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 הנחיות למורה: (1) להכללות מפעולות

 ת הפעילות:ומטר

-Openיצירתיות בקרב התלמידים בעזרת בעיה פתוחה ) לפתח ולעודד ןהת פעילות זו ומטר

start ו-Open-end  )עבור מספר סופי של  יםבה את כל הפתרונות האפשרי למצוא שיש(

של קשרים בין  זיהוימוקד הפעילות הוא  , תוך חשיבה על אסטרטגיות שונות לפתרון.(פתרונות

 דוגמאותוהכללה מה ,בתחום העשרת וחיסור חיבור פעולות בעזרתספרתיים -חד 1מספרים

הפעילות מאפשרת לדון במוסכמה לגבי  2.הזוגיים המספרים של תכונותיהםהמרובות לגבי 

 סדר עריכת פעולות החשבון, על פיה, פעולות החיבור והחיסור מקובצות משמאל לימין. 

בדיקה שיטתית  לערוךבמסגרתה יש ש ,קומבינטורית חשיבה הואמוקד נוסף של פעילות זו 

ותו של הבעיה. על אף מורכב שלאשר מאפשרת לחשוב ולמנות את כל הצירופים האפשריים 

 ,אופן חשיבה זה עבור תלמידים צעירים, הוא מעודד מאפיינים של חשיבה יצירתית )למשל

 חשיבה מסתעפת ושטף( ומכאן חשיבותו בהקשר זה. 

 

חשיבה זוגי, הכללות, חשיבה מתמטית, מספר , חיסור, הכרת המספרים, חיבורמפתח:  מילות

 קומבינטורית.

 :הפעלתה ואופן הפעילות התאמת

 . ב-אפעילות זו מתאימה לתלמידים בכיתות 

, או כשיעור העומד בפני עצמו. הזוגיים המספרים בנושאלהציע כפעילות פתיחת שיעור  אפשר

ההגדרות  ה שלובחינמומלץ לעשות זאת לאחר התנסות בעזרת אמצעי המחשה שונים 

 בזוגות(. נתונה חפצים קבוצת , ניתן לסדר ה)לדוגמ 'זוגיות'האינטואיטיביות של המונח 

עם  לאפשר לתלמידים לעבוד על הפעילות בזוגות או בקבוצות קטנות כדי לעורר שיח. מומלץ

לעבוד על הפעילות גם ביחידים. בסיום הפעילות מומלץ לסכם את התשובות  אפשרזאת, 

אשר אינן שומרות על סדר  דוגמאותלהציע  את התלמידיםהשונות בדיון כיתתי, ולעודד 

  מספרים קבוע. 

  

                                                           
הם אובייקטים שונים  4-ו 3, 2, 1ספרתיים -ולא תו בודד. המספרים החד לציון כמותבפעילות זו המספר משמש  1

 (. 12יחדיו למספר  2-ו 1ולא לצרף למחרוזת תווים היוצרת מספר חדש )למשל, לצרף את  ,לסכוםשיש 
אפשר ליצור תרגילים שתוצאותיהם יהיו שליליות. נתייחס לאפשרות זו  נשים לב לכך שעל פי הנחיות המשימה, 2

 בהמשך ההנחיות למורה. 
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 הפתרון מהלך

 שונים תרגילים כתיבתא':  סעיף

תלמידים שאלות לגבי תרגילים בעלי סדר שונה של יעלו תכן כי כבר בשלב זה של הפעילות יי

שונה מהתרגיל  4-1+2+3מיקום המספרים המחוברים והמחוסרים. למשל, האם התרגיל 

 . אם נושא זה עולה, יש לעודד את הדיון בו. 4+2+3-1

סדר שונה של מיקום המספרים כאל  שיש להם תרגיליםמתייחסים אל  שאם לכך לב נשים

אפשריים שניתן ליצור על  תרגילים 15 קיימים(, אזי 1+3+2+4 -ו 1+2+3+4 למשל,זהים )

גדולות או שוות לאפס,  שתוצאותיהםתשעה  אלו תרגילים ביןבסיס הכללים שנקבעו בפעילות. 

, יותשליל םתוצאותיה תרגילים אשרתלמידים יציעו במקרה ש. תושליליושישה שתוצאותיהם 

לא יודעים להתמודד עם  אנחנולהסביר להם שבשלב זה  אפשרבלי לדעת איך לפתור אותם, 

קומות. קומת ארבע בבניין : במקרה זה, כדאי להציע דוגמה מוחשית )למשלתרגילים אלו. 

(. קומות?ארבע , האם אוכל לרדת במעלית שנייה. אם אהיה בקומה אפסקומה  אהקרקע הי

 . מדויק באופןתלמידים תרגילים מהסוג הזה, ואף יפתרו אותם יציעו  שבותכן מצב יעם זאת, י

 :הם תרגיליםה

 גדולות או  שתוצאותיהם תרגילים

 שוות לאפס

 שליליות שתוצאותיהם תרגילים

 2+3-4-1=0 

 1-2-3+4=0 

 1+2+3+4=10 

 1+2+3-4=2 

 1+2-3+4=4 

 1-2+3+4=6 

 2+3+4-1=8 

 2-3+4-1=2 

 3+4-1-2=4 

 1+2-3-4=-4 

 1-2+3-4=-2 

 1-2-3-4=-8 

 2-3-4-1=-6 

 3-4-1-2=-4 

 4-1-2-3=-2 

  

נשים לב שאנחנו מתייחסים בפעילות זו אל הפעולות הממוקמות בין המספרים, ולכן לא כללנו 

  תרגילים שבהם סימנים ממוקמים לפני המספר הראשון, שכן אלו אינם מוגדרים כפעולות. 
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 : שונים תרגילים אחר חיפוש לש לאסטרטגיות דוגמאות

 וכך( העיגולים)בשלושת  והחיסור החיבור פעולות את שרירותי באופן בוחרים – התנסות .1

(. אסטרטגיה זו היא טובה כאסטרטגיה הריבועים)בארבעת  המספרים ארבעת את גם

שכבר  כאלהלים ולחזרה על יהתחלתית, אך עלולה להוביל למספר מצומצם של תרג

 נכתבו. 

 

 
4 

 
3 

 
1 

 
2 

 בוחרים זובאסטרטגיה  – מספר בתחילת התרגיל )הצבת מספר בריבוע הראשון( קיבוע .2

ומציבים אותו בתחילת התרגיל. לאחר מכן בוחרים באופן שרירותי את  המספרים אחדאת 

פעולות החיבור והחיסור )בשלושת העיגולים(, וכך גם את שלושת המספרים הנותרים 

נמקם בתחילת התרגיל. לאחר מכן  ונציבו 1 מספרנבחר ב ה:לדוגמ. )בשלושת הריבועים(

חיסור החיבור או בריבועים הנותרים, ואת פעולות ה 4-, ו3, 2את המספרים באופן שרירותי 

  בשלושת העיגולים:

 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

זו מאורגנת יותר מהקודמת, אך גם היא עלולה להוביל אל מספר מצומצם של  אסטרטגיה

 . תרגילים

שני מספרים בתחילת התרגיל וקיבוע הפעולה הממוקמת ביניהם )הצבת שני  קיבוע .3

 את מרחיבהזו  אסטרטגיה – מספרים בשני הריבועים הראשונים ופעולה ביניהם(

 המספרים שניששני המספרים והפעולה הממוקמת ביניהם מקובעים. מיקום  בכך הקודמת

נקבע את המספרים : הוגמלד. יםשרירותי םהוכן קביעת שתי הפעולות הנותרות  האחרים

בשני הריבועים השמאליים בתרגיל )ראו דוגמה בהמשך(. נבחר את פעולת החיסור  2-ו 1

כפעולה הממוקמת בין שני מספרים אלו )בעיגול הראשון(. נבחר באופן שרירותי את 

ולים המספרים בשני הריבועים הנותרים, וכך גם את פעולות החיבור והחיסור בשני העיג

 : הנותרים

 

 
4 

 
3 

 
1 

 
2 

באופן שרירותי  להיעשות. אך גם היא יכולה מקודמותיה יותר מתקדמת אהי זו אסטרטגיה

 וכך לא לכלול את כלל מרחב התרגילים.   ,ולא מאורגן

+ - + 

- + + 

-
+ 

- + 

http://ymath.haifa.ac.il/


 'ו-'אמשימות מכוונות יצירתיות לכיתות 

__________________________________________________________________________ 

 http://ymath.haifa.ac.il   מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי

6 

 – המספריםבמרחב הפעולות האפשריות עבור ארבעת  המתמקדת שיטתית יהימנ .4

החיבור והחיסור  פעולות וןבאופן מסודר את מרחב האפשרויות לארגבאסטרטגיה זו מונים 

 . המספריםארבעת ו

  :שלבים שלושהדוגמה למנייה שיטתית זו יכולה להיות מנייה הכוללת 

וארגון פעולות החיבור והחיסור ביניהם על פי  ,מיקום ארבעת המספרים בסדר קבוע .א

 סדר אשר נקבע מראש.

כך שהמספר שמוקם בריבוע הראשון בסעיף  ,הנבחר בסעיף א' שינוי סדר המספרים    .ב

א' ימוקם עכשיו בסוף התרגיל )ריבוע אחרון(. נוסף לכך, קביעת פעולת חיסור בינו 

ובין המספר הקודם לו. לאחר מכן, מיקום שלושת המספרים הנותרים על פי הסדר 

החיבור שבו הופיעו בסעיף הקודם )בשלושת הריבועים הראשונים(. פעולות 

 והחיסור ימוקמו באופן שיטתי במקומות הנותרים )שני העיגולים הראשונים(. 

כך שהמספר שמוקם בריבוע הראשון בסעיף  ,שינוי סדר המספרים הנבחר בסעיף ב' .ג

א' ימוקם עכשיו בסוף התרגיל )ריבוע אחרון(. נוסף לכך, קביעת פעולת חיסור לפני 

לים האחרונים(. לאחר מכן מיקום שלושת שני המספרים האחרונים )בשני העיגו

המספרים הנותרים על פי הסדר שבו הופיעו בסעיף הקודם )בשלושת הריבועים 

הראשונים(. פעולות החיבור והחיסור ימוקמו באופן שיטתי במקומות הנותרים )שני 

 העיגולים הראשונים(.

 

 נדגים את השימוש במנייה שיטתית על פי השלבים אלו:

כמובן לבחור סדר אחר, אפשר בריבועים משמאל לימין ) 4, 3, 2, 1ים מיקום המספר .א

 :במקרים הבאים האפשרויות מרחב בחינתלהקפיד עליו(. יש אך 

 (אחת אפשרות)קיימת  המספרים כל חיבורחיסור: שימוש בפעולת ה ללא. 

 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 מופיעה פעמיים, פעולת החיבור לבדמופיעה פעם אחת ב חיסורפעולת ה ,

 (:אפשרויות ה )קיימות שלושלדוגמ
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+ + + 

- + + 
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 פעולת החיבור מופיעה פעם אחתלבדמופיעה פעמיים ב חיסורפעולת ה , 

 לדוגמה:(, נפסלות שליליותמכיוון שתוצאות  אחת אפשרות)קיימת רק 

 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

בריבוע האחרון ופעולת החיסור בעיגול השלישי משמאל. המספרים  1מיקום המספר  .ב

הנותרים ימוקמו בסדר שבו הופיעו בסעיף א' בריבועים הראשונים משמאל לימין. 

במקרה זה יש לבחון את מרחב האפשרויות, למקם את פעולות החיבור והחיסור בשני 

 :העיגולים הראשונים

 (אחת אפשרותבשני העיגולים הראשונים )קיימת  חיסורשימוש בפעולת ה ללא. 
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 וכך גם לבדמופיעה פעם אחת ב חיסורבשני העיגולים הראשונים: פעולת ה ,

 (:אפשרויות פעולת החיבור )קיימות שתי
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בריבוע האחרון. מיקום פעולת  2בריבוע השלישי משמאל, והמספר  1מיקום המספר  .ג

החיסור בעיגולים השני והשלישי משמאל. המספרים הנותרים ימוקמו בסדר שבו 

הופיעו בסעיף א' בריבועים הראשונים משמאל לימין. במקרה זה יש לבחון את מרחב 

 :פעולות החיבור והחיסור רק בעיגול הראשוןהאפשרויות, למקם את 

 

 

+ - + 

+ + - 
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2 

 
1 

 
4 

 3 

 

 . תוצאה שלילית יםמניבנשים לב לכך שלא מנינו מקרים ה

 .  האפשרייםימנו כלל התרגילים יעקבית ומסודרת, סביר ש יאהאסטרטגיה האם 

 

 10-ו 2התוצאות  לקבלת שונות דרכיםד': -ב' סעיפים

 . 4+2-1-3 התרגיל ידי לאו ע 1+2+3-4התרגיל  ידי על להתקבל יכול 2 המספר

: דרכים בשתי 6 את לקבל אפשר הנתונים מהמספרים. 2הוא  4לבין  6הסבר: ההפרש בין 

 .1+3 או 4 דרכים בשתי 4 ואת 1+2+3 או 4+2

 המספריםתרגיל אחד בלבד שבו מחברים את ארבעת  ידי על להתקבל יכול 10 המספר

 . הנתונים

לכן זו הדרך היחידה לקבל סכום זה. כל תרגיל  ,10כל המספרים הנתונים הוא  סכום: הסבר

 .10-תן סכום קטן מיאחר יכלול פעולת חיסור שת

הם אותו  2+3+1+4והתרגיל  1+2+3+4לדון אם יש חשיבות לסדר, ולמשל אם התרגיל  אפשר

 תרגיל או שני תרגילים שונים. 

 

 יכולותלחיפוש אחר תרגילים המובילים לקבלת מספר כלשהו  לאסטרטגיות דוגמאות

 :להיות

 יה.ימסוימת על ידי ניסוי וטע תוצאתםחיפוש אחר תרגילים ש – יהיוטע ניסוי .1

התרגילים המובילים לסכומים הגדולים ביותר, ולסכומים  בדיקת –קצה  מקרי בדיקת .2

 הקטנים ביותר. 

אסטרטגיה שבמוקדה  –על הדרך המובילה לתרגילים שסכומם גבוה או נמוך  חשיבה .3

חיסור  ;קבלת סכום גבוה יותרלחיבור מספר גדול יותר של ספרות יוביל  ות:ההבננמצאות 

 של מספר גדול יותר של ספרות יוביל לקבלת סכום נמוך יותר. 

יהיו מתאימים. למשל, לא כי תרגילים שסביר  תפסיל –תרגילים על דרך השלילה  פסילת .4

לא יוכלו  4-ו 3) ביותר המספרים הגדולים שניים או שלושה מביןבהם מחברים שתרגילים 

 על ידי חיסור המספרים האחרים(.  2להוביל לקבלת 

 

+ - - 
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 זוגיים מספרים של תכונותה':  סעיף

בירוק יהיו  התלמידים יצבעו אותםש היחידים שהמספרים ,לכך מובילה זו במשימה ההתנסות

 . 10-0המספרים הזוגיים בטווח 

 .שונות אסטרטגיות ידי על אלו תובנותל להגיע ניתן

 :אפשריות לאסטרטגיות דוגמאות

 סימון תוצאות התרגילים השונים אשר הוצעו בשאלות הקודמות.  – התנסות .1

 שסכומם תרגילים על חשיבה, קצה מקרי)בדיקת  מעלה שפורטו באסטרטגיות שימוש .2

 (.השלילה דרך על פסילה, נמוך או גבוה

 ה שלוהוספה או הורד ,התחלה מנקודת מוצא שהיא תוצאת התרגיל –התרגיל  היפוך .3

 ספרתיים ממנה. -המספרים החד

זה מתחיל בהבנה שעומדים לרשותנו שני מספרים  ניתוח –של מאפייני התרגיל  ניתוח .4

זוגיים אשר סכומם או ההפרש ביניהם גם -זוגיים אשר סכומם יהיה זוגי, ושני מספרים אי

 הוא יהיה זוגי. 

 

 שאלות לדיון:

הציעו ש השונים התרגיליםאיסוף לאחר ההתנסות מומלץ לערוך דיון כיתתי שמוקדו 

השונים יכול להעלות  תרגיליםבהן השתמשו. דיון בש האסטרטגיות השונותוכן  ,התלמידים

 להוות יכול גם הוא. השונות לחשיבה על בעיות מהסוג הזה האסטרטגיות מאפיינישאלות לגבי 

. בהמשך קומבינטורית לחשיבהכמו כן  ,הזוגיים המספרים לגבי ההכללה על לחשיבה בסיס

 : השאלות הבאות אל זה בדיון להתייחס חשוב

 : המספרים ופעולות החיבור והחיסור ביניהםכתיבת  סדר שאלת .א

הדיון בעקבות  ?2+3+1+4והתרגיל  1+2+4+3האם יש הבדל בין התרגיל  .1

 דוגמה זו יכול לעסוק בחוק החילוף בחיבור. 

דיון העולה ? 1+2+3-4ובין התרגיל  1-4+2+3האם יש הבדל בין התרגיל  .2

שינוי סדר כתיבת לעיתים  דבר הבא:להתייחס ליכול בעקבות שאלה זו 

בתרגיל  ת, זאיכול למנוע תוצאות ביניים שליליות המספרים והפעולות ביניהם

 . המחושב פעולה אחר פעולה משמאל לימין

 מהם ההבדלים בין חוק החילוף ביחס לחיבור ולחיסור? .ב

 ?ביותר הגבוהים או הנמוכים הערכים אל מוביליםתרגילים אילו ? הקצה מקרי מהם .ג
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 ? ומדועזוגיים -אי מספרים שהן תוצאות לקבל אפשרות יש האם .ד

 ניתן לקבל רק תוצאות שהן מספרים זוגיים?  מדוע .ה

 להציע אפשר האם? השונים התרגילים את למצוא כדי השתמשנו אסטרטגיות באילו .ו

 ?אלו אסטרטגיות לשפר אפשר איך? אחרות אסטרטגיות

 

 : להרחבה שאלות

 בלבדזוגיים -אי מספרים לקבל יהיה אפשרש כך, הפעילות את לשנות אפשר איך ? 

 ניתן לעשות זאת ביותר מדרך אחת?  האם 
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