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הקדמה
למי מיועד הספר?
כל תינוק הוא גאון,
כל ילד הגן – ילד-פלא,
כל תלמיד כיתה א' – מחונן,
כל נער – מבטיח,
כל בוגר – כמו כולם...
------פתגם יפני-----בראש וראשונה הספר מיועד להורים .וגם למורים ,למחנכים ולפסיכולוגים – לכל
מי שאיכפת לו מהילד שלכם )האם יש מישהו שאכפת לו יותר מכם?(.
ובכן ,לכולם אכפת ,כולם עושים את עבודתם נאמנה ,ויחד עם זאת ,רוב תינוקות-
הגאונים הופכים כעבור זמן לא רב לתלמידים המתמודדים במידת הצלחה שונה -
עם המקצוע הקשה ביותר ,כפי שמכנים אותו כולם - ,המתמטיקה.
הספר הזה בא להדריך אתכם ,ההורים ,כיצד לעזור לילדכם להישאר  -אם לא
גאונים  -אז מחוננים ובוודאי מוכשרים  -כמה זמן שתרצו .אולם מאומה לא ניתן
בחינם :הגאון הוא  90%של עבודה קשה ,ו 10% -של התמדה )א .אינשטיין( .אם כן,
נדרשת מכם עבודה רבה ,התמדה וסבלנות למשך חודשים רבים ,עד למספר שנים.
אולם ההשקעה משתלמת וגם מהנה! הרי לא קיימת הנאה גדולה יותר מלצפות
בהתקדמות ובהצלחה של ילדכם!
הכלים והידע הדרוש לכם אינם מסובכים מדי; אנו מקווים להעבירם אליכם בלשון
פשוטה ומעשית ,ובצורה שתאפשר לכם להשלים בבית את מלאכת הנאמנה של
מורה בכיתה ,ולהפוך את ה"התמודדות" של ילדכם עם מתמטיקה לתהליך של
היכרות מהנה עם מושגים חדשים ופעולות חדשות.
הילדים אינם חוששים מכך :כל יום הם משחקים במשחק חדש ,מגלים אתר
אינטרנטי או אפליקציה חדשה ומתמודדים עם כל זה ברצון ובהצלחה .אינני טוען
שמתמטיקה היא משחק ילדים ,אלא שהבנת "כללי המשחק" ומטרותיו תאפשר
לכם לגלות את נקודות הקושי שבהן נתקל ילדכם ולעזור לו לא רק במילת עידוד
)חובה תמיד!( אלא גם באופן ענייני.
אינני בא ללמד את המורים באלו שיטות יש להשתמש בהוראת התכנים .אינני בא
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לבקר את משרד החינוך על חוסר שעות לימוד או חלוקה לקויה של המשאבים.
ילדנו הלומדים בבית ספר יסודי זקוקים לתמיכת הורים בכל תחומי החיים,
וביניהם – לימוד המתמטיקה.
בספר נתייחס לכל הנושאים הנכללים בתכנית הלימודים החדשה של משרד החינוך
מכיתה א' ועד לכיתה ו' )כן ,גם תלמידי ו' זקוקים לעזרת ההורים!( :נצביע על
נקודות תורפה ,נייעץ כיצד לעקוף אותן ,כיצד לגוון את החומר ,כיצד לבדוק את
היכולת ורמת הידע של ילדכם .בספר אספנו מספר רב של משימות ותרגילים בכל
הנושאים ,כדי שכל החומר הדרוש והמומלץ יהיה בהישג יד.
אספנו תרגילים ומשימות "מסוג אחר" ,שונים מאלה המופיעים בספרי הלימוד
הסטנדרטיים ,כדי לעניין את הילדים במשהו חדש ושונה.
ספר זה מלוּוה בפעילות מקוּונת המכילה תוכנות לימוד )לומדות( ,משחקים
לימודיים ו"כלי עבודה אוניברסלי" במתמטיקה – התוכנה שבאמצעותה ניתן לערוך
נוסחאות ,לשרטט צורות גיאומטריות ,לפרוס גופים במרחב ,לפתור תרגילים באופן
מפורט ועוד .את כל התוכנות ניתן הפעיל דרך האתר .www.halomda.com
הספר יועיל גם למורים ולמחנכים העוסקים בהוראת המתמטיקה ,מכיוון שהוא
מציג את חומר העשרה שאינו מצוי בספרי הלימוד ,וממחיש את הנושא בדרך כלל,
מנקודת מבט אחרת.
כל התרגילים מלווים בתשובות ובפתרונות )בסוף הספר( ,כך שכל מי שלא הצליח
לפצח את החידה או התרגיל יוכלו לספק את סקרנותם.
הספר מסביר כיצד מתפתחת חשיבה מתמטית של ילד ,וכיצד לעזור לו לפתח
מיומנויות של חשיבה לוגית .המסקנה העיקרית של ניתוח תהליכי ההתפתחות של
ילד שהיא נקודת מוצא ואחת מ"עשרת הדיברות" שעליהן מבוסס הספר היא –
שלא המתמטיקה היא הקשה לילד ,אלא מה שמכונה בפשטות "הבנת הקרא".
משימות רבות בספר מוקדשות לאיתור בעיות החשיבה הלוגית ולתרגול מיומנויות
המתאימות.
הספר אינו מתיימר לחדשנות בתחומי הפסיכולוגיה או דידקטיקה; נהפוך הוא:
הבסיס התיאורטי הוא ידוע היטב בקרב המומחים בתחומים הנ"ל .גם אוסף
המשימות והתרגילים ברובו מוכר הן לפסיכולוגים והן למומחים להוראת
המתמטיקה .מטרתנו היא לשלב את הידע התיאורטי ואוסף המשימות במדריך
להורה שאינו בעל תואר אקדמי בהוראת המתמטיקה ,ולמרות זאת יוכל לעזור
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לילדיו במשימה שבה מומחים רבים נכשלים .הכיצד? מתוך האהבה! סבלנות
והקשבה יחד עם הבנת מקור הבעיות והדרכה פשוטה יכולים להניב תוצאות
מדהימות :ילדכם "יהפוך" מילד "בינוני" ל"גאון מתמטיקה" תוך מספר חודשים
ספורים בלבד .והרבה שעות של סבלנות ואהבה מצדכם...
התוכנות המצורפות לספר יספקו עזרה נוספת; אלפי תלמידים נחשפו אליהן בשנים
האחרונות ,והתגובות שקיבלנו מהם ,כמו גם מהוריהם והמורים מעודדות אותנו
לפתח לומדות חדשות.
נשמח לקבל גם את תגובתכם לכתובת halomda@netvision.net.il :או לכתובת
המערכת.
בהצלחה ולהתראות באולימפיאדות למתמטיקה ,או בספסל הלימודים
באוניברסיטה ,או בכל מסגרת אחרת שבה מילדכם תידרש רמת גבוהה במתמטיקה
– ילדכם ישיגו אותה ללא ספק!
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פרק 1
עשרת הדיברות
 .1הקושי שבו נתקלים רוב התלמידים בלימודי המתמטיקה כלל אינו קשור
למתמטיקה.
 .2כל תלמיד רגיל הלומד בבית ספר יסודי יכול להצליח וגם להצטיין בלימודי
המתמטיקה.
 .3לעולם אל תגידו לילדכם שאין להם כישרון למתמטיקה )וגם לא לתחום
אחר!(
 .4מילות שבח ועידוד הינן הכרחיות במהלך כל פעילות שלכם עם הילד בנושא
המתמטיקה.
 .5כל שיטות הלימוד הן טובות.
 .6החשוב הוא לא באיזו שיטת לימוד או ספר לבחור ,אלא כמה זמן מוקדש
לנושא.
 .7יש לאבחן נקודות קושי אצל ילדכם בביצוע פעולות לוגיות בסיסיות,
ולהקדיש מאמץ לפיתוח מיומנויות אלה.
 .8יש לעזור לילדכם בהכנת שיעורי בית ,ולבדוק )יחד עם הילד( את כל
המשימות.
 .9אין להסתפק בבדיקת ההכנה של שיעורי בית ,אלא להראות לילד בכל
הזדמנות את היחס של עולם המתמטיקה לעולם שסביבנו.
 .10תהיו בטוחים שילדכם – בעזרתכם המתמדת והסבלנית – יצליח .מידת
ההצלחה – כמידת אהבתכם!
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פרק 2
אז מה קשה לילד? האומנם המתמטיקה?
בניגוד למקובל לחשוב ,לא המתמטיקה היא קשה לילד שלומד בכיתות יסוד.
הרי מהי מתמטיקה? אם ניזכר במבחני בגרות במתמטיקה אז נדמיין את המשוואות,
הנוסחאות ,ההגדרות וההוכחות – שכל זה כלל אינו נלמד בבית ספר יסודי.
ומה כן נלמד? באופן כללי  -ארבע פעולות חשבון בין מספרים טבעיים ,שבדרך כלל
אינן מהוות בעיה לתלמיד ממוצע .התלמידים די בקלות פותרים תרגילי חשבון
דווקא כאשר הם מוגדרים בשפה מתמטית ,לדוגמה" :פתור תרגיל:
? =  "12 : 3 = ? ,9 - 7 = ? , 3 + 5וכד'.
הבעיה מתחילה כאשר הילד אינו מבין מה רוצים ממנו ,כלומר כשמופיע צורך לתרגם
את הנתונים משפת יום-יום לשפת המתמטיקה ,ולאחר מכן לבצע פעולות חשבון.
הבעיה היא בהבנת הנקרא ,שבדרך כלל אינה נקשרת למקצוע המתמטיקה )אולם
הנושא "בעיות מילוליות" מופיע אפילו במבחני הבגרות במתמטיקה ,והוא ידוע
כבעייתי ביותר כבר מכיתה א'(.
לדוגמה" :אמא היא בת  ,30והיא פי  3מבוגרת מבנה .בן כמה הבן?"
תלמידים רבים מזהים את הביטוי "פי  "3כסימן של פעולת כפל ,ויענו.90 :

אין כאן בעיה של "מתמטיקה" )הרי הפעולה  30 x 3 = 90בוצעה נכון!( ,אלא של אי-
הבנת הנקרא.
בהמשך נביא עוד מספר דוגמאות מסוג זה כדי ללמוד את ה"מלכודות" שטמנו
לילדים בחוברות שונות.
אי-הבנת הנקרא קשורה במקרים רבים במידת יכולת הריכוז שאינה מפותחת דיה
אצל ילדים רבים בגיל ביה"ס היסודי :שאלות מילוליות לעתים קרובות הן ארוכות,
וכדי לזכור את כל הנתונים דרוש ריכוז שכלי גבוה.
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לדוגמה" :אמא הלכה לשוק וקנתה  2ק"ג תפוחים במחיר של  ₪ 4לק"ג 3 ,ק"ג של
אגסים ב ₪ 5 -לק"ג 1.5 ,ק"ג של עגבניות לפי  ₪ 2.5לק"ג .בכמה תפוחים ואגסים
יחד יקרים יותר מעגבניות?".
ברור ,שכדי לפתור את השאלה צריך למלא טבלה או לרשום את הנתונים בצורה
אחרת ,או לזכור אותם .כל אחת משיטות אלה איננה שייכת במישרין ליכולות
הביצוע של פעולות מתמטיות.
סוג אחר של בעיות הלימוד קשור ביכולת זיהוי עצמים על-פי תכונותיהם .לדוגמה:
המספר  128הוא זוגי )התלמיד מזהה שספרת היחידות היא  ,(8המספר  129מתחלק
ב) 3 -התלמיד מזהה שסכום הספרות מתחלק ב ,(3 -התלמיד מזהה בצורה הנתונה
את הטרפז ,לכן הוא נזכר באפשרות להשתמש בנוסחת השטח וכו'(.
יכולת זיהוי של צורות גיאומטריות או מספרים זוגיים בעקרון אינה שונה מיכולת
זיהוי ההשתייכות של שחקן כדורגל לקבוצה על-פי צבע הגופייה ,ולכן גם היא איננה
קשורה במישרין ביכולות המתמטיות של הילד.
אולם ליקוי )או חוסר מיומנות( ביכולות הזיהוי והמיון עלול לפגוע באופן משמעותי
בלימודי המתמטיקה.
באופן כללי אפשר לומר שיכולת ללמוד מתמטיקה נקבעת ב 99% -ע"י מידת
ההתפתחות של חשיבה לוגית של הילד .רוב הפעולות המתמטיות הינן פעולות לוגיות
המופעלות על קבוצות של מספרים )לעומת קבוצות מכל סוג שהו – עצמים ,צבעים,
קולות ,מחשבות ,אנשים וכו' ,שעליהן אפשר להפעיל פעולות לוגיות כלליות(.
מושגים כגון :השוואה ,שוויון ,הכללה ,אנלוגיה ,מסקנה – כל אלה מהווים אבני
יסוד למחשבה לוגית יום-יומית ,שבלעדיה אי-אשפר לקיים חיי חברה אנושית.
מהרגע שילד קם בבוקר מהמיטה הוא נחשף לביצוע פעולות לוגיות שונות ,לדוגמה:
"אם אקום מייד – אז אספיק לאכול ארוחת בוקר"" ,אם אבריז שיעור חשבון או
לשון  -אז יקראו להורים ואקבל הערה".
פעולות אלה אינן שונות מהוכחת משפטים מתמטיים )"אם לשני משולשים צלע ושתי
זוויות הצמודות אליה שווים ,אזי המשולשים חופפים"(.
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המסקנה :יכולת בלתי מפותחת של ילד בביצוע פעולות לוגיות בסיסיות תתבטא
בהכרח בקושי מסוים בלימודי המתמטיקה; ולהיפך :לילד שאוהב ויודע להתווכח יש
את כל הכישורים הדרושים כדי להפוך אותו למתמטיקאי מצטיין!
והחדשות הטובות :ברגע שמזהים את "החוליה החלשה" של הילד )הבנת הנקרא ,או
יכולת ריכוז וזיכרון ,או פעולות לוגיות בסיסיות( – ניתן לפתח ולחזק אותה ,ועל-ידי
כך לשפר במידה רבה את הישגיו הלימודיים של הילד!
בהמשך נביא תרגילים ומשימות שיעזרו לכם לזהות את סוג הקושי של ילדכם מחד,
ומאידך – לפתח את המיומנות הנדרשת.
לסיכום :לילדכם אין בעיה של "כישורים לקויים למתמטיקה" ,אלא ביכולת לבצע
פעולות לוגיות בסיסיות ,שהיא מגיעה לבשלות יחסית לקראת גיל ההתבגרות; ניתן
"לזרז" את היכולת הזאת על ידי תרגול משימות פשוטות ,והמפתח להצלחה הוא
בסבלנות והתמדה של ההורה המסייע.
בקיצור -באהבה!
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פרק 3
האם קיימת שיטת לימוד מועדפת?
בניגוד לדעות שמצאו ביטוי על דפי העיתונות ובספרים פופולריים ,ובניגוד לביקורת
של אנשי האקדמיה כלפי שיטת לימוד זו או אחרת וויכוחים לוהטים במשרד החינוך,
אנו בטוחים שבמסגרת תכנית הלימודים הנתונה ,לשיטות הלימוד )הדידקטיקה( אין
השפעה מכרעת על התוצאות!
אין זה אומר שאנו מעדיפים לימוד בעזרת ה"בדידים" או להיפך – באמצעות
החשבונייה בלבד .הטענה שלנו היא ששיטת הלימוד עשויה להשפיע על יעילות השגת
המטרה – העברת נושא הלימודים בזמן קצוב ,שהיא מטרת המערכת החינוך.
אולם מטרתנו – כהורים מסייעים  -היא אחרת :לדאוג שהילד מלבד קבלת הידע
)בדרך כלל "יבש" – אוסף של חוקים וכללים( יראה את הקשרים בין החומר הנלמד
לבין העולם סביבו ,וישמור את סקרנותו הטבעית.
כדי להשיג את המטרה שלנו ,מותר ואפילו מומלץ להראות לו דרכים שונות לביצוע
והמחשת הפעולות הנלמדות.
אין לחשוש מכך שהילד ילמד "לא נכון"! שיטה אחרת תדגים פן נוסף של הפעולה,
ולא תסתור את השיטה שאותה הדגימה המורה.
לדוגמה :חיבור וחיסור מספרים טבעיים )החומר של כיתה א'( אפשר וצריך להדגים
באמצעות האצבעות ,החשבונייה ,בדידים צבעוניים ,גפרורים ,פרקי זמן – כל מה
שמתאים למנייה.
כך יבין הילד טוב יותר את הקשר בין פעולת המנייה של עצמים שונים )הן גופים
בודדים והן יחידות של מושגים רצופים כמו אורך וזמן( לבין פעולות חשבון בין
מספרים.
אין גם מניעה מלהדגים את ביצוע הפעולות באמצעות המחשבון או תוכנת מחשב:
מכיוון שבלאו הכי לא ניתן להסתיר מהילד עובדת קיום המחשבון ,עדיף לנצל אותו
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בהדגמת "קסמים" ו"פלאי חשבון" שונים ,ובכך להעשיר את הילד בפן נוסף ומופלא
של החומר הנלמד!
אפשר גם להשתמש במחשבון כ"כלי מעבדה" ,ולהציע לילד לאמת את התוצאות
המופלאות ולהסביר אותן .לדוגמה ,חזרו באמצעות המחשבון על "הניסויים
המספריים" הבאים:
 9 = 108

12

 9 = 1107

123

 9 = 11106

1234

………………………………..
123456789  9 = 1111111101
או פסיפס אחר:
33333 x 9 = 299 997
33333 x 8 = 266 664
33333 x 7 = 233 331
33333 x 6 = 199 998
33333 x 5 = 166 665
33333 x 4 = 133 332
33333 x 3 = 099 999
33333 x 2 = 066 666
33333 x 1 = 033 333
הספרות הראשונות של המכפלות הן  1 ,2או ,0
הספרות האחרונות:
789
456
123
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תבניות כאלה מגלות את היופי הטמון אפילו בפעולות חשבון פשוטות ,והן מעשירות
את הילד ומסקרנות אותו .אולם יצירת התבניות מסוג זה ללא מחשבון היא משימה
מייגעת; עדיף לנצל את המחשבון כדי ליצור אותן ,ולהשאיר לילד את משימת
ההוכחה.
תיאוריות שונות קיימות גם לגבי שיטת הוראת השברים – הנושא הקשה ביותר
בתכנית הלימודים של בית ספר יסודי .גם במקרה זה המלצתנו להורה המסייע – לא
לפחד מ"ללמד לא נכון".
כל השיטות נכונות! גם ייצוג של שברים באמצעות הבדידים והגזרים ,דקות )כחלק
של שעה( ,ומטרים )כחלק של קילומטרים( ,מכפלת המכנים )כדי למצוא את המכנה
המשותף( או פירוקם לגורמים ומציאת המכנה המשותף הקטן ביותר.
איננו מוגבלים בזמן )כפי שמוגבלת המורה בכיתה( ,ולכן מותר ומומלץ להדגים לילד
את כל השיטות שאתם מכירים .ואם אכן תרגיל מסוים מאפשר פתרון ביותר משיטה
אחת – נסו יחד עם הילד לפתור את התרגיל בכל השיטות! דרך כזאת תבטיח את
ההבנה עמוקה יותר של הנושא ותגוון ותפתח את המיומנויות הלוגיות של הילד.
לדוגמה :את הגדרת השבר כדאי להמחיש באמצעות ייצוג גרפי ):(1
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כמעט כל תרגיל בשברים אפשר לפתור בדרכים שונות:


    
  

 




 
או שקודם מוצאים את המכנה המשותף הקטן ביותר:

    

 

  
 




וכמובן ,אם יש ברשותכם תוכנת מחשב בנושא השברים )אנו משתמשים בתוכנה
"שבר-חי" מ"בית הלומדה"( ,אזי אפשר להדגים את ההמחשה הגרפית של הפעולה:

משחקים לימודיים
זהו שיא אומנות ההוראה .על פניו ,פתרון הבעיה כיצד להפוך את הוראת
המתמטיקה למרתקת הינו פשוט :כל הילדים מעבירים שעות מול מחשב או טאבלט,
או טלפון נייד ,שוברים את הראש ולבסוף מצליחים לפענח את כללי ההפעלה של
המשחק ,ובהמשך גם לנצח את היריב הווירטואלי החכם!
לאף הורה ומורה אין ספק שאילו את אותה כמות הזמן והמאמצים היה משקיע
הילד בלימודי המתמטיקה – הישגיו היו אדירים! ואולם אחוז מזערי של הילדים
מתמסר ללימודי המתמטיקה במידה שווה לזו שהם משקיעים במשחקי מחשב.
ובכן ,מספיק "רק" להציג את שיעורי הבית בצורת משחק ,והבעיה פתורה! מיותר
לומר שזהו חלום בלתי מתגשם של מחנכים רבים .ברשת קיימים מספר לומדות
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בנושאי חשבון בסיסי ,אולם הפיכתם של נושאים מתקדמים יותר לצורת המשחק
נראתה עד לא מזמן כבלתי אפשרית.
ואולם ,התפתחות של יכולות גרפיות וחישוביות של מחשבים ביתיים אפשרה
לאחרונה לפתח גרסאות מחשב של משחקים מתמטיים קלסיים ,שבהם הוחלפו
התכנים כך שהפכו אותם למשחקים לימודיים.
כדוגמה אנו יכולים להצביע על סדרת המשחקים שפותחו ב"בית הלומדה" – חידות
עם ספרות ,דומינו-שברים ו-טנגרם .בהמשך אנו נספר כיצד אפשר להסתייע ב-
חידות עם ספרות כדי להפוך את כל ילד למתמטיקאי מצטיין; בינתיים נזכיר רק,
שאחד מתוך  72משחקים בנושא השברים של דומינו-שברים עוסק בדיוק בחיסור
שברים פשוטים – אותו התרגיל שאת שני הפתרונות שלו הצגנו לפניכם זה עתה ,כמו
גם ההדמיה הגרפית של הפעולה מהלומדה שברים-חיים .אין דבר טבעי יותר
מלהציע לילד לנסות לנצח את המחשב במשחק באותו הנושא!

מומלץ להורים לא לחסוך מאמץ בחיפושים אחר משחקי לימוד נוספים :גם אם
"שיטת הלימוד" והמונחים הם שונים מאלה המופיעים בחוברות הלימוד של ילדכם,
העיסוק בהם יוסיף את "זמן האימונים" שכה חסר וכה חשוב לילדכם ,ולכן הוא
משתלם בהחלט.
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פרק 4
כיצד ילדכם יהפוך לתלמיד מצטיין
ובכן ,קשה .הסיבה היא לאו דווקא ב"כישרון המתמטי" ,כפי שלמדנו מהפרק
הקודם ,הרי אם לא היה קשה לילדכם בטח לא הייתם נוגעים בספר הזה.
במצב הקיים ,הורים שאכפת להם שואלים את עצמם את אותן השאלות" :מדוע
קשה לגאון המתוק שלי?" ,ו"איך לעזור?"
קבענו מספר כללים ב"עשרת הדיברות" של הורה-מסייע ,וניסינו להוכיח כמה מהן.
אולם בינתיים כמעט ולא נגענו בסיבה שהיא כנראה הסיבה העיקרית של מערכת
החינוך הפורמאלית )לא רק בישראל :אם זה מנחם – בכל העולם(.
הסיבה היא בכך שילדים מאבדים מהר מאוד את העניין במקצוע המתמטיקה.
הצרה היא שלשאלות ולתרגילי המתמטיקה כמעט ואין נגיעה בעולם הילד.
הוא עוסק בשאלות "על אחרים" ,וכלל אינו עוסק בשאלות "על עצמו".
כתוצאה ,המתמטיקה מתקבלת אצלו כמשהו זר ,חיצוני" .מה אני צריך את זה?" –
שואל הילד ,ואתם משיבים לו בדוגמאות על קניות בחנות ובדיבורים שהמתמטיקה
היא מלכת כל המדעים.
בשביל מה בכלל ללמוד מתמטיקה? תגידו ,הורים נכבדים ,מה זה סינוסואידה?
ומה פירוש המילה אסימפטוטה? ומה נוסחת השורשים של משוואה ריבועית? או
כיצד למצוא מחלק בלתי ידוע? קרוב לודאי ,אינכם זוכרים את כל זה ,גם אם
למדתם מתישהו.
אז מה  -למדנו והשקענו את כל הזמן הזה סתם!? לא ,לא סתם!!!
למתמטיקה יש תכונה מיוחדת .היא "מסדרת את השכל" ,כפי ששמו לב מדענים
כבר לפני שנים רבות.
ולא רק מדענים :הגאון מווילנה ,רבי אליהו בן שלמה זלמן לפני כ 250 -שנה טען
שלימודי המתמטיקה נחוצים באוד ללימודי תורה ,ואפילו חיבר ספר לימוד
במתמטיקה "האיל המשולש".
אין זה משנה אם לילד יש כישרונות מתמטיים מיוחדים או לאו .מהות
המתמטיקה – ראשית כל בשיטת חשיבה מסוימת ,ולאו דווקא ב"אוסף המידע".
אם לאדם חשיבה מתמטית אינה מפותחת ,אזי שום אוסף של מידע לא יוליד את
החשיבה הזאת.
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הדרך היחידה האפשרית והמעשית של לימודי המתמטיקה היא דרך הבנה ולא דרך
שינון" .לשנן" מתמטיקה – חסר הגיון ומשמעות .הילד שלמד בעל-פה את לוח
הכפל ,יתכן ולא נגע במרכיב המתמטי של הלוח; בשבילו לוח הכפל – הוא גולם
מפחיד .לעומתו הילד שהבין את עקרונות לוח הכפל ,רואה את היופי הפנימי של
מבנהו ,ויוכל לשחזרו גם אם ישכח תוצאת הפעולה זו או אחרת.
הסיבה השנייה בכישלון הוראת המתמטיקה היא הסתירה בין שיטות ההוראה
ועולם הילד .מוקדם מדי מנתקים אותם מהעיסוק האהוב – המשחק – ומושיבים
אותם סביב שולחן הלימוד כדי "ללמוד ברצינות" .עדיף היה אילו הילדים לא היו
שמים לב לכך שמנסים ללמד אותם .שהילד יחשוב שהוא פשוט משחק איתכם.
ובכן ,כיצד לגרום לילד לאהוב מתמטיקה? כדי להצליח במשימה זאת יש להסתייע
בפסיכולוגיה של הילד .ככלל ,ילד יעשה כל דבר )כולל שיעורי בית במתמטיקה( אם
יובטחו לו:

ביטחון
הצלחה
הנאה
כדי לקיים את שלושת התנאים ,יש לדאוג:
א( שלילד מובנת מהות העבודה;
ב(

שבסיומה הוא רואה את התוצאה החיובית;

ג(

שהסיום המוצלח של משימה קשה יגרום לו הרגשת סיפוק ,ולאחר דברי
שבח של מבוגר  -גם גאווה עצמית.

רק קיום התנאים הנ"ל יצור מוטיבציה להמשך הפעילות :רוצים לעשות את מה
שגורם לתחושת הסיפוק.
את המסקנה כבר ציינו כאחת "מעשרת הדיברות" של ההורה )ואולי החשובה
שביניהן!( :מילות שבח ועידוד הינן הכרחיות במהלך כל פעילות שלכם עם הילד
בנושא המתמטיקה.
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ואילו קורה ההפיך? הילד אינו מבין ,לא מצליח לפתור את השאלה ,המבוגרים
)מורה ,אבא ,אימא( מבקרים אותו...אלו רגשות בלב התלמיד? מבוכה ,עלבון,
תסכול ,כעס .וכתוצאה ,כדי להתגונן מהרגשות ההורסות האלה ,נוצר רצון להתנתק
ממה שגורם לאי-נעימויות הרבות האלה.
מכאן הדיבר השני :לעולם אל תגידו לילדכם שאין לו כישרון למתמטיקה! זכרו:
עבור ילד ,לא לדעת משהו – זהו מצב טבעי.
אסור לנזוף בילד על כך שהוא אינו מיומן או אינו יודע.
לא כדאי להתפאר ולהדגים לפניו את עליונותכם :תראה ,כמה זה קל!".
כדי לעקל את המידע הוא צריך להיות טעים" – אמר סופר צרפתי נודע אנט ֹול
פראנס.
זוכרים ,כיצד האכלתם את ילדכם כשהיה תינוק? הוא לא פתח פה כל עוד האוכל
לא היה טעים .כך גם בהוראה :למידת ילד מצליחה כאשר דרישות שלנו תואמות
לרצונות שלו.
בלימודים ,העצלנות היא איננה הסיבה אלא התוצאה של אי-הצלחה; היא – צורת
הגנת הגוף שאינו מסתדר עם מאמצים בלתי סבירים .לילד קשה ,הוא אינו מסוגל
באופן פיזי לבצע משימה כלשהי ללא גרימת נזק לעצמו )אי-מוכנות פסיכולוגית
לעומס כזה ,עייפות יתר ,עבודה על סף קריסת עצבים( ,ולו שתי ברירות בלבד:
ללכת נגד כל חוקי הביולוגיה ולהישבר ,או פשוט להשתמט מהעבודה.
אם רוצים שהילד יעסוק במשהו – הפכו את הנושא למובן ,מושך ולא משעמם.
רוצים להפוך את המתמטיקה למובנת – ציירו ,המציאו והציגו בצורה גרפית את
העצמים המתמטיים והיחסים ביניהם.
פסיכולוגים גיבשו מודל של התפתחות החשיבה המתמטית )שהיא כמו שציינו
קודם ,הינה מקרה פרטי של חשיבה לוגית( אצל הילדים.
המודל מתאר את מספר שלבי ההתפתחות ,כאשר שיבוש בסדר השלבים )או פספוס
של אחד מהם( גורם לאי-יכולת של ביצוע הפעולה שאמורה להתבצע בעל-פה.
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הנה השלבים:
פעילות מעשית עם
העצמים )או
המודלים
המייצגים אותם(.

פעילות מעשית
המלווה בדיבור
המתאר את
הפעולות.

תרגום של
דיבור קולי
לדיבור פנימי.

תרגילי
אימון

הפיכת הפעולה
לאוטומטית )גיבוש
המיומנות(

הכל מתחיל מפעילות עם עצמים :הילד "חושב" באמצעות הידיים.
לכן נושא ההמחשות והמודלים הוא נושא מיוחד ,ונדבר עליו בהרחבה בהמשך.
השלב השני – ביצוע פעולות מעשיות המלוּוה בדיבור בקול רם.
בשיעור התלמיד מדבר בממוצע דקה – עד שתי דקות ,ולפעמים אינו מדבר כלל.
לפעמים מקשיב...
אולם המחשבה מתגבשת דרך המילים .לכן המשימה העיקרית של המורה – ליצור
תנאים לכך שכל התלמידים יוכלו לדבר )לעניין (...במהלך השיעור .האומנם זה קל?
נביא דוגמה )מהשיעור של מורה מקצועית(.

-

ילדים ,קחו כל אחד שני משולשים זהים והרכיבו מהם ברווז .כעבור דקה
כמעט אצל כולם הברווז מוכן:

-

הצלחתם?! יופי! כעת אתם תדריכו אותי ,ואני ארכיב.

-

שני המשולשים להצמיד צד לצד.
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המורה מצמידה:

 לא ,לא כך! צריך להצמיד צלעות אחרות.המורה עושה אחרת:

 לא ,לא כך! צריך להצמיד צלעות ארוכות.המורה עושה:

 ועכשיו צריך לסובב לצד שני.המורה מסובבת את המשולש ל 180 -מעלות.
-

לא כך! הילדים צועקים ,מתלהבים.

לבסוף ,כתוצאה של הוראות משותפות )עם תוספות והבהרות( ,ההדרכה כיצד
להרכיב את ה"ברווז" מקבל צורה כזאת:
 (1לקחת משולשים ,להצמיד אותם בצלעות הארוכות;
 (2את קו ההצמדה למקם אופקית )להשכיב(;

 (3את המשולש העליון להזיז שמאלה ,והתחתון – ימינה עד אשר קודקוד הזווית
העליונה יהיה מול הקודקוד של המשולש התחתון.
אתם רואים ,בכמה מונחים מתמטיים הצטרכנו להשתמש כדי להסביר את מה
שעושים בכמה שניות.
בבית ,כאשר עובדים עם הילד ,חשוב ביותר לדובב אותו לדבר ,לשבור את שתיקתו.
כך יהיה לכם קל יותר לגלות את רמת הבנתו של חומר לימודי.
ניתנת לכם אפשרות לעקוב בסתר ,מהצד אחר עבודתו של הילד .האם בעת העתקת
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הטקסט הוא ממלמל או שותק עם פה סגור? האם הוא כותב תחילה בדף טיוטה או
ישר בחוברת? פותר בשלבים או ישר כותב תשובה? כל הפרטים האלה יעזרו לכם
לכוון את הילד ולעזור לו כאשר אינו מצליח לפתור נכון.
אם הילד שגה בשלב מסוים ,עדיף לחזור להתחלה" :ספר ,איך עשית" ,"...הראה,
כיצד זה יצא" ,"...צייר ,כיצד אתה מתאר את זה"...
כיצד ניתן לגלות את סיבות הקשיים שבהם נתקל הילד?
ראשית כל ,עוקבים אחריו ,כיצד הוא ניגש לעבודה עצמית .אולי הוא פשוט לא
מאורגן :השולחן מבולגן ,מכוסה בצעצועים ,בקלפים .התחיל לפנות – נתקל
במשחק מעניין ולא "הגיע" לשיעורי בית.
ואולי הוא בכלל לא ניגש לשיעורי בית ,בהנחה שבלאו הכי להכין אותם נכון ומהר
אפשר רק עם אבא?
בזמן אחרון אצל הילדים )ולפעמים אצל מבוגרים( מתגלה מצב שאותו מכנים
הפסיכולוגים כ"תופעת חוסר-אונים נרכשת" .מהות התופעה בכך שלייצור חי
)לראשונה ,אגב ,התופעה נתגלתה בניסויים עם חיות( המקבל פקודות שליליות
שאיתן הוא לא יכול להתמודד ,מופיעה ירידה דרסטית בפעילות כללית ,מופיעים
חולשה ,פסיביות ואדישות.
המצב של חוסר אונים מתגבש בתנאים כאשר ההורים מצד אחד מכוונים את
ילדיהם להצלחה ,ולא לפעילות עצמאית ,ומצד שני – הילד מקבל בבית ספר
משימות שאיתם הוא )בינתיים( אינו יכול להתמודד לבדו.
"אני לא מצליח!" – "מדוע?"
אבל תלמיד כיתה א' עדיין אינו יכול לנתח את הסיבות ואינו יכול להשפיע על המצב
)לעזור לעצמו ,לארגן את עצמו או לפחות להתגונן מפגיעות באגו(.
כך ,לאט ,בהדרגה הילד משתכנע שהוא בעצמו אינו יכול לשנות מאומה ,שבו בעצם
לא תלוי כלום .מכאן – אי-רצון מוחלט ואי-יכולת לעשות משהו – ומתגבשת
פסיביות מוחלטת.
כתוצאה :נוצר ילד בעל "חוסר-אונים נרכש".
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אל תתנו לתרחיש הזה לקרות! הילדים לומדים מהר ,גם – לחוסר-אונים.
אם פעם ,ועוד פעם ,ועוד פעמיים הילד לא יהיה מסוגל לעשות שיעורים ,ובמקום
דברי שבח על העבודה שהוא עשה הוא שמע ביקורת ולעג – אזי הוא יפסיק להשתדל
בעתיד  -לשם מה?
הרי בכל מקרה זה לא יצליח! קשה במיוחד עבור הילד המצב כאשר הוא יודע
שילדים אחרים מצליחים .כאן הרבה מאוד תלוי בהערכה של המבוגר" .ידעתי
שבלעדיי לא תצליח לעשות כלום!" – גם זה צעד לקראת חוסר-אונים" .למה,
תסביר ,יוסי יכול ,ואתה – לא? הרי ברור שאפילו לא ניסית לפתור ,עצלן שכמוך!"
זה מעליב ,משפיל וגורם רק לשנאה ליוסי.
לפני שנוזפים בילד על חוסר מיומנות ,נסו להבין את סיבת הקושי ,עזרו לו מקצועית
והחזירו לו את האופטימיות .אי-אפשר ללמוד משהו ללא טעויות .הילד אינו צריך
לפחד משגיאות .הפחד הוא ִממ ֹורה רע .הוא מדכה את היוזמה ,את הרצון ללמוד,
ואפילו את שמחת החיים.
כל יום הילד צריך להשתדל להצליח ולהתגבר על קשיים .אולם בשום מקרה אסור
לאפשר את המצב שהקשיים גורמים לקריסת העצבים.
אם הילד אינו יכול להתגבר על המצב בעצמו ,חובתנו לעמוד לצדו ולתמוך בו.
ועוד שיקול פסיכולוגי אחד .הוא נוגע ליכולת וחשיבות השכנוע אצל הילדים.
כמה פעמים בשיחה אנו משווים את עצמנו כשהיינו ילדים ,עמם ,או משווים בין
הילדים! "גם אני חוויתי קשיים במתמטיקה .אצלך זה תורשתי" .משפטים מסוג זה
גורמים לתוצאות קטסטרופליות" :אימא הסתדרה בחיים בלי מתמטיקה ,גם אני
אסתדר"" ,אם כבר לאבא היו בעיות ,אז איך אני אוכל?".
אכן ,יתכן שבחיים מעשיים לא נתקלתם בבעיה של לחשב בעל-פה פעולות עם
מספרים גדולים ,לחבר שברים בעלי מכנים שונים או לחשב שטח מעגל ,אולם
חשיבותה של מתמטיקה לפיתוח החשיבה אינה ניתנת לספק )לוגיקה ,יכולת
הוכחה ,מציאת פתרון בעיות שונות( .הצורך בכך מתגלה בכל מצב החיים .כל בעיה
בחיי יום-יום היא מבחינה מסוימת משקפת בעיה מתמטית.
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נביא דוגמה:
דרוש סכום כסף של  ,₪ ...ולי יש  ...בלבד .כיצד להשיג את הכסף החסר?
נתון :מה יש לנו ,מה נתון?
כסף בחשבון הבנק;
חברים ,שמהם אפשר להלוות;
בעלי חוב ,שלהם אפשר להזכיר על החזר החוב.
שאלה :כיצד להשיג את כסף החסר?
פתרון
 .1ניתוח המצב )למי אפשר לפנות ,ולמי אי-אפשר ומדוע(.
 .2תכנית הפתרון )תחילה – לבנק ,אחר-כך לבעלי חוב ,אחר-כך
לחברים ,לבסוף אם לא נסתדר ,להורים( .אולם תכנית הפתרון
יכולה להיות גם אחרת.
 .3ביצוע התכנית.
 .4קבלת התוצאה.
 .5בדיקה .האם הצליח? אם לא – מכניסים תיקונים ופועלים שוב ,עד
לקבלת התוצאה הרצויה.
קיבלנו את המבוקש!
תשובה:
לכן אל תמהרו להודות ביחסכם השלילי למתמטיקה.
כאן מקבלות משמעות מיוחדת הערות חיוביות מהסוג" :איזה תרגיל יפה!",
"איזו שאלה מעניינת!" וכד'.
לסיכום ,אפשר למנות את הבעיות העיקריות של הילד שאינו מצליח בבית הספר
)ובין היתר – במתמטיקה(.
הבעיה הראשונה – נוירופסיכולוגית )נוירופסיכולוגיה היא המדע העוסק
בפעילות פסיכולוגית של אדם בהקשר לפעילות של מערכת העצבים המרכזית
בתנאים מסוימים; עוסקים בו מומחים  -פסיכולוגים ונוירופיזיולוגים( .לכן אל
תתביישו לבקר אצל הפסיכולוג או רופא-פסיכוטרפיסט .בכל מקרה ,לא מומלץ
להזניח את הבעיה.
הבעיה השנייה – העדר מיומנויות לימוד כלליות .ילדכם מבין הכל ,יודע הכל,
אולם ללא עזרת המבוגר אינו עושה כלום.
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פרק 5
הפעולות הבסיסיות של חשיבה לוגית
אדם מכיר את עולמו באמצעות חושים וחשיבה מופשטת .כל תהליך ההיכרות
מתחיל מהתבוננות .עצמים חיצוניים פועלים על חושי האדם וגורמים להופעת
התחושה ,התיאור והייצוג במוחו.
תחושה היא תגובה של חושנו על תכונות מסוימות של העצם ,הפועלות ישירות על
איברי החושים .כאשר אנו לוקחים ביד אגס אנו חשים שהוא קשה .זוהי תחושה.
אנו רואים שהוא ירוק או אדמדם .גם זו תחושה .אנו נוגסים בו וחשים טעם מתוק
– עוד סוג של תחושה.
אוסף של כל התחושות מאפשר לבנות דמות שלמה של העצם – האגס .זהו תיאור.
תיאור הוא הדמיית העצם בשלמותו כפי שהוא פועל ישירות על חושנו.
כל אחד מתאר לעצמו את האגס ,גם אם זה אינו נמצא בידו כרגע .התיאור הוא:
אגס הוא פרי אכיל ,מתוק ,עגלגל ,ירוק ,קשה.
עוד דוגמה :בהישמע מילה שולחן אנו מתארים לעצמנו רהיט בעל משטח עץ וארבע
רגליות ,הנועד לסעודה או לעבודה .התיאור הזה נבנה לאחר שלפני-כן נתקלנו
פעמים רבות בתכונות האלה של העצם.
ייצוג הוא דמות מוחשית של העצם שנבנתה ונשמרת במוחנו גם כאשר העצם איננו.
אנו מכירים את חוקי עולמנו בעזרת מחשבה לוגית שמהותה – פעולות עם
המושגים המתארים את העצמים ,שכתוצאה מהן נוצרות המסקנות.
מושג – הוא סוג של תיאור הכולל את התכונות העיקריות של עצם בודד או קבוצה
של עצמים דומים .העצמים יכולים להיות זהים או שונים בתכונות מסוימות.
לדוגמה ,לכל האגסים תכונות עיקריות דומות ,זה מה שמאחד אותם כקבוצה.
כל ילד במהלך היכרותו עם העולם סביבו שם לב לתכונות עיקריות המאפיינות את
הקבוצות של עצמים דומים ,כלומר הוא מתחיל לחשוב במושגים .מושגים נקראים
בשמות ,לדוגמה :אגס ,שולחן ,ילקוט ,בית וכ"ד .אנו אומרים סנדלים ,ומיד
מתארים נעלי קיץ עם רצועה; אומרים ילקוט ומתארים תיק גדול לנשיאת הספרים
והמחברות לבית ספר .תכונות יכולות להיות עיקריות ומשניות .המושג כולל אוסף
תכונות עיקריות ,כלומר כאלה שכל אחת מהן מתארת את העצם הנתון ואולי גם
עצמים אחרים ,והאוסף של כולן הוא ייחודי לעצם הנתון.
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פיתוח תהליכי חשיבה אצל ילדים בני 10 – 6
בבית ספר יסודי לילד מתחיל להתפתח בקצב מהיר האינטלקט .התפתחות החשיבה
גורם לשינוי ושכלול תהליכי התפיסה והזיכרון ,והפיכתם מתהליכים ספונטניים
למבוקרים.
חשיבתו של ילד בן  6היא בדרך כלל מוחשית ,מכוּונת פעולה.
האמצעי הראשון של פתרון כל בעיה הוא פעולה מעשית.
לפני שילד לומד לחבר או להחסיר מספרים כפעולה מתמטית ,תלמידים צעירים
מוסיפים בפועל לארבע אצבעות  -שלוש ,מחסירים מ 6 -סוכריות שתיים וכו'.
כדי לפתור בעיית תנועה ,תלמיד כיתה ד' – ה' מדמיין לעצמו את הדרך ,כלומר
מרחק בין שתי נקודות .לצורך זה המורה משרטט סקיצה ,ורק לאחר מכן הפתרון
מתבצע בדרך מתמטית ,מופשטת ,בעל-פה.
"חשיבה באמצעות הידיים" נשארת ככלי עזר אפילו אצל בני נוער.
במקביל להתפתחות הדיבור וצבירת הניסיון עובר הילד לחשיבה דמיונית.
עדיין הדמות נשארת מוחשית :כל מילה מתארת עצם מסוים שבו הילד נתקל
מתישהו ,ולא את קבוצת העצמים בעלת תיאור מופשט שבה משתמש אדם בוגר כדי
לבצע פעולות לוגיות.
בגיל  8 – 6חשיבת הילד משתנה באופן מהותי :היא הופכת ממוחשית למבוססת
מושגים ,מופשטת .מהפיכה זאת היא קשה ואנו הורים חייבים להיות מודעים לה
ולעזור לילד.
ילד בגיל זה מתקשה בביצוע פעולות לוגיות מסיבות הבאות:
א( ילדים מתקשים בזיהוי והבנת המילה והמשפט;
ב( הילדים מתבלבלים בין מושגי גודל וכמות ,מכיוון שמושג הכמות עדיין נושא
תוכן הקשור לעצם מסוים;
ג( הילדים מתקשים בהגדרת המושגים.
לדוגמה ,אם שואלים את הילד" :כמה מילים במשפט" :אורי ונועה הלכו לטייל"?
רוב הילדים קטנים יענו" :שתיים .אורי ונועה".
ילדים מבלבלים גם בין המושגים של גודל וכמות .כאשר לתלמיד קטן מציגים ארבעה
עיגולים קטנים ושניים גדולים ושואלים ,איפה יותר ,הילד יצביע על שניים גדולים.
עבור ילד קטן ,דיבור משמש כחלון אשר דרכו רואים משהו ,אולם לא רואים את
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הזכוכית עצמה )מילים(.
את הקושי מהסוג השלישי אפשר להדגים בעזרת הדוגמה הבאה :שואלים את הילד
מה זה פרי .עבור ילד קטן ,הפרי הוא זה שגדל ושאוכלים אותו .תלמיד בוגר יותר
יגיד שפרי הוא חלק מצמח שמכיל זרעים .תלמידי כיתות א' – ב' עדיין חושבים
כילדי גן .ילד מתייחס לשימוש מיידי של התופעה ,ואינו לוקח בחשבון את מקור
התופעה.
עוד בטרם שלילד מתפתחת חשיבה אבסטרקטית ,הוא מתחיל לגלות את יכולתה
של חשיבה מופשטת והכללה.
לקראת העלייה לחט"ב תלמידים אמורים לרכוש מיומנויות של שיפוט ושיקול
דעת ,להסיק מסקנות ,להשוות ,לנתח ,לאתר פרטים ייחודיים ומשותפים ,לקבוע
חוקיות.
כיצד לגבש אצל תלמידים צעירים את מיומנות החשיבה הלוגית?
צריך שהילד קודם כל יקלוט את מערכי המושגים.
המושג הוא מידע כללי אודות קבוצה של תופעות ,עצמים ותכונות המאוחדים על פי
סממנים משמעותיים.
כך ,המושג של צמח כולל עצמים כה שונים כמו עץ תמר ופרח ננסי.
שני הצמחים האלה שייכים לקבוצה אחת מכיוון שלכל אחד מהם סממנים
משמעותיים משותפים :הם יצורים חיים ,גדלים ,נושמים.
למושג כמידע כללי אין צורה מוגדרת ,אלא שם מוגדר :צמח ,כלי תחבורה ,ענף
ספורט וכד'.
כאשר עצמים שונים נכללים בקבוצה אחת ,יש להתעלם מכל הסממנים הלא
משמעותיים .תהליך ההכללה המבוסס על הפשטה הוא סוג של עבודה שכלית קשה
הדורשת ניתוח עקבי של המידע.
כדי ליצור מושג מדעי יש ללמד את הילד למיין את סמני העצם .יש להראות לילד
שקיימים סממנים משמעותיים כאלה שבלעדיהם לא ניתן לשייך את העצם למושג
נתון .קביעת השתייכות העצם למושג זה או אחר דורשת שליטה בתהליכי החשיבה
כמו :ניתוח ,סינתזה ,השוואה וכו'.
תלמידי כיתות א' – ב' מציינים קודם כל את הסממנים החיצוניים הבולטים ביותר
המאפיינים את פעולת העצם )מה הוא עושה?( או ייעודו )בשביל מה הוא?(; לקראת
הכיתה ג' – ד' הם כבר יותר מתבססים על המידע והמושגים שהתגבשו במהלך
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הלימודים .תלמידי כיתות ג' אמורים לקבוע את סדר עדיפויות של המושגים,
להבדיל בין מושגים רחבים וצרים ולקבוע קשרי משפחה וסוג.
תלמידי כיתות א' – ב' לעיתים קרובות משתמשים בעובדות או באנלוגיה בתור
ההוכחה ,מה שבדרך כלל אינו חוקי ,אבל מתקבל.
לעומתם ,תלמידי כיתות ג' – ד' אמורים להציג הוכחה מבוססת ונתמכת במערכת
של שיקולים לוגיים .הפעילות השכלית של תלמידי כיתה ג' אמורה להתבסס על
מושגים והנחות.
לכן ,תלמידי בי"ס יסודי מתקדמים בהתפתחותם מניתוח של עצם בודד או תופעה
מסוימת לניתוח הקשרים בין העצמים ומושגים.
לעתים קורה שילדים זוכרים את הגדרות המושגים החדשים כמו :סכום ,יחס,
מונה ,אולם מספיק לשנות קלות את ניסוח השאלה ,והילד מתבלבל.
כדי לגבש מושג חדש חשובים מאוד:
א( אוסף עובדות ותיאור משולב באמצעות מילים ,צורות גיאומטריות ,ביטויים
מתמטיים ,המדגימים והממחישים את המושג המתגבש;
ב( ניתוח של כל תופעה חדשה )עצם או עובדה( והדגשת הסממנים השובים
החוזרים בכל העצמים האחרים השייכים אותו סוג;
ג( הפשטה והתעלמות מכל הסממנים המשניים הלא משמעותיים;
ד( הכללת עצמים חדשים בקבוצות קיימות המתוארות במילים מוכרות.
לילדי כיתות א' -ג' קיים קושי מסוים בשימוש הפעולה השכלית של השוואה.
תחילה הילד אינו יודע בכלל מזה להשוות .על השאלה האם אפשר להשוות תפוח
וכדור הם עונים" :לא" .ומסבירים" :הרי את התפוח אפשר לאכול ,והכדור
מתגלגל" .אולם אם לשנות את השאלה" :התבוננו טוב במנדרינה ובתפוח והגידו,
במה הם דומים?" – הילדים אומרים" :שניהם עגולים ,אפשר לאכול אותם".
עוד שאלה" :והפעם תגידו ,במה הם שונים?" .התשובה" :מנדרינה קטנה ,ותפוח
גדול .מנדרינה כתומה ,ותפוח ירוק .הטעם שונה".
דוגמאות אלה מוכיחות שאפשר להוביל את הילד לתשובה נכונה ,לשימוש נכון
בהשוואה.
חשיבה של ילדי כיתות א' – ג' מאופיינת בחד-כיווניות .הילדים או שרואים את
הדמיון ולא שמים לב להבדלים ,או שמציינים את ההבדלים ולא רואים את
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המשותף.
כדי לשלוט בפעולת ההשוואה ,האדם צריך לראות את המשותף בשונה ,ואת השונה
בדומה.
לשליטה בפעולת ההשוואה משמעות רבה בכל תהליך הלימוד של תלמידי יסודי.
חלק גדול מהתכנים ,במיוחד בכיתות הנמוכות ,מבוסס על השוואה .זאת המיומנות
העיקרית הנדרשת לפעולות המיון וסיווג של עצמים ותופעות.
בפעולת ההשוואה משתמשים כאשר מלמדים צורות גיאומטריות ,תופעות טבע,
עונות השנה ,חיות בר ועוד.
כדי לבצע את פעולת ההשוואה על חומר מתמטי ,מומלצת תכנית פעולה הבאה:
 .1יש להתבונן בשני התרגילים ולתאר את כל מה שיודעים עליהם )על איזו פעולה
התרגיל ,מה הגורמים המשתתפים בו :מחוסר ,מחסר ,הפרש וכד'(.
 .2תגידו וסמנו בקו ,מה דומה בתרגילים;
 .3תגידו וסמנו בשני קווים ,מה שונה בתרגילים;
 .4לדוגמה ,מה דומה ומה שונה בשני התרגילים:
5 + 4, 5 – 4
)48 – (12 + 2), 48 – (12 + 4
כאשר משתמשים בהמלצות האלה ,תלמידים צעירים מצליחים יותר בביצוע פעולת
ההשוואה.
קושי מיוחד אצל תלמידים צעירים מהווה קביעת הקשר הסיבתי )סיבה – תוצאה(.
לילד קל יותר לקבוע את הקשר מסיבה לתוצאה מאשר הפוך  -מתוצאה לסיבה.
קל יותר לתלמיד לענות על השאלה" :מה יקרה אם לא להשקות את המצח?"
מאשר על השאלה" :מדוע התייבש הצמח?".
לקראת סוף כיתה ד' הילד צריך לדעת לגלות את קשרי הסדר בין מושגים ,ניגודיות,
חלק ושלם ,יחסי גומלין.
כדי לעזור לילד לפתח ולגבש את החשיבה הלוגית ,חשוב לספק לו בכל שיעור ובכל
מפגש בנושא המתמטיקה את המשחקים ,התרגילים והמשימות הגורמים לגירוי
החשיבה הלוגית.
בהמשך אנו מביאים את המשימות מסוג זה.
נזכירכם – שבו ליד הילד בזמן הביצוע והקשיבו לו!
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משחקים ,משימות ותרגילים לפיתוח החשיבה הלוגית
מציאת סמני עצמים
עברית
 (1תארו את הצורה ,צבע וטעם של פטל ,תות שדה ,ענבים;
 (2כמה אותיות במילים :ספר ,דגל ,בית ,מים ,דרך? כמה הברות במילים אלה?
 (3כמה אותיות במילים :חתול ,חיתול ,צלצול ,בצל ,כיתה ,אבא? כמה הברות
במילים אלה?
(4

מנו כמה סמני המילים )מין ,יחיד/רבים ,מספר ההברות ,מספר האותיות(:

כיסא ,כוס ,מים ,רהיטים ,סכין ,אדם ,אדמה.
 (5מצאו את הסממנים המשותפים של המילים :מילה ,דירה ,אימא ,בירה,
גיר.

טבע
 (1תארו את החיות הבאות :כלב ,עכבר ,תנין ,היפופוטם.
 (2מנו את עונות השנה .מה סמני העונות? כדי לענות בצורה מלאה ומדויקת
השתמשו ברשימה השאלות:
א( כיצד משתנה טמפרטורת האוויר?
ב( האם יום הוא ארוך או קצר?
ג( האם יורד הרבה גשם?
ד( מה מצב הקרקע?
ה( האם באו ציפורים?
ו( האם מלאים הנחלים?
רשימה זאת מתאימה לתלמידי שנה ב' ומעלה.
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מתמטיקה
 (1מאילו ספרות מורכבים המספרים?15 ,48 ,36 :
 (2מאיזו ספרה מתחילים המספרים?55 ,48 ,34 ,21 ,19 ,16 :
רשמו את הספרות הראשונות האלה בריבועים הריקים:
55

48

21

34

19

16

 (3מנו את הסממנים של הצורה הגיאומטרית הבאה:
 (4מה צורתה?
 (5מנו לפחות שלושה סמני הצורה הגיאומטרית:

 (6מה סמני המספרים הבאים )זוגי או אי-זוגי ,חד-ספרתי או דו-ספרתי ,מספר
המאות(.453 ,45 ,4 :
 (7מנו את סמני המספרים.666 ,66 ,6 :
 (8מנו את סמני הצורות :משולש ,ריבוע ,מחומש.

 (9מאיזו ספרה מתחילים המספרים?764 ,715 ,74 ,71 :
כתבו את הספרה הזאת בתוך הריבוע הריק:

 (10מה הספרה האחרונה של המספרים?923 ,13 ,73 ,413 ,23 :
כתבו את הספרה הזאת בתוך הריבוע הריק:
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 (11מדוע לצורה הבאה קוראים משולש?

זיהוי העצם על-פי סממנים
עברית
 (1על מה אפשר לומר שהוא:
א( לבן ,אבקה ,מלוח;
ב( עגול ,ירוק-אדום ,מתוק;
ג( קר ,מתוק ,על מקל?
 (2חידות עוזרות גם להכיר תכונות העצמים .לדוגמה ,מהו:
א( יכול להיות לבן ,חום ואפילו שרוף?
תשובה :לחם.
ב( מי נולד עם ספם?
תשובה :חתול.
ג( בלי כנפיים – עפים; בלי רגליים – רצים; בלי משוטים – שטים .מהם?
תשובה :עננים.
ד( שכנים רבים ,גרים בקרוב ,ועף פעם אינם נפגשים.
תשובה :חלונות.
ה( אין לו רגליים – אבל הולך ,אין פה – אבל אומר מתי לישון ,מתי
לקום ,מתי לצאת.
תשובה :שעון.

 (3מנו כמה שיותר מילים המסתיימות ב"-צה" .לדוגמה :ריצה ,ביצה ,מצה... ,
 (4מנו כמה שיותר מילים המסתיימות ב"-תה/טה(" .לדוגמה :כיתה ,חביטה,
חיטה ,מיטה...,
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מתמטיקה
 (1מהי הצורה בעלת הסממנים הבאים:
א( יש לה  3צלעות ו 3 -זוויות;
ב( יש לה  5צלעות ו 5 -זוויות
 (2כמה קודקודים לצורה הגיאומטרית הבאה? מכמה קטעים היא מורכבת?
כיצד היא מכונה?

 (3רשמו את המספרים החסרים:
א( ;65 ,55 ,... ,35 ,25 ,15 ,5
ב( ;83 ,73 ,63 ,... ,43 ,33 ,23
ג( ;76 ,66 ,... ,46 ,36 ,26 ,16
ד( ;28 ,24 ,20 ,... ,12 ,8 ,4
ה( .35 ,30 ,... ,20 ,15 ,10 ,5
 (4רשמו את המספרים החסרים:
10 + 5  2 = 20,
10 + 5  4 = 30,
… = … 10 + 5 
… = … 10 + 5 
… = … 10 + 5 
… = … 10 + 5 
 (5אילו מספרים יש לרשום בתרגילים הבאים?
24 + 24:2 = 36
24 + 24:4 = 30
… = … 24 + 24:
… = … 24 + 24:

16 + 16:2 = 24
16 + 16:4 = 20
… = … 16 + 16:
… = … 16 + 16:
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מיומנות זיהוי סממנים משמעותיים של עצם
סממנים משמעותיים הם הסממנים שכל אחד מהם מתאר תכונה מסוימת של
העצם )שיכולה להתאים גם לעצמים אחרים( ,וכולם יחד הם מספיקים כדי לזהות
את העצם ולהבדילו מאחרים.
במשימה הבאה התלמיד צריך למצוא שתי מילים )מתוך חמש מילים בסוגריים(
שהן משמעותיות ביותר עבור המילה שלפני הסוגריים.
תשובות

מילים
גן )צמח ,גנן ,כלב ,גדר ,אדמה(

צמח ,אדמה

נחל )גדה ,דג ,מים ,דייג ,קייאקים(

מים ,גדה

קובייה )זוויות ,שרטוט ,צלעות ,עץ ,אבן(

צלעות ,זוויות

קריאה )עיניים ,ספר ,תמונה ,מילים ,דפוס(

עיניים ,דפוס

יער )עץ ,עלים ,שיחים ,דשא ,חיות(

עץ ,שיחים

משחק )שח-מט ,שחקנים ,חוקים ,עונשים ,בעיטה(

משחקים ,חוקים

ספורט )מדליה ,תחרות ,ניצחון ,אצטדיון ,אוהדים(

תחרות ,אצטדיון

עיר )מכונית ,בניין ,רחוב ,מדרכה ,הולכי רגל(

בניין ,רחוב

מלחמה )תותחים ,קרבות ,חיילים ,מטוסים(

קרבות ,חיילים

שירה )קול ,צלצול ,אומנות ,מנגינה ,קונצרט(

קול ,מנגינה

בית-מרקחת )חנות ,רוקח ,חולה ,תרופה ,אדם(

חנות ,תרופה

בניין )רחוב ,בית ,אנשים ,דלת ,מעלית(

בית ,אנשים

בית חולים )רופא ,אנשים ,ניתוח ,בניין ,מחלה(

רופא ,בניין

טבעת )קוטר ,זהב ,חתונה ,עיגול ,חותמת(

קוטר ,עיגול
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השוואת העצמים והתופעות
לְ מָ ה דומות הספרות?
משימה לתלמידי כיתה א' :התבוננו בכל אחת מהספרות ואמרו ,מה הן מזכירות
לכם .שירים קצרים יכולים לעזור בביצוע המשימה.
אפס היא דומה לאות:
סמ"ך שמה ,ובמילים רבות
היא מופיעה ,כמו סמל ,סוף
וכמובן סיום.
גם בחשבון היא חשובה,
למרות שמסמנת – כלום!

ספרה אחת

היא ראשונה

אך מסכנה במשפחה
של עשר הספרות:
כמו עץ בודד,
היא עצובה
בלי חברים וחברות.
שתיים – יפה כמו ברבור ו ֵגאַה -
קוראת לחבר – בוא ביחד ,גא-גא!

ספרת שלוש

– ייצור מוזר:

שני חצאים שמנים פונים
ימינה ,לאחור;
שלוש ידיים מושטות
פונות קדימה :מי בתור?
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הינה ארבע –
מרפק חדה.

חמש

מושיטה לטבח צעיר
ידית מחוברת לאמצע
של סיר.

מי דומה לתיש עיקש:
כמובן ,הבא בתור – שש!

מי שראה את איכר עם חרמש –
יודע היטב – זאת שבע ,לא שש!
שמוֹנה שמֵ נה – מה הפלא:
מי עוד דומה כל-כך לבייגלה?

ספרה מבלבלת אותנו גם יש:
הפכנו את תשע  -קיבלנו שש!
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תרגילי השוואה וזיהוי במתמטיקה
 (1מה דומה למספרים:
 8ו81 -
 33ו633 -

 66ו16 -

 21ו28 -

 5ו15 -

 37ו857 -

 (2מה מבדיל בין המשולש למחומש?

 (3מצאו את הסממנים המשותפים למספרים הבאים:
 4ו14 -
 888ו666 -

 14ו41 -

 30ו10 -

 9ו19 -

 942ו42 -

 (4התבוננו במספרים בכל זוג .מה משותף ומה שונה בהם?
 4ו40 -

 18ו180 -

 701ו7010 -

 3ו300 -

 21ו210 -

 17ו71 -

 (5נתונים המספרים:

32 ,28 ,24 ,20 ,16 ,12

מה דומה במספרים? מה שונה בהם?
 (6נתונה סדרת מספרים.65 ,55 ,45 ,35 ,25 ,15 :
מה דומה במספרים? מה שונה בהם?
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פרק 6
מיון עצמים ותופעות
מהותו של מיון היא חלוקה לקבוצות על-פי סממנים כאלה או אחרים.
בדרך כלל מיון הוא המשך של הפעולה הלוגית  -ההשוואה.
את המיון יש לעשות על-פי הכללים הבאים:
 (1כל מיון יש לעשות לפי בסיס אחד בלבד;
הבסיס הוא סממן על פיו העצמים הנתונים מתחלקים לקבוצות;
 (2לאחר המיון ,כל העצמים צריכים להשתייך לקבוצה מסוימת;
 (3העצמים אינם יכולים להשתייך לקבוצות שונות בו-זמנית;
 (4חלוקה לקבוצות יכולה לכלול גם תתי-קבוצות.
הפעולה הלוגית מיון היא פעולה מורכבת ומכילה מספר פעולות פשוטות יותר:
•

מציאת בסיס המיון ,כלומר הסמן שעל-פיו יעשה המיון;

•

חלקות העצמים לקבוצות על-פי הבסיס הנבחר;

•

השתייכות עצמים לקבוצה זו או אחרת;

•

תיאור כל קבוצה;

•

בדיקת תוצאת המיון.

לפעולות אלה רמת קושי שונה .תלמידי יסודי מבצעים את התרגילים וקולטים את
החומר טוב יותר כאשר משנים את סדר הפעולות:
•

תיאור מילולי של כל קבוצה;

•

חלוקה לקבוצות על-פי הבסיס הנתון;

•

השתייכות העצמים לקבוצות;

•

בדיקת התוצאות;

•

הגדרת בסיס המיון.
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תיאור מילולי
של קבוצות במיון נתון
מתמטיקה
 (1נתונים ריבועים :גדולים וקטנים ,שחורים ולבנים ,המחולקים לשתי קבוצות.
משימה :מצאו ,על-פי איזה סימן מחולקים הריבועים:
א( צבע
ב( גודל
ג( צבע וגודל
תשובה :א(
 (2נתונים עיגולים :גדולים וקטנים ,שחורים ולבנים ,המחולקים לשתי קבוצות:

משימה :מצאו ,על-פי איזה סימן מחולקים העיגולים:
א( צבע
ב( גודל
תשובה :ב(

ג( צבע וגודל

 (3נתונים מספר משולשים :גדולים וקטנים ,שחורים ולבנים.
משימה :הכינו כרטיסיות שעליהן מצוירות המשולשים ,וחילקו אותן על-פי
הסממנים:
א( משולשים גדולים לבנים
ב( משולשים קטנים שחורים
ג( משולשים גדולים שחורים
ד( משולשים קטנים לבנים
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 (4במלבן שני עיגולים ומספר משולשים :גדולים וקטנים ,שחורים ולבנים.

משימה :הצביעו היכן נמצאים:
א( משולשים לבנים גדולים

ג( משולשים שחורים גדולים

משולשים לבנים קטנים

ד( משולשים קטנים שחורים

ב(

גיבוש מיומנות חלוקת העצמים
לקבוצות עפ"י בסיס נתון
מתמטיקה
 (1חלקו לשתי קבוצות את המספרים הבאים:
20 ,19 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11
________________________
מספרים זוגיים:
מספרים אי -זוגיים________________________ :
לאיזו קבוצה יש לשייך את המספרים?37 ,8 ,44 ,35 :
 (2חלקו לשתי קבוצות את המספרים הבאים:
36 ,9 ,3 ,16 ,57 ,7 ,49 ,15 ,4
מספרים חד-ספרתיים________________________ :
מספרים דו -ספרתיים________________________ :
 (3כיצד לקרוא לקבוצת המספרים במילה אחת:
א(  - 8 ,6 ,2אלה מספרים ______________
ב(  - 9 ,5 ,1אלה מספרים ______________
 (4כיצד לקרוא לקבוצת המספרים במילה אחת:
א(  - 9 ,6 ,4 ,1אלה מספרים ______________

פרק  - 6מיון עצמים ותופעות
42

ב(  - 81 ,48 ,27 ,34אלה מספרים ______________
ג(

 - 932 ,547 ,321אלה מספרים ______________

 (5הכינו וסדרו  9כרטיסיות הבאות לקבוצות הבאות:

א( לפי צורה
ב( לפי מספר העצמים
 (6הכינו את הכרטיסיות הבאות:

סדרו את הצורות:
א( לפי הצורה
ג( לפי גודל

ב( לפי צבע
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בדיקת תוצאות המיון
מתמטיקה
(1

חלקו את המספרים הבאים לשתי קבוצות )חד-ספרתיים ודו-ספרתיים(:
.63 ,9 ,45 ,36 ,7 ,5 ,2

באיזו טבלה המספרים מחולקים לקבוצות נכון?
א(

9 ,7 ,12 ,15 ,2

63 ,45 ,36

ב(

7 ,5 ,2

63 ,45 ,36 ,9 ,12

ג(

9 ,7 ,5 ,2

63 ,45 ,36 ,12

ד(

9 ,7 ,2

63 ,45 ,36 ,5 ,12

(2

חלקו את המספרים הבאים לזוגיים ואי-זוגיים:
86 ,44 ,30 ,25 ,49 ,33 ,53 ,68 ,37 ,24

איזו תשובה נכונה?
א(

86 ,44 ,30 ,68 ,37 ,24

33 ,25 ,49 ,53

ב(

86 ,44 ,30 ,68 ,24

33 ,25 ,49 ,53 ,37

ג(

33 ,86 ,44 ,30 ,68 ,24

25 ,49 ,53 ,37

ד(

44 ,30 ,68 ,24

33 ,25 ,86 ,49 ,53 ,37
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(3

חלקו את המספרים לשלוש קבוצות )חד-ספרתיים ,דו-ספרתיים
ותלת-ספרתיים(:

952 ,328 ,765 ,32 ,45 ,8 ,4

באיזו טבלה המספרים מחולקים נכון?

א(

7 ,45 ,8 ,4

32 ,12

952 ,328 ,765

ב(

7 ,8 ,4

328 ,32 45 ,12

952 ,765

ג(

7 ,8 ,4

32 ,45 ,12

952 ,328 ,765

ד(

7 ,4

8 ,32 ,45 ,12

952 ,328 ,765

תרגילים ומשחקים לגיבוש המיומנות
בחירה של בסיס המיון
מתמטיקה
 (1התבוננו במספרים בכל תא של הטבלה:
9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1

25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20

324 ,323 ,322 ,321

מהו בסיס המיון? בחרו תשובה נכונה:
א( המספרים מחולקים לזוגיים ואי-זוגיים;
ב( המספרים מחולקים לחד-ספרתיים ,דו-ספרתיים ותלת-ספרתיים;
 (2חלקו לקבוצות את המספרים הבאים.25 ,22 ,13 ,12 ,11 ,6 ,5 ,4 ,3 :
ציינו שתי אפשרויות של חלוקה.
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משימות משולבות לתרגול מיומנויות של מיון
מתמטיקה
 (1מה מיותר בסדרה ומדוע:
 ,2ב? 7 ,5 ,
 (2מה מיותר בסדרה:
 ,9 ,3ג? 6 ,
 (3איזו צורה היא מיותרת? ציירו אותה בריבוע ,והסבירו את הבחירה.
א(

ב(

ג(

 (4איזה מספר הוא מיותר בסדרה ומדוע:
א( ;9 ,6 ,5 ,15 ,2

ד( ;26 ,25 ,20 ,15 ,10

ב( ;16 ,2 ,11 ,12 ,19

ה( ;17 ,14 ,15 ,13 ,11

ג( ;18 ,17 ,12 ,9 ,3

ו( ? 12 ,11 ,10 ,8 ,6

 (5איזה תרגיל הוא מיותר:
25 – 6 = 19

7 + 5 = 12

19 – 13 =6

8 + 9 = 17

36 – 17 = 19

12 – 5 = 7
?14 + 6 = 20

16 + 8 = 24

פרק  - 6מיון עצמים ותופעות
46

 (6איזה תרגיל הוא מיותר? מדוע?
3  4 = 12
12 : 6 = 2
6  3 = 18
12  2 = 24
 (7משחק "מספר מיותר"
גרסה  .1נתונים המספרים  .12 ,4 ,1איזה מספר מהם הוא מיותר?
תשובה :מיותר יכול להיות מספר  ,1מכיוון שזה מספר אי-זוגי ,כאשר  4ו 12 -הם
זוגיים .מיותר יכול להיות מספר  ,12מכיוון שהוא דו-ספרתי ,כאשר  1ו 4 -הם
חד-ספרתיים .גם מספר  4יכול להיות מיותר ,מכיוון שלכתיבת המספרים 1
ו 12 -משתמשים בספרה .1
גרסה  .2נתונים המספרים  18 ,6ו .81 -איזה מספר מהם הוא מיותר?
תשובה :המספר המיותר הוא  81מכיוון שהוא אי-זוגי .מיותר יכול להיות מספר ,6
מכיוון שהוא חד-ספרתי ,וגם בגלל שלכתיבת המספרים  18ו 81 -השתמשו בספרות
 1ו .8 -

הכללה
הכללה היא איחוד של תופעות או עצמים בודדים במושג אחד.
בחיי חברה יום-יומיים למושג ההכללה יש לעתים גוון שלילי )"העשיר הזה הוא
גנב ,לכן כל העשירים גנבים"( ,הקשור בכך שההכללה נעשית על-פי בסיס אחד ,ואת
המסקנות מסיקים על-פ"י בסיס אחר( .אנו מתחילים את הנושא מתהליך ההכללה
עפ"י בסיס אחד.

עברית
 (1מה מאחד את העצמים? קראו להם במילה אחת:
א( ברבי ,סביבון ,לגו ,כדור
ב( תפוח ,אגס ,תפוז
ג( אוטובוס ,מכונית ,רכבת
ד( כיסא ,ספה ,שולחן
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ה( שעה ,דקה ,שבוע
ו( גדול ,קטן
ז( אורך ,רוחב ,גובה
 (2המשיכו רשימת העצמים .מה מאחד אותם ,כיצד אפשר לקרוא להם במילה
אחת:
א( חלב ,גבינה... ,

ב( תות ,פטל... ,
ד( בצל ,גזר... ,
ו( ימינה ,שמאלה... ,

ג( כיסא ,שולחן... ,
ה( לעמוד ,לרוץ... ,

מתמטיקה
 (1קראו במילה אחת את המספרים הבאים:
.5 ,4 ,3 ,2 ,1
 (2מה משותף למספרים בסדרה:
? 58 ,45 ,13 ,12 ,11
 (3כיצד אפשר לכנות במילה אחת את המספרים הבאים:
? 28 ,14 ,10 ,6 ,4 , 2
 (4מה משותף למספרים האלה:
? 43 ,75 ,7 ,5 ,11
 (5מה משותף לתרגילים הבאים:
13 + 8

9+5

? 7+2

 (6מה משותף לתרגילים הבאים:
25 – 9

16 – 7

? 12 – 4

 (7מה משותף לתרגילים האלה:
4  12

57

? 26

 (8מה משותף לתרגילים הבאים:
56 : 7

8:4

? 4:2
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חשיבה על-פי האנלוגיה )הדמיון(
האנלוגיה היא מסקנה על קיומה של תכונת עצם מסוימת על-פי דמיונו לעצמים
אחרים על-פי תכונות משמעותיות אחרות.
בסיס המסקנה נמצא בהשלכת היחסים בין התכנות ליחס בין העצמים.

מתמטיקה
 (1נתונות שלוש מילים .בין הראשונה ושנייה קיים קשר מסוים .בין המילה
השלישית לבין מילה אחת מתוך הרשימה של חמש מילים קיים יחס דומה.
מצאו את המילה הרביעית.
א( מחובר  -סכום = כופלים ? -

הפרש ,מחלק ,חילוק ,מכפלה ,כפל.
ב(  - 11מספר אי-זוגי = ? - 16

מספר ,ספרה ,מספר זוגי ,מתמטיקה ,חיבור
ג( בוקר  -ערב = חילוק ? -

חיבור ,כפל ,חילוק ,מנה ,מכפלה.
ד( מחוסר  -מחסר = מחולק ? -

הפרש ,חיבור ,חילוק ,מחלק ,מכפלה.
 (2בעמודה אחת של הטבלה מוגדר יחס מסוים בין שני מושגים.
מצאו בן-זוג למושג בעמודה השנייה כך ,שביניהם מתקיים אותו היחס:
א( 2 – 1

? - 16

ב( צר – רחב

דק ? -

ג( יום  -לילה

פלוס ? -

ד( נושא  -מתמטיקה

מספר ? -

ה( מנה  -מכפלה

סכום ? -

ו( כפל  -כופלים

חיבור ? -
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פרק  .7היכרות עם מילים לוגיות
מילות-קשר" :ו" ,"-או"
מלבד המילים המסמנות את העצמים ,תכונותיהם ופעולות בין העצמים ,בכל
טקסט נמצאות בהכרח מילים לוגיות .העיקריות שבהן – ו ,-או.
כדי להבין את הבעיה או התרגיל במתמטיקה ,יש לשלוט היטב במשמעות המילים
הלוגיות המהוות במקרים רבים את החלק המרכזי של הטקסט.
במילות-קשר לוגיות משתמשים הן במהלך הפתרון והן במסקנות ובתשובות.
מילים לוגיות ,או קשרים לוגיים ,מאפשרות ליצור משפטים מורכבים.
תהליך יצירת המשפט באמצעות קשרים לוגיים מכונה פעולה לוגית.
לכל קשר לוגי מתאימה פעולה לוגית מסוימת.
למילת-חיבור ו -תואמת פעולה לוגית של חיבור.
למילת-קשר או תואמת פעולה לוגית של הפרדה.
במילת-הקשר או משתמשים בשני מובנים :הפרדה ואי-הפרדה .במובן ההפרדה,
שימוש במילת-הקשר או משמעותו בחירה בין תכונה אחת לאחרת.
מושג ההפרדה הוא קרוב מאוד לשימוש יום-יומי במילה "או" .במתמטיקה
משתמשים גם במובן אחר של המילה "או" ,שהוא פירוש נוסף של המילה.
הבנת המשמעות המדויקת של פעולות לוגיות הקשורות במילות-קשר "ו" ,"-או"
היא נחוצה להגדרת הקשרים בין תכונות המושגים.
תלמידים צעירים אמורים לחבר משפטים בעלי מבנה לוגי ברור ,ובמשימה זאת
יעזרו להם תרגילים לשימוש במילות הקשר.

תרגילים לשימוש במילות-הקשר "ו" ,"-או"
תרגיל 1
נתונים עיגולים מצטלבים .בעיגול ראשון נמצאים ריבועים שחורים .בעיגול שני
נמצאות צורות קטנות .בחלק המשותף – ריבועים שחורים קטנים.
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משימה :בחרו כותרת לציור משתי האפשרויות הבאות:
 .1בחלק המשותף נמצאים כל הריבועים השחורים הקטנים;
.2

בחלק המשותף נמצאים כל הריבועים השחורים או ריבועים קטנים.
תשובה1 :

תרגיל 2
נתונים ריבועים מצטלבים .בריבוע ראשון נמצאים עיגולים שחורים.
בריבוע שני נמצאות צורות גדולות.
משימה :בחרו את הכותרת לציור משתי האפשרויות הבאות:
 .1בחלק המשותף נמצאים כל העיגולים השחורים והגדולים;
.2

בחלק המשותף נמצאים כל העיגולים השחורים או עיגולים גדולים.

תשובה1 :
תרגיל 3
נתונים עיגולים מצטלבים .בעיגול ראשון נמצאים שמות התלמידים המצטיינים
מ -ה'  ,1בשני – שמות של תלמידים  -ספורטאים מאותה הכיתה.

המשימה:
א( בחרו את הכותרת לציור משתי האפשרויות הבאות:
 .1בחלק המשותף – שמות התלמידים המצטיינים והספורטאים;
 .2בחלק המשותף – שמות המצטיינים או הספורטאים.

תשובה1 :
ב( ספרו ,כמה תלמידים בכיתה ה'  1הם:
 .1מצטיינים וספורטאים
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 .2מצטיינים או ספורטאים.

תשובה6 (1 :
13 (2
תרגיל 4
נתונים שני עיגולים ,באחד נמצאים שמות הילדים האוספים בולים ,בשני – שמות
הילדים האוספים קלפים.
המשימה :ענו על השאלות הבאות:
 .1כמה ילדים אוספים קלפים ובולים?
 .2כמה ילדים בכיתה אוספים בולים או קלפים?

תשובה (1 :אין כאלה; .12 (2
תרגיל 5
נתונים שני ריבועים .באחד נמצאים שמות הילדים המשחקים טניס ,בשני – שמות
הילדים המשחקים כדורגל.
המשימה :ענו על השאלות הבאות:
 .1כמה ילדים משחקים טניס וכדורגל?
 .2כמה ילדים בכיתה משחקים טניס או כדורגל?
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תרגיל 6
נתונים שני עיגולים ,באחד ,באמצעות הריבועים ,מתוארים שמות הילדים
הלומדים מוזיקה ,ובשני – שמות הילדים הלומדים ציור.
המשימה :ענו על השאלות הבאות:
 .1כמה ילדים לומדים מוזיקה וציור?
 .2כמה ילדים בכיתה לומדים מוזיקה או ציור?
תשובה13 (2 ;4 .1 :

תרגיל 7
התבוננו בציור וענו על השאלות הבאות:
 .1היכן נמצאים משולשים שחורים?
 .2היכן נמצאות צורות גדולות?
 .3היכן נמצאים משולשים גדולים ושחורים?
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תשובות:
 .1משולשים שחורים נמצאים בעיגול השמאלי;
 .2צורות גדולות נמצאות בעיגול הימני;
 .3משולשים שחורים וגדולים נמצאים בחלק משותף של העיגולים.
תרגיל 8
נתונים שני ריבועים ,באחד מתוארים ,בצורת העיגולים ,הילדים שפתרו במבחן את
הבעיה ,בשני – הילדים שפתרו תרגיל.
המשימה :התבוננו בציור וענו על השאלות:
 .1כמה ילדים פתרו את הבעיה והתרגיל?
 .2כמה ילדים פתרו את הבעיה או התרגיל?
תשובה17 .2 ;9 .1 :

תרגיל 9
התבוננו בציור וענו על השאלות:
 (1כמה צורות בשורה ראשונה או שנייה?
 (2כמה צורות בעמודה שנייה או שלישית?
 (3כמה צורות בשורה שנייה או שלישית?
 (4כמה צורות בשורה ראשונה או שלישית?
 (5איזו צורה נמצאת בשורה שנייה ובעמודה שלישית?
 (6איזו צורה נמצאת בשורה שלישית ובעמודה שנייה?

תשובות:
 (5 ;8 (4 ;8 (3 ;6 (2 ;8 (1עיגול מקווקוו
 (6ריבוע מקווקוו
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תרגיל 10
התבוננו בציורים שבטבלה ובדקו האם נכונים המשפטים הבאים:
 (1בשורה ראשונה ובעמודה שנייה נמצאת בננה;
 (2בשורה ראשונה ובעמודה שנייה נמצה אגס;
 (3בשורה ראשונה ובעמודה שלישית מצויר ילד;
 (4בשורה ראשונה ובעמודה שלישית מצויר בית;
 (5בשורה ראשונה ובעמודה ראשונה נמצאת מחברת;
 (6בשורה שנייה ובעמודה שלישית מצויר בית;
 (7בעמודה ראשונה או שנייה נמצאים :עיפרון ,קלמר ,מחברת ,אגס ,תפוח ,בננה;
(8

בשורה ראשונה או שנייה נמצאים :עיפרון ,אגס ,ילד ,קלמר ,תפוח ,בית;

 (9קלמר נמצא בעמודה ראשונה ובשורה שנייה;
 (10מחברת נמצאת בשורה שלישית ובעמודה ראשונה;
 (11משקפיים נמצאים בעמודה שלישית או בשורה שלישית;
 (12בננה נמצאת בשורה שלישית ובעמודה שנייה.
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תשובות:
 (1לא נכון )נכון :אגס(;  – (3 ,(2נכון;  – (4לא נכון )נכון :ילד(;  (5לא נכון )נכון:
קלמר(;  – (9 ,(8 ,(7 ,(6נכון;  (10לא נכון )נכון :בשורה שלישית ובעמודה ראשונה(;
 (11לא נכון )נכון :בעמודה שלישית ובשורה שלישית(;  (12נכון.
תרגיל 11
נתונה שורת מספרים:

45 ,4 ,605 ,120 ,44 ,82 ,128 ,12

משימה:
 (1מצאו את המספרים הדו-ספרתיים שספרה אחת מהן היא ;2
 (2מצאו את המספרים התלת-ספרתיים שספרה אחת מהן היא ;0
 (3מצאו את המספרים הדו-ספרתיים שספרת העשרות היא .4
תשובות.44, 45 (3 ;120, 605 (2 ;12, 82 (1 :
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תרגיל 12
נתונה שורת מספרים:

386 ,32 ,80 ,10 ,325 ,24 ,541 ,4520 ,26 ,17

משימה:
 (4מצאו את כל המספרים שהם דו-ספרתיים או שהספרה הראשונה היא ;3
 (5מצאו את כל המספרים שהם תלת-ספרתיים או שכוללים את הספרה ;2
 (6מצאו את כל המספרים שהם תלת-ספרתיים או שכוללים את הספרה .0
תשובות;386 ,325 ,32 ,80 ,10 ,24 ,26 ,17 (1 :
;32 ,24 ,4520 ,26 ,386 ,325 ,541 (2
.80 ,10 ,4520 ,386 ,325 ,541 (3
תרגיל 13
משימה :משני המשפטים בחרו את הנכון:
נתון :שומר לקח שני ימי חופשה רצופים.
א( השומר נמצא בחופשה ביום ד' או ה';
ב( השומר נמצא בחופשה ביום ד' וביום ה'.
תשובה :הנכון הוא  -ב(
תרגיל 14
על-פי איזה משפט אפשר להחליט מי מהחיות גר אצל הילד:
א( אצל הילד גרים חתול או כלבלב;
ב( אצל הילד גרים חתול וכלבלב.
תשובה :ב( חתול וכלבלב
תרגיל 15
משימה :על-פי איזה משפט אפשר לדעת ,לכמה תלמידים ציוני "טוב" ולכמה
"מצוין"?
 (1בכיתה ,ל 5 -תלמידים ציון "מצוין" ול 11 -תלמידים ציוני "טוב" ו" -מצוין";
 (2בכיתה ,ציוני "טוב" ו" -מצוין" ל 15 -או  18תלמידים;
 (3בכיתה ,ציוני "טוב" או" -מצוין" ל 16 -תלמידים;
תשובה - (1 :משפט נכון;  – (3משפט נכון.
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תרגיל 16
משימה :מצאו ,מי מהבנות צודקת.
כאשר שאלו את הבנות ,כמה עמודים בספר הן השיבו כך:
 (1נועה" :מספר העמודים הוא קטן מ 100 -או גדול מ;200 -
 (2רותם" :מספר העמודים הוא גדול מ 100 -וקטן מ."200 -
תשובה :הצודקת היא רותם.

מילה לוגית "לא"
באמצעות מילת-קשר לוגית "לא" מתבצעת פעולה לוגית של שלילה.
שימוש בשלילה בתהליכי החשיבה הוא נפוץ.
טעויות רבות בלוגיקת החשיבה נגרמות עקב ביצוע שגוי של פעולת השלילה.
אם שני משפטים הינם טענות אמת אזי הם שוללים אחד את השני.
אם שניהם – טענות שקר ,גם אז הם שוללים אחד את השני.
טענת שקר היא שלילת טענת האמת.
לדוגמה ,שלילת טענת האמת "נהר ירדן יוצא מים כינרת" היא טענת שקר" :נהר
ירדן אינו יוצא מים כינרת".
אם  Aהוא משפט אמת ,אזי שלילתו תהיה משפט  ,Bאם הוא שקרי.
המשפט " 4שווה ל "5 -הוא שקרי ,שלילתו היא משפט אמת 4" :אינו שווה ל."5 -

תרגילים לפיתוח הפעולה הלוגית של שלילה
תרגיל 1
נתון מלבן ובתוכו עיגול .בהם נמצאות צורות גיאומטריות.
משימה :מצאו את משפטי האמת:

 (1בעיגול נמצאים לא משולשים;
 (2מחוץ לעיגול נמצאים לא ריבועים;
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 (3לא משולשים הם ריבועים;
 (4לא ריבועים הם משולשים;
 (5בתוך העיגול נמצאים לא ריבועים.
תשובות:
 – (4 ,(3 ,(2 ,(1אמת;  – (5שקר
תרגיל 2
נתונה טבלה עם ציורים .אילו משפטים הם אמיתיים?

 (1לימונים נמצאים לא בשורה ראשונה;
 (2בשורה שנייה נמצאים לא תפוזים;
 (3תפוזים נמצאים לא בשורה שנייה;
 (4בשורה ראשונה נמצאים לא לימונים;
 (5בשורה ראשונה נמצאים לא תפוזים.
תשובות:
 – (4 ,(3 ,(2 ,(1אמת;  – (5שקר
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תרגיל 3
נתונה טבלה עם ציורים:

משימה :בחרו כותרות לעמודה הראשונה והשנייה:
 (1בעמודה ראשונה נמצאים לא דובדבנים;
 (2בעמודה שנייה נמצאים לא שזיפים;
 (3שזיפים נמצאים לא בעמודה שנייה;
 (4דובדבנים נמצאים לא בעמודה ראשונה.
תשובה:
לעמודה ראשונה מתאימות הכותרות  (1ו ;(3 -לעמודה שנייה מתאימות –  (2ו(4 -
תרגיל 4
נתונה טבלה עם ציורים.
משימה :מצאו ,אילו משפטים הם משפטי אמת:
 (1לא נכון שעיפרון נמצא בשורה ראשונה;
 (2מחברת נמצאת לא בשורה שנייה ולא בעמודה שנייה;
 (3כל המחברות אינן נמצאות בשורה ראשונה ובעמודה שנייה;
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 (4לא נכון שמחברת נמצאת בשורה ראשונה ובעמודה ראשונה.

תשובה (1 :ו – (2 -נכון;  (3ו – (4 -לא נכון.
תרגיל 5
בכיתה ג' לומדים  25תלמידים.
משימה :התבוננו בתמונה וענו על השאלות.
 (1כמה תלמידים לא מצטיינים בכיתה?
 (2כמה תלמידים לא ספורטאים בכיתה?
 (3כמה תלמידים לא ספורטאים ולא מצטיינים בכיתה?
תשובה.12 (3 ;15 (2 ;20 (1 :
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תרגיל 6
משימה :התבוננו בתמונה וסיימו את המשפטים.

 (1בעיגולים נמצאים לא ...
 (2בחלק המשותף של העיגולים נמצאים לא ...
 (3מחוץ לעיגולים נמצאים לא ...
תשובות (1 :לא עיגולים;  (2לא משולשים גדולים;  (3לא משולשים.
תרגיל 7
משימה :מצאו תשובה נכונה.
הילדים נאור ויוני שיחקו בשח-מט .כיצד הסתיים המשחק אם ידוע ש:
 (1יוני לא ניצח ,ונאור לא הפסיד;
 (2נאור לא ניצח ,ויוני לא הפסיד;
 (3הפסיד לא יוני;
 (4הפסיד לא נאור.
תשובה :המשחק הסתיים בתיקו .התשובות הנכונות (1 :ו.(2 -
תרגיל 8
משימה :התבוננו בצורות שבתמונה וסיימו את המשפטים.
 (1בעמודה ראשונה נמצאים לא ...
 (2בעמודה שנייה נמצאים לא ...
תשובה – (1 :לא מעוינים;  – (2לא משולשים.
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תרגיל 9
משימה :התבוננו בתמונה והכניסו מילים חסרות במשפטים.
 (1עיגולים נמצאים  ...בשורה שנייה ולא בעמודה . ...
 ... (2עיגולים נמצאים בשורה ראשונה ו ...-בעמודה ראשונה ובשנייה.
תשובה (1 :עיגולים נמצאים לא בשורה שנייה ולא בעמודה שלישית;  (2לא עיגולים
נמצאים בשורה ראשונה ולא בעמודה ראשונה ושנייה.
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מילות-קשר לוגיות "כל"" ,כלשהו"" ,חלק מ" ,"-כמה מ"...-
בכל שפה ישנן מילים המתארות את הכמות )מילות-הכמות – באנגלית ,(quantor -

אשר מסייעות בהליכי שיקול וחשיבה .אליהן שייכות המילים :כל ,כלשהו ,איזשהו,
כמה .הן קיימות בגלוי או בסתר בכל משפט המתאר בעיה מתמטית.
כך לדוגמה ,כוונת המשפט "תלמידי כיתות יסוד לומדים מתמטיקה" היא שכל
התלמידים לומדים מתמטיקה .מנגד ,המשפט "תלמידים לומדים אנגלית" הוא
אינו חד משמעי :מוסתרות בו שתי מילות-כמות יחד" :כל" ו"כמה מ."...-
שימוש במילות-כמות עוזר להבין טוב יותר את משמעות המשפט .היחסים בין
מילות-קשר לוגיות "כל" ו"כמה מ "-מהוות בסיס הפעולה הלוגית "מיון".
את כל מילות-הכמות אפשר לחלק לשתי קבוצות :סמני ההכללה )כל ,כל אחד,
כלשהו( וסמני קיום )כמה מ.(...-
היכרות עם מילות-הכמות נחוצה מכמה סיבות )שימו לב לסימן-הקיום כמה!(:
 (1רק לאחר מציאת מילת-הכמות אפשר לקבוע בוודאות את משמעות המשפט;
 (2קביעת המשמעות של מילות-הכמות כל ו-כמה )אחדים מ (-נחוצה לביצוע
המיון )קביעה ותכולת הקבוצות(;
 (3מציאת מילות-הכמות מאפשרת ליצור את היפוכן.
נראה על הדוגמה הבאה כיצד ליצור משפט-שלילה.
הכלל העיקרי הוא :להחליף את סממן-ההכללה לסממן הקיום )ולהפך(.
"כל תלמידי כיתה ג' הם ספורטאים".
משפט השלילה הוא" :קיים תלמיד כיתה ג' שאינו עוסק בספורט".
את העבודה עם הילדים בנושא מילות לוגיות אפשר להעביר על-פי הסדר הבא:
 (1הבהרת משמעות המילים "כל" ו"-כמה מ "-על דוגמה מסוימת;
 (2מציאת מילים נרדפות למילות-כמות "כולם" ו"-אחדים מ."-
תרגיל 1
משימה :התבוננו בתמונה ומצאו ,אֵ לו מבין הטענות הבאות הן אמיתיות:
 (1כל האבטיחים הם מפוספסים;
 (2כל הכדורים הם מפוספסים;
 (3כמה מהכדורים הם מפוספסים;
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 (4כמה מהכדורים הם ללא פסים;
 (5כמה מהאבטיחים הם ללא פסים;
 (6כל הכדורים הם עגולים;
 (7כל החפצים הם עגולים.

תשובות – (1 :אמת;  – (2שקר;  – (3אמת;  - (4אמת;  - (5שקר;  – (6אמת; – (7
אמת.
תרגיל 2
משימה :התבוננו בתמונה ומצאו ,אֵ לו מהטענות הבאות הן אמיתיות:
 (1כל האגסים גדולים;
 (2כל התפוחים גדולים;
 (3כמה מהאגסים הם גדולים;
 (4כמה מהאגסים הם קטנים;
(5

כמה מהתפוחים הם גדולים;

 (6כמה מהתפוחים הם קטנים;
 (7כל הפירות הם גדולים;
 (8כל הפירות הם קטנים;
 (9כמה מהפירות הם גדולים;
 (10כמה מהפירות הם קטנים;
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 (11כל מה שמתואר בתמונה – הם פירות;
 (12כמה מהתפוחים הם לא גדולים;
 (13כמה מהפירות הם לא אגסים;
 (14כמה מהפירות הם לא תפוחים;
 (15לא כל העצמים הם פירות.

תשובות – (1 :לא נכון;  – (2לא נכון;  – (3נכון;  – (4נכון;  – (5נכון;  – (6נכון;
 – (7לא נכון;  – (8לא נכון;  – (9נכון;  – (10נכון;  – (11נכון;  – (12נכון;
 – (13נכון;  – (14נכון;  – (15לא נכון;
תרגיל 3
נתונה תמונה שבה מתוארים משולשים שחורים וריבועים שחורים ולבנים.
משימה :התבוננו בתמונה ומצאו ,אֵ לו מהטענות אמיתיות ואלו שקריות:
 (1כל הריבועים הם שחורים;
 (2כל המשולשים הם שחורים;
 (3כמה מהמשולשים הם לבנים;
 (4כמה מהצורות השחורות הן ריבועים;
 (5כל הריבועים הם לבנים;
 (6כל המשולשים אינם לבנים;
 (7כל הצורות הן שחורות ולבנות;

פרק  – 7מילים לוגיות
66

 (8כל העצמים הם צורות גיאומטריות.

תשובות – (1 :לא נכון;  – (2נכון;  – (3לא נכון;  – (4נכון;  – (5לא נכון;
 – (6נכון;  – (7נכון;  – (8נכון.
תרגיל 4
נתונה תמונה שבה מתוארים עיגולים מפוספסים וריבועים מפוספסים ושחורים.
משימה :התבוננו בתמונה ומצאו ,אֵ לו מהטענות הן אמיתיות:

 (1כל הצורות המפוספסות הן עיגולים )לא נכון(;
 (2כל הצורות השחורות הן ריבועים )נכון(;
(3

כל הצורות השחורות הן עיגולים )לא נכון(;

 (4כמה מהצורות המפוספסות הן עיגולים )נכון(;
 (5כמה מהצורות המפוספסות הן ריבועים )נכון(;
 (6כל הצורות הן צורות גיאומטריות )נכון(;

 (7כל הצורות הלא-מפוספסות הן ריבועים )נכון(;
 (8כמה מהצורות הלא-מפוספסות הם הן ריבועים )לא נכון(;
 (9כל הריבועים הם שחורים )לא נכון(;
 (10כל העיגולים הם מפוספסים )נכון(.
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תרגיל 5
משימה :התבוננו היטב בריבועים עם מספרים.
קראו את המשפטים והוסיפו לכל אחד את אות הציור המתאים.

 (1כל המספרים הם אי-זוגיים ) ...ה(
 (2כל המספרים הדו-ספרתיים הם אי-זוגיים ) ...ג ,ד ,ה(
 (3כל המספרים הדו-ספרתיים הם זוגיים ) ...ו(
 (4כמה מהמספרים חד-ספרתיים הם אי-זוגיים ) ...ב ,ד(
 (5ישנם מספרים דו-ספרתיים אי-זוגיים ) ...א ,ג ,ד ,ה(
 (6אין מספרים דו-ספרתיים אי-זוגיים ) ...ב ,ו(
תרגיל 6
משימה :קראו את המשפטים ומצאו אֵ לו מהם נכונים.
תקנו את המשפטים הלא-נכונים.
 (1כל מרובעים הם ריבועים;
 (2כמה מתלמידים הם מצטיינים;
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 (3כל החיות מתגוררות ביער;
 (4כל עונות השנה מכילות שלושה חודשים;
 (5כמה ממספרים אי-זוגיים הם תלת-ספרתיים;
 (6כמה מהצורות הן מרובעים;
 (7כל הצורות הן משולשים;
 (8כמה ממספרים הם זוגיים;
 (9כל המספרים הם זוגיים.
תשובות – (1 :לא נכון )כמה מהמרובעים הם ריבועים(;  – (2נכון;  (3לא נכון )כמה
מהחיות מתגוררות ביער(;  – (6 ,(5 ,(4נכון;  – (7לא נכון )כמה מהצורות אינן
משולשים(;  – (8נכון;  – (9לא נכון )כמה מהמספרים הם זוגיים(.
תרגיל 7

משימה 1
כל תלמידי כיתה ה' עוסקים בספורט .ביניהם  5מצטיינים.
האם אפשר לומר ש 5 -מתלמידי הכיתה הם מצטיינים וספורטאים?
תשובה :כן.

משימה 2
כמה מתלמידי כיתה ג' הולכים לחוג תיאטרון .לכל תלמידי הכיתה ציונים "טוב"
ו"מצוין" .האם אפשר לטעון שלכל מבקרי חוג תיאטרון שבכיתה ציונים "טוב"
תשובה :כן.
ו"מצוין"?
תרגיל 8
משימה :לבחור תשובות נכונות.
בצד אחד של הרחוב כל הבתים היו ירוקים .בצד שני – צהובים ואחד ירוק .בבתים
צהובים גרו בובות .בירוקים – דובונים .אילו מהטענות הן נכונות ,ואילו – לא?
 (1כל הדובונים גרו בצד אחד של הרחוב;
 (2כל הבובות גרו בצד אחד של הרחוב;
 (3כמה מהבובות גרו בצד אחד של הרחוב;
 (4כמה מהדובונים גרו בצד אחד של הרחוב.
תשובה – (1 :לא נכון;  – (2נכון;  – (3לא נכון;  – (4נכון.
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תרגיל 9

משימה 1
בחצר מחשקים ילדים :כל הבנים רוכבים על אופניים ,והבנות מתנדנדות על
נדנדות .היו בחצר  7זוגות אופניים ,וסך הכול –  10ילדים.
כמה היו בנים וכמה בנות?
תשובה 7 :בנים 3 ,בנות.

משימה 2
כל הסבתות מטיילות עם נכדים ,כל הסבים יושבים על ספסל ומשוחחים.
יחד היו  15סבים וסבתות .לכל סבתא – נכד אחד .סך הכול היו  9נכדים.
כמה סבתות וכמה סבים היו?
תרגיל 10
משימה :מצאו את התשובות הנכונות.
בצד אחד של הרחוב – בתים אדומים ובית כחול אחד.
בצד שני של הרחוב כל הבתים כחולים.
בבתים הכחולים גרים גמדים ,באדומים – ננסים.
 (1כל הגמדים גרים בצד אחד של הרחוב;
 (2כל הננסים גרים בצד אחד של הרחוב;
 (3כמה גמדים גרים בצד אחד של הרחוב;
 (4כמה ננסים גרים בצד אחד של הרחוב;
 (5כל הננסים הולכים לבקר את הגמדים מעבר לכביש;
 (6כל הגמדים הולכים לבקר את הננסים מעבר לכביש.
תשובות – (1 :לא נכון;  – (3 ,(2נכון;  – (6 ,(5 ,(4לא נכון;

תרגילי מסקנות פשוטות
למסקנה תמיד מקדימים הליכי חשיבה המכונים הנכות.
ההנחות הם משפטים מורכבים המכילים מילות-קשר לוגיות.
המסקנה מתבססת על תכונותיהן של מילות-קשר לוגיות.
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הגיעו למסקנה
משימה :נתונות שתי טענות ושתי הנחות; קראו אותן והסיקו מסקנה.
 (1כל תלמידי כיתה ב' אוספים קלפים או בולים .משה לומד בכיתה ב' ואינו אוסף
בולים .מה אוסף משה?
תשובה :קלפים.
 (2שנה כוללת  365או  366ימים .שנת  2013אינו כוללת  366ימים.
כמה ימים בשנת ?2013
תשובה.365 :
 (3ביום ו' כיתות ג' הלכו לקרקס או לתיאטרון .ג'  1לא הלכה לקרקס.
לאן הלכה הכיתה ג' ?1
תשובה :לתיאטרון.
 (4כל ילדי כיתה ב'  2יודעים לשחות .ענת לומדות בכיתה ב' .2
מה המסקנה הנכונה?
א( ענת יודעת לשחות;
ב( ענת אינה יודעת לשחות.
 (5כל הבנים בכיתה ה'  3משחקים כדורסל .נאור לומד ב -ה' .3
מה המסקנה הנכונה:
א( נאור לא משחק כדורסל;
ב( נאור משחק כדורסל ?
 (6כל שחקני כדור-מים יודעים לשחות טוב .תמיר אינו שוחה טוב.
מה המסקנה הנכונה:
א( תמיר – שחקן כדור -מים;
ב( תמיר אינו משחק כדור -מים;
ג( חלק משחקני כדור-מים אינם שוחים טוב;
ד( חלק מהבנים יודעים לשחות טוב.
תשובה :ב(
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המשיכו את המסקנה
 (7לכל מכונית יש מנוע.
כל מנוע פועל על דלק או חשמל.
לכן ....
תשובה :כל מכונית פועלת על דלק או חשמל.
 (8כל מה שעשוי מעץ צף על פני מים.
לבנה שוקעת במים.
לכן...
תשובה :לבנה אינה עשויה מעץ.
 (9בחופשת קיץ כל תלמידי כיתה ג' הלכו לגן חיות.
יוסי לא הלך לגן חיות.
לכן...
תשובה :יוסי לא לומד בכיתה ג'.

משימות קשות יותר
הוכיחו שמספר  8הוא זוגי.
הוכחה.
א( כל מספרים זוגיים מתחלקים ב.2 -
ב( מספר  8מתחלק ב.2 -
לכן הוא זוגי.
הוכיחו ש:
 (1מספר  820מתחלק ב;10 -
 (2פרה – חיה השייכת למשפחת יונקים;
 (3מספר  15הוא אי-זוגי;
 (4מספר  725מתחלק ב;5 -
 (5מספר  12הוא דו-ספרתי.
במבט ראשון נראה שהשאלות הן פשוטות מאוד ,אולם כדי לפתח את מיומנות
החשיבה הלוגית אצל תלמידי כיתה א' יש להתחיל משאלות ברמה הזאת ,ובהדרגה
לעבור לשאלות קשות יותר ,לדוגמה:
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 (6כמה חתכים צריך לעשות כדי לחתוך עיפרון לשלושה חלקים?
תשובה2 :
(7

לילד מספר האחיות גדול ב 3 -מהאחים.
בכמה גדול מספר הבנות במשפחה ממספר הבנים?
תשובה2 :

 (8לילד מספר האחים שווה למספר האחיות ,ולאחותו מספר האחיות קטן פי2 -
ממספר האחים .כמה בנים ובנות במשפחה?
תשובה 4 :בנים ו 3 -בנות
 (9איפה מפתח הזהב?
הצב שהביא את המפתח לפינוקיו ,הציג לפניו שלוש קופסאות – אדומה ,ירוקה
וכחולה ואמר :קרא ,מה כתוב על הקופסאות?
על הקופסה האדומה היה כתוב" :כאן נמצא מפתח הזהב",
על הקופסה הכחולה היה כתוב" :הקופסה הירוקה ריקה",
ועל הירוקה היה כתוב" :כאן נמצא נחש".
כל מה שכתוב הוא שקר ,אמר הצב .באיזו קופסה נמצא המפתח?
תשובה :המפתח נמצא בקופסה ירוקה
בעיות מסוג זה מכוּנות בעיות לוגיות ,מכיוון שפתרונן אינו דורש ידע בחשבון.
יחד עם זאת ,הן תורמות המון בפיתוח חשיבה לוגית ,אשר כל-כך נחוצה במהלך
לימודי המתמטיקה בכל הרמות.
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פרק 8
כיצד לבדוק את רמת ההבנה,
הידע וקליטת המתמטיקה
כבר ִדברנו על כך שסיבות לקושי בלימוד המתמטיקה יכולות להיות שונות.
כעת נתעכב בקשיים שמקורם ברמת ההתפתחות הפסיכולוגית ומיומנויות לימוד.
לעתים קרובות המורה מתלוננת על התלמיד כי הוא "אינו מסוגל להתרכז ,אינו
מכין משיעורי בית ,אינו משלים משימות".
ובכן ,נחלק את הקשיים לסוגים הבאים:
קשיים פסיכולוגיים  -שמקורם בהתפתחות הפסיכולוגית של הילד כגון:
•

הבדלים בקליטת האינפורמציה
)לילד אחד טובה יותר השמיעה ,לאחר  -הראיה ,ילד אחר מעדיף למשש(;

•

יכולת ריכוז לאורך זמן;

•

התגבשות מיומנויות לוגיות

)אנליזה :מציאת תכונות וסימנים ,השוואה ,זיהוי אנלוגיות(;
קשיים דידקטיים :יכולת קליטה ולימוד פעולות לוגיות:
•

הבנת מהות המשימה;

•

ביצוע פעולות על-פי האלגוריתם;

• ביקורת ובדיקה עצמית.
את רמת מיומנויות הלמידה אפשר לבדוק ולהמשיך לפתח באמצעות משחקים
לימודיים בדומה לאלה ששיחקו בהם בגן ילדים .לחלק מהילדים זה הספיק ,ולחלק
)וייתכן גם לילדיכם( – לא .לכן בואו נחזור למשימות האלה ,ודרך אגב נסכם כיצד
לבצע ולהעריך אותן .גם כאן העיקר הוא לשבח ולעודד את הילד.
ובחן ,הנה המשימות:
•

"מבוך" )עזרו  ...להגיע ל;(...

•

ציור על-פי נקודות ממוספרות;

•

"הַ כְ תָ ב ֹות" גרפיות;

•

השלמת פרטים חסרים בציור;
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•

מציאת ההבדלים )מצאו שניים זהים(;

•

ציור החצי השני של עצם;

כמובן ,כל פעם רמת המורכבות של המשימה עולה.
• "מבוך" .עזרו לשפנפן למצוא גזר.
יש לעודד את הילד להסביר בקול רם את מציאת הדרך.
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איזה עפיפון יעוף ואיזה יישאר?
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• ציורים על-פי נקודות ממוספרות
הכלל העיקרי  -מפשוט למורכב .תחילה יש להשתמש בציורים שבהם מספר
נקודות קטן וצריך לחבר נקודות לפי סדר .אחר-כך מספר נקודות עולה ,וצריך
לחבר ,לדוגמה ,נקודות זוגיות ,לאחר מכן אפשר להגדיל עוד יותר את מספר
הנקודות וחוקי החיבור .צורה יכולה להיות גיאומטרית )זה קל יותר( או ציור
מורכב יותר.

חברו נקודות עם מספרים סמוכים
גם אם מרחקים בין הנקודות לא קטנים ,על תמהרו לתת לילד סרגל :עדיף שהוא
יעביר קטעים ביד ,או יחשוב במה אפשר להיעזר במקום הסרגל.
כדי להתאמן בשרטוט קווים ישרים אפשר להציע לילד משחק "ירי" :מניחים את
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העיפרון ליד קצה האקדח ומחכים לפקודת ירי" .יורים" על-פי הפקודה "אש!":

מעבירים מהר קו מהאקדח למטרה .אפשר "לירות" מספר פעמים .מנצח מי
שפוגע במרכז מהר יותר .בפעם הבאה התוצאה תשתפר!
• הכְ תַ בוֹת גרפיות
פעילויות אלה מפתחות קליטה באמצעות שמיעה ,הקשבה וריכוז ,התמצאות
מרחבית ,מיומנות של גילוי חוקיות.
אפשר להמציא אינסוף הכתבות גרפיות :הנושא יכול להיות חוקיות בסדרה,
מעגלים סגורים )ציורים( ועוד.

מציבים עט בפינת הריבוע ,ומלווים בקול רם את מסלול העט :ימינה – אחת,
למעלה – שתיים ,ימינה – אחת ,למטה – אחת ,ימינה – אחת ,למעלה – אחת,
ימינה – אחת ,למעלה – אחת ,למטה – שתיים.
אפשר לשלב גם את האלכסונים:
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מתחילים מפינה שמאלית תחתונה וממשיכים :אחת – מעלה ,לפינה ימנית עליונה
– אחת ,מעלה – אחת ,ימינה – אחת ,מטה – אחת.... ,
לאחר ביצוע מוצלח )לא לשכוח :כל ביצוע של ילד הוא מוצלח!( ,יש להחליף
תפקידים :הילד הוא זה שמכתיב ,וההורה מצייר.

כך תחילה מבצע הילד פקודות יחד עם הורה )אפשר לעשות תחרות :למי ציור יפה
יותר( ,אחר-כך בליווי פקודות קוליות )הילד מכתיב ומצייר יחד עם ההורה(,
ולבסוף ילד מעתיק ציור בעצמו ובשקט.
להמציא ציורים בצורת מעגלים סגורים קשה קצת יותר ,אולם הילדים קולטים
את המשימה די בקלות ,וממציאים ציורים בעצמם .כאן בעצם אנחנו מחליפים
תפקידים ,מה שהופך תהליך הלמידה ליעיל ביותר )אין דרך ללמוד טובה יותר
מאשר ללמד את מישהו!(
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• "מצאו עצם/תמונה זהה"" ,מצאו  ...הבדלים"" ,השלימו את החסר"
השוואה מתמדת נמצאת בבסיס מיומנות הבדיקה וביקורת עצמית.
חשוב שההשוואה תיעשה לא רק ברמת הקביעה" :הנה ,כאן לא בסדר".
רצוי שהילד ימנה את ההבדלים בקול רם.

במשימות הבאות יש להשוות את התמונות ולמצוא הבדלים.
במשימה הראשונה נאמר כמה הבדלים יש לחפש,
המשימה השנייה היא הפוכה :יש לאתר עצמים זהים.
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מצאו חמישה הבדלים

מצאו שני פעמונים זהים.
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התבוננו היטב בכד עליון .אחר-כך תכסה אותו בפיסת נייר ומצא כד זהה בין הכדים
האחרים:
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• השלימו ציור
הכי קל לעשות זאת אם להתייחס לזוג תמונות מהסוג "מצאו  ...הבדלים",
באותה מידה קל לבצע משימה אם נתונה תמונה מלאה של עצם ,ואחר-כך מספר
תמונות לא שלמות.

אולם כאשר נתונות מספר רב של תמונות חלקיות ,קשה בהרבה להרכיב תמונה
אחת שלמה ,ועל פיה להשלים את האחרות .במקרה זה נדרשת יכולת של סינתזה
)איחוד( ,השוואה ,אנליזה )ניתוח( ,בדיקה עצמית.
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קיימת עוד סדרת משימות משחק שאותן ילדים מבצעים בשמחה ,בלי להרגיש את
השפעתן החינוכית והלימודית )תרגילי ריכוז ומחשבה( .על פניו ,הילדים
משתעשעים ,אולם יחד עם זאת מתגבשות אצלם מיומנויות לימוד חשובות.
באיזו סלסלה יותר פטריות אכילות?

לפני שמתחילים לספור ,נחשוב" :האם אפשר לענות על השאלה מיד? האם צריך
לספור פטריות רעל )פטריות עם כובע מנומר(? כיצד לא לשכוח כמה פטריות
אכילות בכל סלסלה?"
המשימה הבאה דורשת )ולכן מפתחת( יכולת זיהוי והתמצאות מרחבית וחשיבה
לוגית )החלטה ,על-פי איזה סימן יש לספור(.
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כמה יונים בציור?

לאיזה דג אין זנב?
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מצאו ומנו זברות.

במשימות עם יונים וזברות אפשר לספור באמצעות צביעה ,ואפשר לספור רק
פריטים המאפיינים עצם מסוים )עיניים ,זנבות( .חשוב גם לנסות ולנחש את
התשובה לפני הספירה :כך מתגבשים קשרים בין קליטה ויזואלית ומיומנות מניה.
אם ראיתם שאת המשימות מסוג זה ילדיכם מבצעים בהצלחה ,יש לעודד אותם
)חובה!( ולהסביר שבעצם אין הבדל בין המשימות הנ"ל לבין שיעורי הבית ,שגם
אותם הם מסוגלים לעשות בהצלחה אם רק יתאמצו קצת...
קשות יותר נראות לילדים משימות מהסוג "השלם את החצי השני" .רוב הילדים
אינם שמים לב לקווקוו )משבצות או נקודות( ומיד מציירים "בערך" את החצי
השני .יש! מוכן! הילד שמח )עצם השמחה מהווה  90%מהמשימה( ,אולם זה הזמן
לעבור לשיפור התוצאה ,ולהסביר לילד שהקווקוו ברקע עשוי לעזור בביצוע מדויק
ויפה יותר.
בדוגמאות הבאות יש לשרטט על-פי הנקודות או המשבצות שברקע צורה זהה
לצורה נתונה.
תפקיד ההורה – להקשיב להסבר של הילד על דרך הביצוע ,ולעזור במידת הצורך.
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המשימות מסוג זה מפתחות את הדמיון המרחבי ,ומהוות בסיס למושג
הקואורדינטות ולעבודה עם מפות.
שרטטו ריבוע זהה על-פי הנקודות.
כלומר :לבחור נקודה מסוימת
כבסיס ,ולספור ממנה ) ...כאן
קיימות דרכים שונות :הנקודה
היא מרכז הריבוע או קודקוד(.
מסמנים את ארבעת הקודקודים
ומחברים אותם בקטעים.
נבדוק את עצמנו :לכל קטע  -נקודה באמצע.
כאן יש לסמן את כל הנקודות החשובות ,למדוד
מרחק מכל נקודה לציר הבית )קודם יש לזהות
את מחצית הבית( ,ולסמן נקודות של החצי
השני.
אפשר גם לנסות ולבחור בתור הציר קו אחר,
ולשרטט נקודות יחסית אליו.
ככלל :בכל משימה יש לנסות ולעורר את
המחשבה הביקורתית של ילד ,ולעודד אותו
לשאול שאלות "לא מקובלות".
במשימות הבאות אין חלוקה למשבצות ולא מסומנות נקודות ייחוס .מה עושים?
תרשו לילדים להשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותם והבאים לדמיונם
)משימוש בסרגל ועד להדפסת העמוד על נייר משובץ( .וכמובן על תשכחו לעודד את
הילד ולשבח את הצלחתו!
כאן יש להשלים את הפרפר .לאחר שהילד ינסה
את כוחו ,הראו לו דרך נוספת :צלמו את הציור
על דף נפרד ,קפלו אותו לאורך ציר האמצע
)המכונה ציר סימטריה( וסמנו את הנקודות
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החשובות באמצעות סיכה.
באופן דומה אפשר להשלים את העלה )או
להשתמש בשיטה אחרת ,כמו מדידת המרחקים
מציר הסימטריה וסימון נקודות חשובות(.
העתקת צורות גיאומטריות )במרחק איזשהו
מהצורות הנתונות( היא תרגיל חשוב לקראת
העתקת תמונות מורכבות יותר ,כמו הטרקטור
בדוגמה נוספת )שאותו יש לצייר שהוא נוסע
בכיוון הפוך(.
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פרק 9
"אז מה לא ברור כאן?"
או כיצד לעקוף מלכודות
האם אתם בטוחים שילדכם יודע לספור?
"כמובן - ,תגידו - ,הוא כבר סופר עד."...
רגע ,עצרו! ייתכן ,שילדכם יודע שמות המספרים וזוכר את סדרם.
אולם הספירה היא תהליך העוסק עם עצמים ממשיים )המכונה במקרה זה – מניה(.
ספירה ללא עצמים היא מיומנות שאיננה שימושית ולרוב איננה מועילה ללימוד
המתמטיקה ,אולם הורים רבים אינם מבינים זאת.
כדי "להחיות" את הספירה יש יחד עם הילדים לעסוק בכל הזדמנות בספירת
עצמים )מדרגות בבית ,צעדים ,קומות ,חלונות בקומה וכד'( .מסבירים לילד גם את
ההבדל בין ספירה למניה :מצביעים על עצם מסוים )סופרים על-פי הסדר(
ואומרים :ראשון ,שני ,שלילי ,...
וכאשר אומרים :אחת ,שתיים ,שלוש – ... ,מראים את כל האוסף )מעצם אחד,
שניים ,שלושה ...של כוסות ,כפיות ,פרוסות לחם ,סוכריות וכד'(.
אם קשה לבודד את העצם ,אזי בעיית הספירה מתחילה להיות קשה.
מראים את הבדידים:
I

 -כמה כאן?

 -אחד

II

 -וכמה עכשיו?

 -שניים

III

 -וכעת?

 -שלושה

ואם להציג לילד סרגל מדידה ,אזי על הבקשה להראות "אחד" הוא יצביע על הקו
שלידו ספרה  ,1ולא על הקטע; "שניים" – עוד הפעם נקודה ולא הקטע הכולל שני
קטעים של ס"מ אחד.

-

איפה כאן אחת? – מנסים אנו לדובב את הילד.

-

אחת מה?

-

איפה הוא ,האחד הזה ,אתה יכול להצביע עליו?
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בנקודה זו אפשר להסביר לילד כיצד מודדים ערכים רציפים )כמו אורך וזמן( ,מהן
יחידות המדידה )מטר ,שעה וכד'( ,ואפילו לגלוש לנושא של מבנה החומר )הרי גם
גופים שלמים בנויים מאטומים שבעיקרון אפשר לספור אותם(.
לתלמידים בני  7 – 5אפשר להציע שאלות מהסוג הבא:

תצביע על העיגול הראשון )השני ,החמישי(... ,
תעקוף שני עיגולים )שלושה( .תעקוף שני עיגולים אחרים.

כמה ריבועים בקופסה אם מסומן הריבוע השישי?

כמה חרוזים על החוט ,אם ידוע מקום החרוז השמיני?
משחק ה"קסם" של נבואות:
קונים  300גרם של סוכריות )אגוזים ,מרשמלו" ;(...,כמה ,אתה חושב ,סוכריות
בחבילה?" .אפשר "לנבא" גם מספר הפירות בוואזה ,מטבעות ביד ,לוחות קרמיקה
על הקיר האמבטיה .הכלל העיקרי :להגדיר לילד במדויק על מה אנחנו מדברים,
כאשר שואלים שאלה "כמה?" .תחילה מראים לו מהר מאוד את כל האוסף ,כדי
שלא תהיה לו אפשרות למנות אותם .תחילה "ניחוש" ורק לאחר מכן – ספירה
והשוואה בין המספר האמיתי לבין הניחוש.
משחק כזה מפתח את הבנת המספרים ומהווה מבוא לנושא יחידות המדידה.
מספר וספרה – האם זה אותו הדבר? ילדים רבים ישיבו "כן"; גם הורים לפעמים
אינם מבינים את ההבדל .מספר הוא – מציאות ,הוא אוסף עצמים כלשהם שניתן
למנותם; רישום המספר נעשה באמצעות ספרות ,שהן הסימנים המשמשים לתיאור
המספר הנתון.
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ספרה היא סימן .התוצאה של חיבור הספרות  2ו 3 -יכולה להיות אחת משתי
האפשרויות:

23

או

32

קל ללמוד לכתוב ספרות ,ובדרך כלל תלמידי כיתה א' אינם מתקשים במשימה
זאת; קשה הרבה יותר להבין את מהות הרישום המתמטי הזה – מהות המספר.
הרי את אותו המספר אפשר לרשום בצורה שונה :הן אם משתמשים בספרות מסוג
שונה )לדוגמה :ספרות רומיות או ערביות( ,והן אם משתמשים במערכות ספירה על
בסיס שונה )לדוגמה :עשרונית או בינארית( .לכן המספר בעצמו איננו חד-ספרתי,
דו-ספרתי או תלת-ספרתי לדוגמה ,אלא הוא יכול להיות כזה במערכת ספירה
מסוימת.
אנו משתמשים בדרך כלל ברישום המספר באמצעות הספרות המכונות ערביות.
האם זה אומר שהספרות האלה המציאו ערבים? לא ,לא ערבים – אלא הודים.
המקור הערבי לא לספרות עצמן אלא לשיטת כתיבת המספר ,שבה תרומת הספרה
למספר נקבעת על ידי מיקומה .הספרה הימנית ביותר קובעת את מספר היחידות,
הספרה משמאלה – את מספר העשרות )במערכת עשרונית( ,וכך הלאה ,כאשר את
מקום הספרה נקבע מימין לשמאל )כמו בכתב העברי והערבי(.
כיצד להסביר את זה לילד?

-

איזה מספר רשמתי באמצעות הספרה ?1

-

אתה בטוח? בוא נראה עכשיו :לא נוגעים בספרה הזאת ,אלה לידה רושמים
אפס .אתה עדיין בטוח שספרה  1מסמנת מספר אחת?

-

זה הסוד! מהות הספרה השתנה בהתאם לשכנים.

-

בוא נוסיף ספרות מצדדים שונים ונראה כיצד תשתנה מהות הספרה
המקורית.

-

ואם לא להוסיף ספרות ,אלא רק לשנות מקום?

-

בוא ננסה :מקף למטה יסמן את הספרה החסרה .מה מסמנת ספרה 5
ברישום המספר:

_5

55
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_ _5

_5_5

_ _5

_ 55

האם ילדכם מבין מה ההבדל העקרוני בין הספרה למספר? בואו נבדוק?!

1

9

איזו ספרה גדולה יותר? )יש להשוות את גודל הסימנים(

5

?5

או
ואיזו ספרה גדולה יותר כאן:
ספרות הן סימנים .באמצעותן אפשר לרשום בצורה שונה את אותם המספרים:
אחת
שתיים
שלוש

I
II
III

1
2
3

ארבע

IV

4

חמש

V

5

שש

VI

6

שבע

VII

7

במובן מתמטי ,אפשר להשוות את המספרים בלבד )לא סימנים( ,המסמנים את
כמות העצמים או מידות שוות.
"גדול מ "-ו"קטן מ "-כיצד לזכור איזה סימן מסמן את המונחים האלה?
אין שני סימנים ,ואין צורך לזכור מה שייך למה!
יש סימן אחד ,שהוא דו-כיווני ,לכן הרישום של אי-השוויון  3 > 2אפשר באותה
מידה לקרוא כמו "שתיים קטן משלוש" וכמו "שלוש גדול משתיים".
בסימן ">" אפשר להשתמש אפילו במקרה שהמספרים יהיו אחד מעל השני! החשוב
הוא רק שהצד הרחב יהיה ליד המספר הגדול ,וזווית ראש – ליד המספר נקטן.
נבדוק אם הילד הבין זאת.
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חברו את המספרים במעגל באמצעות הסימנים
"=" ">" ,ו: "<" -
אפשר לתרגל את המיומנות של שימוש בסימנים
">" ו "<" -באמצעות משחק חשיבה פשוט
ובאותה מידה מרתק ,שדוגמאות נוספות ממנו
נמצאות בפרק נפרד בהמשך הספר.
בתאים הפנויים יש לרשום ספרות מ 1 -עד
 5כך שהם יתאימו לסימנים .בכל שורה אן
עמודה כל ספרה חייבת להימצא פעם אחת
בלבד.
)את ההסבר והפתרון תמצאו בתחילת
הפרק המוקדש למשחק זה(.
שימו לב :המשחק מתאים לכל תלמידי
בית הספר היסודי ,ומטרתו  -פיתוח תהליכי החשיבה המתמטית.
סימן שווה )"="( למרות פשטותו כביכול ,טומן בתוכו משמעויות מתמטיות
עמוקות ,המשליכות במישרין על מיומנות של פתרון בעיות ותרגילים ,לכן נקדיש לו
הסבר מיוחד.
המשמעות העיקרית היא  -רעיון השוויון ,כלומר תיאור בצורות שונות של אותה
הכמות )כאשר שלם מורכב מחלקים שונים ,שהתקבלו או צוירו באופן שונה(.
לדוגמה:

בכל התבניות האלה סימן "=" מתאר את השוויון בין האגפים.
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המשמעות השנייה ,הנפוצה הרבה יותר בקרב התלמידים היא  -תוצאה של פעולה
)" 1ועוד  7יוצא  .("8למרות שהמשמעות השנייה היא שקולה לראשונה ,היא עלולה
במקרים רבים לבלבל את הילד.
הדוגמה הראשונה היא התבנית הבאה:

2 + 3 =5
תזכירו לילד שאת הביטוי המתמטי קוראים משמאל לימין ,ושאלו אותו מה הוא
רואה? בביטחון של כמעט  100%אפשר לצפות לתשובה" :חיברו  2ו 3 -וכתוצאה
קיבלו " ."5אם ל 2 -להוסיף  3אזי ייצא  ."5כלומר ,הילד רואה תהליך ותוצאה.
וכיצד הוא יקרא את התבנית:

?5=2+3
קרוב לוודאי ,הוא יהיה נבוך .זה הרגע להסביר לו את ההבדל :אם נפרש את הסימן
"=" כשוויון בין האגפים ,אזי אין זה משנה איזו פעולה "עושים קודם" .אם
האגפים כוללים סימני פעולות חשבון ,אזי קודם מבצעים אותן ,וסימן השוויון
מסמן את העובדה ששני האגפים הם שווים.

חידות עם ספרות
כפי שהזכרנו בפרקים הקודמים ,האתגר הגדול ביותר של כל מורי מתמטיקה הוא
כיצד לעשות אותה מעניינת לתלמיד ,שבקושי ידוע לקרוא ולספור בתחום ה...100 -
אחד הנושאים שבהם הצליחו מפתחי הלומדות להמציא שיטות תרגול שאינן נראות
כ"תרגילים" אלא כ"חידות" הוא הנושא שבו אנו דנים כעת – ההבדל בין ספרה
למספר ,משמעות הסימן "שווה" ופעולות חשבון בתחום מספרים קטנים .החידות
מציגות תבניות מספר לא גמורות ,כאשר התלמיד אמור להשלים אותם כך שיתקבל
שוויון .מה שמותר לתלמיד הוא לרשום סימני פעולה בין הספרות )הרשומות החל
מ 1 -בסדר עולה( ,או להצמיד את הספרות הסמוכות.
לדוגמה:

בשתי ספרות .כִ תבוּ את המספר 3בעזרת הספרות  2 ,1וסימני
חשבון.

3=1 2
פרק  - 9כיצד לעקוף מלכודות
94

.1

בארבע ספרות .כִ תבוּ את המספר  2באמצעות ארבע
הספרות הראשונות וסימני החשבון " "+ו."-" -

2=1 2 3 4
.2

בשש ספרות .כִ תבוּ את המספר  1באמצעות שש הספרות
הראשונות.

1=1 2 3 4 5 6
.3

בתשע ספרות .כִ תבוּ את המספר  9באמצעות כל הספרות מ-
 1עד .9

9=1 2 3 4 5 6 7 8 9
שתי החידות הראשונות הינן ברמה של כיתה א'; גם פתרון החידות הבאות אינו
דורש ידע מעבר לכך שנלמד בכיתה א' ,אולם כדי לבצע מספר חישובים ברצף
דרושה רמה גבוהה יותר של חשיבה מתמטית )לוגית( ,מה שהופך את החידות
למסקרנות )ומעניינות!( גם לתלמידים גדולים יותר.
1
בסדרת הספרים )ולומדות מחשב הנלוות( "חידות עם ספרות" ) ( מובאות 1500
חידות בנושא של תובנת המספרים שיכולות לספק חומר לתרגול הנושא למשך
מספר שנים!
בדומה לדו-משמעות של הסימן "=" ,קיימת אי-הבנה מסוימת גם לגבי סימן
החיבור " ."+הפירוש הנפוץ הוא פעולת ההוספה ,כאשר למספר מסוים של עצמים
מוסיפים עצמים )מאותו סוג( .פירוש כזה מדגיש את האופי של פעולה ,אולם אינו
מתייחס לקשר בין התוצאה )סכום( לבין המחוברים.
הפירוש האחר מדגיש את מבנה התוצאה )סכום( המורכבת משני המחוברים :קיים
עצם שלם המורכב משני חלקים – מחוברים .פירוש כזה מתעלם מהפרט הפחות
חשוב – איזה מחובר היה ראשון ,שאליו התחבר השני .החשוב הוא לא סדר הופעת
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המחוברים אלא העובדה שהשלם – סכום – מורכב משני חלקים – המחוברים.
הפירוש השני הוא נוח במיוחד כאשר ממחישים את החיבור באופן גרפי.
פירוש כזה כולל בתוכו את משמעות החיסור ,כמציאת החלק המשלים את החלק
הנתון לשלם ,ולאו דווקא כפעולת ההפחתה ממספר נתון מספר אחר.

למרות ששני הפירושים הם שקולים מבחינה המתמטית ,משמעות החיסור כפעולת
ההפחתה אינו מאפשר להסביר לילד את המושג של מספר שלילי )הרי אי-אפשר
להחסיר ממספר העצמים יותר ממה שקיים(.
התיאורים הגרפיים של התבנית  5 + 3 = 8ממחישים את עובדה ש 8 -מורכב מ-
 5ו) 3 -כאשר סדר הופעתם אינו חשוב!( ,והן מהוות גם מבוא מצוין לתבניות
החיסור  3 = 8 – 5ו-

 8) 5 = 8 - 3מורכב משני חלקים 5 ,ו ,3 -כאשר 3

משלים את  5ל ,8 -ו –  5משלים את  3ל.(8 -
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פרק 10
כיצד לעזור לילד לפתור בעיות
ילדכם אינו מצליח לפתור בעיות?
ראשית כל בואו נבהיר :אינו מצליח או אפילו אינו רוצה לנסות? )זוכרים את
התסביך של חוסר אונים?(

 בדרך כלל הוא פותר ,אבל לפעמים  -נתקע וזהו .הנה נתקל באחת  -עד לבכי.בואו ננתח את המצב.

הבוגר )מורה ,הורה( מצפה שהילד יחשוב על הבעיה ויומר

איך לפתור אותה.

אולם ,מה זה "יחשוב"? משמע הוא יבצע סדרת פעולות מחשבה מורכבות )קליטה
וניתוח השאלה והנתונים; מציאת הקשרים בין הערכים הנתונים וכד'(,

ומהר

יוציא את התוצאה )יבחר את הפעולה הנדרשת; יבצע חישובים; ינסח משפט
תשובה(.
ואנו בטוחים שהילד חייב לדעת לעשות זאת מכיוון שהוא ראה כיצד עושה זאת
מורה) .מוזר ,הרי כולנו ראינו בטלוויזיה ריקודים על הקרח ,אבל אף אחד לא
יסתכן לצאת לבמה לנסות בעצמו .במקרה זה ברור שלהביט מהצד על מישהו
שמבצע פעולה מסוימת ולבצע בעצמך את אותה הפעולה  -אלה הם שני דברים
שונים לגמרי(...
ובכן ,לדעתכם הילד צריך:
•

להכיר את הבעיה )לנתח נתונים ,להבין את השאלה ולזהות קשרים בין
הנתונים(;

•

לקודד את הנתונים ,כלומר לתרגם אותם לשפת סמלים מתמטיים;

•

להציג שרשרת מסקנות לוגיות ,כלומר להסביר את הפתרון;

•

לבצע חישובים;

•

לתת תשובה.

)זהו מבט של פסיכולוג(.
מורה למתמטיקה יציע סדר פעולות שונה:
 .1קרא את השאלה בעיון .דמיין לעצמך על מה מדובר בבעיה;
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 .2עשה ציור המחשה )סכמה ,רישום נתונים קצר ,טבלה או שרטוט( .על הציור
סמן שלם וחלקים.
 .3תבין ,מה כל מספר נתון מסמן.
 .4חזור על השאלה .מה יש לדעת כדי לענות עליה?
 .5האם זה נמצא בין הנתונים?

לא

כן

הבעיה מורכבת
)מספר שלבי פתרון(
דרך המחשבה היא" :כדי לחשב...
צריך לדעת"...

הבעיה פשוטה
)פתרון בשלב אחד(
תסביר ,איזו פעולה יש לבחור.

 .6כאשר נדע  ...אפשר יהיה לחשב) ...זוהי תכנית פתרון הבעיה(;
 .7פתור את הבעיה;
 .8רשום תשובה;
 .9בדוק אותה.
אם נתאר לעצמנו את כל הדרך שלילד יש לעבור מרגע של קריאת הבעיה עד שהוא
ירשום את התשובה אזי תצטייר דרך ארוכה )לחלק מהילדים – ארוכה מדי(.
...ולעבור את הדרך הילד צריך לבד .ברור שילד נורמלי חייב עזרה בשלבים
הראשונים ,ואת העזרה נספק לו באופן טבעי אנחנו  -ההורים .חלק מהילדים
יזדקקו לעזרה מדי פעם ,חלק  -בתדירות גבוהה יותר .הצורך בעזרה ובתמיכה יכול
להסתיים בכיתה א' ,ויכול להימשך עד לכיתה ה' ,ו' ומעלה .חובתנו  -לעזור ולתמוך
בילד כל עוד הוא זקוק לכך :אין זו אשמתו שהקשרים בין אזורים שונים במוחו
טרם התגבשו והושלמו .זה יבוא ויושלם .לרוב הילדים לקראת גיל ההתבגרות,
לחלק מוקדם יותר ,לחלק מאוחר יותר .אין זה מצביע על מידת יכולתו של הילד
להיות מהנדס ,או מדען או אפילו מתמטיקאי.
לאלברט אינשטיין לדוגמה ,מגבלות מסוג זה נמשכו עד לגיל ההתבגרות :הוא היה
קשה דיבור ,ובבית ספר יסודי ממש לא הצטיין במתמטיקה .ייתכן ועזרה גדולה
יותר מצד הוריו הייתה מביאה אותו להישגים מופלגים בגיל צעיר יותר...
ובכן ,נעבור לדוגמאות המסבירות מדוע נוצרות בעיות עם פתרון בעיות.
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ניזכר בבעיות מכיתה א' .המספרים הם קטנים ,הפעולות – חיבור וחיסור בלבד
על-פי התוכנית החדשה ,בסוף כיתה א' מתחילים גם את הכפל ,אולם טרם פותרים
בעיות מילוליות רבות(.
הילד לרוב עונה נכון בלי לחשוב .אנו מרוצים ,ורק לעתים רחוקות שואלים" :וכיצד
הגעת לזה?"
ומה כתוצאה:

-

בכוס  5עפרונות 2 :אדומים ויתר צהובים .כמה צהובים?

-

שלושה.

-

כתוב ,כיצד הגעת לזה?

-

3+2=5

)הילד מנצל את היכרותו עם מבנה המספר  5ורושם את התבנית המתאימה כפתרון
הבעיה( .כאן הבעיה :מצד אחד התשובה היא נכונה ,מצד שני  -הדרך היא סתמית,
שלא תאפשר לפתור בעיה דומה שבה מספרים גדולים יותר.
ננסה להסביר זאת לילד:
-

על מה הבעיה? – על עפרונות בכוס.

-

אילו מספרים מופיעים בבעיה? –  5ו– .2

-

מה מסמן מספר  – ?5מספר העפרונות בכוס.

-

מה מסמן מספר  – ?2מספר עפרונות אדומים.

-

בוא נתאר את מה שידוע )זה יכול להיות ציור או סכמה(.

5

ציור
נתון :אדום –  2יחד 5 -
צהוב ? -

?

2

צהוב

אדום

סכמה

מה צריך למצוא? )על האיורים רושמים סימן שאלה "?"(
האם אנו מחפשים שלם או חלק )ראו את הסכמה(?
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איזו פעולה מתארת את מציאת החלק?
כך ,באמצעות שאלות הבהרה אנו מכוונים את הילד מדרך הניחוש לפתרון מסודר.
לא צריך להזניח גם את השלב הראשון :לפעמים ילד מכיתה א' ,וגם מכיתות
גבוהות יותר ,אינו מבין את הבעיה מכיוון שהוא פשוט אינו מבין את משמעות
המילים.

...בנגרייה הכינו  8זוגות כסאות מעץ טיק.
 אבא ,מה זה כסא מסטיק? ...בשמיים טסו  8זוגות מטוסים...
-

אבא ,איך טס זוג מטוסים?

חשוב לוודא שהילד מבין על מה מדובר ,כדי להשקיע את המאמץ על העיקר -
הקשר בין הנתונים המספריים ,במקום להיתקע על הפרטים הלא חשובים שאינם
מובנים.
הקושי השני הוא בכך שלא תמיד יכול הילד להפריד בין נתונים לשאלה ,בעיקר
כאשר ניסוח השאלה הוא לא סטנדרטי .הילדים התרגלו לשאלות שבחלק הראשון
מובאים נתונים ,ובחלק השני נשאלת שאלה ,שבדרך כלל מתחילה מהמילה
"כמה?" .מספיק לשנות את סדר המשפטים ורוב הילדים כבר מתקשים בהבנת
הנקרא.
לדוגמה ,ניסוח הבעיה מתחיל ממילה כמה:

כמה כדורים לאיציק ,אם יש לו  2כדרים אדומים ואחד כחול?
-

מה נתון כאן?
אין כאן את הנתון .יש רק שאלה.

דוגמה אחרת:

 אימא בת  .30היא צעירה מאבא ב 3 -שנים .נמצא את הגיל של אבא .מההשאלה בבעיה?
 אין כאן שאלה :אין כאן מילה "כמה".עוד דוגמאות של אי-הבנה:

"לנועה  8עטיפות .כמה עטיפות להילה אם יש לה  2פחות?"
-

מה נתון בבעיה? – הילד קורא משפט ראשון.

-

מה השאלה? – הילד קורא את השני.
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כיצד להמחיש לילד את הצורך לקרוא את השאלה בעיון?
יש כמה שיטות שבהן משתמשים מורים מנוסים.
האמצעי הראשון – בעיות בעלות תוכן דמיוני ,מצחיק או פרדוקסלי.
•

בכיתה  8שולחנות ,ליד כל שולחן יושבים  8דובים ,כל דב מחזיק  8סוכריות.
כמה סוכריות בכיתה?

•

בים שוחים  8גמלים ,מולם  5 -חמורים .כמה חיות שוחים בים?

• מאיה אכלה  6מנורות ,רותם רק  .4בכמה מנורות פחות אכלה רותם?
הבעיות המנוסחות באופן כזה "מעוררות" את התלמיד משגרת התרגול המשעמם,
ומלמדות אותו להתייחס לתוכן בצורה ביקורתית.
האמצעי השני בשורה של כלי פיתוח החשיבה המתמטית הוא  -בעיות בעלות
נתונים חסרים.
לדוגמה:
•

אימא הביאה  12תפוזים וחילקה אותם באופן שווה בין הילדים.
כמה תפוזים קיבל כל ילד?

•

לכיתה הביאו ספרים לכל התלמידים 5 .תלמידים קיבלו ספרים קודם.
כמה ספרים נשאר לחלק?

•

אדם הולך במהירות של  4קמ"ש .כמה קילומטרים הוא עבר?

•

ברכבת  5קרונות וכתר .בן כמה הנהג?

בשאלות מסוג זה לעתים קרובות משתמשים במילים כמו :קבוצה ,כיתה ,רכבת,
תזמורת – מילים שמסמנות מספר חפצים .הילד מבין על מה מדובר ובאיזו פעולת
חשבון יש להשתמש ,אבל אינו יכול לפתור ,ומתעצבן:

-

למה אתה מביא שאלה לא נכונה?

-

מדוע לא נכונה?

-

כדי לומר כמה נשאר צריך לדעת כמה היה ,ואתה לא אמרת.

-

אוי ,שכחתי .תשמע ,איך אתה חושב ,כמה יכול היה להיות שם )תלמידים,
שעות הליכה .(... ,יכול להיות ?5

-

לא ,מה פתאום! לפחות .20

-

ואז כמה יישאר?
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הנה לכם ,הורים יקרים ,דוגמה כיצד לנסח את הבעיה וכיצד לדובב את הילד לנתח
את הבעיה והנתונים ולהתרגל להתייחס לניסוח באופן ביקורתי ובתשומת לב.
לבסוף ,האמצעי הפרובוקטיבי השלישי – בעיות בעלות נתונים מיותרים.
•

על הענף ישבו  12ציפורים 4 .יונים ו 3 -עורבים עפו .כמה ציפורים עפו?

•

לאימא היו  50שקלים .היא קנתה לבתה גרביים ב ₪ 12 -ולבנה צעצוע
ב .₪ 8 -כמה כסף היא שילמה בעד הקניות?

• אבא הביא  3ק"ג תפוחי אדמה ,אפרסקים ושזיפים –  2ק"ג של כל פרי.
כמה פירות הביא אבא?
בשאלות מסוג זה הקושי העיקרי של ילד הוא – לשמוע את שאלה עד הסוף :הרי
עוד טרם שמע את השאלה ,כבר התחיל לחשב .לכן המסקנה:
• על תמהרו לעזור לילדכם לפתור איתו )במקומו?!( את הבעיה .נסו לברר את
סיבת העיכוב ,וייתכן שכעבור דקה הילד יגיד" :הבנתי! אני יכול לבד!"
נעבור לשלב השני " -המחשה גרפית" .מהדוגמה מעלה ראינו שאת אותה הבעיה
אפשר לתאר באופן שונה :באמצעות איור ,שרטוט ,סכמה ,טבלה.
כיצד צריך לתאר? – כדי שיהיה מובן.
תחילה בדרך כלל משתמשים באיור )כל עוד ישנם מעט עצמים( ,אחר-כך מצרפים
אליו את סכמה .עדיף שילדכם ילמד צורות המחשה שונות ,אפילו במהלך פתרון של
בעיה אחת ,ויחליט לעצמו מה מובן לו יותר.
להלן שיטות המחשה שונות של בעיות פשוטות )פתרון חד -או דו-שלבי( הנלמדות
בכיתות א' ו-ב'.
 .1מציאות הסכום או אחד ממחוברים
)בעיגולים מסומנים מספרי הבעיות ,ריבועים – נתונים מספריים(.
- I ( (2

- I (1

?

- I (3

?
- II

?
- II

? - II
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מה עדיף 3 :רשימות קצרות או תרשים אחת?
 .2בעיות להגדלת )הקטנת( המספר לכמה יחידות בצורה ישירה או עקיפה,
בעיות להשוואת ההפרשים:
- I (4

? - II

- I (5

? - II

 ,גדול ב -

- I (6

- I (7

 ,גדול ב -

? - II
- I (8
- II

קטן ב -
 ,קטן ב -

? - II
גדול או
קטן ב ... -

נסו להעריך בעצמכם ,כיצד קל יותר להבין את היחסים בין הנתונים לבעיות
) (7 – (6כתוב "גדול ב  " -אבל צריך להחסיר ולהיפך( – על-פי הרישום הקצר
או על-פי התרשים.
 .3בעיות למציאת השארית ,המחוסר ,המחסר.
הרישום הקצר מתבסס על מילות-יסוד מהטקסט ,לדוגמה:
היו -

היו ? -

היו -

עזבו -

עזבו -

עזבו ? -

נשארו ? -

נשארו -

נשארו -

התרשים לכל שלושת הבעיות
הינו פשוט למדיי:

בטוח ששמתם לב לכך שתרשים הוא כלי נוח מאוד לניתוח .הבעיה היא רק
באופן החשיבה של ילדים ,המתקשים בייצוג סכמטי של עצמים ממשיים.

-

איפה כאן שפנפנים? יש פה רק קווים ישרים?

-

איך אפשר לצייר כסף בקו אחד?
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הייצוג הסכמטי דורש רמת התפתחות מסוימת של חשיבה מופשטת ,ולהתחיל
להשתמש בו צריך בהדרגה .לדוגמה כך:

בגן חיות נולדו  12סנאים וכמה שפנפנים ,שמספרם גדול ב 8 -ממספר הסנאים .כמה
שפנפנים נולדו בגן החיות?
בוא נצייר את הסנאים :ראשון ,שני ,שלישי ...הנה ,כולם כאן .כמה? נכון ,כותבים –
.12
עכשיו נצייר את השפנפנים :ראשון ,שני,
שלישי ...כמו הסנאים ,ועוד  .8כמה
שפנפנים -לא יודעים .נצייר קשת – הנה
הם ,השפנפנים ,ולידה – סימן שאלה .כך
נולד התרשים.
לאחר שתרשים מוכן ,קל יותר לפתור את
הבעיה המילולית שהופכת לתבנית שלם-חלק
פשוטה .המחשה דומה ,ובמידה מסוימת
מועדפת על תרשים ,היא באמצעות
חשבונייה ,שבה חרוזים מייצגים את נתוני
הבעיה .יתרונה של החשבונייה היא
באפשרות לבצע חישובים ,וחסרונה בכך
שבאמצעותה אפשר להציג תבניות שלם-חלק
בלבד ,ולא ניתן להוסיף סימנים והערות
מילוליות.
אולם כפי שציינו קודם ,חשוב מאוד להראות לילד את כל הפתרונות של הבעיה,
ולהמחיש את הפתרון בכל הדרכים שביכולתכם להמציא.
כל עוד אנו מדברים על בעיות פשוטות ,חשוב להזהירכם פעם נוספת משאננות כלפי
הקשיים שהילדים חווים בשלב זה )לדוגמה" :לא נורה ,יגדל  -יבין"( .דווקא עכשיו
חשוב מאוד לעקוב אחר הילד בשבע עיניים :הן כדי לטפח ולשמור על בטחונו והן
כדי לפתח את החשיבה המתמטית ולתרגל מיומנויות שבהן הוא יזדקק בשלבים
הבאים.
נזהיר אתכם ,הורים יקרים ,הזוכרים את המורה הראשונה משימוש מופרז בכללי
אצבע שהיא לימדה אתכם..." :אם השאלה היא  -כמה נשאר ,אזי מחסירים"...
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ה"הוכחה" הייתה פשוטה:

-

תקראו שאלה.

-

כמה עפרונות נשארו בקלמר?

-

נו ,אז איזו פעולה יש לעשות כדי לדעת כמה נשארו? )התלמידים שותקים(

-

נ-ש-א-ר-ו  .זאת אומרת ,לקחו משם ,נשאר שם פחות .איזו פעולה מפחיתה?

-

הפחתה.

-

לא הפחתה ,חיסור! אז איזו פעולה מראה כמה נשאר?

-

חיסור.

-

יופי! סוף-סוף הבנתם! ותזכרו :אם נשאלת שאלה "כמה נשאר?" – אזי צריך
להחסיר.

זהו! הטעות הדידקטית נעשתה .מעכשיו הילד יזכור את מילותיכם וינסה לפתור
באמצעות החיסור גם בעיות מהסוג הבא:

בצנצנת אחת נשארו  4כוסות מיץ ,באחרת –  2כוסות .כמה כוסות מיץ נשארו
בצנצנות האלה? הילד זוכר ופותר .4 – 2 = 2 :אם נשאר – הוא מחסיר.

או :הולכי רגל עברו  12ק"מ ונשאר להם לעבור עוד  1/6מהדרך שהם עברו.
כמה נשאר להם ללכת? הילד פותר .12 – 1/6 :אם נשאר ,אזי הוא מחסיר.

עוד דוגמה :אימא קנתה שקית סוכריות .הילדים אכלו  10סוכריות ונשארו .4
כמה סוכריות היו בשקית? הילד פותר :אם אכלו ,אז צריך להחסיר כי נשאר פחות.
אם נשאר – בטוח יש להחסיר.10 – 4 = 6 :
מלכודות שמקורן בשימוש עיוור בכללי אצבע ,מלוות את התלמיד לאורך כל שנות
לימוד המתמטיקה .אין זה אומר שאסור השימוש בהם  -אלא שהשימוש צריך
להיות במודע ,זהיר ומלווה בהבנה.
במקרים רבים המורים אוסרים על התלמידים להשתמש בשמות הנעלמים שאינם
 ,x, y, zבשמות המקדמים שאינם  ,a, b, cבטבלאות הדרך שבעמודות וטורים
רשומים חס וחלילה ערכים בסדר אחר )ממה שמופיע בחוברת הלימוד(.
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כתוצאה ,התלמיד אינו יכול לגשת לפתרון המשוואה:
3a + 9m = 18
)אין כאן נעלם! במקום לנסות להבין לגבי מה יש לפתור אותה( ,ולא יהיה לו מושג
כיצד להשתמש בנוסחת השורשים של משוואה ריבועית מהסוג:


)קרוב לוודאי הוא בכלל לא יזהה את המשוואה כריבועית(.
שימוש עיוור בכללי אצבע בכיתות נמוכות גורר אחריו את הפיגור בהבנת יסודות
המתמטיקה ,וגרוע מכך ,הוא מונע את התפתחות החשיבה המתמטית )בנושא של
מחשבה ביקורתית(.
נביא עוד כמה דוגמאות של "מלכודות האצבע" :אם לימדו את הילד שצריך לחבר
אם כתוב " ...גדול ב ;"... -וצריך לחלק כאשר כתוב "קטן פי  "... -אזי הוא עלול
להיכשל בבעיות שמנוסחות לא בצורה ישירה אלא עקיפה.
דוגמאות:

ליוני  8מכוניות צעצוע .יש לו ב 2 -מכוניות יותר מאשר ליוסי .כמה מכוניות ליוסי?
)האם צריך לחבר???(
בכיתה  18בנים .מספרם גדול פי 2 -ממספר הבנות .כמה בנות בכיתה? )האם צריך
להכפיל???(
לסיכום – עזרו לילדכם ללמוד לחשוב בצורה לוגית ,בליווי הסבר מילולי ובסיוע כל
העזרים העומדים לרשותכם  -כלי המחשה ,איורים ,רישומים וכ"ד.
מותר להשתמש גם בכללי אצבע למיניהם ,שילווו בהכרח באמצעי המחשה וביקורת
אחרים.
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פרק 11
כיצד לעזור לילד בגיאומטריה
על-פי תכנית הלימודים החדשה ,כבר במהלך כיתה א' התלמידים נחשפים למושגי
הגיאומטריה המתקדמים כמו סימטריה ,שיקוף ,הזזה ועוד .כיצד נעזור לילדנו
לדלג על מה שפעם למדו למשך חודשים רבים ואפילו שנים ,ולהיכנס לעולם הנפלא
של הצורות הגיאומטריות ברגל ימין ובתחושת החוויה של חקירה וגילוי עצמי?
המורה בכיתה תציג לילדים צורות שונות ,תסביר מהו אורך ושטח ,ותחלק דפי
עבודה שבהם הילד יצטרך לאתר צורות ולספור חלוקות על צלע המלבן...
זוהי דרך הלימודים הסטנדרטית ,המיועדת להעביר מקסימום חומר במינימום זמן
)מגבלות התקציב .(...האם אפשר להפוך )או להשלים( אותה לעיסוק מעשי ומרתק?
וודאי שכן ,וראשית כל יש להכין את כלי העבודה .לנושא זה כמעט ולא מדגישים
זמן בכיתה ,אלא שאף אומן או בעל מקצוע לא יתחיל לעבוד בידיים ריקות.
באופן מסורתי ,גיאומטריה משתמשת בשני כלים בלבד :סרגל ומחוגה .נוסיף
אליהם עוד עפרון ומד-זווית ,ונקבל סט מינימלי של כלי עבודה הנחוצים ללימוד
הגיאומטריה .אם נוסיף כמה עפרונות צבעוניים ומספריים ,נוכל לגוון ולקשט את
השרטוטים ,ואם נפתח מחשב ונפעיל תוכנת ציור כלשהי  -נתקדם למאה ה.21 -
אולם נחזור לעפרון וסרגל .מיותר לומר )אבל נעשה זאת( שעפרון צריך להיות טוב:
חזק ומחודד .זכרו :שרטוט מדויק מהווה  90%מפתרון כל בעיה בגיאומטריה!
כולל בעיות ברמה של מבחני בגרות ומעלה!
סביר להניח שילדכם מחזיק עפרון נכון וחזק ,ואולם הוא אינו
מיומן לשרטט קווים ישרים .במשימה זאת יעזור לו סרגל
)שבשלב ראשון אנו ממליצים על סרגל קצר שאורכו  10ס"מ(.
תתפלאו ,אבל צריך ללמוד ולתרגל גם כדי להעביר קו ישר עם
סרגל .האגדה מספרת שאת המסלול של קו רכבת ראשון
ברוסיה קבע בעצמו הצר אלכסנדר .I -והוא לא ידע להשתמש
בסרגל כראוי :הוא הניח אותו על המפה בין שתי תחנות הקצה,
שם עליו אצבע ,והעביר קו לאורך קצה הסרגל .טוב שהאצבע
בלט מחוץ לקו הסרגל רק באזור תחנה אחת...המסלול יצא ישר
לחלוטין...למעט אזור התחנה ,איפה שהוא עשה עיקול לא מובן.
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ובכן ,בשלב הראשון יש להתאמן בהחזקת סרגל בשתי אצבעות )אגודל ואמה(,
ולהשתמש בעפרון חד.
בשלב השני ניגשים למשימות המדידה ,אשר מהוות לא מאט מבוכה אצל תלמידי
כיתה א' .הבעיה מתחילה מקצה הסרגל ,שממנו )ולא מקו של אפס( בדרך כלל
התלמיד מתחיל לשרטט.
הבעיה השנייה – ללמד את הילד מהי יחידת המידה  -סנטימטר ,ומה הקשר בינה
לבין יחידות אחרות  -מילימטר ,שאותו רואים על הסרגל ,ומטר ,שכולם מדברים
עליו ולא רואים.
הדגימו לילד בעצמכם את תהליך המדידה של עצם איזשהו באמצעות הסרגל.
נניח שאתם מודדים את אורך העיפרון .קחו סרגל )כמובן ,ארוך יותר  -של  20ס"מ(,
הצמידו את הסרגל לעיפרון כך שקו האפס של הסרגל יהיה ליד קצה החוד של
העיפרון .הקצה השני יהיה ליד קו של  ,15משמע שאורך העיפרון הוא  15ס"מ.
חשוב גם שהילד יבין את הקשר בין אורך הקטע ומדידת האורך :בקשו מהילד
להראות קטע שאורכו  1ס"מ .קרוב לוודאי הוא יצביע על הקו בין  0ל 1 -ס"מ.

-

יפה! מצאת נכון! האם תוכל להראות סנטימטר אחר על הסרגל הזה? איפה
ההתחלה והסוף של הסנטימטר האחר?

-

האם תוכל להראות עוד שני קטעים על הסרגל שאורכם סנטימטר אחד?
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

כיצד אפשר להפוך נושא כה משעמם כמו מדידת אורך למעניין? האם זה
אפשרי? בוודאי! ספרו לילד מה חשיבות נושא המדידות בחקלאות ,בהנדסה,
אפילו בקביעת גבולות מדינה .לא מספיק מרתק?
שחקו עם הילד במשחק ניחושים :מצאו
בין כל הקטעים את אלה שאורכם ,4 ,3) 2
 (5ס"מ ,ובדוק לאחר מכן בעזרת הסרגל.
ולקינוח ,כאשר הילד בטוח שהוא יודע
מהו אורך הקטע ,וכיצד להשוות ולמדוד
אורך של קטעים שונים ,הראו לו את
התמונות הבאות.
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גם כאן יש לאמוד ולהשוות את האורך של קטעים שונים ,ולאחר מכן לוודא שעין
האדם לעתים קרובות טועה!

איזו אליפסה רחבה יותר?

C

A

D

B

מה ארוך יותר AB :או ? CD

איפה הקווים רחבים יותר?

מה ארוך יותר AB :או ? AC
מה גדול יורת :גובה או רוחב?
כמובן ,לאחר התבוננות בתמונות יש לקחת ביד את הסרגל ולבדוק את התוצאות
באמצעותו.
נושא הזיהוי של צורות גיאומטריות אינו מהווה בדרך כלל בעיה אצל התלמידים,
ואולם רבים מתלמידי כיתות ה' לא יוכלו לענות על שאלות פשוטות מהסוג :האם
יכולה להיות מקבילית שהיא גם טרפז? האם מעוין הוא מרובע? האם הוא
מקבילית ,טרפז? הבעיה היא לאו דווקא בשכיחת שמות הצורות ,אלא בכך שיחד
עם השמות נשכחות תכונותיהן עיקריות של הצורות ,כלומר כל בסיס הגיאומטריה.
כדי לגרות את התלמידים ,נשתמש בשיטה הבטוחה :נציע להם בעיות לא
סטנדרטיות ,משחקים ואמצעי המחשה מתקדמים.
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סדרת הבעיות הבאות מיועדת לתלמידי כיתות א' – ב' .שבו ליד ילדכם ,ודובבו
אותו "לחשוב בקול רם" – כפי שהסברנו בתחילת הספר ,לווי מילולי הוא שלב
הכרחי בפיתוח חשיבה לוגית/מתמטית.
 (1המלבן  ABCDמחולק לכמה חלקים
באמצעות הישרים  KMו .OP -כמה
מלבנים שונים נוצרו? ארבעה? לא! מצאו
בשרטוט זה תשעה מלבנים.
 (2כמה מרובעים בשרטוט זה?

 (3כמה משולשים בשרטוט?

 (4מצאו  27משולשים בצורה זו.

 (5מצאו  47משולשים בצורה זו.

 (6מצאו כוכב בשרטוט זה.
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 (7כמה ריבועים שונים עם קודקודים בנקודות
הנתונות אפשר לשרטט?

 (8כמה משולשים שווי-צלעות שונים עם
קודקודים בנקודות הנתונות אפשר לשרטט?

טנגרם
משחק הרכבה זה מאפשר להרכיב מאות צורות באמצעות  7חלקים בסיסיים,
שנוצרו מריבוע על ידי החלוקה כפי שמתואר בשרטוט .משחק זה מפתח את יכולת
זיהוי הצורות ופעולות של הזזה ,סיבוב ושיקוף .אפשר להכין את הצורות
הבסיסיות לבד מבריסטול עבה ,אפשר גם להשתמש בגרסה הממוחשבת של טנגרם
)אתר האינטרנט  www.halomda.comמציע את גרסת האינטרנט בעברית וללא
תשלום(.
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)הפתרונות להרכבת הצורות הנ"ל – בסוף הספר(.
קיימות חידות רבות המבוססות על משחק
הטנגרם .נזכור שמשימות בצורה של חידה מגרות
את סקרנות הילד וגורמות לרצונו להמשיך )ללא
שכנוע חיצוני!(.
דוגמת החידה :שתי הצורות המתוארות בציור
הורכבו מכל  7החלקים של טנגרם .כיצד לצורה
מימין "צמחה" רגל?

גיאומטריה באמצעות מחשב
שימוש במחשב פותח לפני מורים ותלמידים אפיקים חדשים בהוראה ובלימוד
הגיאומטריה .היכולות הגרפיות והחישוביות של מחשב מאפשרות לשרטט ,למדוד,
לבנות ,להמחיש ולתרגל .אין זה אומר שהמחשב יכול להחליף את המורה .המחשב
גם אינו יכול להחליף את תחושת החוויה והתנסות אישית של הילד בעבודה עם כלי
גיאומטריה אמיתיים )עיפרון ,סרגל ,מחוגה ומד-זווית( .אולם ,כפי שציינו קודם
בנוגע ללימוד חשבון על-פי שיטות שונות ,כך גם בגיאומטריה מומלץ ביותר
להשתמש במחשב בנוסף לשרטוט ידני ,כפי שזה נדרש בדרך כלל על ידי מורה מבית
הספר.
קיימות תוכנות ציור ושרטוט רבות ,עשרות תוכנות לימוד גיאומטריה על-פי שיטה
זו או אחרת ,ביניהן גם תוכנות ולומדות בעברית .בחרו את מה שנראה לכם נוח
יותר לשימוש ,ויחד עם הילד נסו אותה .מה שטוב לכם  -טוב גם ללימוד
הגיאומטריה! אין חשש ששיטת הלימוד היא "לא נכונה" .החשש הוא רק שהילד
יקבל "רגליים קרות" מגיאומטריה ,ויהיה קשה להחזירו.
ובכן ,מה התוכנה יכולה להוסיף לחוברת הלימוד? ראשית כל – את היכולת להדפיס
שיעורי בית בצורה נאותה )כפי שעושים זאת במקצועות רבים  -ספרות ,גיאוגרפיה,
מדעים ועוד( .את הטקסט כותבים בוורד .כמובן ,אפשר לסרוק את השרטוט הידני
ולשתול את התמונה בקובץ ,אבל זה מסורבל ,והפורמט הגרפי של התמונה לא
יאפשר לערוך אותה במידת הצורך כעבור זמן מה.
ובכן ,התוכנה אמורה לאפשר לשרטט את כל הצורות הגיאומטריות ואת כל
הסימנים הנלווים ולהעתיק את השרטוט לקובץ וורד.
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התוכנה צריכה לדמות את פעולות המדידה והבנייה כפי שהן אמורות להתבצע על
ידנו ,וכן לכלול משימות לימודיות.
דרשנו יותר מדי? יתכן ,ובכל זאת תוכנות מסוג
זה קיימות .לדוגמה "הנוסחא ,"4-פרי פיתוחה
של "הלומדה" .איור זה נעשה באמצעות
"הנוסחא "4-בלבד ,כמו גם האיורים הבאים:

התוכנה גם מאפשרת לבנות ,לשרטט
ולראות מזוויות שונות גופים
במרחב ,מה שקשה ביותר לעשות
באמצעים אחרים...
...וגם לבצע פריסות של גופים במרחב )אחד
מהנושאים של תכנית הלימודים החדשה(.
באמצעות "הנוסחא "4-אפשר להמחיש כל
משפט בגיאומטריה ,על ידי שרטוט מדויק
וחקירה אינטראקטיבית.
לדוגמה ,המשפט על נקודת המפגש של שלוש
הגבהים במשולש יהפוך לבלתי נשכח לאחר
שמעבירים את הגבהים במשולש כלשהו,
ומשנים אותו באופן הדרגתי )"נגרור" את
הקודקוד העליון ימינה(:
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ומה יקרה כאשר בסיס קו הגובה ייצא מגבולות המשולש? שרטוט הבא מדגים את
המקרה ,וחשיבותו בכך שהוא גם ממחיש את המשפט החשוב שאותו אנו בודקים,
וגם "דרך אגב" מראה כיצד מעבירים גובה במשולש כהה זווית:

קיימות גם "לומדות"  -כלומר תוכנות לימוד בנושאים שונים ,ביניהן בגיאומטריה.
נזכיר רק את אחת מהן " -זוויתן" מבית הלומדה ,המציעה משימות חקירה בנושאי
זוויות ,משולשים ותבניות בנייה .אומנם קיימות לומדות גם של חברות אחרות
)חלקן גם בעברית( ,וכמו שאמרנו  -אם אתם וילדכם "מסתדרים" איתן ,זה בהחלט
טוב ללימוד הגיאומטריה.
בינתיים ,נביא מספר בעיות בנושא של מדידת שטח שאותו על-פי התכנית החדשה
מתחילים ללמוד כבר בכיתה א' .הנושא איננו קל להבנה .הקשיים מתחילים כבר
בהגדרת היחידות :הילדים טרם למדו חזקות ,לכן איננו יכולים להשתמש ברישום
יחידות השטח בצורה של  m2או .cm2
גם הרישום המילולי המקוצר )מ"ר או סמ"ר( אינו מובן יותר .הדרך היחידה היא
לספור משבצות המכסות את הצורה הנתונה ,ולומר ששטח הצורה שווה למספר
המשבצות המכסות אותה.
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לדוגמה:

אולם המצב מסתבך כאשר אי-אפשר לכסות את הצורה על ידי מספר משבצות
שלמות .לדוגמה :משולש.
מה עושים? מנסים לחלק את הצורה כך
שמהחלקים המרכיבים אותה אפשר להרכיב
צורה חדשה שתכוסה במספר שלום של
משבצות.
בדוגמה משמאל נתון משולש )שלב  (1שבתוכו
נכנסות חצאי משבצות .מחלקים אותו לשניים
)שלב  ,(2מפרידים את החצי הימני ,מסובבים
אותו ומצמידים לחצי השמאלי כך שיוצא
ריבוע )שלב  (3שמכוסה ב 9 -משבצות שלמות.
כמובן ,תלמיד חכם יכול לשאול ,מה הקשר בין
הריבוע שיצא לבין המשולש המקורי? נענה לו
בפשטות )וברצינות( שאת התשובה המלאה הוא יקבל בשנה שלישית של לימודי
המתמטיקה באוניברסיטה ...בינתיים נסתפק בהבנה אינטואיטיבית שהקשר בין
שתי הצורות הוא בשטח שווה.
כדי לגוון את מבחר התרגילים בנושא השטח ,ולהמשיך במשימתנו העיקרית -
לפתח את החשיבה המתמטית ,נציע לילד מספר בעיות לא סטנדרטיות בנושא זה.
)התשובות – בסוף הספר( .נזכיר פעם נוספת :כל דרך שמובילה לפתרון היא נכונה!
יש דרך קצרה יותר או ארוכה יותר ,ורצוי לדובב את הילד למצוא כמה שיותר דרכי
פתרון .אפשר )ורצוי( להשתמש בכל מה שבא ליד )מתוכנת מחשב המחשבת שטח
באופן אוטומטי עד למספריים ונייר( .מספר הכוכבים מסמן את רמת הקושי של
הבעיה.
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 (**) (9כיצד ישתנה שטח הריבוע אם להגדיל את אורך הצלע פי ?2 -פי?3 -

פי  ?  -כיצד ישתנה שטח המשולש אם להגדיל את האורך של כל צלע פי?2 -


פי ?3 -פי?  -

 (**) (10הוכיחו ששטח הריבוע שווה ל 13 -משבצות.

 (***) (11שרטטו על גבי נייר משובץ ריבוע ששטחו שווה ל,16 ,10 ,9 ,8 ,5 ,4 ,2 -
 26 ,25 ,20 ,18 ,17משבצות.
 (***) (12איזה חלק משטח הצורות צבוע?

 (**) (13בשרטוט מתוארת צורה ששטחה  2סמ"ר .שרטטו
עוד שתי צורות בעלות שטח שווה .שרטטו כמה צורות
ששטחן שווה ל 3 -סמ"ר.
(***) (14
מצאו שטחים של כל חלקי טנגרם ,אם השטח
של משבצת אחת שווה ל 1 -סמ"ר.
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(***) (15
הוכיחו ששטחי המשולש והמלבן
שווים.

(****) (16
דרך נקודה בתוך הריבוע עוברים קווים
בכיוון הצלעות ואלכסוני המשבצות.
הוכיחו ששטח כל המשטחים הצבועים
שווה לשטח המשטחים הלא צבועים.

(****) (17
הצלעות המנוגדות במשושה הינן
שוות .הוכיחו ששטח המשולש
הצבוע שווה למחצית שטח
המשושה.

הזזה ושיקוף
מכיוון שהנושאים האלה הם חדשים בתכנית הלימודים של בית ספר יסודי ,רוב
ההורים לא יוכלו להסתמך על ציוני הבגרות הגבוהים במתמטיקה שזכו להם פעם,
אלא ללמוד יחד עם הילד ולנסות להבין מה רוצים ממנו ...כדי להקל עליהם
במשימה לא פשוטה זו ,נספר בקצרה על מה מדובר ,כיצד אפשר "להנפיש" את
הנושא והיכן אפשר למצוא המחשות ופעילויות חקר בנושא.
יום-יום כל אחד מאתנו רואה את השתקפותו בראי .זה כל-כך רגיל שאנו לא
מתפלאים ,לא שואלים שאלות ובכלל לא שמים לב על הפלא של יצירת )כמעט(
כפיל שלנו .רק מתמטיקאים ופילוסופים אינם מאבדים את יכולת להתפלא.
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הנה מה שכתב הפילוסוף המפורסם עמנואל קנט" :מה יכול להיות דומה יותר לְ ָידי
או אוזני מאשר דמויותיהן בראי? ובכל זאת ,את היד שאני רואה בראי אי-אפשר
לתפור במקומה של היד האמיתית "...נוסיף כאן שגם אם יכולנו להוציא יד מהראי,
היא פשוט לא הייתה מתאימה!
אז מה משתנה בעצם )או נכון יותר – בדמות( בעת השתקפותו בראי? עשו יחד עם
הילד ניסוי מול הראי :הרימו יד ימין .איזו יד מרימה הדמות? )שמאל(.
הרימו רגל שמאל .איזו רגל מרימה הדמות?

ד(

א(

מהציור הפשטני )הנעשה בעזרת התוכנה "הנוסחא "4-הכוללת מלבד אמצעי ציור גם
את פעולת השיקוף( רואים שלעצם א( עין שמאל היא מרובעת ,יד ימין ורגל שמאל הן
שמנות ,ולדמותה ד( – הפוך .האם התוצאה תהיה דומה אם תעמדו אחרת )אם צד
הגוף הצמוד למישור הראי או עם הגב אליו(?
האם הראי מחליף גם כיווני מעלה-מטה? כאשר
תוודאו שלא – שאלו את עצמכם – מדוע? ואם
א(
לא תקבלו תשובה  -שאלו את שאלת המחץ הזו
את חברכם .אנו מבטיחים דיונים לוהטים! )גם
אם יהיו ביניהם מורים ,מהנדסים או מדענים!(
עשו ניסויים עם שתי מראות הניצבות אחת
לשנייה .האם גם בהן יתחלפו ימין ושמאל?
מדוע במראות ניצבות אנו רואים את עצמנו כפי
שאנשים אחרים רואים אותנו? ומה יקרה עם קו
החיבור יהיה אופקי ולא אנכי? מדוע סוס
שעומד מול הראי יכול לקרוא את שמו והחמור
– לא?
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ב(

א(

ב(

ג(

שרטוט זה מראה כיצד מתקבלת דמות בשתי מראות ניצבות :מה שאנו רואים
)הדמות ג(( זה השתקפות של דמות הביניים ב( במראה שנייה .מה שמפליא הוא
שלדמות ג( העין העגולה היא מימין – כמו שלעצם המקורי א( ,ומקומות היד והרגל
השמנות – כפי שהם במקור .כלומר – שתי מראות ניצבות יוצרות דמות כפי
שרואים אותנו אחרים.
ומה יקרה אם נציב יחד שלוש ,ארבע או יותר מראות? נקבל מכשיר הנקרא
קליידוסקופ )שאותו אפשר לקנות בכל חנות צעצועים( ,שיוצר תמונות יפיפיות
מחתיכות זכוכית צבעוניות ומערכת של מראות.

הזזה וסיבוב
פעולות ההזזה והסיבוב הינן פעולות גיאומטריות בסיסיות שבדרך כלל אינן מהוות
קושי אצל תלמידים .כבר מגיל רך הם רגילים להזיז ולסובב במישור את חלקי פזל
ולהרכיב צורות מחלקים שאותם אפשר להזיז ולסובב.
תרגולת מצוינת נוספת מציע המשחק טנגרם ,שאותו תיארנו קודם.
אולם הן משחקי הפזל והן טנגרם אינם מאפשרים חקירה והגדרה מדויקת יותר של
פעולות הסיבוב וההזזה כפי שזה נדרש מהתלמידים במסגרת תכנית הלימודים.
כאן אנו ממליצים על הפעילות במחשב שתאפשר הן ביצוע הפעולות וחקירתן והן
העתקת התוצאה בכל עת לקובץ המוכן להדפסה .וכמה המורה תהיה שמחה כאשר
תראה את העבודה המוגשת בצורה מדויקת ונאה!
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נדגים כמה פעולות שאותם מאפשרת התוכנה "הנוסחא."4-
המשימות שאותן יש לבצע לגבי פעולת ההזזה" :בואו נבדוק אם כל נקודות הצורה
באמת עוברות דרכים שוות?" מציירים צורה ,משכפלים אותה )באמצעות מקש
מיוחד( ,מעתיקים למקומות שונים ,ובכל מצב מודדים מרחק בין נקודות תואמות.

8. 5

8. 5

8. 5

משימה פשוטה זאת מובילה אותנו לתחומי אומנות מרהיבים :יצירת סרטים
ומסגרות מקושטים ,עטורים ושטיחים .העתקת ציור פשוט בסיסי בכיוון אחד
יוצרת מסגרת קישוט.
כל ילד ישמח ליצור בעצמו סרט קישוט על-פי
המתכון הבא :לוקחים פס נייר ברוחב של  5ס"מ
ואורך של כ 20 -ס"מ ומקפלים אותו בצורת
"גרמושקה" )א( .מציירים צורה כלשהי כך שהיא
נוגעת בקו הקיפול .גוזרים את הצורה )כמובן,
משאירים את האזורים על קו הקיפול(; פותחים
את הגרמושקה לסרט קישוט )ב( .יצאו תחרים הממחישים באופן יפהפה את פעולת
ההזזה.
שימוש בפעולות גיאומטריות
מהסוג סימטריה מאפשר ליצור
תחרה מורכבת בהרבה ,לדוגמה:

פרק  – 11כיצד לעזור לילד בגיאומטריה
120

הרחבה של פעולת ההזזה לשני כיוונים )כלומר יציאה מחד-מימד למישור )דו-
מימדי( מאפשרת ליצור עטורים ,שטיחים ופרקטים הנראים כיצירות אומנות )והן
אכן יצירות האומנות המבוססות על ידע עמוק בפעולת ההזזה הפשוטה!(
להלן שלושה פרקטים מפורסמים של האמן מוריס אשר:
במבט ראשון נראה שלהמציא את העטור
מסוג זה זו משימה קשה ביותר .כמובן ,ללא
כישרון רב הפרקטים היו יוצאים יפים פחות,
אולם ידיעת הפעולות הגיאומטריות
הבסיסיות כגון ההזזה והעתקה מחזורית
תאפשר לכל תלמיד ליצור עטור מקורי משלו.
כך ,אפשר לגלות שהפרקט העליון נוצר על
ידי העתקה מחזורית של הציור הבסיסי
הבא:

העתקת הציור הבסיסי לכיוון אופקי תיצור
צמד:

והעתקה לכיוון אנכי תמלא את כל המישור:

כדי ליצור פרקט מושלם ,לציור הבסיסי צריכות להיות תכונות סימטריה
המאפשרות "תפירה" בשני הכיוונים .על תכונה אחת ,השיקוף הנלמדת על-פי
התכנית החדשה בכיתה א' כבר דיברנו; תכונות סימטריה נוספות נכללות בחומר
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הלימוד של כיתד ד' .נדבר עליהן מאוחר יותר.
דוגמאות נוספות של הפרקטים שנוצרו על ידי מוריס אשר:

נציין שבשנים האחרונות המדענים גילו יכולת של עין האדם "לעבד" את התמונה
שבנויה מציור בסיסי הממלא את השטח באופן מחזורי )אולם המחזור  -מרחק
ההעתקה  -אינו קבוע על פני השטח( .לאחר ה"עיבוד" )שכמובן נעשה במוח על-פי
האותות המתקבלים מהעין( נוצרת תמונה תלת-ממדית שאינה מופיעה בגלוי
בתמונת המקור.
האם תוכלו לזהות משהו מלבד צלחות הרדאר בתמונה הבאה? אם תתבוננו בה
בצורה רגילה  -פרט אחר פרט ,במטרה לאתר משהו  -לא תצליחו .הדרך "לפענח"
את המוסתר היא לנסות לראות את כל התמונה כמכלול אחד ,על ידי ראיה "בלתי
ממוקדת" .נסו ותתפלאו מתכונות העין האנושית ה"חכמה"!
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סיבוב ושיקוף
זוהי פעולה שמהותה העתקת הצורה בשלמותה במישור כאשר כל נקודה של הצורה
מסתובבת סביב מרכז משותף .זה נשמע מובן לאדם בוגר שחושב "כמקובל" .לילד
שמחשבתו ודמיונו טרם נכלאו במישור הדף ,זה אינו ברור כל-כך .למזלנו הוא עשוי
)וזה מאוד רצוי!( לשאול שאלות :איך מסובבים את הצורה? הרי אם לוקחים ביד
את המשולש )נניח אחד מהמשולשים של טנגרם( ,אזי אפשרויות הסיבוב יש
אינסוף!
)א(
ואז אנו מתחילים להבהיר )זוכרים את הסיפור
עם הברווז?( - :לא ,לא לוקחים ביד ,מניחים את
המשולש על הנייר )א(:
ומסובבים אותו סביב הנקודה בתוכו )ב(:

-

איך ידעת איפה הנקודה?

-

אפשר לקחת אותה גם במקום אחר?

-

כן ,אפילו מחוץ למשולש )ג(:

שימו לב ,הורים יקרים!
הוראת הגיאומטריה )או עזרה
לתלמיד בגיאומטריה( מהווה פרדוקס
שטרם נמצא לו פתרון:
מצד אחד ,גיאומטריה היא יפה,
מוחשית ומעניינת הרבה יותר לילד
מתורת המספרים האבסטרקטית
)חשבון( או ,חס וחלילה ,אלגברה.
ומצד השני ,היא דורשת ממורה
מיומנות שרטוט גבוהה ,הן על הלוח
בכיתה והן במחברת )כהורה המסייע(.
כלומר :העבודה עם מחוגה ,עיפרון,
סרגל ומד-זווית ,וידע בשרטוט בסיסי.
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הרי הילד חייב לדעת לשרטט את נתוני הבעיה בצורה נאותה.
יתרה מזאת ,קיים משפט מורי הגיאומטריה המפורסם :שרטוט מדויק מהווה 90%
מפתרון בעיה כשלהי בגיאומטריה .אז מה עושים? הפעם מנצלים את המחשב,
ומקבלים רווח משולש :א( תוכנה מתאימה תאפשר להמחיש את כל הפעולות
הנלמדות; ב( אפשר לשרטט יפה ומדויק; ג( אפשר להעתיק את העבודה לקובץ וורד
ולהדפיס אותו בתור שיעורי בית ,ולשמור אותה לעריכה עתידית.
העבודה במחשב אינה אמורה להחליף את עבודת התלמיד עם עיפרון וכלי הנדסה
אחרים ,אלא להתבצע במקביל .אגב ,כל השרטוטים הגיאומטריים בספר זה נעשו
באמצעות התוכנה "הנוסחא ,"4-שאותה פיתחו בחברת "הלומדה" בהתאם
לדרישות ההורים כמוכם ומורים כמונו...
נחזור לנושא הסיבוב .לאחר שהדגמנו לילד כיצד לסובב צורה במישור הדף )כלומר,
סביב ציר הסיבוב הניצב למישור זה(:

הוא יכול לשאול )כאשר המשולש בידו( - :ואם אסובב אותו אחרת? )כלומר סביב
ציר שעובר אחרת:

התשובה היא שמספרם של צירי סיבוב הוא אינסופי ,שאנחנו לומדים את המקרים
הפשוטים ביותר ,ובתור דוגמה אפשר להראות מה יקרה אם נסובב את המשולש
סביב הציר העובר דרך קודקוד ואמצע בסיס המשולש :אם נחזיק את
המשולש האמיתי בשתי אצבעות בנקודות האלה ,ונסובב אתו מהר ,אזי נראה את
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החרוט )שאותו נלמד יחד עם גופים אחרים בכיתה ו'(.
התכונות העיקריות של פעולת הסיבוב והקשר בינה
לבין פעולות השיקוף והזזה נלמדות בכיתה ,אולם
ללא מתן יכולת לכל ילד "לשחק" ,המסקנות
יימחקו מזיכרונו מהר מאוד .כאן באה יכולתנו להציע לילד יחד עם תשומת לב
אישית וזמננו בלתי מוגבל )עבור הילד( ,גם אמצעים טכנולוגיים עתיקים )מספריים,
סרגל ,מחוגה וכו'( וגם את המחשב ומדפסת ,שבאמצעותם הילד עשוי להמחיש,
לחקור ,להבין ולהכין עבודות בית.
חקירת הקשר בין פעולות השיקוף וסיבוב
היא אחת המשימות החשובות ביותר
בנושא הסימטריה ,ואין דרך טובה ונוחה
יותר מאשר לבצע אותה באמצעות תוכנת
)ב(
)א(
מחשב.
נתון :הדגל )ב( הוא השיקוף של דגל )א(
במראה מישורית.
השאלה :האם אפשר לסובב את הדגל
המקורי )א( סביב נקודה כלשהי כך שהוא
יהיה חופף ל – )ב(?
דרך פתרון :נסו לסובב את הדגל סביב
נקודות שונות ) ליתר דיוק :סביב צירים
שונים הניצבים למישור הנייר( לזוויות שונות ,ותוודאו שלא קיימת נקודה כזאת
שסיבוב לזווית כלשהי סביבה יילכד את הדגלונים.

)ד(

)א(

)א(

)ב(

)ב(
)ג(

רואים ששני הניסיונות שלנו לא צלחו :אם היינו ממשיכים לסובב את הדגל )ג( ,אזי
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לאחר ההזזה הוא היה נעמד "על הרגליים" אולם במקום שמאלה היה מצביע
ימינה .לעומתו הדגל )ד( לאחר ההזזה היה מצביע שמאלה ,אולם היה עומד "על
הראש".
הדמיות אלה ממחישות את אחת התיאוריות הפיזיקליות המהפכניות של זמננו:
התיאוריה של עולמות מקבילים .מה הקשר? מסתבר שיש :הדגל )ב( נמצא במרחב
שונה מזה שבו נמצא הדגל )א( .זה המרחב שהתקבל כשיקוף המרחב ה"אמיתי",
ואין שום דרך לעבור אליו מהמרחב שלנו )א(! כלומר הדרך קיימת )סיבוב סביב
הציר העובר דרך המראה( ,אבל היא עוברת דרך מרחב בעל יותר
מימדים מהמרחב "שלנו" )חייבים
לצאת ממישור הדף( .הדגל )ה( יצא
מעולמנו ,ו"דרך מימד נוסף" הוא יוכל
לעבור לעולמו של הדגל )ב( .מלבד
)א(
)ב(
האמירות המוכרות ש"איך שלא
תסתובב לא תהפוך לרוטשילד…" ישנן
)ה(
הוכחות מדעיות מהעולם של חלקיקי
יסוד על קיומם של חלקיקים
ה"מסתובבים" במגמה הפוכה ,שלא
נבדלים מחלקיקים "רגילים" בעלי
"ספין" )מגמת הסיבוב( "נכון" ,מלבד כיוון מגמת הסיבוב .על העולם ש"מעבר
לראי" כתב פרופסור למתמטיקה לואיס קרול בסיפורו האגדי על עליסה בארץ
הפלאות ,אבל אפילו הוא לא שיער עד כמה דמיונו קרוב למציאות ,כפי שפיזיקאים
בני זמננו מאמינים בקיומה...
במילים פשוטות ,הם טוענים ,אנו חיים במרחב בעל שלושה מימדים )ליתר דיוק,
ארבעה ממדים אם לוקחים בחשבון גם את מימד הזמן( ,כאשר באותו המרחב ,יחד
איתנו קיימים אינסוף עולמות שנוצרו באמצעות "שיקוף" בראי איזשהו של העולם
שלנו .התיאוריה אינה מסבירה מהו הראי האחר )שמספרם גם אינסוף( ,אלה
קובעת את העובדה בלבד .מעבר בין העולמות מתאפשר רק באמצעות מרחב "רחב
יותר" משלנו )כלומר בעל יותר מימדים( .שום טרנספורמציה שאינה מוציאה אותנו
מעולמנו )סיבוב ,הזזה ועוד פעולות שעליהן נלמד מאוחר יותר( איננה יכולה
להעביר אותנו לעולם "המקביל".
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סימטריה
הניסיונות עם מראות אפשרו לנו לנגוע בתופעה מתמטית נפלאה – סימטריה .ביוון
העתיקה משמעות המילה "סימטריה" הייתה "הרמוניה"" ,יופי" )התרגום המדויק
מיוונית הוא "התאמה ,פרופורציונליות ,זהות במיקום החלקים"(.
התבוננו בעלה של אדר או אלון ,בפרפר .מאחדת
אותם העובדה שהם סימטריים .אם נעמיד ראי
קטן לאורך הקו המצויר בכל ציור אזי החצי השני
של הצורה שישתקף בראי ישלים אותה לצורה
הזהה לצורה המקורית .לכן סימטריה כזאת
נקראת סימטריה במראה )או בציר ,אם מדובר
במישור( .הקו שלאורכו הצבנו את המראה מכונה
ציר סימטריה .אם נקפל את הצורה לאורך ציר
הסימטריה ,אזי שני חלקיה יתחפפו.
לפני שנים רבות התחילו להשתמש בסימטריה
בארכיטקטורה .ארמונות עתיקים ,מגדלים
ובניינים מודרניים  -לכולם מעניקה סימטריה את
מראה ההרמוניה והשלמות .נשווה שתי צורות:
כתם צבע ומפית נייר .הכתם נוצר כך :על דף נייר
נפלה טיפת צבע ,את הדף קיפלו לשניים ופתחו .קו
הקיפול הוא ציר הסימטריה של הכתם .לכתם זה
ציר סימטריה אחד )אנכי( .בצורה דומה נוצרה
המפית ,רק שדף הנייר קיפלו כמה פעמים ,גזרו
מה"עוגה" חתיכה ,ופתחו את הדף .למפית
שנוצרה מספר קווי הקיפול ,וכולם מהווים צירי
סימטריה .למפית שנוצרה ארבעה צירי סימטריה.
לצורות גיאומטריות שונות יכול להיות ציר
סימטריה אחד ,או כמה צירים ,או אף ציר.
כדי לבדוק אם קו מסוים הוא ציר סימטריה של
הצורה הנתונה ,יש לקפל את הצורה לאורך הקו )ברוב המקרים אפשר לעשות
זאת באופן דמיוני( ולראות אם שני החצאים זהים.
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עשו זאת עם הצורות הבאות ,ומצאו ,כמה צירי סימטריה לכל צורה.
כיצד ממוקמים צירי הסימטריה כאשר מספרם גדול משתיים?

איזו מהצורות הנ"ל היא "הכי סימטרית"?
איזו מהן הכי "לא-סימטרית"? מה משותף
לצורות הבאות:

איזו צורה היא מיותרת:

כדי להתאמן בנושא הסימטריה להלן מספר שאלות שאת פתרונן מומלץ לבדוק
באמצעות תוכנת מחשב מתאימה:
(****) (18
ידוע שלצורה שני צירי סימטריה .מה הזווית בין הצירים?
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ניזכר בניסוי עם שני מראות .באמצעות הקלידוסקופ
הבנוי משתי מראות הצלחנו ליצור צורות סימטריות.
לדוגמה ,אם המראות ממוקמות בזווית של  אזי
כל צורה משתקפת בהן שש פעמים ,ולצורה
המתקבלת שלושה צירי סימטריה.
(**) (19
שרטטו שתי מראות בזווית של  90°אחת יחסית לשנייה.
ציירו באחת הפינות קטע ,והשלימו את הצורה הסימטרית שתתקבל לאחר
השתקפותו מהמראות )הערה :הצורה המשתקפת במראה משתקפת לאחר מכן
במראה השנייה ויוצרת השתקפות נוספת(.
כדי לשרטט את הצורה הסימטרית יחסית לקו )מישור( יש לבצע את הבנייה הבאה:

(****) (20
נניח ששתי מראות ממוקמות במקביל אחת לשנייה בצורה אנכית כך שהמשטחים
המחזירים מופנות אחד כלפי השני .בין המראות על השולחן מונח עיפרון.
שרטטו את דמותו בכל אחת מהמראות.
(***) (21
שתי מראות ניצבות אחת לשנייה .ביניהן מצויר קטע הנמשך ממראה אחת לשנייה.
כמה פעמים ישתקף הקטע במראות? כמה צירי סימטריה לצורה שתתקבל?
(****) (22
בנו צורה שתתקבל כתוצאה של השתקפות הקטע הנתון במראות .כמה צירי
סימטריה לכל צורה שתתקבל?
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מלבד סימטריה בציר קיימת עוד סוג של סימטריה  -סימטריה בנקודה.
אפשר לומר שנקודה  Oהיא מרכז הסימטריה אם הסיבוב ל 180° -סביב הנקודה
 Oאינו משנה את הצורה:
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פרק 12
כיצד לגוון את המשימות
או הצעות להורים כיצד "ללמד בלי ללמד"
נזכיר פעם נוספת את "כלל הזהב"" :כדי לעשות צריך לנסות".
•

כדי לדעת לספור צריך לספור הרבה;

•

כדי לדעת לפתור בעיות צריך לנסות לפתור בעיות;

• כדי לדבר בשפת המתמטיקה צריך ללמוד את שפת המתמטיקה.
בתחילת הספר דיברנו על כך שלילדים חסרה מוטיבציה )ולילדים החלשים
במתמטיקה המוטיבציה נעדרת לגמרי( .כל קריאתכם מהסוג "שב לעשות
שיעורים!" או אפילו "בוא ,נשב נלמד ונעשה יחד" נתקלות אצל הילדים בהתנגדות
גלויה או סמויה ,כאשר שורשיה  -באי-רצון להחליף את העיסוק הנעים )צפייה
בטלוויזיה או במשחק מחשב( במשהו קשה ומשעמם.
אי-לכך יש להשתדל להפוך לימוד למשחק ,ומצד שני ,בכל משחק לאתר ולהדגיש
את הקשר למתמטיקה ולתרגל דרך אגב .לדוגמה ,יורדים במדרגות הבניין.
לתלמידי כיתות א' אפשר להציע משחק ניחושים :כמה מדרגות נשאר לקומה הבאה
מרגע שאומרים "עצור!" )ספירה עד  ,20תרגול של חיסור( .תלמידי כיתות ב' יכולים
לנחש ,כמה מדרגות נשאר עד לקומה התחתונה )ספירה עד  ,100תרגול משולב על
לוח הכפל וחיסור( .תלמידי כיתה ג' – ה' יכולים לתרגל את פעולות החזקה על
דוגמת השאולה מהסוג :בכל קומה  3דירות ,בכל דירה  3חדרים ,בכל חדר 3
חלונות .כמובן ,אפשר לשאול שאלות שונות )גם רציניות וגם מהסוג :לכמה כיוונים
יוצאים כל חלונות הבית?(.
מטיילים ברחוב ,משוחחים ומציעים משחק" :מי ימצא יותר עיגולים )משולשים,
ריבועים ."?(... ,יהיה לכם קשה לנצח :הרי ילד רואה את העצמים מסביב טוב יותר
וסופר מהר יותר )חלונות הבתים ,צלחות של אנטנות ,שלטי רחוב וכו'(.
נוסעים במכונית :יש אינספור נושאים שאפשר לתרגל בצורת המשחק )הקשר בין
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מהירות ,זמן ומרחק  -לתלמידי כיתות ה'  -ח' ,מספר גלגלי המכוניות מסביב -
לתלמידי ב'  -ג' ,מספרי לוחיות זיהוי )מגוון רחב של הנושאים – החל מזיהוי
הספרות – לתלמידי גן וכיתה א' ,חישוב סכום הספרות ,מכפלתן ,חישובי הסתברות
של הופעת ספרות מסוימות – לתלמידי י"א' – י"ב' ,ועוד.
את זמן הנסיעה אפשר לנצל למשחקים שאינם דורשים חישובים ארוכים או
שרטוטים שדורשים עט ונייר ,אלא לאלה הדורשים מעט ריכוז בלבד .בואו נשחק
היפוכים?!
מוקדם ? -
עמוק ? -
יותר ? -
לאט ? -
רחב ? -
זול ? -
צעיר ? -
חיסור ? -
ארוך ? -
שוויון ? -
חילוק ? -
נקי ? -
להגדיל ? -
אמיץ ? -
הרכב המספרים בתחום עד  10הוא המכשול הראשון שאותו יש לעבור לתלמידי
כיתות א' .בתחום עד  5בדרך כלל אין בעיות ,אולם כאשר מגיעים ל10 ,9 ,8 ,7 ,6 -
– נתקלים בקושי מסוים .כדי להתגבר עליו יש צורך בתרגול רב ,כאשר מהות
התרגול היא פרוק המספר לשני מחוברים .כיצד לגרום לכך שלילד לא ישעמם
לתרגל?
 (1תחילה – בעל-פה.
כיצד אפשר

לפרק

7 ,6

מחברות

לחלק

9 ,8

עפרונות

צלחות

להעמיד

... ,10

ספרים ,סוכריות

ענפים

תפוחים
דגלים
אנשים

ספסלים
קבוצות
שרשראות

לשקול
להושיב

ל2 -
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מדפים

 .2אחר-כך בצורה גרפית:

)לוקחים בחשבון שאת כל האפשרויות ללא חזרות אפשר לקבל רק אם מקיימים
את החוקיות :חלק אחד הולך וגדל ,שני – קטן(.
 .3משחק הבחירה של תשובה נכונה מכל האפשרויות מהסוג" :השלם" ,"...כמה
חסר" ,"...אני חושב על המספר ."...לדוגמה:

 אני חושב על המספר שבו עד ל –  10חסר  .3על איזה מספר אני חושב? ארטיק עולה  8שקלים ,לי יש רק  .5כמה חסרים? לבקבוק נכנסים  10כוסות מים .מילאו  6כוסות .כמה כוסות מים נשארלהוסיף?
 .4הרכבת שרשראות מספרים על-פי בסיסים שונים )אורך השרשרת יכול להיות
שונה( -
א( על-פי הבסיס )המספר המתחיל את השרשרת(:

ב( על-פי תוצאות הביניים:

 .5באמצעות אותן השרשראות ובתוספת של תרגול של קליטת הנתונים בעל-פה
אפשר לשחק במשחק "מכשף" .כללי המשחק:
 -עצום עיניים; הקשיב היטב; עשה את מה שאני אומר; את התוצאה תראה

באצבעות )בלי לפקוח עיניים( .אם הכל יהיה נכון אני מסיר ממך את הכישוף.
ל 7 -תוסיף  ;3את התוצאה תקטין ב ;2 -ממה שיתקבל תחסיר את מספר
האצבעות על כף היד; לְ מַ ה שנשאר תוסיף את מספר התנינים באמבטיה שלנו.
כמה יצא?
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)בלי לפקוח עיניים הילד אמור לחשוב כיצד להראות שלוש אצבעות – וזה לא קל!(

הכישוף הוסר!
כמובן ,להמציא את השרשרת ,אם זו דמיונית ,כמו בדוגמה ,או רצינית ,או בצורת
החידה )ראו בהמשך( – זאת משימה עבורכם .העיקר – לגוון ,ודרך אגב להעביר
לילד מידע מתחומים שונים )מחירים ,כסף ,בנק; גילאים של קרובי משפחה ,מספר
ימים בחודש ,בשנה; משקל חפצים שונים וכ"ד(.
 .6המשחק "אני חושב על המספר "...יכול לשמש בסיס לתרגול של פתרון משוואות,
מציאת חלק מהשלם.

 אני חושב על המספר .אם להגדילו פי 6 -אזי ייצא  .18מה המספר? אני חושב על המספר .שליש שלו שווה ל .10 -מה המספר?להמציא תרגילים אתם יכולים בעצמכם ,אולם יותר מעניין ומועיל אם הילד הוא
שימציא את הבעיות.
 (7בטיול ,בדרך במכונית אפשר לשחק ב" ִמ ְספַ ֶר ֶגל" )העברת מספרים( .זהו תרגול
מצוין לחשבון בעל-פה.
את שלושת המספרים הראשונים קובע הבוגר ,שקובע חוקיות מסוימת )לדוגמה,5 :
 ,13 ,9כלומר מוסיפים לכל מספר  .(4הילד אמור לנחש כיצד להמשיך את סדרה,
ולקרוא שלושת המספרים הבאים ).(25 ,21 ,17
אלתרו ,המציאו את הסדרות ,פעם הגדילו ,פעם הקטינו בכמה יחידות ,פעם הגדילו
פי -כמה.
העיקר שיהיה שמח .וגם – לא לטעות! בעצם ,אפשר לפעמים לטעות במכוון כדי
לבדוק אם הילד ישים לב לטעות או אפילו לא יבדוק .וחשוב שהפרס על חישוב נכון
יהיה לא רק גלידה אלא גם חיוך שלכם ,מילת עידוד ,גאווה ונשיקה...
 .8האם אתם זוכרים את המשאלות על מספר הרכב החולף? המספר בעל  7ספרות
)** (**-***-הוא חומר מצוין לתרגילי חשבון .הדוגמות:

 סכום הספרות הוא גדול או קטן מ) ...תחילה – ניחוש; לאחר החישוב מחשביםאת השגיאה – בכמה טעינו?(
 סכומי הספרות בשני המספרים דו-ספרתיים ובמספר האמצעי – האם הם שוויםאו שונים?
 -האם אתה יכול לקרוא את כל המספר בעל שבע ספרות?
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 איזה מספר גדול יותר :אם לכסות את הספרה השמאלית ביותר במספר הרכב אוהימנית ביותר?
 לכמה חלקים אפשר לחלק את המספר?מתמטיקה היא סביבנו – עזרו לילד לראות אותה! לא רק המספרים – כפי שהראנו
בפרקים הקודמים ,גם המילים – כל אחד ,כמה מ , ...כולם ,ו ,-או ,דומה ,זהה,
אותו הדבר  -גם זאת מתמטיקה .גם את בקשת הילד לקנות צעצועים בחנות אפשר
להפוך לבחירה מודעת של הילד בין אפשרויות הקנייה כשהסכום הכולל הוא מוגבל.
לדוגמה" :אני יכול לתת לך  ,₪ 20ואתה כבר תחליט בעצמך מה אתה רוצה יותר:
 2חבילות קלפים וארטיק או קלמר ו 3 -מסטיקים".
 .9המשחק "חנות" או ביקור במכולת כחלק של עזרה לבית מהווים הן תרגול
בחשבון והן רכישת מיומנויות התקשורת :כיצד לפנות למוכר ,מה לומר ,מה לא
לשכוח )לקבל עודף ולומר "שלום"(.
כמה קשה לילדים לוח הכפל ,במיוחד כאשר הוא נתפס כאוסף סימנים שאותם יש
לזכור!
דמיינו לכם ,האם יכולתם לזכור בעל-פה את לוח הכפל הרשום במערכת ספירה על
בסיס :6
6

5

4

3

2

1

16

14

12

6

4

2

30

23

16

13

6

3

40

32

24

20

12

4

50

41

32

23

14

5

60

50

40

30

20

6

נסו לשנן ומדדו זמן הדרוש כדי לזכור את הלוח :ללא ההבנה של מבנהו ,הזמן יהיה
ארוך מאוד!
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אז מה אתם דורשים מהילד?! שינון ללא הבנה עלול לגרום ,מלבד השנאה
למתמטיקה ,לכך שהילד ישכח את לוח הכפל בתום חופשת הקיץ ,או אפילו ,גם אם
יזכור אותו ,יחלק את  64ב 8 -בחילוק ארוך ,או יתחיל לחפש מחשבון...
מטרתנו היא – הקניית ההבנה כיצד לוח הכפל בנוי ,ההבנה שתאפשר לילד לשחזר
ולהיזכר בכל תוצאה שהוא שכח.
אנו יכולים להציע לילדים את המשימות המשלימות לתרגילי שינון ה"רגילים",
שאינן מכילות את המילה השנואה על ידי התלמידים "פתור" ,לדוגמה:
מה צריך להיות במקומות הפנויים?
16

13

26

23

__  6

33

46

__  3

__  6

53

__  6

__  3
__ 7 

_7

האם אפשר לנחש את תוצאת התרגיל אם ידועה התוצאה של תרגיל קודם )התרגיל
הבא(?
__ = 38  19

14  5 = 70

6  6 = 36

__ = 5  4

38  20 = 760

__ = 14  6

__ = 6  7

5  5 = 25

_68=4

__ = 5  6

האם הילד יכול להבין שיטות קריאה שונות של אותו הביטוי?
לדוגמה:

78

האם אתם ,הורים יקרים ,יכולים לקרוא את הרישום הזה בחמש צורות שונות?
ניסיתם? בדקו ,מה שכחתם:

-

שבע כפול שמונה

-

לקחת את שבע שמונה פעמים

-

להכפיל שבע בשמונה

-

הכופל הראשון הוא  ,7השני – 8
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-

להגדיל  7פי8 -

אפשר לנסח את השאלות באופן ממש מבלבל:

-

מה הסכום של חמש שלשות? )משמעות הסכום – לחבר ,לכן התשובה היא
(??!5 + 3

-

להכפיל את ) 8האם הכוונה היא כפל פי 2 -או שחסר הכופל השני?(

מורים שמים לב לכך שידיעת לוח הכפל אינה מונעת מהתלמידים מלעשות טעויות
בחילוק ,עד כדי כך שאת  24הם מחלקים ב 8 -בחילוק ארוך .מדוע?
המצב דומה לקשר בין פעולות החיבור והחיסור שאותן לומדים בכיתה א':
אם ל 7 -נחבר ,יצא  15 ;15זה סכום של  7ו;__ -
אם מ 15 -להחסיר  ,7אזי יצא __.8
לגבי הפעולות החדשות של כפל וחילוק:
שבע כפול שלוש שווה לעשרים ואחת;

7 x 3 = 21

עשרים ואחת היא מכפלה של שבע ושלוש;
 21לחלק ל 7 -שווה ;3
 21לחלק ל 3 -שווה .7
בטיול או בבית הציעו לילד את המשחק הבא :אתם מכריזים את התוצאה של
תרגיל כפל ,הוא צריך לשחזר את התרגיל.
צורה אחרת של התשובה מקנה נקודה נוספת .לדוגמה:

-

!24

-

שש כפול ארבע.

-

שמונה כפול שלוש!

-

זהו .נכנע.

-

 1כפול  !24נקודה לטובתי.

-

זה לא הוגן! הפעם אני אשאל.

-

בוא.

-

!27
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-

שלוש כפול תשע.

-

 1כפול .27

-

 27כפול .1

-

שלוש כפול שבע – עשרים ושבע! )אתם מרמים ,כדי לבדוק האם הילד
בודק אתכם(.

-

שבע כפול שלוש!

-

לא נכון! שבע כפול שלוש שווה עשרים ואחת .נקודה לי!

משחקים-שעשועים מסוג זה מספקים גם את התרגול בלוח הכפל ,וגם מגבשים את
המודעות לביקורת ולביקורת עצמית .אפשר גם להשתמש בצורה אחרת של
המשחק – בחירת האלטרנטיבה )כן-לא( ,ובחיפוש טעויות בחישובים של מישהו
)שזה קל יותר( או בחישוב של עצמו.
העיקר במבחן "כן-לא" הוא הקצב .הילד חייב לענות מיד.

-

שש כפול שש – שלושים ושש? כן.

-

חמש כפול חמש – עשרים וחמש? – כן.
שבע כפול שמונה – ארבעים ושמונה? לא.

הכלל העיקרי בבדיקת החישובים )רק חישובים ,ולא בחירת הפעולה או דרך
הפתרון( – הוא ביצוע הפעולה ההפוכה עם המספר שהתקבל.
כתוצאה אמור להתקבל המספר המקורי.

שיטות בדיקה נוספות :הערכה ,עיגול ,הגיון.
- 27 x 5 = 137

לא נכון ,מכיוון שבמכפלה של  5ספרת האחדות חייבת
להיות חמש או אפס.

- 90 x 2 = 1800

לא נכון ,מכיוון ש 90 -קטן מ ,100 -לכן המכפלה של 90
ב 2 -צריכה להיות קטנה מ200. -

- 78 – 22 = 96

לא נכון ,מכיוון שתוצאת החיסור לא יכולה להיות גדולה
מהמחסר.
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כאשר המיומנויות התגבשו ,ועל הפרק " -ליטוש" עד לרמה של ביצוע אוטומטי,
התרגול הישיר מהווה גורם המאט את ההתפתחות )עקב שעמום הנלווה(.
לכן יש לגוון את המשימות.
לגבי פעולות חשבון אלה יכולות להיות מהסוגים הבאים:
•

משימות עם תשובה רב-ברירתית ,התאמה;

•

הצעת ההשארה ובדיקתה;

•

שיחזור רשומות חלקיות;

•

חיפוש ותיקון טעויות;

•

ייעול הפעולות המתבצעות.

 .1משימה רב-ברירתית והתאמה
•

מה תוצאת החלוקה של 1845 -ב 25 ,205 :9 -או ?215
)רמז :יש להגיע לתשובה ללא ביצוע הפעולה(

•

לכל תרגיל יש להתאים את התוצאה )רמז :ללא ביצוע הפעולה ,אלא בהתבסס
על לוח הכפל של  .(7בדקו את התשובה באמצעים אחרים )מחשבון ,כפל ארוך(.

 .2העלאת ההשארה ובדיקתה
•

בין המספרים  8 ,2136 ,85 ,431יש תשובות לתרגילים:
2635 : 31
115,344 : 54
11,637 : 27
מצאו את מספר הספרות במנה.
על-פי התוצאה מצאו את התשובה המתאימה .בדקו את עצמכם.
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•

בין המספרים 2358 ,225315 ,3560 ,21978 ,29495 ,12160
נמצאות תשובות לתרגילים:
594  37
5007  45
640  19

רמז .יש לבסס את הבחירה על שני שיקולים:
מספר הספרות הצפוי בתוצאה והספרה האחרונה.
 .3שיחזור רשומות חלקיות
משימות מסוג זה קיימות בווריאציות ורמות קושי שונות ,החל מתרגילי חיבור עם
ספרה חסרה אחת בתחום הספירה עד ) 10לתלמידי כיתה א'( ,כלה בתבניות
המספרים שבהן מופיעה ספרה אחת בלבד )לתלמידי ד' – ו'( ועד לריבועי קסם
וריבועי סודוקו לכל שכבות הגילאים.
ביצוע המשימות מסוג זה דורש )ולכן מפתח באופן מואץ( חשיבה לוגית/מתמטית,
זיכרון ומיומנויות חשבון שונות.
המשימות אינן כוללת את מילת ה"-אנטי-קסם"" :פתור!" ,הן מובנות ומסקרנות
ממבט ראשון ,לכן נקדיש לסעיף זה מספר יחסית גדול של דוגמאות ונציין את
המקורות.
לתלמידי כיתות א' – ב'
 8.1כתבו במקום כוכבית ספרה או סימן פעולה כך שהתרגיל יהיה נכון:
8-*=6

* 10 = 8 +

*=6+3

*=6–2+3=*+3

*>7

2**=4

*>2+6

*<8–7

10 * * = 7
*=8–4+3=*+3
*<0

 8.2כל המחוברים שווים:
* 24 = * + * +

* 36 = * + * + * +

* 18 = * + * +

 8.3כתבו מספר מתאים:
* 52 + 15 = 15 +

32 + 18 < * + 18

* + 8 > 38

* 76 – 44 > 76 -

61 – 24 > * - 24

* - 9 < 40
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51 - * > 51 – 16

* + 34 > 28 + 34

61 > * - 18

32 + * < 32 + 49

* - 46 < 63 – 46

70 < * + 20

 8.4כִ תבוּ את המספר  4באמצעות ארבע הספרות הראשונות )מותר
להשתמש בסימנים " "+ו "-" -בלבד!( .

4=1 2 3 4
 8.5כִ תבוּ את המספר  7באמצעות הספרות  4 ,3 ,2 ,1ו) 5 -מותר
להשתמש בסימנים " "+ו "-" -בלבד!(.

7=1 2 3 4 5
 8.6כִ תבוּ בתיבות הריקות מספרים אי-זוגיים .המחובר השני קטן מהראשון:

6

+

=

 8.7בתרגיל הזה יש להשתמש בספרות שונות:

8

+

+

=

0

בתרגיל הזה אין מספרים זהים:

+

9

+

=

1

בתרגיל זה כל המספרים הם זוגיים:

8

+

+

=

4

 8.8בתרגיל זה מופיעות ספרות שאינן גדולות מ 3 -ושונות זו מזו:

-

=

2

-
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כל המספרים הם אי-זוגיים ושונים זה מזה .הספרה  1אינה מופיעה.

-

5

=

-

 8.9בתרגיל זה המספרים החסרים זהים:

=

2



בתרגיל זה המכפלה קטנה מהכופל הראשון:

=



9

בתרגיל זה לא מופיעה הספרה :0

=



6

 8.10בתרגיל זה כל המספרים שונים זה מזה:

=

3

:

כאן כל הספרות שונות זו מזו:

=

4

:

בתרגיל הזה כל המספרים גדולים מ:2 -

=

:

בתרגיל זה כל המספרים הם זוגיים ,ולא מופיע המספר :8

=

:
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 8.11בתרגיל זה הספרות בתיבות הריקות הן זהות:

=

+

6

-

בתרגיל זה אין מספרים זהים:

5



=

1

+

בתרגיל זה כל הספרות זהות ,אך לא מופיעה הספרה :0

=



+

כאן כל הספרות שונות זו מזו:

2

=

:

1

+

 8.12כיצד לתקן שגיאה? תרגילים עם שינוי של ספרה אחת.
בתרגילים הבאים התלמיד שגה בהעתקת הכתוב על הלוח .בכל תרגיל הוא
התבלבל בספרה אחת .עליכם למצוא את הספרה השגויה ,ולתקן כל תרגיל כך
שהשוויון יתקיים.

לא נכון:

3

=

נכון:
לא נכון:

=

7

2

=

6

=

נכון:
6

=
=

-

6

-

1

3

+

7

+
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5

2

=

-

=

9

-

-

8

-

 8.13כִ תבוּ ספרות מהתחום  1עד  5בתיבות הפנויות כך שתוצאות שני התרגילים
)בשורה ובעמודה( יהיו נכונות .כל המספרים חייבים להיות שונים זה מזה.

1
+
+

=
=

לתלמידי כיתות ד' – ו'
בתרגילים הבאים חלק מהספרות חסרות ,ויש לשחזר אותן.
במבט ראשון ,בחלק מהמקרים המשימה נראית בלתי אפשרית.
אולם ,הפתרון קיים עבור כל אחד מהתרגילים .כאן אין דרך אחת שאותה יש
לזכור; שיקולי הפתרון בכל תרגיל הם ייחודיים ,וזה מה שאוהבים בהם הילדים.
על דוגמת התרגיל הבא נדגים את השיקולים המובילים לפתרון) .התרגיל והפתרון
מובאים בספרו המפורסם "מתמטיקה משעשעת" של יעקוב פרלמן ,הסופר היהודי
האגדי שחי בבריה"מ ומת מרעב בימי המצור על לנינגרד ב .1942-פרלמן כתב
עשרות ספרים בכל תחומי המדע הפופולרי – פיזיקה ,מתמטיקה ,אסטרונומיה,
גיאולוגיה ועוד(
**1
3*2
**3
*3*2
*2*5
1*8*30
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כיצד לשחזר את הספרות החסרות?
ראשית ,נסמן את כל השורות:
*  ................................. * 1א(
 ................................. 3 * 2ב(
*  ................................. * 3ג(
*3*2

 .....................ד(

 ........................... * 2 * 5ה(
......................... 1 * 8 * 3 0

ו(

ברור שהכוכבית הימנית בשורה ג( היא  :0הרי  0היא ספרת האחדות בשורת
התוצאה ו( .כעת מתברר הערך של הכוכבית הימנית בשורה א( :זוהי הספרה
שלאחר המכפלה ב 2 -נותנת מספר המסתיים ב ,0 -ולאחר המכפלה ב 3 -יוצרת
המספר המסתיים ב) 5 -שורה ה(( .הספרה כזאת היא רק אחת – .5
לא קשה לנחש מה מסתתר מאחורי הכוכבית בשורה ב( ,8 :מכיוון שזה מספר יחיד
שמכפלתו במספר  15נגמרת ב.20 -
ולבסוף ,ברור מה מסתתר מאחורי הכוכבית הראשונה בשורה א( :זוהי ספרה ,4
מכיוון שרק מכפלתה של  4ב 8 -גורמת לתוצאה המתחילה מ) 3 -שורה ד((.
לברר מה הספרות הנותרות כבר לא בעיה :מספקי להכפיל את המספרים בשתי
השורות הראשונות .כתוצאה נקבל את תבנית המכפלה:
415
382
830
3320
1245
158530
נדגיש פעם נוספת שפתרון החידה אינו דורש ידע מעבר לרמה של תלמידי ד' – ה'
שלמדו את שיטת הכפל הארוך .אולם דרך החשיבה  -הפעלת שיקולים לוגיים יחד
עם ידיעת לוח הכפל וזיכרון תוצאות הביניים  -דורשת בגרות מסוימת ומעורבות
הבוגרים .עזרו לילד – הקשיבו ,רשמו את תוצאות הביניים ,התווכחו – הוא ישמח
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הן מהמעורבות שלכם והן מהפתרון המוצלח!
להלן מספר תרגילים שרמת הקושי שלהם עולה בהתמדה .פתרונם של חלק מהם
אינו קל ,אולם המאמץ ישתלם :אין תרגילים שפתרונם גורם להתפתחות מהירה
יותר של תובנת המספרים מהתרגילים עם ספרות חסרות!
8.14
**3
1*6
84

3*6
2
**7

**4
*3
392

1*8
*
*84

8.15
*64
*
8*0

*3
*
7*4

*6*5
*8*4
2856

*784
3*90
58*5
*846
22817

8.16
**9
*
6*51

**45
*
*0935

**9
*
15*6

**8*4
8*3*5
*00000

**3
**
10*1
****

**9
*2
*5*0
***

**2
*7
22*8
*0*6

****
1
***

11011

****

*1*46

8.17

 8.18תרגילי חילוק
הדרך לפתרון היא דומה לזאת שבתרגילי הכפל ,למרות שלעיתים נראה
שהמשימה היא בלתי אפשרית...
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8.19

8.20

8.21

8.22
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8.23

 .4איתור ותיקון טעויות
התרגיל  8.12היה דוגמה למשימה מסוג זה לתלמידי כיתות א' -ב'.
להלן מספר תרגילים לתלמידי כיתות גבוהות יותר:
8.24
ידוע שבכל עמודה רק תרגיל אחד פתור נכון .מצאו אותו בדקה אחת!
892,468 – 596,275 = 3993

1612 : 31 = 502

72,529 + 3456 = 97,085

21,888 : 72 = 34

26,312 : 46 = 572

8589 : 409 = 21

305 x 540 = 18,900

61,908 : 67 = 94

8.25
משני השוויונות בחרו את הנכון ,בלי לבצע את הפעולה:
907  81 = 734,607
907  81 = 73,467
 8.26בתרגילים הבאים יש לתקן את הספרה השגויה )ספרה אחת בלבד(:
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 .5ביצוע יעיל של פעולות חשבון )וקסמים חשבוניים(
זוהי עוד אפשרות אחת לגוון תרגול חשבון :מציאת דרך חישוב "עקיפה" שלפעמים
קצרה ופשוטה מהדרך "הישרה" .היתרונות הנוספים שאותם מעניק חיפוש הדרך
היעילה הם העמקת ההבנה של הפעולה וגילוי קשרים בין תחומי מתמטיקה שונים.
להלן דוגמאות הממחישות את שני השיקולים.
8.27
חשבו את המכפלה418  48 :
בהתבסס על התוצאה ותכונות פעולות החשבון ,רשמו את התשובות לתרגילים
הבאים ,בלי לבצע חישובים מפורטים:
418  96

418  24

418  12

) 8.28כיתה א'(
היעזרו בשיטת ההשלמה כדי לפתור תרגיל על-פי הדוגמה:
) = 7 + 3 + 5 = 10 + 5 = 15משלימים עד 7 + 8 = (10
) = 14 + 6 + 1 = 21משלימים עד 14 + 7 = (20
___ = 17 + 4

___ = 19 + 9

___ = 2 + 9
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___ = 5 + 6

כיתה ב'.
היעזרו בתכונות הסוגריים וחשבו את המכפלות בעל-פה על-פי הדוגמה:
= 29  99 = 29  (100 – 1) = 29  100 – 29  1 = 2900 – 29
= 2900 – 20 – 9 = 2871
________ = 4  18
________ = 9  12
_______ = 15  21
_______ = 19  45
8.29
לפניכם שתי עמודות המספרים:
1
21
321
4321
54321
654321
7654321
87654321
987654321

123456789
123456780
123456700
123456000
123450000
123400000
123000000
120000000
100000000

התבוננו היטב :מספרי העמודה השמאלית מורכבים מאותן הספרות שמספרי
העמודה הימנית .סכום המספרים של איזו עמודה הוא גדול יותר?
נסו תחילה לנחש את התשובה ,ורק לאחר מכן בדקו את עצמכם באמצעות החישוב
)או הציצו בתשובות בסוף הספר(...
8.30
שמונה מספרים בני שש ספרות כל אחד מותאמים כך שאפשר לחשב את סכומם
בעל-פה ב 8 -שניות.
זמן זה קטן בהרבה מהזמן הדרוש כדי להקליד אותם למחשבון .ואם לוקחים
בחשבון שהקלדה תמיד מלוּוה בשגיאות הקלדה )"טעויות אנוש"( אזי המסקנה
שלפעמים חישוב בעל-פה הוא גם מהיר יותר וגם בטוח יותר ...הציעו לילדכם עם
מחשבון ביד תחרות!
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328,645
491,221
816,304
117,586
671,355
508,779
183,696
882,414
) 8.31קסם חשבוני(
הראו לילדכם כיצד הוא יוכל להרשים את חבריו ב"יכולתו המופלגת" לבצע
חישובים מהירים .ב"מסיבת הפיז'מה" הקרובה הציעו לילדכם הלומד בכיתה ב'
לבקש מכל המשתתף לכתוב מספר דו-ספרתי אחד מתחת לשני" .הקוסם" מבטיח
לחבר את כולם באופן מיידי .לאחר ש"הקוסם" מביט על הרשימה הוא אומר שזה
קל מדי בשבילו ,והוא מוכן להוסיף לרשימה מספרים נוספים ולחבר את כולם.
נניח שחבריו כתבו:
21
57
94
18
ה"קוסם" מוסיף מספרים שמשלימים את המספרים האלה ל) 99 -כדי לעשות זאת
מספיק לדעת השלמה ל 9 -של מספרים חד-ספרתיים( .הוא יקבל:
21 (78)  21 + 78 = 99
57 (42)  57 + 42 = 99
(5)  94 + 5 = 99

94

18 (81)  18 + 81 = 99
כעת ברור כיצד לחשב מהר את כל הסכום:
יש לקחת את 99 -ארבע פעמים:

99 x 4 = 100 x 4 – 4 = 396

את החישוב הזה קל לעשות בעל-פה.
זה כל סוד הקסם! כמובן ,תלמידי כיתות ד' – ה' יוכלו להרשים את חבריהם עוד
יותר ,כאשר יציעו לחבר שורה של מספרים בני  5 ,4ואפילו  6ספרות .לדוגמה ,כדי
לחבר מספרים בני  4ספרות ,צריך להשלים אותם ל.9999 -
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) 8.32עוד קסם חשבוני(
כעת תנסו לפענח )ולאחר מכן להדגים לחבריכם( את ה"קסם" הבא:
רשמו אחד מתחת לשני שני מספרים גדולים כלשהם.
אנו מוסיפים מספר שלישי ומיד רושמים את הסכום של כל השלושה.
לדוגמה ,אם רשמתם:
72,603,204
51,273,081
אנו מוסיפים ,לדוגמה ,את המספר 48,726,918 :ומיד רושמים את הסכום.
איזה מספר יש להוסיף וכיצד במקרה הזה יש למצוא את הסכום?
) 8.33קסם חשבוני קל(
את הקסמים אוהבים ,לכן כל מסיבה היא הזדמנות מצוינת לתרגל מתמטיקה
)והעיקר להראות לילדים ששימושיה יכולים להיות ממש מפתיעים(!
ובכן ,תנו לחבר-מתנדב מהקהל שני מטבעות :של  1ו 10 -שקלים בהתאם ,ובקשו
ממנו להחזיק אותם בידיו ולזכור ,באיזו יד הוא מחזיק איזה מטבע.
כעת הציעו לו להשליש את ערך המטבע שהוא מחזיק ביד ימין ,ולהכפיל את ערך
המטבע שאותו הוא מחזיק ביד שמאל .את התוצאות הוא יחבר ויודיע לכם מה
הסכום.
אם התוצאה היא זוגית ,אזי ביד ימין הוא מחזיק מטבע של  ,₪ 10ואם הסכום היא
אי-זוגי ,אזי מטבע זאת נמצא ביד שמאל.
האם תוכלו להסביר את הקסם? )התשובה – בסוף הספר(
הערה :על שיטה זו של "סימון" איברי הסדרה על ידי הענקת ערכים ייחודיים,
מבוססות שיטות הצפנה וקידוד שונות.
") 8.34הספרה האהובה" – קסם פשוט(
בקשו מחבר אחר לומר מה הספרה האהובה עליו .נניח שהוא קרא לספרה .6

איזה יופי! – אומר ה"קוסם" – הרי זאת הספרה המיוחדת ביותר מכל הספרות!
– מה מיוחד בה? – שואל החבר המתנדב.
-

הנה תראו :תכפילו את ספרה האהובה שלכם במספר הספרות )כלומר,
ב ,(9 -ואת התוצאה ) (54תכפילו במספר "קסם"12,345,679 :
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12,345,679
54
החבר-מתנדב מבצע את הפעולה )או מחשב אותה במחשבון( ,ובהפתעה רבה מודיע:
לא ייתכן! כל המספר מורכב מהספרה האהובה עליו:
6,666,666,666
 כל כבוד! – מוסיף הקוסם ,יש לך טעם מתמטי משובח  -הצלחת לבחור מכלהספרות זאת שלה תכונות כה נפלאות!
האם באמת לספרה  6תכונות השונות מכל הספרות האחרות?
פתרון .ברור שאותו "הטעם המתמטי המשובח" היה למתנדב אילו הוא היה בוחר
בכל ספרה אחרת ,מכיוון שכל אחת מהן היא בעלת אותה התכונה ה"נפלאה":
12,345,679
9

9

12,345,679
9

999,999,999

7

777,777,777

12,345,679
9

4

444,444,444

בדקו וודאו בעצמכם! )למי שמעוניין לדעת יותר על התכונות הנפלאות של המספר
 12345679אנו מפנים אותו לספר אחר של יעקוב פרלמן – "אריתמטיקה
משעשעת"(.
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פרק 13
האם גם תלמידי כיתה ו' זקוקים לעזרה?
בוודאי זקוקים! אלא שהורים רבים מעבירים את המשימה למומחה  -מורה פרטית,
בהנחה שחומר הלימוד הוא "קשה מדי" .ואומנם ,מורה פרטית בהחלט משלימה
במידה זו או אחרת את חוסר שעות הלימוד בכיתה ,אולם אופי עבודתה אינו מאפשר
לה להעניק לתלמיד את מה שהוא זקוק בו הכי הרבה  -את ההקשבה ,את הסבלנות
לשמוע את דבריו.
מורה טובה "מסבירה טוב"  -זו הדעה הרווחת בקרב התלמידים ,ובעקבותיהם -
ההורים .גם הציונים משתפרים .אולם זה לא מספיק! כדי לפתח יכולת של חשיבה
לוגית/מתמטית ,הילד זקוק לא רק לשמוע הסברים טובים ,אלא גם להשמיע את
מחשבותיו .ואת האוזן הקשבת יכולים )וחייבים!( להעניק לו הוריו.
מורים ותלמידים שעוזרים לתלמידים חלשים מכירים את התופעה של הבנה טובה
יותר של החומר במהלך ההסבר למישהו אחר.
בקרב המורים ידועה בדיחה על מורה צעיר שנכנס לחדר מורים ,מניח את תיקו על
השולחן ,ואומר:

"איזה ילדים סתומים! אני מסביר להם  -לא מבינים! פעם שנייה מסביר  -לא
מבינים! מסביר פעם שלישית  -כבר בעצמי הבנתי את הכל  -והם עדיין לא מבינים!"
רק בבית ,ורק על ידי ההורים או אחים גדולים יותר ניתנת לילד הזדמנות לדבר
חופשי .רק במהלך דיבור חופשי מתגלות בעיות ההבנה ונקודות תורפה בקליטת
החומר .לרוב ,במהלך "החשיבה בקול רם" הילד עצמו מגלה את הטעויות ,ותפקיד
ההורה מצטמצם לשאלות מהסוג" :מדוע?" ו"מאיפה זה נובע?" .לפעמים במהלך
ההסבר התלמיד מגיע בעצמו לטענה ההפוכה לזאת שהוא ניסה להוכיח .מצוין!
זאת ה"התעמלות השכלית" ,והיא חשובה יותר מהקשבה ומקליטה פסיבית של מידע
טהור "לאוס".
אולם כדי "להדליק" את הילד דרוש "דלק" מחשבתי שמסקרן ומצית את דמיונו
מעבר להשלכות המעורפלות של הכנה או אי-הכנת שיעורי הבית.
בספר זה הצבנו כמטרה הן להסביר את תהליכי הלימוד הבסיסיים ,והן להעשיר
אתכם במידע שאינו מופיע בספרי הלימוד שברשותכם )ליתר דיוק ,חוברות תרגילים
שאינן כוללות רקע היסטורי ,קשרים בין תחומי ידע שונים ותכנים רבים אחרים
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העושים הבדל בין ספר לימוד לחוברת(.
הצורך בחומר העשרה נובע גם מהפעלתה של תכנית הלימודים החדשה לבתי הספר
היסודיים ,ובה נושאים רבים שלא נלמדו קודם .לחלק מהנושאים כמו סימטריה,
שיקוף ,הזזה וסיבוב ,המיועדים לכיתות א' – ב' ,הקדשנו מקום בפרקים קודמים.
כעת נעסוק במספר נושאים הנלמדים על-פי התכנית החדשה בכיתה ו' – המעגל
ועיגול ,גופים במרחב ושברים .גם הפעם לא נביא את המידע ה"יבש" ,אלא חומר
משלים ,שלדעתנו עשוי לעורר את סקרנותו של הילד ,ולהעמיק את המוטיבציה.

מעגל
בין הצורות הגיאומטריות במישור בולטות שתי עיקריות :משולש ומעגל .צורות
אלה מוכרות לכולם ,וכל תלמיד כיתה א' יצליח להסביר מהו משולש.
הוא יגיד משהו כמו" :נחבר שלוש נקודות בקווים ישרים ,ויצא משולש".
אומנם ההגדרה היא לא מספיק מדויקת ,המהות היא ברורה.
יש לציין שמתמטיקאים אוהבים מאוד לתת הגדרות לכל מושגים ,אפילו למוכרים
ביותר ,כמו משולש.
מסתבר שלא כל-כך פשוט להגדיר מושגים רבים :נסו לדוגמה ,להגדיר מהו כיסא,
בית ספר ,משפחה ,... ,ותוודאו בעצמכם.
מטרתנו היא לאו דווקא להגדיר באופן מדויק את הצורות הגיאומטריות )את זה
תעשה מורה בכיתה ,על-פי תכנית הלימודים( ,אלא לגרום לכך שתלמיד יבין את
ההגדרה ואת הצורך בה.
ובכן ,הגדרת המעגל שונה לחלוטין מהגדרת המשולש )ומצולעים אחרים(.
היא אינה ישירה )כמו לדוגמה ,הגדרה של קטע :חלק של ישר( אלה מסתמכת
על תכונות הנקודות השייכות לצורה )הגדרת
המעגל :קו הכולל את כל נקודות המישור

הנמצאות במרחק נתון מנקודת מישור אחת,
המכונה מרכז המעגל(.
כלומר ,כדי לבדוק האם העקומה הנתונה היא אכן
מעגל אלינו לדעת היכן נמצאת נקודה נוספת -
שאינה שייכת למעגל! – המרכז .O
גם אם נדע היכן המרכז ,לא נוכל לקבוע אם הצורה היא מעגל בלי שנמדוד את
המרחק מכל נקודה למרכז!
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כדי להקל על הגדרת המעגל ,מגדירים שני מושגים נוספים :רדיוס וקוטר.
תרגום המילה  radiusמלועזית הוא חישור בגלגל;
קוטר  -בלועזית  - diameterהוא בתרגום מיוונית – רוחב.
שאלה )שאת התשובה חייב לדעת כל תלמיד!( :כמה רדיוסים וקוטרים אפשר
להעביר במעגל? )כמובן אינסוף( .כיצד קשורים ביניהם רדיוס וקוטר?
המעגל הוא צורה נפלאה .היוונים הקדומים קראו לה מושלמת .שלמותו של המעגל
 במקומן של כל נקודותיו במרחק שווה מהמרכז .לכן המעגל הוא עקומה היחידהשיכולה "לגלוש בעצמה" סביב המרכז.
התכונה העיקרית המעגל נותנת מענה לשאלות ,מדוע משתמשים במחוגה כדי
לשרטט אותו ,ומדוע גלגלים עושים עגולים ולא מרובעים או לדוגמה ,משולשים.
אגב ,הגלגל.
זוהי אחת ההמצאות החשובות ביותר בתולדות האנושות .מסתבר ,שלהמציאו לא
היה כל-כך קל ,כמו שזה נראה.
הרי אפילו אצטקים שחיו במקסיקו עד לאמצע המאה ה (!) 16 -לא הכירו גלגל.
למעגל עוד תכונה מעניינת :נקשור קצות החבל
ונניח אותו על מישור .נמתח את החבל בצורת
הטבעת ,אחר-כך משולש ,ריבוע ,מעגל וכ"ד.
ברור שלכל הצורות היקף שווה .ובכן הסתבר,

ששטח העיגול )הצורה שאותה מקיף מעגל( הוא
הגדול ביותר בין שטחי כל הצורות האחרות.
נדגיש פעם נוספת את ההגדרות:
מעגל הוא קו עקום סגור .למעגל יש אורך )היקף(.
עיגול הוא צורה מישורית ,המאופיינת על ידי שטח.

לשטח העיגול קשורה אחת הבעיות המפורסמות בהיסטוריה של מתמטיקה :בניית
הריבוע ששטחו שווה לשטח העיגול הנתון.
כפי שמקובל בגיאומטריה ,בפתרון הבעיה מותר להשתמש במחוגה וסרגל בלבד.
ככל הנראה ,הבעיה הייתה ידועה כבר כאלפיים שנה לפנה"ס במצריים ובבַ בֶ ל
העתיקה ,אולם האזכור הראשון אודותיה עליה שייך למאה ה 5 -לפנה"ס.
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על-פי העדות של ההיסטוריון היווני פלוּטַ ְרך ,הפילוסוף אנאקסגור שישב תקופת
מה בבית סוהר ,העביר זמן בחיפוש הפתרון לבעיה .אם להניח שרדיוס העיגול שווה
 .
ל ,1 -אזי צלע הריבוע צריך להיות שווה )לפי משפט פיתגורס( ל-

תקוות המתמטיקאים  -מחפשי הפתרון
נתמכו בפתרון בעיות קרובות )לדוגמה,
לבנות ריבוע ששטחו שווה לשטח הצורות
המכונות "ירחי היפוקראטס" )שאותן
שרטט היפוקראטס  -אותו הרופא
המפורסם שחיבר את שבועת הרופאים(,
והוא היא גם זה שמצא פתרון הבעיה*( ,וגם בעובדה ,שנמצאו פתרונות שנתנו
מספר  πבדיוק גבוה מאוד )נכון לאותה תקופה( 4 :ספרות לאחר נקודה עשרונית.
מתמטיקאים רבים השתתפו בתחרויות ,ורבים היו משוכנעים שמצאו את הפתרון.
רק בשנת  1822המתמטיקאי הגרמני לינדמן הוכיח שמספר  πהוא אי-רציונלי,
ושלבעיה אין פתרון באופן עקרוני.
מהבעיה הקשה ביותר הקשורה למעגל נחזור לבעיה הבסיסית :כיצד לשרטט אותו?
ידוע שכדי לשרטט מעגל משתמשים במחוגה .קשה הרבה יותר לעשות זאת ביד .נסו
בעצמכם .נכון שיוצא משהו שבמקרה טוב מזכיר אובל ,ובמקרה גרוע יותר ייצא קו
עקום שאינו סגור .נכון שאנשים מיומנים מציירים את מעגל בסלסול יד אחת.
מספרים שהצייר המפורסם אלברט דירר בתנועת יד אחת צייר מעגל כה מדויק
שהבדיקה עם המחוג לא הראתה אף סטייה...
קיימת שיטה פשוטה המאפשרת לשרטט ביד רבע של
מעגל על נייר משובץ .השיטה נקראת " 3 – 1, 1 – 1, 1
 ,"– 3והיא פועלת כך :מציירים נקודה בפינה של
)*( את ההוכחה ראו בפרק 12
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משבצת כלשהי ,סופרים שלוש משבצות ימינה )שמאלה( ואחת – מטה ,ומציירים
נקודה שנייה; סופרים משבצת אחת ימינה )שמאלה( ואחת למטה ,ומציירים נקודה
שלישית; סופרים משבצת אחת ימינה ושלוש מטה ,ומציירים את הנקודה
הרביעית .מעבירים את העקומה דרך ארבעת הנקודות ,ומקבלים רבע המעגל.
שאלה )קלה( :לכמה משבצות שווה רדיוס המעגל הזה?
הציעו לילדים לשרטט מעגל שלם לפי שיטה זאת ,וראו כמה שמח הוא יהיה כאשר
יצליח!
קשה מאוד לתלמיד כיתה ו' הבנתו של המספר  π -המקשר בין היקף המעגל לבין
רדיוסו .ספק אם הדגמות בכיתה יעניקו לכל תלמיד זמן מספיק כדי להתנסות
במדידות היחס הזה ,וכאן להורים ניתנת הזדמנות מצוינת לעזור לילד ולחוות יחד
את פלאי הגיאומטריה.
תצטיידו במחוגה ,סרגל מדידה ,חוט ומספר סיכות והעבירו מעבדת גיאומטריה
"במטבח" :שרטטו מעגל באמצעות המחוגה ,תקעו  10סיכות בקו המעגל במרחק
פחות או יותר שווה אחת מהשנייה והקיפו סביבן חוט .מדדו את אורך החוט – זהו
היקף המעגל .מדדו את הרדיוס )המרחק בין המרכז לכל נקודה על המעגל( ,וחלקו
באמצעות המחשבון את ההיקף ברדיוס .כך תקבלו את ערכו המקורב של המספר
המפורסם .π
בדוגמה שלפנינו קיבלנו:
5

r = 4 cm

r

4

3

2

1

אורך הצלע AB = 2.4 cm : AB
אורך החוט:

L = 24 cm

היחס:

L:r=6
A

מכיוון שהיחס שווה ל 2π -נקבל עבור

B

 πאת הערך המקורב ).(3

5

4

3

2

השגיאה קשורה בשני גורמים:
 .1שגיאת מדידה )באמצעות סרגל פשוט
אי-אפשר למדוד בדיוק הגבוה מ ±1 -מ"מ.
 .2בתור היקף המעגל השתמשנו בהיקף
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1

המצולע בן  10צלעות שנוצר על-ידי החוט.
ברור שאילו היינו תוקעים יותר סיכות ,אזי היינו מקבלים דיוק גבוה יותר.
אם אין ברשותכם חוט וסיכות ,אפשר להשתמש בתוכנת מחשב מתאימה
המאפשרת מלבד השרטוטים גם מדידות אורך ושטח )לדוגמה ,הציורים הנ"ל נעשו
באמצעות התוכנה "הנוסחא.("4-

המספר π
הרבה מסתורין עופף את המספר הזה :החל מהגדרתו )אלפי שנים לפנה"ס ידעו
הפילוסופים שהיחס  L:rהוא קבוע לכל המעגלים ,אולם רק ארכימדס במאה ה6 -
לפנה"ס הוכיח את ההשארה בצורה מדויקת .מקור השם של המספר  πהוא האות
הראשונה של המילה היוונית "פֶ ריפֶ ריה" )מעגל ביוונית( .את המספר הזה התחילו
לסמן באמצעות האות  πהחל מאמצע המאה ה .18 -המספר  πמתבטא באמצעות
שבר עשרוני אינסופי שאינו מחזורי3.141592653589… :
בעבר הרחוק ,חשבו שההיקף גדול מקוטר בדיוק פי .3 -כך רשום הן בלוחות מבָ בֶ ל
העתיקה והן בספר התנ"ך )מלכים א' פרק ז'( .ובכן ,הערך המקורב הראשון של
המספר היה  .3אולם כבר באלף ה 2 -לפנה"ס מתמטיקאים של המצריים העתיקה
מצאו יחס מדויק יותר .בפפירוס של ריינד המיוחס לשנת  1650לפנה"ס עבור
המספר  πמובא הערך של  -



 



.

מהמאה ה 6 -לפנה"ס מדע המתמטיקה התפתחה בקצב מסחרר ביוון בעתיקה.
המתמטיקאים היווניים היו הראשונים שהוכיחו שהיקף המעגל הוא פרופורציוני
שווה  
לקוטר ) ,(L = 2πrושטח העיגול 
למחצית המכפלה של היקף וריבוע ורדיוס:


 

הוכחה זאת היא פרי עטו של ארכימדס.
במאה ה 3 -לפנה"ס הוא פרסם ספרו "על מדידת העיגול" שבו הוא חישב את
ההיקפים של המצולעים החוסמים והחסומים על ידי עיגול ,עבור המצולעים בני 6
עד  96צלעות!
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הסיק שהמספר  πנמצא בין    לבין
באופן כזה הוא 




   

3.1408 < π < 3.1428

 , כלומר:




עד היום הערך של 

שחלפו מאז המתמטיקאים המציאו שיטות רבות לחישוב המספר  ,πומספר
נחשב לקירוב טוב עבור המספר  ,πלמרות שבאלפי השנים

הספרות לאחר הנקודה העשרונית ב π -מגיע למיליונים!
טעות לחשוב שעקב כך שזה מספר אי-רציונאלי וטרנסצנדנטי )כלומר הוא איננו
שורש של אף משוואה אלגברית בעלת מקדמים שלמים( ,לא קיימות נוסחאות
אלגבריות לחישובו.
נהפוך הוא :קיימות נוסחאות פשוטות רבות שבעיקרון מאפשרות לכל אחד
שברשותו מחשבון ,לחשב מספר  πבדיוק כלשהו ולגרוף סכומי כסף רבים שאותם
מציעות אגודות המתמטיקאים לשיאן במלאכה זו .
מי שמעוניין להירתם לעשייה ,להלן מספר נוסחאות לחישוב המספר :π


  
   

  

)לייבניץ(1674 ,


       
        

       

)ג' .וואליס(1655 ,






)ליונרד איילר(1750 ,
        










) ליונרד איילר(1750 ,
        






הנוסחאות האלה הוא לא מהיר במיוחד:
נראה פשוט ,אולם חישוב ישיר על-פי

לדוגמה ,כדי לחשב את ערכו של  πבדיוק של  10ספרות בלבד על-פי הנוסחה
הראשונה ,צריך למצוא סכום ,כפי שציין ניוטון )גם הוא עסק במלאכה באותה
התקופה( ,של  5מיליארד מספרים ,ולעבוד ברציפות כ 1000 -שנה!
כמובן ,היום משתמשים בנוסחאות משוכללות בהרבה ,ומספר הספרות הידועות של
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 πמגיע למיליונים ,אולם התכונות הנפלאות של המספר הזה שמתגלות במחקר זה
שוות כל מאמץ .הרי באמצעותו התגלו קשרים בין תחומי מתמטיקה שונים ועל פניו
רחוקים מאד אחד מהשני :תכונות המעגל ועיגול בגיאומטריה ,קיום שורשים
במשוואות אלגבריות ,מספרים ראשוניים בחשבון ,לוגריתמים ,מספרים מרוכבים
ועוד.
אחת הנוסחאות הנפלאות ביותר )עקב פשטותה( מקשרת בין המספר  ,πהמספר e
)בסיס הלוגריתמים הטבעיים( והיחידה המדומה :i
eiπ = -1
את ההסבר לפלא מתמטי זה ילדכם יקבלו בתיכון.
להלן מספר בעיות בנושא המעגל והעיגול שיכולות להיות לבסיס הדיונים עם הילד
)לאו דווקא הצבת המספרים בנוסחאות ההיקף והשטח .(...נציין שהבעיות אינן
קלות ,אולם עצם התנהלות הדיונים הופך אותן לחשובות ביותר בתהליך לימוד
הנושא .אגב ,תשובות לכל השאלות – בסוף הספר.
 9.1מדוע פתחי האינסטלציה הם עגולים )ולא לדוגמה ,מרובעים(?
 9.2קחו פס נייר וגזרו חלק ממנו כך שהוא יהיה
חסום על ידי עיגול .כעת ,קפלו את הפס בקו
העובר דרך המרכז .האם אפשר לכסות את הפס
על-ידי אותו העיגול לאחר הקיפול?

 9.3הניחו  5מטבעות זהים על השולחן כך שכל מטבע יגע בארבעה האחרים.
 9.4האם יכולים להתקיים במציאות
הטבעת והמשולש שבציור?

 9.5לאילו חלקים יש לגזור את הריבוע כדי להרכיב
מהם את הצורות הבאות:
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 9.6על השולחן מונחת מטבע של  .₪ 10מטבע זהה אחר מסתובב סביב הראשון כך
שהוא כל הזמן נוגע בו .כמה פעמים הוא יסתובב סביב המרכז עד שיחזור למצב
ההתחלתי?
 9.7סביב עיירת נופש קטנה נמצאים שלושה אגמים עגולים שאינם מחוברים אחד
עם השני :גדול ,בינוני וקטן .הנופשים היוצאים מהעיירה לטיול במסלול ישר
בהכרח היו מגיעים לאחד מהאגמים .האם זה אפשרי? כיצד צריכים להיות
ממוקמים האגמים והעיירה כדי זה יתאפשר?
 9.8על מה יידרש יותר צבע :לצביעת הריבוע או הטבעת המיוחדת הזאת?

 9.9נניח שמישהו הצליח להקיף את כדור הארץ באמצעות חבל .קוטר של כדור
הארץ הוא –  6400ק"מ.
א( מה אורך החבל הדרוש למשימה זו?
ב( האריכו את החבל ב 1 -מטר ,ומתחו אותו שוב סביב כדור הארץ כך שבכל
מקום המרווח בין החבל לפני משטח כדור הארץ יהיה שווה.
האם דרך המרווח הזה יוכל לעבור חתול?
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פרק 14
בעיות עם גפרורים
כפי שציינו בתחילת הספר ,מתמטיקה נמצאת בכל מקום ,ואפשר לפתח מיומנויות
מתמטיות באמצעות כלים שונים ופשוטים .סוג אחד של בעיות המפתחות את
הראיה המרחבית ודרך אגב מתרגלת את המיומנויות הגיאומטריות הוא בעיות עם
גפרורים .פתרון הבעיות אינו דורש ידע מיוחד בגיאומטריה ,וגם לא כושר חשיבה
לוגית ,לכן סוג זה של בעיות מומלץ במיוחד לילדים שנחשבים לחלשים )ולא בצדק,
כפי שאנו מציינים לכל אורך הספר! "אין תלמידים חלשים – יש מורים חלשים!"(.
כדי לפתור את הבעיות דרושה קופסת גפרורים ,אולם יתאימו גם מקלות ,עפרונות
או אפילו ציורים על גבי דף נייר.
 .1בנו מ 12 -גפרורים צורה הכוללת  5ריבועים.
 .2מגפרורים מורכבת צורה הכוללת תשעה
משולשים שווי-צלעות .הסירו חמישה
גפרורים כך שיישארו חמישה משולשים.
כיצד לעשות זאת?
 .3חזרו לצורה המקורית ,והעבירו שישה
גפרורים כך שתיווצר צורה המורכבת משישה
מרובעים חופפים.
 .4מגפרורים הרכיבו את הצורה הבאה:
א( הורידו ארבעה גפרורים כך שיישארו
חמישה ריבועים;
ב(

הורידו שמונה גפרורים כך שיישארו שני
ריבועים;

ג(

הורידו שישה גפרורים כך שיישארו
שלושה ריבועים;

פרק  – 14בעיות עם גפרורים
163

 .5הצורה מורכבת מגפרורים שיוצרים שישה
משולשים שווי-צלעות .העבירו ארבעה
גפרורים למקום אחר כך שייווצרו שלושה
משולשים שווי-צלעות חופפים.
 .6סדרו שישה גפרורים כך שכל גפרור יגע בכל אחד מהגפרורים האחרים.
 .7בַ נוּ שלושה ריבועים משישה גפרורים .הורידו גפרור אחד ,והרכיבו מהגפרורים
הנותרים ריבוע אחד ומעוין אחד.
 .8סדרו שלושה גפרורים על השולחן כך שראשו של כל גפרור לא יגע בשולחן ולא
בראשו של גפרור אחר.
 .9סדרו שמונה גפרורים כך שייווצרו :מתומן אחד )מצולע משוקלל בעל שמונה
צלעות( ,שני ריבועים ושמונה משולשים – כולם בצורה אחת!
 .10העבירו שלושה גפרורים כך שהדג ישחה
לכיוון הנגדי.
 .11נתונים  12גפרורים .נקבע שאורך של כל אחד
מהם הוא יחידת אורך אחת .יש להרכיב מ-
 12הגפרורים את הצורה שתקיף שטח של
שלוש יחידות שטח .מצאו מספר אפשרויות.
 .12העבירו שני גפרורים כך שהפרה תסתכל
בכיוון הנגדי.
 12 .13גפרורים יוצרים את ה"שוויון" הבא
הרשום בספרות רומיות:

רואים שהשוויון שגוי מכיוון שמשמעותו היא.6 – 4 = 9 :
כיצד להזיז גפרור אחד בלבד כך שהשוויון יתקיים?
) .14חידת-בדיחה(
על השולחן מונחים  3גפרורים .כיצד לסדר אותם כך שמשלושה ייצא ארבע?
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 .15כיצד להוסיף לשלושה גפרורים עוד שניים כך שתצא שמונה?
 .16בתרגילים הבאים יש להזיז גפרור אחד כך שהשוויון יתקיים:

ה"בונוס" שאותו מעניק פתרון החידות מסוג זה הוא תרגול "דרך אגב" בנושא של
ספרות רומיות ,הכלול בתכנית הלימודים החדשה של כיתה ה' ונחשב לחומר
למתקדמים.
להזכירכם רשימת הספרות הרומיות ופירושן:

I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000
על-פי השיטה הזאת נקבל ,לדוגמה:
VII = 7, IX = 9, XI = 11, XIV = 14, XV = 15, LXX = 70, DCCLV = 755
MCMLXVI = 1966, MMVI = 2006
מערכת הספירה הרומית פחות או יותר מתאימה לפעולות חיבור וחיסור ,אולם כלל
אינה נוחה לכפל וחילוק.
נסיים את החידות עם גפרורים בבעיה שדורשת חשיבה לא שגרתית:
 .17משישה גפרורים יש להרכיב  4משולשים.
)רמז :מומלץ להשתמש בפלסטלינה(.

פרק  – 14בעיות עם גפרורים
165

פרק 15
שברים...ולא נשברים!
כיצד לעזור לילד בנושא הקשה ביותר בבית הספר
את השברים מתחילים ללמוד בכיתה ג' וממשיכים בכיתה ד' ,ה' ,ו' של בית ספר
יסודי .אחר-כך חוזרים לנושא בכיתה ח' )שברים אלגבריים( ,ו ...זה לא עוזר:
בשיעורי פיזיקה בתיכון אני תמיד מתחיל ללמד את המכניקה משיעור אחד
בשברים ,ומאותו הנושא אני מתחיל גם את ההרצאות בפיזיקה באוניברסיטה...
מגוחך? אולי ,אבל זו המציאות ,ותפקידנו כהורים לעזור לילדנו להתגבר עליה.
לא נשנה את תכנית משרד החינוך ,וגם לא את שיטות הלימוד  -מלומדים רבים
ניסו את הדרך הזאת ללא הצלחה .במקום זאת נשקיע את מאמצנו בעזרה לילדים
בכל שלבי הלימוד ובכל דרך :החל מעזרה בשיעורי בית ועד למציאת חומר עזר
ופתרון חידות יחד עם הילד .והקשבה! הרבה הקשבה לילד בניסיון לאתר את
הבעיות בזמן אמת ולעזור לו להתגבר עליהן.
...וכמו בנושאי המתמטיקה האחרים  -יש לפתוח עיניים ולחפש את הדוגמאות
מסביב :בשעון קיר )השעה חמש וחצי ,תשע ורבע(  -הילדים יודעים לקרוא אותו
כבר מגיל חמש; ממחירי ארטיק )שתיים וחצי( ,פרסומות )חבילת מוצרים
ב (₪ 999.90 -ועוד.
אולם ,בדרך זאת נוכל להרחיב את הידע של ילד בנושאי הגדרת השברים לכל
היותר .הנושאים המתקדמים כמו הרחבה וצמצום ,המכנה המשותף ,פעולות בין
השברים ועוד יישארו עמומים ומפחידים עד לפנסיה...
מכיוון שמקורם של כל נושאי המתמטיקה הוא בחיים ,אפשר לאתר גם את
התופעות המובילות לצורך הרחבת השברים ובמציאת המכנה המשותף .אומנם זה
לא פשוט .למזלנו את העבודה הזאת כבר עשו אחרים :את כל הפעולות בשברים
אפשר להציג בצורה גרפית ומוחשית באמצעות המחשב.
ללימוד בעזרת המחשב יש שלושה יתרונות ברורים :א( המחשה גרפית ברורה
ומושכת; ב( לומדה טובה מאפשרת אינטרקציה )תגובה הדדית( בין התוכנה
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לתלמיד ,שכל-כך חסרה לתלמיד; ג( ייצוג גרפי של החישוב ,המתואר בדרך כלל על
ידי מספרים ,מראה עוד פן אחד של התופעה ,ובכך מעשיר ומעמיק את הבנת
הנושא.
בשוק קיימות מספר לומדות בנושא השברים ,הן באנגלית והן בעברית .כמו שכבר
ציינו לגבי גיאומטריה ,אנו ממליצים על כל דבר המתאים לכם :אם מצאתם תוכנה
הנותנת מענה לנושא הלימודים ,ואתם "מסתדרים" איתה ,הראו אותה לילד ונסו
לעבוד לפיה יחד.
כדי להקל עליכם ,ספר זה מלוּוה בפעילות אינטראקטיבית באתר האינטרנט של
"הלומדה" ,www.halomda.com :שבו נמצא "דומינו שברים"  -משחק לימודי
בנושא השברים ,שצורתו משחק ,וכוונתו  -תרגול מקיף.
צורה זו – משחק לימודי – נותנת מענה לשאלה :כיצד לרתק את הילד לנושא
הנחשב קשה ומשעמם?
למעשה ,התוכנה מכילה  72משחקים בכל נושאי השברים .כללי המשחק דומים
לכללי דומינו רגיל ,ו 3 -רמות המשחק )הנקבעות על-פי מספר הקוביות המשתתפות
במשחק( מאפשרות למשתמש חדש להתחיל לשחק באופן מיידי.
ואולם ,כדי לנצח את המחשב יש לדעת היטב את נושא המשחק ,מה שמאלץ את
הילד מדי פעם להביט במחברת...
לימוד באמצעות המשחק נחשב ליעיל מאוד ,אולם עד כה המפתחים  -המורים
והפסיכולוגים  -לא הצליחו לפתח משחקים לימודיים בנושאי מתמטיקה
"רציניים" )חוץ מ 4 -פעולות חשבון עם מספרים שלמים קטנים(.
מבחינה זאת" ,דומינו-שברים" מהווה פריצת דרך ,ועבורנו  -התגשמות חלום
)ועבודה מאומצת( בת  25שנה...
נושאי המשחק מתגלים
בתפריט הראשי בתחילת
המשחק:

פרק  - 15שברים
167

כל משבצת בתפריט הראשי מכילה מספר משחקים ,לדוגמה:

כל משחק מתפתח בצורת משחק דומינו רגיל ,אולם כדי לדעת איזו קובייה להטיל
על השולחן יש לבצע פעולות בין השברים ,מה שמסתכם בתרגול מקיף בנושא:
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מלבד לומדות המחשה וחקר ומשחקים לימודיים ,קיימות גם לומדות בנושא
השברים שמטרתן תרגול מקיף .כמות רבה של תרגילים בכל נושאי השברים,
נמצאת באתר של "הלומדה" )תיקייה "עבודות להגשה" ,כיתה ה'(.
כל תרגיל מופיע בצורות שונות בהתאם לנתונים המשתנים מריצה לריצה באופן
אקראי .במהלך הלימוד תלמיד מקבל הדרכה ועזרה על-פי שלבי הפתרון ,ואחריו
באים שלבי התרגול ומבחן.
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ול"קינוח" אי-אפשר שלא להזכיר את "הנוסחא - "4-הכלי האוניברסלי
במתמטיקה ,שאחד מהתחומים שאותו מכסה התוכנה הוא שברים" .הנוסחא"4-
היא מסוג הלומדות המכונות "פתוחה" ,כלומר נטולת תכנים .זהו "כלי" המבצע
פעולות מתמטיות מפורטות ,ומאפשר העתקת התוצאה לוורד או לכל מעבד
תמלילים אחר.
בתחום השברים" ,הנוסחא "4-מאפשרת ביצוע הפעולות
הבאות:
•

פירוק מספר לגורמים ראשוניים:

•


הרחבת מספר שברים למכנה המשותף:





   


     






    
     
     

•

צמצום השבר:

•

מציאת המחלק המשותף הגדול ביותר:

•

מציאת המכפלה המשותפת הקטנה ביותר:

•

היפוך בין שבר פשוט לשבר מעורב:

•

 
 
 
היפוך בין שבר פשוט לשבר עשרוני:
  



  


 


  











•




 



חישוב מפורט:
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התיישבו יחד עם הילד ליד מחשב ,התקינו את "הנוסחא "4-מהאתר ,פתחו את
מחיצת "השברים" של המחשבון האלגברי ותיעזרו בה בכל משימה שבה מעורבים
שברים.
לבסוף ,כאשר אתם מצוידים בכלי חקירה וחישוב השברים ,הנה להנאתכם מספר
בעיות בנושא .הן אינן קלות ,אולם הקושי הוא לאו דווקא בחישובים ארוכים אלא

ברעיון מקורי .בהצלחה!
    
 12.1איזה מהשברים גדול יותר?     :
    

 12.2אילו מהביטויים הם שברים פשוטים:

     

?     




   

 
 12.3האם יכולים :א( סכום ב( מכפלה של שני מספרים שאינם שלמים להיות
מספר שלם?
 12.4מה השעה כעת ,אם חלק היממה שנשאר
הוא פי 2 -גדול מזה שעבר?
 12.5זה והוא וחצי של זה ושל ההוא –
פי -כמה גדול משלושת רבעים של זה
והוא?
 12.6נאור חושב על המספר .הסכום של שליש מהמספר ורבע ממנו שווה ל.21 -
מה המספר שעליו חושב נאור?
 
 12.7פתרו את המשוואה:
 
 


 מהשארית,
 מעוגה ,לשני -
 12.8ליוני באו  5חברים .לאחד הוא נתן




 ממה שנותר לרגע זה.
  מהשארית החדשה ,ולרביעי -
לשלישי -

את החתיכה האחרונה הוא חילק שווה לשווה עם החבר החמישי.
מי קיבל את החתיכה הגדולה ביותר?
רמז :הניחו שעוגה מורכבת מ 6 -חתיכות שוות.
 12.9יוני ותמיר קיבלו דמי כיס שווים .איזה חלק של דמי הכיס צריך לתת תמיר
ליוני ,כדי שיישאר לו חצי ממה שיהיה ליוני?
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 12.10רשמו שבר פשוט ומצומצם כזה שגודלו לא ישתנה אם להוסיף למונה 30
ולמכנה .40 -
 12.11מונה ומכנה של שבר מסוים הם מספרים טבעיים .האם יכול השבר לגדול
אם להוסיף למונה  ,1ולמכנה – ?10
 12.12רשמו ספרות במקום נקודות כך שהשוויון יתקיים:
  
  
  
 12.13רשמו סימן פעולה במקום הנקודה כך שהשוויון יתקיים:
א(

 
 
 

ב(





ג(
 12.14מה גדול יותר:





 
 

  
  
  





 

או
  
  

?

 12.15נאור לקח ספר מחבר לשלושה ימים .ביום ראשון הוא קרא חצי מהספר,
ביום שני – שליש מהעמודים שנשארו; מספר העמודים שהוא קרא ביום
השלישי שווה לחצי העמודים שנאור קרא ביומיים הראשונים.
האם הספיק נאור לסיים לקרוא את הספר?


 12.16כיצד לחתוך ִמחֶ בל שאורכו

ברשותכם סרגל מדידה?

מ' את החלק שאורכו חצי מטר ,אם אין

 12.17כיצד לחלק  5תפוחים בין  6ילדים באופן שווה בין כולם כך ,שאף תפוח לא
יחולק ליותר משלושה חלקים?



 12.18שתיתי של כוס קפה ומילאתי אותה בחלב .אחר-כך שתיתי


והוספתי חלב שוב .לאחר מכן שתיתי חצי כוס והוספתי חלב שוב.
לבסוף שתיתי כוס מלאה .מה שתיתי יותר :קפה או חלב?
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של כוס







 12.19כיצד להשוות את גודל הביטויים:
  
  
ו   -
  
  
  
בלי לבצע פעולת החיבור?
  
 12.20חשבו את הסכומים בדרך הפשוטה ביותר:

 
א(

 
  
 



ב(
   

  
    
  







 
       
ג( 
         
 12.21רשמו ארבעה שברים פשוטים ומצומצמים בעלי מכנים שונים שסכומם
שווה ל.3 -




 12.22כדי להשוות שני שברים ,מרחיבים אותם בדרך כלל למכנה משותף ולאחר
מכן משווים את מוניהם .אולם לפעמים נוח יותר להרחיב את השברים

למונה משותף .לדוגמה ,נסו להשוות בעל-פה את שני השברים:


.

ו-


פתרון הבעיות האלה דורש מלבד ידע והבנת נושא השברים גם רמה גבוהה של

חשיבה לוגית/מתמטית ,ואם ילדכם לומד בכיתה ה' או ו' והצליח לפתור חלק מהן
הוא ללא ספק מתמטיקאי מחונן!
אל דאגה גם אם הוא לא הצליח ,אלא הבין את הפתרונות שקראתם יחד – זריזות
החשיבה הלוגית תבוא בבוא הזמן; העיקר הוא שהנושא מעניין שלילד.
ידע ומיומנות יבואו.
אולם כיצד לדעת אם רמתו של הילד לא מתחת לרמת הסף ,לפני המבחן בבית
הספר? פשוט! שאלו אותו מדי פעם ודרך אגב שאלות בשברים שלא דורשות
חישובים ארוכים ,אלא מדגימות את יחודיות השברים לעומת מספרים שלמים.
לדוגמה" :כמה זה שתיים-עשרה לחלק בחצי?" מתלמיד כיתה ד' ואפילו ה' אפשר
לצפות גם לתשובה" :שש" .התשובה כביכול טבעית מכיוון שהמילה "לחלק"
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מזכירה לא את תהליך החלקוה של שלם לחלקים קטנים יותר.

על תתרגזו! )זוכרים את "עשרת הדיברות"?!( שאלו מיד :וכמה זה שתיים-עשרה
לחלק לשתיים? גם שש? הלא מוזר? תובילו את הילד לאט לתשובה הנכונה :בוא
נעשה משהו קל יותר .כמה זה  12לחלק ב" ?6 -שתיים" .ו 12 -לחלק ב" ?4 -שלוש".
וב" ?3 -ארבע" .וב" ? 2-שש" .ב ."12" ?1 -האם זה ברור שכמה שהמחלק קטן יותר,
הוא נכנס יותר פעמים המחולק? "ברור" .אז בוא נחלק למשהו עוד יותר קטן –
לחצי .היתכן שנקבל  ?6כמה פעמים הקטע הקטן הזה ) (1/2נכנס בתוך ?12
לדעתנו ,דרך זאת  -ההמחשה מכל הסוגים – היא יעילה בהרבה מ"הסבר" הפשוט
כביכול שחילוק בשבר שווה למכפלה בשבר הפוך .רוב הסיכויים שכעבור זמן לא רב
הילד יתבלבל בין כפל ,חילוק ופעולות אחרות עם השברים.
אל תשכחו להזכיר ולתרגל בכל הזדמנות את הנושא הקשה של הרחבה וצמצום

השברים" .האם יכול להיות שמספרים שלמים שונים שווים אחד לשני? כמו ?2 = 4

או " ." ?1 = 2כמובן שלא"" .האם יכול לקרות ששברים שונים שווים?"



הרי ברור  
הם שונים.
 ובוודאי
 ו-
שהשברים




אז מדוע הם נחשבים לשווים? )התשובה היא שהשברים באמת שונים ,אלא גודלם
   

    
שווה .כמו שלצורות גיאומטריות שונות יכול להיות שטח או היקף שווה(.
ומעמיקות את הבנת הנושא.

מסוג  
שאלות 
חוזרות  
זה 
מגבשות 

חשוב לעשות זאת בכל הזדמנות :מדוע לשעה שלוש וחצי אפשר לקרוא גם כ"שלוש
 
הוא גםמטר וחצי וגם מטר חמישים?
 ?"מדוע גובהשל ילד
שלושים
זכרו :הדרך הטובה ביותר להסביר משהו היא באמצעות האנלוגיה )דמיון( –
לתופעה דומה מתחום אחר ,כמו ייצוג השברים באמצעות הבדידים או גזרות,
מידות זמן ,מרחק ,כסף ועוד.
מלבד הפעולה הפשוטה ביותר של מנייה ,כל תופעות הטבע סביבנו מתוארות על ידי
שברים )פשוטים או עשרוניים( .נצלו זאת והראו לילד את עולם השברים כעולם
אמיתי ולא המצעת המורה בלבד...
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פרק 16
אחוזים
נושא האחוזים קרוב מאוד לנושא השברים ,וגם הוא עשיר בדוגמאות מתחומי
חיים שונים .לפניכם מספר בעיות באחוזים ,שמתחילות משאלות בסיסיות וכוללות
את כל הבעיות האופייניות בנושא .כל הבעיות מלוות בתשובות ופתרונות ,ואם
במקביל לשיעורי בית תקדישו לילדכם  20דקות ביום למשך שבוע לפתרון הבעיות
וקריאת הפתרונות ,אזי תפתרו את בעית האחוזים לעולם!
 12.22תלמיד קרא  138עמודים המהווים  23%מכל העמודים בספר .כמה עמודים
בספר?
 12.23בבית הספר לומדים  700תלמידים .ביניהם  357בנים .מה אחוז הבנים מכלל
התלמידי ביה"ס?
 12.24באולם המסעדה  64כסאות .לארוחה הגיעו  75%מ 60 -האורחים
המוזמנים .כמה כיסאות נשארו ריקים?
 12.25סדרו  80מחברות לשתי ערמות כך שמספר המחברות באחת יהווה 60%
ממספר המחברות בערמה השנייה.
 12.26לאחר הורדת המחירים ב 30% -מחיר החליפה הוא .₪ 2100
מה היה המחיר לפני ההוזלה?
 12.27כיצד ישתנה מחיר הסחורה אם קודם העלו אותו ב 100% -ואחר-כך הורידו
ב?50% -
רמז :אם מחיר הסחורה היה  ,₪ 40אזי לאחר העלאה ב 100% -מחירה יהיה 80
 ,₪ולאחר ההורדה ב) 50% -שימו לב :מחשבים את האחוזים מהמחיר החדש!(
המחיר יהיה שוב .₪ 40
 12.28כיצד תשתנה מכפלת שני מספרים אם מגדילים את אחד מהם ב50% -
ובמקביל מקטינים את השני ב? 50% -
 12.29מכפלת שלושת המספרים שווה ל .1000 -את שני המספרים הראשונים
הגדילו ב ,10% -ואת השלישי הקטינו ב .20% -מה תהיה המכפלה החדשה?
 12.30מה גדול יותר 15.5% :מ 49 -או  49%מ?15.5 -
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 12.31מחיר הדלק עלה ב .20% -כעבור זמן מה המחיר ירד ב.20% -
מתי הדלק היה זול יותר – לפני העלאה או אחרי ההוזלה?
 12.32צעדים של אדם נמוך קצרים ב 20% -מצעדיו של אדם גבוה ,אולם באותו
פרק הזמן הוא עושה ב 20% -יותר צעדים מאשר האדם הגבוה.
מי צועד מהר יותר?
 B ,A 12.33ו C -התחרו בריצה ל 100 -מטר .כאשר  Aסיים את הריצה B ,פיגר
אחריו ב 10 -מ' .כאשר  Bסיים C ,פיגר אחריו ב 10 -מ'.
בכמה פיגר  Cלעומת  Aכאשר  Aסיים? פי-כמה  Cרץ לאט יותר מ?A -
נושא לחקירה :מה יקרה אם  Aירוץ פי 2 -מהר יותר מ ,B -ו B -פי 2 -מהר
יותר מ?C -
 12.34חנות אחת הורידה מחירים ב ,10% -ולאחר מכן בעוד ) 10%מהרמה
החדשה( .בחנות שנייה פשוט הורידו מחירים ב .20% -מה כדאי יותר לקונה?
 12.35לאחר הדיאטה ,החולה הוריד  25%ממשקלו בחודשי האביב ,אחר-כך
השמין בחודשי הקיץ ב ,20% -בסתיו הוא רזה ב ,10% -ובחורף השמין
ב .20% -האם הוא רזה או השמין לאחר שנת הדיאטה?
 12.36מספר תלמידים פרשו מבית הספר ,וכמה חדשים התקבלו .כתוצאה ,מספר
התלמידים קטן ב ,10% -וחלק הבנים בבית הספר גדל מ 50% -ל.55% -
האם מספר הבנים גדל או קטן?
 12.37מי ים תיכון מכילים  3.5%מלח .כמה מים מתוקים יש להוסיף ל 40 -ק"ג מי
ים כדי שאחוז המלח יירד ל?0.5% -
רמז :אחוז המלח פחת פי ,(3.5 : 0.5 = 7) 7 -ובאותו יחס צריכה לגדול המסה
הכוללת של המים ).(40  7 = 280
 12.38מ 22 -ק"ג ענבים נוצרים  2.5ק"ג צימוקים המכילים  12%של מים.
מה אחוז המים בענבים?
 12.39נאור ,יוני ותמיר צובעים גדר .יוני צבע שטח הגדול ב 20% -מזה שצבע תמיר
אולם ב 20% -קטן יותר מנאור .בכמה אחוז צבע נאור יותר מתמיר?
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 12.40בחוג תיאטרון שבו משתתף תמיר ,יותר מ 93% -מהמשתתפים הן בנות.
מה מספר המשתתפים המינימלי בחוג?
 12.41מה מספר המשתתפים המינימלי האפשרי בחוג שח-מט ,אם מספר הבנים בו
קטן מ 50% -וגדול מ 40% -ממספר הבנות?
 12.42כאשר מים הופכים לקרח הם מגדילים את הנפח ב.1/11 -
לאיזה חלק יקטן הנפח של קרח כאשר הוא יפשיר?
 12.43את המספר  51.2הגדילו שלוש פעמים באותו מספר אחוזים ,ולאחר מכן
שלוש פעמים הקטינו באותם האחוזים .כתוצאה התקבל המספר .21.6
בכמה אחוזים הגדילו כל פעם ואחר-כך הקטינו את המספר?
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פרק 17
שלא יעבדו עליכם!
על מספרים ומסתורין
אחת הסיבות שגרמו לכך שמתמטיקה נחשבת למקצוע קשה וניתן להבנה
למיוחסים )או מחוננים( בלבד היא השימוש שעושים בה מיסטיקנים רבים ,חלקם
מקצוענים כמו קוסמים ,המדגימים את חישובי בזק" ,ניחוש" המספרים ,זיכרון
"פנומנאלי" ועוד ,ולצדם אלה העוסקים בנומרולוגיה )שאומנם מתורגמת מלועזית
כ"תורת המספרים" ,אולם אין שום קשר בינה לבין המתמטיקה(.
בפרקים הקודמים גילינו כמה "סודות" של הקוסמים ,המוכיחים שאדם רגיל יכול
לבצע חישובי בזק ו"לנחש" מספרים רב-ספרתיים.
שאלת האמון בנבואות שהתקבלו באמצעות נומרולוגיה )משחק הספרות של
תאריכי לידה ,חתונה וכ"ד( נשארת לבחירה אישית של כל אדם :לא ניתן להוכיח
או להכחיש את תוצאות ה"נבואה" כאלה.
ההוכחה הפשוטה ביותר של העדר הגיון בנומרולוגיה היא העובדה שאותו מספר
ניתן להציג באמצעות ספרות שונות במערכות ספירה שונות.
לדומה ,מספר  5ירשם כ 101 -במערכת בינארית או  12במערכת על בסיס .3
גם לאמונה שמספר  7הוא "מספר המזל" והמספר  666הוא "מספר השטן" אין
שום קשר למתמטיקה ,ולכן לא נעסוק בסוגיות האמונה האלה.
יותר קשה ל"פיצוח" על ידי האדם שאינו בקיא מספיק במתמטיקה הוא תחום
הביניים שעל-פניו עוסק במתמטיקה ,אולם תוצאותיו משמשים ל"הוכחה" כביכול
לקיומו של כוח עליון )או "חיצוני"( ש"הנחה" את בני האדם ה"מקורבים"
)ה"מקובלים"( .הדוגמאות הבולטות של "הוכחות" מסוג זה קשורות למבנה
הפירמידות ולמספר "פאי" ולסדרת פיבונצ'י שהתפרסמו לאחרונה בספר "צופן דה-
ווינצ'י".
"פלאי" הפירמידות
הפירמידה הגבוהה ביותר שנבנתה במצריים העתיקה היא פירמידת ח'ופו אשר
נבנתה לפני כחמשת אלפים שנה .ללא ספק ,מבנה זה הוא המופלא ביותר בין כל
המבנים שנבנו לפני זמן כה רב .גובהה מגיע לכמעט  150מטר ,שטח הבסיס – כ40 -

פרק  -17על מספרים ומסתורין
178

אלף מטרים רבועיים; הפירמידה בנויה מ 200 -שכבות של אבני ענק 100 .אלף
עבדים במשך  30שנה עמלו על הקמת המבנה הזה :תחילה – במשך  10שנים סללו
דרך להובלת האבנים מהמחצבה עד לאתר הבניה ,ולאחר מכן במשך  20שנה
הערימו אותן שכבה-שכבה באמצעות מכונות פרימיטיביות.
היה לא הגיוני לחשוב שמבנה כה ענק היה מוקם במטרה אחת בלבד – לשמש כקבר
לשליט המדינה .לכן כמה חוקרים החלו לחפש את סודות הפירמידה ביחסים בין
מידותיה השונים.
הם הצליחו ,על-פי טענותיהם ,למצוא את שורת היחסים המעידים על כך
שהאדריכלים האחראים על הבנייה היו בעלי ידע רב במתמטיקה ובאסטרונומיה,
ושאת המידע הזה הם הטמינו בצורות האבן של הפירמידה.
ההיסטוריון היווני הנודע הֶ ר ֹוד ֹוטוס ביקר במצריים במאה ה 3 -לפנה"ס ,וסיפר
שכמרים מצריים גילו לו את היחס בין צלע הבסיס של הפירמידה לגובהה :שטח
הריבוע הבנוי על גובה הפירמידה שווה בדיוק לשטח של כל משולש היוצר את פאת
הצד .היחס הזה אמור כביכול לשמש כהוכחת הידע הרב של הבנאים.
חוקרים מהתקופה החדשה פרסמו עוד שורת הקשרים בין מידות הפירמידה:
 .1היקף הבסיס של פירמידת ח'ופו הוא –  931.22מטר .נחלק את המספר הזה
בגובה כפול ) (2 x 148.208ונקבל התוצאה:




כלומר ,יחס של היקף המעגל לקוטר ,המספר  πבדיוק גבוה מאוד!
 .2מפליא עוד יותר את הקשר בין אורך צלע הבסיס לאורך השנה )365.2422

ימים( :אם לחלק את הראשון בשני אזי יתקבל בדיוק החלק של 

מאורך ציר הסיבוב של כדור הארץ...

 .3ועוד :גובה הפירמידה שווה בדיוק לחלק של)  מיליארדית(
ממרחק בין כדור הארץ לשמש ,מה שנודע למדענים האירופיים רק בסוף המאה
ה .18 -כלומר ,לפני  5000שנה המצרים ידעו את מה שלא ידעו בני זמנו של
גלילאו וניוטון!
לא פלא שהמחקרים מסוג זה הולידו במערב שטף של פרשנויות והשערות.

פרק  -17על מספרים ומסתורין
179

האמת היא שכל זה אינו אלא משחקי המספרים .הרי בכל הדוגמאות מדובר
ביחסים בין מספרים לא מדויקים או מקורבים .כדי לחשב את המספר  πבדיוק של
 4ספרות לאחר הנקודה העשרונית ,יש לדעת את המונה והמכנה לפחות באותו
הדיוק ,כלומר למדוד את הגובה וצלע בסיס הפירמידה בדיוק של מילימטר אחד.
אולם ,תכניות הבנייה של הפירמידה נאבדו מזמן ,ואי-אפשר לדעת ,מה היו
הערכים המתוכננים.
מצד שני ,אי-אפשר לקבל את הערכים בדיוק כה גבוה ממדידות בשטח ,מכיוון
שמשטחי האבנים שמהן בנויה הפירמידה הם גסים מאוד ,ובמקרה טוב ניתן למדוד
את הגובה בדיוק של מטר אחד .במקרה זה ,ערך היחס היה  ,3.1שהוא לא גבוה
יותר מכל המקורות האחרים מאותה התקופה.
גורל דומה ליחסים האחרים :ברגע שדיוק המדידה בשטח אינו עולה על



איננו רשאים להשתמש במספרים כביכול מדויקים )"כביכול" מכיוון שאורך ציר
הסיבוב של כדור הארץ )קוטר כדור הארץ( גם הוא שונה ממקום למקום ,ואפשר
לדבר על הערך הממוצע בלבד של  6400ק"מ( ,וכל "תוצאות הפלא" הינן לא אחר
אלא ניסיון להרשים את הקוראים התמימים.
שוויון מקרי בין המספרים אינו יכול לשמש הוכחה למקור משותף של התופעות.
ומכיוון שמספרים אינם רבים ,ותופעות יש אינסוף ,ישנם גם אינסוף מקרים של
שוויונות בין המספרים השייכים לתופעות שונות.
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תשובות
 8 (2מרובעים
 13 (3משולשים
(7

 20ריבועים

(8

 12משולשים שווי-צלעות

טנגרם

(9

כאשר מגדילים כל צלע של צורה פי n -אזי שטח הצורה גדל פי.n x n -

(10

שטח כל הריבוע הלבן שווה ל 25 -משבצות .מהריבוע חתכו  4משולשים
שווים כאשר שטחם הכולל שווה ל–  12משבצות .לכן שטח הריבוע הצבוע
שווה ל 25 – 12 = 13 -משבצות.

(11

תשובות ופתרונות
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 (15ההוכחה מתוארת בשרטוט:

 (16הרכיבו מהחלקים הצבועים והלבנים צורות דומות.
 (17הרכיבו משלושת המשולשים ה"חיצוניים" משולש אחד השווה למשולש
ה"פנימי".
) 8.30קסם חשבוני(
קרוב לוודאי ניחשתם שמוסיפים מספר כזה שמשלים ל 9 -כל ספרה של אחד
המספרים ,לדוגמה ,השני .בתנאי הזה ,ברור שספרת האחדות של הסכום תהיה
קטנה ב 1 -מספרת האחדות של המחבר הראשון ,וכל יתר הספרות יהיו אותן
הספרות כמו במחובר הראשון ,והספרה הראשונה משמאל תמיד תהיה .1
לכן ,תתחילו לכתוב את הסכום משמאל לימין :כתבו  ,1אחר-כך את הספרות של
המחבר הראשון ,מלבד הספרה האחרונה ,שצריכה להיות קטנה ב.1 -
8.33
נניח שמטבע בעל ערך זוגי נמצא ביד ימין ,ובעל ערך אי-זוגי -ביד שמאל .אזי שלוש
פעמים הערך הזוגי יישאר זוגי ,הערך הכפול של מספר אי-זוגי יהיה גם זוגי,
והסכום יהיה בהכרח זוגי.
אם המטבע בעל ערך אי-זוגי יימצא ביד ימין ,ובעל ערך זוגי – ביד שמאל ,אזי שלוש
פעמים הערך אי-זוגי יישאר אי-זוגי ,פעמיים הערך הזוגי יישאר זוגי ,והסכום יהיה
בהכרח אי-זוגי.
לכן עפ"י תכונת הזוגיות של הסכום אפשר להחליט היכן נמצאים המטבעות.
9.1
מכסה מרובע עלול ליפול לתוך הבור )הרי
האלכסון של הריבוע ארוך מצלעו ,לכן אפשר
לסובב את המכסה הריבועי ולהכניסו לתוך
הפתח(.
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 9.2קפלו את עיגול יחד עם פס נייר.
 9.3ראו את הציור:

 9.4את הטבעת אפשר לעשות אם לחתוך סרט נייר ,להפוך את אחד מקצותיו
ולחבר לקצה האחר שוב )טבעת זאת נקראת "טבעת מוביוס( .לעומתו ,אי-אפשר
לבנות את המשולש המצויר.
 9.5ראו את הציור:

 9.6המטבע המסתובבת תשלים שני סיבובים .עשו וודאו בעצמכם!
 – O 9.7מקום העיירה .האגמים נושקים
בקרניים שהזוויות ביניהן שוות.

O

 9.8נחתוך את ה"טבעת" ונראה שאפשר לחבר
משני החלקים את הריבוע .לכן השטחים הם
שווים )וגם כמויות הצבע הדרוש לצביעה(.
 9.9אורך החבל)  :ק"מ( .כלומר ,יותר מארבעים אלף

קילומטר! נסמן את קוטר כדור הארץ ב .D -אורך החבל יהיה:
כאשר נאריך את החבל ב) 1 -מ'( אזי יגדל )ב (x -גם קוטר העיגול שייווצר:
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נציב במקום  את גודלו ) (Lונקבל:
    
   





מכאן נחלץ את :x
 

 
נחשב באמצעות המחשבון ,ונקבל תשובה סופית x = 0.16 :מטר =  16ס"מ.
דרך מרווח כזה יוכל לעבור כל חתול )אם הוא לא מדי(.
 10.1ראו ציור 10.1
 10.2ראו ציור 10.2
 10.3ראו ציור 10.3

 10.4ראו ציור  ,10.4א( ,ב( ו -ג(

ציור 10.4
 10.5ראו ציור 10.5
 10.6ראו ציור 10.6
 10.7ראו ציור 10.7
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 10.8ראו ציור 10.8
 10.9ראו ציור 10.9
 10.10ראו ציור 10.10

 10.11שתי אפשרויות :ראו ציור  10.11א( ו -ב(
 10.12ראו ציור 10.12

 10.13אפשרות אחת:

אפשרות שנייה:

10.14

תשובות ופתרונות
185

 10.15את הגפרורים יש לסדר בצורת הספרה הרומית :8

10.16

 10.17בנו פירמידה משולשת משוכללת )הארבעון(:

 

 

 

   12.1
 


 
  12.2
 
 
 
 12.3יכולים ,לדוגמה    :
 
 
 8 12.4בבוקר.
 12.5פי-שתיים.
36 12.6
36 12.7
 12.8כולם קיבלו חתיכות בגודל שווה.

12.9



12.10
   





 12.11
 לדוגמה:
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   ,   12.12
  
  
 

  
ב(   ג(  
 12.13א(   
 

  
 12.14מצמצמים את השברים בביטוי השני ומקבלים:
     

 
        
        
 
  
 12.15ביומיים הראשונים נאור קרא
  
  

 ובכך הספיק לקרוא את כל הספר.



 12.16נקפל את החבל לשתיים ועוד פעם לשתיים .נקבל קטע שאורכו 



מטר .זה הקטע שאותו יש לחתוך כדי שהשארית תהיה מ'

  
(   
)מכיוון ש-
  
של הספר ,וביום השלישי עוד

 12.17שלושה תפוחים נחתוך לחצי ,וכל אחד משני התפוחים הנותרים נחתוך ל3 -
חלקים שווים .כל ילד יקבל חצי תפוח ושליש.
  
  
שתיתי כוס שלמה.
12.18
  
 12.19נשווה את הביטויים המשלימים כל שבר לשלם:
  
  
  ו-
   
  
  
  
מכיוון שכל שבר מהביטוי הראשון גדול יותר מכל שבר בביטוי השני ,אזי כל
הביטוי המשלים לראשון גדול מהביטוי המשלים השני ,ויחס הפוך קיים בין
הביטויים המקוריים:
     
     
     
12.21
   
רשמו שלושה שברים שסכומם גדול מ ,2 -למשל.     :
   
השבר הרביעי יהיה שווה  
להפרש:
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12.22

12.23

12.24
12.25

נכפיל את מונה ומכנה של השבר הראשון ב ,5 -ונראה שהשבר הראשון הוא
גדול יותר מהשני מכיוון שמכנהו קטן ממכנה השבר השני.
אחוזים

 















 12.26נסמן את מספר המחברות בערה שנייה ב .x -אזי מספר המחברות



בערמה ראשונה יהיה :



מספר המחברות בשתי הערמות יחד הוא :



פותרים את המשוואה:
   




 12.27




 12.28לא ישתנה ,מכיוון שקודם מכפילים ב ,2 -אחר-כך מחלקים ב2. -





 1.5 x 0.5 = 0.75 12.29המכפלה תקטן פי.0.75 -
12.30



12.31

אותו הדבר.

 12.32אחרי ההוזלה ב .4% -אם להניח שמחיר הדלק לפני העלאה היא  ,100אזי

לאחר העלאה הוא היה  ,120ולאחר ההוזלה ב 20% -המחיר ירד ב -


והגיע ל , 120 – 24 = 96 -כלומר  96%מהמחיר ההתחלתי .אפשר היה לחשב מהר
יותר ,1.2 x 0.8 = 0.96 :אולם בתחילת לימוד האחוזים עדיף לבצע חישובים
מפורטים יותר.
הבהרה לכלכלנים בעתיד 20% :של העלאה חושבו יחסית למחיר ההתחלתי ,ו20% -
של ההוזלה חושבו יחסית למחיר הגבוה .לכן טבעי ,שהעלאת המחיר הייתה קטנה
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יותר מההוזלה.

 12.33נניח שהצעד של אדם גבוה הוא  .1אזי הצעד של אדם נמוך השווה ל.  -

לכל  100צעדים של אדם גבוה הנמוך עושה  120צעדים ,לכן בזמן שהגבוה עובר

מרחק של  100 x 1 = 100חלקים הנמוך יעבור מרחק של   חלקים,

כלומר הנמוך צועד לאט יותר.
 12.34עבור כל  10מטר הריצה של  Bהרץ  Cמפגר ממנו ב 1 -מטר .לכן כאשר A
סיים B ,היה אחריו ב 10 -מטר ,ו C -פיגר לעומת  Cב 9 -מטר .לכן ,הפיגור המסכם
של  Cיחסית ל A -היה  19מטר.


לאט יותר מ .B -לכן
 C ,רץ פי-
במילים אחרות B ,רץ לאט יותר מ A -פי-


 

לאט יותר מ ,A -כלומר הוא מפגר אחריו ב 19 -מטר.
 Cרץ פי-
 

  
 .0.9 x 0.9 = 0.81 12.35ההוזלה בשני שלבים מסתכמת ב 19% -לעומת  20%בבת
אחת.
  12.36כלומר ,רזה ב2.8%. -
 12.37חלק הבנים שהיה 0.5 x 1 = 0.5 :לאחר השינויים,0.55 x 0.9 = 0.495 :
כלומר מספר הבנים פחת.
 12.38ב 40 -ק"ג של מי ים כלולים  40 x 0.035 = 1.4ק"ג של מלח ,מה שמהווה
 0.5%מכמות המים החדשה .אם  0.5%הוא  1.4ק"ג ,אזי  1%הוא  2.8ק"ג,
וכל הכמות החדשה היא ק"ג .כלומר יש להוסיף  280 – 40 = 240ק"ג מים
מתוקים.

 
 12.39מסת העגבניות :

מסת המים22 – 2.2 :

אחוז המים :

 12.40ב .50% -אם יוני צבע  12מטר של גדר ,אזי תמיר צבע  10מטר ,ונאור – .15
פתרון :יוני צבע ב 20% -יותר מתמיר ,כלומר פי 1.2 -מתמיר .מכיוון שהוא צבע ב-
 20%פחות מנאור ,אפשר לומר שיוני צבע פי 0.8 -ממה שצבע נאור ,כלומר נאור צבע





פי 1:0.8 = 1.25 -ממה שצבע יוני .אם נזכר שיוני צבע פי 1.2 -ממה שצבע תמיר,
נסיק שנאור צבע פי 1.2 x 1.25 = 1.5 -ממה שצבע תמיר.
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 אזי,



 - אם ידוע ש.
  משתתפים צחי מהווהx - מ12.41




.15 –  המספר השלם הקרוב ביותר הוא. 
 


12.42







 לא מתאים- 
 לא מתאים- 
n = 7 . מתאים- 

 12.43

50% - ב12.44
: לכן.(1 – x) –  בהקטנה =פי,(1 + x) - בכל שלב ההגדלה המספר גדל פי:פתרון




  


 







 

.' פתרון זה דורש ידע באלגברה ברמה של כיתה ז' – ח:הערה
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