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  מורים לגיאומטריה 
 בבית הספר היסודי 

לומדים מספרות מקצועית, 
תיאורטית ויישומית

ד”ר תקוה עובדיה
 מרצה להוראת מתמטיקה

במכללת אורנים ומכללת ירושלים

איריס פרץ
 מורה ומדריכה למתמטיקה בבית הספר היסודי

בוגרת תואר שני בהוראת מתמטיקה ממכללת אורנים
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וכולל תובנות חדשות מכלילות של המורים המשתתפים על 

היבט הלמידה מספרות מקצועית.

התפתחות ידע גיאומטרי של מורים

של  המודל  הוא  מורה  ידע  לפיתוח  הידועים  המודלים  אחד 

התוכן  בידע  המתמקד   )Shulman, 1986; 1987( שולמן 

לסוגיו לעומת הידע הפדגוגי לסוגיו, והקשר שבין שניהם לבין 

הידע של תוכנית הלימודים ויישומה. המודל הורחב בעשרים 

השנים האחרונות בהיבטים רבים כפי שמראה הדגם המוצג 

 Ball, Thames & 1. באיור זה שפותח על-ידי  להלן באיור 

Phelps )2008( מתוארים סוגי הידע של המורים הן בתחום 
התוכני מתמטי, הן בתחום הפדגוגי מתמטי וגם בתחום של 

הבנת תוכנית הלימודים והתאמתה לכיתת הלימוד. התרשים 

כולל תוספות שהוסיפו חוקרים כמו “ידע אופק”, שזהו הידע 

שצריך להיות למורים כדי לנהל כיתה שתתפתח להיות כיתה 

לומדת, ושהלומדים בה יהיו בעלי ידע הולם.

במאמר הנוכחי נדגיש ונחדש את המשמעות של ידע נוסף 

בתחום  מקצועית  מספרות  רעיונות  יישום  של  ידע  שהוא 

הגיאומטריה בכל אחד מהמרכיבים המוצגים במודל.

איור 1: 
תחומים של ידע מתמטי להוראה

)2008( Ball, Thames & Phelps
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תקציר

החשיבה  בהתפתחות  עוסק  להלן  המתואר  המחקר 

הגיאומטרית של מורים בבית הספר היסודי בעקבות סדנה 

במחקר  הוראתה.  ודרכי  גיאומטריה  בלמידת  ממוקדת 

הנוכחי התמקדנו בהיבט אחד של הממצאים, המתייחס 

ללמידה מספרות תיאורטית ויישומית בגיאומטריה. מטרות 

המורים  של  הגיאומטרי  הידע  את  להעשיר  היו  הסדנה 

יכולת  בהיבטים: התוכני, התיאורטי והדידקטי ולקדם את 

המורים ללמד ולפתח תובנה גיאומטרית מושגית עשירה של 

תלמידים בבית הספר היסודי. התהליך נחקר בשני היבטים: 

של . 1 הגיאומטרית  והתפיסה  ההמשגה  התפתחות 

המורים בסדנה; 

כיצד יישמו המורים בכיתותיהם את הנלמד בסדנה.. 2

הנבדקים במחקר הם שמונה מורים למתמטיקה, המלמדים 

בפועל גיאומטריה בשכבות גיל שונות בבית-הספר היסודי. 

הנתונים נאספו באמצעות: הסרטת המפגשים, יומן חוקרת, 

שאלון סיכום סדנה, תצפית בשיעורים של המורים בתקופת 

הסדנה, ותצפית שנתיים לאחר ההשתתפות בה. 

רקע למחקר

כחלק  מתמטיקה.  כרכזת  )איריס(  עבדתי   2016 בשנת 

מתהליך הלמידה לקראת עריכת המחקר  הנוכחי, המנחה 

שלי ואני למדנו לעומק, את נתוני המיצ”ב של בית הספר בו 

הייתי גם מורה ומנחת מורים. גילינו כי נתוני המיצ”ב בבית 

הספר בנושא הגיאומטריה בארבע השנים שחלפו, חלשים 

מתמשכת  סדנה  בניית  על  החלטנו  מכך,  כתוצאה  מאוד. 

צוות  עם  בשיחה  ההוראה.  לצוות  מקצועית  להתפתחות 

הנתונים,  באמצעות  המציאות  את  שיקפנו  ההוראה 

שתלּווה  בגיאומטריה  למידה  סדנת  להעביר  והחלטנו 

הגיאומטרית,  התפיסה  בהתפתחות  המתמקד  במחקר 

והתפתחות התפיסות המקצועיות של צוות המורים בתחום 

הסדנה  נתוני  של  עיבוד  מציג  להלן  המאמר  הגיאומטריה. 

 מורים לגיאומטריה בבית הספר היסודי 
לומדים מספרות מקצועית, תיאורטית ויישומית 

תקוה עובדיה ואיריס פרץ

המחקר בוצע במסגרת כתיבת עבודת גמר מחקרית, בלימודי תואר שני להוראת מתמטיקה, במכללת אורנים )כחלק מחובות הלימודים(. המאמר 
הנוכחי הוא עיבוד וניתוח מחדש של הנתונים שנאספו במחקר.
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54 מהמורים. נמצא כי חל  עבודות של תלמידים, רק ל- 

שינוי משמעותי בידע התוכן הגיאומטרי בקבוצת המורים 

 Taylor, Roth,( שקיבלה הדרכה נוספת. טיילור ושותפיו

השפעה  בדקו   )Wilson, Stuhlsatz & Tipton, 2017
על  המורים  של  מקצועי  לפיתוח  התערבות  תוכנית  של 

בתי-ספר   77 מתוך  בתי-ספר   42 ב-  התלמידים.  ידע 

למעורבות  הזדמנויות  למורים  שסיפקה  תוכנית  ניתנה 

וללמידה  הנלמדים,  הנושאים  עם  ומתמשכת  עמוקה 

חווייתית ורלוונטית להקשר ההוראה שלהם. בבדיקת ידע 

התוכן של התלמידים נמצא, כי תלמידים אשר למדו עם 

מורים שהשתתפו בתוכנית הגיעו להישגים גבוהים יותר 

מעמיתיהם שלמדו עם מורים שלא השתתפו בתוכנית.

בנוסף לתוכניות התערבות המפתחות סוגי ידע באמצעות 

שיתופית  עבודה  על  ממליצים  רבים  חוקרים  התכנים, 

ולמידת עמיתים תוך כדי התוכנית. 

 Moss, Hawes, Naqvi  & Caswell,( ושותפיו  מוס 

היפני  השיעור  של  המודל  התאמת  את  בדקו   ,)2015
ההוראה  בשנות  והלמידה  ההוראה  את  לשפר  מנת  על 

ארבעה  יושמו  שלהם  במודל  המורה.  של  הראשונות 

חיזוק  למורים,  שהועבר  נרחב  גיאומטרי  ידע  דגשים: 

תפיסת המורים לגבי יכולות מתמטיות של ילדים צעירים, 

לחשיבות  מורים  בקרב  והמודעות  המחויבות  הגברת 

אחרים.  מחנכים  עבור  חדשנות  ויצירת  הגיאומטריה 

התוצאות הראו כי המורים שעבדו יחד על פי המודל, תמכו 

אחד בשני וגילו עניין ומחויבות להוראת הגיאומטריה. 

 Mohr-Schroeder,( במחקרם של מוהר-שרודר ושותפיו

 Ronau, Peters, Lee, & Bush, 2017(, נבדקו מורים 
כי הציונים של התלמידים  זה נמצא  ותלמידים. במחקר 

היו גבוהים יותר בקרב מורים לגיאומטריה עם יותר שנות 

התערבות,  בתוכניות  שהשתתפו  מורים  בהוראה,  ניסיון 

ומורים בעלי תארים מתקדמים. 

המחקרים מראים כי תוכניות התערבות ממוקדות נושאים 

גיאומטריים, הובילו לשיפור ידע התוכן וידע ההוראה של 

המורים בנושאים אלו, גם בזכות העבודה השיתופית עם 

כי מורים שהשתתפו בתוכניות  העמיתים. בנוסף, נמצא 

התערבות שיפרו את  הישגי תלמידיהם. 

במחקר הנוכחי נציג היבט של למידה ממאמרי תיאוריה, 

של  מקצועית  להתפתחות  בתוכנית  ופרקטיקה  מחקר 

גיאומטריה  הוראת  כי  הוסק   )2000(  Jones של  בדו”ח 

זה  וידע  בגיאומטריה,  המורים  של  בידע  תלויה  מוצלחת 

ועמיתיו  ממרלה  מקצועי.  לקידום  בתוכניות  מתפתח 

)Mammarella, Giofrè & Caviola, 2017( בצעו סקירה 

בגיאומטריה  מקצועית  התפתחות  בתחום  מחקרים  של 

ומצאו כי מורים צריכים לחוות השתלמות שבה הם יפתרו 

חווייתם  דרך  ויבינו  תלמידים,  כמו  גיאומטריות  בעיות 

הנדרשת  הגיאומטרית  התפיסה  התפתחות  את  האישית 

בכל גיל, בהתאם לתוכנית הלימודים במדינתם )ממצא זה 

 Swafford, Jones & Thornton, הוצג גם במחקר של: 

1997(. מחקרים נוספים בתחום הוראת הגיאומטריה הגיעו 
למסקנות דומות והמליצו על תוכנית להתפתחות מקצועית 

המשלבת פתרון בעיות גיאומטריות שניתנות לתלמידים על 

מנת להעמיק את כל סוגי הידע המצוינים בדגם לעיל, ועל 

מנת לפתח רמות הבנה גיאומטריות גבוהות.

המקצועית  ההתפתחות  מתוכניות  מעט  להלן  נסקור 

שהוו השראה לפיתוח הסדנה במחקר הנוכחי:

ליוי ודאונטון )Livy & Downton, 2018( טוענים כי מורים 

מרגישים פחות בקיאים ובטוחים ללמד גיאומטריה. ליוי 

ודאונטון מתארים פרויקט בבית ספר בו ניסו לפתח ידע 

של מורה באמצעות שימוש בקהילות למידה מקצועיות 

 PLC במודל  תמכו  אלו  חוקרים  הדרכה.  של  ומערך 

הקורא  מודל   :)Professional learning community(
לימודים  יחד בצוותים משותפים, להקים תוכנית  לעבוד 

מעצבות  בהערכות  להשתמש  קיימה,  ובת  מובטחת 

תוכניות  לגזור  ומתוכן  הלימודים  מתוכנית  הנובעות 

התערבות והוראה. נמצא כי השתתפות בקהילה קידמה 

את ידע המורה על כל סוגיו.

פיתחו   )Herbst & Kosko, 2014( וקוסקו  הרבסט 

של  מתמטי  ידע  הבודקות  משימות  המשלב  שאלון 

שולבו  בשאלון  בתיכון.  הגיאומטריה  להוראת  מורים 

משימות גנריות ומשימות תוכן גיאומטרי. בעקבות ניתוח 

מורים  של  הקשיים  על  החוקרים  הצביעו  הממצאים 

בידע תוכן גיאומטרי להוראה, למרות ניסיונם הרב בפועל 

 Tutak & Adams,( ואדמס  טוטק  לעומתם,  בהוראה. 

2017( בדקו שימור ידע תוכן גיאומטרי בנושא מרובעים 
 102 ל-  שהועברה  השתלמות  לאחר  יסודי.  בבית-ספר 

בניתוח  בעיקר  שעסקה  נוספת,  הדרכה  ניתנה  מורים, 
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ההוראה  פריסת  גיאומטריים,  מושגים  אודות  תלמידים 

והתאמת הפעילויות במאמר לתוכנית הלימודים הארצית 

בכיתות היסוד, ולפתרון בעיות גיאומטריות אחרות.

כלי מחקר

“תיאוריה  איכותנית,  המחקר הנוכחי נעשה בגישה 

ולומד ממנו.  השדה  את  שבוחן  מחקר  בשדה”,  מעוגנת 

להלן תהליך המחקר וכלי המחקר:

תועדו  הלומד  הצוות  מפגשי  כל  המפגשים:  תיעוד 

בווידאו.

יומן חוקרת: תועד תהליך הכנת הסדנה טרם ההוראה, 

ורפלקציה  מפגש  כל  על  הרפלקציה  בפועל,  ההוראה 

בזמנים נוספים.

צפתה  החוקרות  אחת  המורים:  בשיעורי  תצפית 

בשלושה שיעורים שלימדו המורים המשתתפים, כחודש 

לאחר סיום התוכנית. 

נתונים  שאסף  שאלון  ניתן  למשתתפים:  משוב  שאלון 

להתפתחות  התוכנית  על  המורים  מחשבות  אודות 

מקצועית בה השתתפו. )ראה נספח מספר 1(.

סיום  לאחר  שנתיים  המורים:  בשיעורי  חוזרת  צפייה 

הסדנה חזרתי לבית הספר לצפייה בשיעורי גיאומטריה, 

בקרב מורים שהשתתפו בה.

ממצאים

מניתוח הנתונים עלו ארבע קטגוריות מרכזיות, המתארות 

ראשונה(  מחקר  )שאלת  המושגית  הלמידה  עיקרי  את 

ואן  תיאוריית  גילוי  והפרקטית:  התיאורטית  מהספרות 

הילה, בניית משימות תואמות תוכנית לימודים וגיל, הבנת 

למושג  הערכה  של  ותפיסות  עשייה  באמצעות  מושגים 

גיאומטרי.

המאמרים  יישום  של  אופנים  שלושה  נמצאו  בנוסף, 

בהוראה )שאלת מחקר שנייה(: שיעור שהוא יישום הדומה 

לצורך  יישום  לתוכנית הלמידה המוצגת במאמר,  בדיוק 

הלומדים  בתלמידים  התבוננות  באמצעות  מושג  הבנת 

משימות  נתינת  באמצעות  ויישום  חשיבתם,  וחקר 

מהמאמר כדי להעריך את ההבנה של התלמידים. להלן 

נתאר, נסביר ונדגים בקצרה כל דרך יישום.

מורים  למידת  של  בהקשר  ייחודי  ממצא  ונציג  מורים, 

מספרות מקצועית אודות הגיאומטריה. 

תיאור המחקר

את  שבדק  המחקר,  בהיבט  מתמקד  הנוכחי  המאמר 

ופרקטיקה,  מחקר  תיאוריה,  ספרות  לימוד  תרומת 

של  הגיאומטרי  הידע  ולהעשרת  מקצועית  להתפתחות 

של  הדידקטי  בהיבט  והן  התיאורטי  בהיבט  הן  המורים 

מקצוע הגיאומטריה. התהליך נחקר בשני היבטים: 

דידקטי . 1 והגיאומטרי  הגיאומטרי  הידע  התפתחות 

של המורים המשתתפים בתוכנית; 

כיצד יישמו המורים מהתוכנית להוראה את הנלמד . 2

בסדנה בכיתותיהם? 

שאלות המחקר

המורים . 1 ידע  התפתחות  את  לאפיין  ניתן  וכיצד  האם 

תיאורטית  וספרות  מחקר  מאמרי  קריאת  בעקבות 

ופרקטית בגיאומטריה לאורך ההשתתפות בסדנאות?

האם וכיצד ניתן לאפיין את תהליך ההעברה ויישום . 2

לכיתות  מהתוכנית  המורים  שביצעו  הלמידה, 

ההוראה, בהקשר של למידה מספרות?

אוכלוסיית המחקר

המלמדים  מורים  שמונה  מנתה  המחקר  אוכלוסיית 

מתמטיקה וגיאומטריה בכיתות בית-הספר היסודי. 

תיאור תוכנית ההתפתחות המקצועית

הספר  בבית  המלמדים  מורים  לצוות  נבנתה  התוכנית 

ימי  שישה  כללה  התוכנית  א’-ו’.  הגיל  שכבות  בכל 

הלימודים  מתוכנית  מרכזיים  בנושאים  שעסקו  מפגש, 

מהספרות  מאמר  הוצג  מפגש  בכל  בגיאומטריה. 

תיאורטי-גיאומטרי  היבט  המציג  מחקרית,  התיאורטית 

בעיות  המורים  פתרו  במפגש  גיאומטרי.  פרקטי  או 

שהוצגו במאמר, נערך דיון על עיקרי המאמר והפעילויות 

של  בתפיסות  התמקד  הדיון  בו.  שהוצגו  הדידקטיות 

מושגים גיאומטריים, דרכי הוראה ותפיסות מוטעות של 
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המשימה לתיאורית ואן הילה, והיו מודעים לתהליך בניית 

רמות ההבנה.

בניית משימות תואמות תוכנית לימודים 
וגיל

משימות  רצף  דירוג  של  החשיבות  את  הבינו  המורים 

המורים  תלמידיהם.  של  הגיאומטרי  לידע  והתאמתן 

גיל,  תואמי  ועזרים  באופנים  מוחשית,  כי התנסות  למדו 

היא קריטית להבנה ולפיתוח  אסטרטגיות פתרון לבעיות 

בגיאומטריה, וכי תוך כדי התנסות פיזית ניתן להעלות את 

ושאלות,  למשימות  בהתאם  הגיאומטרית  ההבנה  רמת 

המחוברות על אותה משימה. 

במאמר מציאת מספר הקוביות במבני קוביות מלבניים, 

בספירת  תלמידים  של  נפוצות  וטעויות  הסברים  הוצגו 

החוקרות  שמסבירות  )כפי  מלבניים  במבנים  קוביות 

מציע  המאמר   .)Battista, & Clements, 1998
הגיל השונות, המתאימות  דוגמאות לפעילויות בשכבות 

בכלל  הנפחים  נושא  את  התלמיד   הבנת  להתפתחות 

פתרו  בסדנה  המורים  בפרט.  ממדיים  תלת  ומבנים 

קוביות  עם  גם  ועסקו  המאמר  מתוך  שעובדו  משימות 

פיזיות, לצורך הבנת דרכי ההמחשה, והתאמתן לשכבות 

הגיל השונות על פי תוכנית הלימודים. 

המורים הבינו שיש לפתח ראייה מרחבית דרך המשימות. 

דוגמת  משימות  על  חושבת  הייתי  “לא  ציינה:  א’  מורה 

בהעתקת  עסקו  המשימות  במאמר,  שניתנו  המשימות 

מה  ומהצדדים  מלמעלה  חזית,  זוויות:  מכמה  מבנה 

שמצריך ראייה מרחבית אותה חשוב לפתח עוד בכיתות 

רצף  את  לארגן  לי  עזר  “המאמר  ציין:  ב’  מורה  ב’-ג’”. 

התכנים  את  ולהבין  השונות  בכיתות  הנושא  הוראת 

ציינו  הסיכום  במשוב  כיתה”.  בכל  הנדרשים  הלימודיים 

חלק מהמורים את משימות הקוביות והפריסות כבעיות 

על  אישיות  תובנות  פיתחו  שבאמצעותן  גיאומטריות, 

המורים  במרחב.  קוביות  לספירת  שונות  אסטרטגיות 

לתלמידים,  וגם  להם  שיש  הקושי  את  והדגישו  חזרו 

למשל: בהתאמת הפריסה לגוף או בשרטוט מבנה נתון 

שיעור  להעביר  בחרה  ג’,  מורה  שונות.  מפרספקטיבות 

בנושא מבנים מקוביות בכיתה ה’ )ראה איור 3(, אך לפני 

גילוי רמות ההבנה בגיאומטריה בהתאם 
לתיאוריית ואן הילה

במספר  וחזרה  בסדנה  שנלמדה  המשמעותית  התיאוריה 

מאמרים הייתה תיאוריית ואן הילה. במאמר פיתוח חשיבה 

 Van( במשחק  המתחילות  פעילויות  ידי  על  גיאומטרית 

הראשונות,  החשיבה  רמות  שתי  הוצגו   ,)Hiele, 1999
פעילויות  והודגמו  התיאורית  והרמה  הוויזואלית  הרמה 

לרמה  במעבר  ותומכות  הראשונה  הרמה  את  המפתחות 

השנייה. לפי המלצות המאמר, המורים עבדו עם חלקי פאזל 

)ראה איור 2( ובצעו פעילויות דומות מתוך המאמר. המורים 

ושיתפו  הראשונות  הרמות  לשתי  הפעילויות  את  מיינו 

ברעיונות להתאמת המשחק להוראה בכיתותיהם:

איור 2: 
חלקי הפאזל

7

4

6
5

3 2
1

מורה א’ אמרה: “הייתי נותנת לילדים לשחק ואז שומעת 

ב’  מורה  ויזואלית(.  )רמה  הצורות”  על  שלהם  תיאורים 

תכונות  פי  על  לקבוצות  במיון  עוסקת  “הייתי  אמרה: 

עוסקת  “הייתי  הוסיפה:  ג’  מורה  שנייה(.  )רמה  שונות” 

במיון זוויות. זו הזדמנות טובה לחזור על שמות ומאפיינים 

זוויות  לסכום  ולהתייחס  במצולעים  הזוויות  סוגי  של 

במצולעים” )רמה שלישית(. מורה ד’ אמר: “הייתי עוסק 

מצולעים  כמה  לבחון  שטחים,  כיסוי  או  הגדלה  ביחסי 

השוואה”  ולערוך  אחד  למצולע  מתאימים  שטח  שווי 

)רמה שלישית(. ציטוטי המורים מראים עד כמה המורים 

אותו  הגיאומטרי  התוכן  של  בהקשר  למשימה  התחברו 

בין  חיברו  הם  וכיצד  בכיתותיהם,  ללמד  צריכים  הם 

https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article23.pdf
https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article4.pdf
https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article4.pdf
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עסקו  הפתרון  דרכי  כל  הטלאים”(.  “שמיכת  משימת   -

בכיסוי שטח באמצעות  גזירה, הזזה או קיפול.

איור 4: 
משימת “שמיכת הטלאים”

A

CB

קראו  אותה  למשימה  הדומה  משימה  הוצגה  למורים 

שווה  משולש  ריבוע,  צורות:  שלוש  הוצגו  ובה  במאמר 

שוקיים וישר זווית ומלבן, והיה עליהם לחקור את היחס 

בין שלוש הצורות ולהוכיח אותו )ראה איור 5(. 

איור 5: 
משימה למורים

שוקיים  שווה  משולש  ריבוע,  צורות:  שלוש  לפניכם 

ישר זווית ומלבן.

מרחב  הרבה  הכי  מכסה  הצורות  מבין  איזו  בדקו 

מבין  ביותר  הגדול  השטח  למי  אחרות,  )במילים 

השלוש(.

מה היחס בין הצורות השונות?

שאתם  שמה  ולהוכיח  שלכם  בדרך  לתאר  נסו 

חושבים הוא נכון. 

מנת  על  המאמר  את  וקראה  חזרה  כי  סיפרה  הכנתו 

להיזכר באסטרטגיות השונות לספירה ובטעויות הנפוצות 

של תלמידים. בנוסף לכך היא קראה שוב את המאמר על 

מנת להכין עצמה הן לטיפול בשגיאות הנפוצות בגיל זה, 

הגיאומטרית  להתפתחות  המתאימות  בעיות  לניסוח  הן 

של תלמידיה, והן להובלת והקניית האסטרטגיות לפתרון 

הבעיות.

איור 3: 
עבודתה של המורה ג’

לפניכם מבנה הקוביות הבא:

ציירו על הנייר המשובץ את החזית, החלק העליון 
והצדדים של מבנה הקוביות.

בדקו באמצעות הרכבת המבנה מקוביות אם צדקתם.

מבט מהחזיתמבט מלמעלהמבט מהצד

הבנת מושגים באמצעות עשייה

המורים למדו כי העשייה שלהם, ובוודאי של תלמידיהם, 

מקדמת הבנה של מושגים גיאומטריים כמו מושג השטח. 

שטח  מדידת  ידי  על  מרחבי  חוש  פיתוח  המאמר  מתוך 

)Nitabach & Lehre, 1996( למדו המורים על היסודות 

המשמשים  מרכזיים  ומושגים  המדידה  של  החשובים 

רעיונות  הוצגו  במאמר  המדידות.  נושא  של  דרך  כאבני 

צורה  איזו  השאלות:  ונשאלו  צורות  שלוש  בין  להשוואה 

 4 נוכיח זאת? )ראה איור  וכיצד  יותר  תכסה מרחב גדול 

https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article34.pdf
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לתלמידים כך נבדוק את הרמה שלהם”. מורה ב’ ציין כי: 

“רואים את כל התהליך מ-א’ עד ו’.... מה נדרש בכל גיל וזה 

יפה... אפשר לראות היכן הילד “תקוע”, באיזה שלב הוא 

נמצא כדי לדעת לאן לחזור ולהתחיל לחזק משם”. מורה 

רמות  בכמה  פעילויות  )להפעיל(  לזמן  “אולי  הוסיפה:  ג’ 

ולראות איפה כל אחד נמצא”. במשוב הסיכום ציינה מורה 

לגילוי  הערכה  ככלי  אותה  לשמש  שיכול  כלי  הכירה  כי 

השלב בו נמצא התלמיד. 

קוביות  במבני  הקוביות  מספר  “מציאת  הנ”ל,  במאמר 

גם  נמצאו   )Battista & Clements, 1998( מלבניים” 

ביטויים ללימוד אודות הערכת המושג נפח: מורה ציינה: 

את   חיזקה  המפגש  במהלך  הקוביות  עם  “העבודה 

החשיבות שיש לעיסוק בעזרי הוראה להמחשה. העבודה 

עם הקוביות והשיח המתלווה יכולה להיות דרך להערכת 

משמעות המושג נפח”. מורה אחרת ציינה: “כדי למצוא 

צריך  הילד  את הנפח חשוב לעסוק בספירת הקוביות... 

מציעה  אני  לצעירים.  קשה  וזה  נפח  המושג  את  להבין 

זו  הקוביות,  עם  התלמיד  של  העבודה  לדרך  להקשיב 

דרך שיכולה להצביע על הבנת המושג נפח עבורו, ומשם 

לפתח הלאה”..... 

במאמר:  “שטח”  המושג  הערכת  על  הקריאה  לאחר 

 Nitabach( שטח”,  מדידת  ידי  על  מרחבי  חוש  “פיתוח 

של  “מעבודתו  ציינה:  המורות  אחת   ,)& Lehre, 1996
התלמיד אוכל לראות את דרך חשיבתו של התלמיד על 

מושג השטח.... מה הקושי... ומה הוא חושב על שטח...”

מאפייני תהליך ההעברה לכיתות 
והיישום שבצעו המורים מהסדנה 

בכיתותיהם

בעקבות הצפייה בשיעורים, בכיתות ההוראה של המורים 

שלקחו חלק בתוכנית, מצאנו מספר אירועים המלמדים 

שמחזקים  המאמרים  מתוך  רעיונות  של  יישום  על 

הייתה  המאמרים  מקריאת  הלמידה  כי  הממצא  את 

גיאומטרי  מתמטי  ידע  רכישת  של  במובן  משמעותית 

חדש ורכישת ידע פדגוגי דידקטי. בחרנו להציג את יישום 

הרעיונות בשלוש הדרכים שאפיינו את תהליך ההעברה 

שביצעו המורים מהסדנה לכיתותיהם:

הוכחה  משימת  אל  כמו  לבעיה  התייחסו  לא  המורים 

הפתרון,  שלצורך  הבינו  אלא  גיאומטרית,  פורמאלית 

עליהם לבצע פעולות כמו גזירה, קיפול וסיבוב על מנת 

להגיע למסקנה. מורה א’, התייחסה להובלת התלמידים 

לעקרון כי “מדידת שטח מבוססת על מילוי מישור באופן 

כי  ציינה  א’  מכוסים”.  לא  חלקים  להשאיר  מבלי  מלא 

“מה  ציינה:  ב’  מורה  להבין.  כדי  בידיים,  לעסוק  כמו  אין 

שנכתב במאמר, זה בדיוק מה שעלינו לכוון את הילדים 

על-מנת  כיסוי  שניצור  כך  ולסובב  לגזור  לקפל  לעשות, 

להשוות, רק כך יבינו את מושג השטח”. מורה ב’ הדגישה 

את האמון שלה במאמר כמכוון אותה לבצע עם תלמידיה 

של  “החלק  ציינה:  ג’  מורה  בדיוק.  דומה  עשייה  תהליך 

בידיים  נבצע  אם  רק  יובן  והוא  מאוד  חשוב  ההוכחה 

ונמחיש להם”. מורה ג’ מתייחסת להוכחה הפורמאלית, 

אך לטענתה יהיה אפשר להבין אותה רק לאחר עשייה, 

ויהיה אפשר להבין את היחסים בין הצורות והשטחים תוך 

כדי עשייה. 

תפיסות להערכה של מושג גיאומטרי

בלימוד  מעצבת  להערכה  חשוב  כלי  הכירו  המורים 

החשיבה  התפתחות  הבנת  המאמר  ה”אורך”.  מושג 

 )Battista, 2006( האורך  מושג  על  תלמידים  של 

היבטיו  רוב  על  האורך  מושג  את  להבין  למורים  עזר 

להם  סייע  שונות,  משימות  באמצעות  הגיאומטריים 

איתם מתמודדים  יותר את הקשיים  טוב  ולהבין  להכיר 

ההבנה  את  קידם  המושג,  היבטי  בהבנת  התלמידים 

על האופן שבו התלמידים מבינים ומפתחים את מושג 

האורך, והציע רעיונות לדירוג ההוראה לפי הערכה של 

תפיסות המושג. 

“אורך”  על  החשיבה  של  התחכום  רמות  הוצגו  במאמר 

למשימות  דוגמאות  שילוב  תוך  מדידה,  ועם  מדידה  ללא 

ושיח עם תלמידים אודות החשיבה שלהם. רמות התחכום 

מושגית  שלמות  בעלת  שיטה  מהוות  במאמר  שהוצגו 

המבוססת על מחקר ומאפשרת להבין את דרכי החשיבה 

הערכה  של  תפיסות  האורך.  מושג  אודות  תלמידים  של 

אמרה:  א’  מורה  הבאות:  האמירות  באמצעות  הובעו 

“אפשר לקחת חלק מהפעילויות המוצגות ולהעביר אותן 

https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article23.pdf
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יישום לצורך הבנת המושג באמצעות 
התבוננות בתלמידים הלומדים

המורה  בחרה  אורך”  “מדידות  בנושא  ג’  בכיתה  בשיעור 

מדידות  בנושא  המאמר  מתוך   7 משימה  את  להציג  א’ 

על  תלמידים  של  החשיבה  התפתחות  )הבנת  אורך 

מושג האורך(. במשימה זו נדרשים התלמידים לענות על 

השאלה: כמה מקלות שחורים נדרשים כדי ללכת מסביב 

למלבן? משימה זו בודקת את יכולת התלמידים לספור 

של  ברמות  יחידה.  על  מדויקת  חזרה  ולבצע  יחידות 

תחכום בחשיבה של תלמידים אודות אורך, ניתן למצוא 

אורך.  מדידות  על  לחשיבה  המתייחסות  רמות  חמש 

משימה זו שייכת לרמה 2 בה נדרשת חזרה מדויקת על 

היחידה )ראה איור 7(.

איור 7: 
משימה משיעור בכיתה ג’

 מדדו את אורכו של המלבן 
בעזרת המקל השחור

לאורכו  אורך  יחידות  על  חזרה  עושים  תלמידים  כאשר 

יחידת  כל  של  המיקום  את  מתאימים  הם  עצם,  של 

אורך עם המיקום של היחידה שבאה אחריה, כדי למנוע 

או שינויים באורך היחידה. התלמידים  מרווחים, חפיפה, 

הציגו  בכיתה  בשיח  המשימה.  לביצוע  במקלות  נעזרו 

שיעור שהוא יישום הדומה בדיוק 
לתוכנית הלמידה של המורים

ר’, בחרה  “מבנים מקוביות”,  בנושא  ה’  בשיעור בכיתה 

הקוביות  מספר  למציאת  אסטרטגיות  בפיתוח  לעסוק 

התלמידים  עבדו  השיעור  במהלך  מלבניים.  במבנים 

ביקשה  המורה  מקוביות.  שונים  מבנים  על  בקבוצות 

דרך  לפי  בקוביות,  להשתמש  מכן  ולאחר  לשער  קודם 

מהתלמידים  ביקשה  ר’  במאמר.  שהוצגה  העבודה 

לחשוב בקבוצה על אסטרטגיה לחישוב מספר הקוביות 

ר’   .)6 איור  )ראה  ולהציג אותה במליאה בסוף השיעור 

ציינה כי הייתה מודעת לאסטרטגיות שלמדה מהמאמר 

“אני  למשל:  השיעור.  בהוראת  אותה  שליוו  אלו  והן 

יודעת שהתלמידים צריכים לחשוב על מבנים מקוביות 

עשרה  שתים  מכילה  שכבה  אם  שכבות,  של  במונחים 

שישים  הכול  בסך  יש  אז  שכבות,  חמש  יש  קוביות, 

קוביות”.

איור 6: 
משימה משיעור בכיתה ה’ 

כמה קוביות נדרשות למילוי התיבה?

דגם של האריזההתיבה

ההשערה שלנו:                                                     

התוצאה )לאחר שבנינו(:                                       

האם ההשערתנו אוששה?                                    

המאמר  שמציג  התהליך  פי  על  בוצע  השיעור  מהלך 

שנלמד בסדנה.

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article89.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article89.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article89.pdf
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שיעורים  לפגוש  ציפינו  )לא  שנתיים  לאחר  בסדנה 

שתי  מצאנו  יחד(,  שלמדנו  המאמרים  על  המסתמכים 

המורה  מהמאמר.  מלמידה  יישום  של  התפתחויות 

כך  האורך  מושג  של  ההערכה  משימות  את  יישם  ד’ 

את  רמה  לכל  והתאים  לרמות,  הכיתה  את  חילק  שהוא 

לה בשונה ממה שביצע שנתיים  המשימות המתאימות 

לתכנן  ומבלי  אקראית,  המשימות  את  חילק  )אז  קודם 

את חלוקת התלמידים לרמות(. פעילות זו מעידה על כך 

שהבין שיש להתייחס לרמות המשימות בהתאם לרמות 

ואן הילה” הדנה  וגם ביצע קשר בין “תיאוריית  תלמידיו, 

ברמות חשיבה, לבין המושג אותו הוא מלמד, כך שניתן 

למורה  מתייחס  שני  מקרה  שונות.  ברמות  אותו  ללמד 

התייחסה  היא  מקוביות”.  “מבנים  המאמר  את  שיישמה 

“למבט מעל” כאסטרטגיה לשרטוט ואומדן של הקוביות, 

אסטרטגיה זו לא יושמה על ידה בעבר בהוראה, ומוזכרת 

בקצרה במאמר. בשיעור הנוכחי, באמצעות אסטרטגיה 

זו שפיתחה  המורה בעצמה, היא לימדה את התלמידים 

גם לשרטט נכון וגם לאמוד נכון את מספר הקוביות. שני 

נוספת  תובנה  מפתחים  הם  שנה  שמידי  ציינו  המורים 

ומיישמים  המאמרים  של  בהקשר  רעיונות(,  )והדגימו 

אותה בהוראתם.

דיון וסיכום

של  מלמידה  אחת  בזווית  התמקדנו  הנוכחי  במאמר 

מתייחסת  זו  זווית  השתתפו.  הם  שבה  בתוכנית  מורים 

לבחון  לא התיימרנו  לאופי הלמידה מספרות מקצועית. 

הגיאומטריה,  בהוראת  או  בגיאומטריה  המורים  ידע  את 

לשינוי  רבות  עדויות  נמצאו  אך מתוך הנתונים שנאספו, 

בידע לסוגיו. באיור 8 מציגים החוקרים מרטינוביק ומניזד 

)Martinovic & Manizade, 2018( שהעריכו ידע מורים 

לגיאומטריה, חמישה ממדים להתבוננות בידע מורה: ידע 

גיאומטרי, היכולת להרחיב ידע, ידע אסטרטגי להוראה, 

ותפיסות  התלמיד  אתגרי  על  ידע  הערכה,  על  ידע 

 A radar( ממד  לכל   )0-4( ציונים  וחמישה  מושגים, 

 diagram representing Michael’s PCK along the
.)five dimensions (levels 0–4)

השונות  בתוצאות  ודנו  עבודתם  דרך  את  התלמידים 

שהתקבלו. לדבריה של המורה, חשוב היה לה להתנסות, 

להבין ולבדוק עם תלמידיה כיצד הם מתייחסים לספירה 

א’  המאמר.  מתוך  מהמשימות  אחת  בכל  יחידות,  של 

הוסיפה וציינה כי למדה מהמאמר על דרך החשיבה של 

וללא  שלהם,  הפעילות  דרך  האורך  מושג  על  תלמידים 

ההשתתפות בחוויות איתם, לא הייתה מבינה כראוי את 

כל רעיונות המאמר.

יישום להערכת ההבנה של התלמידים 
באמצעות משימות מהמאמר

ד’  המורה  בחר  אורך  מדידות  בנושא  ו’  בכיתה  בשיעור 

]ראה  במאמר  המוצגות  המשימות   11 בכל  להשתמש 

של  החשיבה  התפתחות  הבנת  במאמר  המשימות 

תלמידים על מושג האורך )Battista, 2006([. ד’ חילק 

את הכיתה ל- 3 קבוצות הטרוגניות. משימות 1-4 הוצגו 

השנייה  לקבוצה  הוצגו   5-8 משימות  אחת,  לקבוצה 

ומשימות 9-11 הוצגו לקבוצה השלישית. בשיח בכיתה 

הציגו התלמידים אסטרטגיות שונות לפתרון המשימות. 

הוביל  אורך  מדידות  בנושא  המאמר  כי  ואמר  סיכם  ד’ 

נכון  כי  חשב  ד’  התלמידים.  חשיבת  על  לחשיבה  אותו 

חשיבת  את  לבדוק  מנת  על  זה  בכלי  להשתמש  היה 

הקשיים  את  לאתר  כדי  האורך,  מושג  על  התלמידים 

כי  ציין  ד’  ההוראה.  המשך  את  ולתכנן  התלמידים  של 

כדי  המשימות  בביצוע  להתנסות  קודם  חשוב  לו  היה 

ורק אחר  לחוות בעצמו את הלמידה, להבין את הצפוי 

כך לצפות את דרכי העבודה של התלמידים, ואז לראות 

את התמודדות התלמידים בפועל. 

מציגים  לעיל,  המוצגים  היישום  אופני  שלושת 

שלוש  מתוך  בסדנה  שנלמד  למאמר  היצמדות 

הידע  את  הן  מקדמת  מהן  אחת  שכל  שונות,  כוונות 

הגיאומטרי המושגי של המורה, והן את הידע הפדגוגי 

דידקטי שלו.

צפייה בשיעורי המורים שנתיים אחרי 
הסדנה

בצפייה שנערכה בכיתות הלימוד של המורים שהשתתפו 

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article89.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article89.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article89.pdf
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משימות  להתאים  בניסיון  )לדבריהם(,  שלהם  בקריירה 

תלמידיהם,  של  הגיאומטרית  ההתפתחות  לשלבי 

ייחודי  זה  ממצא  בארץ.  הלימודים  לתוכנית  ובהקשר 

מורים  מובילים  ספרות,  מאמרי  שבו  הנוכחי,  למחקר 

הם  כלומר,  מהמאמר,  לרעיונות  בהתאם  הוראה  לתכנן 

בעצם מתאימים את הנלמד מהמאמר לתוכנית הלימודים 

של כיתותיהם, ובוחרים בעיות מתאימות מספר הלימוד 

)לא מצאנו ספרות בנושא(.

ההיבט השלישי עסק בהבנת מושגים באמצעות עשייה. 

העמיתים  ולמידת  המאמרים  מתוך  המשימות  פתרון 

העצימו את הפוטנציאל של תכני המאמרים להיות מקור 

וידע פדגוגי-דידקטי. ממצא  גיאומטרי  ידע תוכן  לקידום 

תוכן  ידע  הדנים בהתפתחות  רבים  נמצא במחקרים  זה 

 Tutak, :גיאומטרי של מורים בתוכניות התערבות )למשל

.)& Adams, 2017
 )Tsao, 2017; Tsao, 2018 :במחקרים עכשוויים )למשל 

בעיות  בפתרון  עניין  מוצאים  לא  מורים  כי  נמצא 

גיאומטריה  כלפי הוראת  גיאומטריות, למרות שעמדתם 

שביעות  הביעו  המורים  הנוכחי  במחקר  חיובית.  היא 

רצון ונתנו חשיבות לפתרון הבעיות בגיאומטריה, ואפילו 

לעשייה בדומה לעשייתם של התלמידים. 

ההיבט הרביעי עסק בהתפתחות ההבנה אודות הערכת 

המורים  המגוונים.  היבטיה  על  בגיאומטריה  לומדים 

משימת  לבחירת  נימוק  הערכה,  דרכי  מהמאמר  למדו 

הערכה, התבוננות בתוצר, ושיפוטו בהתאם לרמות הבנה 

הקשורות במושג והמתאימות לתאוריות בנושא.

הממצאים בהקשר של “יישום הוראה מלמידה מספרות” 

במאמר  הכתוב  יישום  הבאים:  להיבטים  מתייחסים 

של  הלמידה  לסדנת  בדיוק  דומה  בצורה  והעברתו 

הבנה  דרכי  הכוללת  המורה,  הבנת  העברת  המורים, 

בתהליך  היבטיו  כל  על  גיאומטרי  מושג  של  ותפיסה 

ההוראה באמצעות עבודת תלמידיו, והערכת ההבנה של 

התלמידים באמצעות משימות מהמאמר. 

שלושה אופני יישום אלה, מציגים שלוש רמות: 

שהמורה . 1 כפי  ליישום  מתייחסת  הראשונה  הרמה 

חווה בדיוק.

המורה . 2 של  למוטיבציה  מתייחסת  השנייה  הרמה 

איור 8: 
ממדים להערכת ידע מורה לגיאומטריה

A radar diagram representing Michael’s PCK 
along the five dimensions )levels 0–4)
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4
3

2

1

0

שהשתתפו  המורים  משמונת  אחד  בכל  נתבונן  אם 

ונרכז את הנתונים של כל אחד מהם בהתאם  בתוכנית, 

התפתחותו  ציון  את  להציג  נוכל  הממדים,  לחמשת 

האישית. 

תיאורטית  מספרות  ללמידה  בהקשר  הממצאים 

ויישומית מתייחסים לארבעה היבטים מרכזיים:  ההיבט 

ורמות  הילה”  ואן  “תיאוריית  עם  בהיכרות  עסק  הראשון 

למידת  על  השפיעה  זו  תיאוריה  בגיאומטריה.  ההבנה 

מורים שלקחו חלק בתוכנית העידו  היבט.  בכל  המורים 

כי לא הכירו תיאוריה זו וכי: “כל נושא הרמות בתיאוריה 

עובדה  הגיאומטריה”.  על  חדשה  ראייה  זווית  לי  פתח 

וחוקרים   )1994( פטקין  של  במחקרים  נמצאה  דומה 

מהעשור אחרון, כגון McIntyre )2017( שמצא כי מורים 

בגיאומטריה,  לימוד  בספרי  כראוי  להשתמש  מתקשים 

מאחר והמשימות בהם אינן בנויות באופן מדורג בהתאם 

 Howse & Howse,( לתיאוריית ואן הילה. האוס והאוס

2014( מצאו כי יש לתכנן את ההוראה ולחברה לתיאוריית 
לתיאוריה  ההתייחסות  תצליח.  שהיא  כדי  הילה  ואן 

העמיקה ידע גיאומטרי וגם יצרה הרחבה שלו.

תוכנית  תואמות  משימות  בבניית  עסק  השני  ההיבט 

לראשונה  התמקדו  המורים  הלומדים.  וגיל  לימודים 
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ל”שחזר” את המאמר ולהבין אותו דרך תלמידיו.

הרמה השלישית מתייחסת למורה שמרגיש מסוגל . 3

להעריך את מהות ההמשגה של תלמידיו באמצעות 

משימות מהמאמר. 

ממצא זה ייחודי למחקר הנוכחי, שבחן יישום של תוכנית 

ארוך  ובטווח  נעשתה  בו  מהזמן  קצר  בטווח  התערבות 

יותר. ניתן אולי להסביר ממצא זה באמצעות המלצתו של 

לשינוי  מורים  להוביל  שיש  הטוען   )Star, 2016( סטאר 

כאלה  שינוי,  של  קטנים  צעדים  באמצעות  בהוראתם, 

קטן  שינוי  לאפשר  שלב,  ובכל  מורגשים,  לא  שכמעט 

המיוחל  השינוי  שלנו  במקרה  המיוחל.  השינוי  עד  נוסף, 

התלמידים  לבין  המאמר  של  התכנים  בין  התאמה  היה 

המסוימים, והתוכנית המסוימת המתאימה לגילם.
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נספח 1

שאלון משוב למשתתפים בתוכנית להתפתחות מקצועית 

בגיאומטריה

צוות יקר

לפניך משוב קצר על הסדנה בגיאומטריה שלקחת בה חלק.

המשוב חשוב לי מאוד ואני מבקשת התייחסות רצינית.

תודה על המעורבות

אשמח לקבל מידע מפורט לנקודות הבאות:

ציין/צייני ידע תיאורטי מסוים שרכשת בסדנה.

                   

                   

ציין/צייני מיומנויות הוראה שלמדת במפגשים.  

                   

                   

תובנות  בה  שפיתחת  גיאומטרית  בעיה  על  ספר/ספרי 

בעקבות הדיון בסדנה.

                   

                   

בהוראה בכיתה ביצעתי....

                   

                   

לא יישמתי אבל יש לי תוכנית ליישם:

                   

                   

מה הייתי רוצה ללמוד בפעם הבאה?
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