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תקציר

גיאומטריה,  של  ולמידה  בהוראה  עסק  זה  מחקר 

והתמקד בגוף פירמידה, תוך שימוש באוסף של דוגמאות 

המחקר  זה.  לגוף  ואי-טיפוסיות  טיפוסיות  ואי-דוגמאות 

התבצע בתוכנית הכשרה מקצועית למורות למתמטיקה 

המורות,  אצל  לבחון  במטרה  א-ב,  בכיתות  המלמדות 

שימוש בשיח טיעוני בדיוני מליאה כאמצעי לקידום ידע 

וגופים.  דו-ממדיות  צורות  להוראת  הדרוש  גיאומטרי 

חלק  לקחו  אשר  א-ב  כיתות  מורות  השתתפו  במחקר 

ידע  בקידום  שהתמקדה  מקצועית  הכשרה  בתוכנית 

שונים. אחד המפגשים  וגופים  צורות  לגבי  המשתתפות 

ידע התוכן  זה, בדק את  התמקד בגוף פירמידה. מחקר 

של המורות על הגוף פירמידה באמצעות מבחן ידע לפני 

ואחרי ההשתתפות בתוכנית ההכשרה. המבחן המקדים 

אפשר לזהות אילו סוגיות דורשות הבהרה עם המורות, 

לקידום  הנוגעות  המטרות  את  להשיג  לנסות  על-מנת 

הידע שלהן במהלך השתתפותן בתוכנית ההכשרה. על 

המורות,  ידע  לשינוי  שהוביל  התהליך  את  להבין  מנת 

נחקר השיח הטיעוני של המשתתפות במהלך ההכשרה. 

הממצאים העלו התקדמות בין המבחן המקדים למבחן 

של  הגופים  את  נכון  שזיהו  המורות  באחוז  המסכם 

של  החשיבה  ברמת  התקדמות  נמצאה  וכן  פירמידה, 

המורות לפי הנימוקים שהן נתנו. בנוסף, זוהו דרכי חשיבה 

במפגש  לנורמטיביות  שהפכו  א-ב,  כיתות  מורות  של 

הנוגע לגוף פירמידה.

מילות מפתח: 
פירמידה, ידע מורים, שיח טיעוני, מורות למתמטיקה המלמדות בכיתות א-ב

מבוא. 1

יכולה להוות בסיס להצמחת  תוכנית הכשרה מקצועית 

ידע מתמטי וידע פדגוגי הנחוצים להוראה )צמיר ועמיתיה, 

 .)Tirosh, Tsamir, Levenson & Tabach, 2011 ;2014
הכשרה מקצועית  בתוכנית  התבצע  זה  מחקר  זו,  ברוח 

לבחון  במטרה  א-ב,  בכיתות  למתמטיקה  למורות 

שימוש בשיח טיעוני בדיוני מליאה כאמצעי לקידום ידע 

גיאומטרי הדרוש להוראת צורות דו-ממדיות וגופים אצל 

מורות כיתות א-ב. על מנת לייעל את תוכנית ההכשרה, 

הדורשות  הסוגיות  מהן  לזהות  כדי  מקדים  מבחן  ערכנו 

הבהרה עם המורות, על-מנת לנסות להשיג את המטרות 

הנוגעות לקידום הידע שלהן במהלך השתתפותן בתוכנית 

ההכשרה. מתוך כך, המאמר מתמקד בגוף פירמידה.

רקע תיאורטי. 2

תיאוריית ואן-הילה לתיאור התפתחות חשיבה . 2.1

גיאומטרית  

תיארו   )Van Hiele, 1986( ואן-הילה  החוקרים  זוג 

לומדים,  של  הגיאומטרית  החשיבה  התפתחות  את 

רמת  הירארכיות:  רמות  חמש  של  לאורכן  כהתקדמות 

בלתי  דדוקציה  או  הסידור  האנליזה,  הוויזואליזציה, 

זוג החוקרים  הדיוק.  ורמת  פורמאלית, רמת הדדוקציה, 

רבים  שלומדים  לעובדה  הסבר  לתת  ניסו  ואן-הילה 

המעורבים  לתהליכים  הקשור  בכל  בקשיים  נתקלים 

בחשיבה גיאומטרית. הם הציעו כי קשיים רבים בלמידת 

הגיאומטריה נובעים מתוך אי התאמה בין רמת ההוראה 

לאור  הלומדים.  של  הגיאומטרית  ההבנה  רמת  לבין 

ואן- הזוג  של  הגיאומטרית  החשיבה  תיאוריית  האמור, 

המחקר  למשתתפות  להגדיר  מנת  על  נבחרה  הילה 

החשיבה  התפתחות  רמות  את  א-ב(  כיתות  )מורות 

הגיאומטרית.

הכשרה מקצועית ככלי מחקר למעקב אחרי . 2.2

תהליכי למידה

למתמטיקה  מורים  של  מקצועית  להתפתחות  תוכניות 

ידע  של  המורכב  המבנה  את  בחשבון  להביא  צריכות 

שיח טיעוני כאמצעי לקידום ידע גיאומטרי של מורות כיתות א-ב 
 בתוכנית הכשרה מקצועית: המקרה של פירמידה

הודא שאיב ומיכל טבח
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שאלות המחקר. 3

המחקר הנוכחי הוא חלק ממחקר גדול יותר שדן בזיהוי 

מתוכנית  הגיאומטריה  מפרק  וגופים,  דו-ממדיות  צורות 

הלימודים למתמטיקה בבית ספר יסודי )2006(, במסגרת 

הכשרה מקצועית. במאמר זה נתמקד בנושא הפירמידה, 

שאלות  הוצגו  לכך  בהתאם  הוראה.  למהלך  כדוגמה 

המחקר הבאות:

המלמדות . 1 למתמטיקה  מורות  השתתפות  האם 

שעוצבה  מקצועית  הכשרה  בתוכנית  א-ב  בכיתות 

בקפדנות, משפיעה על קידום הידע הדרוש להוראת 

הנושא פירמידה? באיזו מידה?

של . 2 הלמידה  תהליך  את  ולאפיין  לתאר  ניתן  כיצד 

מורות אלו בנושא פירמידה?

מתודולוגיה. 4

משתתפי המחקר. 4.1

המועסקות  א-ב  כיתות  מורות   23 חלק  לקחו  במחקר 

ואשר  הערבי,  במגזר  הממלכתית  החינוך  במערכת 

שהתמקדה  מקצועית,  הכשרה  בתוכנית  השתתפו 

והוראתם.  וגופים  צורות  לגבי  המשתתפות  ידע  בקידום 

המורות חולקו לשתי קבוצות לפי הסיווג הבא: 

מורות המלמדות חשבון רק בכיתות א'; . 1

מורות המלמדות חשבון לפחות בכיתה ב'. . 2

חולקה  שעות,   30 כללה  המקצועית  ההכשרה  תוכנית 

המדגם  א-ב.  כיתות  למורות  והותאמה  מפגשים  ל-10 

מהווה מדגם נוחות.

כלי המחקר. 4.2

על מנת לענות על שאלת המחקר הראשונה, השתמשנו 

תחילת  עם  למשתתפות  שניתן  מתמטי  ידע  במבחן 

שהוצגו  והגופים  הצורות  ובסיומה.  ההכשרה  תוכנית 

במבחן נבעו מתוך רציונל תיאורטי, הגורס כי ניתן לסווג 

צורות וגופים על-פי שיקולים מתמטיים וגם לפי שיקולים 

 Tsamir, Tirosh & Levenson,( פסיכו-דידקטיים 

ואי- דוגמאות  להצגת  הוביל  המתמטי  (. השיקול  2008
דוגמאות של כל צורה. השיקול הפסיכו-דידקטי התייחס 

למידת ה"טיפוסיות" של צורה כטיפוסית או לא-טיפוסית. 

הכשרה  תוכנית  במסגרת  למורים  פעילויות  מורים. 

מקצועית, צריכות לשקף את המתמטיקה ואת הפדגוגיה 

מאתגרות  להיות  צריכות  המטלות  ליישום.  המומלצות 

 Cooney &( ופדגוגיים  מתמטיים  נושאים  לשלב  וצריך 

הנלמד,  בהטמעת  להצליח  מנת  על   .)Krainer, 1996
המתמטיקה  את  בעבודתם  ליישם  צריכים  מורים 

 Borko &( כתלמידים  התנסו  הם  שבהן  והפדגוגיה 

 .)Putnam, 1995
 Tsamir, Tirosh, Levenson, Barkai( מספר מחקרים

 )& Tabach, 2014; Koçak, Gökkurt & Soylu, 2017
דנו בנושא קידום מקצועי של מורים למתמטיקה, והדגימו 

כיצד היוותה תוכנית הכשרה מקצועית בסיס להצמחת 

ידע מתמטי וידע פדגוגי-תוכני הנחוצים להוראה. 

שיח טיעוני כאמצעי לקידום ידע . 2.3

השיח  בפיתוח  השאר  בין  כרוכה  מתמטיקה  למידת 

המתמטי של הלומד באופן שיאפשר לו להשתמש במילים 

המתמטית.  הקהילה  על  המקובלת  בדרך  מתמטיות 

למידה  רואה  לומדים,  קהילת  כאל  לכיתה  ההתייחסות 

למשתתפים  הופכים  הלומדים  שבמהלכו  כתהליך 

יותר בשיח שיתנהל בכיתה. בפרט, התלמידים  מרכזיים 

ולתקשורת  לעשייה  מקובלות  דרכים  להכיר  לומדים 

הייחודיות למתמטיקה. כלומר, למידת מתמטיקה כוללת 

שולי  ממשתתף  הלומד  של  בתפקידו  הדרגתי  שינוי 

 .)Lave & Wenger, 1991( למשתתף מרכזי יותר

אחת הדרכים לחקור תהליכי למידה-הוראה של מתמטיקה 

במליאת הכיתה מבוססת על ניתוח הפעילות הקולקטיבית 

)DCA - Documenting Collective Activity(  בכיתה 

מחקרית  גישה   .)Rasmussen & Stephan, 2008(

בהקשר  הקולקטיבית  הפעילות  תיעוד  מאפשרת  זו, 

החברתי של קהילה בה המשתתפים מרגישים חופשיים 

לנמקם  המתמטיים,  רעיונותיהם  את  להביע  ומחויבים 

המוקד  עמיתיהם.  של  רעיונות  לגבי  שאלות  ולשאול 

המתודולוגי של גישה זו הוא האופן בו רעיונות מתמטיים 

FAIS: function-as-( 'מתפקדים-כמו-היו-משותפים' 

if-shared( בתהליך טיעוני של הסקת מסקנות. כלומר, 
כל תלמיד מאמץ את הרעיונות המקובלים בכיתה בדרך 

ייחודית.
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המורות לשאלת הזיהוי עבור גופים שונים )טבלה מס' 1 

לעיל(, את נימוקי המורות לזיהוי שלהן, וכן את הקלטת 

המפגש התשיעי בתוכנית ההכשרה בו דנו בגוף פירמידה. 

אלו.  ממרכיבים  אחד  לכל  הניתוח  דרכי  את  להלן  נציג 

הונחו על שולחן  כולם, עשויים קרטון,  כי הגופים  נבהיר 

המנחה של ההשתלמות.

פי  על  ציון  קיבלו  המחקר  משתתפות  הראשון,  בשלב 

הגוף  עבור  הזיהוי  לשאלות  הנכונות  התשובות  מספר 

פירמידה. בשלב השני, התשובות הנכונות קובצו בשלוש 

רמות: 

קיבוץ תשובות לפי ממדיות; דוגמה / אי-דוגמה, טיפוסי . 1

/ לא טיפוסי, בהתייחס לכל הגופים מאותו ממד. 

קיבוץ תשובות בהתייחס לשני המבחנים; המקדים . 2

והמסכם.

קיבוץ תשובות לפי השכבה אליה שייכת כל משיבה . 3

המלמדת  מורה  או  א׳  בכיתה  המלמדת  )מורה 

בכיתה ב׳(. 

ראוי לציין, כי הציון שמתקבל בכל ממד עבור כל מבחן, 

הנכונות  התשובות  מספר  הבאה:  הנוסחה  לפי  נקבע 

באותו  הגופים  מספר  כפול  כיתה  בכל  המורות  לכלל 

ממד, כמפורט בטבלה מס' 2. 

טבלה 2: 
ציונים מרביים אפשריים לזיהוי נכון של מורות א ו-ב בנוגע 

לגוף פירמידה 

אי-דוגמאותדוגמאותכל הגופים

השכבה בה 
מלמדות המורות

באבא

N=11N=12N=11N=12

1112טיפוסיות
לא 
הוצג

לא 
הוצג

22243336לא טיפוסיות

ניתוח הנימוקים המילוליים שנתנו המורות כהסבר לזיהוי 

שלהן היה תהליך מורכב. כל נימוק אופיין לאחת משלוש 

של  החשיבה  תיאוריית  לפי  הראשונות  החשיבה  רמות 

האם  לענות:  התבקשו  המורות  שהוצגה,  צורה  כל  לגבי 

זאת פירמידה? כן/לא. מדוע? בנימוק, המורות התבקשו 

בהכרח  ולא  מתמטית,  מקובל  הסבר  לכתוב  במפורש 

1 שלהלן  נימוק אותו היו מציגות בכיתותיהן. טבלה מס' 

מציגה את הדוגמאות והאי-דוגמאות לפירמידה שנכללו 

במבחן.

טבלה 1: 
דוגמאות ואי-דוגמאות טיפוסיות ולא טיפוסיות לפירמידה

אי-דוגמהדוגמה

טיפוסית
 

לא-
טיפוסית

שעניינה  השנייה,  המחקר  שאלת  על  לענות  מנת  על 

התוכנית  מפגשי  כל  המורות,  אצל  השינוי  תהליך  חקר 

הוקלטו ותומללו. בפרט, הוקלט המפגש התשיעי בתוכנית 

נותח  התמלול  פירמידה.  בגוף  שהתמקד  ההכשרה 

טולמין  של  המודל  באמצעות  משותפת  פעילות  לזיהוי 

רעיונות מתמטיים  באופן בו  והתרכז   ,)Toulmin, 1969(

 .)function-as-if-shared( 'תפקדו-כמו-היו-משותפים' 

ניתוח זה אפשר לעקוב אחר התפשטות רעיונות מתמטיים 

שהופכים להיות נורמטיביים במהלך דיוני מליאה.  

ניתוח הנתונים. 4.3

תגובות  את  כוללים  זה  למחקר  הרלוונטיים  הממצאים 
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טבלה 3: 
ציון עבור זיהוי נכון של מורות המלמדות בכיתות א ו-ב בנוגע 

לגוף פירמידה

כל 
הגופים

אי-דוגמאותדוגמאות

מבחן 
מקדים

 מבחן 
מסכם

מבחן 
מקדים

 מבחן 
מסכם

השכבה 
בה 

מלמדות 
המורות

באבאבאבא
N=11N=12N=11N=12N=11N=12N=11N=12

לא 8210091100טיפוסיות
הוצג

לא 
הוצג

לא 
הוצג

לא 
הוצג

לא 
7787959285869492טיפוסיות

מטבלה 3 עולה כי בעוד שבמבחן המקדים מורות כיתות 

א',  כיתות  יותר ממורות  לגוף פירמידה  זיהו דוגמאות  ב' 

הושג  הקבוצות  בשתי  המסכם.  במבחן  נסגר  הפער 

בין  לא-טיפוסיות  ואי-דוגמאות  דוגמאות  בזיהוי  שיפור 

המבחן המקדים למסכם.  

דוגמאות  זיהוי  עבור  עומק  מבט   )4 )טבלה  להלן  נציג 

פירמידה  הגוף  זיהוי  במסגרת  שהוצגו  ואי-דוגמאות 

השוואתי  מבט  יהיה  לזה,  בנוסף  א'.  כיתות  מורות  עבור 

הגופים שאינם  לזיהוי  בנוגע  א'  כיתות  מורות  הישגי  על 

טיפוסיים בשני המבחנים. 

נמנו  מכן  לאחר   .)Van Hiele, 1986( ואן-הילה  הזוג 

לשכבה  בהתייחס  בנפרד,  רמה  בכל  המשיבות  מספרי 

א'  בכיתה  המלמדת  )מורה  משיבה  כל  שייכת  אליה 

קודדו  החשיבה  רמות  ב'(.  בכיתה  המלמדת  מורה  או 

למספרים מ- 1 עד 3. 

שאלת  על  לענות  בכדי  שאומצה  המתודולוגית  הגישה 

 .DCA המחקר השנייה, היא תיעוד פעילות קולקטיבית 

התייחס  הנתונים  ניתוח  זו,  מתודולוגית  לגישה  בהתאם 

לשלושה שלבים המתוארים באיור 1.

איור 1: 
DCA תהליך ניתוח הנתונים לפי מתודולוגיית

 

שלב 1

יצירת יומן 
טיעונים לפי 
מודל טולמין

זיהוי דרכים 
נורמטיביות ע״י 
חיפוש רעיונות 

מתמטיים 
)FAIS(

איתור 
פרקטיקה 
מתמטית 

)MPs(

נתונים	 
טענה	 
הצדקה	 
ו/או תימוכין או 	 

התנגדות

איגוד רעיונות 	 
מתמטיים 

משלב 
 FAIS - 2

לפרקטיקות 
מתמטיות 

)MPs(

קריטריון 1: 	 
השמטה

קריטריון 2: 	 
שינוי מקום

קריטריון 3: 	 
שימוש חוזר

שלב 3שלב 2

ממצאים . 5

נציג תחילה ממצאים שמתייחסים לידע הדרוש למורות 

ולאחר מכן נתאר את תהליך  להוראת הנושא פירמידה, 

הלמידה של המורות בתוכנית ההכשרה בהתייחס לנושא 

פירמידה.

ממצאי ידע המורות: זיהוי ונימוק. 5.1

ממצאי  פירמידה.  לגוף  הזיהוי  תשובות  בניתוח  נפתח 

נכון לגוף פירמידה  זיהוי  הסטטיסטיקה התיאורית עבור 

המקדים  המבחנים,  לשני  בהתייחס  המורות  לכלל 

והמסכם, מוצגים להלן בטבלה 3. 
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טבלה 5: 
סיווג קטגוריות של נימוקים לרמות החשיבה לפי ואן-הילה 

עבור הגוף פירמידה הנבחר )לפי מספר משיבים(

מבחן מסכםמבחן מקדים

א
N=11

ב
N=12

א
N=11

ב
N=12

ללא 
0100נימוק

0300ראשונה

6200שנייה

031112שלישית

מטבלה 5 עולה כי כל נימוקי מורות כיתות א׳ שזיהו נכון 

את הגוף כפירמידה במבחן המקדים, היו ברמה השנייה 

של ואן-הילה. בהשוואה לנימוקי מורות כיתות ב׳, נמצא 

ברמה  הינו  המקדים  במבחן  הנימוקים  ממספר  רבע  כי 

במבחן  זאת  לעומת  השלישית.  ברמה  ורבע  הראשונה 

המסכם סווגו כל נימוקי מורות כיתות א-ב ברמה שלישית.

הראשונה  המחקר  לשאלת  הנוגעים  הממצאים  לסיכום 

זוהתה  א-ב,  כיתות  מורות  של  מתמטי  תוכן  לידע  באשר 

למבחן  המקדים  המבחן  בין  החשיבה  ברמות  התקדמות 

של  הגופים  את  נכון  שזיהו  המורות  במספר  המסכם 

אשר  מורות  אצל  התקדמות  זוהתה  במיוחד  פירמידה, 

התקדמות  זוהתה  כן  המקדים.  במבחן  בזיהויים  התקשו 

ברמת החשיבה של המורות לפי הנימוקים שהן נתנו עבור 

זיהוי מרבית אותם גופים שהוצגו במסגרת זיהוי פירמידה.

ניתוח תהליך הלמידה בתוכנית ההכשרה . 5.2

המקצועית

שאלת המחקר השנייה מתמקדת בחקר תהליך השינוי 

המקצועית  ההכשרה  בתוכנית  המשתתפות  אצל  שחל 

בנושא פירמידה. לאור זה, יוצג להלן ניתוח חלק מהמפגש 

ההכשרה  בתוכנית  פירמידה  הגוף  בנושא  שדן  התשיעי 

את  בפירוט  נציג  א-ב.  כיתות  מורות  של  המקצועית 

השלבים הראשונים בלבד, ולאחר מכן נסכם את הדיון.

טבלה 4: 
שאינם  הגופים  לכל  בנוגע  א'  כיתות  מורות  של  נכון  זיהוי 

טיפוסיים של פירמידה )לפי מספר משיבים(

ממדיות הגוף
הגוף

 מבחן 
מקדים

N=11

מבחן 
מסכם
N=11

דוגמה לא 
טיפוסית

11
 

11

610

אי-דוגמה 
לא 

טיפוסית

1110

1111

610

מטבלה 4 עולה כי כמחצית מהמורות המלמדות בכיתות 

לא-טיפוסית  )דוגמה  הגוף   בזיהוי  התקשו  א’ 

הגוף  את  מוטעה  באופן  וזיהו  כפירמידה,  לפירמידה( 

לפירמידה(  לא-טיפוסית  )אי-דוגמה  מנסרה  

כפירמידה.

הגוף  זיהוי  עבור  המורות  נימוקי  לניתוח  בהתייחס 

ששייך לממד דוגמה לא- פירמידה, נבחר הגוף  

טיפוסית של פירמידה. הניתוח המעמיק לנימוקי המורות 

סיווגנו קטגוריות  זה,  לאור  נכון בלבד.  זיהוי  נעשה עבור 

כמפורט  ואן-הילה,  לפי  חשיבה  לרמות  אלה  נימוקים 

בטבלה 5.
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המשולשים:   - הפירמידה  מעטפת  שבפאות  למצולעים 

האם הם תמיד חופפים בכל פירמידה? כתגובה לשאלת 

המורה עלה טיעון )2( שמרכיביו מפורטים להלן.

טיעון 2
חפיפת פאות מעטפת הפירמידה

המשולשים בפאות מעטפת הפירמידה טענה 2
אינם תמיד חופפים.

נתונים 2
תמונת גוף פירמידה מרובעת  

הצדקה 2

אם מצולע הבסיס היה ריבוע, אז משולשי 
פאות המעטפת חופפים. אבל, אם מצולע 

הבסיס היה מלבן, אזי, משולשי פאות 
המעטפת בהכרח אינם חופפים. 

התכונה שנאמרה שהמשולשים חופפים גיבוי 2-א
אינה תכונה חיונית עבור הפירמידה. 

גיבוי 2-ב

אם היו כל שתי צלעות מקבילות שוות 
בתוך מצולע בסיס הפירמידה, זה מגדיל 
את הסיכוי שכל שני משולשים מקבילים 

בפאות הפירמידה יהיו חופפים.

(: מכיוון הבסיס ואחת  אותו גוף הוצג שוב במנח אחר )

האם  לשיפוט:  שאלה  הופנתה  שוב  המעטפת.  מפאות 

הגוף הוא פירמידה או לא? ומדוע? )לא נאמר למורות שזהו 

פירמידה.  אינו  הגוף  כי  הסכימו  מהמורות  חלק  גוף(.  אותו 

מורה אחת התנגדה לכך. בדיון עלו שני הטיעונים )3( ו-)4( 

שמרכיביהם מפורטים לפי מודל טולמין להלן:

טיעון 3
מנסרה משולשת

זאת מנסרה טענה 3

נתונים 3
תמונת גוף פירמידה מרובעת 

למנסרה יש שני בסיסים. בגוף זה יש הצדקה 3-א
שני בסיסים. 

יש שני בסיסים שהם משולשים.הצדקה 3-ב

יש שני בסיסים ולא בסיס אחד.הצדקה 3-ג

אין קודקוד אחד משותף )הכוונה: גיבוי 3-א
קודקוד משותף לכל מצולעי 

המעטפת(, שהוא ראש הפירמידה. 

על  המורות  בפני  שונים  גופים  בהצגת  התחיל  התהליך 

הדיון,  במהלך  בנפרד.  גוף  כל  ברקו(,  )באמצעות  הלוח 

מול  הפירמידה  של  הקריטיות  התכונות  את  הדגשנו 

שהמורות  בכך  התאפיין  הדיון  קריטיות.  שאינן  התכונות 

הסקת  של  טיעוני  בתהליך  מתמטיים   רעיונות  הציגו 

המסקנות עבור כל הגופים שהוצגו. 

שנצפו  המתמטיות  הפרקטיקות  את  לתעד  במטרה 

'כמו-היו-משותפים'  להיות  והפכו  הכיתה  בקהילת 

)FAIS(, הניתוח מתבסס על שלושת השלבים המתוארים 

באיור 1 )ראה סעיף 4.3(. נציג להלן דוגמאות לאפיזודות 

וכן  המליאה,  דיוני  מקטעי  חלק  על  שהתבססו  שונות, 

.DCA -נדגים ניתוח בו נעזרנו בגישת ה

בפני  לפירמידה  טיפוסית  דוגמה  בהצגת  נפתח  הדיון 

(, המוצגת מלמעלה 
 

המורות. זוהי פירמידה מרובעת ) 

הועלתה  המעטפת.  ופאות  הפירמידה  ראש  מכיוון   -

פירמידה?  זאת  האם  הגוף:  לזיהוי  שמתייחסת  שאלה 

המורות התבקשו לנמק את התשובה. מתגובת המורות 

המורות  כי  לראות  ניתן  שהוצג,  והנימוק  הזיהוי  לשאלת 

את  שמרכיבים  המצולעים  בין  בתשובותיהן  מפרידות 

פאות המעטפת, שהם המשולשים, לבין מצולע הבסיס. 

של  נוספת  כפאה  הבסיס  למצולע  מתייחסות  לא  הן 

 )1( טיעון  "בסיס".  זה  למצולע  קוראות  הן  הפירמידה, 

שמרכיביו מפורטים לפי מודל טולמין, מסכם תגובות אלו. 

טיעון 1
מרכיבי פירמידה מרובעת 

פירמידה ריבועית טענה 1

נתונים 1
 
 

תמונת גוף פירמידה מרובעת 

הצדקה 1
בפירמידה זו, מצולע הבסיס הוא ריבוע 

ויש לפירמידה ארבע פאות )הכוונה 
לפאות המעטפת(

כל הפאות )פאות המעטפת( משולשים גיבוי 1
שנפגשים בקודקוד אחד 

מצולע הבסיס אינו ריבוע, הוא מרובע התנגדות 1

המנחה פנתה בשאלה לכלל המורות: האם יש להן עוד מה 

להוסיף לגבי גוף זה? אחת המורות המשתתפות במפגש 

ביחס  הפירמידה,  בהגדרת  השני  המרכיב  לגבי  שאלה 
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טבלה 6: 
הרעיונות המתמטיים המרכיבים את הפרקטיקה 

המתמטית – תכונות קריטיות לפירמידה

רעיונות מתמטיים ש'תפקדו-כמו-הפרקטיקה
)FAIS( 'משותפים

תכונות 
הפירמידה

אם חסר קודקוד אחד משותף 
לכל פאות המעטפת, אז הגוף אינו 

פירמידה

במקרים שיש בגוף מסוים שני 
בסיסים, אז הגוף אינו פירמידה

בכל פירמידה, ישנו קודקוד אחד 
בלבד שמשותף לכל מצולעי/פאות 

המעטפת - המשולשים

לפירמידה יש בסיס אחד, אך למנסרה 
יש שני בסיסים

הקודקוד היחיד המשותף לכל פאות 
המעטפת, נקרא ראש הפירמידה

מספר המשולשים במעטפת 
הפירמידה, הינו לפי מספר צלעות 

הבסיס

אחד ממרכיבי הפירמידה החיוניים: 
פאות המעטפת הם רק משולשים

מרכיב “ראש פירמידה” הינו חיוני לכל 
גוף פירמידה

לכל גוף פירמידה יש רק בסיס אחד

שני המרכיבים: הראש והבסיס הם 
הכרחיים עבור כל גוף פירמידה

הבסיס בגוף פירמידה הוא כל מצולע

הקודקוד המשותף נקרא ראש 
הפירמידה

מספר המשולשים במעטפת 
הפירמידה שווה למספר צלעות 

הבסיס

בסיס הפירמידה יכול להיות גם מצולע 
קעור

בסיס הפירמידה המשולשת הוא כל 
משולש ממשולשי הפירמידה

טיעון 4
התנגדות לטיעון 3

זאת פירמידה ששוכבת על אחת פאות טענה 4
המעטפת. 

נתונים 4
תמונת גוף פירמידה מרובעת

משותף הצדקה 4 שהוא  לפירמידה  ראש  יש 
מצולע  מקודקודי  שיצאו  הצלעות  לכל 

הבסיס. 

המורה  דברי  עם  שהסכימו  מורות  מעט  לא  נמצאו 

שני  איתור   . המוצג  לגוף  בסיסים  שני  שאיתרה 

בסיסים, הוביל את שאר המורות לזיהוי מוטעה שגוף זה 

הוא מנסרה. הן ביטלו אותו מדוגמאות הפירמידה באופן 

מוטעה. מורות אלה, הסכימו כי לגוף המוצג חסר מרכיב 

לכל  המשותף  הקודקוד  והוא  הפירמידה,  בגוף  חיוני 

מצולעי פאות המעטפת - המשולשים. לאור הסכמה זו, 

ניתן לסכם כי זאת עדות ראשונה עקיפה לכך שרעיון ״אם 

)שבמעטפת(,  הפאות  לכל  משותף  אחד  קודקוד  חסר 

'מתפקד-כמו-היה- אינו פירמידה״ הפך לרעיון  אז הגוף 

משותף' במהלך הדיון.

תוכנית  בסוף מפגש תשיעי של  הגיעו  לסיכום, המורות 

במרכיבי  קריטיות  תכונות  לגבי  למסקנות  ההכשרה 

שכולה  ממעטפת  מורכבת  הפירמידה  הפירמידה: 

משולשים בעלי קודקוד משותף, ומבסיס שהוא מצולע 

כלשהו. המורות הגיעו לרעיונות מתמטיים 'שמתפקדים-

  Rasmussen כמו-היו-משותפים', בהלימה למוצג על ידי

 .)2008( Stephan -ו

הטיעונים שזוהו בדיוני המליאה היוו בסיס ל- 15 רעיונות 

מתמטיים נכונים ו- 3 רעיונות מתמטיים שגויים, שחלקם 

'תפקדו-כמו-היו-משותפים' וחלקם לא. כל 15 הרעיונות 

אלה  רעיונות  'תפקדו-כמו-היו-משותפים'.  הנכונים 

במפגש  שזוהתה  המתמטית  הפרקטיקה  את  הצמיחו 

הפירמידה.  של  הקריטיות  לתכונות  שמתייחסת  זה 

בנושא  המתמטית  הפרקטיקה  את  מפרטת   ,6 טבלה 

פירמידה. 
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ברמת החשיבה לפי הנימוקים שניתנו. 

הגופים  מרבית  את  נכון  זיהו  ב'  כיתות  מורות  כי  מצאנו 

אשר  א',  כיתות  מורות  עם  בהשוואה  המבחנים,  בשני 

טיפוסיים  שאינם  פירמידה  של  גופים  בשני  התקשו 

עם  בהלימה  נמצא  זה,  ממצא  ואי-דוגמה(.  )דוגמה 

 Tsamir, Tirosh,( ממצאי מחקר קודם של צמיר ועמיתיה

Levenson, Barkai & Tabach, 2014(. צמיר ועמיתיה 
מצאו כי בדרך כלל גננות מתקשות בזיהוי דוגמאות ואי-

דוגמאות של גופים. 

מחקר של החוקרות: צמיר, תירוש, ברקאי, לוינסון וטבח 

)2014(, בחן זיהוי ונימוק של גננות לדוגמאות ואי-דוגמאות 

כי  הצביעו  מחקרן  ממצאי  ומחומשים.  משולשים  של 

מרבית הגננות זיהו נכון את הצורות שהוצגו להן, והציגו 

הממצאים  מזה,  יתרה  מתאימים.  מתמטיים  נימוקים 

הראו, כי הגננות מזהות דוגמאות ואי-דוגמאות טיפוסיות, 

שאינן- ולאי-דוגמאות  לדוגמאות  פחות  מודעות  הן  אך 

זה בממצאים,  דמיון  על-אף  )אינטואיטיביות(.  טיפוסיות 

נציין כי המחקר הנוכחי חקר אוכלוסיית מורות כיתות א-ב 

בהקשר של הגוף פירמידה.

הגוף  לזיהוי  בנימוקים  שהוצג  המורות  לידע  בהתייחס 

סווגו  נימוקי המורות  כי  נזכיר  פירמידה במחקר הנוכחי, 

לאחר- המבחנים.  בשני  ואן-הילה  של  החשיבה  לרמות 

באמצעות  החשיבה  ברמות  ההתקדמות  נבדקה  מכן, 

מבחן  של  המועדים  בשני  הממצאים  בין  השוואה 

החשיבה  ברמות  התקדמות  חלה  כללי  באופן  הידע. 

ההכשרה  בתוכנית  המשתתפות  אצל  הגיאומטרית 

המקצועית. כפי שצוין בסעיף הממצאים, רמת החשיבה 

של מרבית המורות  על סמך נימוקיהן במבחן המקדים 

לפי  השנייה  ברמה  נמצאה  פירמידה(,  לגוף  נכון  )זיהוי 

 .)Van Hiele, 1986(  תיאוריית ואן-הילה, רמת האנליזה

לרמת  המשתתפות  מרבית  עברו  המסכם  במבחן  אך 

החשיבה השלישית - רמת הסידור. 

ואן- של  החשיבה  לרמות  הנימוקים  לקטלוג  בהלימה 

הילה, נמצא במחקר קודם )צמיר, תירוש, ברקאי, לוינסון 

וטבח, 2014(, כי מרבית הגננות הציגו נימוקים מתמטיים 

מתאימים, אך יש לציין כי מחקר זה התייחס למשולשים 

ומחומשים. 

מורות  אצל  שנמצא  המתמטי  הידע  ממצאי  בין  נשווה 

הרעיונות  להצגת  תואמת   6 בטבלה  הרעיונות  הצגת 

הראנו  במפגש.  הופיעו  בו  רצף  באותו  במליאה  בדיונים 

כי המורות המשתתפות מפרשות את תכונות הפירמידה 

הקריטיות באופן נורמטיבי בתוך קהילת תוכנית ההכשרה. 

ממצאים אלה, נתנו מענה לשאלת המחקר השנייה: זוהו 

דרכי חשיבה של מורות כיתות א-ב, שהפכו לנורמטיביות 

במפגש הנוגע לגוף פירמידה.

דיון והשלכות. 6

גיאומטריה,  של  ולמידה  בהוראה  עסק  זה  מחקר 

של  באוסף  שימוש  תוך  פירמידה,  בגוף  והתמקד 

זה.  לגוף  ואי-טיפוסיות  טיפוסיות  ואי-דוגמאות  דוגמאות 

המחקר התבצע סביב תוכנית הכשרה מקצועית למורות 

לבחון  במטרה  א-ב,  בכיתות  המלמדות  למתמטיקה 

שימוש בשיח טיעוני בדיוני מליאה כאמצעי לקידום ידע 

וגופים.  דו-ממדיות  צורות  להוראת  הדרוש  גיאומטרי 

המחקר בדק ידע תוכן של המורות עבור הגוף פירמידה 

בתוכנית  ואחרי ההשתתפות  לפני  ידע  מבחן  באמצעות 

לשינוי  שהוביל  התהליך  את  להבין  מנת  על  ההכשרה. 

המשתתפות  של  הטיעוני  השיח  נחקר  המורות,  ידע 

פירמידה.  בגוף  התמקד  אשר  המפגשים  אחד  במהלך 

לדיון  יהוו מוקד  שתי שאלות המחקר לפי סדר הופעתן 

בסעיף זה. עבור כל שאלה נציג את הממצאים, ונתייחס 

לממצאים ממחקרים קודמים. לבסוף נתייחס להשלכות 

להכשרת מורים.

שאלה ראשונה: . 6.1

המלמדות  למתמטיקה  מורות  השתתפות  האם 

שעוצבה  מקצועית  הכשרה  בתוכנית  א-ב  בכיתות 

בקפדנות, משפיעה על קידום הידע הדרוש להוראת 

פירמידה? באיזו מידה? 

מתמטי  תוכן  לידע  הרלוונטיים  הממצאים  הוצגו  כזכור, 

הממצאים  פירמידה.  הגוף  לגבי  א-ב  כיתות  מורות  של 

התייחסו לידע תוכן מתמטי, אשר כלל ידע מורות בזיהוי 

באחוז  עלייה  נמצאה  לזיהוי.  והנימוק  פירמידה  הגוף 

שהתקשו  לאחר  פירמידה  הגוף  את  נכון  שזיהו  המורות 

נוספת  התקדמות  נמצאה  כן  המקדים.  במבחן  בזיהויו 



עמוד 25 מספר חזק 2000 | גיליון מספר 31 | אוגוסט 2020

כפי שהתבטא  זה,  בנושא  ידע המשתתפות  על  השפיע 

כי  טוענות  אנו  לכן,  המסכמים.  במבחנים  בנימוקיהן 

נמצא קשר בין הרעיונות המתמטיים 'שתפקדו-כמו-היו-

קריטיות  לתכונות  הנוגעים  נורמטיבי,  באופן  משותפים' 

עבור  ואן-הילה  של  החשיבה  רמות  לבין  פירמידה,  לגוף 

לנימוקים  הפכו  המורות  של  הנימוקים  המשתתפות. 

המליאה.  דיוני  במהלך  ושלישית  שנייה  חשיבה  מרמות 

מתמטיים  רעיונות  של  השפעה  רואות  אנו  זה,  לאור 

של  הידע  על  במליאה,  'שתפקדו-כמו-היו-משותפים' 

היחיד. תופעה דומה דווחה גם במחקר של טבח ועמיתיה 

 Tabach,( בתחום ההסתברות אצל תלמידים בכיתות ח

.)Hershkowitz, Azmon, Tommy & Dreyfus, 2019

השלכות מעשיות. 6.3

הכשרה  תוכניות  על  המחקר  של  המעשית  ההשלכה 

במבחנים  שנחשפו  בקשיים  ביטוי  לידי  באה  מקצועית, 

מקדימים שנערכו לפני תחילת תוכנית ההכשרה. קשיים 

אלה מראים כי במהלך ההוראה יש חשיבות להציג בפני 

לא- ואי-דוגמאות  דוגמאות  מגוון  משתלמים,  מורים 

באותה  מגוונים,  וגופים  דו-ממדיות  לצורות  טיפוסיות 

ואי-דוגמאות  דוגמאות  בפניהם  שמציגים  כמו  מידה 

מסוימים.  וגופים  דו-ממדיות  צורות  אותם  של  טיפוסיות 

זאת, במטרה לשפר את יכולתם לזהות את הצורות הדו-

ממדיות והגופים השונים, ולהבין את העובדה שצורה או 

גוף לא משתנים אם משנים תכונות שלו שאינן קריטיות. 

כמו-כן, בדיקת ידע המורות לגבי הגוף פירמידה, אפשרה 

זה  בגוף  רחב  באופן  לטיפול  הראויות  סוגיות  לאתר 

של  רחב  מגוון  הצגת  בעצם  הכשרה.  תוכנית  במסגרת 

המחקר  במסגרת  המורות  בפני  שהוצג  זה  כמו  גופים, 

קשיים  לגלות  אפשר  ההכשרה,  תכנית  תחילת  לפני 

וברמות חשיבה  מסויימים,  בעלי מאפיינים  גופים  בזיהוי 

ואן-הילה. שתי סוגיות אלה, הראו  נמוכות לפי תיאוריית 

של  התוכני  הידע  לחיזוק  בצורך  הרבה  החשיבות  את 

ישנה  כלומר,  המקצועית.  ההכשרה  במהלך  המורות 

דוגמאות  בזיהוי  המורות  של  הידע  בהרחבת  חשיבות 

ואי-דוגמאות של צורות הנדסיות  וישנה חשיבות לפיתוח  

והעלאת המודעות לשימוש במגוון רחב של דוגמאות ואי-

שניתן,  ולנימוק  פירמידה  הגוף  לזיהוי  בנוגע  א-ב  כיתות 

בבית  מורים  ידע  שחקר  קודם  ממחקר  ממצאים  לבין 

ספר יסודי בנושא צורות דו-ממדיות והתמקד במרובעים 

)Jones, Mooney & Harries, 2002(. המחקר הצביע 

על כך, שנמצא חוסר בידע תוכן של מורים בגיאומטריה. 

 Jones et al.,( ביסודי  מורים  בידע  שדן  נוסף  מחקר 

מורים  של  בגיאומטריה  המילים  אוצר  כי  מצא   ,)2002
הנוכחי  המחקר  ממצאי  בהשוואת  מספיק.  היה  לא 

הבדלים:  מספר  עולים  אלה,  מחקרים  שני  ממצאי  עם 

המחקר הנוכחי התמקד במורות כיתות א-ב, בעוד ששני 

המחקרים הקודמים שצויינו לעיל חקרו אוכלוסיית מורים 

הוצגו  הנוכחי  במחקר  כן,  כמו  בכלל.  יסודי  בבית-ספר 

הקודמים  המחקרים  שבשני  בעוד  פירמידה,  של  גופים 

התייחסו לצורות דו-ממדיות.

שאלה שנייה: . 6.2

של  הלמידה  תהליך  את  ולאפיין  לתאר  ניתן  כיצד 

המורות בנושא פירמידה?

פירמידה  הגוף  הוצג  בו  במפגש  הטיעוני  השיח  בניתוח 

בתוכנית ההכשרה המקצועית, עקבנו אחרי כלל המורות 

קריטיות  ולתכונות  להגדרה  רעיונות  להצמחת  בהקשר 

נמצאו   .DCA ה-  מתודולוגיית  בעזרת  פירמידה  לגוף 

בדיוני  המשתתפות  ידי  על  שהועלו  טיעונים  מספר 

רעיונות  'תפקדו-כמו-היו-משותפים'.  שחלקם  המליאה, 

לתכונות  הנוגעת  מתמטית  פרקטיקה  הצמיחו  אלה, 

נורמטיבי  באופן  פותחה  אשר  פירמידה,  לגוף  קריטיות 

בתוך הקהילה. 

שימוש  עשו  קודמים  מחקרים  ידיעתנו,  למיטב 

של  למידה  תהליכי  להסביר  מנת  על  זו  במתודולוגיה 

תלמידים )תלמידי כיתות ח' או סטודנטים באוניברסיטה( 

 Tabach, Hershkowitz, Rasmussen & Dreyfus,(
 .)2014; Hershkowitz, Tabach & Dreyfus, 2017
זו יש בכוחה להעלות תובנות  אנו מצאנו כי מתודולוגיה 

הנוגעות לידע שמתפקד בקהילה 'כמו היה משותף'  גם 

במקרה של הכשרה מקצועית.

הטיעוני  השיח  של  עקבות  למצוא  ניתן  הנוכחי  במחקר 

במליאה בעבודתו של היחיד. ניתוח השיח הטיעוני הראה 

כיצד תהליך הלמידה במסגרת תוכנית הכשרה מקצועית 
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דוגמאות במסגרת הוראתן בפועל בכיתה.

המחקר הנוכחי סיפק תובנות נוספות לאלה שבספרות 

משפרות  הוראה-למידה  אסטרטגיות  שבו  האופן  לגבי 

שלהם.  הידע  את  ומקדמות  הלומדים  של  ההבנה  את 

כלומר, ניתן ליישם תובנות אלה, על מנת לפתח מודלים 

משופרים בתוכניות להכשרה מקצועית בנושא. כפי שצוין 

טיעוני  שיח  בין  לקשר  אמפיריות  עדויות  קיימות  לעיל, 

במחקר  רואים  אנו  המורות.  ידע  קידום  לבין  במליאה 

בנושא  מורים  להכשרת  תוכניות  על  השלכה  הנוכחי 

חשוב זה. מורי מורים יכולים לזהות את תפקידי הלומדים 

כיחידים שמשתפים חשיבה עם האחרים באותה קהילה, 

כמו-גם, לבסס את התנהגותם בעת דיון מליאה בכיתתם. 

התנהגות כזו של מורי מורים, יכולה להוות מודל שמדגים 

ובהוראה  בלמידה  ניתן לשבור את הדפוס השכיח  כיצד 

בכלל, ולהוביל כיתה לקראת שיח טיעוני.

שייכים  זה  במחקר  המשתתפים  כל  כי  נציין  לבסוף, 

מחקרים  נערכו  לא  בה  בישראל,  הערבית  לאוכלוסייה 

דומים עד כה במסגרת הכשרת מורים. 
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