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 המספרים השלמים

 מודולה מתקדמת

 
 

 רציונל

בעולם המספרים . מספריםהעיסוק המרכזי בהוראת מתמטיקה בבית הספר היסודי הוא עולם ה

 .והיחסים ביניהם, פעולות החשבון בין מספרים, כוונתנו למספרים

 

הסדר ביניהם , שהמורים המתמקצעים מכירים את שמות המספריםהיא הנחת היסוד שלנו 

 מכירים את המבנה העשורי וערך הםאנו מניחים ש, כמו כן. והייצוג שלהם בספרות ערביות

 .המקום

, הפעולות והיחסים שביניהם, ם יעמיקו את ידיעותיהם במספרים השלמיםבקורס זה המורי

קשיים שקיימים , ויכירו דרכי עבודה עם תלמידים, )בעזרת אלגברה(יכלילו רעיונות מתמטיים 

 .והיבטים מחקריים מהספרות המקצועית, ברעיונות מסוימים

 
 
 מטרות  

 ;רות למספרים השלמיםומיומנויות הקשו, מושגים, העמקה מתמטית בנושאים .1

 ;הרחבות של רעיונות ותכונות המאפשרות פעילויות חקר והכללות אלגבריות .2

תגבור ,  תוך התמקדות בדרכי הוראה דיפרנציאליות,העמקה דידקטית של הנושאים השונים .3

 ;העשרה לתלמידים מתקדמים, לתלמידים מתקשים

דידקטיים של הרעיונות -יכו עם הספרות המקצועית העוסקת בהיבטים פסהיכרות .4

 ;המתמטיים

וניתוח סיטואציות שהמורים התנסו , התנסות בהפעלה בכיתה של רעיונות שטופלו במודולה .5

  .1ןבה

 
 
 

                                                 
 יכולות ל"הנמודולה הגם במסגרת  ". מספרים ופעולות"ספריים - פעילות זו תתקיים במסגרת מודולה לצוותים בית1

 .  תהלהתקיים פעילויות הקשורות להפעלה בכי
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 כללי מבט - מספרים שלמים
 
 

  שעות28 �מודולה מתקדמת 

 )'  ש2(ה יספירה ומני .1

 

 )' ש10(שיטת הפוזיציה המבנה העשורי ואלגוריתמים . 2

 , 10י חזקות של "ייצוג ע, ערך מקום

, הקשר שבין המבנה העשורי לבין אלגוריתמים חישוביים, כרות עם מודלים שוניםיה

כרות יה: אלגוריתמים אלטרנטיביים ואלגוריתמים מקובלים, ות חשבוןארבע פעול

 .אומדן, חוקי פעולות, סדר פעולות, והצדקה

 )' ש4(תכונות המספרים . 3

הקשר שבין המבנה העשורי , סימני התחלקות, מספרים פריקים, מספרים ראשוניים

 .גורמים ומחלקים של מספר, חזקות ,"סימני ההתחלקות"ל

 )' ש2(ם שליליים מספרי. 4

 ,כרות אינטואיטיביתיה, הרחבת תחום המספרים

 .הגדרת הפעולות תוך שמירה על העקביות

 )' ש8(סיטואציות בעיה . 5

התמקדות , קישור בין פעולות בין מספרים לבין משמעויות וסיטואציות שונות

 , בהיבטים הלשוניים של ניסוח בעיות

 .      למודלים מתמטיים)  מילוליותבעיות(עיבוד סיטואציות מעוגנות הקשר

 .הכללות ומגוון של אסטרטגיות פתרון, מיצוי אפשרויות, בעיות המעודדות חקר

היקף העיסוק בנושא זה יהיה בהתאם ליכולת הקבוצה הלומדת   (הרחבות. 6

 )והתמחות מורי המורים

 ,)שדה, חבורה, אקסיומות פיאנו(היבטים מתמטיים 

 . היסטוריים הקשורים להתפתחות המושגים שנדונו במודולההיבטים פילוסופיים או

 )' ש2(מבחן . 7
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  מודולה מתקדמת-מספרים שלמים  
 

 1המלצות ודוגמאות, דידקטיקה תכנים נושא

 
  מנייהספירה ו. 1

 )' ש2(

 
 מנייהתפיסות בהתפתחות יכולת ספירה ו

 של ילדים

(Gelmann, 1978) (Wynn,1990,1992) 
 ,שיטת הפוזיציה. 2

המבנה העשורי 
  ואלגוריתמים

 )' ש10(

י חזקות "ייצוג ע, ערך מקום −
 : 10של 

הבחנה בין שיטת הפוזיציה 
 .לבין המבנה העשורי

 

 עיסוק ודיון בבסיס �לבחירה  −
 כאמצעי להבנת 10 -שונה מ

 .המבנה העשורי
 

 ידי-עלייצוג מספר טבעי  −
 .10חזקות של 

כרות עם מודלים שונים יה −
כמויות , ציר המספרים: כגון

כמויות מאורגנות , בתפזורת
תבניות , )10קבצים של במ(

 .'וכו, ליי

ארבע פעולות החשבון  −
במספרים שלמים לא שליליים 

 .)כפל וחילוק, חיסור, חיבור(

אלגוריתמים חישוביים  −
והקשר בין האלגוריתמים לבין 

 .המבנה העשורי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בהבחנה בין שיטת הפוזיציה לבין המבנה 
העשורי  מומלץ לנתח   דוגמאות בסיסיות 

מקיימות ; לשיטות המקיימות את השניים
לא מקיימות אף אחד ; רק אחד מהשניים

 . מהשניים
 

ן בשיטות השונות לכתיבת מספרים הדיו
מספר :  לאור מספר קריטריוניםהיהי

נוחיות , נוחיות החישובים, הסימנים
 .ובסיס, ערך מקום, בקריאה

 
מומלץ להתייחס לקשיים שיש לתלמידים 

 וערך המקום, בתפיסת המבנה העשורי

(Gelmann,1978; Fuson,1990; 
Carpenter,1982) 

 
כונות דידקטיים ובתהיבטים דיון ב

מה . המספרים המודגשות בכל מודל
 .המגבלות והיתרונות של כל מודל

 
שברים (בהרחבה למספרים רציונליים 

 תהיה הסתכלות נוספת על )רונייםעש
 .  המודלים והייצוגים שנותחו במסגרת זו

  :דוגמאות
 בצעו פעולה אחת 7895על צג מחשבון כתוב 

 הציעו .9 -כך שספרת המאות תשתנה ל
 .ות שונותאפשרוי

הקישו ": מחשבון המקולקל"פעילויות ה
 במינימום הקשות כאשר 898את המספר 

 .-,  +0,1במחשבון פעילים רק המקשים 

לדעת לבצע ולהצדיק את האלגוריתמים 
 .הסטנדרטיים בארבע פעולות החשבון

לדעת לנתח ולהצדיק אלגוריתמים 
 .אלטרנטיביים

 ידי-עללדעת לנמק כל שלב במהלך פתרון 
 .ימוש בחוקים המצדיקים אותוש

 

 

                                                 
מרכז המורים " מאמרים מתוך אוסף המאמרים המופיע באתר של 4-3המורים המלמד מודולה זו לבחור -על מורה 1

 http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/index.htm" י והקדם יסודיודך היסהארצי למתמטיקה בחינו
    ."בעיות מילוליות"ו" עקרונות וגישות בחינוך מתמטי", "מספרים ופעולות: "בסעיפים" מאמרים וכתבי עת "מדורב

 יעה רשימה  בעמוד האחרון בתיאור מודולה זו מופ .מאמרים אלו יינתנו ללומדים כקריאת חובה של ספרות מחקרית
 והפניה למספר אתרי אינטרנט הכוללים מבחר פעילויות , המיועדת למורי המורים) באנגלית(ביבליוגרפית 

 . וסימולציות מעניינות שיכולות להעמיק ולגוון את הוראת המודולה
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 1המלצות ודוגמאות, דידקטיקה תכנים נושא

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

אלגבריות " הוכחות"הכללות ו −
 לכל הנושאים

 
 

 

 

 סדר פעולות וחוקי פעולות  −
 

 

 

."שומרי שקילות"לדעת להראות שהשלבים 
לדעת את המשמעות של כל צורת 

לדעת מה משמעות : בחילוק, הלדוגמ.ייצוג
 ידי-עללדעת להציג את המחולק , השארית

 : הבדוגמ(והשארית , המחלק, המנה

) 5(160 = 2085:13 

 )160·13+5  -המחולק שווה                       ל

:  של שגיאות אופייניותהיכרות
 28:   כמו, אלגוריתמיות

                                   17+ 
                               315 

כפל תמיד מגדיל וחילוק :  כמו,או מבניות
תוך התעלמות מתחום (תמיד מקטין 

 ).המספרים הנדון
 

 בעיות אלגבריות המבוססות על הצגת מספר
 :  כגון10 כסכום חזקות של 10על בסיס 

a·100+b·10+c  
 

הגדרת חוקי הפעולה וסדר הפעולות לשימור 
 .חד ערכיות התשובה

 
חוקי סדר פעולות החשבון ניתן " גילוי"ל

להשתמש בפעילות חקר בהשוואה בין 
התוצאות המתקבלות במחשבון מדעי 

 ". פשוט"ומחשבון 
 

ות פעול, הקשר שבין הפעולות השונות
 .הפוכות

 

) פילוג, קיבוץ, חילוף(פירוט החוקים 
 .מוש בהם בפתרון תרגילים או בעיותהשי

 ."פ"פתרון בע"שימוש בחוקי פעולות ל

דוגמאות לחקר נכונות תהליך הפתרון 
 ,למשל, והחישובים בעזרת חוקי פעולות

 :האם נכון ש

               36·25 = 36·100:4

                   17·21=17·20+1

 
.ונמקו, בדקו

במסגרת זו ניתן לשלב . חקר בלוחות פעולה
חקר לוחות פעולה לגבי הפעולות המוכרות 

".מומצאות"ופעולות 

.הקשר בין שימוש בחוקי פעולות ליישומים
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 1המלצות ודוגמאות, דידקטיקה תכנים נושא

 
    ניםאומד −

 

 

 

 

 
 בסיטואציות בעיה
 על  Schlieman (1988)מומלץ מאמר של 

שר בין ידיעת חוק החילוף לבעיות מחיי הק
 .יום-היום

 
 רצוי לשלב בתוך הוראת כל יםאומדנ

 .הנושאים שלעיל
לפני ( משמשים כצפי לתשובה יםהאומדנ
 ,)הפתרון
 �י לשיפוט תשובות שהתקבלו כאמצע
 .יומיים-ובהקשרים יום, בקרה

  
רצוי לשלב בהוראת כל הנושאים  

 הקודמים
Operation Sense
Number Sense
Structure Sense

 
 :דוגמאות

Operation Sense
 1710 = 30·57                                  נתון כי
� ; 60·57 ; 30·59                  כמה הם.?  

 
Number Sense

20 = ? : 5892                                  נתון כי 
  ?לכמה בערך שווה המחלק

 
Structure Sense 

 139=278:2=278:10:5        : חמוטל פתרה
556=2·278=10:5·278           :שירלי פתרה

 .הסבירו

 

 תכונות המספרים  . 3

 )' ש4(
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 מספרים ראשוניים −

 מספרים פריקים −

 )מחלקים של מספר(גורמים  −

 כפולות −

לקשר (סימני התחלקות  −
ת על סמך המבנה להוכחו
   ).העשורי

 חזקות −

 

 

:  והגדרה של המושגים השוניםהיכרות
, מכפלה, גורם, מספר פריק, מספר ראשוני

 ,  מחלק
 כלא ראשוני 1הסבר הבחירה להגדיר את 

 .וכלא פריק
  

, סימני ההתחלקות ינומקו על סמך כפל
לנושא חשיבות . והמבנה העשורי, חיבור

הכתיבה של במידה ומקשרים אותו לצורת 
להרחיב . המספרים בשיטה העשורית

להוכחות של טענות אריתמטיות פשוטות 
מכפלה של שלושה :  כגון,בתורת המספרים

 .וכדומה, 6 -מספרים עוקבים מתחלקת ב
 

 עם קשיים של תלמידים במושגים היכרות
הקשורים לראשוניות פריקות וסימני 

ניתן להשתמש Zazkis)   ,  1998(התחלקות 
אות אלו לדיון במשמעות ההוכחה של בדוגמ

כדאי להרחיב להצגה . טענות אריתמטיות
 . אלגברית

 ,לופיתיהחזקה כפעולה בינארית לא ח
 . במעריך1, 0

שורש : לחזקה יש זוג פעולות הפוכות
למציאת הבסיס ולוגריתם למציאת 

  .מעריךה
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 1המלצות ודוגמאות, דידקטיקה תכנים נושא

  מספרים שליליים. 4

 )'ש 2(

 הרחבת תחום המספרים −

 איטיבית אינטוהיכרות −

  הפעולות בין המספרים  −

 

 אינטואיטיבית עם המספרים היכרות
:  כגון,השליליים ושימושים בחיי יומיום

 .ועוד, גובה מעל פני הים, טמפרטורה

הצגת המספרים השליליים על ציר 
 .המספרים תוך הצגת יחס הסדר

הפעולות תוך שמירה על העקביות בתכונות 
 .הפעולות

 

  סיטואציות בעיה. 5

 )' ש8(

בעיות יכולות להיות מוצגות במגוון 
, מספרים, תמונה, טקסט: דרכים
 .גרפים 

הבעיות נבדלות זו מזו ברמות 
המורכבות נובעת ,  מורכבות שונות

מהיבטים , מהיבטים מתמטיים
ומהיבטים הקשורים , לשוניים

לניתוח והבנת הסיטואציות 
 .המתוארות

 
חלק מהבעיות קשורות לפעולות 

 ,ולמשמעויות שונותהחשבון 
 כפל לבעיות של חיבור :לדוגמה
, לבעיות השוואה כיפלית, חוזר

לבעיות של מכפלה קרטזית 
, נפח, חישובי שטח(

 יש חשיבות .)קומבינטוריקה
להתנסות בפתרון מאגר מגוון של 

-דו, שלביות-חד(בעיות מילוליות 
תוך ניתוח ) שלביות-רב, שלביות

הקשיים ורמת המורכבות של 
ות השונות והקשיים הקיימים הבעי

 .אצל ילדים
 

יש חשיבות בהתנסות ,  כמו כן
במגוון של בעיות המזמנות מגוון 

, מיצוי אפשרויות: אסטרטגיות כמו
בעיות , הכללה, חשיבה לאחור

אילוצי "יש לקחת בחשבון בהן ש
ובעיות המזמנות קשר בין , "חיים

 .תחומים שונים במתמטיקה
 
 

 

 בהוראת נושאים גםרצוי לשלב נושא זה 
 .קודמים וגם לעסוק בו באופן ממוקד

 
 

-למורי המורים מומלצים מאמרים פסיכו
 :         נושאיםדידקטיים העוסקים ב

, ידע עולם, השפעתם של ידע מתמטי
והתפתחות קוגניטיבית על דרוג הקושי של 

  :"בעיות חיבוריות"
Nesher, Greeno, Riely (1982) 

 :כפליים שוניםבעיות הקשורות למבנים 
Vergnaud (1988) 

הקשיים הקיימים כתוצאה מהידע הקודם 
 :של התלמידים

Fischbein et al (1985) 
בעיות מילוליות שבמהלך פתרונן יש להביא  

:בחשבון אילוצי מציאות  
Reusser & Stebler (1997) 

 עם היבטים כלליים של פתרון היכרותו
:  בעיות  

Lester (1994)   
 

עיות המזמנות מבחר דוגמאות לב
 :אסטרטגיות

   : לבעיה המזמנת חקר תכונותדוגמה
 ילדים כך 5 - אגוזים ל100איך אפשר לחלק 

 ?זוגי של אגוזים-שכל אחד יקבל מספר אי
 

 : לבעיה המזמנת מיצוי אפשרויותדוגמה
  __1 4__:  ספרתי4נתון מספר 

בכמה דרכים שונות אפשר להשליים את 
 ?3 -לק בספרותיו כך שהמספר יתח

 
 לבעיה המקשרת בין תחומים שונים דוגמה

 :במתמטיקה
הציעו דרכים שונות לחלוקת , נתון מלבן

בדקו , המלבן לארבעה חלקים שווי שטח
בכל חלוקה שהצעתם האם גם ההיקף של 

 .כל אחד מהחלקים שווה
 

 לבעיה שיש להתייחס בה גם לאילוצי דוגמה
 :מציאות

. 49עמוד  והסתיים ב24הפרק התחיל בעמוד 
 ?כמה עמודים יש בפרק
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 1המלצות ודוגמאות, דידקטיקה תכנים נושא

במידה ונותר (הרחבות . 6
 בהתאמהוזמן 

לאינטראקציה שבין 
-הקבוצה ומורי

 )מוריםה
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : ייםהיבטים מתמט −
, חבורה, אקסיומות פיאנו

 שדה

 היבטים פילוסופיים −

 היבטים היסטוריים −

  

 
תוך הבלטת העובדה (אכסיומות פיאנו 

 ).ורפיותשקיימות מערכות איזומ
 היבט מתמטי שנותן מסגרת -שדה , חבורה

, חילוף: קונספטואלית לעיסוק בחוקים
 ,פילוג, קיבוץ

, איבר יחידה, איבר הופכי: במושגים
 .פעולות הפוכות, סגירות

 )1 - וב0 -באופן מיוחד טיפול ב(
במסגרת זו ניתן להציג את הרחבת עולם 

" חוץ מתמטי"קשר לצורך בהמספרים 
 ." מתמטיתוך"וצורך 

 
או ההיבטים /פילוסופיים והאת ההיבטים 

פי -ההיסטוריים יבחרו מורי המורים על
 .תחומי התמחותם

 

 

 

 

 :הערה כללית

 :מהלך ההוראה במודולה זו כולל ארבעה היבטים מרכזיים

 ;היחסים ביניהם והמבנה העשורי, מערכת המספרים. א

 ;אלגוריתמים של פעולות החשבון ותכונותיהם. ב

 ;)פילוג, קיבוץ, חילוף, סדר(חוקי פעולות . ג

 .)מהמציאות ומהמתמטיקה(סיטואציות בעיה . ד

 . מומלץ שארבעת ההיבטים יילמדו באופן משולב ותומך זה בזה

 . הצגנו לעיל את התחומים השונים בנפרד על מנת להדגיש ולפרט את כל אחד מהתחומים
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 : מומלצת לקריאה למורים המשתלמיםת מקורותרשימ

 : אתר מאמרים מתוך המבחר הקיים ב4 � 3

htm.index/il.ac.haifa.6k-mathcenter://http     
 ,"מאמרים וכתבי עת "מדורב

 ".  בעיות מילוליות"ו" עקרונות וגישות בחינוך מתמטי", "מספרים ופעולות: "בסעיפים

פי ההדגשים שיבחר לתת במהלך הוראת - על, המורים מראשהעשה בידי מוריאמרים תבחירת המ

 .המודולה

 

 : מומלצת למורי המוריםת מקורותרשימ

Carpenter, T. P., Moser, M. J., & Romberg, T. (1982). Addition and subtraction: a 
cognitive approach. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 

) וחיסור ובעיות מילוליותחיבור(  
 
Fischbein, E., Deri, M., Nelo, M.S.,& Marino, M.S.(1985). The role of implicit 

models in solving verbal problems in multiplication and division. Journal 
for Research in Mathematics Education,16 (1), 3-17. 

)יציות וקשיים אינטוא�פתרון בעיות כפל (  
 
Fuson, K.C. (1990). Conceptual structures for multiunit numbers: Implications for 

learning and teaching multidigit addition, subtraction and place value. 
Cognition and Instruction Journal. 

) ספרתיים וערך מקום-מספרים רב(  
 
Gelman, G. (1978). Counting in the preschooler: what does and does not develop. In 

R.S. Siegler (Ed.), Children thinking: what develops. NY: Lawrence 
Erlbaum. 

)מנייהראשית הספירה וה(  
 
Lester, F.K. Jr. (1994). Musing about mathematical problem-solving research 

1970 � 1994. Journal for Research in Mathematics Education, 25 (6),     
660-675. 

)מבט כללי על המחקר בבעיות מילוליות(  
 
Nesher P., Greeno, J. G.,& Riley, M.S.(1982). The developmental of semantic 

categories for addition and subtraction. Educational Studies in Mathematics, 
13, 373�394. 

)בוריותיהיבטים קוגניטיביים של פתרון בעיות מילוליות ח(  
 
Reuser, K., & Stebler, R. (1997). Every word problem has a solution � The social 

rationality of mathematical modeling in schools. Learning and Instruction, 7 
(4), 309�327.  

)אותמתמטיקה ומצי(  
 
Schliemann, A.D., Araujo, C., Cassunde, M.A., Macedo, S., & Niceas, L. (1998). Use 

of multiplicative commutativity by school children and street sellers. Journal 
for Research in Mathematics Education, 29(4), 422-435. 

http://mathcenter-k6.haifa.ac.il


 19

)ספרי-תי ידע עולם וידע ב�חילופיות בכפל (  
 
Vergnaud, G. (1988). Multiplicative Structure. In J. Hiebert, & M. Behr (eds.), 

Number Concepts and Operations in the Middle Grades, (pp. 141-161).  
Lawrence Erlbaum. 

)מבנים כיפליים(  
 
Wynn, K. (1990). Children's understanding of counting. Cognition, 36, 155-193. 

)מנייהראשית הספירה וה(  
Wynn, K. (1992). Children's acquisition of the number words and the counting 

system. Cognitive Psychology, 24, 220-251. 

)מנייהראשית הספירה וה(   
 
Zazkis, R. (1998). Odds and ends of odds and evens: an inquiry into students' 

understanding of even and odd numbers. Educational Studies in 
Mathematics 36, 73-89. 

)זוגיות-זוגיות ואי(   
 

 
:אתרי אינטרנט מומלצים  

http://www.cut-the-knot.org/algebra.shtml 

http://illuminations.nctm.org/swr/list.asp?ref 

http://www.mathforum.com/students/elem 

http://online.edfac.unimelb.edu.au/485129/wnproj/main.htm 
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http://online.edfac.unimelb.edu.au/485129/wnprohj/main.htm

