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מבוא. 1

החינוך  במשרד  הונהגה   )2008( התשס"ח  בשנת 

הנקרא  חדש  מושג  ואיתה  חדש",  "אופק  רפורמת 

 ,2014 לשנת  מנכ"ל  חוזר  לפי  פרטניות'.  'שעות 

הממוקדת  למידה  מאפשרות  הפרטניות  השעות 

ההישגים  קידום  הן  המרכזיות  ומטרותיהן  בפרט, 

הלימודיים של התלמידים, ויצירת קשר מבוגר-תלמיד 

השעות  וחברתית.  אישית  רווחה  מקדמים  אשר 

עד  המונה  קבוצה  עם  לעבודה  מיועדות  הפרטניות 

חמישה תלמידים, ותוכנן נקבע על ידי בית הספר על 

השיעור   .)2012 )ראמ"ה,  החינוך  משרד  הנחיות  פי 

הפרטני נועד לזמן אפשרויות למידה מגוונות העונות 

וחלוקת  במיפויים,  זוהו  אשר  התלמידים  צורכי  על 

ללימודי  אשר  אלו.  צרכים  לפי  נעשית  השעות 

עם  תלמידים  שבקרב  הראו  מחקרים  מתמטיקה, 

הבנת  בחוסר  ביעילות  לטפל  ניתן  למידה,  קשיי 

מושגים בסיסיים בחשבון באמצעות התערבות לטווח 

ידי בחירה מוקפדת של תוכני הלימוד  קצר, זאת על 

 Moser Opitz, Freesemann,( ודרכי הוראה אחרות

Prediger, Grob, Matull & HuBmann, 2017(. לאחר 

שחלף פרק זמן מתחילת רפורמת אופק חדש, שבו 

התנסו המורים במתן שיעורים פרטניים במתמטיקה, 

בחרנו  זה  במחקר  בשטח.  המצב  מהו  לבדוק  נכון 

בבתי  בחשבון  פרטניים  שיעורים  בהוראת  להתמקד 

בחרנו  היסודיים מנקודת מבטם של המורים.  הספר 

להתמקד בחשבון משתי סיבות: האחת, על פי תוכנית 

)משרד  היסודי  הספר  לבית  במתמטיקה  הלימודים 

המתמטיקה  שיעורי  מכלל   75%  ,)2006 החינוך, 

מוקדשים לתחום המספרים והפעולות, והשנייה, על 

היסודי  הספר  בבית  פרטניים  שיעורים  ניסיוננו,  פי 

ניתנים בעיקר בחשבון.

את  לבחון  היא  המחקר  של  הראשונה  המטרה 

מורים  של  פרטניים  לשיעורים  הקשורות  האמונות 

פרטנית  בהוראה  מלמדים  אשר  למתמטיקה, 

של  השנייה  המטרה  בחשבון.  מתקשים  תלמידים 

של  העצמית  המסוגלות  את  לבחון  היא  המחקר 

הפרטניים.  בשיעורים  חשבון  ללמד  המורים  אותם 

לפי  לבדוק,  היא  המחקר  של  השלישית  המטרה 

שבהן  ההוראה  דרכי  הן  מה  המורים,  הצהרות 

מלמדים  אשר  למתמטיקה  מורים  משתמשים 

בהוראה פרטנית תלמידים מתקשים בחשבון. 

רקע תיאורטי. 2

אמונות ומסוגלות עצמית. 2.1

במודע  הנמצאים  רעיונות  של  המחשה  הן  אמונות 

במהלך  פותחו  אשר  האדם,  של  ובתת־מודע 

חברתיות  לקבוצות  השתייכות  בעקבות  השנים 

מורים   .)Cross, 2009; Pajares, 1992( מגוונות 

עבודתם,  אודות  שונות  באמונות  מחזיקים 

נוסף  מלמדים.  הם  שאותו  והמקצוע  תלמידיהם 

לאחריותם  הנוגעות  באמונות  מחזיקים  הם  לכך, 

תפיסות  על  משפיעות  אלו  אמונות  ולתפקידיהם. 

על  להשפיע  היכול  דבר  שיפוטיהם,  ועל  המורים 

לדוגמה,   .)Pajares, 1992( בכיתה  התנהגותם 

 )Andrews & Xenofontos, 2015( אנדרוס וזינופונטוס 

מצאו במחקרם, שאחת המורות ניהלה את השיעור 

שהתלמידים  שהאמינה  מכיוון  מלאה  בשליטה 

ללא  הבעיה  עם  להתמודד  מסוגלים  יהיו  לא 

אמונות  כי  הראה  קרוס  אחר,  במחקר  עזרתה. 

יכולים  וגורמים השייכים להקשר,  שאינן מתמטיות 

מסוימים  במצבים  המורים  ידי  על  עדיפות  לקבל 
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יעל שאול ואסתר לוינסון



מספר חזק 2000 | גיליון מספר 33 | ספטמבר 2022   עמוד 16   

בכיתה. כך למשל, למרות שהמורים האמינו שרצוי 

מתמטיים,  רעיונות  בעצמם  יבינו  שהתלמידים 

הדרישה  את  המעיטה  בחרו  שבה  ההוראה  דרך 

התלמידים  שיתוף  ואת  במשימות  הקוגניטיבית 

המורים  שמטרת  להבחין  ניתן  הבעיות.  בפתרון 

להספיק ללמד את הידע המתמטי הדרוש האפילה 

המיטבית  ההוראה  דרך  לגבי  אמונותיהם  על 

וגולדין  דבליס    .)Cross, 2015( התלמידים   עבור 

)DeBellis & Goldin,  2006( קבעו כי בעוד אמונות 

למערכת  חיצונית  אמת  של  השתייכות  כוללות 

הדעות, ערכים מתייחסים לאמת אישית. גם בחירת 

על  יוטלו  מתמטיות  משימות  אילו  לגבי  המורה 

התלמידים מושפעת מאמונות וערכים של המורים 

בבואנו  לעיל,  הנאמר  לאור    .)Levenson, 2022(

להתייחס  יש  התלמידים  של  הלמידה  את  לשפר 

 .)Cross, 2009( לאמונות המורים למתמטיקה

המסוגלות  תחושת  וערכים,  לאמונות  נוסף 

בהוראה  משפיע  גורם  היא  המורים   של 

עצמית  מסוגלות   .)Gibson & Dembo, 1984(

לארגן  שלו  ביכולות  אדם  של  כאמונה  מוגדרת 

מטרות  להשיג  כדי  הדרושות  פעולה  דרכי  ולבצע 

קוגניטיבי  תהליך  זהו   .)Bandura, 1997( מסוימות 

שלהם  המסוגלות  לגבי  אמונות  בונים  אנשים  שבו 

אלו  אמונות  מסובכות.  משימות  עם  להתמודד 

משפיעות על המאמץ והזמן שאותם ישקיעו בהינתן 

ובחוזק שיפגינו בזמן התמודדות  משימה מסוימת, 

למורים, מסוגלות עצמית  עם מכשולים. בהתייחס 

המורים  של  ביכולתם  כאמונה  מוגדרת  להוראה 

להביא לשינוי חיובי בקרב התלמידים, למרות תנאי 

של  המשכל  ומנת  המשפחתי  הרקע  הספר,  בית 

 .)Gibson & Dembo, 1984( התלמידים

מסוגלות עצמית של מורים למתמטיקה מתחלקת 

ומסוגלות  – מסוגלות עצמית במתמטיקה  לשניים 

עצמית  מסוגלות  מתמטיקה.  להוראת  עצמית 

ביכולות  המורה  של  האמונה  היא  במתמטיקה 

עצמית  מסוגלות  זאת,  לעומת  שלו.  המתמטיות 

להוראת מתמטיקה היא האמונה של המורה ביכולת 

 .)Kahle, 2008( מתמטיקה  אחרים  ללמד   שלו 

ללמד  נטו  שמורים  נמצא  קהל  של  במחקרה 

המסוגלות  כאשר  פרוצדורלי  באופן  נושאים 

העצמית במתמטיקה ובהוראת המתמטיקה הייתה 

נמוכה כלפי הנושא הספציפי, ובהתאמה נטו ללמד 

העצמית  המסוגלות  כאשר  רעיונית  בדרך  נושאים 

גבוהה  הייתה  מתמטיקה  ובהוראת  במתמטיקה 

.)Kahle, 2008( כלפי הנושא הספציפי

הוראה המקדמת תלמידים החווים קשיים . 2.2
במתמטיקה

יכולים  שמורים  הראו  שונים  ממחקרים  מחקרים 

מתקשים  תלמידים  של  הלמידה  את  לקדם 

ומגוונות.  שונות  אסטרטגיות  בעזרת  במתמטיקה 

הנותנים  והוראה  לימוד  חומרי  להתאים  מומלץ 

ביטוי ליכולות התלמידים המתקשים ויוצרים חוויית 

במוטיבציה  לשינוי  להביא  יכולים  אלה  כי  הצלחה, 

והרכבי,  קרסנטי   ;1996 וגוטליב,  )הדס  ובהישגים 

אינטראקטיבית  לימודים  סביבת  לדוגמה,   .)2003

ללימוד  ויזואליים  בייצוגים  להשתמש  ניתן  שבה 

משמעותית  תהיה  שהלמידה  בכך  תסייע  מושגים 

 Shin, Bryant, Bryant,  ;2003 והרכבי,  )קרסנטי 

Mckenna, Hou & Ok, 2017(. המורה צריך לבחור 

ומקדמות את ההבנה  משימות התומכות בהוראה 

יעילה  דרך  לשמש  יכולים  משחקים  והמיומנות. 

)קרסנטי  הנלמד  החומר  תרגול  לעידוד  נוספת 

Shin et al., 2017(. לגבי מיומנויות,   ;2003 והרכבי, 

קרסנטי והרכבי )2003( ממליצים על עידוד ביצוע 

בראש  חישובים  כתיבה.  ובעזרת  בראש  חישובים 

יפתחו את יכולת התלמידים לחשוב בהיגיון, ויקדמו 

נייר  את תובנת המספר, וחישובים אשר יכתבו על 

ישמשו כמעקב אחר דרך החשיבה של התלמידים 

)קרסנטי והרכבי, 2003(.
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קביעת קצב הלמידה בשיעורים על ידי המורה היא 

גם חשובה. בדרך כלל תלמידים מתקשים זקוקים 

חדשים  רעיונות  עם  להתמודד  כדי  יותר  רב  לזמן 

יצירה של  להפנמה.  עד  מיומנויות חדשות  ולתרגל 

שגרת למידה הכוללת הדגמה של פתרון תרגילים 

ביטוי  המורה,  ידי  על  מגוונות  ובדרכים  רם  בקול 

מתמטיים  ייצוגים  והצגת  מפורש  באופן  קשרים 

מתאימים על הלוח – כל אלה יסייעו גם הם בלמידה. 

תלמידים מתקשים זקוקים לסיוע בבניית ידע נלמד 

חדש על גבי הידע הקודם שלהם )קרסנטי והרכבי, 

לתלמידים  זמן  לאפשר  יש  לכך,  נוסף   .)2003

לעודד  כך  ובתוך  קבוצתי,  או  עצמאי  באופן  לעבוד 

כך  התלמידים,  בין  לימודית  אינטראקציה  הגברת 

שהמורה פחות במרכז. בזמן העבודה ישנה חשיבות 

להענקת תשומת לב אישית לכל תלמיד, הקשבה 

לשאלות, לטענות ולהסברים של התלמידים. כאשר 

שלהם  הרעיונות  את  רם  בקול  אומרים  התלמידים 

ומסבירים אותם לאחרים, הדבר מרחיב ומחזק את 

 Burns,  ;2003 והרכבי,  )קרסנטי  שלהם  הלמידה 

 .)2007

דרכי  להכרת  חשיבות  יש  הוראה  לדרכי  נוסף 

הודג'ס,  שגויות של התלמידים.  ותפיסות  חשיבה 

רוז והיקס )Hodges, Rose & Hicks, 2012( הציעו 

במאמרם  תיארו  הם  אבחוניים.  ראיונות  לבצע 

ארבעה  עם  אבחוניים  ראיונות  של  וניתוח  ביצוע 

בפעולת  כמתקשים  זוהו  אשר  ג'  כיתה  תלמידי 

מאפשרת  אלו  ראיונות  עריכת  לדעתם,  הכפל. 

למורה דרך לאבחן תלמידים מתקשים, וכן לאבחן 

כל  מתקשה  שבהם  הספציפיים  התחומים  את 

את  להדגיש  שכדאי  הראו  הממצאים  תלמיד. 

ויכולתם  התלמידים  ידי  על  הנלמד  החומר  הבנת 

הייצוג  דרכי  לבין  קודם  ידע  בין  קשרים  ליצור 

לחזק  סייעו  אלו  כל  הכפל.  פעולת  של  השונות 

ועזרו לתכנן  את הבנת התלמידים בתחום הכפל, 

ביעילות את שיעורי המתמטיקה.

שאלות המחקר. 3

לאור  עקרונות:  שני  לפי  נקבעו  המחקר  מטרות 

חשיבות האמונות ותחושת המסוגלות העצמית של 

המורים למתמטיקה כגורם המשפיע על ההוראה, 

המומלצות  השונות  ההוראה  לדרכי  ובהתאם 

לעבודה עם תלמידים מתקשים במתמטיקה. לפיכן 

המטרות הן לבחון הצהרות של מורים למתמטיקה 

אשר מלמדים בהוראה פרטנית בבתי ספר יסודיים 

המסוגלות  האמונות,  לגבי  מתקשים,  תלמידים 

מן  בהן.  ודרכי ההוראה שהם משתמשים  העצמית 

המטרות הללו נובעות שאלות המחקר:

פרטניים . 1 שיעורים  כלפי  המורים  אמונות  מהן 

בחשבון הניתנים לתלמידים מתקשים מבחינת 

ערך המשאב?

פרטניים . 2 שיעורים  כלפי  המורים  אמונות  מהן 

בחשבון הניתנים לתלמידים מתקשים מבחינת 

תכנון ותוכן השיעורים?

המורים . 3 של  העצמית  המסוגלות  תחושת  מהי 

פרטניים  בשיעורים  חשבון  הוראת  כלפי 

לתלמידים מתקשים?

מורים . 4 משתמשים  הוראה  דרכי  באילו 

לתלמידים  פרטנית  בהוראה  למתמטיקה 

מתקשים לפי עדותם?

מתודולוגיה. 4

אוכלוסיית המחקר. 4.1

הראשון  בשלב  שלבים.  שלושה  כלל  המחקר 

במרכז  יסודיים  ספר  מבתי  מורות   53 השתתפו 

הארץ, בעלות תעודת הוראה בחינוך הרגיל, שלוש 

המלמדות  מתמטיקה,  בהוראת  לפחות  ותק  שנות 

53 המורות  כיום או לימדו בעבר מתמטיקה. מתוך 

היו בעלות התמחות   74% אשר השתתפו במחקר, 

הוא  בהוראה  המורות  ותק  ממוצע  במתמטיקה. 
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ותיקה היא מורה  זה מורה  12 שנים, כך שבמחקר 

בעלת ניסיון הוראה של 12 שנים ומעלה, ואילו מורה 

צעירה היא מורה בעלת ניסיון הוראה של 11 שנים 

ומטה. בשלב השני השתתפו 15 מורות ממשתתפות 

זה.  לשלב  להמשיך  הסכימו  אשר  הראשון  השלב 

נבחרו  מורות אשר  בשלב האחרון השתתפו ארבע 

לפי תשובותיהן בשלבים הקודמים, לפי הוותק ולפי 

במתמטיקה  התמחות  עם  מורות  שתי  ההתמחות: 

– האחת ותיקה )ו"ה( והשנייה צעירה )צ"ה(, ושתי 

ותיקה  האחת  במתמטיקה,  התמחות  ללא  מורות 

)ו"ל( והשנייה צעירה )צ"ל(. חשוב לציין שבמחקר 

אלא  המורות,  לימדו  כיתה  באיזו  התמקדנו  לא  זה 

בחשבון  פרטניים  לשיעורים  כללי  באופן  התייחסנו 

הניתנים לתלמידים מתקשים בבית הספר היסודי.

כלי המחקר. 4.2

וריאיון חצי מובנה.  כלי המחקר כללו שני שאלונים 

חלק  וכל  חלקים  לשלושה  חולק  הראשון  השאלון 

 )Likert-scale questionnaire 1-6( היגדים  כלל 

של  העצמית  ולמסוגלות  לאמונות  הקשורים 

עד  בדק   )1 טבלה  )ראו  הראשון  החלק  המורים. 

כמה המורים מעריכים את המשאב של השיעורים 

הפרטניים בחשבון. החלק השני )ראו טבלה 2( בדק 

השיעורים  והכנת  תוכן  כלפי  המורים  אמונות  את 

כלל   )3 טבלה  )ראו  השלישי  החלק  הפרטניים. 

למסוגלות העצמית של המורים  היגדים הקשורים 

ללמד שיעורים פרטניים בחשבון.

את  "תאר/י  פתוחה:  שאלה  כלל  השני  השאלון 

בהוראה  שלימדת  האחרונים  השיעורים  שלושת 

בהרחבה  הסבר/י  שיעור  בכל  בחשבון.  פרטנית 

כיצד לימדת". מטרת השאלון הייתה לקבל תמונה 

מציאותית ככל האפשר לגבי מהלך השיעור הפרטני.

בדרכי  יותר  ולהעמיק  להבין  היו  הריאיון  מטרות 

ההוראה של המורות בשיעורים הפרטניים בחשבון. 

מורות  ארבע  של  להצהרתן  בהתאם  נבנה  הריאיון 

וכלל ארבע  מתוך אלו אשר ענו על השאלון השני, 

שאלות. השאלות הכלליות היו:
הפרטנית . 1 לקבוצה  שיוצאים  התלמידים  "האם 

שהם  או  מתמטיקה  איתך  שלומדים  תלמידים  הם 

תלמידים של מורה אחרת?"

את . 2 לקדם  מצליחה  שאת  מרגישה  את  "האם 

התלמידים בשיעורים הפרטניים?"

"האם חסרים לך משאבים? אם כן, מהם?". 3

"האם היית רוצה לקבל הדרכה בנוגע לדרכי הוראה . 4

וקידום ילדים בשיעורים פרטניים?". 

מהלך המחקר. 4.3

לאור  הקורונה.  מגפת  בשלהי  התבצע  המחקר 

המצב, שני שאלונים שנבנו במיוחד למחקר נשלחו 

מטרות  על  הסבר  לאחר  מקוון,  באופן  למורות 

נשלח  הראשון  בשלב  הסכמתן.  וקבלת  המחקר 

הנתונים  איסוף  מורות.   53 ל-  הראשון  השאלון 

השני  בשלב  וחצי.  כחודשיים  התבצע  זה  לשלב 

את  נתנו  אשר  מורות  ל-15  השני  השאלון  נשלח 

ולהשתתף  להמשיך  הראשון  בשאלון  הסכמתן 

במחקר. איסוף הנתונים לשלב זה התבצע כחודש. 

לאחר מכן התקיים השלב השלישי אשר כלל ראיון 

חצי מובנה עם ארבע מורות מתוך אלו אשר ענו על 

השאלון השני. הראיונות התבצעו בטלפון, הוקלטו 

ותומללו. הם התקיימו כשבוע לאחר איסוף ממצאי 

השאלון השני. 

ממצאים. 5

שעלו  הכמותיים  הממצאים  את  נציג  תחילה 

הנוגע  הראשון  השאלון  על  המורות  מתשובות 

ולאחר  המורות,  של  העצמית  ולמסוגלות  לאמונות 

ההוראה  בדרכי  הקשורים  לממצאים  נתייחס  מכן 

השאלון  על  מתשובותיהן  שהתקבלו  המורות  של 

עשייתן.  על  להצהיר  התבקשו  הן  שבו  השני, 

ההיגדים סודרו בטבלאות לפי סדר יורד מההיגד עם 

מידת ההסכמה הרבה ביותר ועד להיגד עם מידת 
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ההסכמה הפחותה ביותר. במאמר נתייחס לנתונים 

בוצעו עם ארבע  רלוונטיים שעלו מהראיונות אשר 

מהמורות שענו על השאלון השני.

ממצאי השאלון הראשון: אמונות . 5.1
ומסוגלות עצמית

את  לדרג  המורות  התבקשו  בשאלון  היגד  כל  על 

עמדותיהן על סקלה של 6 דרגות, שבהן 1 משמעותו 

'בהחלט לא מסכימה' ו־6 'בהחלט מסכימה'. 

אמונות המורים בנוגע לשיעורים . 5.1.1
פרטניים בחשבון

לאמונות  הנוגעים  הממצאים  מוצגים   1 בטבלה 

השיעורים  לערך  בנוגע  למתמטיקה  המורות 

המורות  רוב  שנראה,  כפי  בחשבון.  הפרטניים 

הפרטניים  לשיעורים  חשיבות  שיש  מאמינות 

בחשבון וששעות אלו הן משאב חשוב ויקר ערך. 

טבלה 1: 
 )N=53( חשיבות השיעורים הפרטניים בחשבון

מס. 
היגד

ס. תקןממוצעהיגד

3
שעות פרטניות בחשבון 

הן משאב יקר ערך.
5.620.765

2

שעות פרטניות בחשבון 
נותנות מענה לילדים 

מתקשים שלא יכולים 
להתקדם במסגרת 

הכיתה. 

4.910.986

1
שעות פרטניות בחשבון 

מקדמות את הישגי 
הילדים.

4.811.161

4
ילד שהשנה מקבל 

שיעור פרטני בחשבון 
אולי לא יזדקק בעתיד.

4.34 1.400

נשאלו  המורות   ,1 בטבלה   1 להיגד  בקשר 

לקדם  מצליחות  שהן  מרגישות  הן  אם  בראיונות 

 2 מורה  הפרטניים.  בשיעורים  התלמידים  את 

תלמידים  קבוצת  של  לחשיבות  התייחסה  )צ"ה( 

בקידום  הפרטניים  השיעורים  ורצף  קבועה 

התלמידים: "כן, כן בהחלט. אם זה קבוצה קבועה 

את יכולה לראות את זה במבדקים... או את יכולה 

גם  מבינים".  שהם  זה  אחרי  שיעור  לראות  כבר 

ברצף...  נכח  הוא  אם  "כן.  ענתה:  )ו"ל(   51 מורה 

לחודשיים".  ולפחות  בשבוע,  פעמיים  לפחות 

הספר:  בית  לאילוצי  גם  התייחסה  )צ״ל(   8  מורה 

צריך  הוא  הפרטני  לא,  ולעיתים  כן  "...לעיתים 

להיות עקבי ורציף... אני חושבת שפרטני לא צריך 

להיות שעה אחת בשבוע, אלא משהו שמקבלים 

באמת  כדי  בשבוע,  שלוש  פעמיים  לפחות  יותר, 

צריך".  שהוא  המענה  ואת  הכלים  את  לילד  לתת 

8 )צ"ל( התייחסה לכך שהקושי  נוסף לכך, מורה 

של התלמיד הוא שמשפיע על ההתקדמות: "אני 

חושבת שכשיש לאיזשהו ילד קושי שהוא עדיין לא 

אובחן, הקושי הזה, שזה יושב על איזשהו משהו, 

למה,  לראות  קודם  צריך  עוזר  לא  הפרטני  אה... 

הקצב  כי  רק  שמתקשה  ילד  מתקשה.  הוא  למה 

בכיתה מהיר לו, שהוא צריך עוד עזרה ועוד קצת, 

הפרטני כן יעזור לו ויקדם אותו". 

לאמונות  הנוגעים  ממצאים  מוצגים   2 בטבלה 

השיעורים  והכנת  תוכן  כלפי  למתמטיקה  המורות 

מאמינות  המורות  שנראה,  כפי  הפרטניים. 

וגם  שונות  ובשיטות  בדרכים  ללמד  מאד  שחשוב 

בדרכים  תרגילים  לפתור  ילמדו  שהתלמידים 

עם  בחוברת.  לתרגל  פחות,  אבל  וחשוב,  שונות, 

ניכר שרובן לא מרגישות שיש להן זמן להכין  זאת 

לדוגמה,  הפרטניים.  לשיעורים  ותוכנית  חומרים 

את  מכינה  מתי  נשאלה  )צ"ל(   8 מורה  כאשר 

"את  ענתה:  היא  הפרטניים  לשיעורים  המשחקים 

הכנת המשחקים אחה"צ... מכיוון שאני לא במשרה 
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על  תמיד  נופלות  שלי  השהייה  שעות  מלאה, 

הישיבות. אין לי באמת שעות שהייה של בית הספר 

לעשות דברים". 

טבלה 2: 
)N=53( אמונות כלפי תוכן והכנת שיעורים פרטניים

מס. 
היגד

ס. תקןממוצעהיגד

7

תפקיד המורה הפרטנית 
ללמד את ילדי הקבוצה 
דרכים מגוונות לפתרון 

תרגילים בחשבון 
)לדוגמה תרגילי כפל 

ניתן ללמד על ידי חיבור 
חוזר, קפיצות ומלבן 

כפל(.

5.360.762

8

למידה פרטנית בחשבון 
דורשת מהמורה הכנה 

מוקדמת של חומרי 
לימוד מותאמים.

5.231.012

6

תפקיד המורה הפרטנית 
למצוא שיטות מגוונות 

להוראה כמו משחקי 
תנועה, משחקי קופסה 

ולוחות מחיקים.

5.171.105

5

ניצול טוב של שיעור 
פרטני הוא כאשר 

התלמיד מסיים את 
המשימות שניתנו לו 

בחוברת העבודה.

4.79 1.378

9
יש לי זמן להכין חומרים 

ותוכנית מתאימה 
לשיעורים הפרטניים.

3.091.334

מסוגלות עצמית של המורים . 5.1.2

רוב המורות מרגישות שהן   ,3 כפי שנראה בטבלה 

בחשבון.  פרטניים  שיעורים  וללמד  להכין  מסוגלות 

יש לשים לב שבנוגע להכנת השיעורים הפרטניים 

 ,2 המורות מאמינות שיש להתכונן לשיעור )טבלה 

8(, ואף מאמינות שהן מסוגלות להכין חומרי  היגד 

למידה מתאימים לשיעור )טבלה 3, היגד 13(, אבל 

 ,2 )טבלה  מתאימים  חומרים  להכין  זמן  להן  שאין 

היגד 9(.

טבלה 3: 
פרטניים  בשיעורים  להוראה  עצמית  מסוגלות 

)N=53(
מס. 
היגד

ס. תקןממוצעהיגד

12

אני מסוגל/ת להשתמש 
בדרכי הוראה יצירתיות 

ומגוונות בשיעורים 
פרטניים בחשבון.

5.360.787

11

אני מסוגל/ת להתאים 
את דרכי ההוראה לפי 

הקשיים של הילדים 
בקבוצה הקטנה.

5.260.836

13

אני מסוגל/ת להכין 
חומרי למידה מותאמים 

לילדים הנמצאים 
בשיעורים פרטניים 

בחשבון.

5.131.001

10

אני מסוגל/ת לבנות 
תוכנית לימודים 

המתאימה לשיעורים 
פרטניים בחשבון.

5.13 1.075

בקשר להכנת חומרי לימוד לשיעורים הפרטניים, 

2 )צ"ה( סיפרה: "בדרך כלל זה חומר שאני  מורה 

חומר  להם  ממציאה  לא  אני  אז  בכיתה,  מלמדת 

חדש, מה שאני מלמדת בכיתה אני מתרגלת אותו 

 4 זה בפרטני מן הסתם...". גם מורה  איתם אחרי 

)ו"ה( התייחסה לכך בריאיון: "זה תמיד לפי הנושא 

הנלמד, אני פותחת את החוברת לפני... עוד פעם, 
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מאוד חשוב פה הכנה שמורה מגיעה לכיתה היא 

חייבת להיות מוכנה, לראות האם באמת המשימות 

אם  בשיעור.  שהצבת  למטרה  מתאימות  הללו 

מכנים  בעלי  שברים  השוואת  בשיעור  הצבתי 

זהים, אז אני צריכה לראות שבחוברת אין פתאום 

צריך   ... שונים,  מכנים  בעלי  שברים  השוואת 

להתאים את המשימות לשיעור, למטרת השיעור". 

לפי דוגמאות אלו, אפילו אם המורות משתמשות 

אותן  שמשמשת  החוברת  ובאותה  החומר  באותו 

בכיתה, הן עדיין בודקות לפני כן אם היא מתאימה 

לשיעור הפרטני.

בנוגע למסוגלות העצמית של המורות להכין וללמד 

שיעורים פרטניים בחשבון, המורות נשאלו בראיונות 

אם הן היו רוצות לקבל הדרכה בנוגע לדרכי הוראה 

מתוך  שלוש  פרטניים.  בשיעורים  ילדים  וקידום 

ארבע המורות ענו בחיוב, בלי להסס. 

ממצאי השאלון השני: דרכי הוראה. 5.2

מ־15  אחת  כל  השני,  השאלון  על  בתשובות 

המורות תיארה את שלושת השיעורים הפרטניים 

 45 על  דיווחו  )סה"כ  האחרונים שלימדה בחשבון 

לחשבון,  להתייחס  שהתבקשו  למרות  שיעורים(. 

ניתן  אחד  פרטני  שיעור  המורות  דיווחי  פי  על 

)מספרים  בחשבון  ניתנו  והשאר  בגיאומטריה, 

 5-4 בין  השתתפו  מהשיעורים  ב־71%  ופעולות(. 

החינוך,  משרד  ידי  על  שהומלץ  כפי  תלמידים 

כללה  הפרטנית  הקבוצה  מהשיעורים  וב־80% 

כמתקשים  מוריהם  ידי  על  זוהו  אשר  תלמידים 

בחשבון.

מעוגנת  תיאוריה  ידי  על  נעשה  השיעורים  ניתוח 

רעיונות  לפי  הנתונים  את  מקדדים  שלפיה  בשדה, 

והוצאה  חוזרת  קריאה  ידי  על  ונשנים  חוזרים 

 .)Dey, 1993  ;2003 )שקדי,  מרכזיים  נושאים  של 

שאליהן  מרכזיות  פעולות  שלוש  עלו  מהניתוח 

תרגול   חדש,  חומר  של  הקניה  המורות:  התייחסו 

 45 מתוך  תלמיד.  לכל  אישית  והתייחסות  וחזרה 

 98% השיעורים הפרטניים שתוארו על ידי המורות, 

כללו  מהשיעורים   33% תרגול,  כללו  מהשיעורים 

התייחסות  כללו  מהשיעורים   13% ורק  הקניה, 

אישית לכל תלמיד. השיעורים אשר כללו הקניה של 

אחד.  לשיעור  פרט  תרגול,  גם  כללו  הלימוד  חומר 

השיעורים אשר כללו התייחסות אישית לכל תלמיד 

כללו גם תרגול.  

נוסף לכך, פעולות אלו התבצעו בדרכים מגוונות. 

את  שתרגלה  כתבה  )צ"ה(   1 מורה  לדוגמה, 

הנושא 'מספר עוקב ומספר קודם' כך: "כרטיסייה 

עם מספרים שמניחים על הלוח המחיק וכותבים 

מספר קודם ומספר עוקב... הצגנו בקבוצה ובדקנו 

וכל ילד  יחד. בשלב הבא שיחקנו מסירות בכדור, 

צריך לשאול תרגיל של +1, -1 למסור לחבר, החבר 

עונה ושואל את הבא בתור". מדיווח המורה עולה כי 

נעשה שימוש במהלך הלמידה בשיעור באביזרים: 

קבוצתי  בתרגול  לכתיבה,  מחיק  ולוח  כרטיסיות 

ומשחק  משותפת  בדיקה  תוצרים,  הצגת  שכלל 

חברתי. בטבלאות שלהלן מוצגות תת־הקטגוריות 

במערכי  שתוארו  העיקריות  הפעולות  שלוש  של 

השיעורים. בחלק מהשיעורים דווח על יותר מדרך 

הוראה אחת, ולכן הסכום הוא יותר מ־100%. 

טבלאות 4 ו־5 מציגות בהתאמה את דרכי ההוראה 

ובשיעורים שכללו הקניה.  בשיעורים שכללו תרגול 

ההוראה  מדרכי  שחלק  מהטבלאות,  לראות  ניתן 

אפשר  לדוגמה,  בתרגול.  וגם  בהקניה  גם  צוינו 

להשתמש ביישומון בתחילת השיעור כאשר מקנים 

כדי  ביישומון  להשתמש  אפשר  וגם  חדש,  מושג 

לתרגל נושאים שכבר נלמדו.

דרך נוספת שהמורות ציינו גם בהקניה וגם בתרגול, 

 8 מורה  במשחק.  שימוש  היא  פחות,  נפוצה  אך 

מראש,  שהכנתי  משחקים  לי  "יש  הסבירה:  )צ"ל( 

]וגם[  חומר,  של  להעברה  אמצעי  הוא  המשחק   ...

אמצעי לתרגול של חומר...". 
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טבלה 4: 
דרכי תרגול ושכיחותן 

דוגמאותשכיחותדרכי תרגול

תרגול על ידי כתיבה בלבד )דפי 

עבודה, מחברת, חוברת, לוח מחיק 

אישי וכיתתי(

25 שיעורים 

מתוך 45

56%

14.1* )ו”ה( “תרגלנו את שיטת חישוב אחוזים בערך 

משולש בעזרת דפי עבודה ודוגמאות שונות”.

בעזרת המחשות – ממחישים 

מושגים ופעולות מתמטיות 

)קונקרטיות, ויזואליות, יישומונים(

12 שיעורים 

מתוך 45

27%

36.3 )ו”ה( “ציירנו מלבני כפל, בהתחלה מתוך לוח 

הכפל ואז הרחבנו את מלבני הכפל לתרגילי כפל 

בפילוג עם מספרים דו־ספרתיים”.

1.1 )צ”ה( “עבדנו עם אמצעי המחשה דיסקיות. 

הצגתי לילדים תרגיל והם היו צריכים לפתור בעזרת 

הדיסקיות”.

49.3 )צ”ה( “...לאחר מכן נתתי לילדים לפעול בכוחות 

עצמם ביישומון ולמצוא שוויונות בשברים”.

משחק, תחרות

10 שיעורים 

מתוך 45

22%

4.3 )ו”ה( “כל תלמיד משרטט מלבן, מערבבים 

כקלפים. כל תלמיד בוחר מלבן ועושים תחרות מי 

מחשב היקף הכי מהר”.

תרגול קבוצתי

9 שיעורים 

מתוך 45

20%

6.1 )צ”ה( “בסיום הזמן בדקנו יחד... אם הייתה יותר 

מדרך אחת לפתרון או אם הייתה טעות נפוצה, פירטנו 

אותה”.

10.1 )צ”ה( “העבודה הייתה כקבוצה והבנות היו 

צריכות גם לבדוק אחת לשנייה משימות ולהתייעץ”.

שימוש באביזרים )לא בתור 

המחשה(

6 שיעורים 

מתוך 45

13%

31.1 )ו”ה( “לקחתי אבני דומינו וכל תלמיד קיבל חמש 

אבנים ובנה מהם תרגילי חיבור שברים”.

ת מחשב )אופק( ָלְמדָּ

1 שיעורים 

מתוך 45

2%

4.2 )ו”ה( “משימה באתר אופק – חיבור שברים בעלי 

מכנים שווים”.

14.1 מתייחס למספר המורה )14( ומספר השיעור מתוך 3 שיעורים שמסרו. 	 

מטבלה 4 נראה, לפי הצהרות המורות, שיותר ממחצית מהשיעורים הפרטניים כללו תרגול על ידי כתיבה, בין 

אם הכתיבה נעשתה על דף או על לוח מחיק. גם בראיונות ציינו המורות שהן נעזרות בכתיבה בלוח מחיק ובדף 

כחלק משמעותי מתרגול החומר הנלמד. 
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טבלה 5: 
דרכי הקניה ושכיחותן

דוגמאותשכיחותדרכי הקניה

הסבר והדגמה )הסבר של המורה 
והדגמה על הלוח(

9 שיעורים 
מתוך 45

20%

2.1 )צ”ה( “בתחילת השיעור עשיתי הקניה על הלוח, 
חזרה על מושגים הקשורים לנושא השיעור, במקרה 

זה: קוטר, רדיוס, מיתר, היקף ושטח”.
6.3 )צ”ה( “בשיעור הזה הסברתי ב־10-8 דקות איך 

לפתור ציר שברים, ואז נתתי תרגול”.

בעזרת המחשות – ממחישים 
מושגים ופעולות מתמטיות 

)קונקרטיות, ויזואליות, יישומונים(

7 שיעורים 
מתוך 45

16%

3.1 )צ”ה( “חזרה על מהות השבר באמצעות המחשות: 
ציורים/ שימוש ביישומון – יישומטיקה”.

3.4 )ו”ה( “יוצאים למגרש כדורגל ואני מבקשת 
מהילדים להקיף את המגרש פעמיים. מכאן יוצאים 

להגדרה מה זה היקף מלבן”.

משחק
1 שיעורים 

מתוך 45
2%

14.3 )ו”ה( “משחק צביעה שניתן דרכו להגיע לנושא 
יחס – צביעת חרוזים בשרשראות”.

שאלה כללית נוספת שנשאלו המורות בראיונות ויכולה להיות קשורה לדרכי ההוראה הייתה: האם חסרים לכן 

משאבים? מורה 4 )ו"ה( התייחסה לחומרי המחשה ויזואליים: "כן לגמרי, חסרים לי המון חומרים ויזואליים. לא 

יישומונים במחשב אלא ויזואליים. לדוגמה, אם אני מלמדת אותם קוטר של מעגל ועיגול, אז יש את המחוגה 

הגדולה להראות להם איך המחוגה עובדת, סרגל גדול... מאזניים שאני מלמדת אותם משקלים...". לעומתה 

שתי המורות התייחסו למקום הפיזי כפי שמורה 8 )צ"ל( ציינה: "אצלנו בבית הספר ... תמיד מחפשים איפה 

לקיים ]שיעור[ פרטני". 

מטבלה 6 נראה, לפי הצהרות המורות, שמעט מאוד מהשיעורים הפרטניים כללו התייחסות אישית והדגשת 

הסברי התלמידים/ות. 

טבלה 6: 
התייחסות אישית והדגשת הסברי התלמידים/ות

דוגמאותשכיחותהתייחסות אישית

בדיקת תרגילים לכל ילד בנפרד
2 שיעורים 

מתוך 45
4%

6.1 )צ”ה( “התלמידים הללו קיבלו משימות תרגול 
נוספות לבית ונתנו לי לבדיקה. סימנתי שגיאות 

והחזרתי להם עד שהכול היה נכון”.

נתינת הסבר אישי
2 שיעורים 

מתוך 45
4%

14.2 )ו”ה( “עזרה בשאלות ספציפיות שלא קיבלו 
מענה בשיעור בכיתה”.

2 )צ”ה( “כתבתי לתלמידים שברים ומספרים מעורבים 
על הלוח. הילדים עבדו על הלוח. תוך כדי שהם עבדו, 

עזרתי, תיווכתי והסברתי”.

בקשת הסברים מהתלמיד
1 שיעורים 

מתוך 45
2%

36.1 )ו”ה( “ביקשתי מהם לנסות לפתור עם אמצעי 
המחשה, הם ניתחו והסבירו את ההמרות”. 



מספר חזק 2000 | גיליון מספר 33 | ספטמבר 2022   עמוד 24   

שיעור פרטי לילד אחד
1 שיעורים 

מתוך 45
2%

1.1 )צ”ה( “בשיעור פרטני זה לקחתי ילדה שפתחה 
פערים בחוברת וישבתי איתה להשלים חלק 

מהמשימות”.

בחינת מקור קושי לתלמיד
1 שיעורים 

מתוך 45
2%

36.1 )ו”ה( “תחילה נתתי להם להתמודד לבד על מנת 
לבחון את מקור הקושי”.

מלמדות  המורות  ארבע  מהראיונות,  שהתברר  כפי 

את תלמידיהן בשיעורים הפרטניים. מתוך היכרותן 

צורך  פחות  מרגישות  שהן  ייתכן  התלמידים  עם 

להקצות זמן להתייחסות אישית. בכל אופן, המורות 

התלמידים  של  לשונות  להתייחס  צריכות  אכן 

)ו"ל(   51 מורה  לדוגמה,  הפרטניים.  בשיעורים 

אצל  הקושי  מקור  למציאת  החשיבות  את  ציינה 

התלמידים: "... אני גם בודקת כל אחד... באיזה שלב 

של  היתרון  זה  הרצף.  על  נמצא  הוא  איפה  הוא... 

איפה  לבדוק  לי  נותנת  שבעצם  הפרטנית  השעה 

..." )ו"ה( התייחסה לכך:   4 הוא תקוע...". גם מורה 

לא  שהיא  פרטנית  קבוצה  לוקחת  כשאני  בשיעור 

וסיעור  הקניה  כל  קודם  עושה  אני  שלי  מהכיתה 

יודעים ומה אני צריכה לחזק  מוחין לראות מה הם 

כל אחד בהתקדמות  אומרת,  זאת  יותר...  כל פעם 

האישית שלו". 

מעט  עלו  מהניתוח  ההוראה,  לדרכי  נוסף 

 49 מורה  לדוגמה,  רגשיים.  להיבטים  התייחסויות 

על  לכתוב  אוהבים  מאוד  "הילדים  כתבה:  )צ"ה( 

הלוח, זה מעורר בהם מוטיבציה ללמידה". ומורה 

מטרה:  לעצמה  קבעה  שהיא  כתבה  )צ"ה(   10

מורה  בריאיון  בהנאה".  ללמוד  לפרטני  "שיבואו 

בשיעורים  בסרטון  לצפייה  התייחסה  )ו"ל(   51

שמוקרן  מה  כל  מאוד...  "הילדים  הפרטניים: 

התייחסה  )ו"ה(   4 מורה   ." אוהבים...  הם  בסרטון 

בשיעור:  במשחקים  משתמשת  שהיא  לסיבה 

להם  ויעזרו  תחרותיים  שמאוד  ילדים  יש   ..."

המשחקים".

סיכום ודיון. 6

האמינו  זה  במחקר  השתתפו  אשר  המורות  רוב 

והשפעתם  הפרטניים  השיעורים  של  בחשיבותם 

מתקשים  תלמידים  התקדמות  על  החיובית 

בחשבון. ממצא זה חשוב לאור מחקרים המעידים 

 .)Bishop, 2012( והוראה  אמונות  בין  הקשר  על 

המסוגלות  תחושת  כי  עולה  מהממצאים  כן,  כמו 

העצמית של המורות כלפי הוראת חשבון בשיעורים 

מסוגלות  מרגישות  והמורות  גבוהה,  היא  פרטניים 

של  לצרכים  אותם  ולהתאים  למידה,  חומרי  להכין 

התלמידים. תחושת מסוגלות גבוהה יחד עם הערכה 

גבוהה לשיעורים פרטניים יכולות להשפיע על הזמן 

וההשקעה בהכנת תכנים מתאימים לשיעורים אלו 

)Gibson & Dembo, 1984(. כפי שעלה מהממצאים, 

גם כאשר מורה אינה מוצאת את הזמן בבית הספר 

להכין חומרים לשיעורים הפרטניים, היא בכל זאת 

מכינה את החומרים, אך עושה זאת בבית על חשבון 

זמנה החופשי. כנגד הממצאים הללו, נדגיש שרוב 

תוכן  לתכנון  זמן  די  להן  שאין  מדווחות  המורות 

השיעור.

מדיווח  הפרטניים,  השיעורים  ותוכן  תכנון  לגבי 

למצוא  שמתפקידן  מאמינות  הן  כי  עולה  המורות 

מתאימים,  לימוד  וחומרי  להוראה  שונות  שיטות 

ולאו דווקא שהתלמיד יסיים את המשימות שניתנו 

פרטני  שיעור  כל  כמעט  זו,  אמונה  למרות  בכיתה. 

כלל חלק של תרגול החומר הנלמד. מצד אחד, כן 

שימוש  כמו  שדווחו  התרגול  דרכי  של  מגוון  נצפה 

מחשב.  וָלְמָּדת  אביזרים  המחשות,  במשחקים, 
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תרגול  כללו  השיעורים  ממחצית  יותר  שני,  מצד 

אמונות  בין  פער  יש  כלומר,  כתיבה.  באמצעות 

דרכי  גיוון  לגבי  בפועל  שמתבצע  מה  לבין  המורות 

חשיבות  את  ציינו  שהמורות  פי  על  אף  הוראה. 

משחקים  כגון  מגוונות  הוראה  בדרכי  השימוש 

ממחצית  יותר  כי  עולה  מהממצאים  והמחשות, 

השיעורים הפרטניים כללו תרגול באמצעות כתיבה. 

זאת אומרת, שמרבית השיעורים הפרטניים התנהלו 

הכיתה  את  מלמדות  שהמורות  לזו  דומה  בדרך 

לשאלות  להקשיב  החשיבות  ועוד,  זאת  במלואה. 

התלמידים, טענתם והסברם, כפי שהמליצו חוקרים 

ואף לערוך ראיונות   )2003 והרכבי,   שונים )קרנסטי 

)Hodges, Rose & Hicks, 2012(, לא נמצאה בדיווחים 

לא  הנוכחי,  במחקר  השתתפו  אשר  המורות  של 

בדרכי התרגול וגם לא בדרכי ההוראה. כמו כן, לא 

נמצאה התייחסות מספקת בנוגע לתרגול קבוצתי 

ואינטראקציה בין התלמידים, שיטות שעליהן המליצו 

.)Burns, 2007  ;2003 והרכבי,  )קרנסטי   חוקרים 

למידה  כלומר  פרטנית,  הוראה  שמטרתו  בשיעור 

בקבוצה קטנה שלא במסגרת הרחבה של הכיתה 

המורות  של  יותר  גבוה  דיווח  מצופה  היה  המלאה, 

ללמידה  שיתאימו  כך  ההוראה,  דרכי  לשינוי  בנוגע 

תלמיד  לכל  אישית  להתייחסות  הקטנה,  בקבוצה 

ולהסברים שניתנו.

ממחקר זה עולות המסקנות הבאות: ראשית, למורות 

ללא  זמן  אבל  פרטניים.  שיעורים  להכנת  זמן  נדרש 

ידע בנוגע לדרכי הוראה בקבוצה קטנה אינו מספיק. 

ההוראה  דרכי  במגוון  השימוש  את  להרחיב  כדי 

מורים  של  מקצועי  לפיתוח  בהשתלמויות  צורך  יש 

הוראה  ובדרכי  הפרטניים  בשיעורים  המתמקדים 

לתלמידים המתקשים במתמטיקה. נוסף לכך, חשוב 

לקיום  הספר  בבית  השעות  במערכת  זמן  להקדיש 

ישיבות צוות במתמטיקה, שבהן ישתתפו כלל המורים 

אלו  ישיבות  מטרת  הגיל.  שכבות  מכל  למתמטיקה 

הוראה  ושיטות  גישות  רעיונות,  במידע,  לשתף  היא 

מגוונות, וכן להכין חומרים ותוכניות עבודה המיועדים 

לתלמידים  בחשבון  הפרטניים  לשיעורים  ספציפית 

הפרטניים  בשיעורים  שההוראה  כדי  זאת  מתקשים. 

תתבצע בצורה שונה מהאופן שבו מתבצעת ההוראה 

קטנה  לקבוצה  שמותאמת  כזו  בכיתה,  הרגילה 

נוסף  היבט  תלמיד.  לכל  אישית  התייחסות  ותאפשר 

של  החשיבה  דרכי  הדגשת  הוא  אליו  להתייחס  שיש 

התלמידים במהלך השיעורים הפרטניים. חשוב לבדוק 

התלמידים,  אצל  הקיים  המתמטי  התוכן  ידע  מהו 

או  לימוד  בטרם  שלהם  הקושי  מקור  את  ולאתר 

העמקת תוכן מתמטי חדש. 

מהמחקר עלו כמה שאלות נוספות: 

גיל . 1 בין  השוואה  נערכה  לא  זה  במחקר 

דרכי  לבין  הפרטניים  בשיעורים  התלמידים 

ייתכן  ההוראה שבהן בחרו המורות להשתמש. 

שונות  הוראה  בדרכי  משתמשים  שמורים 

לשכבות גיל שונות. מחקר המשך יכול להעמיק 

ולבחון מהם קווי הדמיון והשוני בדרכי ההוראה 

של המורים המלמדים בשכבות גיל שונות.

שאלונים . 2 שני  על  ענו  המורות  זה  במחקר 

באמונות  עסק  הראשון  השאלון  מקוונים: 

ומסוגלות עצמית, והשאלון השני עסק בתיאור 

דרכי ההוראה של השיעורים הפרטניים. מחקר 

שבהן  ההוראה  בדרכי  להעמיק  יכול  המשך 

הפרטניים  בשיעורים  המורים  משתמשים 

אם  לבדוק  וכך  ותצפיות,  ראיונות  קיום  ידי  על 

שיעורים  לגבי  המורים  אמונות  בין  הלימה  יש 

פרטניים לבין עבודתם בשטח. 

פרטניים . 3 שיעורים  במתן  התמקדו  השאלונים 

חשבון.  בלמידת  קשיים  החווים  לתלמידים 

נותנים  ובכלל  האם  לבדוק  יכול  אחר  מחקר 

מצטיינים  לתלמידים  פרטניים  שיעורים 

מורים  של  הוראה  דרכי  בין  ולהשוות  בחשבון, 

לבין  מתקשים,  לתלמידים  פרטניים  בשיעורים 

הוראתם לתלמידים מצטיינים. 
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אחד . 4 פרטני  שיעור  על  דווח  זה  במחקר 

פרטניים  שיעורים   45 מתוך  בגיאומטריה 

שעליהם דיווחו המורות. ייתכן שדיווח זה נעשה 

שיעורים  על  לדווח  שניתנה  ההוראה  בעקבות 

פרטניים בחשבון. לכן, מחקר אחר יכול לבדוק 

של  מענה  ניתן  האם  האלה:  השאלות  את 

אותרו  אשר  לתלמידים  פרטניים  שיעורים 

באיזו תדירות  גיאומטריה,  כמתקשים בשיעורי 

הם ניתנים, ומהן דרכי ההוראה בהן משתמשים 

המורים בשיעורים אלו.
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