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דבר המערכת

את  לפניכם  להציג  שמחות  ואנו  שנה  עוד  חלפה  הינה 

ונכתב  נבנה  זה  גיליון   .”2000 חזק  “מספר  של   33 גיליון 

במהלך השנה שבה כל מערכת החינוך עבדה על צמצום 

צעידה  לצד  הקורונה  משבר  בעקבות  שנוצרו  הפערים 

קדימה אל הידע, הכישורים והמיומנויות שאותם תוכנית 

הלימודים במתמטיקה מנחה להקנות לתלמידי ישראל. 

הגיליון כולל ארבעה מדורים: 

המדור “על המספר...” – מציג עובדות מעניינות ולאו 	 

דווקא מתמטיות על מספר הגיליון. 

המדור “מחקר יישומי” – כולל מחקרים שמסקנותיהם 	 

יכולות לעזור למורים להשביח את הוראתם.

המדור “רגע חושבים” – ובו מאמרים המתארים סוגיות 	 

המלמדים  למורים  המתאימות  מעניינות  מתמטיות 

בבית ספר יסודי.

המדור “משחקים מתמטיים”, מדור חדש בכתב העת, 	 

ובו מוצגים משחקים מתמטיים המצריכים חשיבה על 

מאמינות  אנו  במשחק.  לנצח  כדי  שונות  אסטרטגיות 

של  המוטיבציה  את  יגביר  האלה  המשחקים  ששילוב 

התלמידים, ויסייע לתפוס את המתמטיקה מהיבט חדש.

הגיליון כולל שלוש כתבות ושלושה מאמרים המתייחסים 

ובהם  המתמטיקה,  הוראת  של  מגוונים  להיבטים 

התמקדות בהיבטים יישומיים בכיתות היסוד:

במדור “על המספר...” מתפרסמת הכתבה “המספר 33” 

בה תוכלו לקרוא על התכונות המתמטיות של המספר, 

ועל ערכו במדע ובדתות השונות. נוסף לכך אנו מציעות 

מתאימות  אשר   33 במספר  הקשורות  פעילויות  מספר 

לתלמידים בבית הספר היסודי.

על  מחקרים  שני  מתפרסמים  יישומי”  “מחקר  במדור 

בחשבון  פרטניים  “שיעורים  האחד  פרטניים.  שיעורים 

לתלמידים מתקשים: אמונות, מסוגּלות עצמית ודרכי 

לוינסון.  ואסתר  שאול  יעל  מאת  מורים”  של  הוראה 

במחקר זה החוקרות פורסות לפני הקוראים את אמונות 

המורים למתמטיקה המלמדים בבתי ספר יסודיים כלפי 

שיעורים פרטניים בחשבון מבחינת ערך המשאב, תכנון 

ותוכן השיעורים. נוסף לכך, תוכלו לקרוא בו על דרכי הוראה 

פרטנית,  בהוראה  למתמטיקה  מורים  שבהן משתמשים 

תלמידים  בקשיי  “טיפול  השני  המחקר  עדותם.  לפי 

הוראה  בעזרת  פשוטים’  שברים  ‘השוואת  בנושא 

מוכוונת פתרון בעיות” מאת מיטל גלילי וראיסה גוברמן. 

החוקרות מציגות תוכנית התערבות המסתמכת על מודל 

מתרחשת  הלמידה  שבו  מתמטיקה  שיעור  של  מיוחד 

מדובר  בשיעור.  המוצגת  מרכזית  משימה  פתרון  סביב 

המאפשרת  כזו  ודידקטית,  מתמטית  עשירה  במשימה 

ניתן  בה  העיסוק  ובאמצעות  לפתרון,  אסטרטגיות  מגוון 

להבנות מושגים ומיומנויות מתמטיים בליווי הכוונה וניווט 



בנושא  הוראה  יחידת  מוצגת  עצמו  המורה. במחקר  של 

“השוואת שברים פשוטים" המיועדת לשיעורים פרטניים 

עם תלמידים המתקשים בנושא.

“רגע חושבים” מובא מאמרה של סבינה סגרה  במדור 

המציג משימות ובעיות שונות העוסקות בחיתוך והרכבה 

של מצולעים. משימות מן הסוג הזה יכולות להמחיש את 

משמעות מושג השטח בכיתות ב’ עד ד’, ואת משמעות 

לטפח  מאפשרות  ואף  ה’,  בכיתה  השטח  נוסחאות 

יצירתיות מתמטית בקרב התלמידים.

בכתב  חדש  מדור  הוא  מתמטיים”  “משחקים  המדור 

העת. בגיליון הזה אנו מציגות בו שתי כתבות: “שלושה 

“שלושה  בכתבה  וריבועים”.  ו”קווים  קלפים”  קסמי 

קסמי קלפים” מאת יוסי אלרן מוצגים התכנים המתמטיים 

לתת  מאפשר  ותוכנו  כאלה,  קסמים  שלושה  מאחורי 

לתלמידים  שיש  השליליים  הרגשיים  למטענים  מענה 

שלהם  המוטיבציה  את  להגביר  ואף  המתמטיקה,  כלפי 

ללמידה. הכתבה השנייה היא מאת סבינה סגרה המציגה 

עם  משחק   – וריבועים”  “קווים  בשם  מפורסם  משחק 

לשחק  ניתן  מיוחד.  ציוד  מצריך  שאינו  פשוטים  כללים 

ניצחון  ולגלות אסטרטגיות  במשחק הזה ברמות שונות, 

לבלבל  )אין  מתמטיים  משחקים  שילוב  מתוחכמות. 

ללימודי  העניין  את  מגביר  דידקטיים(  משחקים  עם 

בתחומים  שילובה  את  לתלמידים  ומראה  המתמטיקה, 

מדגישים  גם  כאלה  משחקים  למקצוע.  מחוץ  נוספים 

בעיות  לפתרון  ביותר  החשוב  האסטרטגיות  עניין  את 

מתמטיות שונות.

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 

להשכלה  המועצה  של  ותקצוב  לתכנון  הוועדה  ידי  על 

גבוהה )ות”ת(.  

קריאה מהנה!
פרופ’ ראיסה גוברמן וד”ר אתי נוי

 תגובותיכ לכתב העת, 
חשובות לנו מאוד.

נא מלאו את טופס המשוב.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVH3enPsYeyveKOosSShv4PyzmJjKXrlz4UcQHhmgSkFsSVQ/viewform
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בעיות חיתוך והרכבה
בעיות חיתוך והרכבה משמשות בבית הספר היסודי להמחשה בלמידת מושג 
השטח. במהלך ההיסטוריה פותחו חידות חיתוך והרכבה מאתגרות ברמות קושי 
שונות. ישנם קסמים מתמטיים ואפילו הוכחות שמבוססים על חיתוך והרכבה. 
מאמר זה מציג מספר משימות לא שגרתיות ודרכי פתרונן המאפשרות למורה 

להעמיק יחד עם התלמידים באסטרטגיה זו של פתרון בעיות גיאומטריות.

שלושה קסמי קלפים והמתמטיקה שבבסיסם
״לחוות״  התלמידים  יוכלו  שבעזרתם  קלפים  קסמי  שלושה  מוצגים  בכתבה 
מתמטיקה במקום רק ללמוד אותה. כל קסם קשור לנושא אחר במתמטיקה: 

מספרים ראשוניים, הסתברות והסקה לוגית.  

משחק: קווים וריבועים
המשחק ‘קווים וריבועים’ מתאים לכל הגילים. כללי המשחק הם פשוטים, אך גם 
שחקנים מנוסים ואפילו מתמטיקאים מקצועיים נהנים מגילוי של אסטרטגיות 
משחק חדשות. אפשר להציע משחק זה לתלמידים וכך לאפשר להם לחפש 
“האסטרטגיה”  מושג  של  ההבנה  את  לחזק  לניצחון,  שונות  אסטרטגיות  אחר 
)ואף “אסטרטגיות שונות”(, ולתרום להתפתחות דמיונם ולהפחית את חרדות 

המתמטיקה שלהם.

המספר 33
עם  בפעילות  מחשבתית  גמישות  לפתח  לתלמידים  המאפשרים  הכלים  אחד 
פעילות  כלל  בדרך   .)Number talks( המספרים”  על  “שיחות  הוא  מספרים 
כזו מתחילה מפתרון בעיה מתמטית מעניינית והמשכה בדיון מעמיק על דרכי 
הפתרון. בכתבה “המספר 33” מוצגות עובדות מעניינות על אודות המספר 33 

ושלוש  פעילויות המיועדות ל”שיחה על המספרים”.

מסוגלּות  אמונות,  מתקשים:  לתלמידים  בחשבון  פרטניים  שיעורים 
עצמית ודרכי הוראה של מורים

צורכי  על  העונות  מגוונות  למידה  אפשרויות  לזמן  נועד  הפרטני  השיעור 
שיעורים  כלפי  המורים  פרספקטיבות  מהן  במיפויים.  זוהו  אשר  התלמידים 
פרטניים בחשבון? מהי תחושת המסוגלות העצמית של המורים כלפי הוראת 
חשבון בשיעורים פרטניים? באילו דרכי הוראה משתמשים מורים למתמטיקה 
כלפי שיעורים פרטניים  סוגיות למחשבה  זה מעלה  בהוראה פרטנית? מאמר 

בחשבון, והצעות כלפי שיפור שיעורים אלו.

בעזרת  פשוטים׳  שברים  ׳השוואת  בנושא  תלמידים  בקשיי  טיפול 
הוראה מוכוונת פתרון בעיות

ממצאי המחקר, יחידת הלימוד שפותחה עבור טיפול בקשיי התלמידים ומבדק 
הבודק את הבנתם את הנושא “השוואת שברים פשוטים” – הם כלים שבהם כל 
מורה המלמד/ת בכיתות ד’-ו’ יכול/ה להשתמש להוראת התלמידים שמתקשים 
גישת  את  לעומק  להכיר  יוכלו  מורים/ות  כן,  כמו  פרטניות.  בשעות  זה  בנושא 
ההוראה המוכוונת פתרון בעיות, וללמוד כיצד ליישמה בנושאים מתמטיים נוספים.
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המספר 33

 ד"ר אתי נוי
מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי, 

אוניברסיטת חיפה
המכללה האקדמית תל חי 

פרופ' ראיסה גוברמן
מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי, 

אוניברסיטת חיפה
המכללה האקדמית אחוה

על המספר
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בחרנו להציג בפניכם/ן משמעויות שונות של המספר 33 )מספרו של הגיליון הנוכחי( ולשתף אתכם/ן בתכונותיו המגוונות 

מבחינת המתמטיקה, דת, מיסטיקה ונומרולוגיה. בהמשך נציג דוגמאות לפעילויות הקשורות למספר 33.

תכונות מתמטיות

המספר 33 הוא מספר טבעי אי־זוגי, בעל שני מחלקים ראשוניים בלבד )3 ו־11(, ועל כן נקרא 'מספר ראשוני למחצה' 	 

)מספר ראשוני למחצה הוא מספר בעל שני מחלקים ראשוניים בלבד(. אפשר לקרוא על מספרים כאלה כאן.

1089. אחת התכונות המעניינות של המספר 1089 היא שהכפלת המספר 1089 	  33 בריבוע הוא המספר המעניין 

זו.  זו של  נותנת שתי תוצאות שמתקבלות מהיפוך סדר הספרות   10 הוא  חיוביים שסכומם  בשני מספרים שלמים 

למשל, 2178=1089×2; 8712=1089×8. האם תוכלו למצוא עוד דוגמה כזו?

עצרת? עצרת של מספר טבעי נתון היא מכפלת המספרים הטבעיים מ־1 ועד המספר 	  זוכרים מה פירוש המושג 

הנתון )בהנחה ש־0 לא טבעי(. אז 33 = !4 + !3 + !2 + !1

הטבעיים, 	  המספרים  של  לתת־קבוצה  השייך  מספר  הוא  מזל  מספר  במתמטיקה,  מזל.  מספר  הוא   33 המספר 

ראשוניים  מספרים  המוצאת  ארטוסתנס  של  הנפה  לשיטת  דומה  בשיטה  ניפוי  לאחר  שנותרו  מספרים  המכילה 

)לקריאה מורחבת על מספרי מזל כאן ו־כאן(.

33 באמצעות משוואה 	  המספר  של  ייצוגו  לראשונה  נמצא   2019 בשנת  רק  ימינו:  של  והמתמטיקה   33 המספר 

דיופנטית: 3)2,736,111,468,807,040-( + 3)8,778,405,442,862,239-( + 8,866,128,975,287,5283 = 33

את הייצוג הזה פיצח אנדרו בוקר מאוניברסיטת בריסטול. אפשר לייצג זאת כך:

8866128975287528

8778405442862239

2736111468807040

לקוח מכאן,  קישור להוכחה,  סרטון להסבר ההוכחה.

המספר 33

אתי נוי וראיסה גוברמן

https://en.wikipedia.org/wiki/Semiprime
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%A4%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A1%D7%AA%D7%A0%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%9E%D7%96%D7%9C_(%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94)
https://mathworld.wolfram.com/LuckyNumber.html
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%90%D7%94_%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%90%D7%94_%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ASoz_NuIvP0
https://link.springer.com/article/10.1007/s40993-019-0162-1
https://archimedes-lab.org/2019/03/31/stubborn-number-33/


מספר חזק 2000 | גיליון מספר 33 | ספטמבר 2022   עמוד 12   

3 33 333

3
3

3

דוגמאות לפעילויות הקשורות למספר 33

פעילות 1 

השלימו את המספרים המתאימים:

         +          +           = 33

        +          +          +          = 33

באיזו אסטרטגיה השתמשתם?

התייחסו לכל תרגיל בנפרד:

האם ייתכן שכל המחוברים הם מספרים זוגיים?א. 

האם ייתכן שכל המחוברים הם מספרים אי־זוגיים?ב. 

האם חלק מהמחוברים באותו התרגיל יכולים להיות ג. 

זוגיים וחלקם אי־זוגיים? 

פעילות 2

מכפלת הספרות

מכפלת הספרות שמרכיבות את המספר 33 שווה ל־9: 

 3 x 3 = 9

הדו־ספרתיים 	  הטבעיים  המספרים  כל  את  מצאו 

שמכפלת הספרות שלהם שווה ל־9.

התלת־ספרתיים 	  הטבעיים  המספרים  כל  את  מצאו 

שמכפלת הספרות שלהם שווה ל־9.

תשובה: 

הגורמים של המספר 9 הם 1, 3 ו־9.

לכן המספרים הדו־ספרתיים הם 19, 33 ו־91. המספרים 

התלת־ספרתיים הם 119, 133, 191, 313, 331 ו־911. 

המספר 33 במדע

כימיה

אלמנט   ,)Arsenic( ַאְרֶסן של  האטומי  המספר  הוא   33

ביותר  רעיל  יסוד  הוא  בשם ַזְרניך.  גם  הידוע  כימי 

ממשפחת המתכות למחצה.

פיזיקה

ניוטון  במעלות  ה־33  הדרגה  את  קבע  ניוטון  אייזק 

של  הסקאלה  אומנם  המים.  של  הרתיחה  כטמפרטורת 

הניסיון  היה  זה  אך  היום,  בשימוש  נמצאת  אינה  ניוטון 

הראשון להגדיר דרך למדידת טמפרטורה.

אנטומיה

האדם.  גוף  לנפלאות  קשורה  נוספת  מעניינת  עובדה 

עמוד השדרה בגוף האדם בנוי משרשרת ארוכה של 33 

שעובר  השדרה  חוט  על  להגן  העיקרי  ותפקידו  חוליות, 

דרכו ולהקנות לגוף תמיכה ויציבות.

המספר 33 בדתות השונות )לקוח מכאן(

יהדות

דוד המלך מלך בירושלים 33 שנים.	 

ל”ג בעומר הוא היום ה־33 מתחילת ספירת העומר.	 

נצרות

ישו חי 33 שנה ונצלב בשנת 33 לספירה. 	 

לפי הברית החדשה ישו עשה 33 ניסים.	 

איסלם

בשרשרת של זרם הסּופים באסלאם 33 חרוזים.	 

מיסטיקה

כך 	  צינורות,  ו־22  ספירות   10 הקבלי  הספירות  בעץ 

שבסך הכול 33 שלבים לתודעת סודות היקום.

מבחינה נומרולוגית המספר 33 שווה ערך לסמל מגן 	 

דוד.

https://he.wikipedia.org/wiki/33_(%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8)
https://he.wikipedia.org/wiki/33_(%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8)
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פעילות 3

על הכנסייה סגרדה פמיליה שבברצלונה  )התמונה לקוחה מכאן(, שתוכננה על ידי 
האדריכל המפורסם אנטוני גאודי, נמצא ריבוע הקסם הזה:

1

11

8

13

14

6

10

3

14

7

10

2

4

9

5

15

ארבעה  כולל  סכום  כל   .33 למספר  השווים  סכומים   90 כמעט  יש  הזה  בריבוע 
מספרים, למשל סכום המספרים בשורה הראשונה: 33 = 4 + 14 + 14 + 1. 

האם תוכלו למצוא סכומים נוספים?

תשובה: 
סכומים השווים למספר 33 ניתן לראות:

בכל שורה ובכל טור.  	 
בשני האלכסונים שבתמונה:	 

1

11

8

13

14

6

10

3
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7
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4
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5
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4

9

5
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דוגמאות לעוד סכומים השווים למספר 33 מוצגות באיורים הבאים:	 
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הערה: אפשר לקרוא על ריבועי קסם נוספים כאן.

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=magic+square+Bas%C3%ADlica+i+Temple+Expiatori+de+la+Sagrada+Fam%C3%ADlia&title=Special:MediaSearch&go=Go&type=image
https://vixra.org/pdf/2109.0026v1.pdf
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שיעורים פרטניים בחשבון לתלמידים 
מתקשים: אמונות, מסוגלּות עצמית 

ודרכי הוראה של מורים

יעל שאול
בית ספר מעיינות, פרדס חנה כרכור

ד"ר אסתר לוינסון
אוניברסיטת תל אביב 

מחקר יישומי
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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 

 שיעורים פרטניים בחשבון לתלמידים מתקשים: 
אמונות, מסוגלּות עצמית ודרכי הוראה של מורים

יעל שאול ואסתר לוינסון
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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,  והרכבי, 2003; 

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 

כיום או לימדו בעבר מתמטיקה. מתוך 53 המורות 

היו בעלות התמחות  אשר השתתפו במחקר, 74% 

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 

השיעורים הפרטניים שתוארו על ידי המורות, 98% 

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”. 
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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  והרכבי, 2003(   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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טיפול בקשיי תלמידים בנושא 
 ׳השוואת שברים פשוטים׳
 בעזרת הוראה מוכוונת 

פתרון בעיות

מיטל גלילי
מורה, רכזת ומדריכה למתמטיקה במחוז דרום 

פרופ' ראיסה גוברמן
מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי, 

אוניברסיטת חיפה
המכללה האקדמית אחוה

מחקר יישומי
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מבוא. 1

רבים  שמורים  הנושאים  אחד  הוא  פשוטים"  "שברים 

למצוא  במטרה  ממושך  זמן  לו  מקדישים  למתמטיקה 

את דרך ההוראה המתאימה, כזו שתוביל את תלמידיהם 

פעולות  לבצע  וליכולת  השברים  של  מעמיקה  להבנה 

היא  לכך  המרכזית  הסיבה  מושכלת.  בצורה  עליהם 

של  מטבעם  הנובעים  תלמידים  של  הרבים  הקשיים 

והשוני המהותי שלהם מהמספרים  השברים הפשוטים, 

של  האינטואיציות  עם  אחד  בקנה  שעולים  הטבעיים 

רבים  שתלמידים  נושא  זהו  לכך,  נוסף  התלמידים. 

חוששים ממנו, ואף מפתחים חרדות כלפיו, ולכן נרתעים 

שכל  שחשוב  בסיסי  נושא  הוא  זאת,  עם  בו.  מהעיסוק 

תלמיד ותלמידה יבינו את המושגים הכרוכים בו, ויפנימו 

את הרעיון העומד מאחוריו כדי שיצליחו בהמשך לימודי 

סוגיית  לכן  נוספים.  ריאליים  ובמקצועות  המתמטיקה 

המחקר  אנשי  את  מעסיקה  פשוטים"  "שברים  הוראת 

ואת ציבור מורי המורים והמורים כאחד )מובשוביץ-הדר 

וסיניצקי, 2013(. בעקבות כך פותחו שיטות הוראה שונות, 

להקנות  למורים  שיאפשר  באופן  ללמדו  מיועדות  אשר 

על  הנושא  של  הקונספטואלית  ההבנה  את  לתלמידים 

 Karaoglan, Yilmaz, Ozdemir ,היבטיו השונים )למשל

ורבים   & Yasar, 2018; Pfister, Opitz & Pauli, 2015

נוספים(. זאת ועוד, מחקרים לא מעטים מציעים שיטות 

שונות לטיפול בתפיסות השגויות של התלמידים בנושא 

Charalambous & Pitta- )למשל  פשוטים''  ''שברים 

 Pantazi, 2007; Hacker, Kiuhara & Levin, 2019;
של  שגויות  בתפיסות  הטיפול  סוגיית   .)Tirosh, 2000

המחקר  מוקד  היא  פשוטים"  "שברים  בנושא  תלמידים 

המוצג כאן.

אחת השיטות המוצעות לטיפול בקשיי התלמידים בנושא 

"שברים פשוטים" היא הוראה בקבוצות קטנות הממוקדת 

"אופק  של  הרפורמה  לאור  שלהם.  השגויות  בתפיסות 

חדש" בישראל שלפיה נוספו שיעורים מיוחדים לקבוצות 

פרטניים",  "שיעורים  הנקראים  תלמידים  של  קטנות 

הפרטניים.  בשיעורים  המחקר  את  לערוך  הוחלט 

לבחירתם כשדה מחקר יש סיבות רבות, והמרכזית בהן 

 .)Slavin, 1987( היא יתרונות הלמידה בקבוצה קטנה

לטיפול  המתאימה  הוראה  כשיטת  לבחור  הוחלט  עוד 

בעיות'  'פתרון  המוכוונת  ההוראה  את  שגויות  בתפיסות 

את  ולבדוק   ,)Problem-solving oriented lesson(

השפעתה על הישגיהם של תלמידי כיתה ה' המתקשים 

בנושא "השברים הפשוטים". לטענתו של איסודה, גישת 

'הוראה מוכוונת פתרון בעיות' מתמקדת בדרכי חשיבה 

זו  ובדרך  תלמידים,  של  וקבוצות  בודדים  תלמידים  של 

תלמידי  כל  עבור  מתמטיים  רעיונות  הבניית  מאפשרת 

בעיות  פתרון  מוכוונת  הוראה   .)Isoda, 2007( הקבוצה 

מסתמכת על מודל מיוחד של שיעור מתמטיקה שלפיו 

הלמידה מתרחשת סביב פתרון משימה מרכזית המוצגת 

כלומר  ודידקטית,  מתמטית  עשירה  משימה  זו  בשיעור. 

מאפשרת מגוון אסטרטגיות לפתרון, וסביב העיסוק בה 

ניתן להבנות מושגים ומיומנויות מתמטיים על ידי הכוונה 

וניווט של המורה. 

רקע תיאורטי. 2

השוואת שברים פשוטים. 2.1

''יחס  היא  המספרים"  "מערכת  בנושא  אחת הסוגיות 

הסדר''. במערכת המספרים הטבעיים אלגוריתם השוואת 

פשוט  ולכן  האינטואיציה  עם  היטב  מתיישב  המספרים 

הרציונליים  המספרים  במערכת  הדבר  כך  לא  לביצוע. 

)"שברים פשוטים" לפי תוכנית הלימודים(. כדי להשוות 

החל  מגוונות  אסטרטגיות  לנקוט  ניתן  שברים  שני  בין 

באלגוריתם מקובל וכלה בשימוש בנקודות אחיזה שונות 

כגון השוואה לשלם )חצי/רבע וכדומה(, השלמה לשלם 

לפעמים  באלגוריתם  השימוש  ועוד.  וכדומה(  )חצי/רבע 

טיפול בקשיי תלמידים בנושא 'השוואת שברים פשוטים' בעזרת 
הוראה מוכוונת פתרון בעיות

מיטל גלילי וראיסה גוברמן
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תשובה  נותנים  היו  מהותם  והבנת  בשברים  התבוננות 

לראות  ניתן   1
3 ו־  7

8 משווים  כאשר  לדוגמה,  מיידית. 

שהשבר הראשון קרוב יותר לשלם מאשר השני, או אחד 

גדול ממנו, אך תלמידים לא  והשני  השברים קטן מחצי 

קונספטואלית  הבנה  בלא  באלגוריתם  ישתמשו  מעטים 

.)Ward, 1999( של השברים

לנקודות  התייחסות  ידי  על  שברים  השוואת  לכך,  נוסף 

ביצוע של מספר מהלכי  דורשת   )benchmarks( אחיזה 

התלמידים  בקרב  נתפסים  אלו  ומהלכים  ברצף,  השוואה 

כמהלכים 'הפוכים' או אף 'סותרים'. לדוגמה בעת השוואה 

את  לאתר  תחילה  נדרש  הילד  לשלם,  השלמה  ידי  על 

ולהגיע  לשלם,  המשלימים  בין  להשוות  לשלם,  המשלים 

יותר  גדול  השבר  של  לשלם  שהמשלים  שככל  למסקנה 

.)Faulkenberry & Pierce, 2011( השבר עצמו קטן יותר

את  ולצמצם  להרחיב  מהצורך  נובעים  נוספים   קשיים 

נובע מאי־הבנת  זה לזה. הקושי  השברים כדי להשוותם 

בעצם  היא  שברים  השוואת  כי  הפרופורציה,  תכונות 

מקרה פרטי של פרופורציה. מחקרים מצאו שתלמידים 

שברים  בהרחבת  בכפל  במקום  בחיבור  משתמשים 

לזה  Clarke & Roshe, 2009(. בהקשר   ;1992 )מלצר, 

עולה קושי נוסף מפני שהרחבה וצמצום מחייבים שליטה 

בלוח הכפל והחילוק. תלמידים שמתקשים בלוח הכפל 

קל  לתלמידים  לכך,  נוסף  אלה.  בפעולות  כן  גם  יתקשו 

יותר להבין את הפעולה של ההרחבה שכן ניתן להרחיב 

את  להבין  מתקשים  הם  אך  מ־0,  השונה  מספר  בכל 

שבהם  במספרים  הגבלה  יש  שבה  הצמצום  פעולת 

ועוד,  זאת  ההתחלקות.  לתכונות  בהתאם  לצמצם  ניתן 

המשוכנעים  תלמידים  יש  הצמצום,  או  ההרחבה  לאחר 

חדש  במספר  ושמדובר  השתנה  שהתקבל  שהמספר 

 .)Lee & Boyadzhiev, 2020(

עוד סוג של תפיסות שגויות בהקשר של השוואת שברים 

)למשל,  למונה  המכנה  בין  להפרשים  התייחסות  הוא 

 Clarke & Roche, 2009; Gould, 2011; Mitchell &
פי  על   .)Horne, 2010; Pearn & Stephens, 2004

בין  משווים  התלמידים  קרובות  לעיתים  אלה,  מחקרים 

של  למונה  המכנה  בין  ההפרשים  סמך  על  השברים 

בין  ההפרש   . 13 ו־   39 שברים:  שני  ניקח  לדוגמה  השבר. 

39  הוא 6. הפרש דומה בשבר  המכנה לבין המונה בשבר 

לעומת  וזאת  פשוטים,  לא  לחישובים  מוביל  או  מסובך 

השימוש בנקודות אחיזה המקילות על ביצוע ההשוואה. 

פיתוח  היא  האחיזה  בנקודות  בשימוש  נוספת  חשיבות 

השבר  של  ההבנה  את  המחדדת  מחשבתית  גמישות 

חוקרים  הנושא  מורכבות  בשל  מהותו.  ושל  הפשוט 

בעריכת  תלמידים  של  מעטים  לא  קשיים  על  מדווחים 

השוואה בין שברים פשוטים – נציג כמה מהם.

הקושי המרכזי של תלמידים נובע ממה שנקרא "הטיית 

את  ללמוד  מתחילים  התלמידים  הטבעיים".  המספרים 

ידע רב על מספרים  השברים כאשר הם סיגלו לעצמם 

באופן  המתמטיקה  לימודי  של  בהקשרים  הן  טבעיים, 

והן בהקשרים לא פורמליים מחוץ  פורמלי בבית הספר, 

מצביעים  החוקרים  לכך  בהתאם  הספר.  בית  לכותלי 

המספרים  אודות  על  והתובנות  הידע  של  השלכתם  על 

ביצועים עם שברים פשוטים, בעיקר בכל  הטבעיים על 

פשוטים  שברים  על  פעולות  השבר,  לגודל  שקשור  מה 

 Reinhold, Obersteiner, Hoch,( הצפיפות  ומושג 

הטיית  של  הראשון  ההיבט   .)Hofer & Reiss, 2020
תפיסת  הוא  זה  למחקר  והרלוונטי  הטבעיים  המספרים 

הגודל של שברים פשוטים. לעיתים קרובות התלמידים 

להבין  במקום  תלויים  בלתי  מספרים  שני  בשבר  רואים 

המכנה.  לבין  המונה  בין  הקשר  את  בחשבון  ולהביא 

לתפיסה  להוביל  עלולה  השבר  של  זו  שגויה  פרשנות 

המוטעית שהערך המספרי של שבר גדל כאשר המונה, 

המכנה או שניהם גדלים, בדיוק כפי שזה קורה במספרים 

טבעיים. כך למשל ברש ועמיתיה מדווחים שתלמידים לא 

מעטים עורכים השוואה בין המונים או בין המכנים בלבד. 

יכולים  התלמידים    23 ו־   4 
10 השברים  בהשוואת  לדוגמה, 

שכיחה  תופעה  ש־4<2.  מאחר    23 > 4 
10 כי  למשל  לטעון 

שווים,  המונים  כאשר  בלבד  המכנים  השוואת  היא  יותר 

1 כי 3 קטן מ־4 
4 1 קטן מ־

3 כך למשל יטענו התלמידים כי 

)ברש ועמיתיה, 1994(. 

הקושי הנוסף של התלמידים הוא ליצור ייצוגים מתאימים 

כדי להמחיש לעצמם סיטואציית השוואה. לכן תלמידים 

ופועלים  משמעות,  חסרי  כסמלים  שברים  בין  משווים 

מתאר  ווארד  למשל  כך  הבנה.  ללא  טכנית  בצורה 

שברים  השוואת  על  מסתמכים  התלמידים  שבו  מצב 

שבהם  במקרים  גם  בלבד  המשותף  המכנה  באמצעות 
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בזמן  הבעיה.  לפתרון  לתלמידים  מוקצות  דקות   15-10

הזה, המורה עובר/ת בין התלמידים, מתבונן/ת בעבודתם, 

מספק/ת הצעות, מסייע/ת לתלמידים מתקשים, ובוחן/ת 

מי הם התלמידים שאותם ירצה לשלב בדיון שייערך לאחר 

מכן ובאיזה סדר. המורה יכול/ה לנווט את החלפת הרעיונות 

הדיון,  במהלך  המתמטי.  הרעיון  בניית  לשם  הרצוי  לכיוון 

או לכישלון  שלדעת היפנים מהווה שלב קריטי להצלחה 

ומקשיבים  רעיונותיהם  את  מציגים  התלמידים  השיעור, 

לפתרונות שהציעו חבריהם. התפקיד של המורה הוא לא 

להצביע על הפתרון הנכון, אלא להוביל את הדיון לקראת 

רעיון משולב. המורה מבקש/ת מהתלמידים להציג שיטות 

את  למנוע  במטרה  תמיד  ולא  הבעיה,  לפתרון  חלופיות 

השגיאה, אלא לנהל דיון בקושי או בשגיאה שיכולים להיות 

גורם מזמן ללמידה משמעותית. לבסוף, ביקורות המורה 

וסיכום השיעור על ידי התלמידים. השיעור מסתיים כאשר 

התלמידים עושים רפלקציה על החשיבה שלהם ומביעים 

.)Fujii, 2016( את מה שלמדו

של  הוא  צ'ימיזו  שמתארת  כפי  שיעור  של  זה  מודל 

מתרחשת  הלמידה  שבו  בעיות  פתרון  מוכוונת  הוראה 

סביב פתרון משימה מרכזית המוצגת בשיעור. זו למידה 

תוך  המתמטי  הידע  את  בונה  התלמיד/ה  שבה  פעילה, 

זה  במאמר  המוצג  במחקר  המורה.  של  וניווט  הכוונה 

רצינו לבדוק את יעילות גישת ההוראה המוכוונת פתרון 

בעיות לעבודה עם תלמידים מתקשים במהלך שיעורים 

תוכננו  אלה  פרטניים  שיעורים  במתמטיקה.  פרטניים 

לתלמידים שכבר הראו קשיים בהשוואת שברים במבחן 

כיתתי לאחר הוראת הנושא, ולכן ההוראה הזו היא בעצם 

הוראה  בלרט,  פי  על   .)re-teaching( מחדש  הוראה 

מחדש היא תגובה מיידית לבעיות למידה בשיטת לימוד 

אחרת )Bellert, 2015(. הנושא "השוואת שברים" נלמד 

לכן  לימוד,  בספר  המוצגת  קונבנציונלית  בדרך  בכיתה 

שייתכן  חדשה  שיטה  היא  בעיות  פתרון  מוכוונת  הוראה 

שתעזור לתלמידים המתקשים בנושא הזה.

מתודולוגיה. 3

המורה  של  בעבודתו/ה  היעד  מאוכלוסיות  אחת 

למתמטיקה היא אוכלוסיית התלמידים המתקשים אשר 

13  הם "קרובים"  13  הוא 2. מכיוון שהמונה והמכנה בשבר 
יותר )ההפרש בין המכנה למונה קטן יותר(, השבר נתפס 

לנבוע מכך  יכולה  זו  יותר. טעות  כגדול  אצל התלמיד/ה 

"כפלית".  ולא  "חיבורית"  בצורה  חושב/ת  שהתלמיד/ה 

באופן עקרוני העדפה זו יכולה להוביל לתפיסות שגויות 

לא מעטות. 

מן הדברים עולה, שהוראת שברים פשוטים היא משימה 

בהבנה  עולים  רבים  קשיים  ולתלמיד/ה.  למורה  קשה 

של  העקרונות  ובהפנמת  השבר  מושג  של  הבסיסית 

באים  כאשר  מתגלים  נוספים  קשיים  פשוטים.  שברים 

רבים  חוקרים  זאת,  למרות  שברים.  בין  השוואה  לערוך 

בהשוואת  המורחב  העיסוק  חשיבות  את  מדגישים 

השברים כאחד הכלים לטיפוח תובנה מספרית, כך למשל 

סואודר מציינת את הקשר החזק בין הבנה מעמיקה של 

דרכים שונות להשוואת שברים לבין הרחבה והעמקה של 

מושג המספר )Sowder, 1988(. לצורך כך חשוב למצוא 

זה  נושא  בהקניית  למורים  תסייע  אשר  הוראה  גישת 

ולתלמידים בלמידתו.

 הוראה מוכוונת פתרון בעיות. 2.2
)Problem Solving Oriented Teaching(

המאפיינים  שאחד  טוענת   )Shimizu, 1999( צ'ימיזו 

היסודי  הספר  בבית  מתמטיקה  שיעורי  של  העיקריים 

לשיטות  מרובה  חשיפה  הוא  ביפן  הביניים  ובחטיבות 

כיצד  במאמרה  מתארת  היא  לבעיה.  חלופיות  פתרון 

מתנהל שיעור מתמטיקה ביפן: השיעור מתחיל בדרך כלל 

בהצגת בעיה מתמטית כלשהי שעוזרת לתלמידים לפתח 

אסטרטגיות  ושמאפשרת  המוצג,  המתמטי  הרעיון  את 

רבות לפתרון. הבעיה שמוצגת בכל שיעור היא משימת 

לכיוון  התלמידים  של  החשיבה  את  המעוררת  מפתח 

זה  בשיעור  להקנות  רוצים  שאותו  המתמטי  הרעיון 

)Shimizu, 2009(. כלומר, המאפיין הראשון של גישה זו 

להוראת המתמטיקה הוא שימוש בבעיה מרכזית עשירה 

וגם דידקטית בכל שיעור. לאחר שהבעיה  גם מתמטית 

שאכן  בודק  המורה  אותה,  קראו  והתלמידים  הוצגה 

שהתלמידים הבינו אותה, ואם לא הבינו המורה מבקש/ת 

לפתרונה.  שיכוונו  שיטות  או  ראשוניים  רעיונות  להעלות 
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טבלה 1. 
נתונים דמוגרפיים ולימודיים על משתתפי המחקר

תלמידה 5 )מ’(תלמידה 4 )ש’(תלמידה 3 )א’(תלמידה 2 )אר’(תלמיד 1 )מא’(נתונים

נקבהנקבהנקבהנקבהזכרמין

ציון מחצית 
במתמטיקה

5260505554

הרגלי למידה

זקוק לתיווך 
באופן קבוע 

כמעט, ממעט 
להשתתף 

בשיעור

משתדלת 
לבצע מטלות 
באופן עצמאי, 

משתתפת יפה 
בשיעורים

מתקשה לבצע 
מטלות באופן 

עצמאי, שקטה 
וממעטת 

להשתתף 
בשיעורים

מתקשה לבצע 
מטלות באופן 

עצמאי

מתקשה לבצע 
מטלות באופן 

עצמאי, ממעטת 
להשתתף 
בשיעורים

השקעה 
בלימודים

עבודתו מאופיינת 
בחוסר מוטיבציה, 

אינו מקפיד 
לבצע את מטלות 

הבית

בעלת מוטיבציה 
ללמידה, 

משתדלת מאוד 
מגלה רצינות 

והתמדה

עבודתה 
מאופיינת בחוסר 
מוטיבציה, אינה 

מבצעת את 
כל המטלות 

הנדרשות 

בעלת מוטיבציה 
ללמידה, 

משתדלת מאוד 
מגלה רצינות 

והתמדה

משתדלת אך 
אינה מבצעת 

את כל המטלות 
הנדרשות

לימודי  כל  במשך  ל־70   50 בין  נעים  במבחנים  ציוניהם 

המתמטיקה שלהם, והם אינם מצליחים לשפר את הציון. 

תלמידים אלה לרוב הם ללא לקויות למידה מאובחנות, 

הרגילה.  הכיתה  במסגרת  ללמדם  המורים  על  כן  ועל 

במחקר הנוכחי הנחנו שגישת ההוראה המוכוונת פתרון 

להבנה  ולהביאם  אלה,  תלמידים  לקדם  תוכל  בעיות 

המחקר  מטרת  הנלמד.  החומר  של  יותר  מעמיקה 

אחר  זה  בנושא  המתקשים  תלמידים  אצל  היא לעקוב 

בנושא  מרכזיים  מתמטיים  רעיונות  של  התפתחותם 

"השוואת שברים" בעקבות יחידת הלימוד הבנויה על פי 

עקרונותיה של ההוראה המוכוונת פתרון בעיות.

משתתפי המחקר. 3.1

שבו  הארץ  בדרום  ממלכתי  ספר  בבית  נערך  המחקר 

אחת  נבחרה  המחקר  לצורך  תלמידים.  כ־250  לומדים 

חודש  במהלך  הלימודים,  שנת  בתחילת  ה'.  מכיתות 

אוקטובר נערך מבחן מקדים שמטרתו הייתה להציג את 

עד  ולשקף  התלמידים,  נמצאים  שבה  ההתחלה  נקודת 

כמה שאפשר את הידע וההבנה שלהם בנושאים שונים 

תלמידים  חמישה  נבחרו  המבחן  בעקבות  במתמטיקה. 

להשתתפות במחקר על פי הקריטריונים הבאים:

תלמידים שהציון שלהם במתמטיקה במשך 4 השנים א. 

האחרונות נע בין 50 ל־60.

מאובחנות ב.  למידה  לקויות  להם  שאין  תלמידים 

במתמטיקה.

תלמידים שזוהו על ידי המורה כבעלי תפיסה שגויה ג. 

בנושא "מהות השבר הפשוט".

להציג את  כל התלמידים אשר השתתפו במחקר הצליחו 

השברים באמצעות צורות גיאומטריות, ידעו לזהות ולשיים 

בהשוואת  הקשורות  משימות  בביצוע  התקשו  אך  שברים, 

מוטיבציה  בעלות  הן   5  ,4  ,2 התלמידות  פשוטים.  שברים 

זאת  גבוהה להצליח בלימודי המתמטיקה למרות קשייהן. 

נוסף  נמוכה.  מוטיבציה  בעלי  שהם   3  ,1 תלמידים  לעומת 

לבצע  מתקשים   ,2 תלמידה  למעט  התלמידים  כל  לכך, 

מטלות באופן עצמאי וזקוקים לתיווך המורה. אפשר לראות 

את מאפייני התלמידים שהשתתפו במחקר בטבלה 1.
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יחידת הלימוד בנושא ‘השוואת שברים’ . 3.3
מוכוונת פתרון בעיות

היחידה תוכננה על פי מספר רעיונות מרכזיים אשר נבחרו 

בהתייעצות עם מומחים בחינוך מתמטי. קבוצה ראשונה של 

רעיונות אלו התייחסה לשברים מסוגים שונים ותכונותיהם, 

הקבוצה השנייה עסקה בטיפול בייצוגים שונים של השבר, 

והקבוצה השלישית הוקדשה להשוואת שברים באמצעות 

אסטרטגיות שונות. אפשר לראות פירוט רעיונות אלו בטבלה 2.

טבלה 2. 
שתוכננה  הלימוד  יחידת  עסקה  בהם  מתמטיים  רעיונות 

למחקר 
)העמודים בסוגריים מציינים את העמודים בתוכנית הלימודים 

של משרד החינוך(

שברים שווים או 
גדולים מ־1

שברים הקטנים מ־1

אפשר לייצג שלם 
כשבר: במקרה זה 

מספר החלקים 
שהשלם כולל שווה 

למספר שחילקו 
אותו )עמוד 77(.

אפשר לייצג 
שברים גדולים מ־1 
באמצעות חלוקת 

השלם. במקרה 
זה כמות החלקים 
שיש לקחת גדולה 

מכמות החלקים 
שבהם מחולק 

השלם )עמוד 77(.

שברים 
שהמונה שלהם 

גדול מ־1

שברי יחידה

המונה מציין את 
מספר הפעמים 

שהשבר מכיל 
את שבר היחידה 

)עמוד 76(.  
ככל שהשבר גדל 

ומתקרב ל־1, 
נשאר לו חלק 
קטן יותר כדי 
להגיע לשלם.

הקשר 
בין מספר 
החלקים 
שהשלם 

מחולק בהם 
לגודלם: ככל 

שמחלקים 
ליותר 

חלקים, כך 
כל חלק יהיה 

קטן יותר 
)עמוד 68(.

ייצוגים שונים של השבר

לכל שבר ניתן למצוא אינסוף ייצוגים מספריים על ידי 
הרחבתו )עמוד 76, עמוד 98(.

השוואת שברים

ישנן מספר אסטרטגיות להשוואה וצריך לבחור את 
המתאימה לזוג השברים המושווים )עמוד 99(.

השוואת שברים באסטרטגיית מתן שם נוסף לאחד 
השברים כדי להגיע למונים או מכנים שווים.

באמצעות הרחבה )או צמצום( ניתן להביא כל שני 
שברים לאותו מכנה, למכנה משותף, ואז ניתן לחברם, 

לחסרם או להשוותם )עמוד 99(.

מהלך המחקר. 3.2

במתמטיקה  מבחן  התקיים  הלימודים  שנת  בתחילת 

מתוך  בנושאים  משימות   34 כלל  זה  מבחן  הכיתה.  לכל 

ופעולות",  "מספרים  ד':  כיתה  של  הלימודים  תוכנית 

"גאומטריה" וכן משימת חקר. המבחן בדק רמות חשיבה 

שונות, החל מידע, שימוש בטכניקות ואלגוריתמים וכלה 

בהסקת מסקנות והעלאת טיעונים תומכים או סותרים. 

תלמידים  חמישה  נבחרו  המבחן,  תוצאות  ניתוח  לאחר 

שישתתפו בתוכנית התערבות על פי הקריטריונים שצוינו 

בסעיף הקודם.

את  הבודק  שאלון  תוכנן  המחקר  של  השני  בשלב 

'מהות  בנושאים  התלמידים  של  ההבנה  ואת  הידע 

על השאלון  ו'השוואת שברים פשוטים'.  השבר הפשוט' 

התבקשו להשיב חמשת התלמידים שנבחרו להשתתף 

בתוכנית ההתערבות. מטרתו של השאלון הייתה לאתר 

התפיסות  את  להבין  האפשרות  את  ולזמן  הקשיים  את 

אחד  כל  בנושא.  ותלמידה  תלמיד  כל  של  השגויות 

מכן  ולאחר  השאלון  על  השיב  התלמידים  מחמשת 

ריאיון  איתה  או  איתו  גם החוקרת, ערכה  המורה, שהיא 

מתקשים  במה  להבין  במטרה  השאלון  בעקבות  עומק 

התלמידים בנושא.

יחידת  היה שלב של תכנון  השלב השלישי של המחקר 

בנושא  ממוקדים  שיעורים  עשרה  הכוללת  הוראה 

"השוואת שברים" שנועדו לטפל בתפיסות השגויות שעלו 

סביב הרעיונות המתמטיים המרכזיים בנושא. המערכים 

פתרון  מוכוונת  'הוראה  של  המודל  עקרונות  פי  על  נבנו 

ינואר- חודשים  במהלך  נלמדה  הלימוד  יחידת  בעיות'. 

פברואר בתדירות של שעתיים בכל שבוע. במשך לימוד 

מבדקים  בשלושה  התלמידים  נבחנו  הלימוד  יחידת  כל 

התקדמותם  את  לבדוק  הייתה  מטרתם  אשר  נוספים 

לשיפור  למורה  לרפלקציה  כלי  שימשו  והם  בנושא, 

תהליכי ההוראה.

לתלמידים  הועבר  היחידה,  לימוד  ובתום  הרביעי  בשלב 

הייתה  שמטרתו  המקדים  לשאלון  הזהה  מסכם  שאלון 

בנושא,  התלמידים  של  וההבנה  הידע  רמת  את  לבחון 

ולזמן אפשרות להבין את התפיסות שלהם לגבי הרעיונות 

המתמטיים המרכזיים בנושא. 
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וריבועי שברים. כל תלמיד/ה היה יכול או יכלה לבחור את 

האמצעי המתאים לו/לה או להשתמש בציורים במחברת.

בטבלה 3 מוצגת יחידת הלימוד בפריסה לשיעורים ולכל 

והמשימה  בו  שטופל  המתמטי  הרעיון  מותאמים  שיעור 

המתמטית המרכזית לאותו השיעור. חשוב לציין שהבאנו 

משימה אחת בלבד מהשיעור כולו במטרה להמחיש את 

שבמהלך  מובן  בעיות.  פתרון  מוכוונת  ההוראה  שיטת 

השיעור ניתנו שאלות ומשימות נוספות, והתקיימו דיונים 

גם סביב המשימות האלו.

העיקרון השני בתכנון יחידת הלימוד הוא הסתמכות על 

בעיה עשירה מתמטית ודידקטית שמאפשרת מצד אחד 

ומהצד  פתרונה  לצורך  אסטרטגיות  במספר  להשתמש 

השני מובילה לרעיון מתמטי של השיעור. למשל, במפגש 

3 הוצגה בפני התלמידים הבעיה הבאה:

במשפחה קונים כיכר לחם בכל יום )כיכרות 
הלחם זהות בגודלן(.

23  מהלחם. ביום ראשון אכלו בני המשפחה 

45  מהלחם.  ביום שני אכלו בני המשפחה 

באיזה משני הימים נשאר חלק גדול יותר של 
הלחם? נמקו.

מהאסטרטגיות  אחת  באמצעות  לפתור  ניתן  זו  בעיה 

הבאות:

ביום א.  לשלם:  השלמה  באמצעות  לפתרון  אחת  דרך 

15  מכיכר הלחם.  13  מהלחם וביום השני  הראשון נותר 

של  יותר  גדול  חלק  נותר  הראשון  ביום  לכן   , 15  >   13
הלחם.

הרחבת ב.  באמצעות  היא  הבעיה  לפתרון  נוספת  דרך 

 
 10
15 > 

 12
15 מתקבל:  אלו  שברים  מרחיבים  אם  שברים. 

פחות  אכלו  הראשון  ביום  כך  אם   . 23 > 4
5 ש־  נמצא 

לחם, ולכן נותר חלק גדול יותר.

באמצעות ג.  הבעיה  את  לפתור  היא  שלישית  דרך 

אחד  סרגלים  שני  לקחת  השברים.  בסרגלי  שימוש 

של שלישים והשני של חמישיות, להניח זה לצד זה, 

ולראות שהחלק של ארבע חמישיות הוא יותר גדול, 

של  יותר  גדול  חלק  נותר  פחות  שאכלו  ביום  כן  אם 

כיכר הלחם.

שמייצגים ד.  עיגולים  שני  לשרטט  ניתן  זהה  באופן 

העיגול  את  בגודלן.  הזהות  הלחם  כיכרות  שתי  את 

הראשון לחלק לשלושה חלקים ולצבוע שניים מהם, 

ולצבוע  חלקים  לחמישה  לחלק  השני  העיגול  את 

ארבעה מהם. לאחר מכן לבדוק באיזה עיגול החלק 

שאינו צבוע גדול יותר.

המחשה.  באמצעי  שימוש  הוא  השלישי  העיקרון 

שברים  רצועות  עיגולים,  גזרות  הוצעו  לתלמידים/ות 
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טבלה 3. 
פריסת יחידת הלימוד 'השוואת שברים' הכוללת רעיון מתמטי לכל שיעור ומשימה מרכזית לאותו השיעור

מספר 
שיעור

רעיון מתמטי לפי תוכנית 
הלימודים )משרד החינוך, 2006(

משימות מרכזיות

שיעור 1: 
שברי יסוד

הקשר בין מספר החלקים שהשלם 
מחולק אליהם לגודלם: ככל 

שמחלקים ליותר חלקים, כך כל חלק 
יהיה קטן יותר )עמוד 68(.

מחלקים לכל אחד שקף בצורת עיגול )רצוי עיגולים גדולים 
- כולם באותו גודל(. מבקשים מהתלמידים לחלק את 

העיגול כך שיקבלו חלקים קטנים מאוד ושווים. בשלב השני 
מתבקשים התלמידים לכתוב את השבר במילים ובמספר.

משימה: 
מצאו למי יש החלק הקטן ביותר.

יש לעודד את התלמידים לדבר ביניהם ולשים לב אם הם 
מבינים את הרעיון. במהלך השיחה, במקרה שתלמיד טוען 
שאצלו החלק הקטן ביותר, מבקשים מהתלמידים לבדוק 
זאת תוך כדי הנחת העיגולים זה על גבי זה. יש לדובב את 

התלמידים שיספרו לכמה חלקים חילקו את העיגול שלהם 
ואיך עשו זאת.

שיעור 2: 
שברים 

שהמונה 
שלהם גדול 

מ־1

המונה מציין את מספר הפעמים 
שהשבר מכיל את שבר היחידה 

)עמוד 76(.

לפניכם מלבנים שווים במידותיהם. כל אחד מהמלבנים 
מחולק לחלקים שווים וכמות החלקים האלה בכל מלבן היא 

שונה. צבעו בכל אחד מהמלבנים שלושה חלקים.

משימה:
כתבו ליד כל מלבן – איזה חלק מהמלבן צבעתם? א. 
באיזה מלבן צבעתם את החלק הגדול ביותר? נמקו את ב. 

החלטתכם.
באיזה מלבן צבעתם את החלק הקטן ביותר? נמקו את ג. 

החלטתכם.

שיעור 3: 
השוואה 

באמצעות 
השוואה ל־1

כדי להשוות שני שברים בעלי אותו א. 
מכנה, יש לבדוק באיזה שבר כמות 

החלקים שיש לקחת גדולה יותר. 
שבר זה )שבו כמות החלקים שיש 

לקחת גדולה יותר( יהיה השבר 
הגדול מבין השניים מהנתונים. 

אפשר לייצג שלם כשבר: במקרה ב. 
זה מספר החלקים שהשלם כולל 

שווה למספר שחילקו אותו )עמוד 
.)77

אפשר לייצג שברים גדולים מ־1 ג. 
באמצעות חלוקת השלם. במקרה 

זה כמות החלקים שיש לקחת 
גדולה מכמות החלקים שבהם 

מחולק השלם )עמוד 77(.

מחלקים לכל שני ילדים חבילת קלפים שרשומים עליהם 
השברים הבאים )על כל קלף שבר(:

 4
2     76     56     43     44     12     16

משימה: 
סדרו את השברים מהקטן לגדול )לרשותכם סרגלי שברים 

וגזרות(.
בשיחה: בודקים את הסידור, משתמשים גם בהמחשה, 

ומדגישים את הרעיונות המתמטיים של השיעור הזה. 
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מספר 
שיעור

רעיון מתמטי לפי תוכנית 
הלימודים )משרד החינוך, 2006(

משימות מרכזיות

שיעור 4: 
השלמה 

לשלם 
והשוואה 

באמצעות 
השוואה ל־1 

)חיזוק(

ככל שהשבר גדל ומתקרב ל־1, נשאר 
לו חלק קטן יותר כדי להגיע לשלם.

משימה:

45  ממנה. האם  יוסי אפה עוגיות, לקח עוגייה אחת ואכל 
לדעתכם יוסי אכל כמעט את כל העוגייה? נמקו את 

תשובותיכם. 

לאחר שדנים בהצעות שהילדים מציעים מספרים שהעוגייה 
הייתה טעימה מאוד ליוסי ולכן למוחרת הוא החליט לאפות עוד 

עוגיות באותו הגודל. הפעם הוא אכל עוגייה שלמה ועוד קצת. 

משימה:
כל אחד מתבקש לכתוב הצעה )אפשר יותר מאחת( לחלק 

שיוסי אכל מהעוגייה ונימוק הנשען על ההמחשה.

שיעור 5: 
שמות שונים 
לשברי יחידה

לכל שבר ניתן למצוא אינסוף ייצוגים 
מספריים על ידי הרחבתו 

)עמוד 76, עמוד 98(.

בשברים שווים היחס בין המונה 
למכנה שווה )עמוד 98(.

לפניכם מלבנים שווים במידותיהם. כל אחד מהמלבנים מחולק 
לחלקים שווים וכמות החלקים האלה בכל מלבן היא שונה. 

 משימה: 
צבעו חצי מלבן באותם המלבנים שאפשר )קובעים כללים 

שמשתמשים רק בקווי החלוקה הנתונים ולא מוסיפים קווי חלוקה(.
התלמידים מתבקשים לכתוב ליד כל מלבן את השבר 

שמתאים לחלק הצבוע.
יש להניח שחלק מהילדים יכתבו בכולם חצי וחלק יכתבו את 
שם השבר על פי החלוקה. יש לקיים דיון על השמות השונים.

יש לכתוב על הלוח שוויונות כאלו:
 1
2  =  510      12  =  48

חוזרים על אותו תהליך עבור שליש. הסקת מסקנות מהתהליך 
והתייחסות ליחס בין המונה למכנה.

שיעור 6: 
הרחבה 
וצמצום 

שברים

לכל שבר ניתן למצוא אינסוף ייצוגים 
מספריים על ידי הרחבתו 

)עמוד 76, עמוד 98(.

משימה:
15  פי 4 וקבלו שבר א.  הגדילו את המונה והמכנה של השבר 

15 . כתבו שוויון מתאים. ששווה ל־

35  פי 4 וקבלו שבר ב.  הגדילו את המונה והמכנה של השבר 

35  . כתבו שוויון מתאים. ששווה ל־

הקטינו את המונה והמכנה של השבר 612  פי 2 וקבלו שבר ג. 

ששווה ל־612 . כתבו שוויון מתאים.

הקטינו את המונה והמכנה של השבר 612  פי 3 וקבלו שבר ד. 

ששווה ל־612 . כתבו שוויון מתאים.

2 ? נמקו מדוע. ה. 
4 36  שווה ל־  האם 

לאחר מכן משוחחים על המשימה, וכל סעיף מייצגים 
באמצעות המלבן שמתאים לו. מזהים את המלבן המתאים 

להצגת השבר ולאחר בחירתו וצביעה של השבר הנתון, מבררים 
מה המשמעות להגדיל/להקטין את המכנה ואת המונה פי.
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מספר 
שיעור

רעיון מתמטי לפי תוכנית 
הלימודים )משרד החינוך, 2006(

משימות מרכזיות

שיעור 7: 
הרחבה 
וצמצום 

שברים

לכל שבר ניתן למצוא אינסוף ייצוגים 
מספריים על ידי הרחבתו 

)עמוד 76, עמוד 98(.

משחק תחרותי: 
על השולחן פרוסים כרטיסי שברים הפוכים. על כל תלמיד 

בתורו להרים קלף ולהפוך את שעון החול המונח על השולחן. 
בזמן הזה על התלמידים לכתוב כמה שיותר שמות לשבר 

הנתון. הזוכה מקבל נקודה.
לאחר כל סבב יתקיים דיון ובו ינותחו התשובות תוך התייחסות 

לגורמי ההרחבה/הצמצום. לעיתים יש להדגים בעזרת מלבן 
עד שמיומנות זו תהפוך לאוטומטית.

שיעור 8: 
השוואת 

שברים

השוואת שברים באסטרטגיית מתן 
שם נוסף לאחד השברים כדי להגיע 

למונים או מכנים שווים.

משימה:
47  ומבקשים מהתלמידים  12  ו־  כותבים על הלוח את שני השברים 

להחליט איזה משני השברים גדול יותר בדרך שלהם. אם הילדים 
לא מצליחים לבצע השוואה בשום דרך, יש להפנות את תשומת 

ליבם לאפשרות של מתן שמות שונים לשבר.
לאור העובדה שאנחנו יודעים היטב להשוות שברים שהמונים 
שלהם שווים, או המכנים שלהם שווים, אפשר, כאחת הדרכים 

להשוואה בין שברים, לחפש שמות נוספים לאחד השברים 
כדי להגיע למונים או למכנים שווים. 

התלמידים יתרגלו השוואה של זוגות שברים בדרך זו.

שיעור 9: 
מציאת מכנה 

משותף

באמצעות הרחבה )או צמצום( ניתן 
להביא כל שני שברים לאותו מכנה, 

מכנה משותף, ואז ניתן לחברם, 
לחסרם או להשוותם )עמוד 99(.

משימה:
מציגים לתלמידים שלושה זוגות של שברים, מבקשים מהם 

להשוות בין השברים ולהציג את דרכי הפתרון שלהם בכל דרך 
שיבחרו כולל ציור, הסבר מילולי ושימוש בגזרות.

  26                14              812               46              25                310
לאחר ההתנסות האישית יתקיים שיח על דרכי הפתרון. 

על המורה להדגיש כאן שני רעיונות חשובים:
אם שני השברים קטנים מחצי, לא בהכרח שהם שווים. א. 
אם שני השברים גדולים מחצי, לא בהכרח שהם שווים.ב. 

התלמידים יגיעו למסקנה שקיימת דרך נוספת להשוואת 
שברים והיא בעזרת מציאת מכנה משותף לשניהם. יתקיים 

דיון מתי כדאי להשתמש בדרך זו.

שיעור 10: 
השוואת 
שברים 

באסטרטגיות 
שונות

ישנן מספר אסטרטגיות להשוואה 
וצריך לבחור את המתאימה לזוג 

השברים המושווים )עמוד 99(.

משימה:
מכינים עשרה זוגות של שברים על קלפים ומניחים את כולם 
גלויים על השולחן. בכל פעם מוציאים שני שברים מהערמה 

ומשווים את השברים.
מבקשים מהילדים להראות זוג של שברים שאפשר לדעת מי 

משניהם גדול יותר רק על ידי הבנה של:
גודל החלקים. 1
מספר הפעמים ששבר היחידה מופיע. 2
השוואה לשלם. 3
השוואה לחצי. 4
השלמה לשלם. 5
מתן שם נוסף לאחד השברים / לשני השברים.. 6
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טבלה 4.  
ניתוח משימות מהשאלון

מה בודקת המשימה?משימה

1. הקיפו השבר הגדול בכל זוג שברים:
 2
7  ;  57 א.  
 2
7  ;  28 ב.  
 1
3  ;  12 ג.  

השוואת שברים ברמה הבסיסית הקשורה בהבנת מהויות 
השבר הבסיסיות:

ככל שמחלקים ליותר חלקים כל חלק קטן יותר.א. 
המונה מציין את מספר הפעמים שהשבר מכיל שבר יחידה, ב. 

יחידה או  יחידה הוא סכום שברי  כלומר שבר שאיננו שבר 
מכפלת שבר יחידה בשלם.

במשימה זו אין שימוש בסימנים המתמטיים של גדול, קטן או שווה.

2. שבצו בין כל שני שברים את הסימן המתאים 
)>, < או =(:

 1
2               55 א.  
 4
16              28 ב.  
 4
2               24 ג.  

המשימה בודקת את יכולתם של התלמידים להשוות שברים 
על סמך הבנתם את מושג השלם ואת משמעותם של שמות 

שונים לשבר. 

3. משפחה קנתה שתי פיצות שוות בגודלן: פיצה 
עם זיתים ופיצה עם בצל. את הפיצה עם הזיתים 

חילקו ל־8 פרוסות שוות, ואת הפיצה עם הבצל 
חילקו ל־10 פרוסות שוות. מהפיצה עם הזיתים אכלו 

7 פרוסות, ומהפיצה עם הבצל אכלו 9 פרוסות. 
סמנו את המשפט הנכון:

מהפיצה עם הזיתים נשאר חלק גדול יותר.א. 
מהפיצה עם הבצל נשאר חלק גדול יותר.ב. 
משתי הפיצות נשארו חלקים שווים בגודלם.ג. 

במשימה זו נבדק הקשר בין פעולת החילוק, גודל המחלק 
וגודל המנה, לבין יחסי גודל בשברים.

4. השלימו את המספרים החסרים:
 1
10  =  

 5
? א.  

2
3   =   ?9 ב.  

 5
?   =   10

ג.   20

במשימה זו נבדקת היכולת להציג שברים שווים על ידי 
צמצום/הרחבה ברמה בסיסית.

5. השלימו מספרים מתאימים:
 1
5  > 

 1
? א.  

 ?
12 >  56 ב.   
 ?
? ג.    1 < 

שאלה זו בודקת השוואת שברים על סמך האסטרטגיות הבאות:
השוואת שברים בעלי מונים שווים ומכנים שונים;א. 
השוואת שברים בעזרת הרחבה לאותו מכנה;ב. 
גדולים ג.  שברים  אחיזה:  נקודת  באמצעות  שברים  השוואת 

משלם ושברים קטנים משלם.
זוהי שאלה פתוחה והתשובות שייכתבו יכולות להצביע על ההבנה 
של התלמידים. יש לברר שהפתרונות לא מבוססים רק על ניחוש.

כלי המחקר. 3.4

במחקר זה נערכה בחינת שאלת המחקר באמצעות ריאיון 
עומק סביב שאלון שפותח על ידי הגב' תמי גירון בהתאם 

לקשיים בהשוואת שברים שעלו ממבחני מיצ"ב מהעשור 

8 משימות המעורבות מבחינת  כולל  זה  האחרון. שאלון 

בין הפריטים של  בהן.  הנדרשות  והחשיבה  רמת הקושי 

המבחן נכללו כאלה הבודקים את הרעיונות המתמטיים 

מתבססת  עליהם  מרכזיים  נושאים  לארבעה  הקשורים 

השוואת השברים: שברי יחידה, שברים שהמונה שלהם 

שונות  אסטרטגיות  השבר,  של  שונים  ייצוגים  מ־1,  גדול 

 להשוואת שברים. רעיונות אלו מוצגים בטבלה 2. בטבלה 4 

אפשר לראות מה בודקת כל משימה מהשאלון.
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45  ממספר התרגילים שהמורה נתנה  6. דני הכין 
10  ממספר התרגילים 

כשיעורי בית. מירי הכינה 10
66  ממספר  שהמורה נתנה כשיעורי בית. יעל הכינה  

התרגילים שהמורה נתנה כשיעורי בית. האם 
למישהו מהם נשארו עוד תרגילים להכין? נמקו.

שאלה הבודקת את הבנת מהות השלם במקרה שהשלם הוא 
כמות ולא שלם רציף.

7. שבצו בין כל שני שברים את הסימן המתאים 
)> , < או =(:

א. 
 7
10              38

ב. 
 3
4               56

ג. 
 5
12              14

ד. 
 3
7               58

ה. 
 5
4               76

השוואת שברים שיכולה להיעשות על ידי הסתמכות על נקודת 
אחיזה כלשהי, אך בהחלט אפשרית גם על ידי הבאת השברים 

למכנה משותף:

. 12 סעיף א: קרוב ל־0 או קרוב ל־1 או השוואה ל־

סעיף ב: השוואה ל־1 )זהו אחד המקרים הקשים ביותר של 
השוואה באמצעות נקודות אחיזה: לשני השברים חסר חלק 
אחד לשלם. על התלמיד להבין שהשבר שחסר לו חלק קטן 

יותר לשלם, הוא השבר הגדול מביניהם(. 

סעיף ג: שימוש בנקודות אחיזה: אפשר להסתמך על השוואה 
. 12 ל־

סעיף ד: שימוש בנקודות אחיזה: אפשר להסתמך על השוואה 
. 12 ל־

סעיף ה: שימוש בנקודת אחיזה: שני השברים מייצגים שברים 
גדולים משלם. אחד מהם גדול בשישית מהשלם והשני ברבע. 

מאחר שרבע גדול משישית השבר שגדול משלם ברבע הוא 
השבר הגדול יותר. 

1 ? נמקו.
3 39  שווה ל־ שימוש נכון באלגוריתם של הרחבה או צמצום. 8.  האם 

תיקוף השאלון. 3.5

שהופיעו  שאלות  מתוך  נבחרו  זה  לשאלון  השאלות 

במבחני מיצ"ב עם שינוי קל במספרים או בניסוח בהתאם 

עוברות  המיצ"ב  שאלות  שידוע,  כפי  המחקר.  למטרות 

מבחינת  לתקפו  מטרתם  אשר  מורכבים  תיקוף  תהליכי 

התוכן והמבנה כמבחן כולו.

מאחר ששאלון המחקר הנוכחי בודק נושא אחד בלבד מבין 

ממבחני  נבחרו  והשאלות  המיצ"ב  במבחן  רבים  נושאים 

מיצ"ב משנים שונות, הוחלט להגיש את השאלון לשיפוט 

מומחים: מורים ותיקים בעלי תואר שני בחינוך מתמטי, או 

החינוך  בתחום  חוקרים  לשני  גם  וכמו  זה,  לתואר  לומדים 

המתמטי. כל אחד מהשופטים קיבל את רשימת הרעיונות 

השאלות  ואת  בשאלון  להיבדק  אמורים  שהיו  המתמטיים 

שנוסחו לשם כך. השופטים התבקשו לבדוק אם לכל אחד 

מהרעיונות יש לפחות שאלה אחת מתאימה מהאוסף, ואם 

מופיעים  שלא  מהשאלות  העולים  מתמטיים  רעיונות  יש 

המסקנות  עלו  המומחים  של  דעתם  חוות  לאור  ברשימה. 

הבאות או בוצעו הפעולות הבאות:

שאותם א.  המתמטיים  הרעיונות  את  בודק  השאלון 

תכננו לבדוק באמצעותו.

ברשימת הרעיונות הוכנסו שינויים קלים בניסוח.ב. 

נערכו שינויים לשוניים בשאלות אשר לא היו ברורות ג. 

לשופטים או שהיה ספק לגביהן.

בעקבות השיפוט הושמטו מהשאלון שאלות שחזרו ד. 

על אותם הרעיונות המתמטיים, או שפתרונן לא היה 

חד־משמעי בהתאם למטרות המחקר.

ניתוח הנתונים בוצע בשתי רמות: רמת המקרו שבה נדונו 

תוצאות מילוי השאלון על ידי התלמידים לפני ההתערבות 

ואחריה; רמת המיקרו שבה התבוננו לעומק בראיונות עם 

התלמידים.
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של  ההישגים  ממוצעי  מהטבלה,  לראות  שניתן  כפי 

התלמידים בשאלון המקדים נעים סביב הציון 0.6, הציון 

 .0.7 הוא  ביותר  הגבוה  והציון   0.55 הוא  ביותר  הנמוך 

נעים  המסכם  בשאלון  ההישגים  ממוצעי  זאת,  לעומת 

והממוצע   0.8 הוא  ביותר  הנמוך  הממוצע   ,0.89 סביב 

השאלון  בין  הממוצעים  הפרשי   .1 הוא  ביותר  הגבוה 

יחד  המקדים לבין השאלון המסכם של כל התלמידים 

 .0.29 הוא  הכללי  וההפרש   ,0.35 לבין   0.25 בין  נעים 

מובהקות  חישובי  נעשו  לא  הנתונים  ניתוח  במהלך 

לראות  כפי שניתן  סטטיסטית עקב המדגם הקטן, אך 

הישגיהם  את  שיפרו  התלמידים  האלו,  מהתוצאות 

בצורה ניכרת, והיו חלקים בשאלון המסכם שהם השיגו 

בהם הצלחה מלאה.

בסיס  שימש  זה  שאלון  במתודולוגיה,  שהוזכר  כפי 

ניתן  הראיונות  במהלך  התלמידים.  עם  עומק  לראיונות 

בריאיון  זאת  ועם  בשאלון,  נכונה  תשובה  לראות  היה 

האישי לשמוע מהתלמיד הסבר שגוי לתשובתו הנכונה, 

מה שהצביע על תפיסה שגויה. נפרט על כך בהרחבה 

בסעיף הבא.

ממצאים מהראיונות . 4.2

הבינו  לא  שהתלמידים  זיהינו  המקדימים  בראיונות 

תפיסות  הציגו  כך  ומתוך  השבר,  מושג  את  כראוי 

כמו  השברים.  בין  להשוות  התבקשו  כאשר  גם  שגויות 

לקויה,  הייתה  שברים  והרחבת  צמצום  נושא  הבנת  כן, 

אסטרטגיות  במגוון  ולהשתמש  לבחור  יכולתם  גם  וכך 

בראיונות  לאחר תהליך ההתערבות,  להשוואת שברים. 

הרעיונות  את  הפנימו  שהתלמידים  ניכר  המסכמים, 

המתמטיים הקשורים לנושא השבר. זה התבטא באופן 

גבוהה  ובתדירות  מושכלת  בצורה  השתמשו  הם  שבו 

ובתוך כך הראו הבנה  ובהרחבת שברים,  יותר בצמצום 

שלשבר ייצוגים שונים, וכן השתמשו במגוון אסטרטגיות 

התפתחה  התלמידים  בקרב  שברים.  בין  להשוואה 

ומהיבטים  מכיוונים  הנתונים  היכולת להתבונן בשברים 

והיעילה  הנוחה  באסטרטגיה  פעם  בכל  ולבחור  שונים, 

מספר  נציג  אליו.  שנחשפו  האסטרטגיות  מאגר  מתוך 

דוגמאות התומכות בטענות הנ”ל.

הבטחת פרטיותם וזכויותיהם של . 3.6
משתתפי המחקר

בנם/בתם  כי  אותם  המיידע  מכתב  קיבלו  התלמידים  הורי 

משתתף/ת במחקר והתבקשו לאשר זאת בחתימתם. כל 

ההורים חתמו על הטופס, והסכימו שילדם ישתתף במחקר.

ממצאים. 4

הצגת הממצאים מחולקת לשני חלקים: חלק אחד מתאר 

לידי  את הישגי התלמידים שהשתתפו במחקר כפי שבאו 

ביטוי בתשובותיהם לשאלון לפני ההתערבות ובתשובותיהם 

אחרי ההתערבות. החלק השני מתייחס לניתוח ראיונות עם 

התלמידים בהתאם לרעיונות המתמטיים שטופלו במחקר.

הישגי התלמידים. 4.1

מוצגים  זו  בטבלה   .5 בטבלה  מוצגים  התלמידים  הישגי 

ותלמידה  תלמיד  כל  של  האישיים  הממוצעים  הציונים 

הממוצע  בין  ההפרש  התערבות;  בתוכנית  שהשתתפו 

של השאלון המקדים לבין הממוצע של השאלון המסכם; 

עבור  הציונים  הכולל.  וההפרש  הכוללים  הממוצעים 

תשובות התרגילים ניתנו בהתאם לנכונות הפתרון: פתרון 

נכון – 1, פתרון שגוי – 0.

טבלה 5. 
הישגי התלמידים

 
סוג 

∆ממוצעהשאלון

תלמיד 1
0.6מקדים

0.35
0.95מסכם

תלמידה 2
0.55מקדים

0.25
0.8מסכם

תלמידה 3
0.7מקדים

0.3
1מסכם

תלמידה 4
0.55מקדים

0.25
0.8מסכם

תלמידה 5
0.6מקדים

0.3
0.9מסכם

ממוצע כללי
0.6מקדים

0.29
0.89מסכם
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נראו תפיסות שגויות  להגיע לשלם,  כדי  יותר  חלק קטן 

בקרב כל התלמידים. בריאיון המקדים ניכר כי איש מבין 

התלמידים לא הבין רעיון זה. לפנינו דוגמה להסבר שנתנו 

 3 מספר  לבעיה  מא’,  התלמיד  ביניהם  תלמידים,  כמה 

בשאלון המקדים, שבה נתבקשו לציין: באיזו פיצה נשאר 

חלק גדול יותר? מא’ שגה בכך שחשב שבשתי הפיצות 

כלל  מייחס  שאינו  מראה  תשובתו  שווים.  חלקים  נותרו 

חזותית  מבחין  הוא  החלקים.  ולגודל  למכנה  חשיבות 

שבשני השברים חסר למונה 1 כדי להגיע למכנה, ומכך 

חלק  להם  חסר  ולכן  בגודלם,  שווים  שהשברים  מחליט 

שווה לשלם.

המורה קוראת את שאלה מספר 3 ושואלת: מדוע סימנת 

שמשתי הפיצות נשארו חלקים שווים בגודלם?

כי בשניהם רק חסר 1 ואז זה אותו דבר.ת: 

אחד, מ:  חלק  רק  נשאר  הפיצות  שבשתי  התכוונת 

אמרת נכון. אבל השאלה היא האם החלקים שנשארו 

שווים בגודלם?

כן הם שווים, זה אותו חלק, בשניהם יש רק אחד.ת: 

לא  תהליך ההתערבות  לראות שלפני  ניתן  הראיונות  מן 

הבינו התלמידים את המושג שבר כראוי. הם התייחסו אליו 

כמבנה דו-קומתי המייצג מספרים טבעיים. אך בראיונות 

המסכמים, אשר התבצעו לאחר תהליך ההתערבות ניתן 

השבר  מהות  של  והפנמה  קונספטואלית  הבנה  לראות 

והרעיונות המתמטיים סביבו.

השינוי ביכולת השימוש במגוון . 4.2.2
אסטרטגיות להשוואה

בדרכי  ניכר  פער  לראות  ניתן  התלמידים  עבודות  מתוך 

ההשוואה בין שברים נתונים לפני ההתערבות ולאחריה. 

במספר  המרואיינים  השתמשו  ההתערבות  לפני 

מתפיסה  שנבעו  מאוד  ומצומצמות  שגויות  אסטרטגיות 

ניתן  אלה  אסטרטגיות  בין  השבר.  מושג  בהבנת  שגויה 

משמעותם  את  להבין  מבלי  המכנים  השוואת  למנות 

)"מכנה גדול יותר - שבר גדול יותר"(; השוואת המכנים 

מבלי להתייחס למונים; התייחסות לשבר כאל מבנה דו־

קומתי הבנוי משני מספרים שלמים – מציאות שהתבטאה 

למשל בהבנה ששברים הופכיים שווים בגודלם.

התלמידים  השתמשו  ההתערבות  לאחר  זאת,  לעומת 

ממצאי הראיונות לפני ההתערבות. 4.2.1

לפני  שנערכו  הראיונות  מתוך  שעלה  הממצאים  אחד 

ההתערבות הוא ההתייחסות לשבר כאל סוג של מבנה "דו־

קומתי" שבו לכל קומה כזו יש להתייחס בנפרד. תופעה 

"התמקדות  ונקראת  מתמטי  בחינוך  במחקר  מוכרת  זו 

 .)Ni & Zhou, 2005( "במרכיבי השבר והתעלמות מגודלו 

שהשתתפו  התלמידים  בקרב  זו  תופעה  לזהות  אפשר 

היה  וניתן  היסוד,  שברי  בין  ההשוואה  בתהליך  במחקר 

שנראו  שגויות  תפיסות  של  היבטים  מכמה  זאת  לראות 

אצלם:

15  כי 6 יותר גדול מ־5 וגם כי ת:  16  וזה יותר גדול מ־ כי זה 

יש יותר חלקים.

בין המכנים של השברים אליהם הוא  זה משווה  תלמיד 

מתייחס כאל מספרים שלמים בפני עצמם. אין הוא מזהה 

את הקשר בין מספר החלקים שהשלם מחולק בהם לבין 

גודלם של חלקים אלה. זו בעצם תפיסה שגויה הנובעת 

גם  מאפיינת  זו  תופעה  הטבעיים.  המספרים  מהטיית 

תהליכי השוואה בין שברים בעלי אותו מונה הגדול מ־1:

27 , מ:  מ־ יותר  גדול    28 ש־ סימנת  הבאה  בשאלה  טוב, 

למה? )בהתייחס לשאלה 1, ב'(

27 .ת:  28  יותר גדול ב־1 מ־ כי 

בשלם?מ: 

כן, נוסיף ל־7 אחד ונקבל 8.ת: 

ילדים  ניכרת אצל אותם  זו של תלמידים  תפיסה שגויה 

מספרים  של  דו־קומתי  מבנה  כאל  לשבר  שמתייחסים 

שהמספר  שככל  שגוי  בכלל  נאחזו  הם  אף  שלמים. 

במילים  יותר.  גדול  יהיה  השבר  כך  יותר,  גדול  במכנה 

אחרות, הם אינם מבינים את הקשר בין מספר החלקים 

שהשלם מחולק לגודלם.

38 , למה? מ:  אוקיי, בשאלה הבאה סימנת ש־710  גדול מ־

)בהתייחס לשאלה 7, א'(

יותר ת:  הוא  אז  גדול,  יותר  מספר  במכנה  לו  יש  כי  כן, 

גדול. מי שיש לו מספר יותר גדול במכנה, הוא הגדול.

וזה תמיד עובד?מ: 

כן.ת: 

מושג  בהבנת  הקשורים  המתמטיים  הרעיונות  באחד 

השבר שלפיו, ככל שהשבר גדל ומתקרב ל־1, נשאר לו 
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המעניינת של התייחסות לשברי יחידה:

5 ? )בהתייחס מ: 
6 יופי, ומדוע סימנת ש־112  יותר קטן מ־

לשאלה 5, ב'(

1 בגלל שיש בשלם יותר חלקים, ת: 
6 112  יותר קטן מ־ כי 

. 56 אז בטוח זה יותר קטן מ־

16  מיד הבחינה  התלמידה התייחסה לשברי היחידה 112  ו־

מחולק  שהשלם  שככל  ההבנה  מתוך  יותר  גדול    16 ש־

לפחות חלקים, כך החלקים גדולים יותר, והסיקה שאם 

יותר אז בוודאי שחמישה חלקים כאלה  חלק אחד גדול 

מייצגים שבר גדול יותר. התלמידה נימקה את תשובתה 

במדויק, מה שמשקף הבנה.

אסטרטגיית יחסד. 

אסטרטגיה נוספת היא שימוש ביחס. כאשר נתונים שני 

שברים שהיחס בין המונה למכנה שווה, ניתן מיד להסיק 

ניתן  א'  של  המסכם  הריאיון  מן  שווים.  הללו  שהשברים 

לראות שהציגה שתי דרכי פתרון: הרחבת שברים והיחס 

בין המונים למכנים.

)בהתייחס מ:   ? 4
ל־16 שווה    28 ש־ סימנת  ומדוע  נכון, 

לשאלה 2, ב'(

28  ב־2 וקיבלתי 416  וזה אותו דבר.ת:  כי הרחבתי את 

ולמה בחרת להרחיב ב־2?מ: 

נקבל את מה שיש ת:  נכפול ב־4 את המונים  וגם אם  אה 

במכנה. הינה, 2 כפול 4 זה 8 ו־4 כפול 4 זה 16. אז הם שווים.

ניתן לראות שא' הבחינה שבשני השברים המכנים גדולים 

פי ארבעה מהמונים, ומכך הסיקה שהשברים שווים. 

תהליך למידה זה, שבו למדו התלמידים בקבוצה קטנה 

אותם  מוביל  בעיות  פתרון  המוכוונת  הוראה  ובשיטת 

לפתרון  שונות  לדרכים  חשיבה  ולפיתוח  מוחין  לסיעור 

בעיה, וגם לשימוש במגוון אסטרטגיות כדי להגיע לפתרון. 

מיומנויות אלו הן מיומנויות חשיבה גבוהות, ומביאות את 

התלמידים לפתרון מהיר ויעיל, וכן להבנה קונספטואלית 

ומעמיקה של הנושא הנלמד.

מסקנות והשלכות. 5

התערבות  תוכנית  של  השפעתה  את  בדק  זה  מחקר 

בנושא  בעיות  פתרון  המוכוונת  הוראה  על  המבוססת 

יכולת  להם  הייתה  וכן  להשוואה,  אסטרטגיות  במגוון 

שניצבה  לבעיה  ביותר  המתאימה  באסטרטגיה  לבחור 

בפניהם. בין האסטרטגיות הנכונות שנבחרו ניתן למנות: 

מונים  בעלי  שברים  בין  השוואה  לצורך  וצמצום  הרחבה 

או מכנים זהים; בדיקת החלק החסר להשלמת השלם; 

זאת  לחצי.  או  לרבע  והשוואה  לשלם  ביחס  השוואה 

ועוד, היו תלמידים שלפתירת בעיה אחת השתמשו ביותר 

מאסטרטגיה אחת להשוואה בין שברים. נוסף על כך, היו 

תלמידים שהשתמשו באסטרטגיות נוספות, כגון: השוואת 

שברי יחידה ושימוש ביחס שבין המונה למכנה. נציג זאת 

באמצעות מספר ציטוטים מתוך ראיונות עם התלמידים.

השוואה לשלםא. 

שגדולים  שברים  שני  מזהה  מא'  התלמיד  שלהלן  בריאיון 

מהשלם בחלק אחד, ומיד בוחר באסטרטגיה הזו להשוואה. 

הוא מזהה שהחלק הזה הוא שונה, ומיד קובע שהשבר שגדול 

1 ( הוא השבר הקטן מבין השניים.
6 משלם בחלק קטן יותר )

5 ?מ: 
4 76  קטן מ־ מדוע 

54  יותר גדול כי הוא ת:  כי שניהם עברו את השלם, אבל 

 . 16 14  והשבר השני שלם ועוד  שלם ועוד 

השוואה לחציב. 

כדי  לחצי  השברים  בהשוואת  השתמשו  רבים  תלמידים 

לפנינו  יותר.  גדול  נתונים  שברים  שני  מבין  מי  לקבוע 

ציטוט מתוך ריאיון עם התלמידה אר’:

3 ? )בהתייחס לשאלה 7, א'(מ: 
8 מדוע סימנת ש־710  גדול מ־

38  לא.ת:  כי 710  עבר את החצי ו־

איך את יודעת ש־710  גדול מחצי?מ: 

כי 510  זה בדיוק חצי, והוספנו עוד 210 .ת: 

שאחד  שברים  שני  לפניה  שמופיעים  מזהה  התלמידה 

החצי  את  מייצגת  מחצי,  קטן  והשני  מחצי  גדול  מהם 

זו  באסטרטגיה  בוחרת  ומיד  ובשמיניות,  בעשיריות 

להשוואה ולמציאת הפתרון.

השוואה בין שברי יחידהג. 

באסטרטגיה  השתמשה  שלא  לתלמידה  דוגמה  להלן 

של השוואה לשלם ולא באסטרטגיה של השוואה לחצי 

שיכלו להתאים מאוד במקרה זה, היא דווקא בחרה בדרך 
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השינוי בהבנת מושג השבר. 5.1

בהבנת  מתקשים  רבים  שתלמידים  מלמדים  מחקרים 

את  מביאים  אלו  הבנה  קשיי  הפשוט.  השבר  מושג 

התלמידים לתפיסות שגויות רבות לגבי מושג השבר ולגבי 

דרכי ההתייחסות אליו. תפיסות שגויות אלו ניתן היה לזהות 

בבירור במחקר הנוכחי. התלמידים לא הבינו למשל, שככל 

כדי  יותר  קטן  חלק  לו  נשאר  ל־1,  ומתקרב  גדל  שהשבר 

להגיע לשלם. בריאיון המקדים ניכר כי איש מבין התלמידים 

לא הבין רעיון זה על אף שרובם סימנו תשובה נכונה.

מן  אולם  ההתערבות,  לפני  נצפו  אלו  שגויות  תפיסות 

המסכם,  השאלון  על  שהשיבו  לאחר  שנערכו  הראיונות 

יותר  מעמיקה  הבנה  פיתחו  שהתלמידים  לראות,  ניתן 

של מושג השבר, וזה ניכר גם בהבנה קונספטואלית של 

מבנה  כאל  לשבר  התייחסות  עוד  נצפתה  לא  המושג. 

נראתה  אלא  קשורים,  לא  מספרים  שני  וכאל  דו־קומתי 

התייחסות ראויה ונכונה. התלמידים פתרו את המשימות 

השונות ואף ידעו להסביר את דרך הפתרון בצורה מדויקת 

וברורה. מן הראיונות עולה עוד, כי התלמידים שיפרו את 

וגם תלמידים ששגו בפתרון  מושג השבר,  לגבי  הבנתם 

‘הבינו’ במהלך הריאיון את השגיאה בעצמם ותיקנו אותה.

השינוי בהבנת העיקרון של הרחבה וצמצום. 5.2

נושא  לכל  הבסיס  היא  'שבר'  המושג  הבנת  אומנם 

השברים הנלמד לאחר מכן, אך החוקרים מתייחסים גם 

כן להבנת התלמידים את העיקרון של הרחבה וצמצום. 

שנערך  המקדים  בריאיון  לראות  ניתן  הנוכחי  במחקר 

כל  כי  להבין  התקשו  שהתלמידים  ההתערבות,  טרם 

להגיע  ושאפשר  שונים",  ב"שמות  לכנות  אפשר  שבר 

אליהם באמצעות הרחבה או צמצום או באמצעות שתי 

הפעולות.

מוכוונת  בשיטה  שההוראה  לראות  ניתן  זאת,  לעומת 

מן  זה.  בתחום  ברוכות  לתוצאות  הביאה  בעיות  פתרון 

את  מבינים  שהתלמידים  עולה  המסכמים  הראיונות 

התבוננות  כדי  תוך  וצמצום.  הרחבה  של  העקרונות 

הם  לכך,  ונוסף  הרחבה,  גורמי  לזהות  יכלו  הם  בשברים 

גם הבינו שפעולות ההרחבה והצמצום מאפשרות לקבל 

ייצוגים נוספים לאותו שבר.

“השוואת שברים פשוטים” בקרב תלמידי כיתה ה’. מניתוח 

שינויים  מספר  חלו  התוכנית  שבעקבות  עולה  הממצאים 

כאשר  בהישגיהם.  הוא  הראשון  השינוי  התלמידים.  בקרב 

הוראה  של  המודל  את  מתארת   )Shimizu, 1999( צ’ימיזו 

טוענת  היא  השיטה,  עקרונות  ואת  בעיות  פתרון  מוכוונת 

שגישה זו מצליחה במיוחד ומביאה את התלמידים להצלחה. 

לדבריה, הסיבה שהתלמידים במזרח הרחוק משיגים ציונים 

גבוהים במיוחד היא העובדה שהם לומדים על פי גישה זו. 

המחקר הנוכחי אשר נערך עם תלמידים מתקשים מאשש 

השוואת  של  הספציפי  בתחום  הקודמים  המחקרים  את 

כי התלמידים שלמדו בתוכנית  עולה  שברים. מהממצאים 

פתרון  המוכוונת  ההוראה  שיטת  לפי  שבנויה  התערבות 

בעיות, שיפרו את הישגיהם בצורה בולטת.

השיגו  ההתערבות  לפני  שנערך  המקדים  בשאלון 

ל־70,   55 בין  שנעו  ציונים  למחקר  שנבחרו  התלמידים 

לעומת זאת, בשאלון המסכם, שנערך לאחר ההתערבות, 

אותם תלמידים השיגו ציונים שנעו בין 80 ל־100. במילים 

ב־10  בקירוב  שגה  תלמיד  כל  ההתערבות  לפני  אחרות, 

ואילו  שבשאלון,  המשימות   20 מתוך  בממוצע  משימות 

משימות  ל־2  ירדה  השגיאות  כמות  ההתערבות  אחרי 

בקירוב בממוצע. עם זאת, מאחר שהמחקר לא נערך עם 

קבוצת ביקורת, ייתכן שהניסיון של המורה וגודל הקבוצה 

השפיעו במידה מסוימת על הצלחת הניסוי.

אחת ממטרות המחקר הייתה לבדוק אם גישה זו מביאה 

רק לפתרון  ולא  קונספטואלית  את התלמידים לחשיבה 

שנערכו  הראיונות  מתוך  אלגוריתמית.  בצורה  הבעיות 

לפני ההתערבות ולאחריה ניתן ללמוד על השינוי בצורת 

הבניית הידע בקרב התלמידים שהשתתפו במחקר. לפני 

ההתערבות השתמשו התלמידים בדרך כלל באלגוריתם 

גם תלמידים  היו  של השוואת שברים לפתרון השאלות. 

שהשתמשו באלגוריתם בצורה שגויה ומוטעית, ולכן טעו 

בפתרון המשימות.

היכרות והבנה מעמיקה יותר של אסטרטגיות להשוואת 

באסטרטגיה  לבחור  התלמידים  את  הובילו  שברים 

נוסף  והנכון.  המדויק  לפתרון  להגיע  וכך  ביותר,  היעילה 

לכך, משתתפי המחקר יכלו להסביר ולנמק בבהירות את 

סיבת בחירתם באסטרטגיה כזאת או אחרת לפתור את 

המשימות, וזאת מתוך הבנת מושג השבר על כל מרכיביו.
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השינוי ביכולת השימוש במגוון . 5.3
אסטרטגיות להשוואה

בין  להשוואה  אסטרטגיות  מגוון  למצוא  ניתן  בספרות 

 .)Clarke et al., 2008 ;2010 ,שברים )שבתאי, דרייפוס ווייס

אסטרטגיות אלו נועדו להקל על הפותר בכך שיבחר את 

דרך ההשוואה הטובה והנוחה ביותר לשני שברים נתונים.

במחקר הנוכחי ניתן לראות פער ניכר בדרכי ההשוואה בין 

שברים נתונים לפני ההתערבות ולאחריה. לפני ההתערבות 

שגויות  אסטרטגיות  במספר  המרואיינים  השתמשו 

מושג  בהבנת  שגויה  מתפיסה  שנבעו  מאוד  ומצומצמות 

השבר, בהן: השוואת המכנים מבלי להבין את משמעותם; 

השוואת המכנים מבלי להתייחס למונים; התייחסות לשבר 

כאל מבנה דו־קומתי הבנוי משני מספרים שלמים – מציאות 

שהתבטאה בהבנה ששברים הופכיים שווים בגודלם.

ההבנה השגויה של מושג השבר שרווחה בקרב התלמידים 

להשוות  יכולתם  על  השפיעה  ההתערבות  תהליך  לפני 

פרוצדורלית  בצורה  נעשית  בין שברים. ההשוואה  כראוי 

נכונים,  שאומנם  בכללים  שימוש  תוך  לפעמים,  וטכנית, 

אך לא במקום הנכון ולא בהתאמה לתמונה הכוללת.

התלמידים  השתמשו  ההתערבות  לאחר  זאת,  לעומת 

במגוון אסטרטגיות להשוואה, וכן הייתה להם יכולת לבחור 

באסטרטגיה המתאימה ביותר למשימה שניצבה בפניהם. 

השוואת  למנות  ניתן  שנבחרו  הנכונות  האסטרטגיות  בין 

החלק  בדיקת  זהים;  מונים  או  מכנים  סמך  על  שברים 

והשוואה  לשלם  ביחס  השוואה  השלם;  להשלמת  החסר 

לרבע או לחצי. זאת ועוד, היו תלמידים שלפתירת משימה 

בין  להשוואה  אחת  מאסטרטגיה  ביותר  השתמשו  אחת 

שברים. נוסף לכך, היו תלמידים שהשתמשו באסטרטגיות 

שברי  השוואת  כמו:  וסטנדרטיות,  מקובעות  ולא  חכמות 

יחידה ושימוש ביחס שבין המונה למכנה, דבר המלמד על 

רכישת הבנה קונספטואלית מעבר להבנה הפרוצדורלית.

בעיות  פתרון  המוכוונת  ההוראה  בשיטת  למידה  לסיכום, 

חשיבה  לפיתוח  מוחין,  לסיעור  התלמידים  את  מעודדת 

ולשימוש במגוון אסטרטגיות  לדרכים שונות לפתרון בעיה 

חשיבה  מיומנויות  הן  אלו  מיומנויות  לפתרון.  להגיע  כדי 

גבוהות שדרכן התלמידים פותרים בצורה מושכלת ומהירה, 

ומפתחות הבנה קונספטואלית מעמיקה בנושא הנלמד.

https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_beitberl/vol_6/Melzer.pdf
https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_beitberl/vol_6/Melzer.pdf
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בעיות חיתוך 
והרכבה

ד״ר סבינה סגרה
המכללה האקדמית אחוה

רגע חושבים
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העיסוק בחיתוך והרכבה של מצולעים מעשיר את שיעורי 

זאת  ועם  אחד,  מצד  משחק  שזהו  מפני  המתמטיקה 

מן  משימות  השטח.  מושג  של  מיטבי  המחשה  אמצעי 

הסוג הזה יכולות להמחיש את משמעות השטח בכיתות 

ב' עד ד' ואת משמעות נוסחאות השטח בכיתה ה'. בעיות 

דרכים  מאפשרות  בהמשך  שמוצעות  והרכבה  חיתוך 

מגוונות לפתרון, וכך מפתחות את היצירתיות המתמטית 

מתייחסת  אכן  הלימודים  תוכנית  התלמידים/ות.  של 

לחשיבות של פתרון בעיות כאלה הנקראות בעיות "גזירה 

והדבקה של צורות" )משרד החינוך, 2006(. בעיות מסוג 

והרכבה״,  חיתוך  ״בעיות  בשם  במתמטיקה  מכונות  זה 

מונח שנשתמש בו במאמר.

שטח  יחידות  של  רקע  על  המצולעים  מופיעים  כאשר 

את  למנות  ניתן  הזה(,  במקרה  ריבועיות  )יחידות 

המשבצות ואת חלקי המשבצות כדי לקבוע את השטח 

שבהם  ומקרים  נוספות  דוגמאות   .)1 )איור  הצורה  של 

ניתן  זהים  שאינם  לחלקים  מחולקות  השטח  יחידות 

למצוא בספרות )ברבש וגורב, 2006(.

איור 1: 
משבצות  של  רקע  על  שוקיים  שווה  זווית  ישר  משולש 

)יחידות שטח(.

הצלע  נתונים  ובמקומו  המשבצות,  רקע  חסר  כאשר 

על  מוטל  מקביליות  או  משולשים  של  זו  לצלע  והגובה 

להמחיש  ניתן  שטח.  בנוסחאות  להיעזר  התלמידים/ות 

הנתונה  הצורה  חיתוך  באמצעות  השטח  נוסחאות  את 

להיות  יכול  זה  2(. תהליך  )איור  והרכבת מלבן מחלקיה 

חווייתי, והוא מוביל להבנה עמוקה יותר של מושג השטח. 

של  אחד  קצה  וצרה",  "גבוהה  מקבילית  של  במקרה 

חיתוך  תהליך  מתאר   3 איור  לצורה.  מחוץ  יהיה  הגובה 

והרכבה עבור מקרה זה. ניתן גם לסובב את המקבילית 

כך שהצלע הארוכה היא הבסיס )אופקית(, ולפתור את 

)איור  בלבד  אחד  חיתוך  קו  עם  למלבן  ההפיכה  בעיית 

שהשיטה  לתלמידים/ות  ולהסביר  להבהיר  חשוב   .)4

המתאימה היא של חיתוך והרכבה, מפני שהשטח נשמר 

שהחלקים  ובלי  חורים  ללא  מורכבים  מצולעים  כאשר 

יכסו זה את זה.

איור 2: 
והמשולש.  המקבילית  עבור  השטח  נוסחאות  המחשת 

שטח המקבילית שווה לשטח מלבן בעל אותו הבסיס ואותו 

המקבילית  משטח  מחצית  הוא  המשולש  שטח  הגובה. 

בעלת אותו הבסיס ואותו הגובה.

בעיות חיתוך והרכבה

סבינה סגרה
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איור 3: 
בדיקת נוסחת השטח עבור מקבילית צרה וגבוהה במקרה 

שהגובה מחוץ למקבילית.

איור 4: 
ניתן להפוך מקבילית צרה וגבוהה למלבן בעזרת קו חיתוך 

את  מסובבים  כאשר  זאת  לראות  יותר  קל  בלבד.  אחד 

המקבילית כך שהצלע הארוכה תהיה אופקית. 

כבר אוקלידס )365 לפנה״ס – 275 לפנה״ס( נעזר בנימוק 

של חיתוך והרכבה: הוא כתב )במילים המתאימות לזמנו( 

בספר הראשון של ״היסודות״ במשפט ל״ה, שמקביליות 

בעלות בסיס משותף וגובה זהה, הן בעלות אותו השטח, 

לכפליים  שווה  מקבילית  של  שהשטח  מ״א,  ובמשפט 

הגובה  ואותו  הבסיס  אותו  בעל  משולש  של  השטח 

)אליאור, 2019(. אולם אוקלידס לא סיפק נוסחאות שטח 

אלא השווה בין המצולעים מבחינת השוואת שטחים. 

היתר,  בין  הספר,  בבית  משמשים  והרכבה  חיתוך 

חיתוך  חידות  זאת,  עם  שטח.  נוסחאות  של  כהמחשה 

בפני  ומאתגרות  מעניינות  כבעיות  הוצגו  רבות  והרכבה 

עצמן ללא מטרת חישובי השטחים. לפי ההגדרה, ״בעיות 

קווי  את  למצוא  יש  שבהן  חידות  הן  והרכבה״  חיתוך 

החיתוך של מצולע מסוים )למשל משולש שווה צלעות(, 

כך שניתן יהיה להרכיב מהחלקים שהתקבלו מצולע אחר 

)למשל ריבוע(. אתגר נוסף הוא למצוא פתרון בעל כמה 

שפחות קווי חיתוך. 

קושי  ברמות  והרכבה  חיתוך  בעיות  ישנן  שנראה,  כפי 

שונות מאוד זו מזו. החידה הבאה מתאימה לילדים/ות: 

חלקו את הריבוע לשני ריבועים קטנים יותר.

לפתור  וניתן  פתרונות,  ריבוי  בעלת  בעיה  היא  זו  חידה 

אותה בדרכים מגוונות. בכיתה יציגו הילדים/ות פתרונות 

השאלות  באמצעות  בהם  לדון  שכדאי  ומגוונים  רבים 

הבאות: 

כיצד נראה פתרון שבו הריבוע המקורי מחולק לשני . 1

ריבועים חופפים )איור 5(? 

כיצד נראית חלוקה לשני ריבועים שאינם חופפים? . 2

מהו הפתרון עם המספר הקטן ביותר של גזירות? . 3

קווי . 4 שבו  במצב  נוספים,  פתרונות  קיימים  האם 

החיתוך לא חייבים להיות קטעים ישרים )איור 6(? 

ריבוע . 5 )רמז: אפשר לחלק  מה אפשר לשאול עוד? 

ליותר משני ריבועים קטנים(.

איור 5: 
חיתוך והרכבה של ריבוע לשני ריבועים חופפים.
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לפני שתקראו את הפתרון לבעיה זו בנספח למאמר זה, 

נסו לפתור בעצמכם. הינה רמז:

מובן שלוח העץ המקורי והשולחן בצורת ריבוע יהיו בעלי 

גלם(.  חומר  לבזבז  רוצה  לא  הנגר  )זוכרים?  זהה  שטח 

הריבוע  של  הצלע  אורך  את  וחשבו   8 באיור  התבוננו 

הנדרש. היכן בשרטוט ניתן למתוח קטע בעל אורך זה?

איור 8: 
לוח הנגר על רקע משבצות להקלת חישוב השטח.

החידה מתאימה לאוהבי מתמטיקה שיודעים להתמודד 

עם מדידה או השוואת שטחים של מרובעים ומשולשים, 

אורך  את  לחשב  )כדי  ריבועי  שורש  להוציא  ושיודעים 

יכול  פיתגורס  ידע במשפט  הצלע של הריבוע הנדרש(. 

להועיל.

מכירים/ות  לא  שעדיין  היסודי  הספר  בבית  לילדים/ות 

את משפט פיתגורס, ניתן להציע רמז או לגלות את קווי 

התצרף  מחלקי  ריבוע  להרכיב  מהם/ן  ולבקש  החיתוך, 

)הפאזל(.

אפשר לרמוז שקווי החיתוך מתחברים לנקודת האמצע 

מהצלעות  אחת  על  האמצע  לנקודת  )הכוונה  ב״קיר״ 

ושאינם   ,)9 )איור  הבית  של  הריבוע(  של  המקבילות 

מקבילים לצלעות הקיימות. אחרי שהתגלו קווי החיתוך, 

אלכסונים  הם  )כי  אורך  שווי  הם  מדוע  לשאול  אפשר 

במלבנים חופפים(.

איור 6: 
חיתוך והרכבה של ריבוע לשני ריבועים לא חופפים, כאשר 

קווי החיתוך אינם ישרים.

חידות חיתוך והרכבה ברמת קושי גבוהה חדו החידונאי 

האמריקאי סם לויד )1911-1841( והחידונאי האנגלי הנרי 

ארנסט דודני )1930-1857(.

לבעיה  בנוגע  בסיפורים.  חידותיו  את  לעטוף  אהב  דודני 

הבאה הדגיש את הרלוונטיות של פתרון בעיות לחיי היום־

:)Dudeney, 1917( יום

התבוננו בתמונה )איור 7(. נגר רוצה לחתוך את לוח העץ 

שברשותו לכמה שפחות חלקים כדי ליצור מהם שולחן 

רוצה לבזבז שום חומר. מה עליו  ריבוע. הוא לא  בצורת 

לעשות? לכמה חלקים אתם הייתם חותכים את לוח העץ 

שבתמונה?

איור  7: 
שרטוט שמלווה את חידת הנגר בספר

״Amusements in Mathematics״ מאת הנרי 

ארנסט דודני )1917(.



מספר חזק 2000 | גיליון מספר 33 | ספטמבר 2022   עמוד 50   

בשם  ופרסומם  ותצרפים  לחידות  רעיונות  בגניבת  לויד 

סם לויד.

של  היא  ופתר  חד  שדודני  ביותר  המפורסמת  הבעיה 

מופיעה  זו  בעיה  לריבוע.  צלעות  שווה  משולש  הפיכת 

כסיפור בתוך ספרו "חידות קנטרברי". הפעם בחר דודני 

בדמויות של סיפורי קנטרברי הקלסיים )מהמאה ה־14(. 

ומספרות  בספרו, הדמויות הללו נמצאות בעלייה לרגל, 

שזמן  הסדקית,  מוכר   .)Dudeney, 1907( חידות  לזו  זו 

ממושך לא השתתף בדיונים, מספר שברשותו בד בצורת 

משולש שווה צלעות שממנו הוא רוצה ליצור ריבוע )איור 

מוכר  )בסיפור  טריוויאלית  אינה  זו  שבעיה  מתברר   .)10

הסדקית אינו יודע את הפתרון(.

איור 10: 
איור מתוך הספר ״חידות קנטרברי״ 

)The Canterbury Puzzles( מאת הנרי ארנסט דודני.

נוסף:  מאתגר  תנאי  מקיים  זו  לבעיה  דודני  של  הפתרון 

נשארים  חלקים  שני  כל  וההרכבה,  החיתוך  במהלך 

שרשרת  שמתקבלת  כך  אחד,  בקודקוד  מחוברים 

שווה  משולש  או  ריבוע  להרכיב  ניתן  שממנה  חלקים 

תוכלו   GeoGebra של  באתר   .)11 )איור  צלעות 

יישומון: בעזרת  השרשרת  עם  המניפולציה  את   לבדוק 

)בעזרת    https://www.geogebra.org/m/wtsgqewa
ניתן להפוך את המשולש לריבוע;  סרגל הגרירה הכחול 

גודל  את  לשנות  ניתן  הוורוד  הגרירה  סרגל  בעזרת 

איור 9: 
רמזים עבור חידת הנגר.

אחרי שהילדים/ות הצליחו להרכיב ריבוע מחלקי התצרף 

לנמק  צריך  כמובן  הריבוע.  שטח  מהו  לשאול  ניתן 

שני  כי  )הבית(,  המחומש  לשטח  שווה  הריבוע  ששטח 

רווחים  ללא  התצרף  חלקי  מאותם  מורכבים  המצולעים 

ובלי שהחלקים יכסו זה את זה.

בבעיה זו ניתן לגלות את אורך צלע הריבוע הנדרש דרך 

ממנו.  השורש  והוצאת  הנתון  המחומש  שטח  חישוב 

באופן  משתנה(.  שאינו  )גודל  ״אינווריאנט״  הוא  השטח 

כללי, החיפוש אחרי אינווריאנטים הוא אסטרטגיית פתרון 

בעיות הנפוצה בענפים רבים של המתמטיקה )סיניצקי 

ואילני, 2014(. 

הנרי ארנסט דודני

הנרי ארנסט דודני נולד ב־1857 בעיר מייפילד שבאנגליה. 

התעוררה  מתמטיים  ותצרפים  בחידות  התעניינותו 

ואסטרונומיה,  מתמטיקה  בעצמו  שלמד  סבו,  בעקבות 

וכך הפך מרועה למורה בבית הספר. גם אביו היה מורה 

תיכון,  ספר  בבית  למד  לא  עצמו  דודני  אך  ספר,  בבית 

הוא   .13 מגיל  החל  אדמיניסטרטיבי  כפקיד  עבד  אלא 

אהב חידות ושחמט, וכבר בגיל תשע החל לשלוח חידות 

"ספינקס". החל משנת  ותצרפים לעיתונים בשם הבדוי 

1893 פרסם דודני יחד עם החידונאי האמריקאי סם לויד 

הוא  יותר  מאוחר   ."Tit-Bits" בשבועון  מאמרים  סדרת 

בין דודני  פרסם בשמו במגזינים שונים. שיתוף הפעולה 

סם  את  האשים  דודני   - במריבה  הסתיים  לויד  סם  לבין 

https://www.geogebra.org/m/wtsgqewa
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איור 13: 
מציאת קווי החיתוך בעזרת פסים מרוצפים. יש להניח את 

פס המשולשים על פס הריבועים, כך שנקודת אמצע הצלע 

של  הצלע  אמצע  נקודת  עם  תתלכד  אחד  משולש  של 

הריבוע )נקודה A, מסומנת באדום(. בהמשך יש לסובב את 

הפס. הנקודות הכחולות ) C ,B( מסמנות נקודות אמצע של 

צלעות ריבוע, והנקודות האפורות )E ,D( מסמנות נקודות 

אמצע של צלעות משולשים. צלעות המשולשים מסמנות 

את קווי החיתוך של הריבוע. מאותם החלקים ניתן להרכיב 

את המשולשים כפי שמצוין בשרטוט.

משפט פיתגורס

אומנם משפט פיתגורס אינו מופיע בתוכנית הלימודים של 

בית הספר היסודי, אך חבל לוותר על ההוכחה שמבוססת 

על חיתוך והרכבה. מקור ההוכחה הבאה נמצא בעבודות 

של ת'אבת אבן קורה )901-826(, מתמטיקאי ואסטרונום 

.)Shloming, 1970( מתור הזהב של האסלאם

מוסיפים   .)14 )איור  ריבועים  משני  מתחילה  ההוכחה 

 .AH = FE-ו HE = ADכך ש־ ,H את הנקודה AE לקטע

הריבועים הללו הם הריבועים על הניצבים של המשולשים 

החופפים AHD ו־EFH. קווי החיתוך הם הקטעים FH ו־

״hinged״,  נקראים  כאלו  פתרונות  באנגלית  הצורות(. 

מאונכים  צירים  לדמיין  ניתן  כי  בציר״,  ״תלויים  כלומר 

למישור חלקי התצרף שעוברים בקודקודים המשותפים 

וסביבם מסתובבים החלקים )ראו איור 12(.

איור 11: 
החלקים  כל  הסדקית  מוכר  לבעיית  דודני  של  בפתרון 

נשארים מחוברים ויוצרים שרשרת.

 

איור 12: 
הסדקית״  מוכר  ״בעיית  של  החלקים  את  לדמיין  ניתן 

כמורכבים על צירים מאונכים למישור החלקים.

דודני תיאר בספרו ״חידות קנטרברי״ את פתרונו, אך לא 

פירט כיצד מצא אותו. 

היא  והרכבה  חיתוך  בעיות  לפתרון  ניסיונית  שיטה 

הצורות  משתי  מרוצפים  פסים  יצירת  באמצעות 

)Stewart, 1997(, אחד מהם על נייר שקוף או חצי שקוף. 

כאשר מניחים פס אחד בשיפוע על השני, הצלעות של 

בצורות  החיתוך  קווי  את  העליונה מראות  הפס בשכבה 

של השכבה התחתונה )ראו איור 13(. לא ידוע אם דודני 

עבד לפי שיטה זו.
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את  שחוצים  שהקווים  לנמק  אפשר  השטחים  בחישוב 

לשני  הללו  היחידות  את  מחלקים  הריבועיות  היחידות 

חלקים שווי שטח.

כל  את  להרכיב  מהילדים/ות  לבקש  אפשר  לכך,  נוסף 

הקטן  המשולש  של  מהעתקים  הטנגרם  מצורות  אחת 

משולשים   16 שנדרשים  מתברר  במשחק.  שיש  ביותר 

ספירת   .)16 )איור  יחד  הטנגרם  חלקי  כל  עבור  קטנים 

מחלקי  אחד  כל  עבור  הנדרשים  הקטנים  המשולשים 

כך  החלקים.  שטחי  לחישוב  נוספת  דרך  היא  הטנגרם 

הילדים/ות יכולים לחשב את השטחים של חלקי הטנגרם 

בדרכים מגוונות, ולבדוק את עצמם.

איור 16: 
חלוקת חלקי הטנגרם למשולשים.

DH. בהמשך חותכים ומצמידים את המשולש EFH עם הצלע FE לצלע FG, ואת המשולש AHD עם הצלע DA לצלע 
DH( ובעקבות ההרכבה שווה שטח לשני הריבועים ההתחלתיים  )FH או  DHFK  הוא הריבוע על היתר  DC. הריבוע 
)הריבועים על הניצבים(. גם בחיתוך והרכבה זו כל שני חלקים נשארים מחוברים בקודקוד משותף. ניתן לבדוק עובדה זו 

.https://www.geogebra.org/m/bewpvkmk :ביישומון זה

איור 14: 
.https://www.geogebra.org/m/bewpvkmk  הוכחת משפט פיתגורס דרך חיתוך והרכבה. ראו גם

הטנגרם והסטומכיון

 )1996 )אסמן,  טנגרם  המשחקים  יותר,  רחב  במובן 

חיתוך  בעיות  לקבוצת  שייכים   )2004 )גירון,  והסטומכיון 

והרכבה, אך קווי החיתוך נתונים, לכן אין צורך לפתור חלק 

בין  טנגרם,  המשחק  את  לשלב  ניתן  המשימה.  של  זה 

היתר, עם בעיות חיתוך והרכבה כדי לחשב את השטחים 

של חלקי טנגרם ביחס למשולש “הקטן” ביותר. למטרה 

זו כדאי להציג את הריבוע שניתן להרכיב מחלקי הטנגרם 

לשאול  כדאי  בהמשך   .4x4 בגודל  ריבועים  רשת  על 

יחידות ריבועיות( ומהם   16( מהו השטח של כל הריבוע 

השטחים של כל אחד מחלקי הטנגרם )איור 15(. 

איור 15: 
המשחק טנגרם על רקע משבצות.

https://www.geogebra.org/m/bewpvkmk
https://www.geogebra.org/m/bewpvkmk
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 C להסתיר אותם. באופן דומה ניתן להסביר שגם הנקודה

.AD אינה נמצאת על האלכסון

איור 18: 
בסידור חלקי הריבוע במלבן יש רווח קטן לאורך האלכסון.

הם  זו  שגויה  בהוכחה  הצלעות  שאורכי  לדעת  מעניין 

ליצור  ניתן  אכן   .)13  ,8  ,5( עוקבים  פיבונצ׳י  מספרי 

אשליות דומות עם שלשות אחרות של מספרי פיבונצ׳י 

.)Weisstein, 2021( עוקבים

חידה בשלושה ממדים

נסתפק  הפעם  ממדים.  בשלושה  אחרונה  חידה  הינה 

בבעיית חיתוך בלבד.

איור 19:
כדי לחלק קובייה ל־27 קוביות זהות וקטנות יותר, יש לחתוך 

לאורך הקווים השחורים.

קוביות  ל־27  קובייה  לחלק  ניתן  חיתוכים  שישה  בעזרת 

יהיה לארגן את  19(. אם מותר  )איור  יותר  וקטנות  זהות 

החלקים מחדש אחרי כל אחד מהחיתוכים )למשל להניח 

אותם זה על גבי זה( נוכל לשאול – האם ניתן יהיה לקבל 

בהמחשה  לסייע  יכולים  והרכבה  חיתוך  לעיל,  כנזכר 

יותר  ובחישוב של שטחים מורכבים  נוסחאות שטח  של 

בדרכים שונות. 

למטרת  והרכבה  חיתוך  של  בתהליך  זהירות! 

הבאה  התמונה  לרמות.  גם  ניתן  שטח  חישובי 

ל־65  שווה  ש־64  לכך  ״הוכחה״  היא   )17 )איור 

;2014 ואילני,  סיניצקי   ;2002 ווב,  עם   )מובשוביץ-הדר 

.)Gardner, 1956

איור 17: 
הוכחה חזותית שגויה.

אינם  התצרף  שחלקי  לראות  ניתן  יותר  מדויק  במבט 

הרווח  שטח   .)18 )איור   AD האלכסון  לאורך  נצמדים 

מסתכם לשטח של משבצת אחת )יחידה ריבועית אחת(. 

 BDG  ,ABE שהמשולשים  להסביר  ניתן  חישובי  באופן 

הניצב  בין  היחס   ABE במשולש  דומים:  אינם   ADF-ו

AE =  2  = 16 . במשולש  
EB     5     40 הקצר יותר לניצב הארוך יותר1 הוא 

BDG היחס בין הניצב הקצר יותר לניצב הארוך יותר הוא 
513 . לכן, הנקודה  = 15

38 , ובמשולש ADF יחס זה הוא 39 = 15
40

המשולש  של  )היתר   AD האלכסון  על  נמצאת  אינה   B
ADF(. ההפרשים בין היחסים הללו הם כה קטנים, שניתן 

גם . 1 ניתן   .Bו־  A בנקודות  שעובר  הישר  שיפוע  של  המוחלט  הערך  זהו 
לשקף את המשולש  בציר אנכי כדי לקבל יתר בעלייה )עם שיפוע חיובי(. 
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לקריאה נוספת

חיתוך  חידות  של  רבים  סוגים  למצוא  ניתן 

״The Geometry Junkyard״ באתר   והרכבה 

.(https://www.ics.uci.edu/~eppstein/junkyard/dissect.html( 
Amusements״   in  Mathemat ics ״ ר  פ ס  ב

חיתוך  לבעיות  שלם  פרק  מוקדש   )Dudeney, 1917(

והרכבה ברמת קושי עולה.

ביבליוגרפיה

אוקלידס 	  מאת  היסודות  ספר   .)2019( ע’.  אליאור, 

בתרגום עברי מאת ר’ יעקב בן מכיר. אוחזר מתוך 

https://hebrewscience.org/ספר-היסודות-ספר-א/

בהוראת 	  עזר  כלי   - הטנגרם   .)1996( ד’.  אסמן, 

המתמטיקה. מספר חזק )בית ברל(, 13, עמ’ 6-13.

וגורב, ד’. )2006(. מדידת שטחים והיקפים 	  ברבש, מ’ 

וצורות הקשורות בהם. ב- מ’  של מלבנים, משולשים 

ברבש, וד’ גורב, גאומטריה ועוד )כרך 1, עמ’ 459 - 473(. 

אבן יהודה, ישראל: רכס פרויקטים חינוכיים בע״מ.

חזק 	  מספר  ה״סטומכיון״.  חידת   .)2004( ת’.  גירון, 

2000, 3, עמ’ 36-38.

מובשוביץ-הדר, נ’ עם ווב, ג’. )2002(. אחד שווה אפס. 	 

חיפה: גסטליט בע״מ.

לימודים במתמטיקה 	  )2006(. תכנית  החינוך.  משרד 

לכיתות א-ו בכל המגזרים. ירושלים.

סיניצקי, א’ ואילני, ב’. )2014(. שימור ושינוי. תל אביב: 	 

מכון מופ״ת.

• Dudeney, H. E. (1907). The Canterbury 
Puzzles. Thomas Nelson and Sons, LTD. 
Retrieved from https://www.gutenberg.org/
ebooks/27635

• Dudeney, H. E. (1917). Amusements in 
Mathematics by Henry Ernest Dudeney. 
Thomas Nelson and Sons, LTD. Retrieved 
from https://www.gutenberg.org/ebooks/16713

• Gardner, M. (1956). Mathematics, Magic and 
Mystery. New York: Dover.

• Hilbert’s problems (2021). In Wikipedia, 

27 קוביות זהות וקטנות יותר בפחות משישה חיתוכים? 

מצאו את התשובה בנספח למאמר זה.

סיכום והכללה

ניתן  תמיד  האם  כלשהם.  מצולעים  שני  שלפנינו  נניח 

וליצור  יותר,  קטנים  למצולעים  האחד  את  לחתוך  יהיה 

מהחלקים הללו את השני? במילים אחרות – האם קיים 

לכל שני מצולעים אוסף של מצולעים קטנים יותר )של 

משני  אחד  כל  להרכיב  יהיה  שניתן  כך  תצרף(,  חלקי 

חיובית.  היא  התשובה  זה?  מאוסף  הנתונים  המצולעים 

ופול גרווין  וואלאס, פרקס בוליאי  ויליאם  המתמטיקאים 

זו במאה התשע־עשרה במשפט שנקרא  הוכיחו עובדה 

היום על שמותיהם.

השאלה  את  העלה  הילברט  דוד  הגרמני  המתמטיקאי 

וואלאס-בוליאי-גרווין  משפט  את  להכליל  ניתן  האם 

 23 שבה  לרשימתו,  שלישית  כשאלה  ממדים  לשלושה 

סמוך   – ב־1900  פרסם  שהוא  פתוחות  מתמטיות  בעיות 

פאונים  שני  ״בהינתן  החדשה:  המאה  של  לתחילתה 

הראשון  את  לחתוך  ניתן  תמיד  האם  שווה,  בנפח 

שניתן  כך  יותר,  קטנים  פאונים  של  סופי  למספר 

השני?״ הפאון  את  הללו  הקטנים  מהפאונים   להרכיב 

השיב  השנה  באותה   .)Hilbert’s problems, 2021(

הוא  שלילית.  תשובה  הילברט,  של  דוקטורנט  דן,  מקס 

הצליח להוכיח שלא ניתן להרכיב קובייה וארבעון מאותם 

החלקים. להרחבה בנושא זה אפשר לקרוא את המאמר 

.)Stewart, 1997( מאת איאן סטיוארט

אחת הסיבות לכך שאני אוהבת לאתגר ילדים וסטודנטים 

מחברות  הללו  שהבעיות  היא,  והרכבה  חיתוך  בבעיות 

חישוב  צורות,  זיהוי   – הגאומטרייה  של  שונים  תחומים 

שלא  ילדים  גם  ריצופים.  ואפילו  חפיפה  דמיון,  שטח, 

של  יותר  טכניים  או  תאורטיים  לחלקים  מתחברים 

המתמטיקה, נהנים מהפאזלים.

את  והרכבה  חיתוך  בעיות  מתארות  סימלי  באופן 

את  מנתחים  כאשר  שמגלים  במתמטיקה,  שיש  היופי 

התמונה  את  מרכיבים  וכאשר  המתמטיים  האובייקטים 

השלמה מחלקיה.

https://www.ics.uci.edu/~eppstein/junkyard/dissect.html
https://hebrewscience.org/ספר-היסודות-ספר-א/
https://www.gutenberg.org/ebooks/27635
https://www.gutenberg.org/ebooks/27635
https://www.gutenberg.org/ebooks/16713
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איור 21:
באיור  המוצג  הפתרון  שיקוף  דרך  המתקבל  נוסף  פתרון 

הקודם.

פתרון לחיתוך הקובייה: 

משישה  פחות  בעזרת  הקובייה  את  לחלק  ניתן  לא 

הקטנה  לקובייה  יותר.  קטנות  קוביות  ל־27  חיתוכים 

יש שש פאות שאינן  שנמצאת במרכז הקובייה הגדולה 

נמצאות באותו המישור. כדי ליצור קובייה זו )כלומר כדי 

לשחרר אותה ממרכז הקובייה הגדולה( נדרשים שישה 

חיתוכים.

איור 22: 
כדי ליצור את הקובייה הפנימית נדרשים שישה חיתוכים.

The Free Encyclopedia. Retrieved from 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Hilbert’s_problems

• Shloming, R. (1970). Thabit Ibn Qurra And 
The Pythagorean Theorem. The Mathematics 
Teacher, 63(6), 519–528. 

• Stewart, I. (1997). Two-Way Jigsaw Puzzles. 
Scientific American, 277(4), 140–145.

• Weisstein, E. W. (2021). MathWorld--A 
Wolfram Web Resource. Retrieved from 
Cassini’s Identity: https://mathworld.wolfram.
com/CassinisIdentity.html

נספח

שטח   ,20 באיור  לראות  שניתן  כפי  הנגר:  לבעיית  פתרון 

הלוח המקורי הוא 5 יחידות ריבועיות. לכן אורך הצלע של 

הריבוע הנדרש חייב להיות 5√ יחידות. לפי משפט פיתגורס 

יש לקטעים AF ו־FD אורך זהה. אלה קווי החיתוך. אחרי 

 AB הוורוד עם הצלע  יש להצמיד את המשולש  החיתוך 

עם  הכחול  המשולש  ואת  המקורי,  הלוח  של   AE לצלע 

 AFDG של הלוח המקורי. המצולע ED לצלע CD הצלע

את  לדמיין  אפשר  זה  בפתרון  גם  הנדרש.  הריבוע  הוא 

החלקים כ״תלויים בצירים״ )ראו עמ׳ 37(: ניתן לקבל את 

המשולש AEG דרך סיבוב המשולש ABF סביב הקודקוד 

סיבוב  דרך   DGE המשולש  ואת   ,90° ב־   A המשותף 

עם   90° ב־   D המשותף  הקודקוד  סביב   DFC המשולש 

נוסף מתקבל כאשר משקפים פתרון  כיוון השעון. פתרון 

זה בציר הסימטריה של המחומש המקורי )איור 21(.

איור 20: 
פתרון לבעיית הנגר.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hilbert's_problems
https://mathworld.wolfram.com/CassinisIdentity.html
https://mathworld.wolfram.com/CassinisIdentity.html
https://mathworld.wolfram.com/CassinisIdentity.html
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שלושה קסמי קלפים 
והמתמטיקה שבבסיסם

ד״ר יוסי אלרן
מכון דוידסון לחינוך מדעי

משחקים מתמטיים



עמוד 57 מספר חזק 2000 | גיליון מספר 33 | ספטמבר 2022

תקציר

מופע קסמים הוא חוויה שובת־לב לכולנו. מטרת הקוסם 

היא לבדר את הקהל ולגרום לו רגעי הפתעה והתפעמות 

יודעים  מעטים  בלתי־אפשריים.  שנראים  ממעשים 

מסתתרת  ההפתעה  רגעי  מאחורי  רבים,  שבקסמים 

בהוראה.  זאת  לנצל  יכולים  למקצוע  מורים  מתמטיקה. 

הם יכולים לבצע בכיתה קסמים פשוטים כדי לעורר עניין 

ותחושת התפעמות בקרב התלמידים והתלמידות, ולאחר 

מכן לחקור איתם כל קסם כדי לחשוף את המתמטיקה 

יכולה לתת מענה למטענים  זו  שמאחוריו. צורת הוראה 

כלפי המתמטיקה,  לתלמידים  הרגשיים השליליים שיש 

נציע  זה  במאמר  הקורונה.  בתקופת  התעצמו  ואשר 

למורים שלושה קסמי קלפים פשוטים שהם יכולים לשלב 

בשיעור, ונחשוף את העקרונות המתמטיים שבבסיסם.

שלושה קסמי קלפים והמתמטיקה 
שבבסיסם

למתמטיקה  מורה  של  ביותר  החשובות  המטרות  אחת 

ומיומנויות  ידע  הקניית  מלבד  היסודי,  הספר  בבית 

התלמידים.  על  המתמטיקה  ַהֲאהבת  היא  בסיסיות, 

הקרובה  שבסביבה  משום  במיוחד  קשה  זו  משימה 

והרחוקה של התלמידים – הורים, אחים, חברים ולעיתים 

המתמטיקה  כלפי  שליליים  רגשות  מביעים  מורים,  אף 

העמיקה  רק  הקורונה  תקופת   .)2017 )גרינשטיין, 

תחושות אלו. המסר הוא שמתמטיקה היא מקצוע קשה, 

לא מובן ולא ''כיף''. לפיכך, במיוחד עכשיו, יש צורך אמיתי 

התלמידים  יחוו  שדרכן  במתמטיקה  פעילויות  לקיים 

המרתקים  היפים,  המקצועות  אחד  היא  שמתמטיקה 

מכל  תלמידים  עם  עבודתנו  במסגרת  והמהנים. 

בהוראת  בקסמים  ששימוש  התחוור  והרקעים,  הגילים 

המתמטיקה מסייע להסרת מחסומים רגשיים הנובעים 

גם  והוא  מטפחת,  שהסביבה  הבעייתית  מהתדמית 

נושאים חשובים במתמטיקה.  ייחודית ללמידה של  דרך 

נוכל  שבעזרתם  קלפים  קסמי  שלושה  נציג  זה  במאמר 

מספרים  במתמטיקה:  תוכן  תחומי  שלושה  ״לחוות״ 

ראשוניים, הסתברות ולוגיקה. הקסמים פשוטים דיים, כך 

שכל אחד יכול לבצעם לאחר אימון קל. 

כדי לקבל אפקט מיטבי רצוי לעבוד לפי השלבים הבאים. 

קוסמים,  אתם  ״כאילו״  הקסם  את  מבצעים  האחד, 

כלומר, שמים לב גם להופעה ולא רק לטכניקה. הקסמים 

כדי  שנדרש  ומה  במיוחד,  לביצוע  קשים  אינם  שנבחרו 

להשיג הופעה טובה הוא להתאמן בעצמכם או מול מראה. 

השלב השני הוא שלב החקר. בסיום הקסם מזכירים את 

העובדה שאתם אינכם ״קוסמים״ רשמיים, ולכן ״שבועת 

אינה  הקסם,  של  סודו  את  לגלות  האיסור  הקוסמים״, 

אלא  אמיתי  קסם  אינו  שהקסם  הבהירו  עליכם.  חלה 

הוא מבוסס על מתמטיקה, ובקשו מהתלמידים להעלות 

השערות כיצד מבוצע הקסם. בשלב זה אפשר בהחלט 

לשאול שאלות מנחות. השלב האחרון הוא הסבר מתמטי 

להקצות  רצוי  הקסם  ביצוע  אחרי  הקסם.  של  מלא 

וכדי  שבידיהם,  בקלפים  להתנסות  כדי  זמן  לתלמידים 

לנסות לשחזר או לחקור את הקסם. כמו כן, רצוי לאפשר 

להם להתנסות בביצוע הקסם אחרי ההסבר.

קסם הקלף הביישן

תיאור הקסם כפי שחווים הצופים

קסם זה )Mulcahy, 2013( קל יחסית לבצע, והוא שייך 

לאותה משפחת קסמים שבה הקוסם חושף קלף שאותו 

באמירה:  הקסם  את  פותחים  מהקהל.  מתנדב  בוחר 

אופי  להם  יש  אנשים.  כמו  הם  שקלפים  יודעים  ״אתם 

קלפים  עצובים,  קלפים  שמחים,  קלפים  יש  משלהם. 

אסרטיביים ויש גם קלפים ביישנים. חוקרים גילו שילדים 

רגע.  באותו  שלהם  לאופי  שמתאים  קלף  לבחור  נוטים 

רוצים לראות איך זה עובד? לקסם הזה אני צריך מתנדב 

יוסי.  המתנדב  את  נכנה  הקסם  המחשת  לצורך  ביישן״. 

מראים ליוסי )ולשאר הילדים( חפיסה של שבעה קלפים 

שפניהם מופנים כלפי מטה, ומבקשים ממנו לבחור קלף 

אחד. יוסי מראה לכולם את הקלף שבו בחר חוץ מאשר 

שלושה קסמי קלפים והמתמטיקה שבבסיסם

יוסי אלרן
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והאחרון רק אחרי שבעה מחזורים. אפשר להדגים זאת 

גם בעזרת מספרים נוספים בטבלה כדי להראות עקביות 

עם כל מספר נבחר. טבלה 1 היא דוגמה לטבלה כזאת.

המספר  את  במקרה  בוחר  הצופה  אם  חשובה:  הערה 

7, יש 'לרמות' קצת – לספור שבעה קלפים ולהפוך את 

מיד  ייחשף  הביישן  הקלף  כן,  לא  שאם  השמיני,  הקלף 

בניחוש הראשון. למעשה, אפשר לאפשר לצופה לבחור 

שווה   7 מודולו  מספר  כל  שהרי  מ־7,  גדול  במספר  גם 

למספר התואם שבין 1 ל־7. קסם זה הוא הזדמנות מצוינת 

ולקבוצות  ראשוני,  מספר  של  משמעותו  על  לשוחח 

להסביר  גם  כדאי  המודולוס.  מושג  על  גם  מתאימות, 

לתחתיתה,  הערמה  מראש  קלפים  מעבירים  שכאשר 

אומנם לא נשמר הסדר האבסולוטי בערמה, אך כן נשמר 

הסדר הציקלי )ראו קסם שלישי להסבר מפורט יותר של 

מושגים אלו(.

טבלה 1
דוגמה לסימון סדר הפיכת הקלפים כשבחפיסה התחלתית 

שבעה קלפים, והמספר הנבחר הוא 4. 

קלף 1

קלף 2

קלף 3

קלף 4

קלף 5

קלף 6

הקלף הביישן

קסם מציאת הקלף הנבחר

תיאור הקסם כפי שחווים הצופים

שבחר  קלף  לחשוף  שתכליתו  נחמד  קסם  עוד  הנה 

בתוך  לאיבוד״  ״הלך  כביכול  שהוא  לאחר  הילדים  אחד 

חפיסה. כל מה שצריך עבור ביצוע קסם זה הוא חפיסת 

מאחד  מבקשים  תחילה  קלפים(.   52( רגילים  קלפים 

לקוסם, כמובן. חשוב לא לחשוף את העובדה, שיש בדיוק 

שבעה קלפים בחפיסה. מבקשים מיוסי להניח את הקלף 

שאר  את  מניחים  מטה.  כלפי  הפנים  עם  השולחן  על 

החפיסה מעל הקלף הנבחר, פניהם כלפי מטה, ואוספים 

את  לשנות  בלי  ביד  אחת  לערמה  הקלפים  שבעת  את 

הסדר שלהם. בשלב זה אומרים לכולם: ״חשוב לי להגיד 

מחפיסה  שנלקחו  רגילים  קלפים  הם  שהקלפים  לכם 

הקלף  מהו  באמת  יודע  ואינני  מסומנים,  לא  הם  רגילה, 

הביישן.  בקלף  בחר  שהוא  מאמין  אני  אבל  יוסי,  שבחר 

מהו קלף ביישן? קלף שפוחד לחשוף את פרצופו״.

כלשהו  מספר  לבחור  אחר(  מילד  )או  מיוסי  מבקשים 

בין 1 ל־6. נניח שהוא בחר את המספר 4. מציינים בקול 

והוא היה חופשי  יוסי,  שלא הייתה לכם כל השפעה על 

לבחור בכל מספר שהוא רוצה. ״סופרים״ ארבעה קלפים 

)ע״י העברת קלף מראשית הערמה לתחתית הערמה( 

הקלף  לא  ״זה  מלמול:  תוך  הקלף,  פני  את  וחושפים 

שלך משום שהקלף שלך הוא הקלף הביישן״. משאירים 

מעלה  כלפי  הפנים  עם  נחשף  עתה  שזה  הקלף  את 

)כשפניהם של יתר הקלפים עדיין כלפי למטה(, מעבירים 

אותו במצב זה לתחתית הערמה, וממשיכים לספור עוד 

הרביעי.  הקלף  פני  את  חושפים  ושוב  קלפים,  ארבעה 

ממשיכים.  כך  הנבחר.  הקלף  יהיה  לא  זה  קלף  שוב, 

באופן מפתיע, בסיום, לאחר שישה מחזורים )של שבעה 

לקלף  פרט  הקלפים  כל  של  פניהם  נחשפו  קלפים(, 

מרימים את הקלפים  כלפי מטה.  נשארו  הביישן, שפניו 

כלפי כולם ואומרים: ״תראו איזה יופי – כל הקלפים חשפו 

ואז  יוסי״,  של  הקלף  הביישן,  מהקלף  חוץ  פניהם  את 

חושפים סוף סוף את פניו של הקלף הביישן.

העיקרון שעל־פיו פועל הקסם

ראשוני  מספר  שיש  הוא  הסוד  מעצמו.  פועל  זה  קסם 

הנבחר  והקלף  ההתחלתית,  בחפיסה   )7( קלפים  של 

נמצא במקום האחרון )השביעי( בחפיסה. מספר ראשוני 

מהמספרים  מספר  שום  ולכן  וב־1,  בעצמו  רק  מתחלק 

מחזורים  שישה  נדרשים  כן,  אם   .7 את  מחלק  אינו   6-1

כדי להפוך את פני כולם, למעט הקלף שנמצא בתחילת 

טבלה,  להכין  מומלץ  בערמה.  האחרון  במקום  הקסם 

ולהראות שבדילוג הנבחר )נניח 4( מגיעים לקלף השביעי 
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מה  בדיוק  זה  למעשה,  הנבחר.  הקלף  זהו  לאחריו. 

השיטה  נוספת!  פעם  שחותכים  לאחר  גם  שעושים 

הקלפים  ששני  שהסיכוי  משום  לענייננו,  מתאימה  הזו 

הוא  נוספת  פעם  שחותכים  לאחר  גם  צמודים  יישארו 

רמאות  על  בתחילתו  שמבוסס  קסם  כך,  מאוד.  גבוה 

)הצצה( כלשהי, נעזר בהמשך בחישוב סטטיסטי. חשוב 

הסיכוי  של  המתמטי  החישוב  את  לתלמידים  להסביר 

לפירוק הקלפים הצמודים. כאשר מבצעים חיתוך אחד 

יתבצע  שהחיתוך  ההסתברות  קלפים,   51 של  בערמה 

51:1 )כי  בדיוק בין הקלף הנבחר לקלף שמתחתיו היא 

יש 51 מקומות לחיתוך הקלפים( שהם 0.0196.... אם כך, 

הסיכוי שלא תתבצע הפרדה של הקלפים הוא 0.9803.... 

חשוב להדגיש לילדים, שגם סיכויו של מצב כזה לקרות 

הם קטנים, ועומדים על שני אחוזים כמעט, שהקלפים 

בסיס  הוא  כזה  ״כישלון״  גם  יצליח.  לא  והקסם  יופרדו 

ללמידה.

הקלפים.  של  נוספים  חיתוכים  לאפשר  יכולים  המעיזים 

שימו לב כי מאחר שכל חיתוך הוא מאורע עצמאי, הסיכוי 

נשאר  יופרדו  לא  בו  שהצצתם  והקלף  הנבחר  שהקלף 

0.9803... בכל חיתוך. הסיכוי הכולל להצלחת הקסם, כלומר 

מכפלת  הוא  צמודים,  נשארים  הקלפים  החיתוכים  שבכל 

ההסתברויות, כלומר, בכל חיתוך נוצרת הכפלה ב־0.9803.... 

שגם  מראה,  היסודי  הספר  בבית  תלמידים  עם  ניסיוננו 

בגילים צעירים מבינים אינטואיטיבית את מושג ההסתברות 

מאפשר  זה  קסם  כלשהו.  למספר   1 של  סיכוי   – הבסיסי 

של  הפרקטית  המשמעות  את  בפועל  ולחוות  להדגים 

נושאים  מעט  על  שיח  לפתח  גם  כמו  נמוכה,  הסתברות 

מורכבים יותר בהסתברות לקבוצות מתאימות.

קסם 1-2-3

תיאור הקסם כפי שחווים הצופים

שבחר  נסתר  קלף  תגלו   )Diaconis, 2012( זה  בקסם 

)הצבע  ו־3   2 אס,  קלפים:  שלושה  מתוך  הילדים  אחד 

של הקלף לא חשוב(. מניחים שלושה קלפים – אס, 2, 3 

על השולחן עם הפנים כלפי מעלה בסדר עולה משמאל 

לימין )איור 1(. 

היטב  לטרוף  מיכל(  לה  נקרא  הדוגמה  )לצורך  הילדים 

המעורבבת.  החפיסה  את  לכם  ולהחזיר  הקלפים,  את 

כעת מראים לילדים את החפיסה כשפני הקלפים כלפי 

אותו  ולהראות  לבחור קלף אחד  למיכל  מציעים  מטה, 

ממיכל  מבקשים  כמובן(.  לקוסם  מאשר  )חוץ  לכולם 

להניח את הקלף על השולחן ופניו כלפי מטה. מניחים 

את שאר החפיסה מעל הקלף הנבחר, פנים כלפי מטה. 

הקלפים.   את  ״לחתוך״  ממיכל  מבקשים  זה  בשלב 

״חיתוך״ קלפים: מיכל בוחרת מקום בחפיסה, מפרידה 

במקום זה את החפיסה לשני חלקים, ומניחה את החלק 

״כמו  אומרים:  זה  בשלב  העליון.  החלק  מעל  התחתון 

בתוך  היטב  חבוי  בחרה  שמיכל  הקלף  רואים,  שאתם 

החפיסה. אני לא יודע מהו הקלף, או איפה הוא נמצא. 

אין שום סיכוי שאמצא אותו! אבל אולי אתם עדיין לא 

סביר  רוצים?״.  שוב?  אותם  לחתוך  ורוצים  משוכנעים, 

בכל  שוב.  הקלפים  את  לחתוך  ירצו  שהילדים  להניח 

מקרה, מבקשים ממיכל לחתוך שוב את הקלפים ליתר 

אתם  החיתוכים,  למרות  מחדש.  ולהרכיבם  ביטחון 

הקלף  את  חושפים  ובדרמטיות  הקלפים,  את  בודקים 

הנבחר, לתדהמת הילדים.

העיקרון שעל־פיו פועל הקסם

שקשה  הסטטיסטית  העובדה  על  מבוסס  זה  קסם 

 .)Teixera, 2020( קלפים  חפיסת  באמת  לטרוף  מאוד 

כדי לבצע את הקסם חשוב בתחילתו, לאחר שערבבתם 

את  בוחרת  שמיכל  לפני  אך  לראשונה,  הקלפים  את 

אותו.  ולזכור  שבחפיסה  האחרון  בקלף  להציץ  הקלף, 

ואתם  לשולחן,  החזירה את הקלף שלה  לאחר שמיכל 

מיכל  של  הקלף  הקלפים,  חפיסת  את  מעליו  הנחתם 

לא  אומנם  אתם  בחפיסה.  האחרון  הקלף  להיות  הופך 

מהו  יודעים  כן  אתם  אך  הנבחר,  הקלף  מהו  יודעים 

הקלף שלפניו – זה שהצצתם בו. בהנחה סבירה מאוד 

ה־51  בין הקלף  לא תחתוך את הקלפים  יקרה שמיכל 

בחפיסה לקלף האחרון. כך לאחר החיתוך )הראשון( של 

מיכל, הקלף הנבחר וזה שהצצתם בו נשארים צמודים. 

היינו  נוספת,  פעם  הקלפים  את  חותכים  היינו  אילולא 

יכולים ברפרוף מהיר על הקלפים בחפיסה למצוא את 

אליו,  שצמוד  הקלף  את  ולשלוף  בו,  שהצצנו  הקלף 



מספר חזק 2000 | גיליון מספר 33 | ספטמבר 2022   עמוד 60   

ולהחזירו  לקהל,  להראותו  לבחור את אחד הקלפים,  )מיכל(  הילדים  ומבקשים מאחד  כלפי הקלפים,  הגב  את  מפנים 

לשולחן באותו מקום, אבל בצורה הפוכה, עם הפנים כלפי מטה. עכשיו, כשאתם עדיין עם הגב לקלפים, מבקשים ממיכל 

להחליף בין המקומות של שני הקלפים האחרים )אלו שהיא לא בחרה(, וגם אותם להפוך עם הפנים כלפי מטה. 

לשם הדגמה, נניח שמיכל בחרה את הקלף השמאלי – ה־אס. היא תחזיר את הקלף למקומו, תהפוך אותו, תחליף בין 

המקומות של ה־2 וה־3, ותהפוך גם אותם עם הפנים כלפי מטה )איור 2(.

איור 2
 – פריסת הקלפים על השולחן לאחר שמיכל החזירה את הקלף לשולחן והחליפה בין המקומות של שני הקלפים האחרים 

כשהקוסם מסתובב, הקלפים צריכים להיות עם הפנים כלפי מטה כמובן 

ופורסים אותם חזרה על  מסתובבים חזרה, אוספים את שלושת הקלפים לערמה אחת, טורפים אותם מספר פעמים, 

השולחן בשורה עם הפנים כלפי מטה. מבקשים ממיכל להפוך את אחד מהקלפים. אתם אומרים: ״מיכל, אני הולך לומר 

איור 1
פריסת הקלפים הראשונית על השולחן – הקלפים עם הפנים כלפי מעלה, כפי שמצויר
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לך אם הקלף שהפכת עכשיו הוא הקלף שבחרת בהתחלה – ואם הוא לא – אז אני אהפוך את הקלף הנבחר״. וכך אכן אתם 

עושים – לתדהמת הילדים!

העיקרון שעל־פיו פועל הקסם

קסם זה מבוסס על הסקה לוגית. נפתח בכמה הנחיות בסיסיות כדי שהקסם יצליח. האחת, כשאוספים את הקלפים 

חשוב להרים אותם מימין לשמאל, ולשמור שהקלף העליון יהיה הקלף הימני. שנית, חשוב להקפיד לטרוף את הקלפים 

כך: מעבירים בכל פעם קלף אחד או שני קלפים מהחלק העליון של ערמת שלושת הקלפים לתחתית הערמה. מאחר 

ראשון  קלף  איזה   – שלהם  האבסולוטי  הסדר  את  אומנם  משנה  הקלפים  של  כזאת  טריפה  קלפים,  שלושה  רק  שיש 

בערמה, איזה שני ואיזה אחרון – אך אינה משנה את מחזור הקלפים. במילים אחרות, הסדר הציקלי ביניהם לא משתנה. 

המונח ״סדר קלפים ציקלי״ מתייחס לכך שרואים כאילו הקלפים מסודרים במעגל, כלומר אחרי הקלף האחרון בא הקלף 

הראשון וכן הלאה. 

אם אינכם מאמינים שסדר זה נשמר, קחו שלושה קלפים, טרפו אותם בשיטה זו ושכנעו את עצמכם שאכן כך הדבר. יש 

להפסיק אחרי שמספר הקלפים שהועברו מתחלק ב־3 עם שארית 1, למשל, 4 או 7 או 10 קלפים. טריפה כזו תגרום לכך 

שהקלף שהיה אמצעי על השולחן )לפני שהרמתם וטרפתם( יהיה הקלף הראשון בחפיסה הטרופה, מתחתיו יהיה הקלף 

שהיה במקום השמאלי, והקלף האחרון יהיה הקלף שהיה במקום הימני.

כשמניחים את הקלפים חזרה על השולחן, דואגים לשים את הקלף העליון באמצע השולחן, הקלף השני מונח מימינו 

והקלף השלישי לשמאלו. מצב הקלפים בדוגמה עם מיכל מתואר באיור 3.

איור 3 
פריסת הקלפים על השולחן לאחר הטריפה – הקלפים צריכים להיות עם הפנים כלפי מטה כמובן 

הסקה לוגית היא הדרך שמשתמשים בה עכשיו כדי לגלות מהו הקלף הנבחר. ניעזר במה שאנחנו יודעים:

טריפת הקלפים לא שינתה את הסדר שלהם. סדר הקלפים שנשמר הוא הסדר שהיה על השולחן לפני שאספנו אותם 	 

לטריפה חוזרת.

הקלף שהיה האמצעי נשאר אמצעי. 	 

הקלף שהיה הימני הוא כעת הקלף השמאלי.	 

הקלף שהיה השמאלי הוא כעת הקלף הימני.	 
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שאותם אפשר להתאים להוראה, למידה וחקר במסגרות 

פורמליות ובלתי־פורמליות. מומלץ ביותר לחפש, לחקור 

מובטחים.  וההנעה  ההנאה  כאלו.  פנינים  עוד  ולשלב 

המחבר מודה למיכל אלרן על הייעוץ והצעות השיפור.
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מזה אפשר להסיק:

אם המתנדב הופך את הקלף הימני והוא ''אס'' – זהו 	 

הקלף הנבחר

אם המתנדב הופך את הקלף האמצעי והוא ''2'' – זהו 	 

הקלף הנבחר

אם המתנדב הופך את הקלף השמאלי והוא ''3'' – זהו 	 

הקלף הנבחר

ואם לא כן, אזי הקלף שהמתנדב הופך הוא אחד 	 

הקלפים המוחלפים, ואז:

אם הקלף הוא ''אס'', הקלף המוחלף השני הוא 	 

הקלף הימני והקלף הנותר הוא הקלף הנבחר

הוא 	  השני  המוחלף  הקלף   ,''2'' הוא  הקלף  אם 

הקלף האמצעי והקלף הנותר הוא הקלף הנבחר

הוא 	  השני  המוחלף  הקלף   ,''3'' הוא  הקלף  אם 

הקלף השמאלי, והקלף הנותר הוא הקלף הנבחר.

בדוגמה, אם מיכל הופכת את הקלף הימני, וזהו ''אס'' ולכן 

זהו הקלף הנבחר. אם היא הופכת  את הקלף האמצעי 

וזהו ''3'', נסיק שהוא אחד הקלפים המוחלפים, שהקלף 

המוחלף השני הוא הקלף השמאלי, ושהקלף הנבחר הוא 

ונגלה את ה''אס''. אם מיכל  – נהפוך אותו  הקלף הימני 

אחד  שהוא  נסיק   ,''2'' וזהו  השמאלי  הקלף  את  הופכת 

הקלפים המוחלפים, שהקלף המוחלף השני הוא הקלף 

האמצעי, ושהקלף הנבחר הוא הקלף הימני – נהפוך אותו 

להקניית  נהדר  פתיח  הוא  זה  קסם  ה''אס''.  את  ונגלה 

חשיבות החשיבה הלוגית, ומאמן את התלמידים להסיק 

ללמוד את  הוא הזדמנות  כן,  כמו  באופן סדור.  מסקנות 

ההבדל שבין סדר אבסולוטי לסדר ציקלי.

סיכום

חווייתית  דרך  הם  מתמטיקה  מבוססי  קלפים  קסמי 

על  המתמטיקה  מקצוע  את  להאהיב  כדי  נהדרת 

במאמר  המוצגים  הקלפים  קסמי  שלושת  תלמידים. 

מאפשרים  זאת  ועם  לביצוע,  יחסית  פשוטים  הם  זה 

הצצה לשלושה נושאים חשובים במתמטיקה: מספרים 

לוגית.  והסקה  בסיסית(  )ברמה  הסתברות  ראשוניים, 

מלבד קסמים ספציפיים אלו, ישנו עולם שלם של קסמים 
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משחק: קווים וריבועים

ד״ר סבינה סגרה
המכללה האקדמית אחוה

משחקים מתמטיים
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וריבועים״  ״קווים  במשחק  משחקים  היינו  בעבר 

השיעורים  היו  כאשר  או  ההפסקה  בזמן  הספר,  בבית 

דף   – מיוחד  ציוד  דורש  אינו  המשחק  מדי.  משעממים 

נייר, עדיף משובץ, ועטים או עפרונות בשני צבעים שונים. 

הכללים הם פשוטים, כך שילדים/ות בכיתה א׳ יכולים/ות 

להבין אותם ולשחק. ואלה ההנחיות:

 3 על   3 למשל  המשחק,  לוח  גודל  יהיה  מה  מחליטים 

משבצות, ומסמנים את כל נקודות הסריג כפי שמתואר 

נקודות   4×4 לסמן  צריך  משבצות   3×3 )עבור   1 באיור 

בגודל  בלוחות  להשתמש  מומלץ  למתחילים/ות  סריג(. 

קטן, עם לא יותר מדי משבצות. 

איור 1: 
לוח משחק בגודל 3x3 משבצות

חוקי המשחק:

לכל שחקן/נית עט או עיפרון בצבע שונה.	 

שתי 	  מחבר/ת  בתורו/ה  שחקן/נית  כל  המשחק  במהלך 

נקודות סמוכות בקו אופקי או אנכי, אבל לא אלכסוני )אם 

המשחק מתנהל על לוח משבצות השחקן/נית י/תדגיש 

בתורו/ה אחד מקווי המשבצות שנמצאים בין הנקודות(.

שחקן/נית שמצליח ''לסגור'' משבצת מסמן/ת אותה 	 

של  הראשונה  באות  או   xב־ למשל  שלו/ה,  בצבע 

שחקנ/ית   .)8 תמונה   –  2 באיור  דוגמה  )ראו  שמו/ה 

זוכה במשבצת גם אם חלק מצלעות המשבצת כבר 

סומנו בצבע היריב/ה.

מי שמצליח/ה לתפוס משבצת זוכה בתור נוסף. 	 

המנצח/ת הוא/היא השחקן/נית שמצליח/ה לסמן יותר 	 

משבצות בצבעו/ה. ישנם משחקים המסתיימים בתיקו 

)כאשר זוג היריבים/ות סגרו מספר זהה של ריבועים(.

ראו באיור 2 דוגמה למהלך משחק. במשחק זה משתתפים 

בשלב  מתחיל.  כחול,  בצבע  שבחר  כפיר,  ואדווה.  כפיר 

לסגור  מצליחה  אדום,  בצבע  שבחרה  אדווה,  השמיני 

בהמשך  )ב(.  נוסף  בתור  וזוכה  א(  קו  )בעזרת  משבצת 

כפיר מצליח לסמן רצף של 3 משבצות ומנצח.

איור 2: 
דוגמה למהלך משחק.

הפניות  בביבליוגרפיה  )מצאו  האנוי''  ''מגדלי  כמו 

וריבועים״  ״קווים  המשחק  גם  ולאאוריקה(,  לוויקיפדיה 

אדוארד  הצרפתי  המתמטיקאי  ידי  על  לראשונה  תואר 

ידי מתמטיקאים  על  ונחקר   ,)3 איור   ,1891-1842( לוקה 

2020-( קונוויי  הורטון  ג׳ון  ביניהם  הראשונה,  מהשורה 

1937, איור 4(.

משחק: קווים וריבועים

סבינה סגרה
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איור 5: 
במשחק זה מתברר שלא כדאי להיות חמדן

נקודות.   12 ישנן  המשחק  בלוח   ,5 באיור  שרואים  כפי 

שלוש  וכפיר  אדווה  יצרו  ראשונים  תורים  תשעה  לאחר 

שורות מקבילות של קווים. בין כל שתי שורות ניתן ליצור 

שלושה ריבועים.

התור העשירי הוא של אדווה, שמסמנת בצבע אדום. אין 

מקרה  בכל  אדום,  קו  תוסיף  היא  שבו  למקום  חשיבות 

כל  את  לסגור  שיוכל  לכפיר,  שלמה  שורה  ״תגיש״  היא 

המשבצות באותה שורה בזכות התור הנוסף שהוא רשאי 

לקבל אחרי סגירת משבצת. 

במהלך המשחק שמתואר בשורה העליונה )משחק א( 

כפיר מסמן בכחול את כל המשבצות שהוא יכול לסגור. 

בסיום של תורו הוא צריך לסמן קו כחול בשורה השנייה 

של שלוש משבצות. בהמשך אדווה יכולה לסגור את כל 

המשבצות בשורה זו והמשחק מסתיים בתיקו.

ואפילו  יותר  טובים  להישגים  להגיע  יכול  כפיר  לחלופין, 

לנצח כמתואר בשורה התחתונה )משחק ב(. בשלב השני 

של המשחק )טור 2( כדאי לכפיר לוותר על שתי משבצות 

ולחבר בכחול את שתי הנקודות בקצה הימני של השורה. 

כך הוא מוותר באופן נדיב ואדיב על שתי משבצות ומגיש 

אותן לאדווה. אדווה יכולה לסגור ולסמן אותן באדום או 

קו אדום  בסיום תורה  יהיה עליה לסמן  בכל מקרה  לא, 

בשורה השנייה של הריבועים. בהמשך, כפיר יוכל לסגור 

את כל הריבועים בשורה השנייה ולנצח בתוצאה 4:2.

של  מתקדמים  בשלבים  מופיעות  כאלה  סיטואציות 

המשחק, כאשר נוצרות שרשראות של משבצות. הכוונה 

באותו  לסגור  שניתן  ריבועים  לרצף  היא  ״שרשרת״  של 

במהלך  אם  בו(,  שזוכים  הנוסף  התור  )בזכות  המהלך 

איור 3: 
המתמטיקאי הצרפתי אדוארד לוקה

איור 4: 
המתמטיקאי הבריטי ג׳ון הורטון קונוויי. 

 יוצר התמונה:
 Thane Plambeck, CC BY 2.0, via

Wikimedia Commons

אסטרטגיות

ויריבות משתדלים לא לסמן את  יריבים  בתחילת המשחק 

הצלע השלישית של המשבצות, כדי שהיריב/ה לא י/תוכל 

וכך לסגור משבצת. כאשר לוח  לסמן את הצלע הרביעית 

המשחק מתמלא, אין זה אפשרי. שחקנים/ות מתחילים/ות 

מנסים/ות בשלב זה ״לתפוס״ כמה שיותר משבצות. מתברר 

 .5 באיור  התבוננו  מדי.  חמדן  להיות  ולא  להיזהר   שכדאי 

אדווה מסמנת בצבע אדום וכפיר מסמן בצבע כחול.

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0
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איור 7:
משחק מטבעות ושרשראות

המשחק מתאים לכל גיל החל מכיתה א׳. הוא משעשע 

ולגלות  ניתן לשחק ברמות שונות  ומאתגר גם מבוגרים. 

המשחק  דבר  של  בסופו  יותר.  מתוחכמות  אסטרטגיות 

״קווים וריבועים״ מלמד שיעור לחיים – פעמים רבות לא 

כדאי להיות חמדן.

ביבליוגרפיה

החופשית. 	  האנציקלופדיה  ויקיפדיה,  האנוי.  מגדלי 

אוחזר מתוך 

https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=מגדלי_האנוי

מגדלי האנוי, אאוירקה, אוחזר מתוך	 

https://eureka.org.il/item/42266/מהם-מגדלי-האנוי

לקריאה נוספת
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(Vol. 1). Wellesley, Massachusetts: A K Peters.

קישורים למשחקים מקוונים

• https://gametable.org/games/dots-and-boxes/
• https://www.coolmathgames.com/0-dots-

and-boxes
• https://www.mathsisfun.com/games/dots-

and-boxes.html
• https://games.yo-yoo.co.il/games_play.

php?game=6703

הקודם סומנה צלע אחת בשרשרת. שחקן/נית שנאלץ/ת 

או  ליריב/ה  השרשרת  את  ״פותח/ת״  זו,  צלע  לסמן 

״מגיש/ה״ את השרשרת ליריב/ה. 

 1 בטור  א(  )משחק  העליונה  בשורה   .6 באיור  התבוננו 

ומשבצת  באפור(  )המסומנות  שרשראות  שתי  רואים 

התחילו  וכפיר  כשאדווה  סגורה(.  לא  )שעדיין  בודדת 

לשחק ״קווים וריבועים״ הם השתדלו להגיש שרשראות 

מדי  יותר  יקבל  לא  שהיריב/ה  כדי  ליריב/ה,  קצרות 

א׳ סימנה אדווה בתורה  משבצות בבת אחת. במשחק 

צלע שלישית של המשבצת הבודדת )טור 1(. כך קיבל 

את  אדווה  עבור  ופתח  הבודדת  המשבצת  את  כפיר 

של  בסופו   .)2 )טור  משבצות   3 של  באורך  השרשרת 

הבאה  בפעם  לזכותו.  משבצות   6 עם  ניצח  כפיר  דבר 

על  ויתרה  אדווה  ב(  )משחק  בשורה תחתונה  כמתואר 

 ,)3 )טור  משבצות  שלוש  של  בשרשרת  משבצות  שתי 

וקיבלה בהמשך את כל השרשרת של חמש משבצות. 

כך היא הצליחה לסגור בסך הכול שש משבצות וניצחה 

במשחק. 

איור 6: 
לוח משחק עם 2 שרשראות

ושרשראות״  ״מטבעות  המשחק   .7 באיור  התבוננו 

״קווים  למשחק  שקול  לחלוטין  הוא  אך  שונה.  נראה 

וריבועים״. במקום לסגור ריבועים יש לשחרר עיגולים, 

יש  ריבועים,  ולסמן צלעות של  נקודות  ובמקום לחבר 

לגזור את ארבעת החוטים שנמצאים סביב המטבעות. 

״מטבעות  במשחק  להתבונן  שמעדיפים/ות  מי  יש 

אסטרטגיות  ולפתח  להבין  לדמיין,  כדי  ושרשראות״ 

משחק.

https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=מגדלי_האנוי
https://eureka.org.il/item/42266/מהם-מגדלי-האנוי
https://gametable.org/games/dots-and-boxes/
https://www.coolmathgames.com/0-dots-and-boxes
https://www.coolmathgames.com/0-dots-and-boxes
https://www.mathsisfun.com/games/dots-and-boxes.html
https://www.mathsisfun.com/games/dots-and-boxes.html
https://games.yo-yoo.co.il/games_play.php?game=6703
https://games.yo-yoo.co.il/games_play.php?game=6703


נשמח לשמוע את דעתכם
כניסה לטופס משוב מקוון

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVH3enPsYeyveKOosSShv4PyzmJjKXrlz4UcQHhmgSkFsSVQ/viewform
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