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 לראות, לנתח 
ומה שביניהם

ד"ר ניצה כהן
 מרצה בכירה לחינוך מתמטי, 
מכללה אקדמית ע"ש דוד ילין
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מושגים  של  הבנייה  לתהליך  המתייחסת  הרשקוביץ, 

עדויות  שיש  ולומר  לסכם  “נוכל  כותבת:  בגיאומטריה, 

לכך שבניית דימוי המושגים הגיאומטריים היא מזיגה של 

עמ’   ,1992 )הרשקוביץ,  ואנליטיים”  ויזואליים  תהליכים 

23(. היא מציעה לפתח אצל התלמידים - גם בבית הספר 

וגם בהכשרת מורים - אסטרטגיות אנליטיות שיעזרו להם 

להתגבר על מושגים מוטעים, מעוותים או חלקיים, שהם 

האנליטי- לשילוב  בלבד.  ויזואלית  חשיבה  של  תוצאה 

ויזואלי או להיעדרו, יש השפעה קריטית על יכולת הביצוע 

)כהן,  במרחב  והן  במישור  הן  גיאומטריות  משימות  של 

2007(. שימוש לא מספק בשילוב זה מביא לעתים קרובות 

או  שגויות  ולתפיסות  בדמיון”  “לראות  ביכולת  לקשיים 

של  החשובים  התפקידים  אחד  מושגים.  של  חלקיות 

שילוב  פעילויות המעודדות  ליצור  הוא  החינוך המתמטי 

המרגילות  למידה  דרכי  ולהקנות  כזה,  אנליטי-ויזואלי 

את הלומדים להשתמש במקביל בניסיון “לראות” ובניסיון 

מושגים  דימויי  הלומדים  אצל  ליצור  במטרה  “לנתח”, 

עשירים וגמישים. 

 in Cuoco,(  Poincare של  ציטוט  נזכיר  מבודח  במבט 

בדיחה  אינה  שזו  שטען   )Goldenberg & mark, 1998
לומר: 

“Geometry is the art of applying good reasoning 
to bad drawings”
מתמטיקאי צריך ללמוד לראות מעבר לפרטים הנראים, 

מנטלית  תמונה  אנליטית,  חשיבה  בעזרת  וליצור 

שמדגישה את התכונות המעניינות אותו. 

רקע תיאורטי

“מילון מונחים” בסיסי
 )mental image( תמונה מנטלית

מה   - במחשבה”  “תמונה  מעין  היא  מנטלית  תמונה 

ליצור תמונה מנטלית  היכולת  בדמיונו”.  “רואה  שהאדם 

 Wheatley,( תוגדר כאן כיכולת דימוי ויזואלי. על פי וויטלי

משנה:  תהליכי  משלושה  מורכב  ויזואלי  דימוי   ,)1998

לראות, לנתח ומה שביניהם

ניצה כהן

תקציר

מושגים  של  וגמיש  עשיר  דימוי  ליצירת  להגיע  כדי 

גיאומטריים, יש צורך בהרגלי חשיבה המקשרים בין הפן 

האנליטי  הפן  לבין  שבדמיון(  )התמונה  שלהם  הוויזואלי 

על  ורק  אך  נקבעת  שמשמעותו  מופשט  כרעיון  שלהם 

שילוב  מדוע  להבין  ננסה  המאמר,  במסגרת  הגדרה.  פי 

מושג,  דימויי  של  בבניה  קריטי  הוא  כזה  אנליטי-ויזואלי 

ובביצוע  חלקיים  או  שגויים  מושג  דימויי  של  בתיקון 

תמונות  של  יצירה  הדורשות  בגיאומטריה  משימות 

מגיאומטריית  דוגמאות  בעזרת  לבחון  ננסה  מנטליות. 

של  הרגלים  הלומד  אצל  לפתח  אפשר  כיצד  המישור, 

)בפועל  רואה  שהוא  מה  של  ניתוח  בין  מתמיד  מעבר 

תמונות  יצירת  של  במשמעות  “ראיה”  לבין  בדמיון(  או 

נשאף  רעיונות.  או  אילוצים  הגדרות,  מתוך  מנטליות 

גבולות התמונה שבדמיון  להרגיל את הלומד לבחון את 

להיראות  יכול  זה  “האם  כמו:  שאלות  העלאת  ידי  על 

אחרת ממה שדמיינתי בהתחלה?” “מה יקרה אם אשנה 

לשנות?”  לי  שאסור  הקריטיות  התכונות  “מהן  משהו?”, 

וכדומה. 

מילות מפתח: 
הוראת גיאומטריה, שילוב אנליטי-ויזואלי, דימוי מושג, תמונה מנטלית

מבוא

למושגים גיאומטריים יש בו זמנית פן ויזואלי, המתקשר 

כרעיון  למושג  המתייחס  אנליטי  ופן  לצורה,  בדמיוננו 

אידיאלי, מופשט, שמשמעותו נקבעת אך ורק על פי הגדרה. 

גיאומטרית  שבחשיבה  כך  על  מלמדים  רבים  מחקרים 

ומצביעים  הנ”ל  האספקטים  שני  בין  במיזוג  הכרח  יש 

למעבר  להגיע  הצורך  מן  העולה  הקוגניטיבי  הקושי  על 

 Piaget & Inhelder,( ביניהם.  וגמיש  מתאים  דו-כיווני 

 .)1967;  Fischbein, 1993; Arcavi 2003; 2007 ,כהן 

בליבה  החוקרים  לדעת  הוא  כזה,  דו-כיווני  גמיש  מעבר 

של המתמטיקה ולכן חשוב להבין את הקושי שבהשגתו. 
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וכדומה. לעומתן קיימות צורות שהן “מקרי קצה” - כלומר 

בדרך  והן  הנ”ל,  בתכונותיהן  האבטיפוס  מן  רחוקות  שהן 

)Mesquita, 1998(. לתמונות  יותר לתפיסה  כלל קשות 

אבל  הזיכרון,  מבחינת  יתרון  יש  אבטיפוסיות,  מנטליות 

 .)Presmeg, 1986( ללומד  קשיים  לגרום  גם  יכולות  הן 

אלמנטים  אבטיפוסיות,  בצורות  מתמקד  הלומד  כאשר 

לא רלוונטיים של הדוגמאות עלולים ליצור עיוותים בהבנת 

.)Hershkowitz & Vinner, 1983( המושגים עצמם

המרכיב האנליטי והמרכיב הוויזואלי של החשיבה

כחשיבה  כאן  יוגדר  החשיבה  של  האנליטי  המרכיב 

מילולי   תיאור  למשל:  וכולל  ניתוח  של  אלמנט  בה  שיש 

או  יחסים  של  הגדרות,  של  תכונות,  של  פירוט  בו  שיש 

דווקא  )לאו  לוגי  נימוק  או  הסבר  וכדומה;  תהליכים  של 

עם  תופעה  קשירת  מסקנות;  להסיק  ויכולת  פורמאלי( 

לאור  אנליטי  שיפוט  אחרות;  תופעות  ועם  קודם  ידע 

ניסוח  או  והאילוצים; הכללה  הנתונים  לאור  או  ההגדרה 

כמו  מטה-קוגניטיבי  ניתוח  תופעה;  בעקבות  רעיון  של 

ועוד.  החשיבה  אופני  של  עצמי  וניתוח  עצמית  ביקורת 

ורבלי )בקול  המרכיב האנליטי מבוטא בדרך כלל באופן 

יכול  יותר, הוא  רם או במחשבה(, אבל בגילאים צעירים 

פורמליים  לא  והסברים  מחוות  בתיאורים,  גם  להתבטא 

המבוססים אמנם על מראה, אבל יש בהם איזשהו ניתוח, 

למניפולציה  או  לתכונות  לחלקים,  התייחסות  למשל: 

מתוך  בדמיון(,  או  )מוחשי  ויזואלי  עצם  על  המבוצעת 

מודעות לפעולות ולשינויים שנעשו. 

המרכיב הוויזואלי של החשיבה ישמש במובן של חשיבה 

שאין  מנטליות(  או  )מוחשיות  תמונות  על  המבוססת 

המרכיב  שבה  לחשיבה  הכוונה  ניתוח.  של  אלמנט  בה 

אם  לתגובה.  שגורם  זה  והוא  התמונה,  הוא  הדומיננטי 

יש שימוש במילים, הן נקשרות לתמונה באופן אוטומטי, 

אסוציאטיבי, אינטואיטיבי, לא מודע, ולא כולל ניתוח.

יצירה  בתהליך  אקטיבית  וגמישות  פאסיבית  גמישות 

של דימוי מושג

כפי שצוין לעיל, בהוראה של מושגים גיאומטריים נרצה 

דינמית  עשירה,  מנטלית  תמונה  הלומד  אצל  לפתח 

וגמישה, שבה האדם מדמיין בו-זמנית מגוון של מצבים. 

התמונה  של  )טרנספורמציה(  ושינוי  שיחזור  בניה, 

גמישה  תמונה  ליצור  יאפשר  השינוי  תהליך  המנטלית. 

ודינמית, שתהיה גם יעילה יותר. 

ואלה  שונים  מסוגים  להיות  יכולה  המנטלית  התמונה 

הסוגים הרלוונטיים למאמר זה: 

או 	  עצם  של  בדמיון  תמונה  קונקרטית:  תמונה 

קונפיגורציה קונקרטיים.

מדמיין 	  האדם  שבה  תמונה  דינמית:  תמונה 

במחשבתו תנועה שלא נעשתה בפועל.

אלמנטים 	  נכללים  שבה  תמונה  מופשטת:  תמונה 

מופשטים )למשל: תמונה של ישר אינסופי(.

תמונה גמישה: תמונה שבה האדם מדמיין בו-זמנית 	 

רואה  האדם  הגמישה  בתמונה  מצבים.  של  מגוון 

ספציפית  דוגמה  רק  ולא  דוגמאות  אוסף  בדמיונו 

ואחרים  שבילס  מה  היא  הגמישה  התמונה  אחת. 

 Bills, Dreyfus, Mason, Tsamir, Watson &(

דוגמה”  “מרחב  לו  קוראים   )Zaslavsky, 2006
מופשטת,  גם  היא  ולמעשה   ,)example space(

לדוגמה  ולא  המופשט  למושג  מתייחסת  היא  שכן 

דוגמאות  כולל  הזה  שהאוסף  ככל  שלו.  ספציפית 

עשירות ומגוונות יותר, כך התמונה גמישה יותר. 

)concept image( דימוי מושג

וינר מגדיר “דימוי מושג” כאוסף המבנים הקוגניטיביים של 

הפרט, הקשורים למושג מסוים. כלומר: אוסף התמונות 

אצלו  המתקשרים  והתהליכים  התכונות  המנטליות, 

יכלול בדרך  זה  גיאומטרי,  למושג. כאשר מדובר במושג 

כלל ייצוג ויזואלי של המושג בתוספת מאגר של רשמים 

להגדרות  לתהליכים,  לתכונות,  הקשורים  והתנסויות 

 Vinner, 1983; Vinner & Hershkowitz,( וכדומה 

.)1983; Tall & Vinner, 1981

)prototype( אבטיפוס

צורות אבטיפוסיות הן צורות שיש להן בדרך כלל תכונות 

למשל:  הן  אלה  תכונות  בקלות.  שנתפסות  פשוטות 

)למשל  סטנדרטיות  אוריינטציות  סימטריות,  רגולריות, 

בכיוונים מאוזן - מאונך(, קו תוחם פשוט וסגור, מרכיבים 

שוות(  זוויות  שוות,  צלעות  )למשל  במידותיהם  דומים 
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שונים  מסוגים  מצולעים  וכוללת  עשירה  אכן  שהתמונה 

שונות,  בפוזיציות  הצלעות,  במספר  מזה  זה  הנבדלים 

במראה שונה - צר, רחב, קעור, קמור, כוכבי, דמוי “כתר” 

ועוד )כל הדוגמאות באיורים 1, 2 ו- 3(. 

איור 3איור 2איור 1

מצולע  למושג  בהקשר  לעודד  ניתן  פאסיבית  גמישות 

על ידי חשיפה לדוגמאות מגוונות.

גמישות אקטיבית נוכל לעודד על ידי התנסות ופעילויות. 

דוגמה לפעילות כזו: “תערוכת מצולעים מוזרים”. אפשר 

לבקש מן הילדים לצייר או ליצור באביזרים מצולע מוזר 

ככל שיעלה בדעתם, ואז להציג את  המצולעים שהילדים 

יצרו בתערוכה ולשאול האם כל הדוגמאות בתערוכה הן 

אכן מצולעים ומדוע.

שילוב אנליטי-ויזואלי 
)Piaget & Inhelder, 1971( הבחינו  ואינהלדר  פיאז’ה 

בין שני אספקטים מובחנים של הקוגניציה: הראשון כולל 

האספקט   - בצורה  שקשור  המציאות  של  האופי  את 

הפיגורטיבי, והשני הוא האספקט האופרטיבי )במאמר 

פיאז’ה  האנליטי(.  והפן  הוויזואלי  הפן  ייקראו  הם  זה 

מיזוג  נדרש  גיאומטרית  שבחשיבה  טענו  ואינהלדר 

נותן  הוויזואלי  הדימוי  הנ”ל.  האספקטים  בין  טוטאלי 

לו  יש  זה  עם  יחד  אבל  מוחשית”  “מעין  צורה  למושגים 

מידה גבוהה של סכמטיזציה. הצורה מייצגת את העצם 

כך  אותה  שמבינה  הדדוקטיבית  האינטליגנציה  בזכות 

סינתזה  האובייקט.  של  ישיר  העתק  שהיא  משום  ולא 

כפופים  התמונתיים  האלמנטים  כאשר  רק  מושגת  כזו 

לקונטרול האופרציוני )האנליטי(. 

וקבע  זה,  רעיון  )Fischbein, 1993( פיתח  פישביין 

“מושגים  הם  הגיאומטריה  בתחום  שהמושגים 

פיגורליים”, שיש להם בו זמנית גם פן ויזואלי, משום שיש 

אנליטי,  פן  וגם  מרחביות,  תכונות  עם  מנטלי  ייצוג  להם 

נבחין בין שתי אסטרטגיות - גמישות פאסיבית וגמישות 

אקטיבית )כהן, 2018( - שיכולות לשרת מטרה זו:

היא לחשוף את הלומד 	  הכוונה  בגמישות פאסיבית 

תיצור  זו  שחשיפה  תקווה  מתוך  מגוונות,  לדוגמאות 

אצלו תמונה עשירה של המושג. 

בגמישות אקטיבית הכוונה היא להרגיל את הלומד 	 

לנסות בעצמו לבחון גם את הפן האנליטי של המושג, 

שלו”  הגבולות  את  “למתוח  ניסיון  ידי  על  למשל 

ולשאול את עצמו שאלות כמו: האם  זה יכול להיראות 

גם אחרת ממה שדמיינתי מלכתחילה? מה יהיה אם 

לשנות  אסור  ומה  מותר  מה  בצורה?  משהו  אשנה 

)לאור ההגדרה או התיאור של המושג(?  מה יהיה אם 

אנסה לבחון “מקרי קצה” של המושג? שאלות כאלה 

וגמיש  עשיר  מגוון  בדמיון  להעלות  ללומד  יאפשרו 

של דוגמאות. גמישות אקטיבית מתקשרת לגמישות 

אנליטית ויזואלית שתוגדר בהמשך.

המחשה ראשונית של המונחים שהוגדרו 
לעיל

נדגים  לעיל  שהוגדרו  המושגים  את  מעט  להמחיש  כדי 

אותם בהקשר למושג “מצולע”:

מצולע?  על  חושבים  כשאנחנו  בדמיון  רואים  אנחנו  מה 

תמונה  בדמיון  רואים  לא  כלל  בדרך  אנחנו  למעשה 

“צורה  מעין  אלא  אחד,  מסוים  מצולע  של  קונקרטית 

תמונות  של  שלמה  קבוצה  איתה  שנושאת  מייצגת” 

שכולן שייכות אצלנו למושג. זוהי התמונה המנטלית של 

המושג. 

התמונה המנטלית תהיה טובה ועשירה יותר ככל שנצליח 

לכלול בה מגוון עשיר של דוגמאות, אלא שלתלמיד יש 

לעתים קרובות דימוי מוגבל. הוא רואה בדמיונו רק חלק 

ואינו מסוגל לדמיין את האחרות. למשל:  מן הדוגמאות, 

ייתכן שקבוצת הצורות שעולות בדמיוננו נבדלות במספר 

הצלעות אבל הן כולן של מצולעים משוכללים )איור 1(. 

ייתכן שהתמונה יותר מגוונת וכוללת גם מצולעים אחרים 

למשל,  קעורים  שהם  כאלה  לא  אבל   ,)2 ו-   1 )איורים 

שהצורה  טוענים  רבים  ילדים   .3 באיור  כמו  “מוזרים”  או 

והצורה  “פס”  אלא  מצולע  לא  היא   3 באיור  הימנית 

כמובן,  ייתכן,  “כתר”.  בכלל  היא  למעלה  השמאלית 
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לרעיונות אנליטיים )הכיוון: מאנליטי לוויזואלי(

מאפיינים של יכולת זו הם למשל: מתכונה לצורה - 

ניתוח “דרישות גיאומטריות” הניתנות באופן מילולי, 

או מערך  צורה  יצירה בדמיון של  או  בנייה  וסרטוט, 

לתמונה  משיקול  פיהן;  על  )קונפיגורציה(  מרחבי 

תמונה  של  שינוי  או  יצירה   - וגמישה  מופשטת 

מנטלית משיקולים אנליטיים; יצירת תמונה לצורך 

הנמקה - יצירה של הדגמה חזותית שתוכיח, תפריך 

או תמחיש טענה או תקדם כיוון חקירה או הוכחה.

)A-V Flexibility( גמישות אנליטית-ויזואלית . 3

בין  ויעיל  גמיש  חופשי,  באופן  לעבור  היכולת  זוהי 

את  לזהות  נוכל  ויזואלי.  דימוי  לבין  אנליטי  עיבוד 

אצל  נזהה  כאשר  האנליטית-ויזואלית  הגמישות 

חוזרת  התנהגות  כלומר  שילוב”,  “הרגלי  התלמיד 

לבין  “ראיה”  בין  וגמיש  ספונטני  מעבר  המבטאת 

רואה,  ישתדל תמיד לנתח מה שהוא  “ניתוח”: הוא 

וינסה ליצור תמונה ויזואלית - בהדגמה מוחשית או 

במחשבה - לרעיונות ולשיקולים שעולים בדעתו.

ניתוח דוגמאות 

דוגמה 1:
אלכסון של מצולע

מושג  של  מוגבל  דימוי  לתלמיד  יש  קרובות  לעתים 

האלכסון במצולע. הוא ישפוט באופן שגוי את הדוגמאות 

דוגמה לפעילות  שאינן מתאימות לאלה שבדמיונו. הנה 

למושג  הקשורות  הבעיות  מן  חלק  לחשוף  שיכולה 

האלכסון במצולע, ואחריה ניתוח של הקשיים ואפשרויות 

ההתמודדות איתם:

שני  המחבר  קטע  הוא  מצולע  של  אלכסון  הגדרה: 

קודקודים של המצולע שאינם על אותה צלע.

החליטו בכל מצולע האם הקטע המודגש הוא אלכסון 

של המצולע. כתבו: “אלכסון” או  “לא אלכסון”.

 איור 4

ורק  אך  נקבעת  שמשמעותו  מופשט,  אידיאלי,  כרעיון 

על פי הגדרה )במינוח של פישביין: “פן מושגי”(.  הצורה 

אידיאלית,  מופשטת,  צורנית  ישות  היא  הגיאומטרית 

מטוהרת. היא נקבעת אך ורק על ידי הגדרתה, אבל היא 

מתקשרת בדמיוננו לצורה. הנטייה להזניח את ההגדרה 

תחת הלחץ של מה שכופה התמונה מהווה מכשול מרכזי 

בהנמקה הגיאומטרית )שם(. 

מהווה  הוויזואלי  הפן  לבין  האנליטי  הפן  בין  הקשר  חיזוק 

גורם תומך ביכולת הביצוע של משימות בגיאומטריה. גורם 

יכולת  הדורשות  במשימות  מדובר  כאשר  הכרחי  הוא  זה 

לפתח דימוי עשיר וגמיש של מושגים גיאומטריים, ולעתים 

קרובות ניתן להצביע על קשר הדוק בין קשיים שנחשפו 

לבין שימוש לא מספק בשילוב אנליטי-ויזואלי )כהן, 2007(. 

גם  צעירים.  לילדים  רק  מוגבלת  איננה  מסתבר,  הבעיה, 

נבדקים שמבחינת השלב ההתפתחותי מסוגלים לעיבוד 

נבדקים  )ובכללם  גיאומטריים  מושגים  אנליטי של  וארגון 

מבוגרים(, לא תמיד מעלים בדעתם “להשתמש” בארגון 

כזה, והם נתפשים לביצוע המטלות ברמה אינטואיטיבית 

הנשענת על התפיסה הראשונית )שם(.

יכולת שילוב אנליטי-ויזואלי

 )AVI - Analytical-Visual Integration)
של  כיכולת  אנליטי-ויזואלי”  שילוב  “יכולת  נגדיר  הגדרה: 

ובאנליזה,  בוויזואליזציה  משולב  באופן  להשתמש  היחיד 

 )Analytical-Visual Integration(  AVI ונסמנה באותיות

)כהן, 2007(. יכולת זו מורכבת משלושה מרכיבים מרכזיים:

)V�A( היכולת לנתח באופן אנליטי מידע ויזואלי . 1

)הכיוון: מוויזואלי לאנליטי( 

באופן כללי, ביכולת זו המעבר הוא מהצורה לתכונה. 

אנליטי  שיפוט  למשל:  הם  זו  יכולת  של  מאפיינים 

מטעה,  שלה  המראה  אם  גם  ויזואלית,  דוגמה  של 

כתומכת  או  למושג  מתאימה  לא  או  כמתאימה 

כלומר   - שינויים  ניתוח  אותה;  סותרת  או  בטענה 

מודעות, תיאור וניתוח של מניפולציה המבוצעת על 

לרעיון  מתמונה  בדמיון(;  או  )מוחשי  ויזואלי  עצם 

ניסוח השערות  או  יצירת הגדרה מילולית   - מילולי 

על פי דוגמאות ואי-דוגמאות ויזואליות נתונות.

)A�V( היכולת ליצור תמונה ויזואלית המתאימה . 2
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הדבר הבולט ביותר בראיון הוא ההחלטה החד משמעית 

לציין  מעניין  הצורה.  בתוך  להיות  חייב  שאלכסון  שלו 

שיפוט  של  סממנים  הרבה  עם  הוא  הזה  שהשיפוט 

אינטואיטיבי, כפי שמפרטים אותם פישביין, תירוש וברש 

)1998(. השיפוט הוא מיידי, מובן מאליו ואין תחושה של 

צורך בבדיקה. )לאורך הריאיון הוא מנסח לעתים קרובות: 

“זה פשוט לא”. כאילו אומר: “מה יש כאן לנמק בכלל. זה 

לא וזהו”(. התשובה כופה את עצמה על דרך החשיבה  עד 

כדי כך שלמרות שהוא קורא את ההגדרה מילה במילה 

שהדרישה  ובטוח  לקונפליקט,  מודע  לא  הוא  רם,  בקול 

הזו נמצאת בה. רק כאשר הוא נשאל באופן מפורש יותר 

לקונפליקט,  מודע  נעשה  פתאום  הוא  כתוב  זה  איפה 

“ניצח”  לא  עדיין  האנליטי  השיפוט  אז  אפילו  אבל 

“יכול  של  בגדר  נשאר  זה  האינטואיטיבי.  השיפוט  את 

להיות”, למרות שברור לו שזה מה שמכתיבה “ההגדרה 

היבשה”. ראוי לציין שבהמשך הריאיון היו לו עוד לא מעט 

התפתלויות, אבל אט אט התרגל לעובדה שעליו לעבוד 

על פי ההגדרה, שינה את תשובותיו בהתאם ונראה היה 

שהתמונה המנטלית שלו מתרחבת בהתאם.

הקושי האינטואיטיבי של אלכסון שעובר מחוץ למצולע 

בדימוי  בהם  נתקלים  שאנו  מהקשיים  אחד  רק  הוא 

המושג אלכסון של מצולע. 

הנה פירוט של כמה קשיים כאלה, ובכללם הקושי הנ”ל:

קטע העובר מחוץ למצולע, או שחלקו בתוך המצולע 	 

וחלקו מחוצה לו )כמו באיור 6(, אינו נתפש כאלכסון. 

דוגמה מאלפת נוספת לחוזקה של אמונה זו אפשר 

זו  )1992(. בדוגמה  למצוא במאמרה של הרשקוביץ 

נכון את האלכסונים כאשר  7( התלמיד מצייר  )איור 

הם בתוך המצולע, אבל כאשר האלכסון אמור להיות 

בחוץ או חלקו בחוץ, הוא מעקם אותו כדי לאלץ אותו 

לעבור בתוך המצולע.

           איור 7איור 6

בשפת היומיום מתפרש המושג אלכסון כ”משופע”, 	 

ואין לו כל קשר לאלכסון של מצולע. למשל: לעתים 

מופיע  אינו  הוא  כאשר  מצולע  של  אלכסון  לזהות  כדי 

היכולת  את  לגייס  צורך  יש  האבטיפוסית,  בצורתו 

המתייחס  אנליטי  שיפוט  נדרשים  האנליטית-ויזואלית. 

להגדרה ואינו “נכנע” לאינטואיציה על פי המראה, ויכולת 

מקרים  גם  כדוגמאות  ולקבל  הגבולות”  את  “למתוח 

“מוזרים” כל עוד הם עומדים בהגדרה.

ומבוגרים בעיה?  ילדים  יש לכל כך הרבה  אם כך, מדוע 

קרובות  שלעתים  טוען   )Fischbein, 1993( פישביין 

תכונות שקשורות למראה חומקות מן ה”ניהול המושגי” 

ומכתיבות תפיסות שגויות, וככל הנראה זה אכן מה שקורה 

האבטיפוסית  האינטואיטיבית  המנטלית  התמונה  כאן. 

היא לעתים קרובות של אלכסון משופע העובר בתוך צורה 

אבטיפוסי  במנח  העומדים  מלבן  או  ריבוע  כמו  פשוטה 

מתרחקים  כאשר  הדף(.  לשולי  מקבילים  )למשל: 

מדימוי זה, אנחנו נתקלים בקשיים בזיהוי, שכן התכונות 

משפיעות  מהאבטיפוס  שנקלטו  המיוחדות  הוויזואליות 

על השיפוט. גם אם נותנים לתלמיד את ההגדרה, הוא לא 

תמיד מודע לפער בין התמונה האינטואיטיבית שלו לבין 

מאלפת  דוגמה  הנה  ההגדרה.  מן  העולה  האנליטי  הפן 

 ,30 בן  אקדמאי  מבוגר,  לומד  אצל  כזה  מודעות  לחוסר 

4. החלק המצוטט כאן  שקיבל מטלה דומה לזו שבאיור 

“לא  רשם  שבה   ,)5 )איור  א  לצורה  לתשובתו  מתקשר 

אלכסון” והתבקש להסביר את תשובתו:

איור 5

אמיר:  זה לא, זה פשוט לא.  זה בכלל מחוץ לצורה.

מראיינת: אלכסון צריך לעבור בתוך הצורה?

אמיר:  זה שייך להגדרה כבר: אלכסון של מצולע... 

)קורא בקול רם את ההגדרה(.... ז"א שכנראה 

שהוא חייב לעבור בתוך הצורה...
כשחזר על נימוק דומה בהמשך, שאלה אותו המראיינת: 

איפה כתוב בהגדרה שזה...

)קוטע אותה(: לא כתוב )צוחק(... אז מבחינה  אמיר  

להיות שזה  יכול  זה  אז  יבשה,  נגיד... מבחינה 
אלכסון.
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דרישות  פי  על  צורה  בעצמך  לייצר  היכולת   - לצורה 

שהזכרנו  השאלות  את  עצמך  את  לשאול  נתונות, 

בהקשר של הגמישות האקטיבית ולייצר בעצמך מקרי 

או  נוכל לעשות בעזרת שאלות  זאת  מוזרים. את  קצה 

משימות כמו למשל:

בנו על לוח מסמרים מצולע שהקטעים המצוירים א. 

באיור 12 הם חלק מהאלכסונים שלו. 

איור 12

ויש  אלכסונים  נתונים  “הפוך”:  הוא  הכיוון  הפעם 

אנליטית- גמישות  כאן  נדרשת  המצולע.  את  ליצור 

בדרך  כולל  הפתרון  תהליך  שכן  אקטיבית,  ויזואלית 

כלל הלוך ושוב בין ניתוח ויצירת צורות. ניתוח ראשוני 

לוויזואלי(,  )מאנליטי  ראשונית  דוגמה  ליצירת  מוביל 

אחריו יבואו שיפוט הדוגמה לאור ההגדרה והאילוצים 

במקרה  חדשה  דוגמה  יצירת  לאנליטי(,  )מוויזואלי 

הצורך )מאנליטי לוויזואלי(, וחוזר חלילה.

האם קיים מחומש שבו אלכסון אחד מוכל באלכסון ב. 

אחר?

במקרה  כבר  נתקל  התלמיד  אם  שגם  לב  לשים  יש 

בדוגמאות  )למשל  אחר  באלכסון  מוכל  אלכסון  של 

שהמורה או אחד התלמידים האחרים נתנו(, הדרישה 

מחייבת  מחומש,  דווקא  יהיה  שהמצולע  הנוספת 

אותו לייצר בעצמו מקרה כזה ולא רק להעתיק מקרה 

שכבר ראה. גם כאן נדרשת גמישות אקטיבית בניסיון 

ליצור דוגמה על ידי ניתוח והעלאת שאלות.

האם קיים טרפז שאחד מאלכסוניו מאונך לבסיסים? ג. 

ציירו כזה או הסבירו מדוע לא. )ואכן קיים...(

אלכסון  של  לדוגמה  בהקשר  חביבה  אחרונה  ומשימה 

האספקט  את  המדגישה  לפעילות  הצעה   - במצולע 

בסרט  להיעזר  אפשר  המנטלית:  התמונה  של  הדינמי 

כ”אלכסון”  בטעות  ייתפש   8 באיור  הקטע  קרובות 

9 ייתפש בטעות  כי הוא משופע, ואילו הקטע באיור 

היומיום  “ישר” במובן של שפת  הוא  כי  כלא אלכסון 

)הכוונה בדרך כלל לכיוון מאוזן או אנכי(.

    איור 9איור 8

קושי “למתוח את הגבולות” ולקבל כאלכסון מצבים 	 

“מוזרים”. כאן אנו זקוקים לגמישות האקטיבית תוך 

על  שעובר  אלכסון  ייתכן  האם  כמו:  שאלות  שאילת 

צלע? האם ייתכן אלכסון אחד שמוכל באלכסון אחר? 

 11 ואיור   10 )איור  חיובית  המקרים  בשני  התשובה 

בהתאמה(. 

    איור 11איור 10

המושג  של  וגמישה  עשירה  מנטלית  תמונה  ליצור  כדי 

האנליטי-ויזואלי  לשילוב  זקוקים  אנו  במצולע  אלכסון 

בשני הכיוונים שלו - הן מהצורה לתכונה והן מהתכונה 

לצורה. אילו המטרה הייתה רק שיפוט נכון של מקרים 

מהצורה   - האחד  בכיוון  להסתפק  היה  אפשר  נתונים, 

לתכונה: לבדוק כל דוגמה לאורה של ההגדרה ולהחליט 

כזה,  אנליטי  שיפוט  לצורך  בדרישות.  עומדת  היא  אם 

זה  ההגדרה:  של  הדרישות  שלוש  את  לתמצת  כדאי 

קודקודים  שני  בין  לחבר  צריך  הוא  קטע,  להיות  צריך 

אסור שיהיו על אותה  של המצולע, והקודקודים הללו 

הרי  הדרישות,  שלוש  בכל  עומד  הנבחן  הקו  אם  צלע. 

לא  מלכתחילה  אם  גם  המצולע,  של  אלכסון  שהוא 

חשבנו שהוא כזה. 

הדימוי  ביצירת  בזה.  רק  להסתפק  רוצים  איננו  אבל 

הגמיש אנחנו מחפשים גם את הכיוון השני, מהתכונה 
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ליצור  מנת  על  אותו  יחזיקו  תלמידים  שכמה  ארוך  גומי 

“לפי  שאורכו  צבעוני  חוט  ניתן  כעת   .)13 )איור  מצולע 

הצורך”, כך שיחבר למשל בין A ל- E וייצג את האלכסון 

ביניהם )שהרי הוא עומד בתנאי ההגדרה(. 

איור 13

הזה  האלכסון  שבהם  מצבים  ליצור  מהתלמידים  נבקש 

מחוץ למצולע )למשל על ידי הזזה של F ימינה(, חלקו 

בחוץ וחלקו בפנים )למשל בהזזה מתאימה של B(, עובר 

על צלע )למשל בהזזה של B בדיוק עד לקו המייצג את 

נוסף  “אלכסון”  להם  לתת  אפשר  וכדומה.  האלכסון( 

אחר  אלכסון  המכיל  אלכסון  של  מצב  ליצור  ולבקש 

וכדומה. בדרך כלל מספיק שאחד או שניים מהתלמידים 

תוך  זאת  לתכנן  צריכים  הם  אבל  הגומי,  סרט  את  יזיזו 

בכך  לפגום  בלי  לשנות  שמותר  מה  לכל  לב  תשומת 

שה”אלכסונים” יעמדו בהגדרה. 

דוגמה 2: 
סימטריה שיקופית וסימטריה סיבובית

דימוי  ליצור  שלנו  השאיפה  על  יהיה  הדגש  זו  בדוגמה 

מושג עשיר, דינמי וגמיש לשני סוגים של סימטריה,  ועל 

נפתח  כזה.  לדימוי  האקטיבית  הגמישות  של  התרומה 

בהגדרה ובהסבר קצר של המושגים:

סימטריה שיקופית: 

שיקוף  קיים  אם  שיקופית  סימטריה  בעלת  היא  צורה 

המעתיק אותה על עצמה )איורים 16-14(.

קו השיקוף נקרא קו סימטריה של הצורה. מובן שלצורה 

יכולים להיות כמה קווי סימטריה )איור 16(. אינטואיטיבית 

אפשר לדמיין ששני הצדדים של הצורה שמשני עברי קו 

השיקוף הם תמונות ראי זה של זה. 

לדמיין  למשל  אפשר  שיקופית  סימטריה  להדגים  כדי 

ושני  הסימטריה,  קו  לאורך  הצורה  את  שמקפלים 

החלקים שלה מכסים בדיוק זה את זה, או שהופכים את 

של  מקומה  את  בדיוק  מכסה  ההפוכה  והצורה  הצורה, 

הצורה המקורית. 

איור 16איור 15איור 14

סימטריה סיבובית: 

לא  צורה היא בעלת סימטריה סיבובית אם קיים סיבוב 

זהותי )לא 00 ולא 3600( המעתיק אותה על עצמה )איורים 

19-17(. נקודת הסיבוב היא המרכז שסביבו מסובבים את 

הצורה. דרגת הסימטריה הסיבובית היא מספר הפעמים 

יש  שלם.  סיבוב  במהלך  עצמה  עם  מתלכדת  שהצורה 

יש סימטריה סיבובית רק כאשר הדרגה היא  לב:  לשים 

2 ומעלה, כלומר כאשר הצורה מתלכדת עם עצמה יותר 

לצורה  שיהיו  כמובן  ייתכן  הסיבוב.  במהלך  אחת  מפעם 

גם סימטריה שיקופית וגם סימטריה סיבובית )איור 16(.

איור 17
לצורה זו יש 

סימטריה סיבובית 
מדרגה 3 )היא 
מתלכדת עם 

עצמה 3 פעמים 
במהלך סיבוב שלם(.

איור 18
לצורה זו יש 

סימטריה סיבובית 
מדרגה 2 )היא 

מתלכדת עם עצמה 
פעמיים במהלך 

סיבוב שלם(.

איור 19
לצורה זו יש 

סימטריה סיבובית 
מדרגה 5 

גם סוגי סימטריה אחרים, כמו למשל סימטריה  קיימים 

של הזזה, אבל אין אנו עוסקים בהם כאן.

אז היכן הקשיים בדימוי מושגים אלה? 

הנה כמה מהקשיים:

אחד הקשיים הנפוצים בנושא זה הוא העובדה שבחיי 	 

יומיום מוכרת בדרך כלל הסימטריה השיקופית בלבד. 

תלמידים אינם מודעים לאפשרות שיש גם סימטריה 

מסוג אחר.
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השיקופית ניתן להמחיש בעזרת קיפול, בעזרת שימוש 

היפוך  בעזרת  או  שקופה  חצי  במראה  או  במראה 

לצורה  והשוואתו  למקורית  זהה  צורה  שבו  שקף  של 

“הגדרה  הלומד  אצל  מהוות  ההמחשות  המקורית. 

אופרטיבית” של המושגים, כלומר הגדרה הנשענת על 

פעולה שיש לבצע כדי ליצור דוגמה של המושג. למשל: 

לצורה יש סימטריה סיבובית אם כאשר מסובבים אותה 

היא מכסה בדיוק את עצמה לפני תום סיבוב שלם. 

מבחינת הפן הוויזואלי, השימושים בהמחשות הדינמיות 

האלה, יש בכוחם ליצור אצל הלומד תמונה דינמית של 

המושגים - כלומר תמונה שבה האדם מדמיין במחשבתו 

ברקע  מונחים  מילון  )ראו  בפועל  נעשתה  שלא  תנועה 

בבדיקת  בפועל  התנסה  שהלומד  לאחר  התיאורטי(. 

את  לדמיין  מסוגל  יהיה  הוא  צורות,  של  הסימטריות 

האנליטי  הפן  בפועל.  אותה  לבצע  בלי  גם  התנועה 

פורמליים  לא  והסברים  בתיאורים  בעיקר  כאן  יתבטא 

לפעולות  מודעות  למשל:  ניתוח,  איזשהו  בהם  שיש 

האופרטיבית  להגדרה  קישור  הצורה,  על  שנעשו 

המתאימה, מודעות לתכונות, השוואה וארגון צורות על 

נתונות,  דרישות  פי  על  צורה  תכנון  שלהן,  התכונות  פי 

ועוד.

גם כאן נרצה להבחין בין גמישות פאסיבית לבין גמישות 

אקטיבית. הגמישות הפאסיבית תתבטא בכך שנשתדל 

לחשוף את התלמידים למגוון רחב של דוגמאות: צורות 

בהן  צורות שיש  סוגים שונים של סימטריות,  בהן  שיש 

צורות  אחר,  מסוג  סימטריה  ואין  אחד  מסוג  סימטריה 

סימטריה,  קווי  של  אבטיפוסיים  לא  כיוונים  בהן  שיש 

גם  אבל  ועוד.  סיבובית  סימטריה  של  שונות  דרגות 

התמונה  את  להעשיר  ונרצה  בכך,  נסתפק  לא  הפעם 

זה  לצורך  האקטיבית.  הגמישות  בעזרת  המנטלית 

לצורה,  מהתכונה  שהן  פעילויות  לבנות  למשל  אפשר 

התלמיד  שבהן  פעילויות  כלומר  לוויזואלי,  מאנליטי 

נתונות  דרישות  פי  על  הצורה  את  לבנות  צריך  עצמו 

אנליטי(,  )ניתוח  הדרישות  את  לבחון  אותו  שיחייבו 

ולייצר  שבראשו  התמונה  של  הגבולות”  את  “למתוח 

צורות לא סטנדרטיות. 

סימטריה 	  בקלות  מזהים  תלמידים  קרובות  לעתים 

שיקופית שבה קו הסימטריה הוא אנכי או מאוזן, ולא 

מזהים קווי סימטריה בכיוונים אחרים.

תלמידים 	   ,2 מדרגה  הסיבובית  הסימטריה  את 

מבלבלים לעתים קרובות עם הסימטריה השיקופית, 

שכן בשתיהן יש מעין חלוקה של הצורה לשני חלקים 

חופפים.

הסימטריה 	  את  מכירים  תלמידים  כאשר  גם 

לסימטריה  קרובות  לעתים  נצמדים  הם  הסיבובית, 

מדרגות  סיבוביות  לסימטריות  ופחות   2 מדרגה 

נטייה  להם  יש  יותר  הגבוהות  בדרגות  יותר.  גבוהות 

שיקופית  סימטריה  גם  יש  שבהם  למקרים  להיצמד 

וגם סיבובית, שהן “משוכללות יותר”, ופחות למקרים 

מתקשים  הם  סיבובית.  סימטריה  רק  בהם  שיש 

להבחין בהבדל.

יש לעתים בלבול בין סימטריה סיבובית לבין תנועת 	 

סיבובית  סימטריה  אין   20 באיור  למשל:  הסיבוב. 

שכן  הענפים,  שני  בין  סיבוב  תנועת  שיש  למרות 

תום  לפני  על עצמה  נופלת  אינה  הצורה בשלמותה 

סימטריה  יש  זאת,  לעומת   ,21 באיור  שלם.  סיבוב 

ענף  כל   600 של  בסיבוב  שכן   ,6 מדרגה  סיבובית 

יתפוש את מקומו של הענף הסמוך, והצורה השלמה 

תישמר.

איור 21איור 20

ברורה  מנטלית  תמונה  לפתח  לתלמידים  לאפשר  כדי 

ומובחנת של שני סוגי הסימטריות - סימטריה סיבובית 

וסימטריה שיקופית - חשוב קודם כל להיעזר בהמחשות. 

את הסימטריה הסיבובית אפשר להמחיש בעזרת שקף 

שעליו מצוירת צורה זהה למקורית. את השקף מסובבים 

על גבי הצורה המקורית ובודקים אם בסיבוב לא זהותי 

וכמה  המקורית,  את  בדיוק  מכסה  שבשקף  הצורה 

הסימטריה  את  שלם.  סיבוב  במהלך  קורה  זה  פעמים 
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איך ליצור את אותו סוג סימטריה באופנים שונים?	 

האם ניתן ליצור צורה עם כל מספר סימטריות נתון? 	 

סיבובית  בסימטריה  בלבד?  שיקופית  בסימטריה 

מספר  כאשר  הבדל  יש  האם  יחד?  בשתיהן  בלבד? 

הסימטריות הנדרש הוא זוגי או אי זוגי?

השונות  האפשרויות  על  בכיתה  דיון  גם  שיהיה  חשוב 

ועל הצורות שהתלמידים יצרו ואין הכרח לדרוש שכולם 

יצליחו ליצור הכל. הנה כמה צורות שאפשר ליצור:

סימטריה . 1 וללא  שיקופית  סימטריה  בעלת  צורה 

סיבובית )איור 24(. 

איור 24

סימטריה . 2 וללא  סיבובית  סימטריה  בעלת  צורה 

שיקופית )איור 25(.

איור 25

וגם סימטריה . 3 צורה שיש לה גם סימטריה סיבובית 

שיקופית )איור 26(.

איור 26

צורה שיש לה 6 סימטריות בסך-הכל, מסוג אחד או . 4

משילוב של שני הסוגים )איור 27(. בצורה השמאלית 

 ,3 מדרגה  סיבובית  וסימטריה  שיקוף  קווי   3 יש 

סימטריה  יש  הימנית  ובצורה  סימטריות,   6 ובסה”כ 

סיבובית מדרגה 6.

איור 27

דוגמה לפעילות המזמינה גמישות אקטיבית

 P הצורה  עליהם  שמצוירת  רבים  שקפים  לכם  יש 

)חשוב כמובן שאכן יהיו להם שקפים כאלה(

איור 22

צרו בעזרת השקפים צורות שיענו על הדרישות הנתונות:

צורה בעלת סימטריה שיקופית וללא סימטריה . 1

סיבובית.  

צורה בעלת סימטריה סיבובית וללא סימטריה . 2

שיקופית. 

צורה שיש לה גם סימטריה סיבובית וגם . 3

סימטריה שיקופית.

צורה שיש לה 6 סימטריות בסך הכל, לא משנה . 4

מאיזה סוג.

צורה בעלת 5 סימטריות בסך הכל.. 5

שקפים  בכמות  להשתמש  לכם  מותר  לב:  שימו 

כרצונכם ומותר להפוך חלק מהשקפים, אבל  הצורה 

שלכם צריכה להיות קשירה )“בחתיכה אחת”(. 

    
איור 23

כדי ליצור את הצורות, הלומד צריך לנתח את הדרישות 

ואת המושגים ולהתלבט בשאלות כמו:

כן 	  למה  מהצורות?  חלק  להפוך  לא  או  להפוך  האם 

הצורה  שבשיקוף  לכך  מודעות  )מתוך  לא?  למה  או 

מתהפכת ואילו בסיבוב לא.(

איך 	  מסוים?  מסוג  סימטריה  תהיה  שלא  לגרום  איך 

לגרום לכך שיהיו שני סוגים של סימטריה? 

איך ליצור צורה שיש לה מספר סימטריות נתון?	 



מספר חזק 2000 | גיליון מספר 31 | אוגוסט 2020   עמוד 38   

בניהול אנליטי לאור הגדרת המושג,  אינו מלווה  זה  ויזואלי 

נוצר נתק בין הפן הוויזואלי של המושג לבין הפן האנליטי, 

ודימוי המושג יהיה חלקי או שגוי. כדי להדגים זאת נתרכז 

במרובע ספציפי - המלבן. 

יכול להשפיע  וננסה להבין מה   28 נתבונן בצורות באיור 

על השיפוט האינטואיטיבי הוויזואלי:

איור 28

האבטיפוס  כלל  בדרך  היא  ב”ענן”  המוקפת  א,  צורה 

בצורות  שנעשו  השינויים  מה  לבדוק  ננסה  המלבן.  של 

האחרות יחסית לצורה זו. בצורה ג, הצורה מסובבת יחסית 

לאבטיפוס. צורה ד, גם מסובבת וגם נמתחת לצורת פס 

למקורית  יחסית  “התכופפה”  כאילו  ה,  צורה  וצר.  ארוך 

את  בדמיונכם  והטו  מרצועות,  בנויה  א  צורה  את  )דמיינו 

הרצועות לקבלת צורה ה(.  בצורה ב, השתנו הפרופורציות 

כך שהאורך והרוחב השתוו. בצורה ו, הפינות התעגלו. כאשר 

תלמידים שופטים את הצורות על פי תכונות האבטיפוס 

ועל פי ההרגלים בחיי יומיום, הם לא תמיד יודעים להחליט 

איזה שינוי הוא מותר ואיזה אסור. הנה למשל תגובות של 

תלמידים: על צורה ד: “מה פתאום, זה לא מלבן זה פס”; 

על צורה ב: “זה לא מלבן, זה בכלל ריבוע”. על צורה ה: “כן, 

זה מלבן. הוא קצת מכופף”.

נקרא  ישרות  זוויותיו  שכל  מרובע  להגדרה:  נפנה  כעת 

מלבן. נבחן את הפן האנליטי העולה מן ההגדרה: 

המלבן צריך להיות מרובע - כלומר מצולע בן 4 צלעות 	 

- זו תכונה קריטית.

זו 	  וגם  ישרות,  זוויות  ארבע  להיות  צריכות  במלבן 

תכונה קריטית. 

אין הגבלה מלכתחילה על צלעות. מובן שיש למלבן 	 

תכונות של צלעות שנובעות מאליהן מתוך הדרישות 

ממילא  ישרות,  זוויות   4 דורשים  כאשר  שבהגדרה. 

נוצרים לנו שני זוגות של צלעות נגדיות שוות, גם אם 

)למשל הצורה . 5 5 סימטריות בסך-הכל  צורה בעלת 

השמאלית באיור 25(.

הטרנספורמציות  שנושא  בהערה  זו  דוגמה  נסיים 

דימוי  לפיתוח  מצוין  פוטנציאל  בעל  הוא  והסימטריות 

פורמליות  הגדרות  מחייב  שהוא  בלי  ודינמי  עשיר  ויזואלי 

להוראה  אידאלי  הנושא  את  עושה  זו  תכונה  מילוליות. 

ויזואלית  לפתח חשיבה  זו ההזדמנות שלנו  א-ד.  בכיתות 

ופורמליים שהילדים טרם רכשו.  לוגיים  צורך בכלים  ללא 

הנלמד  לנושא  אמנם  מתאימה  כאן  שניתנה  הדוגמה 

בכיתה ד, אבל רעיונות דומים מאד אפשר לפתח גם בנושא 

השיקוף, ההזזה והסיבוב בכיתות א-ג. הגדרות אופרטיביות 

למושגים אלה והתנסות חווייתית בהם מאפשרות ללומד 

להכיר את התנועות, להבדיל ביניהן ולקלוט את התכונות 

אחת  פורמלי.  באופן  אלה  תכונות  לנסח  בלי  גם  שלהן 

ההגדרות היפות למושג ויזואליזציה היא: לעשות פעולות 

בראש שבסיטואציה מתאימה אפשר לעשות אותן בעזרת 

 .)Seneschal, 1991 in Cuoco & al., 1998( העיניים 

ואכן, בפעילויות כאלה הלומד מפתח אט אט יכולת לדמיין 

את התנועה עוד לפני שהיא נעשתה בפועל, ורוכש יכולת 

של דימוי ויזואלי דינמי וגמיש. 

דוגמה 3: 
מלבן 

אחד הנושאים המרכזיים הנלמדים הן בבית הספר היסודי 

מעורר,  שהוא  הרבים  בקשיים  וידוע  הביניים,  בחטיבת  והן 

הוא נושא המרובעים והקשרים ביניהם. דווקא בגלל היותם 

מאד  בהם  בולטת  יומיום  מחיי  מוכרים  המרובעים  של 

תופעת האבטיפוס. דימוי המושג שהתלמידים באים איתו 

נגזר לעתים קרובות מתכונות ויזואליות בולטות של התמונה 

האבטיפוס.  תמונת  רבים  במקרים  שהיא  שבראשם, 

הרשקוביץ )1992( מחלקת תכונות של מושגים לשני סוגים: 

תכונות קריטיות - שהן התכונות שחייבות להיות בכל דוגמה 

של המושג, ותכונות שאינן קריטיות - הנמצאות רק בחלק 

מן הדוגמאות של המושג. קורה לא מעט שהתכונות הלא-

ויזואלי  שיפוט  ללומד  מכתיבות  האבטיפוס,  של  קריטיות 

אינטואיטיבי המבוסס על תכונות אלה. כפי שראינו בדוגמת 

האלכסון במצולע, גם כאן אפשר לפגוש נטייה לאכוף את 

שיפוט  אם  הכרחיות.  תכונות  בהן  ולראות  האלה  התכונות 
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המראיינת )מ( החליטה לתת לו את ההגדרה:

 מלבן הוא מרובע שכל זוויותיו ישרות, בנות 900. מ: 
האם יש עוד מרובעים עם 900?

כן, 2 ו- 7.ת: 

איור 30

הם מלבנים?מ: 
לא.ת: 
למה?מ: 
ושני ת:  קצרים  קווים  שני  להיות  צריכים  במלבן  כי 

קווים ארוכים.  

מעניין לשים לב לכך שלתלמיד יש הגדרה, והוא בהחלט 

התכונה  את  מקיימים  אכן  שהריבועים  לשפוט  יודע 

שבהגדרה, אבל הוא אינו מבין שההגדרה היא הקובעת! 

מבחינתו השיפוט הוא לפי התכונות של האבטיפוס שיש 

לו בראשו, ובאבטיפוס התכונה שנראית לו החשובה היא 

הצלעות הקצרות והארוכות. זה אופייני לילדים צעירים, 

המבוגרים.  אצל  גם  זאת  פוגשים  אנחנו  לצערנו  אבל 

לזה!  זהים  כמעט  תמלילים  נמצאו  אחרים  בראיונות 

מבין  אילו  השאלה  נשאלה  שבהם  ראיונות   104 מתוך 

את  כללו  לא   66% מלבנים,  הם  שבאוסף  הצורות 

62% מהטועים תיקנו  הריבועים בתשובתם הראשונית. 

מפורשת  הגדרה  להם  שניתנה  לאחר  תשובתם  את 

 15% אבל  המראיין(,  מצד  ב”לחץ”  או  בהיסוס  )חלקם 

מהם )כ- 10% מכלל הנבדקים( בכל הגילאים, התעקשו 

)לנותרים  להיכלל, למרות ההגדרה!  יכול  לא  שהריבוע 

לא ניתנה הגדרה מפורשת על ידי המראיין(. הנה דוגמה 

לו  שניתנה  לאחר  ז  בכיתה  תלמיד  עם  מריאיון  נוספת 

ההגדרה: 

האם 2 מקיים את ההגדרה הזו?מ: 
כן.  ת: 
האם אפשר לומר עליו שהוא מלבן?מ: 
הוא ריבוע, לא מלבן מה ! )מתעצבן(, הוא ריבוע ת: 

כל צלעותיו שוות ובמלבן יש זוג ארוך וזוג קצר.

נדרש  לא  זאת,  לעומת  מלכתחילה.  זאת  דרשנו  לא 

ולא נובע מההגדרה שזוג אחד של צלעות שוות יהיה 

)בלשונם  האחר  השוות  הצלעות  מזוג  באורכו  שונה 

צלעות  וזוג  קצרות  צלעות  “זוג  התלמידים:  של 

ארוכות”(. 

אין הגבלה על “צורה” )פרופורציות כמו ארוך וצר או 	 

ריבועי(.

אין הגבלה על מנח )פוזיציה(.	 

הן   28 באיור  מהצורות  אילו  ההגדרה  לאור  נבחן  אם 

משום  מלבנים  הן  ד  ו-  ג  ב,  שצורות  נראה  מלבנים, 

פוגעים  שאינם  שינויים  הם  בהן  שנעשו  שהשינויים 

בתכונות הקריטיות )השינוי הוא במנח או בפרופורציות(. 

לעומתן צורה ה, איננה מלבן משום שקלקלנו בה תכונה 

מלבן  אינה  ו,  וצורה  ישרות,  זוויות  ארבע  של  קריטית 

משום שכלל איננה מרובע ואין בה כלל זוויות. ההתבוננות 

התמונה  את  להעשיר  לנו  מאפשרת  בהגדרה  הבוחנת 

המנטלית של המושג מלבן על ידי בחינה מודעת של מה 

שאסור לשנות )התכונות הקריטיות( ומה שמותר לשנות 

)תכונות של האבטיפוס שאינן קריטיות(.

בדימוי  קשיים  המדגימים  לראיונות  דוגמאות  שתי  הנה 

מושג המלבן. הקטעים המובאים כאן הם מתוך ראיונות 

שונים  בגילאים  נבדקים  על  שנעשו  מרובעים  בנושא 

 16 של  מצויר  אוסף  קיבלו  הנבדקים  במלואם.  ותועדו 

מרובעים. המספרים הרשומים בתוך המרובעים בקטעים 

שלהלן הם מספרם הסידורי באוסף זה. הראיונות נערכו 

וכן  ג-יב,  בכיתות  תלמידים  שכללה  מגוונת,  באוכלוסייה 

מבוגרים בגילאי 66-18.

ציטוט מתוך ראיון עם תלמיד בכיתה ג:

בחר  מלבנים?”  הן  מהצורות  “אילו  לשאלה:  כתשובה 

 9 ריבועים  שאינם  המלבנים  שני  את  רק  )ת(  התלמיד 

ו- 12. 

איור 29
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הניסוח...(. השינוי מ- 9 )האבטיפוס( ל- 6 נראה לו לגיטימי 

מופנה  הוא  כאשר  הראיון,  במהלך  לצד”(.  נוטה  )“רק 

והוא  דרך  פריצת  שיש  לרגע  לנו  נדמה  לזוויות,  להתייחס 

נשאר  הוא  לא,   אותה... אבל  ויתקן  מבין את הטעות שלו 

בשלו. מה שחשוב מבחינתו זה שיהיו שני זוגות של צלעות 

“אופציונאלית”.  לו  נראית   900 של  התכונה  שוות.  נגדיות 

שלו  שהציונים  יא,  כיתה  בתלמיד  שמדובר  להדגיש  חשוב 

במתמטיקה הם גבוהים. בבחינת הראיונות הסתבר שטעות 

כזו, שבה התלמיד שופט את המקבילית ה”רגילה” כמלבן 

ב-  הופיעה  היא  חריג.  מקרה  איננה  לצלעות  רק  ומתייחס 

שכאן  בציטוט  כמו   - מלווה  כלל  ובדרך  המקרים,  מן   38%

התמונה  לצלעות.  רק  המתייחסת  פרטית  בהגדרה   -

תכונה  על  מבוססת  לעצמם  יצרו  שהטועים  המנטלית 

שבולטת להם מהאבטיפוס, ונראית להם כתכונה הקריטית 

הבלעדית - שוויון של שני זוגות הצלעות הנגדיות. השיפוט 

שלהם הוא פסאודו אנליטי. הטועים שופטים על פי הגדרה, 

אבל הגדרה פרטית שהם גוזרים מהאבטיפוס והם מוכנים 

לכלול בקבוצת הדוגמאות כל מה שעונה לתכונה שנראית 

להם קריטית. רוב הטועים מתקנים את עצמם כאשר הם 

כאשר  מיד  אף  וחלקם  הפורמלית,  ההגדרה  את  מקבלים 

גם  הם  כך  ובעקבות  לזוויות,  להתייחס  אותם  מכוונים 

מתקנים את ההגדרה הפרטית שלהם. במקרים אלה עצם 

המודעות לפן האנליטי מספיקה. ואולם חלק קטן מהטועים 

התלמיד  כמו  מגיבים  המרואיינים(  מכלל   4% שהם   ,10%(

להם  שנראות  תכונות  בין  היררכיה  ויוצרים  כאן,  שצוטט 

הנה  פחות.  חשובות  להם  שנראות  ותכונות  יותר  חשובות 

דוגמה נוספת: תלמידת כיתה ז, שנשאלה לגבי המקביליות 

הלא מלבניות שסימנה, אם הן מקיימות את ההגדרה ענתה: 

״לא בעניין זוויות, אבל יש סדר בחשיבות של הדברים. קודם 

מתאימה  באמת  והמקבילית  הצלעות  זה  חשוב  הכי  כל 

לעניין הצלעות. אחר כך הזוויות זה הדבר השני בסדר, אז לא 

נורא אם הזוויות לא בנות 900״. 

הפעילות שתוארה כאן היא מן הסוג “מהצורה לתכונה”, 

יש צורך  נכון,  יש לשפוט צורה נתונה. כדי לשפוט  שבה 

והבנה  והפן הוויזואלי. מודעות  בין הפן האנליטי  בשילוב 

לעומת  הקריטיות  התכונות  של  והבלטה  ההגדרה  של 

לבעיה  לגשת  ללומד  יאפשרו  קריטיות  שאינן  התכונות 

מותר  מה  ויברר  יחקור  הוא  אקטיבית.  גמישות  מתוך 

הקושי בתפיסת יחסי ההכלה בין סוגי המרובעים השונים 

או  המתעלם  ויזואלי  משיפוט  הנובע  ידוע,  קושי  הוא 

רבים.  במקומות  נחקר  והוא  האנליטי  הפן  מן  מנותק 

שמראות  רבות  עדויות  שיש  אומרים  ווינר  הרשקוביץ 

התלמידים,  אצל  משתרשת  מוטעית  תפיסה  שכאשר 

הם מתעלמים מההגדרות אף על פי שהם מכירים אותן 

בעל פה )Hershkowitz & Vinner, 1983(. אבל זה איננו 

אבל  נפוץ,  פחות  שהוא  נוסף,  קושי  הנה  היחיד.  הקושי 

הוא קיים וכדאי להכיר אותו. נתבונן בציטוט הבא:

באותה  יא,  בכיתה  תלמיד  עם  ראיון  מתוך  ציטוט 

משימה. 

אילו מבין 16 הצורות הן מלבנים?

אממ... 3, 6, 9 ו- 12.ת: 

איור 31

מה ההגדרה של מלבן?מ: 
שתי צלעות שוות ושתי צלעות נגדיות  ת: 
למה מספר 6 הוא מלבן?מ: 
כי זה כמו מספר 9 רק נוטה לצד. ת: 
מה לגבי זוויות במלבן?מ: 
90.ת:  כולן צריכות להיות ˚
90?מ:  ובמספר 6 כולן ˚
90.  ת:  אה... הבנתי... שמה לא כולן ˚
אז זה מלבן או לא?מ: 
מלבן! ת: 
90, אז איך זה מלבן? מ:  אין לו זוויות של ˚
90, זה תלוי באיזה מלבן.ת:  כי לא בכל מלבן יש ˚

הגדרה פרטית משלו,  על  בשלב הראשון התלמיד מחליט 

על  כאן  לו  )נסלח  הצלעות  תכונות  רק  כלולות  שבה 
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נסו לשנות את תנוחת הרצועות כדי לקבל מרובעים שונים 

בין  מזמנת,  זו  משימה  מפריכה.  דוגמה  תיתכן  אם  ולבחון 

הפוך  למשפט  ישר  משפט  בין  להבדל  התייחסות  השאר, 

תלמידים  קרובות  לעתים  נגדית.  דוגמה  של  והמשמעות 

הם  הפוך.  משפט  לבין  ישר  משפט  בין  להבחין  מתקשים 

זוכרים למשל שבמלבן ובריבוע האלכסונים שווים זה לזה, 

אז  לזה,  זה  שווים  האלכסונים  ש”אם  עונים  חלקם  ולכן 

המרובע יהיה בהכרח מלבן או ריבוע”. )הערה: אם שואלים 

יש  מלבן,  הוא  שווים  שאלכסוניו  מרובע  האם  ספציפית 

כאלה שיענו “לא, כי הוא יכול להיות ריבוע”. התשובה “לא” 

מודעות  מחוסר  ונובע  נכון,  לא  השיקול  אבל  נכונה,  היא 

שהמקרה של הריבוע נכלל במושג מלבן.( כדי לחקור את 

בדיוק  מה  לעצמו  לברר  התלמיד  על  במשימה,  הנדרש 

ואילו אסור לשנות.  נתון, כלומר אילו תכונות מותר לשנות 

במקרה זה הנתונים מכתיבים אלכסונים שווים, אבל אינם 

לזו.  ביחס  זו  הרצועות  של  מיקום  או  מאונכות  מכתיבים 

יהיה אם כן ב”קלקול” של כל מה  המפתח לחקר מוצלח 

שניתן לקלקל... ניסיון ליצור מצבים שבהם הרצועות לא יהיו 

מאונכות, מצבים שבהם הרצועות לא יחצו זו את זו וכדומה. 

דוגמאות  של  ביצירה  אקטיבית  לגמישות  כאן  זקוקים  אנו 

נגדית.  ומשונות, שיובילו אותנו ליצירתה של דוגמה  שונות 

לכל אורך הפעילות יש צורך במעבר גמיש בין הפן האנליטי 

לפן הוויזואלי. למשל: החלטנו לשנות אלמנט מסוים ויצרנו 

מה  לבחון  כעת  צריכים  אנחנו  לוויזואלי(,  )מאנליטי  מרובע 

)מהוויזואלי  מיוחד  אינו  שהוא  ולבדוק  שהתקבל,  המרובע 

דלתון(,  קיבלנו  )למשל  מיוחד  הוא  במקרה  אם  לאנליטי(. 

נצטרך שוב לנסות לשנות משהו, וחוזר חלילה. 

משימה ב: 

חקירת האפשרויות ליצור מרובעים מסוגים שונים כאשר 

מזה  זה  ושונים  לזה  זה  מאונכים  שהאלכסונים  נתון 

באורכם. נתרגם זאת למשימה אופרטיבית: 

בחרו שתי רצועות שונות באורכן. הניחו אותן על דף חלק 

המרובע  אלכסוני  יהיו  אלה  לזו.  זו  מאונכות  שיהיו  כך 

הבאים  מרובעים  סוגי  מבין  אילו  לבנות.  צריכים  שאתם 

ניתן לקבל בדרך זו?  

)כלומר  מיוחדת  לא  מקבילית   * ריבוע;  שאינו  מעוין   *

שאינו  מלבן   * ריבוע;   * מעוין(;  או  מלבן  ריבוע,  שאינה 

הצורות  את  ידמיין  בצורה,  לשנות  אסור  ומה  לשנות 

להגיע  יוכל  וכך  כאלה,  שינויים  בעקבות  שמתקבלות 

לדימוי עשיר ומדויק למושג מלבן.

דוגמה 4: 
מאלכסונים למרובעים 

דוגמה זו, בדומה לדוגמה בנושא הסימטריה, היא מן הסוג 

“מהתכונה לצורה”. זוהי דוגמה לפעילות חקר שמטרתה 

כלומר להעלאת  לגמישות אקטיבית,  לגרות את הלומד 

שאלות המעשירות את התמונות המנטליות שיש לו, תוך 

שילוב גמיש בין הפן האנליטי לפן הוויזואלי. 

באורכים  רצועות  תיאור הפעילות: התלמידים מקבלים 

שעליו  משקף  כאלה  רצועות  לגזור  אפשר  שונים. 

צבעוניות  יהיו  שהרצועות  רצוי  הרצועות.  מודפסות 

הממוקמות  נקודות  בהן  ושיהיו  משלו(  צבע  אורך  )לכל 

)למשל  הרצועה  של  לאורכה  יחסית  קבועים  במקומות 

נקודות  וסימון  שווים  חלקים  לשישה  הרצועה  חלוקת 

במקומות המתאימים )איור 32(. 

איור 32

לבנות  הוא  זה  מסוג  חקר  בפעילות  הכללי  הרעיון 

שלהם.  לאלכסונים  הקשורים  אילוצים  פי  על  מרובעים 

האלכסונים,  את  מייצגות  הרצועות  העבודה:  שיטת 

ומניחים אותן על דף על פי האילוץ הנדרש, מסמנים את 

4 הקודקודים ומשלימים בסרטוט את המרובע המתקבל. 

מובן שאפשר ליצור משימות רבות כשבכל פעם משנים 

את האילוץ, ואפשר לתת זאת כמשימת חקר פתוחה או 

סגורה ככל שנרצה. 

משימה א: 

האם מרובע שאלכסוניו שווים הוא בהכרח מיוחד?

נתרגם זאת למשימה אופרטיבית: בחרו שתי רצועות שוות 

ליצור.  צריכים  שאתם  המרובע  אלכסוני  יהיו  אלה  באורכן. 
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היא בהכרח מעוין. כשהמשימה ניתנת בבית הספר היסודי, 

לקבל  אפשר  אי  שאכן  התנסות  מתוך  בתחושה  נסתפק 

חטיבת  בתלמידי  מדובר  כאשר  מעוין.  שאינה  מקבילית 

ביניים, כדאי לדרוש מהם לנמק זאת  ואפילו להוכיח.

מעוין  לקבל  כדי  לקבל.  ניתן  האחרים  המקרים  כל  את 

בנוסף  זה  את  זה  שיחצו  כך  האלכסונים  את  להניח  יש 

לדרישות המקוריות )איור 33(. כדי לקבל דלתון לא מיוחד, 

מהאלכסונים  אחד  שרק  כך  האלכסונים  את  להניח  יש 

או  האלכסונים  שמפגש  כלומר  האחר,  את  יחצה 

המשכיהם יהיה באמצע של אחד מהם אבל לא באמצע 

34(. כדי לקבל מרובע לא מיוחד, צריך  של האחר )איור 

האחר,  את  יחצה  לא  מהאלכסונים  אחד  שאף  לדאוג 

ובנוסף, צריך לדאוג שלא יתקבל טרפז )איור 35(. בבית 

כמו  שנראה  מרובע  שהתקבל  במקרה  היסודי,  הספר 

טרפז, נסתפק ב”קלקול” שלו כדי לשנות זאת. בחטיבת 

הביניים, לעומת זאת, נוכל לדרוש לחקור מתי יוצא טרפז 

בשתי  המפגש  נקודת  במיקום  הוא  )המפתח  לא.  ומתי 

המפגש  נקודת  אם  ורק  אם  טרפז  יתקבל  הרצועות. 

מחלקת את הרצועות באותו היחס(.

איור 35איור 34איור 33

בחקירות מסוג זה מומלץ להתנסות בפעילויות ייעודיות 

הדברים  את  ולראות  לחוש  כדי  הגיאוגברה,  בתוכנת  גם 

ההתנסות  לאחר  זאת  לעשות  כדאי  אבל  דינמי,  באופן 

יותר.  גדול  אז  יהיה  הרווח  שכן  ברצועות,  הראשונית 

בציור  עושה  שהוא  לשינויים  יותר  מודע  יהיה  התלמיד 

יכול  גיאוגברה  בתוכנת  השימוש  השאר,  בין  שבתוכנה. 

מצבים  כמו  כאן,  נזכרו  שלא  קצה  מקרי  גם  להבליט 

עומדים  ועדיין  בזה  זה  נוגעים  לא  האלכסונים  שבהם 

באילוצים שנדרשו.

סיכום והמלצות

התפקיד  את  כולן  מדגימות  לעיל  שהוצגו  הפעילויות 

ובשכלול  בבניה  אנליטי-ויזואלי  לשילוב  שיש  הקריטי 

כמה  מהן  לגזור  וניתן  גיאומטריים,  מושגים  דימויי  של 

דלתון לא מיוחד )כלומר שאינו ריבוע או מעוין(;  ריבוע; * 

הסוגים  מן  אחד  אף  שאינו  )כלומר  מיוחד  לא  מרובע   *

הנזכרים, וגם לא טרפז(. כאשר התשובה היא “כן” )אפשר 

לבנות מרובע כזה( - כיצד צריך לחבר את האלכסונים כדי 

לקבל זאת? כאשר התשובה היא “לא” - נסו לנמק מדוע.

אילוץ  ומכתיבה  סגורה”  “חצי  היא  המשימה  הפעם 

שמאפשר גמישות רק באלמנט אחד.

גם הפעם על התלמיד לברר לעצמו מה בדיוק נתון, כלומר 

זה:  ואילו אסור לשנות. במקרה  אילו תכונות מותר לשנות 

האלכסונים חייבים להיות שונים זה מזה ומאונכים זה לזה, 

אבל אין כל דרישה על מיקומם זה יחסית לזה, ולכן אפשר 

מצבים  ולקבל  זו,  בתכונה  שינוי  תוך  ברצועות  “לשחק” 

שבהם הם חוצים זה את זה, רק אחד חוצה את האחר או 

להיות  התלמיד  על  האחר.  את  חוצה  אינו  מהם  אחד  אף 

הצורה  בין  ולקשור  עושה  שהוא  לשינויים  הזמן  כל  מודע 

שהוא יוצר לבין מהות השינוי. למשל: יכול להיות שבמשחק 

שאחד  כך  האלכסונים  את  יניח  התלמיד  ברצועות  חופשי 

בלבד יחצה את האחר ויקבל כאילו במקרה את אחד מסוגי 

ולתכונת  יהיה מודע למה שקיבל  המרובעים. חשוב שהוא 

האלכסונים שהביאה לכך. מובן שתלמידים שונים, בהתאם 

מן  העולות  ההכללות  את  לבטא  מסוגלים  יהיו  ליכולתם, 

כזו  משימה  לתת  אולי  כדאי  ולכן  שונות,  ברמות  החקר 

שהתלמידים  כך  זוגית,  לפחות  או  קבוצתית,  כמשימה 

לנסח  וינסו  שקיבלו,  מה  קיבלו  איך  לזה  זה  להסביר  ינסו 

כל  תנוע  כאן החקירה  גם  את ההכללות במאמץ משותף. 

ניתוח של  הזמן בין הפן האנליטי לפן הוויזואלי. מצד אחד 

מצבים שנוצרו ומצד שני תכנון מה כדאי לשנות כדי לקבל 

מצבים נוספים. תכנון כזה מתקשר גם לאסטרטגיה המכונה 

“מה אם לא”, שבה שינוי של המרכיבים יכול להוביל לחקר 

והתובנות  ההכללות  מן  כמה  הנה  מעניינים.  ולגילויים 

זו: את הריבוע והמלבן לא  שאפשר להגיע אליהן בחקירה 

להיות  צריכים  האלכסונים  שבשניהם  משום  לקבל  ניתן 

במודע  שלא  או  במודע  אותנו,  חושפת  זו  עובדה  שווים. 

למה שקרוי בלוגיקה “חוק הנגידה”: אם א גורר את ב, אז 

“לא ב” גורר את “לא א”. במקרה שלנו: אם ידוע שבריבוע 

זה לא  האלכסונים שווים, אז כאשר האלכסונים לא שווים 

יכול להיות ריבוע. גם את המקבילית הלא מיוחדת אי אפשר 

לקבל, משום שמקבילית שבה האלכסונים מאונכים זה לזה 
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ליצור פעילויות  כן,  התפקיד שלנו כמורים הוא, אם 

שיתוף  מחייבות  ואפילו  המאפשרות,  למידה  ודרכי 

כזה, הן מהצורה לתכונה והן מהתכונה לצורה. עלינו 

בניסיון  במקביל  להשתמש  הלומדים  את  להרגיל 

כאן  שהוצעו  הפעילויות  “לנתח”.  ובניסיון  “לראות” 

פעילויות  ליצור  כמובן  וניתן  זה  לרעיון  מתאימות 

והן  במישור  הן  גיאומטרי  נושא  בכל  מתאימות 

במרחב )כהן, 2018(.

לסכנות . 5 והן  לברכה  הן  בהוראה  להתייחס  חשוב 

החשיבה  אחד  מצד  אינטואיטיבית.  בחשיבה  שיש 

בתפקוד  עוצמה  רב  כלי  היא  האינטואיטיבית 

הגיאומטרי, )לא רק בו, ידוע למשל שמתמטיקאים 

להמצאות  ככלי  באינטואיציה  להשתמש  מרבים 

בחשבון  להביא  חשוב  שני  מצד  ואולם  והשערות.( 

ואת  כהצדקה,  האינטואיציה  של  התוקף  חוסר  את 

הסכנות הטמונות בהטעיות שהיא עלולה לגרום. לכן 

האינטואיטיבית  החשיבה  את  ללוות  היא  ההמלצה 

מהשערה  לפחד  לא  מתמדת.  אנליטית  בביקורת 

מיד  לנסות  אבל  אינטואיטיבית,  מתחושה  הנובעת 

 Polya, 1954,( לבחון אותה בכלים אנליטיים. פויה

in Lampert, 1990( טוען שנחוצות 3 תכונות לצורך 
“עשיית מתמטיקה”: 

כל 	  מחדש  לבחון  הנכונות  אינטלקטואלי:  אומץ 

אמונה שלנו.

יושר אינטלקטואלי: הנכונות לשנות את אמונתנו 	 

כאשר יש סיבה לשנות אותה.

איפוק נבון: לא למהר לשנות את אמונתנו ללא 	 

נפעל  אם  לכך.  טובה  סיבה  וללא  רצינית  בחינה 

כך נוכל להשתמש באינטואיציה ככלי מקדם ולא 

כגורם חוסם.

פיזיקליות . 6 ופעולות  עיסוק פעיל בעצמים מוחשיים 

הנעשות,  הפעולות  על  שיח  עם  בצירוף  עליהם, 

הפן  בין  קישור  של  הרגלים  ביעילות  לשרת  יכולים 

האנליטי והפן הוויזואלי, ושל יצירת תמונות מנטליות 

לאילוצים,  להגדרות,  המתאימות  וגמישות  עשירות 

רלוונטי  הדבר  המתמטיים.  ולרעיונות  לדרישות 

ההגדרות  אפילו  שבהם  הצעירים  לגילאים  גם 

וגם למבוגרים,  אופרטיביות  כהגדרות  ניתנות  עצמן 

מסקנות מעשיות והמלצות שיכולות להיות להן השלכות 

על הוראת הגיאומטריה.

שליטה במושג נרכשת כאשר למושג נבנה דימוי מושג . 1

התואם את הגדרת המושג, אלא שדימוי המושג הנבנה 

המושג  הגדרת   את  תואם  תמיד  לא  האדם  ידי  על 

)Vinner & Hershkowitz, 1983(. כדי למנוע פער 

כזה בין דימוי המושג לבין הגדרתו, חשוב לעורר אצל 

של  הרגלים  ולפתח  זה  לפער  מודעות  התלמידים 

לבין  המראה  בין  מתמיד  קשר  אנליטי-ויזואלי.  שילוב 

לייצר בעצמו  או  לקבל  ללומד  יעזור  העיבוד האנליטי 

עומדים  הם  עוד  כל  כדוגמאות,  “מוזרים”  מקרים  גם 

בהגדרה וכך לרכוש שליטה במושג. נקודה זו הובלטה 

במיוחד בדוגמאות 1 ו- 3.

לפתח . 2 תלמידים  של  היכולת  את  לשכלל  כדי 

וגמישות, כדאי להרגילם  תמונות מנטליות עשירות 

את  חוקרים  עצמם  הם  אקטיבית”.  ל”גמישות 

ידי  על  גבולותיהם  את  לבחון  ומנסים  המושגים 

העלאת שאלות כמו אלה שהודגמו. רעיון זה תואם 

את טענתם של בראון ווולטר, כי פיתוח היכולת של 

יכולת  אצלם  מפתחת  שאלות  להעלות  תלמידים 

חקירה וחשיבה רב כיוונית וגמישה, מעלה למודעות 

דימוי  ויוצרת  שגויות  תפיסות  והתלמידים  המורים 

של המתמטיקה כתחום דעת דינמי, מסקרן ומלהיב 

 Brown & Walter, 1969; 1990; English, 1996(

שהוצעו  הפעילויות  מן  כמה   .)2015 שריקי,  בתוך 

בדוגמאות 1, 2 ו- 4 מבליטות נקודה זו.

מנטלית . 3 תמונה  “להמציא”  נדרשים  אנו  כאשר  גם 

אנליטי  רעיון  או  מילולית  אינפורמציה  מתוך 

תהליך  או  שינוי  לדמיין  או  לצורה(,  )מהתכונה 

ללא  זאת  לעשות  נוכל  לא  צורות,  על  שנעשה 

שימוש בשיקולים אנליטיים. אנו “בונים” לעצמנו את 

התמונה במחשבה בעזרת שילוב של הפן האנליטי 

שהוצעו  בפעילויות  למשל  כך  הוויזואלי.  הפן  עם 

בדוגמאות 1, 2 ו- 4. בדוגמה 4 מודגם גם מצב שבו 
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מזמינה   4 ו-   2 בדוגמאות  כמו  באביזרים  שפעילות 

אותם לחשיבה גמישה.

הרעיונות שתוארו לעיל מתאימים לכל שלב בהוראת . 7

הגיאומטריה, בכל הכיתות של בית הספר היסודי והעל 

אצל  הוראה.  לפרחי  הגיאומטריה  בהוראת  ואף  יסודי, 

יתבטא  האנליטי  הפן  א-ג(,  )כיתות  הצעירים  הילדים 

פורמליים  לא  ובניתוח  בתיאור  לשינויים,  במודעות 

נשתדל  הבוגרים  אצל  ואילו   )2 לדוגמה  הערות  )ראו 
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המושגים  של  וגמיש  עשיר  ויזואלי  )דימוי  הוויזואלי 

ויצירה של תמונות מנטליות(.
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