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דבר המערכת

אנו שמחות להוציא לאור את גיליון 32 של “מספר חזק 

הרלוונטיים  מדורים  לארבעה  מחולק  זה  גיליון   .”2000

להוראת המתמטיקה בכיתות היסוד: 

המדור “מחקר יישומי”, כולל מחקרים שמסקנותיהם 	 

יכולות לעזור למורים להשביח את הוראתם.

סוגיות 	  המתארים  מאמרים  חושבים”,  “רגע  במדור 

המלמדים  למורים  המתאימות  מעניינות  מתמטיות 

בבית ספר יסודי.

מורים 	  של  כתבות  כולל  מהשטח”,  “דיווחים  המדור 

ומורי מורים המספרים על התנסות מעניינת בכיתתם.

במדור “במבט אחר”, מציגים כותבים וכותבות שילוב 	 

לא שגרתי של תכנים מתמטיים שלאו דווקא נמצאים 

יכולים להעשיר את היכולות  בתוכנית הלימודים, אך 

המתמטיות של התלמידים.

המתייחסים  מאמרים  ושני  כתבות  ארבע  כולל  הגיליון 

תוך  המתמטיקה  הוראת  של  תיאורטיים  להיבטים 

וזאת לצד  יישומיים בכיתות היסוד,  התמקדות בהיבטים 

שילובם של כלים ללמידה דיגיטלית או רעיונות ללמידה 

מותאמת אישית.

ותקשורת  מידע  טכנולוגיות  כוללת  דיגיטלית  סביבה 

על  מבוססת  דיגיטלית  בסביבה  למידה  מקוונת. 

נגישות לנתונים ושימוש ביחידות ובחומרי הוראה-למידה 

שיתוף,  חקר,  באמצעות  ידע  הבניית  לשם  מהרשת 

הרחבה והעמקה )משרד החינוך, כאן(. כמו כן, למידה זו 

מאפשרת להעשיר את ארגז הכלים של המורה בהקניית 

מושגים ועקרונות מתמטיים מופשטים. בעידן בו אנו חיים 

הוראה  שיטות  של  בתמהיל  להשתמש  למורה  מומלץ 

התלמיד.  של  הלמידה  חווית  את  להעשיר  כדי  שונות 

לא  מוסף  ערך  בעל  הוא  טכנולוגיים  בכלים  השימוש 

מבוטל בתמהיל הנ”ל.

מושג  זהו  חדש.  מושג  אינה  אישית  מותאמת  למידה 

שנולד בשנות ה-70 של המאה ה-20 ועבר גלגולים רבים. 

התלמיד  חדש:  תוכן  מקבל  זה  מושג  האחרונות  בשנים 

יכול לבחור את התכנים ודרכי הלמידה, את המקום ואת 

הזמן וגם את קצב התקדמותו בתכנים שהוא בחר ללמוד 

אישית  מותאמת  למידה   .)Keefe & Jenkins, 2002(

אינה למידה אישית בלבד אלא יכולה להתרחש כלמידה 

שיתופית בין כמה תלמידים בכיתה )גולדשטיין וזלקוביץ, 

2017(. אחד המאפיינים של למידה מותאמת אישית הוא 

מעוררת  מפעילה,  ומאתגרת,  שיתופית  למידה  סביבת 

עניין ותומכת באינטראקציה בין התלמידים )שם(. מאפיין 

נוסף של למידה זו הוא התחשבות ביכולות האישיות של 

כל תלמיד.

“שימוש  המאמר:  מתפרסם  שימושי”,  “מחקר  במדור 

מרצף  אינטגרלי  כחלק  מתמטיים  ביישומונים 

יריעה”  רחב  מחקר  בסיס  על  המלצות  ההוראה: 

ועמיתיהם. החוקרים  מאת ארנון הרשקוביץ, מיכל טבח 

מציגים ממצאים ומסקנות ממחקר רחב היקף על שימוש 

ביישומונים מתמטיים בהוראה. 

במדור “רגע חושבים”, מתפרסם מאמרם של קורל פרסי 

ואיליה סיניצקי “אחד, שניים – נים”, המציע לחשוב על 

אסטרטגיות שונות לניצחון במשחק המתמטי המפורסם 

“נים”. אומנם במאמר מתואר מהלך עם משחק שולחן, 

אך אפשר להשתמש גם בגרסה הדיגיטלית של המשחק, 

אפליקציית Nim Game או באתרי אינטרנט המקושרים 

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/alon_haagaf/alon9/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.koufothimios.nimgame&hl=iw&gl=US


הוא  “פופיט”  הפופולרי  שהמשחק  נציין  עצמו.  במאמר 

סוג של משחק “נים” )אפשר לקרוא עליו כאן(.

אישית  מותאמת  למידה  של  ליישומה  דוגמאות 

במדור  למצוא  תוכלו  טכנולוגיים  בכלים  שימוש  לצד 

בו.  המתפרסמות  כתבות  בשלוש  מהשטח”   “דיווחים 

בסביבת  חדשניות  פדגוגיות  “הטמעת  הכתבה: 

מיכל  של  עטן  פרי  במתמטיקה”,  עצמאית  למידה 

שני וחיותה רגב, מראה כיצד אפשר לשלב תהליכי חקר 

בהוראת המתמטיקה בעזרת פעילות מותאמת לתלמידים 

 אשר מראה להם את הקשר בין המתמטיקה לבין סביבתם.

אבו  נארימאן  ושל  לוין  תמר  של  נוספות,  כתבות  שתי 

של  ברעיון  להשתמש  אפשר  כיצד  מדגימות  אלהיג’א 

מתמטיקה.  בשיעורי   )escape room( בריחה”   “חדר 

התלמידים  הזו  “מהמתמטיקה  לוין  בכתבה של תמר 

שנבנה  בריחה”  “חדר  מוצג  לברוח”,  ירצו  לא 

לתלמידים  מאפשרת  זו  פעילות   .Wix בסביבת 

המילה.  מובן  במלוא  הדיגיטלית  הלמידה  את   לחוות 

בכתבה “למידה חווייתית באמצעות משחק להוראת 

פעולות החיבור והחיסור בכיתה ב” של נארימאן אבו 

אלהיג’א, מתוארת “קופסת בריחה” - קופסת עץ עם 

מנעול אותו התלמידים צריכים לפתוח באמצעות פתרון 

שאלות ברמות חשיבה שונות.

במדור “במבט אחר”, מוצגת כתבה של כרמית בנבנישתי 

“פיתוח חשיבה לוגית כחלק משיעורי המתמטיקה”. 

שונות  לפעילויות  דוגמאות  להציע  היא  זו  כתבה  מטרת 

כחלק  לשלב  ניתן  אותן  לוגית,  בחשיבה  שעוסקות 

הספר  בבית  הגבוהות  בכיתות  המתמטיקה  מהוראת 

היסודי.

העת  כתב   2017 מינואר  שהחל  להזכיר  ברצוננו  לסיום, 

“מספר חזק 2000” הוא כתב עת שפיט היוצא לאור אחת 

לשנה ומופיע ברשימת כתבי עת שפיטים שמתפרסמת 

המועצה  )ות”ת( של  ותקצוב  לתכנון  הוועדה  ידי  על 

להשכלה גבוהה.  

קריאה מהנה!
פרופ’ ראיסה גוברמן - עורכת כתב העת

ד”ר אתי נוי - מנהלת מרכז מורים

 תגובותיכ לכתב העת, 
חשובות לנו מאוד.

נא מלאו את טופס המשוב.
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מהמתמטיקה הזו התלמידים לא ירצו לברוח
הפתרונות  אחד  וחדשנית?  חווייתית  ללמידה  “משעמם”  תרגול  נהפוך  כיצד 
זו.  בכתבה  שמודגם  כפי  שונים  בנושאים  בריחה  חדר  תכנון  הוא  האפשריים 
אפשר גם להציע לתלמידים לתכנן בעצמם חדרי בריחה. רעיונות נוספים לחדרי 

בריחה תוכלו למצוא, לדוגמה כאן.

למידה חווייתית באמצעות משחק להוראת פעולות החיבור והחיסור 
בכיתה ב’

גם תלמידים צעירים יכולים להתנסות בחדרי בריחה. בכתבה זו מוצגת דוגמה 
ב’.  בכיתה  וחיסור  חיבור  של  תרגול  שמטרתה  בריחה”  “קופסאות  לפעילות 
חבריהם  עבור  חידות  מחברים  מכן  ולאחר  החידות  את  פותרים  התלמידים 

לכיתה. אפשר למצוא רעיונות נוספים לחדרי בריחה באינטרנט, לדוגמה כאן. 

פיתוח חשיבה לוגית כחלק משיעורי המתמטיקה
את  מתמטית.  הנמקה  ויכולת  חשיבה  לפתח  מאפשר  לוגיות  בטענות  עיסוק 
משחק  לבנות  או  בכיתה  כמרכזון  להציג  אפשר  במאמר  המוצעות  הפעילויות 
אינטראקטיבי בסביבה אינטרנטית מתאימה )לדוגמה, Bingo Backer(. בנוסף, 
אפשר להיעזר בפעילויות מסוג זה הנמצאות באתר של מרכז מורים. לדוגמה,  

המלצ”ה – לוגיקה וסדר.

ההוראה:  מרצף  אינטגרלי  כחלק  מתמטיים  ביישומונים  שימוש 
המלצות על בסיס מחקר רחב יריעה

למורים  מאפשרים  אלה  מממצאים  העולות  והמסקנות  המחקר  ממצאי 
המלמדים מתמטיקה בבית ספר יסודי ללמוד על שיקולים לבחירת יישומונים 
רחב  הוא  השונות  באפליקציות  השימוש  כיום  מושכלת.  בצורה  בהם  ושימוש 
ביותר והמאמר פורס לפנינו את מגוון השיקולים שיש לקחת בחשבון בבחירת 

אמצעי המחשה באופן כללי ויישומונים וסרטונים בפרט.

אחד, שניים - נים
אנשי חינוך מתמטי מדברים הרבה על חשיבות בחירת אסטרטגיה נכונה לפתרון 
דידקטיים(  משחקים  עם  להתבלבל  )לא  מתמטיים  משחקים  שילוב  בעיות. 
נוסף  כלי  מהווים  במאמר,  שמודגם  כפי  במשחק  לניצחון  אסטרטגיות  וניתוח 

לפיתוח היכולת לפתור בעיות בדרכים שונות.

הטמעת פדגוגיות חדשניות בסביבת למידה עצמאית במתמטיקה
ותוצריה.  הלמידה  על  אחריות  מספיק  לתלמידים  מעבירים  אנחנו  תמיד  לא 
דוגמה לפעילות בה האחריות על הלמידה עוברת לתלמידים.  בכתבה מוצגת 
שאלות למחשבה: באילו דרכים נוספות אפשר להפעיל את התלמידים בלמידה 

עצמאית? האם רק בנושא “חקר נתונים” הלמידה העצמאית אפשרית?
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https://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_k2&view=item&id=1854:independence-day-escape-box
http://www.math.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2041327
https://bingobaker.com/
https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/hamlaza/hamlaza10-heb.pdf


מספר חזק 2000 | גיליון מספר 32 | אוגוסט 2021   עמוד 10   

שימוש ביישומונים מתמטיים כחלק 
 אינטגרלי מרצף ההוראה:

המלצות על בסיס מחקר רחב יריעה

 ד”ר ארנון הרשקוביץ, פרופ’ מיכל טבח, 
 ד”ר ענת כהן, אודליה צאיידה, 

 רינת אלמוזלינוס צור, איתן בן חיים, 
אריק גולדשטיין, לבנת חלווה, עדן כתאני, 

 שירן מיכאלי, אסף מקמיל, גל נקש, 
אורית עזרא, דרור קורפרו, אורלי קליין-לטוכה

 בית הספר לחינוך, 
אוניברסיטת תל אביב 

פרופ’ קובי גל, בן לוי, ד״ר אבי סגל
 הפקולטה למדעי ההנדסה, 

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

מחקר יישומי
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מסוים  בסוג  עסק  כאן,  עליו  מדווחים  שאנו  המחקר 

המתמטיקה,  בהוראת  הנפוץ  דיגיטליים  כלים  של 

מקוונים  יישומונים   .)Heath, 2002( יישומונים  היינו 

אינטרנט,  מבוססי  יישומונים  הם  מתמטיקה  ללמידת 

דינמיים ובעליי ייצוג חזותי, אשר מציעים סביבת למידה 

מיומנויות  ותרגול  מושגים  ללימוד  אינטראקטיבית 

בנושא  עוסק  יחיד  יישומון  כלל,  בדרך  במתמטיקה. 

קצר.  בזמן  להשלמה  ניתנת  בו  והפעילות  מצומצם 

את  ומערבים  חזותיים  אלמנטים  משלבים  יישומונים 

עשוי  בהם  שימוש  ולכן  הפעילות,  במהלך  התלמידים 

ולסייע  הלומדים  של  המוטיבציה  רמת  את  להעלות 

 Demir, 2013; Hershkowitz et al.,( בתהליך הלמידה

)2017; Uwurukundo et al., 2020
רבים,  מתמטיים  יישומונים  פותחו  האחרונות,  בשנים 

מהווה  מהן  אחת  שכל  רבות  פלטפורמות  הוקמו  ואף 

מאגר גדול של יישומונים מתמטיים. במצב זה, נדרשים 

מתוך  להם  המתאימים  היישומונים  את  לבחור  מורים 

השפע הקיים. מצב זה עלול להקשות על המורים למצוא 

במהירות ובקלות את המשאב המתאים להוראתם. לכן, 

בחינוך  היישומונים  תרומת  אודות  העדויות  ריבוי  למרות 

נמוכה.  נותרה  בפועל  שלהם  האימוץ  רמת  מתמטי, 

כי על מנת להשיג שילוב  בנוסף, קיימת הסכמה רחבה 

מתוכננות  להיות  צריכות  והלמידה  ההוראה  מוצלח, 

צריך  המורה  מתמטיים,  ביישומונים  לשימוש  היטב 

צריכים  והיישומונים  אפקטיבי  באופן  הלמידה  על  לנצח 

ועקבי  שיטתי  באופן  הלימודים  בתוכנית  שזורים  להיות 

.)Drijvers et al., 2010; Kapon et al., 2019(

פרויקט  במהלך  שעלו  תובנות  מרכזים  אנו  זה  במאמר 

ביישומונים  בשימוש  שעסק  יריעה  רחב  ופיתוח  מחקר 

צוות  של  המומחיות  תחומי  ההוראה.  ברצף  מתמטיים 

ניתוח  מתמטי,  חינוך  כללו:  במחקר  הראשיים  החוקרים 

תקציר 

רחב- ופיתוח  מחקר  פרויקט  מסכמים  אנו  זה,  במאמר 

יישומונים  בשילוב  ועסק  שנים  שלוש  שנמשך  יריעה, 

מתמטיים ברצף ההוראה. מטרתו העיקרית של המחקר 

יישומונים  לשילוב  בנוגע  משמעותי  שינוי  לעודד  הייתה 

יתייחסו  שמורים  מנת  על  המתמטי,  בחינוך  מתמטיים 

ויעשו  ההוראה,  ברצף  מרכזי  משאב  כאל  ליישומונים 

צפוי  זה  שינוי  זמן.  לאורך  ומובנה  שיטתי  שימוש  בהם 

שעושים  התלמידים  של  הלמידה  דפוסי  על  להשפיע 

ופיתוח,  מחקר  כלל  הפרויקט  אלו.  ביישומונים  שימוש 

למידה  בניתוח  שימוש  כולל  מתודולוגיות,  מגוון  ושילב 

מבוססי  אלגוריתמים  ופיתוח   )learning analytics(

על  מדווחים  אנו   .)machine learning( מכונה  למידת 

הוראה  מן הפרויקט בהיבטים של  הממצאים העיקריים 

בהמלצות  מסכמים   - שעלו  לתובנות  ובהמשך  ולמידה, 

מעשיות לאנשי הוראת המתמטיקה.

מילות מפתח: 
קבלת  מותאמת-אישית,  למידה  מטה-דאטה,  מתמטיים,  יישומונים 

)learning analytics( החלטות מבוססת-נתונים, ניתוח למידה

מבוא. 1

לשכיח  הפך  הוראה  לצורך  טכנולוגיים  בכלים  שימוש 

את  בחשבון  לקחת  מבלי  כזה,  שימוש  זאת,  עם  בימינו. 

לא  עשוי  הטכנולוגיה,  שבשילוב  הפדגוגי  המוסף  הערך 

להניב רווח חינוכי משמעותי ועלול לפספס את המטרה 

על  יתר  הלמידה.  בתהליך  הטכנולוגיה  שולבה  שלשמה 

כן, למרות השקעות ניכרות במחשבים, בחיבורי אינטרנט 

לכך  מוצקות  עדויות  עדיין  אין  חינוכי,  לשימוש  ובתוכנה 

ששימוש מוגבר במחשב בקרב תלמידים מוביל לציונים 

 Cheung & Slavin, 2013;( במתמטיקה  יותר  טובים 

.)Drijvers, 2015; OECD, 2015

 שימוש ביישומונים מתמטיים כחלק אינטגרלי מרצף ההוראה:
המלצות על בסיס מחקר רחב יריעה

 ארנון הרשקוביץ, מיכל טבח, ענת כהן, קובי גל, אודליה צאיידה, רינת אלמוזלינוס צור, 
 איתן בן חיים, אריק גולדשטיין, לבנת חלווה, עדן כתאני, בן לוי, שירן מיכאלי, אסף מקמיל, 

גל נקש, אבי סגל, אורית עזרא, דרור קורפרו, אורלי קליין-לטוכה
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כדי  נדרשים להצליח במשימה  תשובותיהם. התלמידים 

להמשיך למשימה הבאה; לחילופין, לאחר מספר ניסיונות 

כושלים ניתן להמשיך למשימה הבאה. בתום השלמת כל 

המשימות השייכות לאותו היישומון, מקבלים התלמידים 

בכלל  הצלחתם  מידת  את  המשקף   ,5-1 בין  ניקוד 

מספר  נדרשות  כלל,  בדרך  היישומון.  באותו  המשימות 

ורק  אחד,  ביישומון  המשימות  כל  של  להשלמתן  דקות 

היישומונים  אוסף  ליישומון הבא.  לעבור  ניתן  מכן  לאחר 

הנדרש לביצוע על ידי התלמידים נקבע על ידי מוריהם.

הסביבה כולה משלבת מרכיבים משמעותיים של ִמְׂשחּוק 

והם: 

אנפין: . 1 בזעיר  כמשחקים  מעוצבים  היישומונים 

דמויות  משלבים  סיפורי,  נרטיב  כוללים  הם 

משעשעות, אנימציות ופסקול, והתלמידים נדרשים 

לאינטראקציה עמם, לדוגמה, על ידי גרירת עצמים 

או הצבעה על עצמים. 

מתן . 2 תגמולים:  מערכת  כולל  בסביבה  השימוש 

אנימציה  בהופעת  מלּוֶוה  במשימה,  נכונה  תשובה 

של זיקוקין די-נור ובאפקט קולי מתאים, הניקוד על 

יישומון מופיע באמצעות כוכבים צבעוניים, ובמידה 

)לדוגמה,  משבחת  מילה  מופיעה  גבוה,  והניקוד 

“מדהים”(. 

ויזואלי . 3 באופן  ממוסגרת  כולה  בסביבה  הפעילות 

כהתקדמות במסלול על גבי מפה, והניקוד על כל 

יישומון מופיע באופן בולט על המפה. 

להצלחתם . 4 ובהתאם  בסביבה  הפעילות  כל  במשך 

מיוחדים:  “פרסים”  התלמידים  צוברים  ביישומונים, 

בו  מקוון  ב”אלבום”  הנאספות  וירטואליות  דמויות 

יכולים התלמידים לבקר בכל עת.

חשיבה  ברמת  הינם  זו  במערכת  היישומונים  מרבית 

הנלמד  החומר  של  והבנה  ידע  הדורשת   נמוכה, 

ליישומון  דוגמה   .)Avital & Shettleworth, 1968(

ברמת חשיבה נמוכה: על המסך מוצג שובך ובו חלק מן 

התאים מאוכלוסים על ידי ציפורים; התלמידים נדרשים 

לציין מהו אחוז התאים בהם יש ציפורים. דוגמה ליישומון 

כוסות  שתי  מוצגות  המסך  על  גבוהה:  חשיבה  ברמת 

ברז  יש  ובנוסף  בלבד,  מהן  אחת  של  הנפח  נתון  כאשר 

מים; התלמידים צריכים לגלות מהו נפח הכוס השנייה, 

למידה  במשאבי  שימוש   ,)learning analytics( למידה 

ולמידת מכונה )machine learning(. כפועל יוצא מכך, 

היה המחקר אשר נמשך שלוש שנים, מקיף ומגוון, ועסק 

במתודולוגיות  שימוש  תוך  הוליסטי  באופן  הנדון  בנושא 

שונות. שאלות המחקר העיקריות בהן עסקנו הן אלו:

היבטים של למידה . 1

כיצד מתאפיינים שימושי תלמידים ביישומונים . 1.1

בהיבטים של מעורבות, התמדה והצלחה?

מהי התרומה של שימוש ביישומונים לידע . 1.2

המתמטי של התלמידים?

היבטים של הוראה. 2

כיצד לסייע למורים לשלב ביעילות יישומונים . 2.1

ברצף ההוראה?

כיצד ניתן להתאים לתלמידים מסלולי למידה . 2.2

אישיים המבוססים על יישומונים?

כיצד לשלב יישומונים באופן מובנה ברצף . 2.3

ההוראה, בהתאם לתפיסה החינוכית של המורה?

כיצד חשיפה לנתוני השימוש ביישומונים . 2.4

מתמטיים מקדמת התפתחות מקצועית של 

מורים?

בשל מורכבות הפרויקט, ובפרט לאור העובדה שקיימנו 

מסגרות  על  נשענו  אשר  רבים,  מחקרים  במסגרתו 

שונות,  במתודולוגיות  שימוש  ועשו  שונות  מושגיות 

החלטנו לדווח עליו כאן במבנה ייחודי. לפיכך, נציג להלן 

ממצאים הנוגעים לשאלות המחקר, כאשר בכל תת-פרק 

המתודולוגיות  את  נציג  לו,  הרלוונטית  לספרות  נתייחס 

בהן נקטנו ונדון בממצאים. לסיום, נציג המלצות מעשיות 

הנובעות מן הממצאים.

ממצאים. 2

היבטים של למידה. 2.1

ביישומונים  שימוש  בעת  למידה  לחקור  מנת  על 

למידה  בסביבת  תלמידים  פעילות  ניתחנו  מתמטיים, 

יישומונים  מאות  המכילה  מתמטיקה,  ללימוד  מקוונת 

)א’-ו’(,  היסודי  הספר  בית  לגילאי  מונפשים  מתמטיים 

בכל הנושאים הנלמדים בתוכנית הלימודים. בכל יישומון 

לגבי  מיידי  משוב  מקבלים  והתלמידים  משימות  מספר 
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של  פעילות  תיעדו  זה  במחקר  ששימשו  הנתונים  עיקר 

התחברו  התלמידים  מישראל.  א’-ו’  בכיתות  תלמידים 

משרד  של  הדיגיטליות  במערכות  הלמידה  לסביבת 

החינוך, באמצעות שם המשתמש והסיסמה המשמשים 

השתמשו  התלמידים  אלו.  במערכות  להזדהות  אותם 

תשע”ח  הלימודים  שנת  במהלך  הלמידה  בסביבת 

שהתקיימה  המתמטיקה”  ב”אליפות  כולל   ,)2017/18(

שהשתמשו  מי  כל  את  כלל  המדגם  השנה.  באותה 

מכיתות  תלמידים  כ-230,000  תקופה,  באותה  במערכת 

)לדוגמה,  שהיא  תצורה  בכל  בישראל,  ספר  בבתי  א’-ו’ 

שימוש מונחה בכיתה, שימוש חופשי במעבדת מחשבים, 

כ-250  כלל  היומן  קובץ  בית(.  שיעורי  במסגרת  שימוש 

חיתוכים  בוצעו  שונים,  ניתוחים  לצורך  פעולות.  מיליון 

רמת  גיל,  שכבות  פי:  על  הנתונים  קובץ  של  שונים 

החשיבה של היישומון, מועד הלמידה, או הנושא בו עוסק 

היישומון.

מעורבות, התמדה והצלחה )שאלת מחקר 1.1(. 2.1.1

מניתוח הנתונים באוכלוסיית המחקר כולה נמצא כי ככל 

שעולה גיל התלמידים, יורדים הישגיהם ביישומונים )על 

בהישגי  הבדלים  ישנם  וכי  שקיבלו(,  הניקוד  בחינת  פי 

ביישומונים  בפרט,  היישומונים;  נושאי  לפי  התלמידים 

להישגים  בממוצע,  התלמידים  הגיעו  מספרים  בנושא 

הנמוכים  להישגים  גיאומטריה  ובנושא  ביותר,  הגבוהים 

הגיאומטריה  נושא  כללי,  שבאופן  לציין  חשוב  ביותר. 

 Barrantes &( נחשב כקשה במיוחד ללמידה ולהוראה

 ,)Blanco, 2006; Hock et al., 2015; Rodd, 2013
ה’  כיתה  תלמידי  כי  עולה  בעבר  מיצ”ב  מבחני  ומניתוח 

בנושאים  מאשר  יותר  בגיאומטריה  בשאלות  מתקשים 

מעניין   .)2010 החינוך,  )משרד  במתמטיקה  האחרים 

לניקוד  יישומון  בין משך העבודה על  נמצא קשר  לא  כי 

יכול לשמש כמדד פשוט  ולפיכך משך העבודה אינו  בו, 

לקושי. 

בנוגע להיבטים של התמדה )או אי-התמדה(: התלמידים 

הפסיקו  כלומר  המקרים,  מן  בכמחצית  יישומון  נטשו 

כל  את  השלימו  בטרם  ביישומון  פעילותם  את  במכוון 

המשימות בו. זאת ועוד, מספר הפעמים בהם נטשו יישומון 

הגיל. ההסבר לתופעה  והתחילו אותו מחדש, עולה עם 

וריקונן  בכוסות  מים  מילוי  הכוללת  חקירה  באמצעות 

מאחת לשנייה. ראו איור 1.

 איור 1 

הנחקרת,  הלמידה  מסביבת  יישומונים  מתוך  מסך  צילומי 

המדגימים רמות חשיבה נמוכה )למעלה( וגבוהה )למטה(.

באיזה אחוז מהתאים יש ציפורים?

ליטרמהו הנפח של הכוס הקטנה?

 )log file( יומן  קובץ  היה  התבססנו  עליו  המחקר  כלי 

המתעד את פעולות התלמידים באופן אוטומטי ושוטף. 

ובין אם  בין אם הושלם   - היישומון  לאחר פעולה ברמת 

ננטש - נוספת שורה לקובץ היומן המתעדת את הפעולה 

בשלושה ממדים: 

מבצע הפעולה - קוד התלמיד, שכבת לימוד, קוד א. 

בית ספר; 

 מהות הפעולה - קוד היישומון, ניקוד ביישומון ]5-1[, ב. 

שיעור התשובות הנכונות לאורך היישומון ]1-0[; 

בקבצים ג.  השימוש  ושעה.  תאריך   - הפעולה  זמן 

והוא  האחרון,  בעשור  גבר  החינוכי  במחקר  כאלו 

למידה  בניתוח  המחקר  מתחום  כחלק  היום   מוגדר 

.)Lang et al., 2017( )learning analytics(
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בהשוואה לשימוש במהלך שעות בית הספר, התלמידים 

נוטים להתאמץ יותר להשיג ניקוד גבוה. תופעה זו בולטת 

בעיקר בקרב בני השכבות הנמוכות )א’-ג’(.

בחינה על פי ֶהְקֶׁשר הבעיה

של  ההקשר   - נוסף  תלוי  בלתי  משתנה  בחנו  במקביל, 

נובע מן הנרטיב  הבעיה, כפי שמוצג ללומדים: ההקשר 

את  שבו.  הגרפיים  האלמנטים  ומן  ביישומון  המוצג 

ההקשרים של כ-730 בעיות מכ-150 יישומונים במערכת 

סיווגנו ל- “מציאותי” )לדוגמה, כניסת יונים לשובכים, או 

חלוקת פיצה לילדים(, “דמיוני” )לדוגמה, חלוקת עצמים 

למפלצות, או התמצאות על גבי מפת אוצר( ו”מתמטי” 

)לדוגמה, מדידת מצולעים, או קביעת מיקום מספר על 

ישר המספרים(.

ממצאי המחקר הראו שבעיות בהקשר מציאותי ודמיוני, 

בהשוואה לבעיות בהקשר מתמטי, התאפיינו במעורבות 

זמן  משך  גבוהה,  )חזרתיות  הלומדים  של  יותר  גבוהה 

נמצאו  לא  נמוך(.  נטישה  אחוז  להשלמה,  יותר  ארוך 

במשימות  הלומדים  התנהגות  בין  מובהקים  הבדלים 

זה  ממצא  דמיוניות.  בבעיות  להתנהגותם  מציאותיות 

את  הדגישו  אשר  קודמים,  למחקרים  בהלימה  נמצא 

 Clarke( מתמטיות  בבעיות  ההקשר  של  חשיבותו 

מאידך,   .)& Roche, 2018; Laurens et al., 2018
לבעיות  בהשוואה  ודמיוני,  מציאותי  בהקשר  בבעיות 

בהקשר מתמטי, הגיעו התלמידים להישגים נמוכים יותר. 

מחקרים קודמים העלו ממצאים סותרים בנוגע לקשרים 

בין ֶהְקֶׁשר הבעיה לבין ההישגים בה.

חשיבותו של הממשק הגרפי

Ben-( הגרפי  הממשק  לשאלת  הקדשנו  נפרד  מחקר 

Haim et al., 2019(. במחקר השתתפו כ-290 תלמידי 
כיתות ה’-ו’ משלושה בתי ספר שונים במרכז הארץ, אשר 

חולקו באקראי לקבוצת “הנפשה” או לקבוצת “סכימטי”. 

בהם  ליישומונים  נחשפו  “הנפשה”  קבוצת  תלמידי 

הממשק הגרפי כלל דמויות ועצמים לצד סיפור מלווה, 

בעוד תלמידי קבוצת “סכימטי” נחשפו ליישומונים בעלי 

עצמים  כלל  הגרפי  הממשק  בהם  זהה  מתמטי  תוכן 

פשוטים ללא סיפור מלווה )ראו דוגמה באיור 2(.

תלמידי  בממוצע,  כי,  עולה  במערכת  פעילותם  מניתוח 

קבוצת “סכימטי” הגיעו להישגים גבוהים יותר מתלמידי 

זו נעוץ, ככל הנראה, ברצונם של התלמידים לשפר את 

התלמידים,  גיל  שעולה  ככל  ואכן,  במערכת;  הישגיהם 

המקסימלי  לניקוד  המינימלי  הניקוד  בין  ההפרש  גדל 

נטישה  אחרי  )כלומר,  ביישומון  פעילות  ברצף  שהשיגו 

שלו וחזרה אליו, לפעמים יותר מפעם אחת(. התנהגות זו 

היא, ככל הנראה, תולדה של המרכיב המשחוקי הבולט 

במערכת הנחקרת. התנהגות זו נתמכת על ידי מחקרים 

מעורבות  מגביר  הלמידה  של  משחוק  כי  שהראו  רבים 

 Zainuddin et al.,( ומוטיבציה, ובהמשך לכך גם הישגים

.)2020
בחינה על פי רמות חשיבה של היישומונים

מרמות  ביישומונים  הפעילות  בחקר  להעמיק  כדי 

בבית  הגבוהות  הגיל  שונות, התמקדנו בשכבות  חשיבה 

הספר היסודי )ה’-ו’(. מצאנו כי הישגים ושיעורי השלמה 

ביישומונים מרמת חשיבה נמוכה היו גבוהים יותר מאלו 

בנוסף,  גבוהה.  חשיבה  מרמת  ביישומונים  שנרשמו 

היישומונים מרמת חשיבה נמוכה, בהשוואה ליישומונים 

גבוהה  חזרה  במידת  התאפיינו  גבוהה,  חשיבה  מרמת 

ואילו בקרב תלמידי כיתות  ו’  יותר בקרב תלמידי כיתות 

מתווספים  אלו  ממצאים  על  הפוכה.  מגמה  נרשמה  ה’ 

ִמְתאמים נמוכים בין הישגים ומידת חזרה בשתי שכבות 

כי  מציעים  אנו  לפיכך,  החשיבה.  רמות  ובשתי  הגיל 

ההבדלים בין הפעילות ביישומונים מרמות חשיבה שונות 

ממשתנים  אלא  קוגניטיביים,  ממשתנים  נובעים  לא 

 Haleva et al.,( מוטיבציוניים  או  מטה-קוגניטיביים 

וחזרה  השלמתו  לפני  יישומון  הפסקת  כי  ייתכן   .)2021
ניקוד  להשיג  שנועדה  מניפולציה  של  סוג  הינה  עליו, 

 Baker( גבוה, תופעה שהודגמה בעבר במערכות דומות

et al., 2008(, אם כי לא בהיקפים כפי שנצפו אצלנו.
זמן  פי  על  התלמידים  בפעילות  הבדלים  גם  בחנו 

השימוש: במשך שעות הלימודים בבית הספר, או מחוץ 

כי,  מצאנו   .)2019 כהן,   & )מקמיל  הלימודים  לשעות 

לשעות  מחוץ  בלמידה  התלמידים  הישגי  כללי,  באופן 

הלימודים גבוהים יותר מאשר הישגיהם בלמידה במשך 

הם  בהם  הפעמים  מספר  במקביל,  הלימודים.  שעות 

לשעות  מחוץ  הוא  אף  גבוה  יישומון  כל  לפתור  מנסים 

בעת  כלומר,  הלימודים.  שעות  במשך  מאשר  הלימודים 

הלימודים,  לשעות  מחוץ  במערכת  משתמשים  שהם 
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בהתייחס  ספר  בתי  של  רחב  מדגם  באמצעות  זאת 

הנתונים  ה’.  בשכבת  התמקדות  ותוך  תשע”ז,  לשנה”ל 

ששימשו למחקר זה מתייחסים לשתי תקופות זמן:

החלטת . 1 פי  )על  השנה  במהלך  שוטף  שימוש 

המורה(.

המתמטיקה, . 2 משחקי  אליפות  במהלך  שימוש 

ייעודית  בסביבה  המשתתפים  שיחקו  במהלכה 

האליפות  השנתי.  הלימוד  חומר  כל  את  שכללה 

התקיימה כחודשיים לפני מועד המיצ”ב.

של  המצטבר  הניקוד  הוא  שנבחן  העיקרי  המשתנה 

הספר.  בית  ברמת  סכמנו  אותו  במערכת,  התלמידים 

נורמלית,  התפלג  לא  המצטבר  הניקוד  שמשתנה  כיוון 

ובפרט  א-פרמטריים,  סטטיסטיים  במבחנים  השתמשנו 

בקורלציית ספירמן.

מן הנתונים עולה כי ככל שעולה הניקוד המצטבר השנתי 

– עולים ההישגים במיצ”ב, בתחומי המתמטיקה והשפה; 

במיצ”ב  האנגלית  לתחום  בהתייחס  נמצא  לא  זה  קשר 

)N=235(. תמונה דומה עולה בהתייחס לניקוד המצטבר 

בתחרות )N=229(; כאשר שלטנו ברקע החברתי-כלכלי 

של בית הספר, מצאנו כי בהתייחס לתחום המתמטיקה 

המצטבר  הניקוד  שעולה  ככל   - דומה  קשר  מתקיים 

בתחרות עולים ההישגים במיצ”ב. קשר זה לא מתקיים 

בהתייחס לתחומי השפה והאנגלית במיצ”ב.

משפר  מתמטיים  ביישומונים  שימוש  האם  כך,  אם 

ה-  הספר  בתי  שמא  או  במתמטיקה,  המיצ”ב  ציוני  את 

“חזקים” במתמטיקה הם אלו אשר עושים שימוש נרחב 

במערכת? כדי להפריך את הפרשנות השנייה, נשים לב 

נמצאים  ואנגלית  שפה  במתמטיקה,  המיצ”ב  נתוני  כי 

במתאם חיובי אלו עם אלו – כלומר, כאשר האחד מהם 

עולה, גם האחר עולה; נתוני הפעילות באתר מתואמים 

הקשרים  ובשפת-אם,  במתמטיקה  הישגים  עם  חיובית 

 Grimm,( בין מתמטיקה לשפת-אם כבר הודגמו בעבר 

Monroe, 1996; Sarama et al., 2012 ;2008) - ולא 
הציונים  בעבור  רק  באנגלית;  הישגים  עם  מתואמים 

במתמטיקה מצאנו מודל מובהק שלקח בחשבון גם את 

אלו  הספר.  בית  רקע  על  שליטה  תוך  הפעילות,  נתוני 

  יחדיו עשויים להעיד על קשר נסיבתי - פעילות באתר

הישגים.

בקרב  במיוחד  שהתבטא  ממצא  “הנפשה”,  קבוצת 

עלול  גרפי  שעושר  עולה  מכאן  המתקשים.  התלמידים 

יישומונים  באמצעות  בלמידה  תלמידים  על  להקשות 

העיבוד  מכושר  הדבר  נובע  הנראה,  ככל  מתמטיים. 

המוגבל של המוח האנושי; כלומר, הצורך לעבד אנימציה 

 Kalyuga( מורכבת בא על חשבון עיבוד התוכן המתמטי

et al., 2000(. מעניין שלא נמצא הבדל בין שתי הקבוצות 
בהתייחס למידת ההנאה מן היישומונים.

איור 2. 
ממשק מונפש )למטה, קבוצת “אנימציה”( וממשק פשוט 

)למעלה, קבוצת “סכימטי”( בעבור אותו התוכן המתמטי.

כמה כדורים יש בקופסה האדומה?
לחץ על כל קופסה כדי לגלות מה 

בתוכה.
י ִסַיְמִתּ

כאן יש 5 כדורים 
פחות מאשר 

בקופסה הצהובה

כמה
לחצו על ראשה של כל מפלצת כדי ללמוד על כמות 

ה-       שלה.

ייש לפלוני? ִסַיְמִתּ

יש לי 5
פחות מאשר 

לנוקי

תרומה לידע המתמטי )שאלת מחקר 1.2(. 2.1.2

לידע  אלו  ביישומונים  השימוש  של  התרומה  שאלת 

משתנים  בין  הקשרים  לניתוח  מעבר  עולה  המתמטי, 

שונים, המתארים את אופי הלמידה באמצעות יישומונים 

דפוסי  את  בחנו  זו,  סוגיה  לבחון  בבואנו  מתמטיים. 

הפעילות בסביבת למידה זו אל מול נתוני מיצ”ב; עשינו 
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את  כוללים  החינוכיים  ההיבטים  וטכנולוגיים.  חינוכיים 

פרופיל הלומדים, תוכנית הלימודים והתייחסות לשיטות 

ההוראה; ההיבטים הטכנולוגיים כוללים דרישות טכניות 

ומאפייני היישומון. 

מסגרת מושגית זו שימשה בסיס למחקר שכלל ראיונות 

עומק עם 18 מורות למתמטיקה בבתי ספר יסודיים, אשר 

אנימציה  בסרטוני  או  מתמטיים  ביישומונים  משתמשות 

הקשורים  השונים  בשלבים  עסקו  הראיונות  בכיתותיהן. 

לשילוב יישומונים ברצף ההוראה: חיפוש, בחירה, הפעלה 

ומשוב על ההפעלה. התרכזנו במטא-דאטה בו המורות 

וגם במטא-דאטה  יישומונים  עושות שימוש בעת שילוב 

הראיונות,  לניתוח  בהמשך  זה.  תהליך  לטייב  שעשוי 

מיטבית  בבחירה  למורים  לסייע  פיתחנו מחוון שמטרתו 

לשים  חשוב  שלהם.  ההוראה  לרצף  המתאים  ביישומון 

לב: המחוון לא בא כדי להמליץ על יישומון מסוים, אלא 

כדי לסייע למורים לבחור את היישומון המיטבי בהתאם 

הטכנולוגיים  והתנאים  שלהם  הפדגוגיים  לשיקולים 

שאלות  לשאול  המורים  את  לעורר  מטרתו  שברשותם. 

להקשר  בהתאם  עליהן  לענות  להם  ולאפשר  מכוונות, 

המדויק בו הם עובדים. 

הפעלת המחוון מתבצעת במספר שלבים.

הסינון  וחיפוש.  ראשוני  סינון  כולל  הראשון  השלב 

פדגוגיים  לשיקולים  בהתאם  מתבצעים  והחיפוש 

השיקולים  המורים.  את  המנחים  טכניים  ושיקולים 

הפדגוגיים הם: נושא הפעילות, שכבת הגיל, ידע קודם 

מאפייני  הרשאות,  הם:  הטכניים  השיקולים  נדרש; 

הקובץ ודרישות המדיה. שלב ראשון זה כולל בתוכו את 

מכלול ההיבטים אליהם נדרשים המורים בבואם לבחור 

המקצועי  הידע  כלולים  זה  היבטים  במכלול  ביישומון. 

הצרכים  המתמטית,  המטרה  אישיותם,  שלהם, 

הפדגוגיים שלהם, ועוד. בשלב זה המורים מגדירים את 

והתזמון  ההוראה  אופן  ביישומון,  לשימוש  היעד  קהל 

של שילובו ברצף ההוראה. בסופו של שלב זה, יש בידי 

המורים אוסף יישומונים רלוונטיים.

ארבעה  פי  על  מדוייקת,  התאמה  נדרשת  השני  בשלב 

ממדים ראשיים:

יש . 1 זה  בממד  היישומון?  מיועד  למי  היעד.  קהל 

לקחת בחשבון במשולב את מאפייני הלומדים כגון: 

זו  רק  היא  אפקטיבית  שנמצאה  הפעילות  ועוד,  זאת 

שהתרחשה במסגרת אליפות המתמטיקה. אנו מציעים 

שני הסברים והם: ראשית, האליפות כללה את כל חומר 

גבוה  ניקוד  והשיגו  שהתאמצו  שתלמידים  כך  הלימוד, 

יותר נחשפו לתכנים רבים יותר. שנית, הפעילות במהלך 

האליפות מלווה במוטיבציה גבוהה וברגשות עזים, אשר 

 Murayama et al., 2013; Pekrun( ללמידה  תורמים 

.)et al., 2017
נזכור כי מרבית היישומונים במערכת הינם מרמת חשיבה 

חשובה:  מסקנה  אלו  מממצאים  עולה  ולפיכך  נמוכה 

נמוכות  ברמות חשיבה  בתרגול  זמן משמעותי  השקעת 

עשויה לקדם הצלחה ברמות חשיבה גבוהות. הסיבות לכך 

עדיין לא נקבעו בוודאות. ישנן השערות כי הדבר נובע מן 

 Xie & Bradshaw,( העזרה במהלך הפעילות המקוונת

 )visualizations( בַהְחָזיֹות  מהשימוש  או   ,)2008
כמו   .)Rajan et al., 2015(  )animations( וַהְנָּפׁשֹות 

משכלל  הנמוכות  החשיבה  ברמות  התרגול  כי  ייתכן  כן, 

את המרכיב האלגוריתמי, והדבר מסייע במענה לשאלות 

הדורשות רמת חשיבה גבוהה יותר שעדיין מכילות מרכיב 

ראשוני אלגוריתמי.

היבטים של הוראה. 2.2

בחירת יישומונים מתמטיים לשילוב ברצף . 2.2.1
ההוראה )שאלת מחקר 2.1(

במקרים רבים, מאגרים המאגדים יישומונים מתמטיים - 

- מכילים  כמו מאגרים של משאבי למידה רבים אחרים 

שאינו  אודותיהם  על  מידע  וגם  עצמם  היישומונים  את 

גיל  חלק מן היישומון; לדוגמה, נושא ותת-נושא, שכבת 

מטא-דאטה,  המכונה  זה,  מידע  קושי.  רמת  או  ייעודית, 

יכול לשמש מורים לסינון ראשוני של יישומונים מתאימים 

הסינון  הליך  את  לחקור  כדי  ההוראה.  ברצף  לשימושם 

מגוון  את  הכוללת  מקיפה  מושגית  מסגרת  בנינו  הזה, 

מן ההוראה  ביישומון כחלק  ושימוש  לבחירה  השיקולים 

צור,  אלמוזלינוס   ;Nakash-stern & Cohen, 2019(

אודות  המקצועית  הספרות  סמך  על  זאת,   .)2019
מודלים שונים של מטא-דאטה הקשורים לעולם החינוך 

 IMS Global Learning Consortium, 2006;( והלמידה

Weibel & Koch, 2000(. שיקולים אלו נוגעים להיבטים 
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איור 3. 
המחוון לבחירת יישומון ובחינת התאמתו

תרשים בחירת יישומון 
ובחינת התאמתו

מסננים

לא מתאים מתאים

קבלת תוצרים 
ובחינת מאפייניהם

איךלמי כמהמתי
התאמה 

לקהל 
יעד

כאן מתקבלים יישומונים שעונים 
לדרישות + נתונים נוספים על היישומונים 

היכולים לעזור בבחירה ביניהם

מסננים + שלב בחירת היישומון:
נתונים קריטיים ראשוניים

סינון

מסלול 
בחירה 
מושכל

תוצאות 
ונתונים

אופן 
ההוראה

מינוןתזמון

1

2

3

מסר  בחובם  טומנים  למורים  והנגשתו  המחוון  פיתוח 

עיקרי: בחירת יישומונים מתאימים הינה משימה מורכבת, 

התלויה במגוון מאפייני מורה, כיתה וטכנולוגיה, ולא ניתן 

להמליץ על אוסף יישומונים אחד שיתאים לכל מורה בכל 

מצב. למה הדבר דומה? להחלטה לגבי רכישת מכונית. 

שמתאימה  אחת  מכונית  שאין  היא  המקובלת  ההנחה 

הגיונית  דרך  על  ניתן בהחלט להמליץ  זאת,  לכולם. עם 

לענות  היא  ההגיונית  הדרך  לרכוש.  מכונית  איזו  לבחור 

שלל  בין  לבחור  שיסייעו  שאלות  למספר  תשובות 

האפשרויות; למשל: מהו ייעודו העיקרי של הרכב? כמה 

קילומטרים הוא צפוי לצבור בשנה? כמה אנשים צפויים 

לנסוע ברכב בשגרה? איזו רמת בטיחות תספק אותך? 

הרכב,  למאפייני  קשורות  אלו  שאלות  התקציב?  מהו 

הנוסעים והשימושים, והן מסייעות בצמצום האפשרויות 

ומובילות לבחירה מושכלת.

באופן דומה, בבחירת יישומונים לשימוש ברצף ההוראה, 

קצב הלמידה, רמת ידע, סגנון למידה ואת מאפייני 

שלו,  הקושי  רמת  היישומון,  מטרת  כגון:  היישומון 

הגרפיקה  אופי  נדרשות,  ואסטרטגיות  מיומנויות 

ורמת האינטראקטיביות שלו.

לקחת . 2 יש  זה  בממד  היישומון?  יופעל  מתי  תזמון. 

המצופה  השילוב  ואת  הפעילות  משך  את  בחשבון 

השיעורים,  ברצף   - המקרו  ברמת  ההוראה,  ברצף 

וגם ברמת המיקרו - בתוך השיעור: הטרמה, הקנייה, 

תרגול, הערכה, ריענון, וכדומה.

יישומונים . 3 כמה  השאלה,  נשאלת  זה  בממד  מינון. 

לבחור?

בממד . 4 ביישומון?  להשתמש  איך  השימוש.  אופן 

לרשות  העומדים  הקצה  אמצעי  את  לזהות  יש  זה 

)כיתה,  הלימוד  מקומות  את  והתלמידים,  המורה 

)יחידני,  הלימוד  דרכי  את  בית(,  מחשבים,  חדר 

בזוגות, בקבוצות(, את מטרת השימוש ביישומון ואת 

רמת התיווך הנדרשת.

מאפשר  שפיתחנו  המחוון  הללו,  הממדים  מן  אחד  בכל 

למורים בחירה של יישומונים  שיתאימו לצרכיהם בצורה 

מיטבית. חלק מן המאפיינים אליהם מתייחסים המורים 

מראש,  המוגדרים  קבועים  ערכים  הם  הזה  בתהליך 

סטטיסטיים  ערכים  הם  חלקם  גיל;  שכבת  לדוגמה, 

היישומונים,  מערכת  ידי  על  מחושבים  להיות  שעשויים 

מוגדר  וחלקם  פופולריות;  או מידת  קושי  לדוגמה, רמת 

והיכרותם עם  ידי המורים, על פי שיקוליהם השונים  על 

זה,  בסופו של שלב  הלומד.  רמת  לדוגמה,  היעד,  כיתת 

יישומונים  של  מצומצמת  קבוצה  המורים  בידי  נמצאת 

מתאימים.

כקבלת  מוגדר  המחוון  הפעלת  של  השלישי  השלב 

שנמצאו  היישומונים  מבין  מאפיינים.  ובחינת  תוצרים 

כמתאימים בשלב הקודם, צריכים המורים לבחור את אלו 

שמתאימים להם ביותר.

לבסוף, בשלב הרביעי והאחרון בתהליך, המורים מגיעים 

לצומת דרכים בה הם צריכים לקבל את ההחלטה: האם 

ביישומונים אלו, או שמא עליהם לחזור לשלבים  לבחור 

השונים.  היישומונים  את  מחדש  ולבחון  והשלישי  השני 

המחוון מובא באיור 3.
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לכל  הותאמו  והתרגילים  שברים  בנושא  עסקו  הניסויים 

שכבת גיל בנפרד.

בהישגים  הבדלים  נמצאו  לא  כי  עלה  הנתונים  מניתוח 

במשימות המאוחרות בין שתי קבוצות הניסוי, בכל אחד 

האופן  בין  משמעותי  הבדל  עלה  זאת,  עם  הניסויים.  מן 

בו התאים האלגוריתם את מסלול הלמידה לכל תלמיד, 

מבחינת התכנים והסדר שלהם לבין האופן בו התאימה 

אותו המורה המומחית. הבדל זה נוגע לאופן בו מסודרות 

בחנו  כאשר  המותאם-אישית;  המסלול  בתוך  המשימות 

המשימות,  בביצוע  בפועל  התלמידים  התקשו  כמה  עד 

קושי  בסדר  השאלות  את  סידר  שהאלגוריתם  מצאנו 

אותן  סידרה  בהכרח  לא  המומחית  המורה  וכי  עולה 

היו  שלא  אלא  בכוונה,  זאת  עשתה  לא  היא  כמובן,  כך. 

קשורה  שאינה  הקושי  מידת  את  להעריך  הכלים  בידיה 

סידור  כאשר  יישומון.  בכל  הספציפיים  הלימוד  לנושאי 

היישומונים על ידי המורה תאם את מידת הקושי שלהם, 

התלמידים בקבוצת המורה הצליחו במשימות טוב יותר 

למורה  כלומר,  האלגוריתם.  בקבוצת  התלמידים  מאשר 

היו תובנות לגבי מידת הידע של התלמידים שלא בהכרח 

היו בידי האלגוריתם.

חשוב להדגיש כי ההתאמות האישיות שעשה האלגוריתם 

יצרו בפועל תהליך למידה, כפי שהעלה ניתוח מדוקדק 

לאורך  האלגוריתם  בקבוצת  התלמידים  התנהגויות  של 

השתפרו  התלמידים  ביצועי  כלומר,  המשימות;  ביצוע 

היו  שלאלגוריתם  בכך  בהתחשב  התהליך.  לאורך 

היו  לא  אך  במערכת  הביצועים  על  היסטוריים  נתונים 

עולה  הפוסט,  משימות  של  הידע  אודות  על  נתונים  לו 

בהצלחה  הכינו  האנושיים  הגורמים  וגם  האלגוריתם  כי 

 את התלמידים למשימות הפוסט, אם כי בדרכים שונות

.)Cohen et al., 2021(

לפעול  הקושי  מידת  ההמשך,  ניתוחי  שהעלו  כפי 

ביישומון נבעה גם מן הממשק הגרפי שלו. ואכן, כאשר 

בעת  זה  לנושא  המומחים  צוות  התייחס  השני  בניסוי 

ששויכו  שהתלמידים  היה  ניכר  הלמידה,  מסלול  בניית 

המאתגרים- היישומונים  את  פתרו  המומחים  לקבוצת 

ממשקית בזמן קצר יותר, בהשוואה לתלמידים בקבוצת 

האלגוריתם. השפעתו של הממשק הגרפי הודגשה כבר 

למעלה. 

לא ניתן להמליץ על ה”מה?”, אך אפשר בהחלט להמליץ 

במחוון  להשתמש  למורים  ממליצים  אנו  ה”איך?”.  על 

כדי להתאים לעצמם את היישומונים המתאימים ביותר 

הם  בו  המסוים  בהקשר  ההוראה  ברצף  לשימושם 

מעוניינים לבחור יישומון.

התאמת מסלולי למידה אישיים )שאלת . 2.2.2
מחקר 2.2(

בהתאם  הלמידה,  מסלול  של  אישית  שהתאמה  ידוע 

ליכולותיהם של כל תלמיד או תלמידה, היא הפרקטיקה 

למידה  בסביבות  שימוש  וכי  מצויה,  שאינה  הרצויה 

 Corbett,( מבוססות-מחשב עשוי לגשר על הפער הזה

2001(. אך עדיין, עולה השאלה האם תוכנת מחשב יכולה 
להתאים מסלול אישי ללמידה טוב יותר מגורם אנושי.

מבוקרים  ניסויים  שני  ערכנו  זו,  שאלה  על  לענות  כדי 

 Hershkovitz et( ספר  בתי  בשני  ד’-ו’  שכבות  בקרב 

al., 2019(. הניסוי הראשון נערך בבית ספר ממ”ד בעיר 
 N=31 ד’,  שכבת  תלמידי   N=46( הארץ  בצפון  גדולה 

נערך  השני  הניסוי   ,)2018/19 חורף  ה’,  שכבת  תלמידי 

)N=70 תלמידי  באזור השרון  בעיר  בבית ספר ממלכתי 

שכבת ד’, N=65 תלמידי שכבת ו’, אביב 2019(. בניסויים 

תלמידים,  של  הלמידה  מסלול  את  לטייב  ניסינו  אלו, 

של  אישית  להתאמה  המלצות  בין  השווינו  כך  ובתוך 

נוירונים  רשת  על  ושמבוסס  שפיתחנו  חכם  אלגוריתם 

במקרה  מומחים;  המלצות  לבין   )neural network(

הראשון, ההמלצות היו של מורה בעלת ניסיון רב בשילוב 

השני,  במקרה  ביסודי,  המתמטיקה  בהוראת  יישומונים 

ממומחים  שמורכב  המחקר,  צוות  של  היו  ההמלצות 

בחינוך מתמטי ובשילוב טכנולוגיה בלמידה.

קיבלו  התלמידים  דומה.  באופן  נוהלו  הניסויים  שני 

באופן  חולקו  מכן,  לאחר   .)pre( לביצוע  זהות  משימות 

אקראי לשתי קבוצות ניסוי; קבוצה אחת קיבלה המלצות 

מבוססות-אלגוריתם,  יישומונים  של  למידה  למסלול 

והקבוצה השנייה קיבלה המלצות מבוססות-אדם. לסיום, 

 .)post( קיבלו כל התלמידים סט נוסף של משימות זהות

pre/( בניסוי הראשון, המשימות המוקדמות והמאוחרות

post( ניתנו באמצעות תרגילים מודפסים על נייר; בניסוי 
השני המשימות ניתנו באמצעות יישומונים במערכת. שני 
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נסמכת  המורה  שביישומון.  המסגרת  ולסיפור 

האינטראקטיבית  המשחקית  הפלטפורמה  על 

מתמטיים  עקרונות  לבסס  מנת  על  שביישומון 

הסבר,  ומתן  ההדגמה  לצד  מושגים.  או  מופשטים 

מסגרת  גם  מספק  המשחקית  בסביבה  השימוש 

סיפורית שעשויה לתרום למוטיבציה של התלמידים 

לאחר  המתמטית.  הפעילות  בביצוע  להתמיד 

לתלמידים  מזמנים  מורים  במשחק,  ההתנסות 

והעקרונות  המושגים  את  המרחיבה  חקר  פעילות 

יכולה  המורה  לדוגמה,  שביישומון.  המתמטיים 

הפתרון  לדרך  להוסיף  מהתלמידים  לבקש 

להכניס  נוספות,  פתרון  דרכי  במשחק,  שהוצגה 

הסיטואציה  את  יהפכו  אשר  נוספים  אילוצים 

או  יותר,  למורכבת  במשחק  שהוצגה  המתמטית 

הפעילות  ברוח  חידה  לחבר  מהתלמידים  לבקש 

ההתנסות  מיישום  המעבר  במשחקון.  שהוצגה 

ליישום  הממוחשבת  הדינמית  בסביבה  המתמטית 

מגדיל  מחברת,  כדוגמת  סטטית,  בסביבה  דומה 

את  מעלה  הקוגניטיבי,  העומס  את  הלומד  אצל 

מורכבות המשימה ומאלץ את התלמיד לשקול מה 

חשיבה  ברמת  המורכבת,  הפעילות  תוצאת  תהיה 

תהליכית. אם במהלך פעילות זו התלמידים נדרשים 

וסינתזה,  אנליזה  של  גבוהות  חשיבה  רמות  ליישם 

אזי המשימה תתאפיין כמשימה מסוג חיפוש פתוח.

לצורך . 2 השיעור,  בסיום  היישומון  הדגמת 

סיכום והערכה. אם במהלך השיעור המורה זימנה 

מתמטי  רעיון  סביב  שונות  התנסויות  לתלמידים 

או  הידע, ברמה האלגוריתמית,  כגון: ברמת  ברמות 

בחשיבה מסדר גבוה, הרי שלסיום השיעור המורה 

חשיבה  ברמת  ביישומון  התנסות  ותזמן  תבחר 

אלגוריתמית. כך, יכולה המורה להעריך האם התוכן 

שיח  ובמהלך  לתלמידים,  מובן  שנלמד  המתמטי 

המשותפת  ההתנסות  באמצעות  המזדמן  כיתתי 

ההבנה  מידת  על  כללית  תמונה  לקבל  יכולה  היא 

ביישומון  הפעילות  הדגמת  ככיתה.  התלמידים,  של 

מבט  מנקודת  שנלמד  הרעיון  את  לתלמידים  תציג 

שונה מזו שעסקו בה במהלך השיעור, תוך שימוש 

בהנפשה, כדי לקשר בין הנושא והיבטיו התהליכיים 

שילוב ברצף ההוראה בהתאם לתפיסה . 2.2.3
החינוכית של המורה )שאלת מחקר 2.3(

תלוי  ההוראה  ברצף  מתמטיים  יישומונים  של  השילוב 

למטרות  בהתאם  המורים  בבחירת  גורמים:  במספר 

ההוראה, באילוצים הסביבתיים הנובעים מאמצעי הקצה 

המצויים ברשות המורים וברשות תלמידיהם ובמרחב בו 

מתקיים השיעור.

על  דיונים  קיימנו  שערכנו,  מורים  מהשתלמויות  כחלק 

אפשרויות שונות של שילוב יישומונים במהלך השיעור - 

בשלב הפתיחה, כחלק מהתרגול או כסיכום לשיעור. כמו 

כן, בדיונים דנו בשאלה כיצד ניתן להשתמש ביישומון, כדי 

אפילו  גבוהה,  חשיבה  רמת  המאפשר  כיתתי  דיון  ליצור 

נמוכה.  חשיבה  לרמת  מתאים  היישומון  במהותו  אם 

דיונים אלו נערכו במטרה לאפשר למורות גמישות באשר 

הפדגוגיים.  לצרכים  בהתאם  היישומונים  שילוב  לאופני 

תכננה  בהשתלמויות  שהשתתפה  מהמורות  אחת  כל 

ברצף  יישומון  שילבה  בו  אחד  שיעור  לפחות  והפעילה 

ההוראה שלה.

של  יעיל  ליישום  המלצות  גיבשנו  ההפעלות  מניתוח 

)צאיידה  ההוראה  ברצף  מתמטיים  ביישומונים  שימוש 

2020(. ההמלצות מתייחסות לשלושה היבטים:  & טבח, 
השיעור,  במהלך  היישומונים  משולבים  בו  ההקשר 

המשלבת  הלימודית  ההתנסות  בזמן  המורה  תפקיד 

שימוש ביישומונים ורמות החשיבה הנדרשות בהתנסות 

המשלבת יישומונים.

שימוש ביישומון על ידי המורה בלבד במהלך שיעור

מתאימות  בלבד  המורה  ידי  על  יישומונים  הפעלות 

למצבים בהם רק למורה יש אמצעי קצה טכנולוגיים, או 

מחוץ  פעילות  בקידום  מעוניינת  המורה  בהם  למצבים 

ליישומונים במפגשים מקוונים סינכרוניים.

במליאה, . 1 השיעור,  בפתיחת  היישומון  הדגמת 

המשך. בתחילת השיעור,  ופעילות  לדיון  כבסיס 

עיקרון  או  רעיון  היישומון  בעזרת  מציגה  המורה 

הזו,  ההתנסות  ביטוי.  בו  שמקבלים  מתמטי 

שמודגמת לתלמידים על המסך בכיתה או בשיעור 

בשיעור,  המרכזית  להתנסות  בסיס  מהווה  מרחוק, 

שבה התלמידים מתנסים בעשייה מתמטית ברמת 

הספציפי  המתמטי  לתוכן  בזיקה  גבוהה,  חשיבה 
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פרטני. . 4 שיעור  במסגרת  ביישומון  התנסות 

במשך  התלמיד  את  מלווה  המורה  פרטני,  בשיעור 

הפעילות ביישומון, מתווכת ומסבירה.

2.2.4.  קבלת החלטות מבוססת-נתונים )שאלת 
מחקר 2.4(

של  מרכזי  מאפיין  מהווה  מורים  בקרב  החלטות  קבלת 

מקצוע ההוראה )Hunter, 1979(. לפיכך, קבלת החלטות 

החינוך  במדיניות  חיוני  מרכיב  היא  נתונים  מבוססת 

במדינות רבות, מתוך הנחה שהישגי התלמידים ישתפרו 

 Carlson et al.,( אם המורים יקבלו החלטות מושכלות

van der Scheer & Visscher, 2018 ;2011(. עם זאת, 
את  שיטתי  באופן  מבצעים  לא  מורים  לרוב,  כי  נמצא 

איסוף הנתונים, אינם מקבלים את החלטותיהם על בסיס 

סמך  על  החלטות  מקבלים  רבים  ובמקרים  הנתונים, 

.)van Geel et al., 2016( אינטואיציה

לקבל  למורים  מאפשר  מתמטיים  ביישומונים  השימוש 

ניתוח  ידי  מידע מדויק על פעילות תלמידיהם, בפרט על 

קובצי יומן של המערכת. ניתוח קובצי יומן אינו רק מתודה 

סביבות  בשדה.  מקובלת  פרקטיקה  גם  אלא  מחקרית, 

למידה רבות מנגישות מידע מבוסס קובצי יומן למשתמשי 

סינונו,  אחרי  מונגש  המידע  ומורים.  לומדים   - המערכת 

כלפי  על מנת לשקף  וזאת  ברורה  בצורה  והצגתו  עיבודו 

חוץ היבטים חשובים על המתרחש בסביבת הלמידה. למה 

לנו מידע  ללוח הבקרה ברכב אשר מנגיש  דומה?  הדבר 

חשוב בזמן אמת על המתרחש מתחת למכסה המנוע, כדי 

שנוכל לדעת כיצד להגיב בהתאם לצורך.

של  אוסף  המכילות  למידה  סביבות  של  בקרה  לוחות 

על  מידע  כלל,  בדרך  מציגים,  מתמטיים  יישומונים 

בשימוש  היו  יישומונים  )אילו  במערכת  ההתקדמות 

הם  לרוב,  בה.  ההישגים  ועל  השיעורים?(  במהלך 

הכיתה.  וברמת  הפרט  ברמת  מידע  קבלת  מאפשרים 

מיומנות,  או  נושא  ברמת  מידע  מאגדים  הם  לעתים, 

לדוגמה, ההישג הממוצע של תלמידי הכיתה ביישומונים 

בנושא שברים. מכיוון שלוחות בקרה הם אמצעי מקובל 

להנגשת מידע למורים לצורך קבלת החלטות, אנו ביקשנו 

לבחון את השאלה: כיצד תורם השימוש בלוחות הבקרה 

של סביבות הלמידה לפיתוחם המקצועי של המורים?

ביישומון  הפעילות  היומיום.  בחיי  השתקפותו  לבין 

עסקו  בהן  לבעיות  שונות  פתרון  דרכי  גם  תדגים 

התלמידים.

שימוש ביישומון על ידי התלמידים

הפעלות יישומונים על-ידי התלמידים מתאימות למצבים 

לשיעורים  טכנולוגיים,  קצה  אמצעי  יש  לתלמידים  בהם 

מקוונים סינכרוניים, או לפעילות מקוונת א-סינכרונית.

המורה . 1 השיעור.  בתחילת  ביישומון  התנסות 

מזמנת לתלמידים התנסות אישית ביישומון, בנושא 

של  הידע  שחוסר  מוודאת  אך  נלמד,  לא  שעדיין 

התלמידים לא יעכב את ההתנסות ולא יפגע ברמת 

ההתנסות  בעקבות  מהמשחק.  שלהם  ההנאה 

הנלמד,  הנושא  את  מציגה  המורה  האישית, 

המוסכמות  את  לתלמידים  מסבירה  ולמעשה 

בתחום.  המתמטית  הקהילה  על  המקובלות 

היישומון משמש עבור המורה כאמצעי לרתום את 

אצלם  ולבסס  הנלמד  לנושא  התלמידים  סקרנות 

רלוונטיות ללמידה, תוך שהוא מספק הסברים תוך 

כדי שלבי המשחק.

המורה . 2 השיעור.  בסיום  ביישומון  התנסות 

אשר  ביישומון,  אישית  התנסות  לתלמידים  מזמנת 

עוסק באותם עקרונות מתמטיים שנלמדו בתחילת 

השיעור. מאחר שהפעילות ביישומון הינה במקרים 

לבחור  יכולים  והתלמידים  ברירה,  רב  מסוג  רבים, 

המורה  כלל,  מתמטי  שיקול  לבצע  מבלי  תשובה 

החלטותיהם.  את  להסביר  מהתלמידים  מבקשת 

כך, התלמידים מּונעים לעבור מפעילות שמאופיינת 

בחשיבה תהליכית לפעילות המתאפיינת בהנמקה.

התנסות ביישומון לצורכי הערכה. המורה אוספת . 3

ברמות  משימות  בפתרון  הלומדים  ידע  על  נתונים 

אלגוריתמית(.  וחשיבה  וזיהוי  )ידע  נמוכות  חשיבה 

המידע שנאסף מונגש למורה באמצעות לוח הבקרה 

חשוב  אמצעי  עבורה  מהווה  והוא  המערכת,  של 

המורה  התלמידים.  של  ומעצבת  מסכמת  להערכה 

ספציפי,  מתמטי  לתוכן  בהערכתה  להתייחס  יכולה 

ידע  לבסס  מנת  על  נחוצה  התערבות  איזו  להבין 

ומיומנויות בהם עדיין לא ניכרת שליטה, ולגלות אילו 

תלמידים זקוקים להתערבות כזו.
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המורים עושים שימוש בנתונים כדי לקדם את שיטות 

בהשגת  בתלמידים  לתמוך  וכדי  שלהם  ההוראה 

מטרותיהם הלימודיות. 

ואיכותני  כמותי  משולב,  מחקר  ערכנו  הנושא,  לבדיקת 

)Michaeli et al., 2020(. המרכיב הכמותי כלל 52 מורים 

בשימוש  ניסיון  בעלי  הארץ,  ברחבי  יסודיים  ספר  בבתי 

בלוחות בקרה בחינוך; המשתתפים מילאו שאלון מקוון 

בו נשאלו ישירות על תרומת השימוש בלוח הבקרה בכל 

אחד מן הממדים שלעיל. המרכיב האיכותני כלל ראיונות 

עומק עם 9 מורות למתמטיקה בבית ספר יסודי, בעלות 

הראיונות  מקוונות;  למידה  סביבות  עם  בעבודה  ניסיון 

עסקו באופן בו מבינות המורות המשתתפות את המידע 

המוצג להן בלוחות בקרה.

מובהק,  באופן  תרם  הבקרה  בלוח  השימוש  כי  מצאנו 

בממד  בעיקר  המורים  של  המקצועית  להתפתחותם 

המעצב. כלומר הוא מסייע להם לעצב פעילויות למידה 

לטובת קידום כלל התלמידים. לעומת זאת, השימוש של 

המורים בלוח הבקרה בהיבטים של מסייע ומנתח סייע 

ובנתונים לקידום  פחות לקדם את השימוש בטכנולוגיה 

בממדים  תלמידיהם.  של  והלמידה  שלהם  ההוראה 

כי  מצאנו  עוד  יותר.  נמוכה  תרומה  נרשמה  האחרים 

תחושת ההתפתחות המקצועית הייתה גבוהה יותר ככל 

גם אצל  יותר,  גבוה  היה  בלוח הבקרה  שמשך השימוש 

מורים מבוגרים בעלי ניסיון מועט בשימוש בלוח הבקרה.

חשובים:  ממצאים  מספר  עולים  הראיונות,  מניתוח 

מידע  לקבל  עניין  הביעו  המשתתפות  המורות  תחילה, 

הלמידה  בסביבת  תלמידיהן  פעילות  על  ורחב  מפורט 

ברמת  מפורטים  נתונים  לקבל  רוצות  הן  המקוונת. 

נקודות  כמה  עשו,  טעויות  אילו  לדוגמה,  התלמידים, 

קיבלו בכל שאלה ומהם ההישגים שלהם בתת-נושאים 

את  תקבלנה  הן  שאם  ציינו  המורות  הלימוד.  נושאי  של 

הנתונים הנ”ל, לוח הבקרה יקל עליהן את עבודתן.

של  סוגים  במספר  מידע  המורות  בפני  הצגנו  כאשר 

תרשימים שכיחים, התקשו המשתתפות בהבנת תרשים 

פיזור. גם הבנתו של מידע שהוצג בטבלה לקתה בחסר. 

אלו  ממצאים  עמודות.  תרשים  בהבנת  קושי  נרשם  לא 

תואמים ממצאים קודמים המצביעים על קשיים בהבנת 

 )Pandey et al., 2016( פיזור  בתרשימי  המוצג  מידע 

האגודה  של  המסגרת  על  התבססנו  כך,  לשם 

 International Society( הבינלאומית לטכנולוגיה בחינוך

for Technology in Education(, המגדירה סטנדרטים 
מתייחסים  אלו  סטנדרטים   .)Trust, 2018( למורים 

לתפקיד המורים באופן רחב ביותר ולכן נמצאו מתאימים 

למחקרנו, הם מהווים מעין מפת דרכים שנועדה לסייע 

הניסיון המקצועי,  חינוך בעבודתם: להעמיק את  לאנשי 

חשיבה  לאתגר  עמיתים,  עם  פעולה  בשיתוף  לעבוד 

מחדש על גישות לימוד מסורתיות ולהכין את התלמידים 

למורים  העדכניים  הסטנדרטים  משמעותית.  ללמידה 

תפקידיהם  את  המאפיינים  ממדים  משבעה  מורכבים 

באופן הבא: 

שבו 	  לאופן  מתייחס  הממד   -  )Learner( לומד 

על  בשטח  הוראתם  יכולות  את  משפרים  המורים 

וגם  שונים  גורמים  עם  בשילוב  מתמדת  למידה  ידי 

לחקירת שיטות לימוד חדשניות המשלבות טכנולוגיה 

לשיפור יכולות הלמידה של תלמידיהם. 

שבו 	  לאופן  מתייחס  הממד   -  )Leader( מנהיג 

המורים מחפשים הזדמנויות לגילוי מנהיגות שתתמוך 

ההוראה  יכולות  את  ותשפר  תלמידיהם  בהעצמת 

והלמידה שלהם.

שבו 	  לאופן  מתייחס  הממד   -  )Citizen( אזרח 

לעולם  לתרום  תלמידיהם  את  מחנכים  המורים 

באופן  בו  ולנהוג  פעיל  חלק  בו  לקחת  הדיגיטלי, 

אחראי. 

משתף פעולה )Collaborator( - הממד מתייחס 	 

עם  פעולה  בשיתוף  פועלים  מורים  שבו  לאופן 

יכולות  את  לשפר  מנת  על  ותלמידיהם  עמיתיהם 

ולמצוא  מקוריים  רעיונות  לפתח  בשטח,  ההוראה 

פתרון לבעיות.

שבו 	  לאופן  מתייחס  הממד   -  )Designer( מעצב 

וסביבות  למידה  מונחות  פעילויות  מעצבים  מורים 

של  והכלה  זיהוי  המאפשרות  אותנטיות  למידה 

השונות בין התלמידים. 

מסייע )Facilitator( - הממד מתייחס לאופן שבו 	 

שמטרתם  טכנולוגיים  באמצעים  מסתייעים  מורים 

לתמוך בתלמידים בדרך להישגים.

שבו 	  לאופן  מתייחס  הממד   -  )Analyst( מנתח 
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על  כוללת  מבט  נקודת  מתוך  להיבחן  צריך  זה  שילוב 

לשלב  רבות  דרכים  ישנן  והלמידה.  ההוראה  תהליך 

את  לבחון  מורה  כל  ועל  ההוראה,  ברצף  יישומונים 

מומלץ  הפעלתן.  את  ולהעריך  לה  המתאימות  הדרכים 

להרחיב את השימוש ביישומונים גם מחוץ למסגרת הזמן 

הקשיחה של השיעור; כפי שמצאנו, תלמידים מתמידים 

הלמידה  בסביבת  פועלים  כשהם  יותר  ומצליחים  יותר 

להיות  עשוי  כזה  שימוש  ולכן  הלימודים,  לשעות  מחוץ 

משמעותי יותר מאשר שימוש בה במהלך שיעורים.

יש לעודד קבלת החלטות מבוססת-נתונים. 3.3

מומלץ למורים להשתמש במידע מורכב על התנהגויות 

ביישומונים על מנת להעריך את השימוש בהם  לומדים 

בסביבות  מונגש  זה  מידע  להמשך.  החלטות  ולקבל 

בלוחות  השימוש  בקרה.  לוחות  באמצעות  רבות  למידה 

בקרה הופך את המורים לאנשי מקצוע טובים יותר, לכן 

יש להכשיר את המורים לשימוש בהם, על מנת לשכלל 

ומידע המופק מלוחות  נתונים  אצלם את היכולת להבין 

סביבות  למפתחי  בהם.  השימוש  את  ולעודד  הבקרה 

למידה אנו ממליצים לשלב מורים בתהליך פיתוחם של 

את  לייעל  מנת  על  סופו,  ועד  מתחילתו  בקרה  לוחות 

הנגשת המידע ואת השימוש הפוטנציאלי בו.

תודות. 4

ידי לשכת המדען הראשי  על  בנדיבות  נתמך  זה  מחקר 

של משרד החינוך, במסגרת פרויקט “שימוש ביישומונים 

מתמטיים ברצף ההוראה” )חוקרים ראשיים: פרופ’ מיכל 

טבח, ד”ר ארנון הרשקוביץ, ד”ר ענת כהן, פרופ’ קובי גל(, 

ואנו מודים מאוד על כך.

מקורות. 5

אנימציה 	  סרטוני  שילוב   .)2019( ר.  צור,  אלמוזלינוס 

ברצף ההוראה בתחום הדעת מתמטיקה בבית ספר 

היסודי. אוניברסיטת תל אביב )תל אביב, ישראל(.

מקמיל, א., וכהן, ע. )2019(. הערכת מאפייני למידה 	 

המשולבים  מתמטיים  ביישומונים  מתוקשבת 

עשת- י.  בתוך  לו.  ומחוצה  בכיתה  ההוראה  ברצף 

טבלאי  מידע  פני  על  גרפי  תרשים  של  העדיפות  ועל 

.)Reading, 1999(

כאשר ביקשנו מהמורות לחשוב על צעדים מעשיים שהן 

היו עושות בעקבות צפייה במידע אודות פעילות תלמידיהן 

בסביבת למידה מקוונת, התייחסו המשתתפות לפעולות 

וברמת  תלמידים  קבוצות  ברמת  הכיתה,  כלל  ברמת 

להישגים  התייחסו  הן  לרוב  אינדיבידואליים.  תלמידים 

נמוכים ומטרתן המוצהרת הייתה לסייע בהבנת החומר 

ולהוביל לשיפור ההישגים, אם על ידי התאמת הנושאים 

ורצף ההוראה, או על ידי בניית תוכניות עבודה מותאמות 

לתלמידים מתקשים.

המלצות . 3

נוגעים  היריעה,  רחב  המחקר  מן  והתובנות  הממצאים 

בהוראת  ביישומונים  לשימוש  הקשורים  רבים  לנושאים 

שלוש  הממצאים  מן  נובעות  במבט-על,  המתמטיקה. 

המלצות עיקריות ואלו הן:

יש להתייחס למגוון שיקולים בעת בחירת . 3.1
יישומונים

מגוון שיקולים מכתיבים את אופן השילוב של יישומונים 

התלמידים,  מאפייני  על  מדובר  בעיקר  ההוראה.  ברצף 

מאפיינים סביבתיים ואילוצי זמן. מעל אלו, עומדת מטרת 

המאפיינים  זיהוי  המורה.  אותה  שהגדירה  כפי  הלמידה 

מאפשרים  היישומונים  מאפייני  מול  אל  ובחינתם  הנ”ל 

במאמר  שהצגנו  כפי  היישומונים.  של  יעיל  שילוב 

להילקח  צריכים  גורמים  מספר  המחקר,  ובתוצאות 

יישומונים לשימוש ברצף ההוראה  בחשבון בעת בחירת 

ואלו הם: משך העבודה על יישומונים, מידת המעורבות 

בשימוש  ההצלחה  ומידת  בהם  בשימוש  התלמיד  של 

בין  ותלויים,  אלו  עם  אלו  משתלבים  הנ”ל,  הגורמים  זה. 

היתר, בממשק הגרפי של היישומון, בֶהְקֶׁשר בו הוא נטוע 

וברמת החשיבה שלו.

יש להתייחס ליישומונים כמרכיב אחד מני . 3.2
רבים ברצף ההוראה

את  מובילות  אשר  הן  המורה,  של  החינוכיות  המטרות 

לפיכך,  ההוראה.  ברצף  המתמטיים  היישומונים  שילוב 
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הקדמה

הלומד  של  החשיבה  פיתוח  את  רואה  החינוך  מערכת 

תוכנית  הלמידה.  בתהליך  המרכזיות  מהמטרות  כאחת 

בפעילויות  שימוש  מעודדת  במתמטיקה  הלימודים 

עידוד  תוך  משמעותי  ידע  להבניית  ומסגרת  ככלי  חקר 

מחקרים   .)2006 החינוך,  )משרד  התלמיד  של  סקרנותו 

מראים כי משחקי חשיבה לסוגיהם וחידות היגיון תורמים 

 Randel,( תלמידים  אצל  קוגניטיביות  יכולות  לפיתוח 

 Morris, Wetzel & Whitehill, 1992;  Costa-Gomes,
)Crawford & Broseta, 2001

הפעלת  בשילוב  תלוי  הניצחון  רבים  במשחקים 

ומזל כמו לדוגמה  אסטרטגיה )דרך התנהגות מסוימת( 

משחקי  לכך,  בניגוד  וכדומה.  קוביות  הטלת  במשחקי 

בהם  לנצח  מנת  שעל  כמשחקים  אסטרטגיה מוגדרים 

יש צורך בקביעת תוכנית פעולה או אלגוריתם. במשחקי 

מצב  על  מלאה  תמונה  יש  שחקן  לכל  אסטרטגיה, 

המשחק; משתתפי המשחק מבצעים בזה אחר זה את 

המשחק  ממצב  נגזרת  הבא  הצעד  ובחירת  צעדיהם 

ורק בהחלטות  אך  תלויה  תוצאת המשחק  ולכן  הנוכחי, 

.)Conway, 2001( השחקנים

מבוא

במשפחת  נכלל  אשר  במשחק  נעסוק  זה  במאמר 

מקור  כי  סברה  קיימת  "נים".  האסטרטגיה  משחקי 

המשחק בסין שכן הוא מזכיר מאד את המשחק הסיני 

הקדומים  האזכורים  אבנים".  "קטיפת   -  jiǎn-shízi
ביותר למשחק זה באירופה מיוחסים לתחילת המאה 

שונות  גרסאות  במגוון  קיימים  "נים"  משחקי  ה-16. 

 Bogomolny, למשל,  )ר'  רבים  במקורות  נדונו  אשר 

השונות  גרסאותיו  בין   .)2016; Freiberger, 2014
משחקי  של  גרסאות  גם  למצוא  ניתן  זה,  משחק  של 

)למשל,  נגד המחשב  לרבות אפשרות משחק  מחשב 

כאן וכאן(.

חוקי המשחק בגרסתו הקלאסית )למשל, כאן( מוגדרים 

באופן הבא:

במשחק משתתפים שני שחקנים.	 

מספר 	  יש  ֲעֵרָמה  שבכל  כך  ערמות  מספר  קיימות 

סופי כלשהו של פריטים.

בכל תור יכול כל שחקן לקחת כל מספר פריטים לפי 	 

רצונו אבל רק מערמה אחת.

ולתת למתמודד השני 	  לוותר על התור הראשון  ניתן 

להתחיל.

האחרון 	  הפריט  את  שהוציא  השחקן  הינו  המנצח 

כלומר  ריקה,  הייתה  שלא  האחרונה  מהערמה 

לשחקן  כלל  חפצים  משאיר  לא  אשר  השחקן 

האחר. 

ניתן לראות בקלות כי במשחק "נים" קלאסי עם ערמה 

השחקן  טריוויאלית:  הינה  לניצחון  הדרך  בלבד,  אחת 

הראשון לוקח את כל הפריטים בערמה וכך מנצח. לעומת 

זאת, כאשר במשחק ישנן שתי ערמות המצב מורכב יותר: 

אם השחקן הראשון יפעל כמו במקרה הקודם וירוקן את 

הערמה הראשונה, אז השחקן השני ינצח על-ידי הוצאת 

כבר  המשחק  הבנת  השנייה.  מהערמה  הפריטים  כל 

לפיתוח  החשובים  עקרונות  לגלות  מאפשרת  זו  בגרסה 

עם  אותו  לחקור  ממליצים  ואנחנו  לניצחון,  אסטרטגיה 

התלמידים.

נתון של משחק עם  נתאר מצב  ובהמשך המאמר  כאן 

כך,  ערמה.  בכל  הפריטים  מספר  לפי  ערמות  כמה 

עם  אחת  ערמות,  שתי  ישנן  כי   3-1 הסימון  משמעות 

אלה,  בנתונים  פריטים.  שלושה  עם  ואחרת  אחד  פריט 

זה,  במקרה  האפשרויות.  כל  את  לבדוק  בנקל  אפשר 

אם  שכן  ערמה,  אף  לרוקן  הראשון  לשחקן  כדאי  לא 

הנותרת  הערמה  את  ירוקן  השני  השחקן  זאת,  יעשה 

משני  אחד  להשאיר  יכול  הראשון  השחקן  לכן,  וינצח. 

המצבים: 1-1 או 2-1. נשים לב כי ממצב 1-1 אין לשחקן 

השני ברירה אלא לרוקן את אחת הערמות ובכך לגרום 

לניצחונו של השחקן הראשון שבתורו ירוקן את הערמה 

 ,2-1 מצב  את  יקבל  השני  והשחקן  במידה  האחרת. 

אחד, שניים - נים

קורל פרסי ואיליה סיניצקי

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94
https://www.transum.org/Software/Nim/
https://education.jlab.org/nim/index.html
https://www.archimedes-lab.org/game_nim/play_nim_game.html
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במשחק משתתפים שני שחקנים.	 

קיימות מספר כלשהו של ערמות כך שבכל ערמה יש 	 

מספר סופי כלשהו של פריטים.

בכל תור יכול שחקן לקחת פריט אחד או שניים בלבד 	 

וזאת רק מערמה אחת.

למתמודד הראשון ניתנת האפשרות לוותר על התור 	 

ולתת למתמודד השני להתחיל.

האחרון 	  הפריט  את  שהוציא  השחקן  הינו  המנצח 

מהערמה האחרונה שלא הייתה ריקה.

שעולות  שונות  בסיטואציות  בהדרגה  נדון  זה,  במאמר 

תוך כדי המשחק וכך נציג דרכים בהן יכולים התלמידים 

נתחיל  במשחק.  לניצחון  האסטרטגיה  את  לגלות 

ממקרה של משחק עם ערמה אחת, נעבור למקרה עם 

ולאחר הבנת העקרונות המנחים נתקדם  שתי ערמות, 

ולבסוף למקרה הכללי של  למשחק עם שלוש ערמות 

מספר ערמות כלשהו. הניתוח מוצג בשפה של פריטים 

בערמות, ולצורך המחשה, אפשר לשחק עם תלמידים 

ועזרים  נייר  גזרי  עטים,  גפרורים,  באמצעות  במשחק 

נוספים.

פעילות 1 

"אחד, שניים - נים" בערמה אחת

תחילה נעסוק בגרסה הפשוטה ביותר של המשחק אשר 

של  מסוים  מספר  ישנם  ובה  בלבד  אחת  ערמה  כוללת 

פריטים. נזכיר כי על-פי חוקי המשחק, ניתן להוציא בכל 

אשר  זה  הינו  והמנצח  בלבד,  שניים  או  אחד  פריט  תור 

מוציא את הפריט האחרון אשר נותר בערמה. 

זה עם  לזוגות התלמידים לשחק במשחק  מומלץ לתת 

וחשוב  עשר(  שניים   - )כעשרה  גדול  לא  חפצים  מספר 

יתחילו  השחקנים  טבעי,  באופן  מהלכיהם.  את  שיתעדו 

ויניחו כי "גורל המשחק"  מניסויים באופן כמעט אקראי, 

נקבע רק לקראת סופו. אך גם ראייה זו מאפשרת להגיע 

למסקנה חשובה )ר' איור 1(:

אם בערמה יש פריט אחד )מצב 1( או שניים בלבד 	 

את  להוציא  הגיע,  שתורו  השחקן  על  אז   ,)2 )מצב 

הפריט הבודד או את שני הפריטים ובכך לנצח.

יחזיר לשחקן הראשון את המשחק במצב  הוא בעצמו 

בהתנסויות  כבר  נצחונו.  את  מבטיח  ובכך   ,1-1 ערמות 

תפקידים":  "משחקי  לגלות  אמורים  התלמידים  אלו, 

"מה שעדיף לי לעשות במצב מסוים, גם לשחקן אחר 

כך  על  לסמוך  )ואי-אפשר  זה  בשלב  לעשות  כדאי 

שישחק לא חכם(". 

לנצח  שרוצה  השחקן  שכן  יותר  עוד  משמעותי  הרעיון 

בין  שוויון  יתקיים  בו   1-1 מצב  האחר  לשחקן  משאיר 

שתי  עם  במשחקים  נוספות  התנסויות  הערמות.  שתי 

השחקן  יותר:  הרבה  כללית  למסקנה  מביאות  ערמות 

אשר ישמור על שוויון )סימטריה( בין הערמות אחרי צעדו 

יפסיד  בין הערמות  יפר את השוויון  ינצח, והשחקן אשר 

במשחק. ולמה? כי בסופו של דבר, השחקן אשר "שובר 

שוויון" יאלץ לרוקן את אחת הערמות ומיד השחקן האחר 

מכאן  וינצח.  השנייה  מהערמה  הפריטים  כל  את  יוציא 

כי על השחקן הראשון להוציא פריטים מ"הערמה  נובע 

בשתי  הפריטים  מספר  בין  לשוויון  ולהביא  הגדולה" 

שוות  היו  הערמות  ההתחלתי  ובמצב  במידה  הערמות. 

שהשחקן  כדי  תורו  על  יוותר  הראשון  השחקן  בגודלן, 

השני יפר את השוויון. 

הפתרון  משתיים,  יותר  גדול  הערמות  מספר  כאשר 

 Charles( מורכב הרבה יותר. בשנת 1901, צ'ארלס בוטון

פרסם  הרווארד,  באוניברסיטת  פרופסור   ,)Bouton
הקלאסי.  "נים"  במשחק  ניצחון  לאסטרטגיית  הוכחה 

בינארי  בכתיב  המספרים  הצגת  על  מבוססת  ההוכחה 

)"Nim", ויקיפדיה, 2020( - נושא מרתק, אך נמצא מחוץ 

של  לגרסה  נוספת  השראה  הנוכחי.  המאמר  למסגרת 

)סטופל   "21 "משחק  היא  כאן  המוצגת  "נים"  המשחק 

עם  אחת  ערמה  קיימת  זה  במשחק   .)2007 והר-שפר, 

21 פריטים וניתן להוציא ממנה בכל מהלך בין פריט אחד 

לשלושה פריטים.  

"שילוב  שהוא  במשחק  נתמקד  אנו  זה  במאמר 

מספר  נתונות  הקלאסי,  למשחק  בדומה  הגרסאות": 

שמותר  הפריטים  למספר  הגבלה  קיימת  אך  ערמות, 

להוציא מערמה כלשהי בצעד נתון. עד לשלב ההכללה, 

נגביל כך שבכל צעד לוקחים פריט אחד או שניים בלבד. 

מכאן נגזר שם המשחק "אחד, שניים - נים", המוגדר על 

ידי הכללים הבאים:



עמוד 31 מספר חזק 2000 | גיליון מספר 32 | אוגוסט 2021

21
3 4 5

את נצחונו.

בו השחקן משאיר  הוגדר כמצב  ניצחון"  "מצב  כה,  עד 

ניתוח  אחרי  פריטים".  אפס  יש  "בערמה  ריקה,  ערמה 

פריטים  שלושה  הותרת  גם  כי  התלמידים  מגלים  זה, 

בערמה, כלומר מצב 3-0, הוא "מצב ניצחון". 

התפתחות הדיון תלויה בתגובות התלמידים וייתכן שכדאי 

לדון במשחק עם ששה פריטים בדומה לדיון במקרה של 

שלושה פריטים. מטרת הדיון היא ההבנה המכלילה לגבי 

"מצב ניצחון". בתום דיון זה, התלמידים יסיקו כי: 

שחקן יימצא ב-"מצב ניצחון" אם לאחר תורו מספר 	 

9 וכדומה, כלומר כאשר  הפריטים בערמה הינו 3, 6, 

מספר הפריטים שהותיר מתחלק ב-3 ללא שארית. 

)נציין, כי המצב בו לא נותרו פריטים בערמה, "ערמה 

0 הינו כפולה  כי  עם אפס פריטים", מתאים לתיאור 

של 3(.

ניסוח זה )או דומה(, בשפה של כפולות של 3, מאפשר 

לנסח גם דרכי התנהגות של שחקן עבור מספר פריטים 

כלשהו בערמה בכל שלב:

כאשר בערמה יש 1, 4, 7 פריטים או כל מספר אחר 	 

שחלוקתו ב-3 משאירה שארית 1, על השחקן להוציא 

בה  ערמה  אחריו  להותיר  במטרה  בלבד  אחד  פריט 

הורדה  )עם   3 של  לכפולה  שווה  הפריטים  מספר 

האחרון,  הפריט  לקיחת  עד  שלב  בכל  הדרגתית 

"השארת אפס פריטים" בסוף(.

או 	  פריטים   8  ,5  ,2 של  בערמה  כאשר  דומה,  באופן 

כל מספר אחר שחלוקתו ב-3 משאירה שארית 2, על 

השחקן להוציא שני פריטים במטרה לנצח.

נזכיר, כי אם המשחק מתחיל עם ערמה של 3, 6, 9, וכו' 

הראשון  התור  על  לוותר  הראשון  השחקן  על  פריטים, 

לטובת יריבו.

מכאן ניתן להסיק ולהבין שאין חשיבות לכמות הפריטים 

בערמה אלא רק לשארית החלוקה של מספר הפריטים 

בערמה במספר 3.

מכאן נובעת אסטרטגיית הניצחון:

ללא . 1 ב-3  מתחלק  בערמה  הפריטים  מספר  אם 

שארית, השחקן יוותר על התור הראשון.

עם . 2 ב-3  מתחלק  בערמה  הפריטים  ומספר  במידה 

פריטים  מספר  יוציא  השחקן  מ-0(,  )שונה  שארית 

איור 1
משחק בערמה אחת. במצב 1 ובמצב 2 השחקן בתורו יכול 

לנצח. אם במצב 3 מוציאים פריט אחד או שניים, עוברים 

למצב 2 או למצב 1, וכך מפסידים.

מצב 3 מצב 2 מצב 1

ומה מסקנה זו אומרת לשחקן האחר? כמובן, שלא כדאי 

להשאיר אחרי צעדו פריט אחד או שניים. אך מה קורה 

שתורו  השחקן  בערמה?  פריטים  שלושה  נותרו  כאשר 

פריט  או  תשאיר  לקיחה  כל  שכן  לנצח,  יוכל  לא  לפעול 

אחד )מצב 1( או שני פריטים )מצב 2(, כלומר שני מצבים 

במצב  אם  האחר.  השחקן  של  הניצחון״  ״מצבי  שהם 

על  לוותר  יש  פריטים,   3 ישנם  המשחק  של  ההתחלתי 

התור הראשון, אך המסקנה למהלך המשחק היא ברורה:

 	 ,)3 פריטים בערמה )מצב  שלושה  כאשר נשארים 

או  אחד  פריט  להוציא  יאלץ  תורו,  שהגיע  השחקן 

שניים ולהפסיד מכיוון שיותיר אחריו ערמה עם פריט 

אחד או שניים )שני מצבים המאפשרים ניצחון מיידי(. 

לשחקן  להשאיר  שכדאי  המצב  הוא   3 מצב  בכך, 

לשחקן  ניצחון"  "מצב  ימסור  בו,  שיימצא  מי  היריב, 

אחר )ר' איור 1(. 

במקרה  ניצחון  אסטרטגיית  מציאת  לצורך  כי  נדגיש, 

המשחק  את  המנתחת  שיטה  מאמצים  אנו  הכללי 

"מהסוף", כלומר, החל מהצעד האחרון במשחק )הצעד 

המנצח(. לפיכך, נתבונן במשחק עם ארבעה או חמישה 

פריטים בערמה. בשלב זה, על התלמידים להבין כי מטרת 

המסקנה  את  וליישם  מוכר  למצב  להגיע  היא  השחקן 

הקודמת.

השחקן  על  פריטים  חמישה  או  ארבעה  עם  במשחק 

פריטים  שלושה  עם  ערמה  אחריו  להותיר  הראשון 

ולפיכך, עליו להוציא פריט אחד במקרה של   ,)3 )מצב 

ארבעה פריטים, או שניים במקרה ויש בהתחלה חמישה 

פריטים,  ארבעה  יותיר  ושחקן  במידה  בערמה.  פריטים 

3 ובכך יבטיח  השחקן האחר בתורו יבצע מעבר למצב 
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הערמות. נציין כי במצב הפשוט ביותר 1-1, המשחק 

מערמה  פריט  שמוציא  מי  כי  אסטרטגי  לא  בכלל 

יחיד מהערמה  פריט  להוציא  משאיר לשחקן האחר 

בכל  פריטים  )שני   2-2 המקרה  לנצח.  ובכך  השנייה 

ערמה( רק מעט מורכב יותר כי אם השחקן הראשון 

יוציא שני פריטים מאחת הערמות, השחקן השני יכול 

ובכך  שנותרה  מהערמה  הפריטים  שני  את  לקחת 

לנצח. אפשרות נוספת היא שהשחקן המתחיל ייקח 

פריט אחד מאחת הערמות ויותיר ערמות במצב 2-1. 

 1-1 למצב  הערמות  את  ישווה  האחר  השחקן  כעת 

וינצח כפי שכבר תיארנו. באופן כללי, ניתן לראות כי 

בכל מצב בו הערמות שוות מבחינת מספר הפריטים, 

השחקן  שניים,  או  פריט  להוציא  יבחר  שחקן  אם 

האחר יאזן בכל תור את הערמות עד אשר יגיע למצב 

בין  בסימטריה  השימוש  זהו  וינצח.   2-2 מצב  או   1-1

לאסטרטגיית  בדומה  ניצחון  כאסטרטגיית  הערמות 

אם  ערמות.  בשתי  הקלאסי  "נים"  במשחק  הניצחון 

במצב ההתחלתי ישנו שוויון, השחקן המתחיל יבחר 

לוותר על תורו. במצבי השוויון 1-1, 2-2, 3-3, ..., 10-10 

וכדומה, אם זה לא המצב ההתחלתי, לאחד השחקנים 

לא נותרה ברירה אלא להפר את השוויון בין הערמות 

הערמות  את  לאזן  יבחר  בתורו,  האחר,  השחקן  אז 

יסלול את  ובכך  שוויון  ביניהן  ויותיר  פעם אחרי פעם 

דרכו לניצחון. נשים לב, כי השחקן השני משחזר את 

ומבצע  הצעדים של השחקן שמפר את הסימטריה 

אותה פעולה בערמה האחרת.

תרשים 1. 
התפתחות המשחק ממצב 4-4 

משחק עם שתי ערימות. במצב ההתחלתי שתי ערימות זהות 

עם ארבעה פריטים בכל אחת. התרשים מציג את התנהגות 

השחקן הראשון המובילה לניצחון - ריקון שתי הערימות. 

תחילה, השחקן הראשון מוותר על תורו. 

של  הצעד  אחרי  המצבים  מסומנים  החיצים  ליד 

השני( )השחקן  הפריטים  את  להוציא  שהתחיל   השחקן 

)  - הפריט הנלקח,   - הפריט הנשאר(

המנצח  השחקן  של  תגובתו  אחרי  המצב   – החץ  בקצה 

)השחקן הראשון(.

עם  הערמה  את  יותיר  ובכך  זו  לשארית  השווה 

שארית 0. 

יש לחזור על הפעולה בסעיף 2 בכל תור עד הניצחון.. 3

נשים לב כי לפי האסטרטגיה הנ"ל, השחקן אשר מתחיל 

את המשחק הינו השחקן אשר ינצח1.

את  לשחק  אפשרות  קיימת  כי  זו,  פעילות  בסוף  נציין 

המשחק גם כתנועות על המרצפות בחדר: המתמודדים 

עומדים פנים מול פנים במרחק מרצפות מסוים זה מזה. 

או  אחד  צעד  להתקדם  לבחור  יכול  בתורו  מתמודד  כל 

שניים בלבד לעבר המתמודד השני. המתמודד אשר אין 

לו אפשרות להתקדם, הפסיד.

פעילות 2

"אחד, שניים - נים" בשתי ערמות

של  ערמות  שתי  קיימות  שבו  במשחק  נעסוק  כעת 

של  תלוי  בלתי  מספר  ישנם  ערמה  שבכל  כך  פריטים, 

פריטים. בדומה לפעילות 1, כל שחקן בתורו יכול לבחור 

להוציא פריט אחד או שניים בלבד אך רק מערמה אחת 

)לבחירתו(. המטרה )בדומה למשחק עם ערמה אחת(, 

האחרון  הפריט  את  יוציא  אשר  המתמודד  להיות  היא 

מכלל הערמות, כלומר, לשחקן השני לא יישארו פריטים 

בפרק  המוסכם  הסימון  את  נזכיר  ערמה.  באף  לקחת 

המבוא: 7-5 משמעותו כי באחת הערמות ישנם 5 פריטים 

ובאחרת 7 פריטים.

נדגים(  שוב  הצורך,  )ובמקרה  נזכיר  הדיון,  בפתיחת 

ערמות,  בשתי  הקלאסי  "נים"  במשחק  כי  לתלמידים 

האסטרטגיה לניצחון היא לדאוג לשוויון בין מספר הפריטים 

בשתי הערמות, כלומר, לשמור על סימטריה בין הערמות. 

השחקן השומר על הסימטריה יהיה זה שיוציא את הפריט 

האחרון. נשתמש בעיקרון זה ונתאים אותו למקרה הנוכחי. 

ממצב . 1 ההתנסויות  את  להתחיל  מציעים  אנחנו 

ערמות סימטרי, כלומר, ממספר פריטים שווה בשתי 

1 . Nim", ;2007 ,המשחק בגרסה זו מזכיר את "משחק 21" )סטופל והר-שפר
אחד,  גפרור  לקחת  חייב  מתמודד  כל  תור,  בכל  בו   )"Wikipedia, 2020
הוא  במשחק  המנצח  שלנו,  מהמקרה  בשונה  שלושה.  או  גפרורים  שני 
המתמודד אשר לא נותרו לו גפרורים לקחת. האסטרטגיה לניצחון בגרסה 
 ,4n+1 זו מותירה לאחר כל תור מספר גפרורים אשר שווה לפריט בסדרה

דהיינו, מספר שמותיר שארית 1 כאשר מחלקים אותו ב-4.
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השחקן הראשון מוותר על תורו

השחקן השני מוציא 
פריט אחד או שני 

פריטים מאחת הערמות

השחקן השני מוציא 
פריט אחד או שני 

פריטים מאחת הערמות

השחקן הראשון 
מאזן את הערמות

השחקן השני מוציא 
פריט אחד או שני 

פריטים מאחת הערמות

השחקן הראשון 
מאזן את הערמות

השחקן השני 
מוציא פריט אחד 
מאחת הערמות

השחקן הראשון 
מאזן את הערמות

השחקן הראשון 
מאזן את הערמות
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או   3-1 במצב  הערמות  את  יותיר  הוא  הגדולה 

עיקרון  לפי  יפעל  השני  השחקן  כי  ויפסיד   2-1

בערמות,  הפריטים  מספר  להשוואת  הסימטריה 

כלומר יביא למצב 1-1, וינצח. בכך, במצב 4-1 כל 

ולכן  להפסד  גורמת  פריטים  לקיחת  של  פעולה 

על השחקן הראשון לוותר על תורו כדי לנצח.

במצב הערמות 5-2, במידה והשחקן בתורו יוציא 	 

השחקן  הערמות,  מאחת  שניים  או  אחד  פריט 

האחר יבצע את אותה הפעולה בערמה האחרת. 

אחד  פריט  הוציא  המתחיל  השחקן  אם  נפרט: 

מאחת הערמות ומותיר 5-1 או 4-2, השחקן השני 

הפסד  כמצב  כבר  הידוע   4-1 המצב  את  יותיר 

את  ירוקן  המתחיל  והשחקן  במידה  בו.  לנמצא 

הערמה הקטנה ויותיר 5-0, גם כאן השחקן השני 

יבצע אותה פעולה בערמה האחרת )יוציא ממנה 

שני פריטים( ויותיר לשחקן הראשון ערמה אחת 

עם שלושה פריטים, מצב 3-0. אפשרות אחרונה: 

פריטים  שני  יוציא  המתחיל  והשחקן  במידה 

השחקן   .3-2 מצב  יותיר  הוא  הגדולה,  מהערמה 

 ,3-0 מצב  הראשון  לשחקן  ישאיר  בתורו  השני 

"מצב ניצחון" לשחקן השני, או יצור סימטריה בין 

הערמות ויותיר מצב 2-2, "מצב ניצחון" לפי סעיף 

מוביל  מהלך  כל   ,5-2 התחלתי  במצב  לפיכך,   .1

של  לניצחון  היחידה  האפשרות  ולכן  להפסד 

השחקן הראשון הינה ויתור על תורו.

לאחר התנסויות אלו )במידת הצורך, לאחר התנסות 

נוספת עם מצבים דוגמת 6-3 או 7-4(, קל לגלות כי 

במצב בו ההפרש בין מספר הפריטים בשתי ערמות 

הוא 3, העברת התור ליריב, מבטיחה ניצחון. במצבים 

אלה, השחקן שנאלץ להוציא פריטים, הוא המפסיד: 

תמיד ניתן להשאיר לו שתי ערמות שהן במצב שוויון, 

או במצב של הפרש 3, עד להפסדו.

סביר להניח כי בשלב הבא התלמידים ירצו להתמקד . 4

בין הערמות  במצבים בהם הפרש מספר הפריטים 

הוא  הניתוח  זה,  במקרה   .5 או   4 למשל  יותר,  גדול 

למשל,  הקודם:  מהסעיף  המסקנות  יישום  בעצם 

ישאף  המתחיל  השחקן   11-7 התחלתי  במצב 

10-7, הידוע כמצב  כגון   ,3 להותיר מצב עם הפרש 

ניתוח משחקים עם . 2 ההמשך הטבעי של הדיון הינו 

ההפרש  כאשר  סימטרי  לא  במצב  ערמות  שתי 

2. נשים לב  1 או  בין מספר הפריטים בערמות הוא 

 ,5-4 מצב  שכן  לתלמידים  מוכרים  אלה  מצבים  כי 

פריט  הוצאת  בעקבות   5-5 ממצב  התקבל  למשל, 

מאחת הערמות. במצב זה, הצעד הכדאי )והמנצח( 

לשחקן המשחק בתורו הינו השוואת מספר הפריטים 

בערמות, כלומר, מעבר למצב סימטרי )סעיף 1(.

ניתן לראות כי טיעון זה נכון עבור כל כמויות הפריטים 

בשתי הערמות ובתנאי שההפרש בין מספר הפריטים 

בערמות קטן מ-3, כלומר 1 או 2. על פי אסטרטגיית 

יותיר שוויון בין שתי  הניצחון, יש לבחור בצעד אשר 

"מפר  שהיריב  אחרי  שלב  בכל  יעשה  וכך  הערמות 

את השוויון".  

)נציין כי במצב ערמות 3-2 או 3-1 קיימת אפשרות 

הקטנה  הערמה  "ריקון"  על-ידי  לניצחון,  נוספת 

והותרת הערמה האחרת עם 3 פריטים, מצב מנצח 

לפי המסקנות מפעילות 1(. 

בין  ההפרש  בו  למצב  המעבר  כי  לב,  לשים  חשוב 

מיד  גורם   ,2 או   1 הוא  בערמות  הפריטים  מספר 

זה. לצורך המחשת  להפסד השחקן המשאיר מצב 

 ,28-26 משחק  לדוגמה,  להציע  אפשר  המסקנה, 

פריטים.   26 ובאחרת  פריטים   28 אחת  בערמה  בו 

על פי הדרך שהתגלתה קודם, על השחקן הראשון 

ולהותיר  "הגדולה"  מהערמה  פריטים  שני  להוציא 

שוויון בין הערמות. בכך, הוא מביא את המצב לאיזון 

ובכל צעדיו ישמור על סימטריה זו כמו שנותח לעיל. 

השחקן השני שובר את הסימטריה ובכך מפסיד.

הפריטים . 3 מספר  הפרש  בהם  למצבים  נעבור 

נתמקד  תחילה  יותר.  גדול  הערמות  בין  ההתחלתי 

במקרה בו ההפרש הוא 3. בהמשך יתבהר כי שלב 

זה הוא המכריע להבנת האסטרטגיה לניצחון באופן 

כללי ולכך נתקדם בהדרגה. 

המתחיל 	  והשחקן  במידה   ,4-1 הערמות  במצב 

ירוקן את הערמה הקטנה, הוא יותיר ערמה בגודל 

4. השחקן האחר יותיר בערמה 3 פריטים, ויבטיח 

והשחקן  במידה   .)1 פעילות  )לפי  ניצחונו  את 

מהערמה  שניים  או  אחד  פריט  יוציא  המתחיל 
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לדוגמה, במצב  כך  תור.  3, מוותרים על  כפולה של 

על  לוותר  המתחיל  השחקן  על   ,)9 )הפרש   25-16

יש  ב-3,  מתחלק  לא  וההפרש  במידה  אך  התור. 

להוציא מאחת הערמות מספר פריטים כך שההפרש 

ויש לשמור   ,3 יהיה כפולה של  בין מספר הפריטים 

 21-13 לדוגמה, במצב  תור.  כל  לאחר  זו  תכונה  על 

המתחיל  השחקן  על  ולכן   ,8 הערמות  בין  ההפרש 

להוציא שני פריטים מהערמה הגדולה ולהותיר מצב 

עם הפרש 6 )19-13( או להוציא פריט אחד מערמה 

הקטנה ולהותיר את המצב 21-12, עם הפרש 9.

להמשך הדיון, נדגיש את חשיבות ההתבוננות בשאריות 

כאשר  ערמה.  בכל  הפריטים  מספר  של  ב-3  החלוקה 

שאריות אלו שוות זו לזו, משמעות הדבר כי ההפרש בין 

מספר הפריטים בשתי הערמות הינו כפולה של 3 )מצב 

פריטים(.  להוצאת  לא  אך  ליריב  להשאיר  מתאים  אשר 

צעד  את  לבצע  השחקן  על  שונות,  השאריות  כאשר 

שהוא  הפרש  עם  למצב  המשחק  את  ולהביא  הניצחון 

שאריות  לשוויון  לדאוג  אחרות,  במילים   ,3 של  כפולה 

בחלוקה ל-3 של מספרי הפריטים בשתי הערמות.

ניצחון" במשחק עם שתי  כעת, אפשר להגדיר מהו "מצב 

ערמות: "מצב ניצחון" הינו כאשר מוסרים ליריב מצב ערמות 

בשתי  הפריטים  מספר  של  ב-3  החלוקה  ששאריות  כך 

עם  מצבים  לבדוק  במקום  כי  לציין  חשוב  שוות.  הערמות 

מספרי פריטים שונים ומגוונים בערמות, מספיק להתמקד 

רק בשאריות של חילוק מספרים אלה ב-3.

צעדי השחקן מוגדרים לא על-סמך מספר הפריטים בכל 

ערמה ואפילו לא על-סמך ההפרשים בין מספרים אלה, 

אלא אך ורק מהשוואת שאריות החלוקה ב-3 של מספר 

הפריטים בערמות. ממגוון ענק של מצבים בשתי ערמות, 

הגענו כעת להבחנה בין מצבים בודדים:

תחילה, נחשב את שארית החלוקה שארית החלוקה . 1

של מספר הפריטים בכל ערמה ב-3.

אם שאריות אלו שוות זו לזו )שתיהן 0, 1 או 2(, יש . 2

לוותר על התור הראשון.

יש לבחור באחת הערמות . 3 אם שאריות אלו שונות, 

ולהוציא פריט או שניים כך שלאחר ההוצאה יתקיים 

שוויון בין שאריות אלו.

נכונה  ערמות  בשתי  הניצחון  אסטרטגיית  כי  לב  נשים 

לא רצוי להוצאת פריטים, ובכך סולל דרך לניצחונו. 

באופן דומה יש לפעול במצב כמו 9-4 על-ידי מעבר 

למצב 7-4.

ההפרשים . 5 כאשר  קורה  מה  השאלה  נשאלת  כעת 

במצבים  לפעול  יש  איך  לדוגמה,  יותר?  אף  גדולים 

כמו 28-20 או 312-103? אם נצטרך לנתח כל אחד 

יש  שכן  בעייתי  מצבנו  אז  בנפרד,  אלו  ממשחקים 

אפשר(  )אם  לגלות  עלינו  לכן  אפשרויות.  אינסוף 

את הדמיון בין המצבים השונים ולפתח דרך פעולה 

משותפת למצבים אלה.

נתחיל בניתוח המצב 11-5: 

להוציא 	  השחקן  של  ניסיון  כל  כי  לראות  ניתן 

לשחקן  מאפשר  מיד  הגדולה  מהערמה  פריטים 

3 כלומר  האחר להותיר את הערמות עם הפרש 

8-5 שזהו מצב מנצח )לפי סעיף 3(.

במידה והשחקן הראשון יוציא פריטים מהערמה 	 

הקטנה, השחקן השני "יעתיק" פעולה זו בערמה 

הגדולה ושוב ישמור על מצב ערמות עם הפרש 6 

)9-3 או 10-4 בדוגמה זו(. בשלב מסוים, הערמה 

הקטנה תתרוקן וממצב עם הפרש 6 נגיע למצב 

עם הפרש 3, ושוב השחקן שהתחיל להוציא את  

הפריטים יפסיד.

מספר  הפרש  בו  מצב  לכל  תקף  דומה  ניתוח 

בכל   .3 של  כפולה  כל  הינו  הערמות  בין  הפריטים 

מספר  הפרש  בו  מצב  למתחרה  "מחזירים"  שלב, 

 ,3 של  לכפולה  שווה  הערמות  שתי  בין  הפריטים 

 ,3-0 )כמו  בו מתרוקנת אחת הערמות  לרבות מצב 

6-0 וכדומה( או שמגיעים למצב סימטרי, של הפרש 

0 בין הערמות )נציין כי גם 0 הוא כפולה של 3(. כל 

הוצאת פריט ממצב ערמות בו הפרש הפריטים הוא 

המצב  זהו  אם  לכן  להפסד.  מובילה   ,3 של  כפולה 

ההתחלתי, על השחקן הראשון לוותר על תורו ולתת 

למתחרה להתחיל. נציין כאן כי המסקנה מפעילות 1 

מהווה מקרה פרטי של הגילוי החדש.

כעת, לאחר גילוי העיקרון של "להותיר ליריב מצב . 6

יהיו  תלמידים   ,"3 של  כפולה  הוא  ההפרש  בו 

מוכנים להתמודד עם כל מצב התחלתי כלשהו. אכן, 

הוא  בערמות  הפריטים  מספר  בין  וההפרש  במידה 
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משחק,  ערמות  בשלוש  שונים  מצבים  של  ענק  מגוון 

מבחינת  השונים  אחדים  למצבים  רק  כעת  "מצטמצם" 

שאריות החלוקה ב-3 של מספר הפריטים בכל אחת מן 

הערמות. מעתה, כאשר אנו מסמנים למשל את המצב 

1-2 הכוונה לשאריות החלוקה ב-3 של מספר הפריטים 

בכל ערמה )לדוגמה, 4-5(.

ומהם כעת המצבים במשחק בשלוש ערמות?

אם באחת מתוך שלוש הערמות יש מספר פריטים 	 

שהוא כפולה של 3, ניתן לראות כי משחק זה שקול 

למשחק ללא ערמה זו: בכל שלב, במידה ומקטינים 

מספר  את  מקטין  השני  השחקן  הזו,  הערמה  את 

הפריטים בה שוב עד לכפולה הקרובה של 3, וכך עד 

עם  אחת  ערמה  קיימת  בו  משחק  לפיכך,  לריקונה. 

למשחק  שקול   ,3 של  כפולה  שהוא  פריטים  מספר 

עם שתי ערמות. 

אם בשתיים מתוך שלוש הערמות מספר הפריטים 	 

הוא כפולה של 3, יש להתייחס לשתי ערמות אלו כאל 

"ערמות ריקות", וכאן יש בעצם משחק בערמה אחת. 

במידה שבכל אחת מהערמות שאריות החלוקה של 	 

מספר הפריטים ב-3 שוות ל-0, על השחקן הראשון 

לוותר על תורו.

כעת נותר להתייחס רק למצבים בהם בכל הערמות 	 

שאריות החלוקה ב-3 שונות מ-0; קיימות רק ארבע 

אפשרויות )כמו תמיד, אין חשיבות לסדר הערמות(: 

למשחק  באנאלוגיה   .2-2-2  ,2-2-1  ,1-1-2  ,1-1-1

להשאיר  כדאי  כי  נראה  פניו  על  ערמות,  בשתי 

 .)2-2-2 או   1-1-1( השאריות  שוויון  מצבי  את  ליריב 

 2 בפעילות  שהתגלו  ההבנות  על-סמך  דווקא  אך 

ובסעיף הקודם, "תחזוקת" שלוש הערמות עם אותה 

השארית תוביל להפסד. השחקן שמקבל בתורו מצב 

את  משנה  )כלומר  הערמות  אחת  את  "מאפס"  זה, 

ומותיר אחריו מצב   )3 לכפולה של  מספר הפריטים 

סימטרי של שתי ערמות לא ריקות 1-1-0 או 2-2-0. 

נזכיר כי השחקן הראשון יאלץ בתורו להפר את האיזון 

להפסד  המוביל  )מהלך  הנותרות  הערמות  שתי  בין 

לפי פעילות 2(.

נשים לב כי בכל אחד מהמקרים המוזכרים של שלוש 	 

ערמות  שתי  לפחות  קיימות  מ-0,  שונות  שאריות 

ריקה,  גם למשחק בערמה אחת; כאשר אחת הערמות 

ל-0.  שווה  ב-3  בה  פריטים  מספר  של  החלוקה  שארית 

ולכן האסטרטגיה שומרת על שוויון בשאריות החלוקה בין 

שתי הערמות ובכל צעד על שארית החלוקה ב-3 בערמה 

שאינה ריקה להיות שווה ל-0.

באופן מפתיע, עיקרון שוויון שאריות החלוקה של מספר 

שתי  עם  בפעילות  גילינו  אותו  ב-3  בערמות  הפריטים 

מורכבים  במצבים  המשחק  לניתוח  דרך  סולל  ערמות, 

יותר, כאשר מספר הערמות גדול יותר, ואפילו גדול מאד.

פעילות 3

"אחד, שניים - נים" בשלוש ערמות 

"נים" בשלוש ערמות. בכל ערמה  כעת נעסוק במשחק 

בדומה  המטרה,  פריטים.  של  תלוי  בלתי  מספר  יש 

למשחק בערמה אחת או שתיים, להיות המתמודד אשר 

מוציא את הפריט האחרון מכלל הערמות, כלומר, לשחקן 

השני לא נשארים פריטים לקחת באף ערמה.

נזכיר את הידוע עד כה: מצב המשחק לא משתנה אם 

מספר הפריטים באחת הערמות ִיקטן ב-3 או בכל כפולה 

של שלוש, כלומר:

כל ערמה שמכילה מספר פריטים שהוא כפולה של 	 

3 היא בעצם "קבוצת הפסד". היא לכאורה לא מכילה 

פריטים  מספר  עם  ערמה  אחרות,  במילים  פריטים, 

כזה היא כמו "ערמה ריקה".

 	 1 שארית  שנותן  פריטים  מספר  עם  ערמה  לכל 

בחילוק ב-3, אפשר להתייחס כמו לערמה עם פריט 

שארית  שנותן  פריטים  מספר  עם  ערמה  לכל  אחד; 

שני  עם  לערמה  כמו  להתייחס  ניתן  ב-3,  בחילוק   2

פריטים.

למצב  שקול   9-5-2 ההתחלתי  הערמות  מצב  לדוגמה, 

6-5-2, שהוא שקול למצב 3-5-2, שהוא שקול למצב -0-5

2, אשר שקול למשחק עם שתי ערמות 5-2 שהוא בתורו 

בעצם מצב 2-2. 

מרגע זה ואילך נסמן בכל ערמה, לא את מספר הפריטים 

זה  מספר  של  החלוקה  שארית  את  רק  אלא  עצמו, 

ב-3. לדוגמה, 20-16-10 שקול ל-2-1-1 בהתאמה, 5-5-1 

שקול ל-2-2-1, 9-8-3 שקול ל-0-2-0.
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מאפשרת "לתחזק" כפולה קטנה יותר של 3 ובסופו 

יש  לפיכך,  האחרון.  הפריט  את  להוציא  דבר  של 

להתייחס לערמות עם מספר פריטים השווה לכפולה 

בהתאם,  "ריקות".  ערמות  של  אוסף  כאל   3 של 

הפריטים  מספר  בהן  לערמות  רק  בהמשך  נתייחס 

החלוקה  ושאריות  במידה  )כידוע,  ב-3  מתחלק  לא 

ב-3 של מספר הפריטים בכל ערמה שווה ל-0, המצב 

מוגדר כ-"מצב ניצחון" ולכן השחקן הראשון יוותר על 

תורו(;

)שארית 	  ריקות"  "לא  ערמות  שתי  עם  במשחק 

מ-0(,  שונה  הפריטים  מספר  של  ב-3  החלוקה 

שמותיר  צעד  על-ידי  ניצחונו  את  מבטיח  השחקן 

מצב שבו שארית החלוקה ב-3 של מספר הפריטים 

)1-1 או 2-2(. גם במשחק עם  בשתי הערמות שווה 

שלוש ערמות, הצעד המנצח מותיר ליריב זוג ערמות 

)תוך "איפוס", במקרה הצורך, של הערמה השלישית 

כאשר משאירים בה מספר פריטים המתחלק ב-3(.

בהדרגתיות  להתנסות  מוזמנים  התלמידים  כעת 

בהתאם  משלוש  גדול  ערמות  מספר  עם  במשחקים 

לקצב ההתקדמות והבניית תובנות כלליות.

השלב הבא בניתוח המשחק מתבסס על התובנה כי ניתן 

ולהשתמש  ערמות  זוג  של  הניצחון״  ״מצב  את  להכליל 

בו עבור מספר זוגות כלשהו: לדוגמה, המצב 1-1-1-1 

מכיל בתוכו שני מצבי 1-1 )ובעצם השחקן יכול להתייחס 

בו  ערמות  זוג  אותו  "בתוך"  ולהגיב  היריב  של  צעד  לכל 

נגע(. מזה נובע, כי מצב בו יש מספר זוגי של ערמות עם 

2, הינו  1 וגם מספר זוגי של ערמות עם שארית  שארית 

מערמה,  פריטים  להוצאת  כתשובה  לכן,  ניצחון";  "מצב 

משתי  באחת  לקדמותו"  המצב  ב-"החזרת  להגיב  יש 

האפשרויות הבאות: 

בה . 1 בערמה  ל-3  המשלים  פריטים  מספר  הוצאת 

השארית  לאותה  החזרתה  כך,  ועל-ידי  היריב  נגע 

במידה  כי  נציין,  פעל.  טרם  שהייתה  ב-3  בחלוקה 

פריטים  להוציא ממנה  ניתן  לא  רוקן ערמה,  והיריב 

נוספים ולכן יש לפעול לפי האפשרות הבאה.

"בת-. 2 מהערמה  ראי"  ב-"פעולת  פריטים  הוצאת 

הזוג" )הערמה עם אותה שארית בחלוקה ב-3( ובכך 

השוואת שאריות החלוקה ב-3 בשתי ערמות אלו 

המהלך  אזי,  ב-3.  בחילוק  השארית  אותה  עם 

גם  2-2-2 מתאים  או   1-1-1 שתיארנו עבור המצבים 

כן  כמו   :)2-2-1 ו-   1-1-2( האחרים  המצבים  בשני 

התברר, כי תמיד במצבים אלה אפשר להותיר ליריב 

מצב בו שתי ערמות עם אותה השארית בחלוקה ל-3, 

וערמה שלישית "מאופסת" בשארית החלוקה ב-3 - 

״מצב הניצחון״.

בהתנסויות  האלו  ההנחיות  את  להמחיש  מאד  כדאי 

במשחקים עם שלוש ערמות בעלות מספר פריטים קטן, 

למשחק  )שקול   5-3-2 ערמות  עם  במשחק  למשל  כמו 

ב-2 ערמות 2-0-2(, 3-3-1 )שקול למשחק בערמה אחת 

שני  להוציא  יש   ,2-1-1 למשחק  )שקול   5-4-4  ,)0-0-1

פריטים מהערמה הגדולה במהלך הראשון( וכדומה.

עם  במשחק  לניצחון  האסטרטגיה  רואים,  שאנו  כפי 

הניצחון״  ״מצבי  על  מבוססת  בעצם  ערמות,  שלוש 

שכבר ידועים לנו: עבור משחק עם ערמה אחת )מספר 

שתי  עם  משחק  ועבור   ,)3 של  כפולה  הוא  הפריטים 

ב-3(.  בחילוק  השארית  אותה  עם  ערמות  )שתי  ערמות 

כדי לנצח במשחק עם שלוש ערמות, על השחקן להביא 

)"מצב  ניצחון  תת-מצבי  של  לאוסף  הערמות  מצב  את 

ניצחון" בשתי ערמות ו"מצב ניצחון" בערמה השלישית(. 

מסקנה זו הינה מפתח להכללה עבור משחק עם מספר 

ערמות כלשהו המנותח בפעילות הבאה. 

פעילות 4 

)בעצם, פעילות K(: "אחד, שניים - נים" עם מספר ערמות 

כלשהו

ונזכיר  נוריד את המגבלה על מספר הערמות,  זה  במקרה 

יש מספר בלתי תלוי של פריטים. המטרה,  כי בכל ערמה 

מוציא  אשר  המתמודד  להיות  הקודמים,  למקרים  בדומה 

את הפריט האחרון מכלל הערמות, כלומר, לשחקן השני לא 

את  מכיל  זה  מקרה  ערמה.  באף  לקחת  פריטים  נשארים 

כל המצבים המנותחים לעיל, והדיון בו מתבסס על הגילויים 

והתובנות מהגרסאות הפשוטות יותר של המשחק.

נזכיר את הידוע עד כה:

הפריטים 	  מספר  בה  ערמה  נמסרת  ליריב  בו  מצב 

ליריב  ניצחון": מסירתו  "מצב  הוא   3 כפולה של  הינו 
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אחת  )נניח,   1 שארית  עם  ערמות  של  אי-זוגי  מספר 

)נניח,   2 שארית  אי-זוגי של ערמות עם  עשרה( ומספר 

חמש(? במצב זה לא ניתן במהלך אחד "לאפס" שתי ערמות 

הראשון  השחקן  יכול  כאן  גם  האם  בו-זמנית!  "מיותרות" 

להגיע ל"מצב ניצחון"? נזכיר כי לצורך כך יש להותיר מספר 

זוגי של ערמות עם אותה שארית. ניתן לראות כי אכן ישנה 

עם  "המיותרות"  הערמות  משתי  לניצחון:  המובילה  דרך 

שאריות חלוקה שונות, נרכיב זוג חדש של ערמות עם אותה 

להוציא  למשל,  יכול,  הראשון  השחקן  הכיצד?  השארית. 

יחד עם הערמה  וכך,   ,2 פריט אחד מהערמה עם שארית 

שארית  עם  נוסף  ערמות  זוג  נוצר   ,1 שארית  עם  הבודדת 

1. בכך, השחקן מותיר מספר זוגי של ערמות עם שארית 1 

)שתיים-עשרה ערמות( ומספר זוגי של ערמות עם שארית 

2 )ארבע ערמות(. באופן דומה ישנה אפשרות להוציא שני 

)בתנאי שיש בה מספיק   1 פריטים מהערמה עם שארית 

פריטים( ובכך להפוך אותה לערמה עם שארית 2.

שבו  כמצב  מוגדר  ערמות,   K עבור  ניצחון"  "מצב  לכן, 

מספר זוגי של ערמות עם שארית 1 ועם שארית 2 כאשר 

שאר הערמות - אם ישנן, הן עם שארית 0 בחלוקת מספר 

השחקן  יכול  אחר,  מצב  בכל  כי  הראנו  ב-3.  פריטיהן 

להותיר "מצב ניצחון" אחרי צעדו הראשון.

נסכם את דרך פעילות השחקן: 

מספר . 1 של  ב-3  החלוקה  שאריות  את  לחשב 

הפריטים בכל ערמה ולמיין את הערמות לפי שאריות 

החלוקה לשלושה סוגים: ערמות עם מספר פריטים 

עם  ערמות   ,)0 עם שארית  )ערמות  ב-3  המתחלק 

שארית 1 וערמות עם שארית 2.

מחלקים, . 2  2 ושארית   1 שארית  עם  הקבוצות  את 

אותה השארית.  לזוגות של ערמות עם  הניתן,   ככל 

אם יש מספר זוגי של ערמות מכל סוג, יש לוותר על 

התור )במידה וזהו התור הראשון במשחק(.

אם נותרה ערמה אחת ללא זוג, מוציאים מערמה זו . 3

פריט או שניים כך שמספר הפריטים בערמה יתחלק 

ב-3 )שארית 0(.

עם . 4 ואחרת   1 שארית  עם  אחת  ערמה  נותרה  אם 

של  החלוקה  בשאריות  שוויון  ליצור  יש   ,2 שארית 

מספר הפריטים בערמות אלו ב-3, למשל, באמצעות 

הוצאת פריט אחד מהערמה השנייה. 

)גם כאן נציין, כי במידה ובזוג הערמות המוזכרות יש, 

באחרת  אחד  ופריט  באחת  פריטים  שבעה  למשל, 

והיריב בחר להוציא שני פריטים מהערמה הגדולה 

שני  להוציא  ניתן  לא  פריטים,  חמישה  בה  ולהותיר 

פריטים מהערמה הקטנה כדי להשוות שאריות, ולכן 

יש לפעול לפי האפשרות שהוצגה בסעיף קודם(.

עד כה ראינו כי במידה ובמצב ההתחלתי יש מספר זוגי 

זוגי של ערמות עם  מספר   ,1 שארית  של ערמות עם 

 ,0 שארית  עם  ערמות  כלשהו של  ומספר   2 שארית 

כל  שאחרי  מכיוון  תורו  על  לוותר  המתחיל  השחקן  על 

המשחק  את  להחזיר  אפשר  פריטים,  לקיחת  של  צעד 

ל״מצב הניצחון״, וכך עד סוף המשחק.

על-סמך תגלית זו, נתייחס למקרים אחרים.

ייתכן, כי יש מספר אי-זוגי של ערמות עם שארית כלשהי 

של  זוגות-זוגות  צימוד  לאחר  כלומר,  מאפס.  השונה 

ערמות עם שאריות חלוקה ב-3 שוות, נותרת ערמה אחת 

ללא בת זוג. במקרה זה על השחקן "לאפס" את שארית 

ערמה זו על-ידי הוצאת פריט או שניים בהתאם לשארית 

זוגות של ערמות עם  יש  בו  להותיר מצב  ובכך  הערמה, 

שאריות שוות ושאר הערמות עם שארית 0. לדוגמה, ניגש 

למשחק עם עשר )!( ערמות שבהן 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 

פריטים,  ו-15   12  ,3 עם  בערמות  פריטים.  ו-22   ,20  ,16

שארית חלוקת מספר הפריטים ב-3 היא 0, ובכך הן כבר 

"מאופסות". נבדוק את יתר הערמות. בערמות עם 7, 10, 

ארבע  הכול  בסך  ל-1,  שווה  השארית   - פריטים  ו-22   16

שלוש  נותרות  כן,  כמו  ערמות.  של  זוגי  מספר  ערמות, 

ערמות בהן השארית שווה ל-2 )5, 8, 20(, מספר אי-זוגי של 

ערמות. נזכיר, כי במידה וגם מספר הערמות עם שארית 

2 היה זוגי, על השחקן היה לוותר על תורו; אך מה עושים 

זוג", לדוגמה,  בתרחיש הנ"ל? בוחרים ערמה אחת "ללא 

מערמה  פריטים  שני  להוציא  יש  פריטים.   5 עם  הערמה 

אותה  "לאפס"  כלומר  פריטים,   3 עם  להותירה  ובכך  זו, 

)אחרי הוצאה זו, מספר הפריטים בה מתחלק ב-3(. כעת 

נותר ליריב מצב של "אפסים" וזוגות של ערמות עם אותה 

שארית חלוקה ב-3, "מצב ניצחון". ברור כי יש לפעול באופן 

 ,1 דומה כאשר יש מספר אי-זוגי של ערמות עם שארית 

במקרה זה יש להוציא פריט מאחת הערמות הנ"ל.

בו  מצב  יש  במשחק  כאשר  לעשות  מה  השאלה,  נשאלת 
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סיכום

לוגי  בסיס  עם  אסטרטגיה  משחקי  הינם  "נים"  משחקי 

הנפוצות,  בגרסאות  שונות.  גרסאות  להם  וקיימות  מתמטי 

כך  מסוים  מאוסף  פריטים  לסירוגין  מוציאים  שחקנים  שני 

הפריט  את  שהוציא  כמתמודד  מוגדר  במשחק  שהמנצח 

הוצאת  על  מדובר  כלל  בדרך  האחרונה.  מהערמה  האחרון 

מספר פריטים כלשהו מאוסף ערמות עם כמויות התחלתיות 

שונות של פריטים, או על הוצאת מספר מוגבל של פריטים 

שניים  "אחד,  המשחק  ונחקר  הוצג  במאמר  אחת.  מערמה 

ערמה  שבכל  כך  ערמות  אוסף  נתונות  זה  במשחק  נים".   -

יתכן מספר שונה של פריטים, וכל שחקן בתורו יכול להוציא 

המחקר  בלבד.  שניים  או  אחד  פריט  בחר,  אשר  מהערמה 

מוצג כפעילויות לתלמידים בארבע גרסאות, החל מהפשוטה 

אחת,  בערמה  משחק  דהיינו,  ביותר:  במורכבת  וכלה  ביותר 

בשתי ערמות, ב-3 ערמות ובמספר ערמות כלשהו.

תרשים 2. 
הדרך לניצחון - סיכום 

תהליך ביצוע הצעדים המובילים ל״מצב הניצחון״ במשחק ובו: מספר זוגי של ערמות בהן מספר הפריטים מתחלק ב-3 עם 

שארית 1, מספר זוגי של ערמות בהן מספר הפריטים מתחלק ב-3 עם שארית 2, ומספר כלשהו של ערמות בהן מספר הפריטים 

מתחלק ב-3 ללא שארית.

)* אופציה זו קיימת בכל מקרה למעט מצב בו בכל הערמות עם שארית 1 נשאר פריט אחד בלבד(

חישוב מספר הפריטים 
בכל ערמה

רק מספר הערמות 
עם שארית 2 אי-זוגי

מוציאים שני פריטים 
מאחת הערמות עם 

שארית 2

חישוב שארית חלוקת 
מספר הפריטים בכל 

ערמה ב-3

מספר הערמות עם שארית 1 
אי-זוגי וגם מספר הערמות עם 

שארית 2 אי-זוגי

מוציאים פריט אחד 
מאחת  הערמות 

עם שארית 2

או

מספר זוגי של ערמות עם שארית 1 וגם מספר זוגי של ערמות עם שארית 2 
מצב הניצחון 

"ביטול" הערמות עם שארית 0 
ויצירת "זוגות" של ערמות 

עם אותה שארית

רק מספר הערמות 
עם שארית 1 אי-זוגי

מוציאים פריט אחד 
מאחת הערמות 

עם שארית 1

מוציאים שני פריטים 
מאחת  הערמות 

עם שארית 1 *

במספר  תלויות  הניצחון  אסטרטגיות  כי  לנחש,  קל 

הפריטים בערמות השונות. יחד עם זאת, באופן מפתיע, 

של  הגודל  בסדר  תלויות  אינן  הניצחון  דרכי  כי  התברר 

מספר הפריטים בערמות, כלומר, אין משמעות אם ישנו 

מספר רב או מועט של פריטים בכל ערמה. 

התנהגות  כי  גילינו  אחת  בערמה  משחק  בניתוח  כבר 

של  החלוקה  שארית  על-סמך  ורק  אך  נקבעת  השחקן 

שלו,  הניצחון  בצעדי  ב-3.  בערמה  הפריטים  מספר 

השחקן מחזיר ליריב בכל פעם כפולה קטנה יותר של 3, 

עד שמגיע ל-0 פריטים בערמה. לפיכך, כל ערמה אשר 

כ"ערמה  נחשבת  ל-0  שווה  ב-3  שלה  החלוקה  שארית 

ריקה" ואין לקחת אותה בחשבון בזמן חישוב הצעד הבא. 

בהמשך, כאשר חקרנו את המשחק בשתי ערמות גילינו 

שאריות  בין  שוויון  הינה  השנייה  המפתח"  "תכונת  כי 

במילים  ב-3.  ערמה  בכל  הפריטים  מספר  של  החלוקה 

שאריות  אם  סימטרי,  במצב  נמצא  ערמות  זוג  אחרות, 
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חלוקת מספר הפריטים שלהן ב-3 – שוות. 

מדהים, אך שני הגילויים הנ"ל בלבד, מספקים כלים כדי 

עבור  השחקן  לניצחון  הכללית  האסטרטגיה  את  לבנות 

האסטרטגיה  ערמות.  של  כלשהו  מספר  עם  משחק 

פשוטה לביצוע ומטרתה בכל שלב להותיר ליריב מצבים 

מספר  עם   )0 )כולל  כלשהו  ערמות  מספר  ישנן  בהם 

שאריות  בהן  ערמות  של  וזוגות  ב-3  המתחלק  פריטים 

החלוקה של מספר הפריטים בהן ב-3 שוות.

עולה  הנ"ל,  המרתק  החקר  בעקבות  כי  מקווים  אנו 

השאלה: "האם אפשר למצוא אסטרטגיה כללית ופשוטה 

מאחד  לדוגמה,  לקחת  אפשר  בהם  "נים"  למשחקי  כזו 

חיובית,  היא  התשובה  ערמה?  מכל  פריטים  עשרה  ועד 

אך ניסוחה דורש כמובן ניתוח נוסף שכדאי להתחיל אותו 

ממשחק "אחד, שניים, שלושה – נים". גם שם ממתינות 

אך  דומות  חלקן  ומסקנות,  הפתעות  הכללות,  לחוקר 

חלקן גם שונות מאלה שגילינו במשחק הנוכחי.

כמו בכל משחק אסטרטגי, תוך ניתוח המשחק "אחד, שניים 

אי-אפשר  אותם  סמויים  מתמטיים  נושאים  עולים  נים"   –

המוצגות  הפעילויות  המשחק.  כללי  בהצגת  מראש  לגלות 

אמורות לתרום לתובנות אודות מושגים ותכונות מתמטיות 

התחלקות  כגון:  בהן,  מפתיע  ואף  שגרתי  לא  שימוש  תוך 

תוך  בנוסף,  וסימטריה.  זוגיות  במספר,  חלוקה  ושאריות 

של  ניתוח  לדרכי  כלליים  רעיונות  עלו  זה,  משחק  ניתוח 

מהסוף,  משחק  ניתוח  כגון:  רבים,  אסטרטגיים  משחקים 

מעבר למשחק "מצומצם" יותר )"צמצום" מספר הפריטים 

יכולת "החלפת  גילוי  והערמות, כפי שנעשה במשחק זה(, 

אסטרטגיות  אחר  בחיפוש  ההתעסקות  ועוד.  תפקידים" 

לניצחון מזמנת התנסות במשחק, העלאת השערות ובדיקת 

נכונותן, כיסוי כלל האפשרויות ויכולת לנתח בעיות ומצבים. 

מבוססת  פעילות  בכל  והאסטרטגיה  הפעולה  דרכי  הבנת 

לאורך  שלב  אותו  עד  שנצבר  והידע  התובנות  הכללת  על 

להתמודד  לנסות  יכול  תלמיד  כל  הקודמות.  הפעילויות 

לו,  המתאים  הקצב  לפי  בו  ולהתקדם  המשחק  ניתוח  עם 

לרבות מספר ההתנסויות בכל שלב ומעבר בין הפעילויות. 

כי נחוץ לשלב בשיעורי המתמטיקה פעילויות  אנו סבורים 

כגון משחקים מתמטיים אסטרטגיים בדרך אשר מותאמת 

וליצור  ידידותית  סביבה  לבנות  מנת  על  הלומד,  לרמת 

מסגרת ללמידה משמעותית של המקצוע. 

https://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Math/Yesodi/mavo1.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Math/Yesodi/mavo1.pdf
https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue14/stupel_har-shefer.pdf
https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue14/stupel_har-shefer.pdf
https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue14/stupel_har-shefer.pdf
https://www.cut-the-knot.org/nim_theory.shtml
https://www.cut-the-knot.org/nim_theory.shtml
https://plus.maths.org/content/list-by-author/Marianne%20Freiberger
https://plus.maths.org/content/play-win-nim
https://plus.maths.org/content/play-win-nim
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הטמעת פדגוגיות חדשניות 
בסביבת למידה עצמאית 

במתמטיקה

חיותה רגב
 מרצה בכירה לחינוך מתמטי, 

 מכללת לוינסקי לחינוך 
 ומדריכת מורות ומורים לחשיבה מתמטית

ולהוראה דיפרנציאלית

ד"ר מיכל שני
 מרצה בכירה ומנהלת אקדמית 

 של תוכנית ההכשרה 'חותם נעמי', 
מכללת לוינסקי לחינוך

דיווחים מהשטח
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מבוא

עם  התמודדות  שמטרתה  התנסות,  מתוארת  במאמר 

אתגר מורכב של הפיכת שיעורי המתמטיקה לשיעורים 

ומאפשרים  וללומדת  ללומד  מותאמים  מעניינים, 

הטמעת  באמצעות  אותנטיים,  במצבים  התמודדות 

)פרגסון   ,'2017 'פדגוגיות חדשניות  פרקטיקות ממתווה 

קצרים",  זמן  במקטעי  "למידה  כגון:   )2017 ואחרים, 

פוסט  בחברות  מושכל  "ניווט  מדע",  יוצרים  "לומדים 

הלמידה  שבה  למידה,  סביבת  אפשרנו  כך  לשם  אמת". 

הבנתם,  לפי  והתלמידים  התלמידות  ידי  על  נבנית 

ללמידה  והאחריות  שלהם,  העניין  תחומי  על  בהסתמך 

שעוברת מהמורה אליהם. 

התבססנו על תוכנית הלימודים של משרד החינוך לכיתה 

ד'. אפשרנו התנסות ולמידה עצמאית של הנושא 'חקר 

שאלת  ניסוח  למחקר,  נושא  בחירת  שכלל:  נתונים' 

מחקר, העלאת השערות, איסוף נתונים, ארגונם, ניתוחם 

את  לבצע  התבקשו  והתלמידים  התלמידות  והצגתם. 

המחקר כולו בלמידה עצמאית, המלווה בהנחיה בצמתים 

קריטיים בלבד.

מרכז  העברת  על  מבוססת  שיצרנו  הלמידה  סביבת 

האחריות מהמורה ללומד וללומדת ומושתתת על יצירת 

תנאים ללמידה עצמאית בשיעור מתמטיקה בבית-ספר 

יסודי. השאלה ששאלנו את עצמנו כשיצאנו לדרך הייתה: 

שיתוף  של  מיומנויות  תקדם  זו  למידה  סביבת  כיצד 

יכולת פתרון בעיות  יצירתיות,  פעולה, חשיבה עצמאית, 

וטיפוח חשיבה מתמטית?

ועד  וההכנה  התכנון  משלב  הפעילות  שלבי  את  נתאר 

ניתן  הפעילות  עקרונות  את  והתובנות.  התוצרים  לשלב 

לאמץ לעבודה בכל גיל.  

ֶהקשר הפעילות

בית-ספרית  בסביבה  צמח  עצמאית  ללמידה  הרעיון 

ללומד  מותאמת  דיפרנציאלית  בלמידה  המאופיינת 

וללומדת. מזה כארבע שנים, למידת המתמטיקה בכל 

מתבצעת  ההתנסות,  התקיימה  בו  בית-הספר  כיתות 

המפתח  מתמטי  שיח  ניהול  תוך  קטנות  בקבוצות 

הקבוצות   .)2013 ומרגולין,  )רגב  גבוה  מסדר  חשיבה 

בהתאם  והומוגניות  קבועות  עבודה  קבוצות  הן  בכיתה 

ליכולת המתמטית בזמן נתון. הלמידה בכיתה מאורגנת 

כעשרים  המורה  בתיווך  לומדת  הקבוצות  אחת  כך: 

דקות ובאותו זמן, בקבוצות האחרות מתבצעת התנסות 

לכול  מגוונים.  באופנים  בקבוצה,  או  בזוגות  עצמאית 

כל  לקבוצה  מקבוצה  עוברת  המורה  הלמידה  אורך 

ותלמידים  תלמידות  של  ניידות  וקיימת  דקות,   15-20

לצרכים  ובהתאם  להתקדמותם  בהתאם  הקבוצות  בין 

שמזהה המורה.

כאמור,  התבסס,  העצמאית  ללמידה  המתמטי  הנושא 

החינוך.  משרד  של  במתמטיקה  הלימודים  תוכנית  על 

לאור שגרות הלמידה בשיעורי המתמטיקה בבית-הספר 

התנאים  בשלו  כי  החלטנו,  הדדי,  אמון  מערכת  ובניית 

לנסות ולפתח סביבה ללמידה עצמאית וחדשנית. 

פדגוגיות  מוטמעות  זו  עצמאית  למידה  בסביבת 

כקהילת  פועלים  והתלמידים  והתלמידות  חדשניות 

בצמתים  ניתנת  ההנחיה  כאשר  לומדת,  עמיתים 

ה"יוטאגוגיה"  של  העולם  תפיסת  ברוח  בלבד,   קריטיים 

 .)Hase & Kenyon, 2013; Glassner & Back, 2020(

על פי תפיסה זו, הלמידה היא למידה עצמאית, מכוונת 

שהם  במה  ומתמקדת  והתלמידים  התלמידות  ידי  על 

בשונה  אך  ללמוד.  רוצים  הם  בו  ובאופן  ללמוד  בוחרים 

לאורך  מלּווים  והלומדות  הלומדים  מאוטודידקטיקה, 

הצורך.  במידת  להם  המסייע  במומחה  הלמידה  תהליך 

בתחילת התהליך נקבעות ההסכמות לגבי מסגרת זמן, 

ואופני-המעקב  הלמידה  מפגשי  תדירות  הלמידה,  דרכי 

וקוזמינסקי,  )בק  ותוצאותיו  התהליך  התקדמות  אחר 

 Matusov &( בבסיס גישת הפדגוגיה הדיאלוגית .)2016

Marjanovic-Shane, 2017; Matusov, Marjanovic-
Shane, Kullenberg & Curtis, 2019( אותה אימצנו, 
בחקירה  והלומדת  הלומד  מעורבות  על  דגש  מושם 

ביקורתית ועל התפתחותם האישית. הרעיונות האישיים, 

הטמעת פדגוגיות חדשניות בסביבת למידה עצמאית במתמטיקה

חיותה רגב ומיכל שני
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תיאור הממצאים )אישור, או הפרכת ההשערות( . 5

דיון בממצאים והסקת מסקנות. 6

תכנון הצגת תוצאות המחקר בפני קהל )תלמידים, . 7

מורות ומנהלת בית-הספר(.

התהליך

התלבטויות  ולאחר  הפעילות  מהצגת  שבוע  כעבור 

ודיונים ערים ביניהם, חזרו התלמידות והתלמידים  רבות 

בהתרגשות רבה עם נושא למחקר והחלטה לעבוד יחד 

הצורך  את  הציבה  כקבוצה  לעבוד  ההחלטה  כקבוצה. 

לשים דגש על למידת עמיתים שבמרכזה הצורך לחוש 

ולהבין את המצב הפנימי של אדם אחר ולהגיב בהתאם 

)פרגסון ואחרים, 2017(.

למפגש הראשון עם המורה למתמטיקה ועם המדריכה 

הבית-ספרית למתמטיקה הביאו התלמידות והתלמידים 

עצמאי  באופן  עבדו  עליהם  הראשוניים  התוצרים  את 

במהלך השבוע: 

"נושא המחקר - העדפת מקצוע, עיסוק עתידי, בקרב 

תלמידים בשכבות גיל שונות

שאלות המחקר - במה תרצה לעסוק כשתהיה גדול? 

ולמה?

התלמידים  שרוב  חושבים  אנו   - המחקר  השערת 

ובשכבות  תוכנות  לפתח  יעדיפו  הגבוהות  בשכבות 

הנמוכות יעדיפו התלמידים להיות שוטרים וזמרים".

המחקר,  נושא  על  הלמידה  בקבוצת  משותף  דיון  נערך 

שאלות המחקר וניסוח השערת המחקר. בדיון השתתפו 

בתום  למתמטיקה.  והמדריכה  למתמטיקה  המורה 

יותר,  מדויק  ובאופן  מחדש  התלמידים  ניסחו  סוער  דיון 

להבנתם, את מתווה המחקר:

"שאלת המחקר - במה יבחרו תלמידים, צעירים ובוגרים, 

לעסוק בעתיד?

השערה - "יהיו הבדלים בין תלמידים צעירים בכיתות 

כאשר  ו'-ז',  בכיתות  יותר  בוגרים  תלמידים  לבין  ב'-ג' 

השכבות הגבוהות יעדיפו לעבוד בעבודות שבהן שמים 

הנמוכות  והכיתות  עצמי  וביטחון  השכלה  על  דגש 

הנאה  על  דגש  שמים  שבהן  בעבודות  לעבוד  יעדיפו 

ותחרותיות".

הערכים, תפיסת העולם, הרצונות, המטרות והקול האישי 

עמיתים,  ועם  הסביבה  עם  מתמיד  בדיאלוג  המושמע 

מקבלים עדיפות עליונה.

היציאה לדרך

שישה  של  קבוצה  נבחרה  הראשונית  ההתנסות  לצורך 

המורה  המליצה  עליהם  ד',  בכיתה  ותלמידות  תלמידים 

והוגדרו על פי הבחנתה כתלמידים ברמה בינונית-גבוהה 

תיושם  הלמידה  כי  נקבע  עצמאית.  ללמידה  המוכנים 

ושאר  בשבוע,  פעם  המתמטיקה  שיעורי  במסגרת 

העבודה תיערך בבית.

המשימה שהוגדרה הייתה ביצוע מחקר בלמידה עצמאית 

ובהנחיה בצמתים קריטיים בלבד. העברנו את האחריות 

לניהול הלמידה לתלמידות ולתלמידים והפכנו את הנושא 

לרלוונטי ומשמעותי עבורם. בית-הספר מחויב ללמד על-

של  למערך  עצמו  מתאים  לפיכך  הלימודים,  תוכנית  פי 

הלימודים תהיה  הסיכוי שתוכנית  ולכן,  חיצוניים,  ערכים 

בהלימה ללמידה המכוונת על ידי הערכים הפנימיים של 

כל לומד ולומדת הוא קטן ביותר )פרגסון ואחרים, 2017(. 

אפשרה  ולתלמידים  לתלמידות  יצרנו  שאותה  הסביבה 

איזון בין למידה המכוונת מוטיבציה וערכים פנימיים ובין 

דרישות המערכת.

לתלמידות ולתלמידים ניתנו הנחיות כלליות בלבד: "בחרו 

עבורכם  משמעות  לו  שיש  ורלוונטי,  מעניין  נושא 

בית-הספר.  בתחומי  לבצעו  וניתן  וכלומדים  כלומדות 

ניתן לעבוד באופן יחידני, בזוגות, או בקבוצה ובכל מקרה, 

חשובה  ולעבודת-צוות.  פעולה  לשיתוף  חשיבות  יש 

השקעה בזמן ונדרשת למידה עצמאית".

מתווה המחקר והשלבים לביצועו הוצגו בפני התלמידים 

והתלמידות ללא הסברים נרחבים:

בחירת נושא למחקר. 1

העלאת השערות מבוססות )להבדיל מהצגת דעה, . 2

או ניחוש(

בחירת אוכלוסייה רלוונטית לביצוע המחקר. 3

דרכים/כלים . 4 בחירת   - וארגונם  הנתונים  איסוף 

לאיסוף הנתונים ודרכים לריכוז הנתונים וייצוגם, כמו 

טבלאות וגרפים. 
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ירוכזו  שבו  האופן  לגבי  שאלות  עלו  הבאים  בשלבים 

הנתונים כגון: איזו תוכנת מחשב תתאים לריכוז הנתונים? 

בכוחות עצמם(,  למדו  אותה   excel תוכנת  )כמו למשל 

באילו גרפים ניתן להשתמש ואיך להתאימם לנתונים? 

הקשורות  לשאלות  בקבוצה  התייחסו  הסופי  בשלב 

בתוכנת  משתמשים  איך  והמסקנות:  הנתונים  להצגת 

power-point כדי שאפשר יהיה להציג את הנתונים? איך 
להציג באופן מעניין? מה לבחור להציג מתוך התהליך? 

מי מציג? ועוד.

כאמור, לכל אורך התהליך הבינו התלמידות והתלמידים, 

שמצופה מהם לשאול שאלות, להציע פתרונות ולהחליט 

סתום  למבוי  כשהגיעו  רק  עשו.  וכך  הפעולה  דרך  על 

הסתייעו במנחות.

סיכום התהליך

התוצר הסופי הוצג על ידי כל ששת חברי קבוצת הלמידה 

באופן שנקבע על ידם מראש. הקהל כלל את תלמידות 

ותלמידי שלוש כיתות ד', את סגל המורים והמורות, את 

המדריכה למתמטיקה ואת מנהלת בית-הספר.

הכנת ההיצג, הן התוכן והן האופן, נעשתה באופן עצמאי, 

איסוף  כלל:  העבודה  תהליך  כולו.  הלמידה  תהליך  כמו 

הנתונים וריכוזם, ניתוח הנתונים, הכנה להצגתם במצגת 

והצגתה בפני הקהל. 

לקראת הצגת התוצר, חילקו התלמידות והתלמידים את 

העבודה ביניהם תוך שיתוף פעולה מעורר השראה שהיה 

מלווה בשיחות, בוויכוחים ענייניים ובדיוני עומק. הם דנו 

למשל על אופן ההצגה במצגת, על הגרפים המתאימים 

על  הנתונים,  את  להמחיש  הטובה  הדרך  על  להצגה, 

הממצאים  על  ותלת-ממד,  בדו-ממד  הצגה  בין  ההבדל 

לאחר  ועוד.  עליהם  לוותר  שניתן  ואלה  להציג  שכדאי 

שהגיעו להסכמות הכינו מצגת, ששיקפה את ההחלטות 

שקיבלו כולם, בעקבות הדיונים שהתקיימו, ואת תהליך 

הלמידה שלהם.  

השקפים הבאים הנם שקפים מתוך המצגת שהתלמידות 

איתן  והציגו. מוצגות השאלות  עיצבו  והתלמידים תכננו, 

1( וכן, המסקנות  יצאו לדרך וממצאי המחקר )ראו איור 

אליהן הגיעו בעקבות המחקר )ראו איור 2(.  

מספר  עבר  הלמידה,  קבוצת  חברי  שכתבו  השאלון 

שינויים ואתו יצאו לדרך:

שאלון

במה תרצה לעסוק כשתהיה גדול?1

עדיפות  ראשונה ______________________  

עדיפות שנייה________________________

מדוע בחרתם בתחומי עניין אלו? 2

)סמנו את כל האפשרויות המתאימות לכם(

�“מעניין אותי, קראתי על כך בספר”. 

�“אני מכיר מישהו שעוסק במקצוע זה”. 

�“אני נמצא בחוג בתחום זה”. 

�“אני משוחח על תחום זה פעמים רבות” )עם  

הורים, משפחה, חברים(.

� ___________________________ אחר 

_______________________________

הלימודים 3 במסגרת  עליך  המועדף  המקצוע  מה 

בבית-הספר?

עדיפות  ראשונה ______________________  

עדיפות שנייה________________________

במעבר  כלל  ובדרך  המחקר,  משלבי  קריטי  צומת  בכל 

משלב לשלב, התקיימו פגישות עם המורה למתמטיקה, 

רכזת המתמטיקה והמדריכה למתמטיקה, עם כולן יחד, 

דיונים  התקיימו  בפגישות  בנפרד.  מהן  אחת  כול  עם  או 

וניתן היה ללבן קשיים ולחשוב על פתרונות לבעיות.  

במהלך העבודה עלו שאלות שאפיינו במהותן את השלב 

המחקר.  בתהליך  והתלמידים  התלמידות  נמצאו  שבו 

למידע  מגיעים  איך  השאלה:  עלתה  הראשוני  בשלב 

רלוונטי? בנוסף, דנו באופן בו אנשים מקבלים החלטות 

מקורות  אילו  מידע?  למצוא  היכן  כגון:  שאלות  ועלו 

כן,  כמו  במידע?  לסתירות  להתייחס  כיצד  אמינים? 

איך  כגון:  הנתונים  לאיסוף  בהקשר  נוספות  שאלות  עלו 

את  בוחרים  איך  שאלון?  כותבים  איך  נתונים?  אוספים 

אוכלוסיית היעד ולמי נותנים את השאלון? מה עושים עם 

השאלונים המלאים? 
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מסקנות השכבות הגבוהות
הכיתות 1 על  המועדף  הספר  בבית  השיעור 

הגבוהות הוא בימוי.

העבודות שהכיתות הגבוהות מעדיפות הן: משחק 2

והייטק.

רוב הילדים בכיתות הגבוהות החליטו מה ירצו להיות 3

כשיהיו גדולים בעזרת שיחה עם חברים/משפחה.

הכיתות 4 על  הספר  בבית  המועדף  השני  השיעור 

הגבוהות הוא אנגלית.

העבודה השנייה שהכיתות הגבוהות מעדיפות הן: 5

הייטק, שחקן ורפואה.
 מתוך המצגת שהכינו התלמידים

המסקנות המשותפות לכל הכיתות הן:
בעבודות 1 לעבוד  מעדיפות  הגבוהות  השכבות 

הנמוכות  והכיתות  וביטחון  השכלה  צריך  שבהן 

מקבלים  הם  שבהן  בעבודות  לעבוד  מעדיפות 

פרסום והנאה.

הילדים בשכבות הגבוהות יודעים מה ירצו לעשות 2

או  משפחה  עם  שיחות  בעזרת  גדולים  כשיהיו 

חברים, לעומת זאת בשכבות הנמוכות מושפעים 

בעיקר מתוכניות טלוויזיה ומחוגים.

הוא 3 והגבוהות  הנמוכות  לכיתות  המשותף 

ששניהם בעדיפות השנייה בחרו באנגלית.

השיעור המועדף בכיתות הגבוהות שונה לחלוטין 4

בכך      הנמוכות  הכיתות  על  המועדף  מהשיעור 

שהשכבות הנמוכות מעדיפות חופש וכיף לעומת 

השכבות הגבוהות שמעדיפות חשיבה ולמידה.

נכונה משום שהכיתות הנמוכות בחרו 5 השערתנו 

והשכבות     על עתידם  בלי באמת לחשוב  עבודות 

הגבוהות חשבו על הרווח הכלכלי.
מתוך המצגת שהכינו התלמידים

התלמידות  של  היצירה  שמחת  את  לחוות  היה  מרגש 

והתלמידים ואת הביטחון בו הציגו. מעניין במיוחד היה לראות 

את חמשת הסעיפים בשקף המתייחס ל"מה למדנו", אותם 

הציגו חברי הקבוצה לסיכום ההיצג שלהם )ראו איור 3(. 

איור 1. 
תלמידים"  של  עתידי  "עיסוק  בנושא  המחקר  שאלות 

וממצאי המחקר

עיסוק עתידי של תלמידים 
בשכבות ב - ג, ו - ז

במה תרצה לעסוק כשתהיה גדול?1

מדוע בחרת בתחומי עניין אלו?2

מה מקצוע הלימוד המועדף עליך במסגרת בית 3

הספר?

 מתוך המצגת שהכינו התלמידים

איור 2. 
דוגמאות למסקנות שהסיקו התלמידים בעקבות המחקר

מסקנות השכבות הנמוכות
ורואים זאת 1 רוב הילדים רוצים להיות ספורטאים 

גם על השיעור המועדף עליהם.

הדבר  השני המועדף עליהם הוא להיות שוטר.2

הדבר השלישי המועדף הם רקדנית וחוקר.3

בחרו 4 שהם  לסיבה  לקלוע  הצלחנו  לא  אנחנו 

להיות מה שהם בחרו.

המקצוע השני המועדף עליהם בבית הספר הם 5

עברית, חשבון ואנגלית

מתוך המצגת שהכינו התלמידים



עמוד 47 מספר חזק 2000 | גיליון מספר 32 | אוגוסט 2021

שכמעט  רגעים  "היו  מלחיץ";  גם  היה  זה  אך  הגרפים, 

כמו  קשיים,  גם  "היו  נצליח",  שלא  חשבנו  כי  ויתרנו, 

ונפילות";   השאלון...  בניית  המחקר,  שאלות  על  חשיבה 

הנתונים  בהעברת  בעיקר  משעמם,  היה  "לפעמים 

מהשאלונים, ריכוזם והעברתם למחשב, אבל גם זה היה 

חלק חשוב בתהליך העשייה". אחד הילדים סיכם ואמר: 

"חשוב שהרבה ילדים יתנסו בכך, שיבינו שצריך להשקיע 

במתמטיקה וחשוב שזה יהיה בקבוצה".

המורות, בדומה לתלמידיהן, חוו גם הן תהליך משמעותי של 

ואת  חוויותיה  את  מתארת  המורות  אחת  וצמיחה.  למידה 

חוויות הלמידה של התלמידות והתלמידים מנקודת מבטה: 

עצמאית",  "למידה  פרויקט  על  כששמעתי  "בתחילה 

תלמידים  לקבוצת  לתת  נתבקשתי  במסגרתו  אשר 

לבחור נושא כרצונם ולחקור אותו, הייתי סקפטית ולא 

האמנתי, שתלמיד בכיתה ד' יוכל ללמוד באופן עצמאי 

100 תלמידים, או יותר...... במסגרת  ולבצע סקר בקרב 

בחומר  השולטים  תלמידים  בקבוצת  בחרתי  הפרויקט, 

הנלמד בכיתה והצגתי בפניהם את הרעיון של הלמידה 

הפגינו  התלמידים  התהליך,  כל  במהלך  העצמאית. 

מוחות  סיעור  פתיחות,  המאפשרת  לימודית  אווירה 

ביצירותיהם  השיתוף  הלמידה.  לתהליכי  צוות  ועבודת 

ובמחשבותיהם סייעו להם לקיים דיונים מעמיקים ושיח 

מפרה".

מטרות  הציבו  התלמידים  משמעותית,  הייתה  "הלמידה 

כדי  ופעולותיהם  רגשותיהם  מחשבותיהם,  את  וכיוונו 

להשיגן. לתלמידים הייתה תחושה של מסוגלות עצמית 

שרצון  לומר,  ניתן  שלהם.  הגבוהה  למוטיבציה  שתרמה 

בתהליכי  בשינוי  ובצורך  בתלמידים  והאמונה  הצוות 

למידה  מיומנויות  רכשו  התלמידים  פרי.  נשאו  למידה 

גבוהות ועצמאות שבאו לידי ביטוי ביכולות להתמודד עם 

בדרגות  ומטלות  קשיים  חדשות,  למידה  שיטות  רכישת 

קושי שונות. לאחר 15 שנות הוראה בבית הספר היסודי, 

ללמידה  אחריות  לוקחים  שתלמידים  לדעת,  נוכחתי 

אליהם  ומעבירים  ההזדמנות  את  להם  שנותנים  ברגע 

ומוטיבציה  רצון  מביאים  הם  ללמידה.  האחריות  את 

חדשות  ללמידה  ואסטרטגיות  מיומנויות  ומגלים  ללמוד 

ומעניינות".

איור 3. 
רפלקציה של התלמידים בעקבות המחקר שערכו

מה למדנו?
1.EXCEL להשתמש בתוכנת

לעשות סקר ולעבד את הנתונים.2

לשתף פעולה עם חברי הקבוצה.3

להקליד מהר יותר במחשב.4

לחבר שאלונים.5

מתוך המצגת שהכינו התלמידים

והן  התוכני  לפן  הן  התייחסו  והתלמידים  התלמידות 

המרגשת  אולי  האמירה,  הלמידה.  בתהליך  הטכני  לפן 

"למדנו לשתף פעולה עם  ביותר, ששמענו מהם הייתה 

חברי הקבוצה וללמוד האחד מהשני". מאמירה זו הבנו, 

ללמידה  תנאים  וליצור  להטמיע  בשאיפתנו  הצלחנו  כי 

בקהילת עמיתים. 

רבים,  מאמצים  השקענו  בה  עמיתים  בקהילת  הלמידה 

 - האישית  ברמה  רמות:  בשתי  התפתחות  מאפשרת 

להיפתח לחוויות שונות, לפעול ביצירתיות, וליזום באופן 

- לקדם את הידע השיתופי- עצמאי. ברמה הקבוצתית 

קהילתי. תהליך הלמידה נמשך זמן ארוך יותר מהערכתנו 

להגיע  והנכונות  ההשקעה  ההתלהבות,  אך  הראשונית, 

לשלב הסיום לא דעכו לכל אורך התהליך. 

בסיום  והתלמידים  התלמידות  עם  שקיימנו  בשיחה 

חווית  על  הפעילות  השפעת  על  דיברו  הם  התהליך, 

דופן,  יוצאת  התנסות  תיארו  הם  שלהם.  הלמידה 

שהייתה עבורם משמעותית ומלמדת: "כל אחד התנסה 

בכל, לא רק במה שהיה בו טוב, וזה היה מאוד מעניין"; 

"הייתה חוויה כיפית ומעניינת – הוויכוחים בינינו, קריאת 

המון,  "למדנו  שלהן";  והניתוח  הנחקרים  של  התשובות 

מהחשיפה  הפעולה,  משיתוף  הבחירה,  מחופש  נהנינו 

לדרכי מחקר שונות"; "אף פעם לא נתנו לנו ללמוד ככה 

לבד וזה היה כיף"; "למדנו ביחד ואחד עם השני"; "למדנו 

נושא חשוב במתמטיקה בצורה הכי מעניינת".

חברי קבוצת הלמידה דיברו גם על האתגרים: "היה כיף 

לחשוב ולתכנן ולהציג, למשל הצבת הטבלאות – עיצוב 
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אוניברסיטת  המידע,  בחברת  למידה  במחקר 

https://iet.open.ac.uk/file/ מתוך:  נדלה  חיפה. 

innovating-pedagogy-2017-he.pdf
בסביבות 	  מתמטי  שיח   .)2013( א'  ומרגולין,  ח'  רגב, 

מתמטיים  מושגים  מפתחים  תלמידים  משתנות: 

מתוך:  נדלה    .23 גיליון   ,2000 חזק  מספר  בקבוצה. 

https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/
mispar_chazak_2000/issue23/hayuta-regev-

and-ilana-margolin.pdf
• Glassner, A., & Back, S. (2020). Exploring 

heutagogy in higher education; Academia 
meets the Zeitgeist. Springer Nature 
Singapore Pte Ltd.

• Hase, S., & Kenyon, C. (Eds.). (2013). Self-
determined learning: Heutagogy in action. 
London & New York: Bloomsbury.

• Matusov, E., & Marjanovic-Shane, A. 
(2017). Promoting students’ ownership 
of their own education through critical 
dialogue and democratic self-governance 
(Ed i to r ia l ) .  Dia log ic  Pedagogy:  An 
International Online Journal, 5, E1-E29. 
Retrieved from: https://dpj.pitt.edu/ojs/index.
php/dpj1/article/view/199  .

• Matusov, E., Marjanovic-Shane, A., 
Kullenberg, T., & Curtis, K. (2019). Dialogic 
analysis vs. discourse analysis of dialogic 
pedagogy: Social science research in the 
era of positivism and post-truth. Dialogic 
Pedagogy: An International Online Journal 
.Vol. 7. Retrieved from: http://www.diva-portal.
org/smash/get/diva2:1295078/FULLTEXT01.
pdf

מחשבות ותובנות 

"פדגוגיה  בתחום  העכשווי  והחינוכי  המחקרי  השיח 

כך  אחרת  מלמדים  איך  בשאלה,  מתמקד  חדשנית" 

העכשווית  למציאות  הלמידה  את  להתאים  יהיה  שניתן 

ולאתגרים העתידיים של התלמידות והתלמידים. במהלך 

ההתנסות עיצבנו סביבת למידה עצמאית ויישמנו מספר 

)פרגסון   '2017 חדשניות  'פדגוגיות  ממתווה  פרקטיקות 

הבנו, שהתשובה לשאלה  זאת  עם  יחד   .)2017 ואחרים, 

איך מלמדים אחרת נעוצה בחיפוש מתמיד אחר דרכים 

זה  וכל  להעז,  לקופסה,  מחוץ  לחשוב  מהשגרה,  לצאת 

וביכולות שלהם. למדנו,  מתוך אמונה מלאה בתלמידים 

קבוע,  בסיס  על  ולתלמידים,  לתלמידות  לזמן  חשוב  כי 

ומותאמות  מגוונות  פעילויות  המשלבת  למידה  סביבת 

תוך  עבודה  על  דגש  לשים  בזמן  ובו  האישיים  לצרכים 

תאפשר  כזאת  סביבה  הדדית.  ולמידה  פעולה  שיתוף 

והלומדים  מהלומדות  ואחת  אחד  כל  של  מעורבות 

בתהליך הלמידה ותאפשר להם להבין את החשיבות של 

היותם חלק מקהילת עמיתים לומדת. 

"כאשר הלמידה מכוונת על ידי 

הערכים הפנימיים שלנו,

אנו אחראים על הלמידה שלנו"

)פרגסון ואחרים 2017(

מקורות

בק, ש' וקוזמינסקי ל'  )2016(.  יוטאגוגיה. לקסי - קיי 	 

אנשים חושבים חינוך. גליון מס' 5, 9-10. נדלה מתוך: 

https://kaye.ac.il/lkey/%d7%99%d7%95%d7
%98%d7%90%d7%92%d7%95%d7%92%d

/7%99%d7%94-heutagogy
הרודוטו, 	  ק',  צ'ין,  ד',  צבי,  בן  ש',  ברזילי,  ר',  פרגסון, 

קופרמינץ,  א',  קוקלסקהולם,  י',  קלי,  י',  הוד,  כ', 

סקאלון,  א',  שגיא,  ב',  ריאנטיס,  פ',  מק'אנדרו,  ח', 

דוח   .)2017( ד'  וויטלוק,  מ',  וולר,  מ',  שארפלס,  א', 

הפתוחה  האוניברסיטה   :2017 חדשניות  פדגוגיות 

האוניברסיטה  קיינס:  מילטון   .6 דוח  )בריטניה( 

למצוינות  הישראלי  המרכז  בריטניה.  הפתוחה, 

https://iet.open.ac.uk/file/innovating-pedagogy-2017-he.pdf
https://iet.open.ac.uk/file/innovating-pedagogy-2017-he.pdf
https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue23/hayuta-regev-and-ilana-margolin.pdf
https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue23/hayuta-regev-and-ilana-margolin.pdf
https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue23/hayuta-regev-and-ilana-margolin.pdf
https://dpj.pitt.edu/ojs/index.php/dpj1/article/view/199
https://dpj.pitt.edu/ojs/index.php/dpj1/article/view/199
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1295078/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1295078/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1295078/FULLTEXT01.pdf
https://kaye.ac.il/lkey/%d7%99%d7%95%d7%98%d7%90%d7%92%d7%95%d7%92%d7%99%d7%94-heutagogy/
https://kaye.ac.il/lkey/%d7%99%d7%95%d7%98%d7%90%d7%92%d7%95%d7%92%d7%99%d7%94-heutagogy/
https://kaye.ac.il/lkey/%d7%99%d7%95%d7%98%d7%90%d7%92%d7%95%d7%92%d7%99%d7%94-heutagogy/
https://kaye.ac.il/lkey/%d7%99%d7%95%d7%98%d7%90%d7%92%d7%95%d7%92%d7%99%d7%94-heutagogy/
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מהמתמטיקה הזו 
התלמידים לא ירצו לברוח...

 תמר לוין
מורה למתמטיקה בבית חינוך "יצחק נבון 

למדעים ואומנויות" ורכזת תקשוב

דיווחים מהשטח
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בלמידה. בתום הפעילות התבקשו התלמידים למלא משוב 

פיצוח חדר  והעבודה בצוות במהלך  חוויית הלמידה  אודות 

הבריחה.

חדר בריחה מקוון

הפעילות המתוארת במאמר מובנית במתכונת של חדר 

הוא   )Escape Room( בריחה"  "חדר  מקוון.  בריחה 

קבוצת  שבו  הפיזי  בממד  לרוב  המוכר  חברתי  משחק 

דרכה  את  למצוא  וצריכה  בחדר  ננעלת  משתתפים 

המפוזרים  רמזים  בעזרת  חידות  פתרון  ידי  על  החוצה 

בחדר. בתקופת הלמידה מרחוק, בחרתי ליישם משחק 

דרך  מתמטיקה  ללמד  במטרה  וירטואלית  בסביבה  זה 

אתגר פיצוח חדר הבריחה.

זו מאפשרת שילוב כלים מתוקשבים  וירטואלית  סביבה 

מגוונים ליצירת מרחב למידה המעודד שיתוף פעולה של 

חברי הקבוצה.

לפי הוד שמר )2019(, חדר בריחה למטרות הוראה הינו כלי 

האלמנט  מרכזיים:  אלמנטים  שני  המשלב  חדשני  פדגוגי 

 Game( משחק"  מבוססת  "למידה  הוא  הראשון 

Based Learning(, למידה המאופיינת ב"תרגום" החומר 
הלימודי למשחק. ללמידה זו כמה רכיבים בסיסיים, לדוגמה, 

ואינטראקטיבית  התנסותית  למידה  הנעה,  הגורמת  הנאה 

המתגמלת במשוב מיידי ועצמאות של הלומד מחד גיסא, 

עם עבודת צוות מאידך גיסא.

ה־21"  המאה  מיומנויות  "טיפוח  הוא  השני  האלמנט 

 Pan, Lo, & Neustaedter, 2017; Soulé & Warrick,(
שיתופיות   :4C’s-כ מוכרות  אלו  מיומנויות   .)2015
)Collaboration(, תקשורת )Communication(, יצירתיות 

.)Critical thinking( וחשיבה ביקורתית )Creativity(

בין- תקשורת  חייבה  הבריחה  בחדר  הצוות  עבודת 

המשימות  פתרון  את  לקדם  כדי  הדדית  ועזרה  אישית 

יחד  עבדו  כשתלמידים  הבריחה.  חדר  לפיצוח  שהובילו 

שיתופיות, הם חתרו להשגת מטרות  בקבוצות למידה 

הקבוצה  חברי  בעיני  אמנם   .)Chiu, 2004( משותפות 

מבוא

הלימודים של  בתוכנית  המתמטיקה מהווה חלק מרכזי 

ובעולם.  בארץ  החינוך  במערכת  ותלמידה  תלמיד  כל 

הבסיס  הוא  שכן  מרובה,  חשיבות  בעל  דעת  תחום  זהו 

לימודים  להמשך  כניסה  ככרטיס  ומשמש  המדע  של 

גבוהים בתחומי המדע והטכנולוגיה. עם זאת, אין זה סוד 

המתמטיקה  מתחום  נרתעים  תלמידים  מאוד  שהרבה 

וחרדת מתמטיקה מתועדת אצל תלמידים החל מגיל 5 

 ,)Ramirez, Gunderson, Levine & Beilock, 2013(

היא אחת  עובדות מתמטיות  בשינון  כאשר ההתמקדות 

.)Boaler, 2015( הסיבות העיקריות לכך

הוא  המקצועית  בדרכי  לעצמי  שהצבתי  היעדים  אחד 

תהליכי  באמצעות  למקצוע  היחס  את  לשפר  לנסות 

הוראה המעודדים את הסקרנות ואת חדוות הלמידה תוך 

הקניית בסיס מתמטי איתן המושתת על אחד מעקרונות 

פדגוגיה מוטת עתיד - עקרון השיתופיות )מורגנשטרן, 

משבר  בעקבות   .)2019 ושמוליק,  הופמן  וגרהוף,  פינטו, 

הקורונה, בו התמודדנו עם תנאי למידה מאתגרים, ראיתי 

למידה  המזמנת  וירטואלי  במרחב  פעילות  לפתח  לנכון 

שיתופית, חווייתית, מאתגרת ואינטראקטיבית. 

תקופת הלמידה מרחוק זימנה אתגרים רבים לכולנו, כמו גם 

חשיבה מחודשת על תהליכי למידה והוראה לאור המציאות 

כי  העובדה  ולנוכח  אלו  לאתגרים  בהתאם  המשתנה. 

תלמידינו גדלים כדור דיגיטלי לכל דבר, אציג במאמר פעילות 

מתמטית המאפשרת לפרוץ את כותלי הכיתה לעבר מרחב 

למידה וירטואלי בו התלמידים יוצאים להרפתקה מתמטית 

לתלמידי  יועדה  הפעילות  ואתגר.  משחק  על  המבוססת 

כיתות ה' במטרה ליצור חוויית למידה משמעותית כתרגול 

נוסף לקראת מבחן המיצ"ב, ומתאימה גם לתלמידי כיתות ו' 

וגם לתלמידים מצטיינים בכיתות ד'. הפעילות כללה עבודה 

הפעילות  במהלך  מקוון.  בריחה  חדר  לפיצוח  קבוצתית 

התלמידים יצרו קהילת לומדים וירטואלית, המושתתת על 

שיח מתמטי פורה במטרה לפתור מגוון משימות אשר יובילו 

ומעורבות  מוטיבציה  סקרנות,  מתוך  במשחק  להתקדמות 

מהמתמטיקה הזו התלמידים לא ירצו לברוח...

תמר לוין
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כמורים, כולנו שותפים למטרה של טיפוח תלמידינו להיות 

בעלי תובנה והבנה מתמטית טובה ומעמיקה, החושבים 

באמצעות  ההוראה  דרך  השבחת  ויצירתי.  מקורי  באופן 

פעילות חדר בריחה מתמטי מקוון, היא אחת הדרכים 

היא  לכך  הסיבות  אחת  הנ"ל.  הנעלה  המטרה  להשגת 

שהפעילות המוצעת מבוססת על סגנון ההוראה החדשני 

האקטיבי  ללומד  כמדריך  המשמש  במורה  המתאפיין 

הידע  את  המעביר  מורה  לעומת   )student-centered(

ללומד הפסיבי )teacher-centered(. כך מתואר הלומד 

השימוש  אודות  חלוצי  במחקר  מורים  ידי  על  האקטיבי 

כיצד  לראות  "ניתן  ללמידה:  מקוונים  בריחה  בחדרי 

התלמידים לוקחים פיקוד על הלמידה, אחראים ללמידה 

ולתוצאותיה" )Gomez, 2020, p.429(. כלומר, המורה 

ללמידה  הזדמנויות  ויוצר  מנחה  אלא  ידע  מעביר  אינו 

ברוח  קונסטרוקטיביסטית  פדגוגית  לגישה  בהתאם 

 “From sage on the stage, to guide on the :הניסוח

 .side” )Schofield, 1995, p.197(

בהתאם לכך, התלמידים חולקו לקבוצות למידה הטרוגניות, 

חדר  לפיצוח  הלמידה  את  לנהל  נדרשה  קבוצה  כל  כאשר 

הבריחה במפגש מקוון, תוך הנחייה והכוונה שלי ובהמשך 

הבריחה"  חדר  "נאמני  לכיתה,  עמיתיהם  של  הנחייה  גם 

בעזרת  וסייעו  הבריחה  חדר  את  פיצחו  שכבר  )תלמידים 

ההדרכה שלי(. לאורך הפעילות התלמידים התבקשו לתעד 

את עבודתם ולהגיש את דרכי הפתרון וההנמקות למשימות 

ב- Google Classroom  )סביבת ענן של גוגל(.

חדר הבריחה כולל שבע שכבות כאשר בכל שכבה מגוון 

חידות  וסרטוני  רמזים  מצורפים  לחלקן  אשר  משימות 

והעשרה )סרטונים מתוך הערוץ "כאן-חינוכית": "אבודים 

מאפשר  המשימות  פתרון  וכד'(.  כמה"  "כמה  בריבוע", 

המטרה המשותפת הייתה לפצח את חדר הבריחה אבל 

המטרה המרכזית שביסוד הפעילות הייתה הרחבת הידע 

בסוגיות  התמקדו  שהדיונים  כך  והעמקתו,  המתמטי 

את  לנמק  התבקשו  התלמידים  כן,  כמו  מתמטיות. 

הפתרונות בכל המשימות ובכך הגדילו את הידע וההבנה 

.)Rawding & Wills, 2012( המתמטיים שלהם

הובילו  ואלו  המשימות  לפתרון  רמזים  קיבלו  התלמידים 

אותם לחשוב "מחוץ לקופסה" ולגלות יצירתיות וחשיבה 

באופן  לחשוב  התלמידים  התבקשו  בבד  בד  ביקורתית. 

אנליטי לקבלת הפתרונות הנכונים למשימות המגוונות.

הווירטואלי  במרחב  הלמידה   ,C’sה־ ארבעת  על  נוסף 

התבקשו  התלמידים  שכן  דיגיטלית  אוריינות  קידמה 

חומרים  למצוא  מושכל,  באופן  בטכנולוגיה  להשתמש 

)כגון, מידע על מתמטיקאים דגולים, אלגוריתמים וכד'(, 

להפעיל מכשירים ויישומונים דיגיטליים )לדוגמה, יצירת 

 van Laar,( מפגש ב-zoom( ולהשתמש בהם בתבונה 

.)van Deursen, van Dijk & de Haan, 2017

הלכה למעשה

במסגרת  במתמטיקה,  הסינכרוניים  השיעורים  באחד 

לפעילות  התלמידים  את  הזנקתי  מרחוק,  הלמידה 

אותה  מקוון”,  מתמטי  בריחה  - חדר  מצב  שנקראת: "חדר 

בניתי בסביבת Wix. סיפור המסגרת מבהיר כי הם "גיבורי 

המשחק" אשר נבחרו לסייע בהגנה על מערכות המחשוב 

של משרד החינוך מפני התקפת סייבר, כמוצג באיור 1. 

איור 1: 
חדר בריחה מתמטי מקוון - מסך פתיחה 

בחדר המצב של משרד החינוך מותקנת מערכת בינה מלאכותית 
על מנת להגן על המערכות של המדינה מפני התקפות סייבר.

לאחרונה, חדר וירוס קטלני שהשתלט על המערכת ומנצל את 
היכולות שלה כדי לשבש פעילות של מערכות מחשוב מרכזיות.

טובי המוחות לא מצליחים להתמודד עם הבעיה.
נכון לעכשיו לא ניתן לקיים טיולים ופעילויות מחוץ לבתי הספר.

לאחר תהליך מיון קפדני גויסתם לשירותנו.
בכדי להשמיד את הוירוס עליכם לפרוץ אל תוך המחשב, לאתר 
את הוירוס הקטלני ולהשמיד אותו באמצעות פיצוח שבע שכבות 

ההגנה של הוירוס.
מקווים שתוכלו לאפשר במהרה לתלמידים לחזור לשגרת הטיולים.

בהצלחה!

חדר מצב
חדר בריחה מתמטי

כהכנה למיצ״ב

https://levintamar.wixsite.com/controlroom
https://levintamar.wixsite.com/controlroom
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הוטמע  השאלה  לצד  כאשר   ,28 המספר  של  הראשוניים 

רמז - דוגמה לפירוק לגורמים של המספר 48 וחידוד עובדות 

מתמטיות חשובות )ראו איור 3(. 

איור 3: 
פירוק  של  דוגמה   - הרמז  לצד  הראשוניים  שכבת  מסך 

מספר לגורמים ראשוניים

ברכות, הגעתם לשכבה השנייה, צפו בסרטון ורשמו 
לפניכם את שמו של ממציא האלגוריתם למציאת כל 

המספרים הראשוניים עד למספר שלם מסוים.

 לצד שמו של הממציא הקלידו את ההפרש 
 של שני הגורמים הראשוניים של המספר 28, 

כך תקבלו את קוד המעבר לשכבה הבאה.

רמז 2רמז 1

לחצו כאן להזנת הקוד למעבר לשכבה הבאה

לפי המשפט היסודי של 
האריתמטיקה, לכל מספר טבעי 
גדול מ-1 קיימת הצגה יחידה 

כמכפלה של מספרים ראשוניים.
*שימו לב: שינוי בסדר הגורמים 

אינו נחשב הצגה שונה; 
 3x2=6 -2 וx3=6 שכן
הם אותו פירוק של 6.

בשכבת השברים, התלמידים התבקשו לפתור מגוון שאלות. 

למצוא את הכמות  בה התבקשו  מילולית  לדוגמה, שאלה 

לשאלה  פתרון  למצוא  או  הנתון,  החלק  פי  על  השלמה 

התוכנית  מתוך  בסרטון  צפייה  בעקבות  נוספת  מילולית 

שתי  לאחר  אנטנה  של  מחירה  אודות  וכמה",  "כמה 

להזין את הקוד ולעבור לשכבה הבאה.

מבחני  מתוך  שאלות  על  ברובן  מבוססות  המשימות 

מהמשימות  חלק  קודמות.  בשנים  שנערכו  מיצ"ב 

כוללות שאלות מילוליות בהקשר של המציאות, כך 

שהתלמידים התבקשו לתרגם סיטואציה מילולית נתונה 

התבקשו  הטבעיים  בשכבת  לדוגמה,  מתמטית.  לשפה 

התלמידים לפתור שאלה מילולית )רלוונטית לתקופה(, 

תוך מתן דגש על היכולת לקרוא נתונים מטבלה, אומדן 

הקשר בין המספרים שבטבלה וההבחנה בין המושגים: 

"גדול ב" ו- "גדול פי" )ראו איור 2(.

איור 2: 
תהליכית  בחשיבה  המתמקדת  מילולית  לשאלה  דוגמה 

ותובנה בשכבת הטבעיים

במעבדה גידלו חיידקים במבחנה, וכל שעה בדקו 
את מספר החיידקים שבתוכה.

בטבלה שלפניכם מוצגות תוצאות הבדיקה.

איזה משפט מתאר הכי טוב את השינוי במספר החיידקים במבחנה?

נמקו את תשובתכם

א. כל שעה מספר החיידקים גדל בערך ב- 1,000,000

ב. כל שעה מספר החיידקים גדל בערך ב- 500,000

ג. כל שעה מספר החיידקים גדל בערך פי 3

ד. כל שעה מספר החיידקים גדל בערך פי 2

מספר החיידקים במבחנה השעה

600,000

1,190,000

2,390,000

4,800,000

06:00

07:00

08:00

09:00

משימות נוספות נועדו להעשרה מתמטית. לדוגמה, בשכבת 

מספרים  בסרטון  לצפות  התבקשו  התלמידים  הראשוניים 

של  שמו  את  ולגלות  בריבוע",  "אבודים  בסדרת  ראשוניים 

הראשוניים  המספרים  כל  ממציא האלגוריתם למציאת 

כן, התלמידים הוזמנו לחקירה  נתון. כמו  הקטנים ממספר 

אינטראקטיבית ביישומון והתבקשו למצוא את שני הגורמים 

https://video.wixstatic.com/video/8b4b0a_f62e23fa507441b5b802042ead7d53ce/360p/mp4/file.mp4
https://video.link/w/sSRJb
https://video.link/w/sSRJb
https://www.geogebra.org/material/iframe/id/138820/width/800/height/450/border/888888/rc/false/ai/false/sdz/false/smb/false/stb/false/stbh/true/ld/false/sri/true/at/preferhtml5
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א. כמה תלמידים השתתפו בסקר של רות?

ב. איזו דרך הגעה מייצג השטח המסומן בקווים בדיאגרמת 
העוגה?

הגעה באוטובוס
הגעה ברגל

הגעה באופניים
הגעה ברכב המשפחה

)בחרו את התשובה הנכונה(

ג. איזה חלק מהשטח של דיאגרמת העוגה צבוע באפור?
1/3
1/4
1/5
1/6

)בחרו את התשובה הנכונה(

לא לשכוח לנמק את תשובתכם

פתרון המשימה הוא: סכום הערך הגימטרי של סעיף ב עם 
מכפלת תוצאות סעיפים א ו- ג.

דרכי הגעה לבית הספר

ים
יד

למ
הת

ר 
ספ

מ

וס
וב

וט
בא

חה
שפ

המ
ב 

רכ
ב

ים
פני

או
ב

גל
בר

לזהות  התלמידים  התבקשו  והיקפים,  שטחים  בשכבת 

צפייה  בעקבות  והיקפים  שטחים  ולחשב  מצולעים 

נוספות.  ומשימות  וכמה"  "כמה  התוכנית  מתוך  בסרטון 

דוגמאות: במשימה המוצגת באיור 5, בסעיף א', השתמשו 

ב',  בסעיף  לזהות מרובעים.  כדי  קודם  בידע  התלמידים 

התלמידים חישבו שטח משולש באמצעות הבנת הקשר 

בין שטח משולש לשטח המלבן, או חישבו שטח משולש 

של  מנייה  באמצעות  או  נוסחה  באמצעות  ישר-זווית 

ריבועים ששטחם 1 סמ"ר. גם לשאלה בסעיף ג' היו מגוון 

דרכי פתרון כגון: חיבור שטחי המשולשים המרכיבים את 

הדלתון, חישוב שטח המלבן החוסם את הדלתון וחלוקתו 

ב-2, מניית המשבצות בשרטוט והעברת חלקים מהדלתון 

כך שיתקבל מלבן השווה בשטחו לדלתון. כחלק מהבניית 

הידע, החיפוש אחר דרכים שונות של פתרון לאותה בעיה, 

התייקרויות. נוכחתי לראות כי שאלה זו עוררה שיח מתמטי 

לדוגמה, אחד התלמידים טען  כך  דרכי הפתרון.  פורה על 

ממחיר  ולחשבם  ההתייקרות  חלקי  את  יחד  לחבר  שיש 

האנטנה. לעומתו, תלמידה אחרת טענה שהמחיר משתנה 

כבר בהתייקרות הראשונה ולכן יש לחשב את ההתייקרות 

השנייה מהמחיר החדש ואף הדגימה את החישוב. משימות 

כגון   ,21 ה-  המאה  מיומנויות  של  פיתוח  מזמנות  שכאלה 

את  ומשקפות  ביקורתית  וחשיבה  אישית  בין  תקשורת 

תפיסת המתמטיקה כ"אמנות השיח" )ספרד, 2010(.

סוגיות  לבחון  התבקשו  התלמידים  העשרוניים,  בשכבת 

גדול   3/4 "יואל אמר ש-  )לדוגמה:  ולנמק את תשובתם 

מ- 0.6 ועידו אמר ש- 0.6 גדול מ- 3/4. מי צודק? נמקו את 

תשובתכם"(, למצוא שיטה להשוואה בין שבר עשרוני לבין 

משבר  המעבר  את  ולהדגים  הסבר  לכתוב  פשוט,  שבר 

לטפח  השתדלתי  כמנחה,  ולהפך.  פשוט  לשבר  עשרוני 

חשיבה מטה-קוגניטיבית והתלמידים התבקשו: לדון 

ללמוד  אותם,  לאפיין  שעשו,  החשיבתיים  במהלכים 

בדרך  וחסרונות  יתרונות  ולסמן  ומשגיאות,  מהצלחות 

החשיבה שנקטו. כל זאת כחלק ממשוב בונה ומקדם וגם 

כחלק מהכוונה לביצוע הערכת עמיתים באמצעות משוב 

אמ"ת - אדיב, ממוקד ותורם.

בשכבת חקר הנתונים, המשימות כללו קריאה של נתונים 

בדיאגרמת  נתונים  חקר  לדוגמה,  והבנתם.  בדיאגרמות 

התבקשו  התלמידים  בנוסף,  עוגה.  ובדיאגרמת  עמודות 

לזהות את הדיאגרמה שבה מופיעים הנתונים הרלוונטיים 

את  ולנמק  שונים  ייצוגים  שני  בין  להשוות  סעיף,  לכל 

תשובותיהם )כמוצג באיור 4(.

איור 4: 
דוגמה לשאלה בשכבת חקר נתונים

רות ערכה סקר בין חבריה לכיתה, ושאלה אותם איך הם 
מגיעים לבית הספר: 

ברכב המשפחה, באופניים, ברגל או באוטובוס.
היא הציגה את תוצאות הסקר בדיאגרמת עמודות 

ובדיאגרמת עוגה.

דרכי הגעה לבית הספר

https://video.wixstatic.com/video/8b4b0a_06e3ebed1d70484f862b31efb7d28883/360p/mp4/file.mp4
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השיגו את יעדי הפעילות. 

מושגים  בשילוב  נוסחו  השכבות  בין  למעבר  הקודים 

מתמטיים במטרה ליצור שיח מתמטי ולעודד את הטמעת 

דוגמאות:  התלמידים.  בקרב  המתמטית  בשפה  השימוש 

"קוד המעבר הוא סכום הערך הגימטרי של סעיף א', עם 

הפרש תוצאות סעיפים ב' ו-ג'" או "קוד המעבר הוא סכום 

הספרות של תוצאת מכפלת שלוש המשימות" וכד'. 

תפיסת הפעילות בעיני הלומדים

בתום הפעילות התבקשו התלמידים למלא משוב מקיף 

אודות חוויית הלמידה בפעילות חדר הבריחה, זאת במטרה 

ולשפר  לשמר  נדרש  מה  ולבדוק  לבאות,  לקחים  להפיק 

תופסים  שהם  עולה  התלמידים  משוב  מתוך  בפעילות. 

את חדר הבריחה המתמטי כפעילות מאתגרת ומסקרנת, 

"זה  זאת:  ניסחו  שהם  כפי  או  אחרת,  חשיבה  המצריכה 

מצריך המון חשיבה מחוץ לקופסה" )ראה איורים 6,7(.

איור 6: 
תפיסת חוויית הלמידה בפעילות חדר בריחה מתמטי מקוון

לצלוח את חדר הבריחה מצריך לחשוב 
אחרת מאשר בשיעור

פעילות חדר הבריחה 
הייתה מאתגרת

 לא מסכימ/ה בכלל 	  לא מסכימ/ה 	  
N=26     	 מסכימ/ה מאוד  	מסכימ/ה 

פעילות חדר הבריחה 
הייתה מסקרנת

53.9%

26.9%

73.1%

42.3%

69.3%

26.9%

3.8%

3.8%

העמיק את התובנה של התלמידים ולכן לנו כמנחים יש 

חשיבות לזמן שאלות כאלה ולדון בהן איתם.

איור 5: 
דוגמה לשאלה בשכבת שטחים והיקפים

לפניכם שרטוט של מרובע.

א. מהו שם המרובע? ומדוע?
ב. מהו שטחו של המשולש הצבוע באפור?

ג. מהו שטח המרובע כולו?

אנא תעדו את שלבי הפתרון.

פתרון המשימה הוא:
סכום הערך הגימטרי של סעיף א עם הפרש תוצאות 

סעיפים ב ו-ג.

1 ס״מ

1 ס״מ

לתרגם  התלמידים  התבקשו  הזמנים,  בשכבת 

לתרגיל  או  תרגילים  לשרשרת  מילוליות  סיטואציות 

תיעוד  על  הקפדה  תוך  זמן,  יחידות  ולהמיר  מורכב 

בשיתוף  עבדו  התלמידים  כאן,  גם  הפתרון.  דרכי 

פעולה, העלו רעיונות לדרכי פתרון ובדקו אלו יחידות 

אודות  פורה  דיון  התפתח  כאן  להמרה.  נחוצות  זמן 

הפעולה המתמטית הנכונה לביצוע ההמרה. בדיון גם 

נהנו למצוא את הפתרון המתמטי  כי התלמידים  ניכר 

הנכון אשר הוביל לגילוי הקוד וחשיפת סרטון שיצרתי 

לסיכום פיצוח חדר הבריחה.

 Martens & Crawford,( במחקרים  למתואר  בדומה 

 2019; Matas  & Darwick, 2019; Nicholson,
התלמידים  של  שמעורבותם  לגלות  נוכחתי   )2018
בפעילות הייתה רבה יותר מאשר בשיעורים פרונטליים. 

קשיים  בעלי  תלמידים  גם  כי  לראות  הופתעתי  כן,  כמו 

אהבתם  אי  את  מביעים  כלל  )שבדרך  הדעת  בתחום 

מוטיבציה  מלאי  היו  שאלות,  שאלו  עניין,  גילו  למקצוע( 

וחדורי מטרה לפצח את חדר הבריחה, וכפועל יוצא מכך 

https://video.wixstatic.com/video/8b4b0a_994ab638a98e4c8e9f1b820ccaadee8a/720p/mp4/file.mp4
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פיקוד  לוקחים  התלמידים  את  ראיתי  הפעילות,  במהלך 

  Zoom -על ניהול הלמידה במפגשים המקוונים בחדרי ה

עקרון  של  בפועל  ביישום  גם  כמו   ,)9 באיור  )כמודגם 

השיתופיות, שכן כל אחד מחברי הקבוצה השתדל להביא 

את חוזקותיו על מנת לסייע במאמץ הקבוצתי. 

איור 9: 
דוגמאות למסכי המפגשים הקבוצתיים המקוונים 

 )10  ,6-8 איורים  )ראה  התלמידים  ומתגובות  מהמשוב 

ולהנחיית  המורה  להנחיית  הערכה  ניכרת  כי  עולה 

איור 7: 
בחדר  הפעילות  אודות  המשוב  מתוך  תלמידים  תגובות 

בריחה מתמטי מקוון

״זה מצריך המון חשיבה מחוץ לקופסה״
״זו פעילות חווייתית שלא כל אחד יכול לקבל״

״היה לי מאוד כיף חשבתי בצורה שונה ונהנתי מזה״
״חדר הבריחה סקרן והעשיר אותי והיה כיף״

״זה היה מעניין וגם מאתגר״
״ממש אהבתי את חדר הבריחה״

״זה ממש גיבש את הקבוצה שלנו״
״זו משימה נורא מאתגרת ומהנה״

״הייתי רוצה עוד חדרי בריחה מקוונים לא ברמה גבוהה״
״אני מרגיש שבחדר הבריחה למדתי בצורה מגוונת״

״היה לי כיף בצורה שונה ואני מעריכה מאוד את 
המורה אפילו שבהתחלה זה נראה מאוד מסובך״

״תודה למורה שלנו שגרמה לנו לחשוב מחוץ לקופסה!״

במקורותינו נאמר: "אין אדם לומד אלא ממקום שלבו 

חפץ" )בבלי, עבודה זרה, יט, ע"א(. גם לפי הרפז )2014(, 

הוא  משמעותית  ללמידה  הפנימיים  התנאים  אחד 

משימה  מעורבות  המחקרי,  בכינויה  או  פנימית,  הנעה 

אינו  אך  במשימה,  ומתמזג  עצמו"  את  "שוכח  הלומד  בה 

מבטל את עצמיותו. Csikszentmihalyi )1990( חקר את 

מצב   .)flow( "זרימה"  והגדירו  בשיאו  הזה  התודעה  מצב 

זה מאפיין אנשים ברגעים היצירתיים ביותר שלהם. אנשים 

מודעים ל"זרימה" כאשר המטרה ברורה להם, נותנת להם 

משוב ומהווה אתגר אופטימלי )קשה אך אפשרי(. במהלך 

הלמידה בחדר בריחה נוכחתי לראות כי מרבית התלמידים 

המשימות  ברצף  המשיכו  כלומר  בפעילות,  מעורבות  גילו 

ונמצאו במצב "זרימה" )איור 8: "בזמן פעילות חדר הבריחה, 

הזמן טס, כך שלא הרגשתי כיצד הזמן חולף"(.  

איור 8: 
תפיסת תחושת הזמן בפעילות חדר בריחה מתמטי מקוון 

בזמן פעילות חדר הבריחה - הזמן טס, 
כך שלא הרגשתי כיצד הזמן חולף

 לא מסכימ/ה בכלל 	  לא מסכימ/ה 	  
N=26     	 מסכימ/ה מאוד  	מסכימ/ה 

46.1%

38.5%

15.4%
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"נאמני חדר הבריחה" )עמיתיהם ללמידה(. בנוסף, עולה 

משמעותית  תרומה  הקבוצתית  שלעבודה  מהמשוב 

נתון  להצלחה בפיצוח האתגרים הלימודיים שבפעילות. 

זה תומך בהערכה כי עקרון השיתופיות אכן יושם בפועל.

איור 10: 
המשוב לתפיסת הנחיית המורה, העמיתים ללמידה ועבודת 

הצוות 

אני מעריך את ההנחייה של 
המורה לאורך העבודה לפתרונות 

המשימה ופיצוח חדר הבריחה

עבודת הצוות עזרה 
לנו בפתרון המשימות 

ופיצוח הקודים

אני מעריך את הסיוע 
של חבריי לכיתה 

)נאמני חדר הבריחה(

 לא מסכימ/ה בכלל 	  לא מסכימ/ה 	  
N=26     	 מסכימ/ה מאוד  	מסכימ/ה 

42.3%

19.2%

30.8%

46.2%

69.3%

69.2%

7.7%

7.7%

3.8%

3.8%

לתהליך  התלמידים  מודעות  את  לראות  התרגשתי 

הלמידה המשמעותי שעברו, שכן הדברים באו לידי ביטוי 

גם בתעודות סוף המחצית, בבחירתם להתייחס לפעילות 

ה"חוזקות"  בסעיף  התלמיד"  ב"קול  הבריחה  חדר 

ובסעיף  וכד'(  )ציינו: הובלה, מנהיגות, אחריות, הקשבה 

"המיומנויות" )ציינו: חשיבה, שליטה בטכנולוגיה, עמידה 

בלוח הזמנים, עבודה בצוות, ניהול שיח מכבד וכד'(. 

סיכום והמלצות

האוהבים  לאלה  סודותיה  את  מגלה  "המתמטיקה 

המתמטיקאים.  מגדולי  אחד  ארכימדס,  טען  אותה" 

ממליצה  זו,  באמירה  מאוד  המאמינה  הפעילות  כיוצרת 

להשתמש  המתמטיקה,  להוראת  עמיתיי  לכם,  אני 

בפעילות כדוגמת זו כדרך הוראה נוספת המעודדת את 

ולגילוי  ניצנים לאהבת המקצוע  ונוטעת  חדוות הלמידה 

סודותיו. 

את  לעודד  הן  המקוון  הבריחה  בחדר  הלמידה  מטרות 

לשיפור  ולתרום  וסקרנות  עניין  הלומדים מתוך  השתתפות 

היחס למקצוע המתמטיקה, זאת בדומה למתואר בפעילות 

קופסאות הבריחה המתמטיות )שחם וגולדמן, 2018(.

זו מכוונת ללמידה משמעותית במרחב מאתגר  פעילות 

הדגש  המשימות.  בפתרון  הלומדים  מעורבות  דרך 

קהילת  של  שיתופית  צוות  עבודת  על  הוא  בפעילות 

לומדים המעודדת שיח מתמטי פורה וחשיבה מעמיקה.

אם תרצו לפתח פעילות דומה בנושאים אחרים, מומלץ 

נעזרתי  )אני  בדיקה  בקבוצת  הפעילות  את  לנסות 

לבצע  כדי  תלמידים(,  ובפיילוט  למקצוע  בחברותיי 

לתלמידים  הפעילות  חשיפת  טרם  ותיקונים  התאמות 

עבודה  קבוצות  לבנות  מומלץ  בנוסף,  המיועדים. 

ותמיכה  לסיוע  בקבוצה(,  תלמידים   5-4( הטרוגניות 

גם  ביטוי  לכך  )ניתן  לכך  הזקוקים  לתלמידים  הדדיים 

בתגובות התלמידים: "היה לנו קצת קשה בעבודה בכללי, 

כי השאלות היו קשות לחלק, אבל כולנו שיתפנו פעולה 

וסיימנו את זה ביחד"(. 

מנחים  כמורים  שלנו  לזמינות  רבה  חשיבות  ישנה 

פתרון   בתהליכי  מעצבת  הערכה  ונותנים  המכוונים 

של האתגרים המתמטיים. זמינות זו מאפשרת מתן מענה 

"נאמני  להכשרת  בסיס  מהווה  וגם  טכנולוגיים,  לקשיים 

חדרי בריחה" ושילובם בפעילויות. כל זאת במטרה לייסד 

קהילת לומדים המעודדת שיח מתמטי יעיל ומשמעותי, 

פורה ומפרה כאחד. 

ולעודד את התלמידים  ניתן למנף את הפעילות  כן,  כמו 

שבנייתו   כך  בעצמם  מקוון  מתמטי  בריחה  חדר  ליצור 

תאפשר להעמיק את הידע המתמטי שלהם לצד שיפור 

https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue29/Hait_Ina.pdf
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יצירתיות, שליטה בטכנולוגיות חדשניות וכד'.

לבחור  מומלץ  המחר,  לאתגרי  מכוונים  המורים,  כשאנו 
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 למידה חווייתית 
 באמצעות משחק 

להוראת פעולות החיבור והחיסור 
בכיתה ב׳

נארימאן אבו אלהיג'א 
 מורה לכיתות א' ו-ב', המלמדת שפה וחשבון, 

רכזת השכבה הנ"ל בבית ספר אלאמל תל שבע 
 וסטודנטית לתואר שני 

 בתוכנית "חינוך בעידן טכנולוגיות מידע" 
במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע

דיווחים מהשטח
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תקציר

לתרגול  חווייתיות  למידה  פעילויות  אציג  זה  במאמר 

המהווים  נושאים  הם  והחיסור  החיבור  וחיסור.  חיבור 

בהמשך  מתמטיים  נושאים  מגוון  ללמידת  יסוד  אבני 

בבית-ספר  רגילה  ב’  בכיתה  נערכה  הפעילות  הדרך. 

חידות  מוצגות  במאמר  הבדואי.  הערבי  במגזר  יסודי 

שפתרונן יפתח מנעול של “קופסת בריחה”. בנוסף לידע 

של  מיומנויות  גם  נדרשות  החידות  לפתרון  החשבוני, 

שיתוף פעולה, יכולת פתרון בעיות ויצירתיות. בנספח יש 

ניתן להשתמש בתכנון  בהם  נוספים  הצעות למשחקים 

חדר בריחה. התלמידים הראו מעורבות והנאה בפעילויות 

ובמקביל הגיעו לביצועים טובים במבחני הישגים בחשבון 

בהשוואה לכיתה המקבילה.

מילות מפתח: 
חיבור וחיסור, למידה באמצעות משחק, למידה חווייתית

מבוא

הילד  כניסת  מרגע  מתחילים  המתמטיקה  לימודי 

למערכת החינוך הפורמלית בגיל הרך. השנים הראשונות 

במערכת זו מגבשות את הבסיס המתמטי. כאשר תהליך 

זה נעשה באופן שיטתי ומיטבי, יכולים הילדים לראות את 

לחייהם  שלה  הרלוונטיות  ואת  הדיסציפלינה  של  היופי 

ולהצליח בלימודי המתמטיקה בהמשך הדרך. גינסבורג, 

ידע  מפתחים  מאוד,  צעיר  בגיל  שילדים  טענו  ובויד  לי 

ללמוד  ומסוגלים  היום-יום  בחיי  הקשור  רחב  מתמטי 

 Ginsburg, Lee & Boyd,( לעומק  מתמטיים  תכנים 

שלב,  אחרי  שלב  הנבנה  ידע  הוא  מתמטי  ידע   .)2008
כאשר ההבנה בשלבים הראשונים היא קריטית לטיפוח 

ההבנה בשלבים מתקדמים יותר. לפיכך יש חשיבות רבה 

וקרוב  משמעותי  באופן  היסוד  עובדות  ותרגול  ללימוד 

עבודה זו נכתבה בהנחיית ד”ר מירב אסף, ראש התוכנית לתואר שני “חינוך . 1
בעידן טכנולוגיות מידע”, המכללה האקדמית קיי

לעולמם של התלמידים.

בכתבה זו אתייחס להוראה של אחד הנושאים המרכזיים 

מספרים  של  וחיסור  חיבור  פעולות   - באריתמטיקה 

טבעיים, המהווה בסיס לנושאים מתמטיים רבים בהמשך. 

ברודי מתאר שלושה שלבים המאפיינים התקדמות של 

 ,Baroody, 2006( ילדים בדרך לשליטה בעובדות היסוד

עמוד 22(: 

שלב 1: 

ספירה תוך שימוש במניית חפצים )כגון,  אסטרטגיית 

קוביות קטנות, אצבעות, קווים( או על ידי ספירה מילולית.

שלב 2: 

)כגון,  ידוע  במידע  שימוש  תוך  חשיבה  אסטרטגיות 

התשובה  את  הגיוני  באופן  לקבוע  כדי  ידועות(  עובדות 

לצירוף הלא ידוע.

שלב 3: 

שליטה המאפשרת הפקה יעילה )מהירה ומדויקת( של 

תשובות. 

למידה  לקידום  משמעותיים  שנמצאו  הגורמים  אחד 

בכלל ולמידת מתמטיקה בפרט הוא מוטיבציה ללמידה. 

וזו  המתמטיקה  מלמידת  נמנעים  תלמידים  לעתים 

עלולות  אלה  לחרדה.  ואף  שליליות  לחוויות  נקשרת 

לפגוע בתהליך הלמידה ובהישגים. תהליך זה מועצם ככל 

שהלמידה מורכבת יותר ולכן חשוב ליצור בסיס מתמטי 

 Beilock &( היסוד  בגילאי  חיובית  לימודית  וחוויה  איתן 

בהוראת  החשובים  ההדגשים  אחד   .)Maloney, 2015
כל דיסציפלינה, בוודאי מקצוע מאתגר כמו מתמטיקה, 

הוא העלאת המוטיבציה הפנימית-רגשית של תלמידים 

ללמידה. עשור מגדיר “מוטיבציה” כ-”רצון להשקיע זמן 

בקשיים,  כרוך  כשהדבר  גם  מסוימת,  בפעילות  ומאמץ 

במחירים גבוהים ובאי-הצלחות” )עשור, 2001, עמ’ 169( 

והוא מדגיש את הצורך בטיפוח מוטיבציה פנימית-רגשית 

כ-”השקעה מתוך הנאה ועניין” )שם, עמ’ 170.(

היא  פנימית-רגשית  מוטיבציה  לקידום  הדרכים  אחת 

למידה חווייתית באמצעות משחק להוראת פעולות החיבור והחיסור 
בכיתה ב’1

נארימאן אבו אלהיג'א 
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מהלך הפעילות

העבודה היא קבוצתית )במקרה זה שש קבוצות(. על כל 

שולחן הונחו שלוש חידות, קופסה נעולה במנעול עם קוד 

 .)1 איור  )ראו  כתיבה  וכלי  ניירות  ספרות,  משלוש  הבנוי 

בתחילת הפעילות, הקבוצות פועלות באופן עצמאי, כאשר 

ההוראות לכל הפעילויות נמצאות על השולחנות והמורה 

נותנת תמיכה מעטה בלבד. עם סיום הפעילות, התלמידים 

מכינים פעילות משחקית דומה עבור חבריהם לכיתה.

איור 1.
 קופסת בריחה עם מנעול כפי שהוצגה בכיתה

שלב ראשון: פתרון החידות שניתנו על ידי המורה

משימה ראשונה: חידת הצופן

עליהם  והיה  משפט,  התלמידים  בפני  הוצג  זו  בחידה 

לבדוק מה הערך המספרי של כל אות במשפט ולסכום 

את המספרים הללו )ראו איורים 2 ו-3(. בהמשך, התוצאה 

משמשת בסיס לתרגיל נוסף הנדרש לפתיחת המנעול. 

כך  ואחר  ה-100,  על התלמידים לחבר מספרים בתחום 

עליהם לחבר את המספרים שהתקבלו למספר הנמצא 

בתחום ה-1000. 

חווייתית  למידה  חוויתי.  באופן  תלמידים  הפעלת  ידי  על 

היא מתודה שבה המורה מפעיל את התלמידים בתהליך 

ושיתוף  דיאלוג  הדורשת  בפעילות  לרוב  ויצירתי,  מאתגר 

פעולה בין הלומדים )Conole, 2013). דרך אחת המקדמת 

למידה חווייתית היא המשחק. לטענתם של יהושע ופריש 

לימודיות  מטרות  מושגות  משחק  באמצעות   ,)2014(

שונות והן: רכישת ידע - המשחק יכול להשתלב בלמידה 

כפתיחה לנושא או כתרגול לנושא נלמד; פיתוח כישורים 

ומיומנויות - משחקים מזמנים פיתוח של כישורים שונים, 

וחברתיות;  רגשיות  מוטוריות,  קוגניטיביות,  יכולות  ביניהם 

כולל הפעלה אקטיבית  - המשחק  למידה פעילה  שילוב 

נמצא  לימודיות.  בעיות  פתרון  בתהליך  התלמידים  של 

להנאה  למוטיבציה,  תורם  בלמידה  המשחק  שילוב  כי 

קאופמן  אפשטיין,  לחמן,  )ארבל,  התלמידים  של  ולעניין 

 .)2018 וסטופל,  אוברמן  סיגלר,   ;2011 דור,  וקבלינבקי-בן 

שהיא  למידה  מזמנת  היא  יעילה.  משחק  דרך  הלמידה 

טבעית עבור הלומדים, ולכן המטרות הלימודיות מושגות 

חידות,  באמצעות   .)2014 ופריש,  )יהושע  עקיפה  בצורה 

משימות ושעשועים בתחומי המתמטיקה, מתגלות יכולות 

אינטואיטיבית,  חשיבה  לדוגמה:  התלמידים  של  מגוונות 

חשיבה מקורית ויצירתיות )סיגלר, אוברמן וסטופל, 2018(. 

במאמר זה מוצגת יחידת לימוד מבוססת משחקים בנושא 

פעולות החיבור והחיסור במתמטיקה בכיתה ב’. במסגרת 

קבוצתיות  בסיטואציות  התנסו  התלמידים  הפעילות, 

עם  פעולה  ושיתוף  יצירתית  חשיבה  הדורשות  מאתגרות 

ב’  בשכבה  התקיימו  הפעילויות  כל  לקבוצה.  חבריהם 

לפני  בכיתה.  השיעורים  במסגרת  הערבי-בדואי  במגזר 

של  קבוצות  לחמש  התלמידים  את  חילקתי  הפעילות 

שישה תלמידים בעלי רמה לימודית ומאפייני רקע מגוונים. 

במשחק  התנסו  שהתלמידים  כזה  היה  הלמידה  מהלך 

חידות  להכין  התבקשו  הם  מכן  ולאחר  עבורם  שהכנתי 

דומות ולהפעילן בהוראת עמיתים. בהמשך תוצג בהרחבה 

בקצרה  יוצגו  ובנספח  היחידה,  מתוך  אחת  פעילות 

יחידת  במסגרת  שנעשו  נוספות  משחקיות  פעילויות 

ההוראה. הפעילויות המתוארות הן “קופסאות בריחה” בהן 

התלמידים נדרשו לענות על חידות כדי להגיע לקומבינציות 

הפותחות מנעולים. הפעילות נערכה בשיעורי מתמטיקה, 

במהלך יומיים ובמשך 3 שעות בסך הכול.
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המשפט בערבית:  أنا طالب ُمبدع في الصف        

התרגום לעברית: אני תלמיד יצירתי בכיתה

למה  בהתאם  במספר,  אות  כל  מחליפים  התלמידים 

שכתוב בטבלת הצופן.

של  המספריים  הערכים  את  סוכמים  הם  מכן,  לאחר 

האותיות של כול מילה ומוצאים את הערך המספרי שלה.

כל  של  המספריים  הערכיים  את  סוכמים  הם  לבסוף, 

המילים כדי להגיע לפתרון החידה - ערכו של המשפט.

תרגילי החיבור של המשפט:

הערך המספרי של  המילה “أنا" )אני(: 

   1+29+25+29=84

הערך המספרי של המילה “طالب” )תלמיד(: 

           16+29+23+2= 70

הערך המספרי של המילה “ُمبدع" )יצירתי(: 

24+2+8+18=52

הערך המספרי של המילה “في" )ב(:  

20+28=48 

הערך המספרי של המילה “الصف" )הכיתה(: 

29+23+14+20=86

הערך המספרי של כל המשפט: 

84+70+52+48+86=340

בתום משימה זו כדאי לשוחח עם התלמידים על דרכים 

החילוף  בחוק  שימוש  למשל,   - התרגיל  לפתרון  נוחות 

במטרה להגיע למחוברים שהם עשרות שלמות.

משימה שנייה: מה ההפרש? מה הסכום?

שורת  את  לקרוא  התבקשו  התלמידים  זו  בחידה 

המספרים העוקבים מ-15 עד 48 בסדר עולה, לאתר בכל 

מספר  את  למנות  בעיגול,  שהקפתי  מספרים  שני  פעם 

כל  “גודל”  כאשר  הנ”ל,  המספרים  שני  בין  ה”קפיצות” 

 17 מהמספר  להגיע  כדי  לדוגמה,  ל-1.  שווה  “קפיצה” 

למספר 19 יש לעשות 2 “קפיצות”.

מספר  את  לחבר  התבקשו  התלמידים  הבא,  בשלב 

ה”קפיצות”. התוצאה שימשה בסיס לתרגיל נוסף הנדרש 

לפתיחת המנעול )ראו איור 4(. 

חיבור  לתרגל  היא  המשימה  של  הלימודית  המטרה 

בתחום ה-1000.

איור 2. 
משימה ראשונה: חידת הצופן

בטבלה שלהלן יש צופן בו לכל אות ניתן ערך מספרי. 

מצאו מה ערכו המספרי של המשפט שלפניכם על פי 

השלבים הבאים:

הערך  באמצעות  מהמילים  אחת  בכל  אות  כל  ָיצגו 

המספרי שלה הרשום בטבלת הצופן.

חשבו את סכום הערכים המספריים של האותיות בכל 

מילה.

חברו את הערכים המספריים של כל המילים במשפט.

הסכום שמצאתם הוא ערכו המספרי של המשפט. 

איור 3. 
טבלת הצופן

טבלת הצופן לפתרון החידה

123456

حجثتبء

789101112

سزرذدخ

131415161718

عظطضصش

192021222324

ملكقفغ

2526272829

ايوهـن
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המטרות הלימודיות הן: 

לחדד את ההבחנה בין מספרים זוגיים ואי-זוגיים. . 1

לתרגל חיבור בתחום ה-100. . 2

איור 5. 
ידי  על  שהוצגה  למשימה  פתרון  לאסטרטגיית  דוגמה 

אחת הקבוצות

6+4+2+6+4+2+4+6+4+6+2+2+4+2+6=60

3+1+1+5+1+3+5+3+1+5+3+1+5+3+1+5=46

60+46=106

משימה רביעית: פותחים את המנעול

התבקשו  התלמידים  המשימה,  של  האחרון  בשלב 

אותם:  ולסכום  החידות  כל  של  הפתרונות  את  לאסוף 

 .340+30+106=476

חיבור מספרים בתחום  היא לתרגל  המטרה הלימודית 

ה-1000.

איור 6. 
התלמידים פותרים את המשימות

המטרות הלימודיות: 

לחזק כיווניות של קריאת מספרים והבנת המשמעות . 1

של פעולת החיסור.

לבסס את ההבנה של הקשר בין מחוסר, מחסר והפרש. 2

לפתח מיומנויות פתרון  תרגילי שרשרת.. 3

לתרגל חיבור וחיסור בתחום ה-100.. 4

איור 4. 
ידי  על  שהוצגה  למשימה  פתרון  לאסטרטגיית  דוגמה 

אחת הקבוצות

17, 18, 19

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

2

10

8

10

 2+10+8+10=30 

משימה שלישית: מסלול זוגי ואי זוגי

במשחק מסלול זה התלמידים התבקשו:

לאתר את המספרים הזוגיים הנמצאים על המסלול . 1

ולחבר אותם.

על . 2 הנמצאים  האי-זוגיים  המספרים  את  לאתר 

המסלול ולחבר אותם. 

לחבר את שני הסכומים שהתקבלו וכך למצוא את . 3

סכום כל המספרים שעל המסלול

הנדרש  נוסף  לתרגיל  בסיס  תשמש  התוצאה  בהמשך, 

לפתיחת המנעול )ראו איור 5(. 
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איור 8. 
תוצרי התלמידים

סיכום רפלקטיבי

באמצעות  ללמידה  כי  נוכחתי  זו  התנסות  בעקבות 

משחק שתי תרומות משמעותיות: 1. תרומה קוגניטיבית 

וחיסור,  חיבור  פעולות  לתרגל  הצליחו  התלמידים   -

בצורה יצירתית המפעילה חשיבה מסדר גבוה. 2. תרומה 

התלמידים  הפעילויות  כל  לאורך   - ורגשית  חברתית 

מאופי  נובעים  אלה  כי  חושבת  ואני  ועניין  הנאה  גילו 

המשחק הכולל פעילויות מאתגרות, חווייתיות, יצירתיות 

הן במעורבות  ביטוי  לידי  זו באה  ורלוונטיות להם. הנאה 

של התלמידים והן בתגובות מילוליות, לדוגמה: “איזה כיף 

“אני  שונים”,  נושאים  ולהבין  זמן,  באותו  וללמוד  לשחק 

מקווה שגם נלמד בשיעור השפה בשיטה הזו, כי אנחנו 

נהנים ומבינים את החומר בצורה יעילה”, “איזה כיף שלא 

הרגשתי שהזמן בשיעור עבר” ועוד.

מאופן  יותר  רבה  התלהבות  חשתי  אני  גם  לכך,  בנוסף 

ותרמה  לתלמידים,  עברה  ודאי  זו  ותחושה  ההוראה, 

ביתרונות  נוכחתי  בשיעור.  שלהם  המעורבות  להגברת 

שלב שני: התלמידים מכינים קופסאות בריחה 
לחבריהם

משלהם  חידות  להכין  התבקשו  התלמידים  זה  בשלב 

לא  בפעולה  מדובר  לכיתה.  לחבריהם  אותן  ולהעביר 

תלת-ספרתי  מספר  הוא  המנעול  שקוד  כיוון  פשוטה, 

נתון ועל התלמידים להגיע למספר זה באמצעות מספר 

פעולות חשבון. במילים אחרות, התלמידים נדרשו לחסר 

בכל פעם מקוד המנעול את המספר המתקבל כתוצאה 

מהפעילות שהם הציעו או להוסיף לתוצאה של הפעילות 

לקבלת  עד  הנוכחית  הפעילות  תוצאת  את  הקודמת 

הקוד הנתון. מעבר למטרה הלימודית הקבועה של חיבור 

לוגית-מתמטית,  חשיבה  וקידום  ה-1000  בתחום  וחיסור 

היו לפעילות מטרות נוספות רבות, ביניהן:

פיתוח מיומנויות תכנון - לחפש דרכי עבודה, לתכנן  3

את מהלך העבודה ולהוציא אותו לפועל.

לדרישות  3 להיענות   - תקשורתיות  מיומנויות  פיתוח 

לשיתוף פעולה ולניהול עבודת  צוות.

חששות,  3 לווסת  ללמוד   - רגשיות  מיומנויות  פיתוח 

חוסר ביטחון ותסכול במצבים חדשים ללא תשובה 

ידועה מראש או תשובה אחת.

פיתוח יצירתיות - לטפח חשיבה יצירתית באמצעות  3

מציאת פתרונות אפשריים לבעיה, ולהפיק תוצרים 

מקוריים.  

שלב זה היה המאתגר והמהנה ביותר עבור התלמידים.

איור 7. 
התלמידות יוצרות משימות להוראת עמיתים
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www.kentuckymathematics.org/docs/eerti-
BaroodyTCM2006.pdf
המורים  מרכז  סגליס,  ברכה  על-ידי  לעברית  תורגם 

ילדים  מדוע  היסודי:  בחינוך  למתמטיקה  הארצי 

מתקשים בשליטה בעובדות היסוד וכיצד ניתן לעזור 

להם?

• Beilock, S. L., & Maloney, E. A. (2015). 
Math anxiety: A factor in math achievement 
not to be ignored. Policy Insights from the 
Behavioral and Brain Sciences, 2(1), 4-12.

• Conole, G. (2013). Designing for Learning in 
an Open World (Vol. 4). Springer Science & 
Business Media. 

• Ginsburg, H. P., Lee, J. S., & Boyd, J. S. 
(2008). Mathematics education for young 
children: What it is and how to promote it. 
Social Policy Report, 22(1), 1-24.

זו  יחידה  ובעקבות  החווייתית  הלמידה  של  הרבים 

בתחומים  ומאתגרות  חווייתיות  יחידות  בתכנון  המשכתי 

מתמטיים נוספים ובתחומי הוראה אחרים. 

בלימודי  משחקים  לשילוב  המלצה  מהווה  זה  מאמר 

המתמטיקה. הלמידה באמצעות משחק תוביל לתהליכי 

להשתתף  התלמידים  את  שיעודדו  חווייתיים  למידה 

וסיפוק לצד  עניין,  בשיעורי המתמטיקה מתוך סקרנות, 

להמשך  הנדרשות  מתמטיות  יסוד  מיומנויות  רכישת 

הלמידה ויישומן בחיי היום-יום.

מקורות

ארבל, ח’, לחמן, ד’, אפשטיין נ’, קאופמן, ה’ וקבלינבקי-	 

משחקים.  באמצעות  למידה   .)2011( ד’  דור,  בן 

https://www. מתוך  אוחזר   .1-14  ,32 אאוריקה, 

matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/
newspaper32-docs04.pdf

יהושע, ת’ ופריש י’ )2014(. משחק הוא חומר לימודי 	 

‘לב  תכנית  בלמידה.  משחק  שילוב   – בתחפושת 

מכללת  עם  בשיתוף  הדתי  החינוך  מנהל  לדעת’: 

http://www.levladaat.org/ מתוך  אוחזר  הרצוג. 

data/upl/SitePages/843-sRedirTo.pdf
משימות 	   .)2018( מ’  וסטופל,  ג’  אוברמן,  א’,  סיגלר, 

החשיבה  ופיתוח  מוטיבציה  להגברת  וחידות 

 – “שאנן”  שנתון  ומתמטיקה.  חשבון  בלימודי 

 http://www.מתוך אוחזר   .139  –  127 כד,  תשע”ט, 

shaanan.ac.il/wp-content/uploads/2018/08/
Laor/Ktav_Et/Shnaton/K-24/24-7%20

sigler%26uverman%26%20stupel.pdf
)2001(. טיפוח מוטיבציה פנימית ללמידה 	  א’  עשור, 

אוחזר   .167-190  ,20 החשיבה,  חינוך  הספר.  בבית 

https://brancoweiss.org.il/wp-content/ מתוך 

uploads/2015/10/alon-20-artical-9.pdf
• Baroody, A. J. (2006). Why children have 

difficulties mastering the basic number 
combinations and how to help them. Teaching 
Children Mathematics, 13, 22–31. https://

https://www.kentuckymathematics.org/docs/eerti-BaroodyTCM2006.pdf
https://www.kentuckymathematics.org/docs/eerti-BaroodyTCM2006.pdf
https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article84.pdf
https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article84.pdf
https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article84.pdf
https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article84.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/newspaper32-docs04.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/newspaper32-docs04.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/newspaper32-docs04.pdf
http://www.levladaat.org/data/upl/SitePages/843-sRedirTo.pdf
http://www.levladaat.org/data/upl/SitePages/843-sRedirTo.pdf
http://www.shaanan.ac.il/wp-content/uploads/2018/08/Laor/Ktav_Et/Shnaton/K-24/24-7%20sigler%26uverman%26%20stupel.pdf
http://www.shaanan.ac.il/wp-content/uploads/2018/08/Laor/Ktav_Et/Shnaton/K-24/24-7%20sigler%26uverman%26%20stupel.pdf
http://www.shaanan.ac.il/wp-content/uploads/2018/08/Laor/Ktav_Et/Shnaton/K-24/24-7%20sigler%26uverman%26%20stupel.pdf
http://www.shaanan.ac.il/wp-content/uploads/2018/08/Laor/Ktav_Et/Shnaton/K-24/24-7%20sigler%26uverman%26%20stupel.pdf
https://brancoweiss.org.il/wp-content/uploads/2015/10/alon-20-artical-9.pdf
https://brancoweiss.org.il/wp-content/uploads/2015/10/alon-20-artical-9.pdf
https://www.kentuckymathematics.org/docs/eerti-BaroodyTCM2006.pdf
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נספח: פעילויות קבוצתיות נוספות שנעשו במסגרת יחידת הלימוד

פעילות מספר 1: חידה בציור

הקרנת חידה מצוירת במליאה ודיון משותף בפתרונה.

לאחר מכן, הפעילות היא בקבוצות. כל קבוצה מתבקשת ליצור חידה דומה. העבודה היא שיתופית בתמיכה “רכה” של 

המורה בלבד.

כל קבוצה מציגה את החידה שלה בפני הכיתה ללא הפתרון.

החידות מחולקות בין הקבוצות וכל קבוצה פותרת את החידות של הקבוצות האחרות.

פעילות מספר 2: משחק הכסף

על כל שולחן מונחים בריסטול, טושים וקופסה עם מטבעות של 1 ₪, 2 ₪, 5 ₪, ו- 10 ₪ ושטרות של  20 ₪.

התלמידים בכל קבוצה מתבקשים לכתוב על הבריסטול חידות עם מספרים המתאימים למטבעות ולשטרות.

לאחר מכן, הם ממחישים את התרגילים באמצעות הכסף.

כל קבוצה מציגה בפני הכיתה תרגיל אחד, וממחישה את  התרגיל בעזרת המטבעות והשטרות. 
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 פיתוח חשיבה לוגית 
כחלק משיעורי מתמטיקה

ד״ר כרמית בנבנישתי
 מרצה למתמטיקה בסמינר הקיבוצים, 
 במכללה האקדמית של תל-אביב יפו 

ובאוניברסיטה הפתוחה

במבט אחר
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מבוא

המתמטית.  בחשיבה  יסוד  אבן  מהווה  לוגית  חשיבה 

נושאים  במתמטיקה  נלמדים  היסודי  הספר  בבית  כבר 

שעולה בהם צורך לבחון אילו מסקנות נובעות מהגדרות 

נטייה  על  מעידים  שונים  מחקרים  שונים.  ומטיעונים 

מטיעונים  שגויות  מסקנות  להסיק  ומבוגרים  ילדים  של 

 Wason, 1968; Osherson, 1974, )למשל,  נתונים 

 2017; Barkai, Tsamir, Tirosh & Dreyfus, 2002;
 Inglis & Simpson, 2004; Legrenzi, Girotto &
לוגית  חשיבה  הקניית  לכן,   .)Johnson-Laird, 1993
בגיל צעיר מהווה שלב מהותי בתהליך הלמידה. תוכנית 

)תכנית  היסודי  הספר  לבית  במתמטיקה  הלימודים 

מפרטת   )2006 א-ו,  לכיתות  במתמטיקה  הלימודים 

מתמטיות  במיומנויות  שליטה  המדגישות  מטרות 

ובשפה המתמטית. לפי התוכנית, כל נושא כולל מושגים 

למידה  של  מתהליך  כחלק  להכיר  יש  אותם  פורמליים, 

הלימודים  בתוכנית  מכני.  שינון  על-ידי  ולא  משמעותית 

על  להקפיד  הלימוד  ספרי  ולמחברי  למורים  ממליצים 

שימוש בשפה מתמטית מדויקת אך מדגישים כי שימוש 

מציעים  ולכן  התלמידים,  בקרב  לקושי  גורם  זו  בשפה 

של  ברמה  בפעילויות  התנסות  לאחר  רק  לכך  להגיע 

תובנה וחקר לא פורמליים. 

מטרת המאמר 

מטרת מאמר זה היא להציע דוגמאות לפעילויות שונות 

כחלק  לשלב  ניתן  אותן  לוגית,  בחשיבה  שעוסקות 

הספר  בבית  הגבוהות  בכיתות  המתמטיקה  מהוראת 

החלק  לזה:  זה  המקבילים  חלקים  שני  במאמר  היסודי. 

מחיי  ידועות  בעובדות  שעוסקות  בפעילויות  דן  הראשון 

כחלק  הנלמדים  בנושאים  דן  השני  והחלק  יום,  היום 

מתוכנית הלימודים במתמטיקה בבית הספר היסודי. בכל 

אחד מהחלקים מוצגות פעילויות משני סוגים: 1. פעילויות 

המשלבות טענות מהסוג: "אם א מתקיים אז ב מתקיים" 

שעבורן הטענה ההפוכה "אם ב מתקיים אז א מתקיים" 

2. פעילויות המשלבות טענות מהסוג: "אם  נכונה.  אינה 

א מתקיים אז ב מתקיים" שעבורן הטענה ההפוכה "אם 

תוכנית  לפי  היא.  אף  נכונה  מתקיים"  א  אז  מתקיים  ב 

הלימודים, רוב תלמידי בית הספר היסודי מצויים בשלב 

החשיבה הקונקרטית, ולכן, תוך כדי התנסות באמצעים 

להכללות  להגיע  מסוגלים  הם  מוחשיים  במושגים  או 

 Cosmides & Tooby ולהסיק מסקנות. במחקר שערכו 

)1992( נמצא, שנבדקים שהוצגה בפניהם שאלה לוגית 

שמשלבת טיעון שקשור למצב חברתי מוכר, נטו להשיב 

תשובה נכונה. לפיכך, ליבון של טענות שעוסקות בעובדות 

חשיבה  בפיתוח  דרך  אבן  מהווה  ומוכרות,  פשוטות 

לוגית. העיסוק בכך מוביל ותורם להבנת המשמעות של 

הלימודים  בתוכנית  הכלולות  וחדשות  מורכבות  טענות 

במתמטיקה. שילוב פעילויות מעין אלה בתהליך הלמידה, 

התלמידים  בקרב  לוגית  חשיבה  בפיתוח  לסייע  עשוי 

את  להעלות  עשוי  הנ"ל  הפעילויות  שילוב  והטמעתה. 

מהטיפוס  טענות  של  סוגים  שני  של  לקיומם  המודעות 

את  למנוע  כך  ועל-ידי  מתקיים",  ב  אז  מתקיים  א  "אם 

למידת  מתוך  לעלות  שעלולים  האוטומטיים  ההיקשים 

טענות מטיפוס זה כגון: היקש מהסוג "אם ב מתקיים אז 

בהכרח א מתקיים" מחד, והיקש מהסוג "אם ב מתקיים 

אז בהכרח א לא מתקיים" מאידך. הפעילויות המוצגות 

עיון  יום  במאמר מבוססות על סדנה שהועברה במהלך 

למורים במתמטיקה בבית הספר היסודי.

פיתוח חשיבה לוגית כחלק משיעורי מתמטיקה

כרמית בנבנישתי
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תרשים 2

צד 1

מלפפון

צד 1

פלפל

צד 1

ירוק

צד 1

אדום

צד 2

ירוק

צד 2

ירוק

צד 2

פלפל

צד 2

פלפל

משימה ב: 

כל  של  האחד  בצידו  קלפים.  ארבעה  לפניכם  מונחים 

או  "מלפפון"  מהמילים  אחת  כתובה  מהקלפים  אחד 

"פלפל" ובצידו השני של כל אחד מהקלפים כתובה אחת 

מהמילים "אדום" או "ירוק". הקלפים מונחים על השולחן, 

כך שניתן לראות רק צד אחד של כל קלף. 

אדוםירוקפלפלמלפפון

נתבונן בחידות הבאות:

חידה 1: 

המילה  כתובה  האחד  שמצידו  קלף  בכל  טענה: 

"מלפפון", בצידו השני כתובה המילה "ירוק".

ייתכן שכאשר נהפוך את הקלף שבצידו הגלוי א.  האם 

כתוב "פלפל" נגלה שבצידו השני כתוב "ירוק"?

ייתכן שכאשר נהפוך את הקלף שבצידו הגלוי ב.  האם 

כתוב "ירוק" נגלה שבצידו השני כתוב "פלפל"?

ייתכן שכאשר נהפוך את הקלף שבצידו הגלוי ג.  האם 

כתוב "מלפפון" נגלה שבצידו השני כתוב "אדום"?

ייתכן שכאשר נהפוך את הקלף שבצידו הגלוי ד.  האם 

כתוב "אדום" נגלה שבצידו השני כתוב "מלפפון"?

חידה 2: 

שרה טענה, שבכל קלף שבאחד מצדדיו כתובה המילה 

אילו  "ירוק".  המילה  כתובה  השני  בצידו  "מלפפון", 

מההיגדים הבאים נכונים?

"אם כשנהפוך את הקלף שבצידו הגלוי כתוב  א:  היגד 

"פלפל" נגלה שכתוב בצידו השני "ירוק", אז נסיק ששרה 

טעתה".

 חלק א: 
פעילויות שעוסקות בעובדות ידועות

מתקיים"  ב  אז  מתקיים  א  "אם  מהטיפוס  טענות 
שעבורן הטענה ההפוכה אינה נכונה

 פעילות ראשונה:
"כל מלפפון הוא ירוק", אך האם ההיפך 

בהכרח נכון?
ועל    Wason )1968( על  מבוססת  הבאה  הפעילות 

)Cosmides & Tooby )1992, ומורכבת משתי משימות. 

נציג כל אחת מהמשימות ונדון בה. 

משימה א: 

הגלוי  צידם  גבי  שעל  קלפים  ארבעה  לפניכם  מונחים 

"ירוק"  "פלפל",  "מלפפון",  המילים  הסדר  לפי  כתובות 

ו- "אדום".

אדוםירוקפלפלמלפפון

לכתוב  יש  ירק,  של  שם  האחד  בצידו  כתוב  שבו  בקלף 

"ירוק". בקלף  או  "אדום"  בצידו השני את אחת המילים 

בצידו  לכתוב  יש  צבע,  של  שם  האחד  בצידו  כתוב  שבו 

כך  "פלפל",  או  "מלפפון"  המילים  אחת  את  השני 

שיתקיים הכלל:

בכל קלף שמצידו האחד כתובה המילה "מלפפון", 

בצידו השני כתובה המילה "ירוק".

דיון: נשים לב שיש יותר מדרך אחת לבצע את המשימה 

כך שהכלל יתקיים. לדוגמה, תרשים 1 ותרשים 2 מתארים 

שתי דרכים שונות שעונות על דרישת הכלל הנ"ל.

תרשים 1

צד 1

מלפפון

צד 1

פלפל

צד 1

ירוק

צד 1

אדום

צד 2

ירוק

צד 2

אדום

צד 2

מלפפון

צד 2

פלפל
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היגד ב )בחידה 2( נכון. קיומו של קלף שבצידו האחד ב. 

בוודאי  "אדום"  כתוב  השני  ובצידו  "מלפפון"  כתוב 

ו- ד  ג  מפריך את הטענה. מכאן, התשובה לשאלות 

של  האחד  שבצידו  ייתכן  לא  שלילית.  היא   1 בחידה 

כתובה  השני  ובצידו  "מלפפון"  המילה  כתובה  קלף 

המילה "אדום".

היגד ג )בחידה 2( אינו נכון. מקיומו של קלף שבצידו ג. 

האחד כתובה המילה "מלפפון" ובצידו השני כתובה 

המילה "ירוק" לא ניתן להסיק בוודאות ששרה צדקה, 

המילה  כתובה  האחד  שבצידו  קלף  ייתכן  עדיין  שכן 

"אדום" ובצידו השני כתובה המילה "מלפפון". 

כעת נפנה לפתרון חידה 3. על-מנת לבדוק אם שרה צדקה, 

יש להפוך את הקלף שבצידו הגלוי כתובה המילה "מלפפון", 

וכן את הקלף שבצידו הגלוי כתובה המילה "אדום".

צד 1

מלפפון

צד 1

פלפל

צד 1

ירוק

צד 1

אדום

צד 2

ירוק

צד 2

אדום

צד 2

מלפפון

צד 2

מלפפון

המילה  כתובה  הגלוי  שבצידו  הקלף  את  כשנהפוך  אם 

"מלפפון" נגלה שכתובה המילה "אדום", אז נסיק ששרה 

טעתה.

אם כשנהפוך את הקלף שבצידו הגלוי כתובה המילה "אדום" 

נגלה שכתובה המילה "מלפפון", אז נסיק ששרה טעתה.

המילה  כתובה  הגלוי  שבצידו  הקלף  את  כשנהפוך  אם 

ובנוסף,  "ירוק",  המילה  שכתובה  נגלה  "מלפפון" 

כשנהפוך את הקלף שבצידו הגלוי כתובה המילה "אדום" 

נגלה שכתובה המילה "פלפל", אז נדע ששרה צדקה.

צד 1

מלפפון

צד 1

פלפל

צד 1

ירוק

צד 1

אדום

צד 2

ירוק

צד 2

ירוק

צד 2

פלפל

צד 2

פלפל

תלויה  מלפפון"  הוא  ירוק  "כל  הפסוק  שנכונות  נציין, 

כתוב  הגלוי  שבצידו  הקלף  את  כשנהפוך  "אם  ב:  היגד 

נסיק  אז  "אדום",  השני  בצידו  שכתוב  נגלה  "מלפפון" 

ששרה טעתה."

כתוב  הגלוי  שבצידו  הקלף  את  כשנהפוך  "אם  ג:  היגד 

נסיק  אז  "ירוק",  השני  בצידו  שכתוב  נגלה  "מלפפון" 

ששרה צדקה."

חידה 3: 

שרה טענה, שבכל קלף שבאחד מצדדיו כתובה המילה 

"מלפפון", בצידו השני כתובה המילה "ירוק". אילו קלפים 

מספיק להפוך על-מנת לבדוק אם שרה צדקה?

דיון: נשים לב, שאת טענתה של שרה ניתן לנסח באופן 

השקול הבא: 

כתובה  כלשהו  קלף  של  הצדדים  באחד  "אם  טענה: 

המילה "מלפפון" אז בצידו האחר כתובה המילה "ירוק"".

זו לא נותנת מידע לגבי צבעם של ירקות שאינם  טענה 

שאינם  ירוקים  ירקות  של  קיומם  למעשה,  מלפפונים. 

מלפפונים כלל לא רלוונטי לנכונותה של הטענה.

ניגש כעת לפתרון החידות. תחילה נתמקד בשתי החידות 

הראשונות:

היגד א )בחידה 2( אינו נכון, מאחר שטענתה של שרה א. 

נותנת מידע רק לגבי צבעם של מלפפונים, וכלל לא 

של  קיומו  לפיכך,  מלפפונים.  שאינם  בירקות  עוסקת 

ובצידו  "פלפל"  המילה  כתובה  האחד  שבצידו  קלף 

השני כתובה המילה "ירוק", לא עומד בסתירה לטענה.

צד 1

מלפפון

צד 1

פלפל

צד 1

ירוק

צד 1

אדום

צד 2

ירוק

צד 2

ירוק

צד 2

פלפל

צד 2

פלפל

לכן התשובה לשאלות א ו- ב בחידה 1 היא חיובית: בהחלט 

כתובה  הגלוי  שבצידו  הקלף  את  נהפוך  שכאשר  ייתכן 

"ירוק", וכשנהפוך את  המילה "פלפל" נגלה את המילה 

את  נגלה  "ירוק"  המילה  כתובה  הגלוי  שבצידו  הקלף 

המילה "פלפל".
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1.1.1. 

חופש

שבת

לכך,  התלמידים  של  לבם  תשומת  את  להסב  אפשר 

אז  יום שבת  הוא  היום  "אם  לעובדה  שהטענה ההפוכה 

היום יום חופש" היא הטענה "אם היום הוא יום חופש אז 

היום יום שבת", והיא בוודאי אינה נכונה.

ב  אז  מתקיים  א  "אם  מהטיפוס  טענות   -  2 סעיף 

מתקיים" שעבורן הטענה ההפוכה נכונה.

נתבונן בשתי הטענות הבאות:

טענה ראשונה: "אם היום הוא יום חמישי אז מחר 	 

יום שישי".

טענה שנייה: "אם אברהם הוא האבא של יצחק, אז 	 

יצחק הוא הבן של אברהם".

נציג מספר שאלות שמתייחסות לטענות אלה, בהן ניתן 

לדון עם התלמידים:

שאלה 1: מהי הטענה ההפוכה לכל אחת מטענות אלה?

שאלה 2: האם מכך שמחר יום שישי נוכל להסיק שהיום 

יום חמישי?

האם מכך שיצחק הוא הבן של אברהם נוכל   :3 שאלה 

להסיק שאברהם הוא האבא של יצחק?

ו- 3? מה המשותף   2 4: מה המשותף לשאלות  שאלה 

לשתי הטענות שהוצגו בסעיף 1? 

שאלה 5: מה ההבדל בין שתי הטענות שהוצגו בסעיף 2, 

ושתי הטענות שהוצגו בסעיף 1? 

"אם  היא:  הראשונה  לטענה  ההפוכה  הטענה  דיון: 

ההפוכה  והטענה  חמישי",  יום  היום  אז  שישי  יום  מחר 

אברהם  של  הבן  הוא  יצחק  "אם  היא:  השנייה  לטענה 

אז אברהם הוא האבא של יצחק". לכן, תכונה משותפת 

בעולם  היחיד  הירוק  העצם  שבו  במקרה  הדיון.  בעולם 

הדיון הוא מלפפון )לדוגמה, אם בעולם הדיון שני עצמים 

בדיוק, מלפפון וגזר(, הרי שהפסוק "כל ירוק הוא מלפפון" 

הוא פסוק אמת. אולם בכל מקרה שבו עצם ירוק שאינו 

עלה  שבו  במקרה  )לדוגמה,  הדיון  לעולם  שייך  מלפפון 

חסה שייך לעולם הדיון(, הרי פסוק זה הוא שקר. מטרת 

הפעילות היא לחדד את ההבדל בין טענה מסוג "אם א 

מתקיים אז ב מתקיים" וטענה מסוג "אם ב מתקיים אז 

א מתקיים", ולהצביע על כך שמנכונות טענה מסוג "אם 

א מתקיים אז ב מתקיים" לא נובעת נכונות טענה מסוג 

"אם ב מתקיים אז א מתקיים".

פעילות שנייה: 
יום  הוא  היום  אז  שבת  יום  היום  "אם 

חופש", אך האם ההיפך נכון? 

סעיף 1 - נתבונן בשתי הטענות הבאות: 

היום 	  אז  שבת  יום  הוא  היום  "אם  ראשונה:  טענה 

יום חופש".

טענה שנייה: "אם היום הוא יום חופש אז היום יום 	 

שבת".

ידועה העובדה: "כול יום שבת הוא יום חופש". במילים 

אחרות: "אם היום יום שבת אז היום הוא יום חופש". נוכל 

להציג בפני התלמידים את המשימות הבאות:

משימה 1: תנו דוגמאות לימי חופש שאינם ימי שבת.

משימה 2: האם נכון לומר ש"אם היום הוא יום חופש אז 

היום יום שבת"?

משימה 3: מהו הקשר בין ימי שבת לבין ימי חופש?

ציירו דיאגרמת ון שממחישה את הקשר בין   :4 משימה 

הימים שהינם ימי שבת לבין הימים שהינם ימי חופש.

דיון: קיימות דוגמאות רבות לימים שהינם ימי חופש אך 

ימי  הם  הגדול  החופש  ימי  כול  למשל,  שבת.  ימי  אינם 

הוא  החופש  ימי  לבין  השבת  ימי  בין  הקשר  לכן,  חופש. 

קשר של הכלה ממש, כלומר: ימי השבת מוכלים ממש 

בימי החופש. דיאגרמת ון הבאה ממחישה זאת: 
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מהתוצאות היא 6. לסיכום: טענה א אינה דו-כיוונית, בעוד 

שטענה ב היא דו-כיוונית. 

אפשר לדון עם התלמידים בשאלות הבאות:

האם הטענה "אם התוצאות שמתקבלות לאחר הטלת 	 

שתי קוביות הן 3 ו- 4, אז סכומן הוא 7", נכונה? נמקו.

מצאו דוגמאות נוספות לתוצאות שמתקבלות לאחר 	 

הטלת שתי קוביות שסכומן הוא 7.

לאחר 	  שמתקבלות  התוצאות  שסכום  מכך  האם 

הטלת שתי קוביות הוא 7 ניתן להסיק שהתוצאות הן 

3 ו- 4? נמקו.

שמתקבלות 	  התוצאות  סכום  "אם  הטענה  האם 

הן 3  אז התוצאות  לאחר הטלת שתי קוביות הוא 7 

ו- 4" נכונה? נמקו.

לאחר 	  שמתקבלות  התוצאות  "אם  הטענה  האם 

 "12 הוא  סכומן  אז   ,6 ו-   6 הן  קוביות   שתי  הטלת 

נכונה? נמקו.

האם קיימות דוגמאות נוספות לתוצאות שמתקבלות 	 

לאחר הטלת שתי קוביות שסכומן הוא 12? 

לאחר 	  שמתקבלות  התוצאות  שסכום  מכך  האם 

ניתן להסיק שהתוצאות   12 הטלת שתי קוביות הוא 

הן 6 ו- 6? נמקו.

שמתקבלות 	  התוצאות  סכום  "אם  הטענה  האם 

אז התוצאות הן   ,12 לאחר הטלת שתי קוביות  הוא 

6 ו- 6" נכונה?                                 

תכונות משולשים. 2

שתי הטענות הבאות עוסקות במשולשים שווי שוקיים:

שווה  הוא  אז  צלעות,  שווה  הוא  משולש  אם  ג:  טענה 

שוקיים.

אז כל הזוויות  ד: אם משולש הוא שווה צלעות,  טענה 

שלו שוות.

נציג מספר שאלות אותן ניתן לשאול את התלמידים:

מהי ההגדרה של משולש שווה צלעות?	 

מהי ההגדרה של משולש שווה שוקיים?	 

המשולש 	  האם  צלעות.  שווה  משולש  שרטטו 

ששרטטתם הוא שווה שוקיים? נמקו.

האם ניתן לשרטט משולש שווה צלעות שאינו שווה 	 

שוקיים? נמקו.

לשתי הטענות שהוצגו בתחילת סעיף זה )סעיף 2( היא, 

נכונות. זאת, בשונה משתי  שגם הטענות ההפוכות להן 

הטענות שהוצגו בסעיף 1. זהו למעשה הבדל מרכזי בין 

הטענות שהוצגו בסעיף 1 מחד, והטענות שהוצגו בסעיף 

2 מאידך, והוא ממחיש לנו שני סוגים שונים של טענות 

מהצורה "אם א מתקיים אז ב מתקיים".

חלק ב: 
פעילויות שעוסקות בסוגיות מתוכנית 

הלימודים

בחלק זה נעסוק במספר נושאים שנלמדים במתמטיקה 

בבית הספר היסודי. עבור כל נושא כזה נציג שתי טענות 

ב מתקיים", אחת  אז  א מתקיים  "אם  ידועות מהטיפוס 

שעבורה הטענה ההפוכה אינה נכונה, והשנייה שעבורה 

הטענה ההפוכה נכונה.

סכום מספרים. 1

הטענות  בשתי  נתבונן  משחק.  קוביות  שתי  מטילים 

הבאות:

שתי  מהטלת  שמתקבלות  התוצאות  אם  א:  טענה 

הקוביות הן 3 ו- 4, אז סכומן הוא 7.

שתי  מהטלת  שמתקבלות  התוצאות  אם  ב:  טענה 

הקוביות הן 6 ו- 6, אז סכומן הוא 12. 

מה המשותף לשתי טענות אלה, ובמה הן נבדלות? שתי 

הטענות הן מהטיפוס "אם א מתקיים אז ב מתקיים". אך 

מה לגבי הטענה ההפוכה של כל אחת מהן? האם שתי 

שהטענה  לב,  נשים  ראשית  נכונות?  ההפוכות  הטענות 

ההפוכה לטענה א היא: "אם סכום התוצאות שמתקבלות 

לאחר הטלת שתי הקוביות הוא 7, אז התוצאות הן 3 ו- 

4". טענה זו שגויה, הרי גם כאשר התוצאות הן 1 ו- 6 או 

2 ו- 5, סכומן הוא 7. למעשה, הטענה ההפוכה לטענה א 

אינה נכונה, מאחר שקיימת יותר מאפשרות אחת לשתי 

ההפוכה  הטענה  זאת,  לעומת   .7 הוא  שסכומן  תוצאות 

לאחר  שמתקבלות  התוצאות  סכום  "אם  ב,  לטענה 

 ,"6 ו-   6 הן  התוצאות  אז   ,12 הוא  הקוביות  שתי  הטלת 

שבהטלת  לכך  היחידה  האפשרות  הרי  מתקיימת.  כן 

שתי קוביות סכום התוצאות הוא 12, היא כאשר כל אחת 



מספר חזק 2000 | גיליון מספר 32 | אוגוסט 2021   עמוד 74   

מקורות

תוכנית 	   .)2006( והספורט,  התרבות  החינוך,  משרד 

המגזרים.  בכל  א-ו  לכיתות  במתמטיקה  לימודים 

ירושלים.

• Barkai, R., Tsamir, P., Tirosh, D., & Dreyfus, T. 
(2002). Proving or refuting arithmetic claims: 
The case of elementary school teachers. In A. 
D. Cockburn, & E. Nardi (Eds.), Proceedings 
of the 26th conference of the international 
group for the psychology of mathematics 
education, (Vol. 1, pp. 57–64). Norwich, UK: 
University of Norwich.

• Cosmides, L., & Tooby, J. (1992). Cognitive 
adaptations for social exchange. In J. H. 
Barkow, L. Cosmides, & J. Tooby (Eds.), The 
adapted mind: Evolutionary psychology and 
the generation of culture (pp. 163–228). 
Oxford University Press.

• Inglis, M., & Simpson, A. (2004). 
Mathematicians and the Selection 
Task. International Group for the Psychology 
of Mathematics Education. 

• Legrenzi, P., Girotto, V., & Johnson-Laird, 
P. N. (1993). Focussing in reasoning and 
decision making. Cognition, 49(1-2), 37-66. 

• Osherson, D. N. (2017). Logical Abilities 
in Children: Volume 1: Organization of 
Length and Class Concepts: Empirical 
Consequences of a Piagetian Formalism. 
Routledge. 

• Osherson, D. N. (1974). Logical abilities in 
children: Vol. 2. Logical inference: Underlying 
operations. Hillsdale, NJ: Erlbauin. 

• Wason, P. C. (1968). Reasoning about 
a rule. Quarterly journal of experimental 
psychology, 20(3), 273-281. 

האם כל משולש שווה צלעות הוא שווה שוקיים? נמקו.	 

שרטטו משולש שווה שוקיים שאינו שווה צלעות.	 

צלעות? 	  שווה  הוא  שוקיים  שווה  משולש  כל  האם 

נמקו.

מהי הטענה ההפוכה לטענה ג? האם היא נכונה?	 

האם במשולש שווה צלעות כל הזוויות שוות? נמקו.	 

האם טענה ד נכונה?	 

האם נכון לומר שאם כל זוויות המשולש הן שוות אז 	 

המשולש הוא שווה צלעות? נמקו.

מהי הטענה ההפוכה לטענה ד? האם היא נכונה?	 

סיכום 

לפעילויות  דוגמאות  להציע  היא  זה  מאמר  מטרת 

דרכים  מציג  המאמר  לוגית.  חשיבה  בטיפוח  שעוסקות 

שני  של  לקיומם  המודעות  בהעלאת  לסייע  שעשויות 

מתקיים  א  "אם  מהטיפוס  טענות  של  שונים  סוגים 

אלה  סוגים  שני  בין  ההבדל  את  ולחדד  מתקיים"  ב  אז 

ומבוגרים  תלמידים  של  אופיינית  שגיאה  טענות.  של 

ב  אז  מתקיים  א  "אם  מהטיפוס  שמטענה  להסיק  היא 

מתקיים" נובע בהכרח ש"אם ב מתקיים אז א מתקיים". 

הנכונות  בין  ההבדל  את  בתלמידים  להטמיע  חשוב  לכן 

של טענה כזו והטענה ההפוכה לה. יחד עם זאת, כדאי 

של  לקיומן  גם  התלמידים  של  לבם  תשומת  את  להסב 

וזאת כדי  נכונה אף היא,  טענות עבורן הטענה ההפוכה 

למנוע מצב שבו הם יסיקו בטעות שהטענה ההפוכה לכל 

טענה מהטיפוס "אם א מתקיים אז ב מתקיים" בהכרח 

הנ"ל  מהטיפוס  ידועות  בטענות  התמקדות  נכונה.  אינה 

שהטענה  כאלה  לצד  נכונה,  אינה  ההפוכה  שהטענה 

כלי  זהו  לוגית.  חשיבה  לטיפוח  תורמת  נכונה  ההפוכה 

שבאמצעותו ניתן להוביל את התלמידים לבחון לעומקה 

באופן  להקיש  מבלי  זה,  מטיפוס  נתונה  טענה  כל 

אוטומטי על נכונותה או אי נכונותה של הטענה ההפוכה 

לה. את הפעילויות המתוארות במאמר ניתן לשלב כחלק 

הספר  בית  של  הגבוהות  בכיתות  המתמטיקה  מהוראת 

היסודי.

רותי  וד"ר  פטקין  דורית  לפרופ'  מודה  אני  תודה:  דברי 

ברקאי על עצותיהן.
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נשמח לשמוע את דעתכם
כניסה לטופס משוב מקוון

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcQe3fT8FPpZaasIjpk_W_r0H9t6QDcjJ9t_0GIY1IJ8ZlCw/viewform
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