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 מושג המספר

 מכללת בית ברל, שבע אילני-ר בת"ד

 

 יהיספירה ומנ -) בהתאמה לסילבוס (ום תוכן מתמטיתח

  מושג המספר  - ושאהנ

, טבעיים: קבוצות מספרים,  מושג המספר-גים מתמטיים שנלמדים בפעילות שומימת רש

 .מרוכבים, ממשיים,  רציונלים-אי, רציונלים, שלמים

 . שעות2-4  - משוער לפעילות זמן

, הכרת שלבים ברכישת הספירה, הכרת  היבטים שונים של מושג המספר -רות המפגש מט

 .פי גלמן-ושלבי המנייה על

 . דפי מידע למשתלמים2 - דפי עבודה למשתלמים ו3 - ים ועזרים דרושיםרומח
 

 מבוא 
 מספרים יכולת לאמוד, תחושת המספר היא היכולת האינטואיטיבית המאפשרת גמישות בחשיבה

, )Number Sense(התובנה המספרית ).  NCTM, 1989, 2000(ולפעול בהם מתוך שיפוט כמותי לוגי 

והיא זו המאפשרת ללומד לחוש בשינויים שחלים , מתייחסת להבנת המספר והפעילות בו בהיבט כולל

ך היא לספק תפקיד ההוראה בגיל הר. תוך כדי הפעילות החישובית ולפתח אסטרטגיות יעילות לפעילות

, לילד את ההתנסות המתאימה כדי שיגיע להבנה כוללת ויפתח דרכים גמישות לפעילות במספרים

כך במפגש פורמלי וסימבולי בייצוגיו  ואחר, תחילה במפגש אינטואיטיבי ובלתי פורמלי עם המספרים

 . כפי שנדרש בבית הספר, השונים של המספר

 

לאדם המשכיל ). 1942, פרנקל( של כל המתמטיקה המספרים הטבעיים מהווים את חוט השדרה

 . Russell, 1919)(נקודת המוצא של המתמטיקה היא סדרת המספרים הטבעיים , הממוצע של ימינו

היכולת . המספרים הטבעיים הם אובייקטים מופשטים השייכים למחלקה אחת בעלת תכונות משותפות

שליטה כזו ). Piaget, 1952(ציונלית ומופשטת לתפיסת מושג המספר דורשת מהילד שליטה ברמה אופר

רק כאשר הילד מסוגל לראות את , לכן. והיחסים ביניהן, תכונותיהן, ו להבין את המחלקותתאפשר ל

נוכל , סיווג והשוואה בין קבוצות, הפיכות, סדירה: כגון, המספר כעצם בעל תכונות ולבצע אופרציות

ה התייחס אל מושג המספר בהיבט הרחב 'פיאז. תנהגיםלומר שהוא מבין מהם המספרים וכיצד הם מ

שהיא הבסיס , חד ערכית-התאמה חד, שימור המספר, תפיסת שימור הכמות: ומחקריו כללו את, שלו

 . להבנת שוויון בין קבוצות והבנת הקשר בין השלם וחלקיו

ת השלבים ה למסקנה שמושג המספר מתפתח עם הגיל ובהתאם לשלוש'על סמך ניסוייו הגיע פיאז

ההתאמה : שלב ב,  גלובלית-תפיסת המספר היא אינטואיטיבית : שלב א. בהתפתחות החשיבה

הילד מנסה להתאים סדר לערך ,  חצי אופרציונלית-המספרית  הסדרתית היא עדיין אינטואיטיבית 

קיימת הבנה אופרציונלית של המספר : שלב ג. זמנית-מספרי אך לא מסוגל לחשוב על שניהם בו

 .ומושגת ההפיכות בסדירה ומנייה, תאמה בין סדירה ומנייהוה

הערות והארות 
 תתקבלנה בברכה



  מודולה מתקדמת                               טיוטה �המספרים השלמים : םס היסודיי"התמקצעות מורי המתמטיקה בבתיה

אילני                              .                                                               ב2 מושג המספר                                       � היספירה ומני

אנשי החינוך המתמטי מדגישים את הפן התהליכי ברכישת מושג המספר ואומרים שהיא מתפתחת 

, )1988(ספרד ). Rey, 1994; Hiebert, 1984(ומתמשכת אצל הילד תוך כדי ניסיון ומפגש עם הסביבה 

יתן לתארו כסדרה של מעברים מתפיסה תהליכית לתפיסה רואה את מושג המספר כנרכש בתהליך שנ

 . ובמהלכו עובר הילד שינויים בהתפתחות הקוגניטיבית, תהליך זה מתפרש על פני שנים רבות. מבנית

 עקרונות :2דף מידע  ושלבים ברכישת הספירה :1דף מידע : מידע נוסף מופיע בדפי המידע למשתלמים(

 ).ברכישת המנייה

 

 רקע היסטורי

קירה היסטורית של התפתחות מושג המספר אצל עמים שונים מבהירה לנו עד כמה מורכבת היא ס

אצל עמים שונים התפתחו מערכות ספירה שונות ודרכי סימול וארגון של . ההבנה של מערכת המספרים

 . קבוצות מספרים

הראשוני האובייקטים המתמטיים הפשוטים ביותר הם המספרים הטבעיים והם מהווים את היסוד 

המנייה החלה זמן רב לפני שהיו , למעשה. המספרים הטבעיים משמשים למנייה. בהבנת מושג המספר

ידי כיפוף -על, למשל, שכן אפשר למנות בלא להשתמש כלל במספרים',  וכו1,2,3הסמלים הגרפיים 

 . בעזרת חרוזים דסקיות ועוד, האצבעות בזו אחר זו

תחילה הומצאו מספרים . לפני כחמשת אלפים שנה, כנראה, תחהשימוש בסמלים לייצוג מספרים התפ

 1200 - ל400בין , בתקופה מאוחרת הרבה יותר. לייצוג תהליך המנייה ואחריהם סמלי השברים

בספרי היסטוריה מציינים שסמל האפס מסמל . והתקבל כמציין מספר" אפס"הומצא המושג , לספירה

ובכך לעשות את , "לא כלום"לייצג מוחשית את הרעיון של  ןוייתכן שהיה בכך ניסיו, "לא כלום"את 

הוא זה שהעניק לאפס ) 1259-1180(י 'המתמטיקאי פיבונצ). 1999, סטיוארט(האריתמטיקה למעשית 

תגליתו נחשבת לאחת התגליות הגדולות בתולדות . " מקום ריק-שפירושו , ) באיטלקית(zeroאת שמו 

ראוי לציין כי , יחד עם זאת.  הביאו למעשה לשינוי פני האנושותפשטותו ונוחיות השימוש בו. האנושות

חשוב ). 2002, ארבל" (ידי האנושות כולה-קרוב לאלף שנה עד לאימוצו על, מאז המצאתו, היו דרושות

להכיר ולהבין , הנחשף למערכת המספרים כבר בגיל הרך, להיות ערים לכך שאנו דורשים מהילד הצעיר

 .  שנה3500 -מהלך שהאנושות עברה במשך יותר מ,  האפסאת המספרים ובכללם את

 :  לסיום נסקור את קבוצות המספרים השונות

 ………1,2,3,4, המספרים הטבעיים •

    1- ,   2- ,  3-........ ,   המספרים השלמים השליליים •

האפס , קבוצת המספרים השלמים כוללת בתוכה את המספרים הטבעיים,  המספרים השלמים •

 .ת המספרים השלילייםואת קבוצ
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 מוגדר כמספר שניתן לכתוב אותו כמנה של שני מספרים מספר רציונלי ,המספרים הרציונלים •

זהו , במבט אחר.  הוא מספר רציונליb/aאזי  , b≠0,  מספרים שלמיםb - וa כאשר. שלמים

 ,3 ,5/7 :לדוגמה. מספר שניתן לכתוב אותו כשבר עשרוני סופי או כשבר עשרוני אינסופי מחזורי

0.25, 0.333, 0.2727. 

אפשר לכתוב אותו כמנה של שני -מספר אירציונלי הוא מספר שאי, המספרים האירציונליים •

 . במבט אחר זהו שבר עשרוני אינסופי שאינו מחזורי, מספרים שלמים

לפי . היא הקבוצה הכוללת את המספרים הרציונלים והאירציונליים, המספרים הממשיים •

משום שיש ביניהם , "באופן מזעזע" לא מתאים ממשיים מספריםהמונח ) 1999(סטיוארט 

איך דברים יכולים , סטיוארט שאל. מספרים עשרוניים אינסופיים מחזוריים ולא מחזוריים

אך לדעתו השם נשאר אולי משום ? אפשר לרשום אותם במלואם-להיות ממשיים אם אפילו אי

ל רבות מהאינטואיציות החזותיות הטבעיות שהמספרים הממשיים מאפשרים פורמליזציה ש

 .שלנו לגבי אורכים ומרחקים

ההרחבה למספרים המרוכבים באה לתת מענה להצגת השורשים הריבועיים , מספרים מרוכבים •

 הם מספרים  b- ו a כאשרa+ibמספר מרוכב הוא מספר מהצורה . של מספרים שליליים

 .-1 הוא שורש של i -ממשיים ו

 

המספר . היבט סידורי וכמותי:  במספרים הטבעיים אנו מייחסים למספר היבטים שוניםכשאנו עוסקים 

ובאופן ) השם של המספר(מילולי , )הספרה(גרפי : הנו מושג מופשט שניתן לייצג אותו בייצוגים שונים

המספר " , " הוא מספר זוגי4המספר : "למשל, אפשר לדבר על המספר כיישות נושאת תכונות. כמותי

מטרתנו בהוראת מושג המספר היא להביא את הלומד להבנת מכלול ההיבטים ". וא מספר פריק ה15

 .והייצוגים של המספר

 

מתרחש כבר בגיל צעיר כאשר הילד נפגש , המפגש הראשון של הילד עם המספר על היבטיו השונים

ילות מספר מפי ושומע מ)  סוכריות4(הוא רואה כמויות . בקבוצות של עצמים באופן מוחשי ומילולי

מילות מספר ). 23אני גר בבית מספר , 4אני בן (הסובבים אותו עוד לפני שהבין את המשמעות שלהן 

והוא נשאר עבורו חסר משמעות , רבות מוכרות לו מפגישה ראשונית ובלתי מאורגנת עם שם המספר

 לעצמים אותם שכן מבחינה לשונית המספר נתפס אצל הילד הצעיר כשם תואר נוסף, תקופה ארוכה

כך בעיניו ). 1972, נשר(אך הוא עדיין אינו מסוגל להבין את המשמעות הכמותית שלהם , הוא מונה

שם תואר לחרוזים באותה מידה " חמישה"הוא רואה במילה " חמישה חרוזים"כאשר הוא אומר 

, ל עבורותפיסה מגוונת זו של מספרים היא אומנם גורם מבלב. מתארת את החרוזים" יפים"שהמילה 

דהאן , שיין. אך בהדרגה הוא מגיע להפשטה של המספר ומבין את מושג המספר על היבטיו השונים

מדגישים שהילד מבין את מושג המספר רק כאשר הוא יוצר ) Shane, 1999; Dehaene, 1995(ואחרים 

שם כך הוא ל. ומבין שהם מייצגים את אותו רעיון מתמטי, הכמות והסמל הגרפי, קשר בין שם המספר
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בין שם מספר , לקשר בין מספר לכמות, להשוות בין כמויות: צריך לעבור שלבים אחדים בהתפתחות

". שלוש"הסמל שלוש והמילה , שלוש נקודות: לדוגמה, ולהכיר מספרים בייצוגים שונים, וסמל גרפי

באופן משתתפים ) הכמותי והגרפי, המילולי(החוקרים מדגישים ששלושת הייצוגים של המספר 

ידי תהליך חשיבתי של תרגום מייצוג -על. סימולטני בתהליך רכישת המספר ויש ביניהם קשרי גומלין

. לפעולה בסמלים מספריים או לתיאור מילולי, יכול הילד להמיר את הפעילות שלו בעצמים, אחד לשני

ערכת המוחית מתבצע במ, מוחשי אל הייצוג הוורבלי בשפה-כמותי-מהייצוג החזותי, תהליך התרגום

)Dehaene & Chohen, 1995 (הילד לומד לייצג מספרים באופן מילולי, ועוד בטרם בואו לבית הספר ,

עם כניסתו לכתה א הוא לומד לבטא את החישוב שלו גם . ידי ייצוג אנלוגי של כמות-ולבטא אותם גם על

 כסמלים בזיכרון לטווח הוא לומד כיצד לאחסן את העובדות. בעזרת הסמלים הגרפיים ולרשום תרגיל

 .  ארוך ולהשתמש בהם לצורך חישוב

כדי להשוות בין מספרים , יכולת השוואה: במקביל נדרש הילד לפתח שתי סכמות קוגנטיביות נוספות

, )8 - מ9או בכמה גדול ? 8 או 9מה גדול יותר (ולהפיק מידע כמותי מתוך היכרות עם סדר המספרים 

יש חוקרים ). 2+4 ,3+3, 5+1 ,6+0: הרכבי המספר(שלם וחלקיו ויכולת לראות את הקשר בין ה

הטוענים שהיכולת להשוואת כמויות מתפתחת עוד לפני שהילד למד שמות מספר או את הסמל הגרפי 

ילדים : לדוגמה. ורק מאוחר יותר הוא מגיע להבנה כמותית כוללת וליכולת לראות יחסים בין כמויות

ובגיל צעיר מאוד הם ,  אחתהבה יש שתי עוגיות על פני צלחת בה יש עוגייבני שנתיים יעדיפו את הצלחת 

אך אינם רואים עדיין את היחסים בין הכמויות ואת הקשר , יודעים להצביע היכן יש כמות גדולה יותר

רק כאשר שתי סכמות אלה נרכשו הילד מגיע לתובנה המספרית והוא . בין תתי קבוצה לקבוצה השלמה

ויודע כיצד ליישם אותם , לחוקים ולעקרונות הקשורים למערכת המספרים,  המספרמתייחס לתכונות

 ). Resnick, 1983(בפעולות חישוב 

 

 מבנה הפעילות
 היבטים וייצוגים שונים למספר. 1

 מנייה וספירה. 2

 שלבים ברכישת הספירה. 3

 עקרונות ברכישת המנייה. 4

 המקרה של ליאת. 5

 

 מהלך הפעילות

 צוגים שונים למספרהיבטים ויי. 1

 .פי ההנחיות המפורטות בו- ויפעלו על1' המשתלמים יקבלו דף עבודה מס

 :לאחר מכן  יערך דיון בנקודות הבאות

היבטים השונים ידי הדגמות שונות וחשיפה ל-אנו בונים את המושג על, המספר הוא מושג מופשט •

 .מגוון תכונותיוולצורות הייצוג השונות של המספר והכרת 

 או 2+3: לדוגמה. ן לייצג מספר כתהליךנית •
3
2

 הם גם מספרים וגם תהליכים והם אינם מייצגים 

למושג ) process(כדי להבין זאת נדרש הילד לעבור מהלך קוגנטיבי מתהליך דינאמי   . לות בלבדועפ
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 והמושג אשר מיוצג לשילוב התהליך. (ולהבין שהמספר הוא גם עצם וגם תהליך) concept(סטטי 

זהו מקרה מיוחד של מושג שבראשיתו .) procept -" תמשוג"ידי שימוש באותם סימנים קוראים -על

ולאחר מכן מוצג הסימון לתוצר של התהליך וסימן זה מקבל את המשמעות של , נתפס כתהליך

 . (Gray & Tall, 1991)התהליך ושל התוצר שהתהליך מייצג

זהו תהליך ארוך וכל פעם לומדים להכיר היבט אחר של , השניםמושג המספר מתפתח במשך  •

מטרת הפעילות בגיל הרך היא להרחיב את . המושג ומרחיבים את ההבנה המופשטת של המושג

 .ההתנסות של הילד ולחשוף אותו למגוון ייצוגים והיבטים שונים

 לאמוד מספרים יכולת, תחושת המספר היא היכולת האינטואיטיבית המאפשרת גמישות בחשיבה •

גם , תחושה זו מאפשרת לחוש בשינוי שחל בקבוצה קטנה.  ולפעול בהם מתוך שיפוט כמותי לוגי

תפקיד ההוראה בגיל הרך היא לזמן פעילויות מתאימות בהן תגובש . מבלי לדעת את מספר איבריה

 . היכולות האינטואיטיבית לכלל פעילות פורמלית

 
 מנייה וספירה. 2

תוך כדי קריאת הסיפור ידונו בשאלות , "קוקייה והמכשף הרע" את הסיפור המשתלמים יקראו

 . המכוונות המופיעות במהלך הסיפור

 

 :לאחר מכן  יערך דיון בנקודות הבאות

סדר קבוע של שמות המספרים הוא החשוב : תכונות של המספרים הבאים לידי ביטוי בסיפור •

ם המקובלים אולם יצרה לה שמות משלה קוקייה לא הכירה את שמות המספרי. בהבנת המנייה

 .ערכית-חד-ובעזרתם יכלה לעשות התאמה חד

 . מספר מונה למספר סודר ובין מנייה לספירההבדלים בין  •
 .הסדרה המסכמת  של שמות המספריםהיא אמירת ספירה 

ידי המספר -וייצוג הכמות הנמנית על, היא התאמת שמות המספרים לעצמים הנמניםמנייה 

 . סדרההאחרון ב

המספר המונה הוא המספר האחרון ,  מבוסס על התאמה של שם מספר לעצםהמספר המונה

 .  במנייה

 .פי רצף-התאמת שם מספר לעצם על,  מבוסס על התאמה ורצף גם יחדהמספר הסודר

 

 שלבים ברכישת הספירה. 3

 .וידונו בו,  שלבים ברכישת הספירה:1' המשתלמים יקבלו את דף מידע מס

 
 ונות ברכישת המנייהעקר. 4

 .וידונו בו,  עקרונות ברכישת המנייה:2'  המשתלמים יקבלו את דף מידע מס
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 המקרה של ליאת. 5

הם יתבקשו להסביר את .  פעילות שבצעה ליאתר ובו תיאו3' המשתלמים יקבלו את דף עבודה מס. א

מתוך (קרונות של גלמן ולהסביר באילו ע, במה היא מתקשה, לתאר מה היא יודעת, הפעילות של ליאת

 .תהיא שולט) דפי המידע

 

 :3' דוגמה לתשובה בדף עבודה מס

 מה ניתן ללמוד מתגובתה של ליאת השאלה ותגובתה של ליאת

 ?כמה כוכבים בציור: שאלו את ליאת

ליאת הצביעה על הכוכבים המצוירים 

 :וקראה בשם המספרים, בדף

1   2   3   4   5

 

היא יודעת להתאים לכל , 5ליאת יודעת לספור עד 

, כוכב מספר תוך הפרדה של עצם אחד מהשני

ערכית -חד-ליאת יודעת התאמה חד, כלומר

 .ורכשה את השלב הראשון בעקרונות המנייה

 

 

 :יערך דיון בנקודות הבאות.   ב

 עקרונות המנייה והקשר שלהם להתפתחות מושג המספר -המנייה כאמצעי למדידה והבנת כמות  •

 .  ולהבנת המספר הכמותיהסידורי

. קשיים העלולים להתרחש ברכישת מושג המספר הסידורי בשל עיכוב באחד העקרונות המצוינים •

 . דרכים להתמודדות עם הקשיים המתעוררים

העוסקות בפיתוח מושג המספר , "עוד מעט חשבון"המשתלמים יאתרו פעילויות מתוך המאגר . ג

פי העקרונות בהתפתחות המנייה שהוצגו לעיל ויתאימו -ימות עלינתחו את המש, ומערבות תהליך מנייה

לשנות לדרג ולהתאים אותה , ניתן לבחור כל פעילות העוסקת במנייה. אותן לתיאור הקושי של ליאת

 .לשלב בה נמצאת ליאת
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 היבטים וייצוגים שונים למספר: 1 ' מסדף עבודה

 .המספרהכרת היבטים  וייצוגים שונים של : מטרת הפעילות

 

 :דף משימות למשתלמים

 

 

 ".מספר"נסו להסביר או להגדיר את המושג . 1

 .נמקו, פי ההסבר שנתתם האם כל אחד מהביטויים הבאים הוא מספר-בדקו על.  2

 1–9 6+2 0               35          π  

 23 2/3 2.3  8–...    0.010010001 

 8/2 ...0.666       x+2 2 √        3/2  

 

 .נסו להגדיר מהם הסוגים,  לפי סוגים שונים2מיינו את המספרים שבסעיף .  3

 ).דוגמאות( מקרים פרטיים 2     לכל סוג הוסיפו 

 . בצורות שונות5הציגו את המספר .  4

 .בכל אחד מהמשפטים הבאים יש שימוש במספר כלשהו.  5

 ?     מהי משמעות המספרים

 .וגיות ע7אכלתי  .   א :     המשפטים

 .עמדתי שביעי בתור לרופא .   ב  

 . מספרת היחידות2 ספרת העשרות גדולה פי 63במספר  .   ג  

 .7נסעתי באוטובוס מספר  .ד

 .7מספר הטלפון שלי מתחיל בספרה  .ה

 .זוגי וראשוני- הוא מספר אי7 .ו

 .1     בדקו האם כל שימוש במספר תואם את הגדרתכם בסעיף 

 

 ?1יניתם את תשובתכם לשאלה האם כתוצאה מעבודתכם ש.  6

 ?מהו השינוי,      אם כן

 .בדקו האם יש דברים נוספים שיכולים להיכלל במסגרת ההגדרה,      אם לא
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 "קוקייה והמכשף הרע: "2 'מסדף עבודה 
 

  . מה היא מנייה ומה בין מנייה לספירה-הכרת תכונות המספרים : מטרת הפעילות

תוך כדי קריאת הסיפור ידונו , "קוקייה והמכשף הרע"קראו את הסיפור המשתלמים י :מהלך הפעילות

 . בשאלות המכוונות המופיעות במהלך הסיפור

 

  "קוקייה והמכשף הרע"

המופיע במדריך למורה הישן של החלק , ידי שלמה הראל-פי סיפור שנכתב על-הסיפור מעובד על(

 ). לכיתה א" שלוש... ו, שתיים, אחת"הראשון של 

שגרה ליד היער וקראו לה קוקייה כי היא אהבה להתחבא ולהציץ ולהגיד ,  הייתה פעם ילדה קטנההיה

, לחבר סנאי היו הרבה ילדים. וקוקייה מאוד אהבה אותו, שגר ביער, לקוקייה היה חבר סנאי". קוקו"

גר מכשף ביער היה בית סודי ובו  . קוקייה מאוד אהבה לשחק אתם ולהביא להם אגוזים. סנאים קטנים

 .ואם הם לא ידעו לענות היה הופך אותם לבובות, הוא היה תופס ילדים ושואל אותם חידות קשות. רע

כשבידה שקית מלאה באגוזים אותם הביאה מתנה לחבריה הסנאים , באחד מביקוריה אצל חבר סנאי

אני ! שליעכשיו את ! חה חה חה: "הוא לקח אותה לביתו ואמר לה. תפס אותה המכשף הרע, הקטנים

החדר הזה מלא בובים שהיו פעם ! המכשף הרע שהופך ילדים לבובות אם הם לא עונים נכון על החידות

ואם לא תדעי אהפוך אותך , אני אשאל אותך חידה. בנים ובחדר השני יש מלא בובות שהיו פעם בנות

, תי לבובים ולבובותקסמי יעלם ותצילי את כל הילדים והילדות שהפכ, אם תעני על החידה, אבל. לבובה

 !"וכולם יחזרו להיות לילדים אמיתיים

עד הערב את  ?בובים או בובות, מה יש יותר. בחדר הזה יש בובים ובחדר השני יש בובות ":החידה

 !"כי אחרת תהפכי לבובה, צריכה לפתור את החידה

ה שעדיין לא הוא ידע שהיא ילדה מאוד קטנ.  לא תמצא את התשובהההמכשף הרע היה בטוח שקוקיי

אבל היא לא צעקה ולא בכתה אלא חשבה מה עליה , קוקייה פחדה מאוד מהמכשף הנורא. יודעת לספור

 .לעשות

 

מהם התהליכים . בובים או בובות,  לברר כמה יש יותרקוקייה תוכל ןהציעו דרכים שונות על פיה : למשתלמים

 ?יהיאילו עצות  תתנו לקוק? שעליה לבצע לשם כך

 
אחרי . לכל בוב היו פנים שונות משל חברו, סה לחדר הבובים וראתה שם הרבה הרבה בוביםנקוקייה נכ

" מה יש יותר. "כל אחת נראתה שונה מהאחרת, כן נכנסה לחדר הבובות גם שם היו הרבה הרבה בובות

כאשר הגיע הערב . אבל היא לא יכלה לענות כי היא לא ידעה לספור" ?בובים או בובות. "חשבה קוקייה

נתקלו עיניה בשקית האגוזים שהביאה , לפתע. פחדה קוקייה נורא כי עדיין לא מצאה את התשובה

 .ופתאום נצנץ לה פתרון, לילדיו של הסנאי

 

 ?כיצד יכולים האגוזים לעזור לקוקייה לענות על החידה: למשתלמים

 

טפה לה את פתאום הופיעה יד גדולה וח, אולם. היא הרימה את האגוזים ונכנסה לחדר הבובים

 !" את צריכה לפתור את החידה בלי להשתמש באגוזים, לא ולא: "האגוזים
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 ? האם יש לכם רעיון- מה יכולה קוקייה לעשות עכשיו: למשתלמים

 
". עוד מעט גם אותי יהפכו לבובה, ילדות מסכנות: "הערב התקרב וקוקייה הביטה בבובות בעצב עמוק

אולי . מעניין איך קראו לכן. מוני ויכלה לדבר ולשחק ולשירכל אחת מכן הייתה פעם ילדה אמיתית כ

 ..."?אולי תמר, קראו לך סמדר

 

 ? האם יש לכם רעיון-מה יכולה קוקייה לעשות עכשיו : למשתלמים

 
אתן לבובות את השמות של הילדים של החבר . "התלהבה פתאום קוקייה!" אני יודעת מה אעשה"

כך אתן אותם -אחר. מהסנאי הכי קטן ועד הסנאי הכי גדול, הסדרואלמד את השמות בעל פה לפי , סנאי

 ."לפי אותו הסדר, שמות גם לבובים

 .המכשף תפס את קוקייה ביד חזקה והושיב אותה מולו על השולחן, הערב ירד

 "?מצאת את הפתרון לחידה", אמר בחיוך מרושע, "נו ילדה חמודה"

 :ובביטחוןקוקייה הביטה לו ישר בעיניים ואמרה בקול רם 

 !"יש בדיוק אותו דבר. אין יותר בובים מבובות ואין יותר בובות מבובים! כן"

הילדים תפסו . מהחדרים נשמעו צהלות של ילדים וילדות. הקסם הרע נעלם, החיוך של המכשף הרע נפל

 .קוקייה רצה לחברה הסנאי להביא לילדיו את האגוזים. את המכשף הרע ומסרו אותו למשטרה

 
 הציעו הצעות כיצד ניתן להציג ,כמו כן? פרטו לאילו מטרות אפשר להשתמש בסיפור עם ילדים: יםלמשתלמ

 .סיפור זה לילדים

 



  מודולה מתקדמת                               טיוטה �המספרים השלמים : םס היסודיי"התמקצעות מורי המתמטיקה בבתיה

אילני                            .                                                               ב10 מושג המספר                                       � היספירה ומני

 שלבים ברכישת הספירה: 1 ' מסדף מידע

 
תחילה הילד סופר מתוך ידיעת הצליל בלבד . הכרת סדרת המספרים הטבעיים מתפתחת באופן מדורג

 . נה של מחזוריות שיטת הספירה ועקרונות שיטת הספירהובהדרגה מתפתחת ההב, וסדר הספירה

.  אצל הילד הצעיר,  חלקים מרכזיים בתהליך רכישת הספירה ויצירת סדרת מספרים3 -ניתן להבחין ב

  Fuson, Richards & Briares ידי  -שלושת החלקים בסדרות המספרים אומתו במחקר שנערך על

המחקר .  לספור שוב ושוב ומהלך הספירה שלהם תועד במחקר זה התבקשו ילדים צעירים).1982(

 :פיהם מתקדם ילד במהלך הספירה שלו-מצביע על כך שקיימים שלושה חלקים עיקריים על

, אחת: לדוגמה). יציבה( ספירה תוך כדי אמירת קבוצת מילות מספר בסדר ובצורה עקבית � 1חלק 

 .יציב ומקובל שמהלך הספירה שלו הוא אם ילד סופר באופן זה נאמר. חמש, ארבע, שלוש, שתיים

.  ספירה תוך אמירת קבוצת מילות מספר בסדר השונה מהמקובל אך בדרגה גבוהה של עקביות� 2חלק 

,  שלוש, שתיים, אחת: לדוגמה, רוב הילדים ספרו עם השמטות. יציב ולא מקובל מהלך ספירה זה נקרא 

 .'עשרה וכו-שש, עשרה-ארבע, תשע, שמונה, שש, ארבע

לא תהליך זה נחשב כ.  ספירה תוך כדי אמירת קבוצת מילות מספר בסדר לא נכון וללא עקביות� 3חלק 

 . 13,16,19ובספירה חוזרת . 13,19,16,13,19:  ספר באופן הבא3.5ילד בן : לדוגמה. יציב ולא מקובל

 
 :בכל פעם הילד סופר מחדש, דוגמאות לספירה של ילד הכוללת את שלושת החלקים

, שבע עשרה, שש עשרה, ארבע עשרה, תשע, שמונה, שש, ארבע, שלוש, שתים, אחת •

 חמש, שלוש עשרה

, שש עשרה, חמש עשרה, שתים עשרה, תשע, שמונה, שש, ארבע, שלוש, שתים, אחת •

 שלוש עשרה, שבע עשרה

 ארבע עשרה, תשע,  שמונה, שש, ארבע, שלוש, שתים, אחת •

 אחת עשרה, תשע, השמונ, שבע, שש, ארבע, שלוש, שתים, אחת •

 אחת עשרה, שלוש עשרה, חמש עשרה, תשע, שמונה, שש, ארבע, שלוש, שתים, אחת •

 שתים עשרה, ארבע, שמונה, שש עשרה, שמונה, שש, ארבע, שלוש, שתים, אחת •

 שש, שתים, שלוש עשרה, תשע, שמונה, שש, ארבע, שלוש, שתים, אחת •

 שישים, לוש עשרהש, עשר, תשע, שמונה, שש, ארבע, שלוש, שתים, אחת •
 

ממצאי המחקר הצביעו על כך שתרגול נכון מביא לשיפור בספירה ויש לעבוד עם התלמידים על הספירה 

בבדיקות שנערכו . כדי שיוכלו לספור ברצף נכון יציב ומקובל גם במספרים גבוהים, בכל חלק בפני עצמו

ם ציינו מספר גדול יותר של ה. לאחר חמישה חודשים נמצא שחל שיפור במהלך הספירה אצל הילדים

גם אם , עוד התברר שהביצוע הטוב של הילד בעבר. מספרים ויותר ילדים ספרו בסדר המקובל והיציב

 . להיות הביצוע הקבוע שלו,  חודשים5הפך עתה לאחר , הוא לא היה יציב וקבוע

 ,הספירה מבינים את העיקרון שבתהליך 6-4.5ממצאי המחקר מצביעים על כך שילדים בגילאי 

ולכן ידעו לספור נכון באותו אופן גם בעשרות ,  חוזרים על עצמם בתוך כל עשרת9 עד 1 -המספרים מ

אך לא ידעו את , ) 39.………32 ,31 ,30 הם ספרו30כשהתבקשו לספור מהמספר : לדוגמה(הבאות 

).  ' וכו41 ,40 ,39: לדוגמה(הסדר הנכון במעבר לעשרת הבאה 
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  עקרונות ברכישת המנייה:2 ' מסדף מידע
 

 היבט כמותי של המספר

היא מתרחשת , הבנת ההיבט הכמותי של המספר היא היכולת לראייה כמותית וכוללת של המספר

הבנה כמותית תאפשר לו לבטא . כאשר הילד מבין את מערכת המספרים ופועל בה מתוך הבנה כמותית

וליישם את ההבנה כדי לייעל את , יכי אומדן ובקרה תוך כדי פעילותלהפעיל תהל, כמויות בצורות שונות

 . פעולות החישוב

הילד הצעיר מתחיל לגבש הבנה כמותית כאשר הוא מבין שהעצם האחרון בסדר הספירה מבטא את 

וכאשר הוא מבין את קביעות המספר הבאה לידי ביטוי בשימור ובהבנת הרכב , עוצמת הקבוצה כולה

ערכית בין שם מספר לעצם ובהתאמה -וקדם להבנה זו היא היכולת למנות בהתאמה חדתנאי מ. המספר

בפרק זה נדבר על עקרונות המנייה ועל החשיבות של תהליך . ערכית בין עצם לבין מספר כמויות-חד-חד

 . המנייה לפיתוח הבנה כמותית

  

 עקרונות ברכישת המנייה 

ילדים בדרך כלל . המשמעות הכמותית של המספריכולת המנייה מתפתחת במקביל להתפתחות הבנת 

כשההתפתחות היא תקינה הילד לומד . ערכית בגבולות המספרים אותם הבינו-מונים בהתאמה חד

וכך הוא רוכש לעצמו כלי להבנה של , למנות בהתאמה גם במספרים גדולים שעדיין אינם בתחום השגתו

והוא הופך ,  מדידה המאפשר לו להגיע לחישובבהדרגה מגלה הילד שהמנייה היא אמצעי. הסביבה שלו

מניפולציות אלה מקדמות אותו . בביצוע מניפולציות במספרים, באופן ספונטני ועצמאי, להיות פעיל

לאחר שהילד עבר תהליך של הכללה , בשלב מאוחר יותר.  מוחשי-בהבנת מושג המספר הכמותי 

 .בסמליםוהפשטה הוא יוכל להביע את המהלך גם בחישוב מופשט 

מציינות חמישה עקרונות שעל ילדים להבין ) Gelman & Galistel ,1978(החוקרות גלמן וגליסטל 

 :העקרונות אותם מציעות גלמן וגליסטל הם.  בתהליך רכישת המנייה, ולבצע באופן הדרגתי

  ערכית-חד-התאמה חד -עיקרון ראשון 

 ).נגיעה בכל חפץ(נערכת התאמה של מספר אחד לחפץ אחד 

 : מרכיבים2עיקרון זה מכיל את התיאום בין 

החפצים צריכים . הילד צריך להפריד בין החפצים שנמנו כבר והחפצים שעדיין לא נמנו:  הפרדה. א

 .מקבוצת החפצים שלא נמנו אל קבוצת החפצים שנמנו) פיזית או מנטלית(לעבור 

.  נה והשם לא יכול לחזור על עצמוהילד צריך לתת לכל חפץ שם מספר שו, בכל התאמה: נתינת שמות. ב

ילדים נוהגים להצביע על כל חפץ כדי לעזור להפריד בין החפצים שנמנו לאלה שעדיין לא , בדרך כלל

 .נמנו

 :ערכית הן-חד-הטעויות מקובלות בהתאמה חד

הילדים מציינים שם : לדוגמה, ערכית-ה חדנגיעה או ספירה ללא התאמ: טעויות בהפרדה •

, או אומרים שני מספרים ונוגעים בעצם אחד, ים בשני עצמים בזה אחר זהמספר אחד ונוגע

 .או דילוג על אחד העצמים

 .נתינת אותו שם פעמיים, לדוגמה:  טעויות ביצור השמות •

הילד לא מפסיק לתת שמות כשהוא כבר גמר : לדוגמה:  המרכיבים2תיאום בין -אי •

 .הצבעהאו נתינת שמות בקצב אחר מה, להצביע על כל החפצים
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  )יציב(יצירת סדר מספרים קבוע  -עיקרון שני 

הילד ייחשב כמי שמבין . סדר המספרים צריך להיות יציב כך שניתן יהיה לחזור עליו במניות שונות

בתנאי , )למשל מלים שהוא המציא(עיקרון זה גם אם הוא מייצר מלים לא סטנדרטיות כשמות מספר 

הילד ייחשב כמבין את עיקרון היציבות גם אם יש ,  כמו כן.שהוא משתמש בהן בכל פעם בסדר קבוע

 .דילוגים בסדר הספירה אך הסדר הוא עקבי

ובשלב מאוחר יותר הילד , 13 או 12בסדר הנכון עד ) בלי חפצים(יש חשיבות רבה לכך שהילד ידע לספור 

בתוך כל עשרת  1-9את הסדרה . (יבין את סדר ייצור המספרים באופן שיטתי במערכת המספרים שלנו

 .)ואת סדר הספרות

 ) קרדינליות( הבנת מספר מונה - עיקרון שלישי

חשוב שהילד יבין שהמספר האחרון שנתן במנייה הוא בעל משמעות מיוחדת מאחר והוא מייצג את 

בכדי להגיע . שלב זה ברכישה נחשב כשלב רכישת המספר הקרדינלי.  של כל הקבוצה) העוצמה(הכמות 

שני העקרונות (הילד קודם צריך לתפוס את המספר כפעולה ,  המושג המתמטילהבנה מלאה של

עיקרון (רק לאחר שליטה טובה בתפיסת המספר כפעולה הוא יוכל לתפוס אותו כאובייקט ).  הראשונים

 .שלפעולת המנייה יש תוצר, הוא יבין"  ?כמה יש כאן "-כשנשאל את הילד ).  העוצמה

 מהילדים לא השתמשו בחוק הקרדינלי ולא 30%כי , נמצא, 4-2ילאי במחקר שבדק ילדים צעירים בג

הם , "?כמה יש"כאשר שאלו אותם .  הבינו שהמספר האחרון בסדר המנייה מייצג את גודל כל הקבוצה

הם , "?אז כמה יש"אך כאשר נשאלו שוב , מנו וציינו את שם המספר האחרון בסדר הספירה כתשובה

 .החלו למנות שוב

  הבנת המספר כעצם מופשט-יעי עיקרון רב

עיקרון זה רואה מנייה כרעיון , שלושת העקרונות הראשונים היו עקרונות הקשורים בביצוע מנייה

חשוב שהילד יבין שלגיטימי למנות כל . מופשט שיכול להיות מיושם לכל קבוצה או אוסף של כמויות

קבוצות , ים מסוגים שוניםחפצ, את המספרים עצמם, דברים שממציאים, חפצים: מיני דברים

 ).מעורבות(קבוצות הטרוגניות , )אחידות(הומוגניות 

   ההבנה שאין חשיבות לסדר המנייה-עיקרון חמישי 

כל עוד נשמר העיקרון שכל חפץ , מכיוון שלא חשוב מאיזה חפץ מתחילים לספור ומהו סדר הספירה

 . נמנה פעם אחת בלבד

 :עקרונות הבאיםבשלב זה על הילד להבין את ה, כלומר

 ".שניים"או " אחד"העצם הנמנה הוא חפץ ולא בהכרח  .1

אחרי . ההצמדה של שמות מספריים היא שרירותית וזמנית ולא תכונה השייכת לחפץ מסוים .2

 .המספר אינו שייך יותר לחפץ, שהמנייה נגמרת

אה מימין התוצ. כלומר תוצאת המנייה היא אותו דבר בלי חשיבות לסדר שבו מונים, סדר המנייה .3

 .לשמאל או משמאל לימין היא אותה תוצאה

זמני של -וצריך להסיק את הקיום הבו, כדי למנות חייבים לייחס כל יחידה ליחידות שלפניה, כמו כן

 .היחידות שנמנו מרצף תהליכי המנייה הקודמים
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 המקרה של ליאת: 3 ' מסדף עבודה
 

 : מטרות הפעילות

 .זיהוי עיקרון המנייה בתגובת התלמיד למשימה •

 .התאמת דרכי התערבות לשלב בו נמצא הילד •

 

 :מהלך הפעילות

במה היא , תארו מה היא יודעת, הסבירו את הפעילות של ליאת,  פעילות שביצעה ליאתרלפניכם תיאו. 1

 .היא שולטת) לפי גלמן(והסבירו  באילו עקרונות של המנייה , מתקשה

 

 יאתמה ניתן ללמוד מתגובתה של ל השאלה ותגובתה של ליאת

 ?כמה כוכבים בציור: שאלו את ליאת

וקראה , ליאת הצביעה על הכוכבים המצוירים בדף

 :בשם המספרים

1   2   3   4   5

 

 

 

 ?וכמה כוכבים בציור הבא: ליאת נשאלה .2

ליאת הצביעה על כל אחד מהכוכבים      

 :וקראה בשם המספרים על פי סדר, המצוירים

1
2

3

4 5
 

 

 

ליאת ? כמה כוכבים יש,  ליאת שניתשאלו את

וקראה , הצביעה שנית על הכוכבים  המצוירים

 .בשם כל אחד מהמספרים לפי סדר

 

 

 

העוסקות בפיתוח מושג המספר ומערבות תהליך , "עוד מעט חשבון"אתרו פעילויות מתוך המאגר . 2

והתאימו אותן פי העקרונות בהתפתחות המנייה שהוצגו לעיל -נתחו את המשימות על. מנייה

לשנות לדרג ולהתאים אותה , ניתן לבחור כל פעילות העוסקת במנייה. לתיאור הקושי של ליאת

 .לשלב בו נמצאת ליאת
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                               . 50407'  מס-" בשורה או במעגל"נדגים בעזרת הפעילות 

 

 

 

ליאת עדיין לא . לי בו היא מתקשהבעזרת פעילות זו ניתן לפתח אצל ליאת את הבנת המספר הקרדינ

וששם המספר האחרון אליו הגיעה בסדר המנייה , הבינה שתהליך המנייה הוא האמצעי למדידת הכמות

ליאת . א תנאי להבנת המספר בהיבט כמותיהבנת המספר הקרדינלי הי. מייצג את הכמות בקבוצה כולה

במהלך הפעילות . ברכישת מושג המספרלא תוכל לפתח הבנה כמותית של המספר מבלי לעבור שלב זה 

כל פעם , דנים בגודל הקבוצה ובכך שאין צורך להתחיל ולמנות את מספר החברים בכל קבוצה

במהלך השיחה יש להוביל את ליאת למסקנה ולהכללה . מאחר וגודל הקבוצה לא השתנה, מההתחלה

 . להשהעצם האחרון אליו הגיעה בתהליך המנייה מייצג את גודל הקבוצה כו
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