זוגו
של בני ,שאינה דוברת עברית ,בניסוח אנגלי:
“How is it possible to add ten to another ten
”?and then add fifty to get eleven

היא חשבה כמה שניות ואז אמרה:
“The word ten has 3 letters and if we add
another ten that means another 3 letters,
and if we add fifty - 5 letters we get together
!”11 letters

תראו מה ששפה יכולה לעשות לחידה מתמטית,
ובתרגום חופשי :למילה  3 tenאותיות ואם מוסיפים
עוד  3 - tenאותיות ועוד  5 - FIFTYאותיות מקבלים 11
אותיות .מדהים! אז שלושה המה נפלאו ממני וחמישה
לא ידעתים ועכשיו אני מצפה לפתרון השישי .כערך
מוסף להוראת מתמטיקה בכיתה אסכם את מאמרי
עם דברי שני מתמטיקאים גדולים שעסקו גם בחינוך
מתמטי .פוליה ( )1961כותב“ :אם המורה ממלא את הזמן
העומד לרשותו בתרגול תלמידיו בפעולות שגרה ,הריהו
ממית את התעניינותם ,מעכב את התפתחות מחשבתם
ומחמיץ את אפשרויותיו .אך אם הוא מגרה את סקרנותם
של תלמידיו בהציגו להם בעיות בתחום הישג תפיסתם,
ומסייע להם לפתור את הבעיות באמצעות שאלות
מנחות ,עשוי הוא לנטוע בהם טעם וחיבה למחשבה
עצמאית ולפתח אגב כך כלים לכך (שם עמ’  ”.)1חידה
מהסוג הנ”ל היא דוגמה לבעיה בתחום הישג תפיסתם של
תלמידים ,שמאפשרת חשיבה עצמאית ויצירתית .מוסיף
משלר ( )1976וכותב“ :רואה אני בעיסוק בחידות חלק
אינטגרלי של לימוד המתמטיקה ,שאינו נופל בחשיבותו
מכל נושא אחר .בין החידות יש קשות ויש קלות ומה
שקשה לאחד הוא לעיתים קל לשני  -לאו דווקא למוכשר
יותר .אין כמו חידות לפיתוח כושר היצירה ,ההבנה ,העניין
וההתלהבות ואני ממליץ על כך שכל הכיתה תעסוק
בחידות וכי ינתנו כל העידוד והשבחים לפותרים( .שם
עמ’ יג) ”.זו ההזדמנות לשבח את תלמידי אורי ,שהביא
לי את החידה המקסימה הזו .זו גם ההזדמנות לשבח את
פותרי החידה ,שהביאו את הפתרונות המופלאים :את
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הסטודנטית מסמינר הקיבוצים ,את תלמיד התיכון מכפר
סבא ,את הסטודנטית מבית רבקה בכפר חב”ד ואת בת
זוגו של בני .אני מחכה עכשיו לפתרון השישי...
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