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  , קוראים יקרים
הפעם מוקדש הגיליון . ה"של עלחדש גיליון הנה בידיכם 

של ספר קיץ -בעקבות בית', קישוריות': לנושא אחד

קישורים והקשרים במתמטיקה ': בנושא" קשר חם"

שנערכה במחלקה להוראת הטכנולוגיה ', ובהוראתה

מופיעים בגיליון . 1ה"תשסוהמדעים בטכניון בקיץ 

שנכתבו בעקבות סדנאות והרצאות שניתנו מאמרים 

עוסקים כולם , מאמרים נוספיםגם באותה השתלמות ו

-פרי עטם של מורים בבתי המאמרים הםכל . בנושא זה

כאלה כולם  - ובאוניברסיטאות  במכללותרציםמ, ספר

 כדי להעמיק את הקשר. שהחינוך המתמטי קרוב לליבם

קים בחינוך קהיליית העוסקרב  בשיחלהעשיר את הוכדי 

 לשלוח אלינו מאמרים אתכםאנו מזמינים , מתמטי

הנחיות . חינוך מתמטי על היבטיו השוניםהדנים ב

 בהמשך ,קול הקוראב מופיעות לכותבי מאמרים

 המרכז – "קשר חם" של האינטרנט באתרורשימה זו 

  תמטי מינוך החיענון הריפור ושדום יקהארצי ל

http://kesher-cham.technion.ac.il    

   ?  על מה ולמה– קישוריות

מסמך הסטנדרטים של המועצה הלאומית של המורים 

 מסמך המאגד – (NCTM, 2000) ב"למתמטיקה בארה

המלצות ודרכי פעולה ביחס להוראת , מטרות

כי אחת המטרות המרכזיות היא , קובע – המתמטיקה

, אחת הדרכים להשגת המטרה. 'הבנה מתמטית'פיתוח 

היא חיפוש קשרים בין מושגים  ,לפי אותו מסמך

חיפוש קשרים בין תחומי תוכן שונים , מתמטיים

חיפוש קשרים בין המתמטיקה לבין , במתמטיקה

וחיפוש של ייצוגים מגוונים לכל , תחומי תוכן אחרים

היא מושג שקהיליית הבנה מתמטית . מושג מתמטי

בשל , המחקר בחינוך המתמטי התייחסה אליו רבות

שעבודתם , םחוקרי מהיםר כאן מעטנזכי .מורכבותו

  . קישוריות: לנושארלבנטית 

מציעים טכסונומיה של יעדים ) 1968(אביטל ושטלוורס 

בחינוך מתמטי המחולקת לחמש קטיגוריות ובכך 

 לרמות שניתן 'הבנה מתמטית'את המושג " מפרקים"

                                                           
חקר וגילוי בלמידת חקר וגילוי בלמידת : : עסוק בנושאעסוק בנושאייו "קיץ תשסס "בי 1

 פרטים על כך בעמודי המודעות  פרטים על כך בעמודי המודעות ––המתמטיקה ובהוראתה המתמטיקה ובהוראתה 
 ..המצורפים לגיליון זההמצורפים לגיליון זה

דן בשני )  ,Skemp 19871976 ,(סקמפ .   לאבחן אותן

 או הבנה – הבנה רלציונית: תסוגים של הבנה מתמטי

.  או הבנה מכשירית– תאינסטרומנטליוהבנה  ,קישורית

הקישוריות של הידע  מתבטאתהבנה רלציונית ב

יכולת לבחור ב, למשל, מתבטאתהבנה כזו . המתמטי

, גישות ואסטרטגיות מתאימות לפתרון בעיה מתמטית

עומק הדיון במושגים ב, או להוכחה של משפט מתמטי

יכולת להסביר את התאמתן של הגישות ב ומתמטיים

יישום של אלגוריתמים , מאידך. לכל משימה

 אינסטרומנטאליתודות להבנה הופרוצדורות מתאפשר 

שני .   יישום ללא הבנה של דרכי הפעולה שלהם–

הבנה . הסוגים משמעותיים לתהליך הלמידה

 לא מאפשרת , ללא הבנה רלציונית,אינסטרומנטאלית

רות ואלגוריתמים מוכרים בסיטואציות יישום פרוצדו

 , ללא הבנה אינסטרומנטלית,הבנה רלציונית. חדשות

לא מאפשרת את הביצוע של פעולות מתמטיות לצורך 

עומק ההבנה הרלציונית של מושג מתמטי . פתרון בעיות

פי עושר הקשרים הנוצרים במוחו של -על, למעשה, נקבע

נוצרים בין ככל שהקשרים ה. הלומד ביחס לאותו מושג

,  רבים יותרשם המושג והגדרתו לבין מושגים אחרים

ככל שנבנים במוחו של הלומד ייצוגים מגוונים יותר 

או קישורים רבים יותר לייצוגים של מושגים , למושג

ככל שנמנות במוחו של הלומד תכונות רבות , אחרים

וככל שנוצרים קשרים רבים , יותר עבור אותו מושג

לבין תחומי תוכן שונים בתוך יותר בין המושג 

כך ההבנה של המושג עמוקה , המתמטיקה ומחוצה לה

הבנה רלציונית עמוקה יוצרת קשרים בין רעיונות . יותר

רמת גם ומתמטיים השייכים לתחומי תוכן שונים ות

  . ללמידה של מושגים חדשים

 תיארו (Hiebert and Carpenter, 1992)היברט וקרפנטר 

 קשרים הנבנית בין מושגים לבין הבנה מתמטית כרשת

הבנה של מושג או רעיון , לפי גישתם. ייצוגים שלהם

כאשר , למעשה, מתמטי מתרחשת במוחו של הלומד

. ייצוגים ופרוצדורות, נבנית רשת המקשרת מושגים

ככל שמידת . לכל מושג מתמטי רשת קשרים משלו

כך , הקישוריות בין הרשתות הנפרדות גדולה יותר

תמטית גבוהה יותר ומאפשרת פעולה ההבנה המ

כל עוד הרשתות . מתמטית משמעותית ומועילה יותר

  מהמערכת
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אלגוריתם , עבור כל מושג, על התלמיד להפעיל, נפרדות

כך שעליו לגייס משאבי זיכרון , או פרוצדורה ייעודית

ככל שרשת הקשרים עשירה וסבוכה . ביותרגדולים 

כול  כך י– ההבנה הרלציונית עמוקה יותר –יותר 

לפעול תוך בחינה משמעותית של הבעיה ולא הלומד 

היברט וקרפנטר הבחינו . לשלוף אלגוריתם מוכן מראש

בין שני סוגים של קשרים המהווים את הרשת 

של קשרים מתאר אחד סוג . הבנה של מושגהמאפיינת 

לבין הדמיון בין הייצוגים השונים או את ההבדל 

סוג שני . ושגהפרוצדורות השונות הקשורות לאותו מ

של קשרים מתאר את ההירארכיה בין המושג לבין 

חיתוך , מקרה כללי מול מקרה פרטי: מושגים אחרים

  .'או זרות וכד

בניית קישורים בין מושגים והעמקת ההבנה של 

כן אחת המטרות המרכזיות של החינוך -מושגים היא על

  . המתמטי

  ?מה בגיליון

מתחום שות חד –' חדשות'במדור  ליוןיבפתח הג  •

 ,המתמטיקה ומתחום החינוך המתמטי בארץ ובעולם

המדור אמור  .הדר-שליקטה ועיבדה נצה מובשוביץ

לתרום לכם הקוראים אמצעי להעמדת המתמטיקה 

   .תוסס ועתיר יצירה, בפני תלמידיכם כמקצוע חי

מציגה רוזה  ',בתכנית תכנים'במדור , מיד לאחר מכן  •

. עיות בדרכים שונותלייקין את היתרון של פתרון ב

תומכת בפיתוח קשרים בין , לדבריה, עבודה כזאת

  . מושגים מתמטיים ובכך מעמיקה הבנה

מאמר של חמוטל דוד : 'תכנים בתכנית'עוד במדור   •

  פתרון אפשריות לשתי שאלותהעוסק בניתוח דרכי

יישומי טריגונומטריה במישור ' בנושא שגרתיות

הקבלה בין דרכי החיפוש אחר ה. 'לפתרון משולשים

מוביל ליצירת מערכת קשרים הפתרון השונות 

, מסועפת ומעניינת בין מספר לא מבוטל של נושאים

   .אשר הקשר בינם לבין טריגונומטריה אינו מיידי

מציעה רותי רייז דרך הוראה ' זה רעיון'במדור  •

הבנה של ההמזמנת לתלמיד אפשרות של העמקת 

שאלות חדשות  מבוססת על בניית גישתה. מושג

במאמר . 'היפוכן'באמצעות , מתוך שאלות קיימות

בתחומי האמצעי הזה מובאות דוגמאות להפעלת 

המתאימות לחטיבת , תוכן שונים מתכנית הלימודים

  .הביניים או לחטיבה העליונה

מציג אבי סיגלר הוכחה ' חקירה מתמטית'במדור   •

אשר נקרתה בדרכו , לתכונה גיאומטרית מעניינת

. מקישור בין שתי שאלות נפרדותטית המתמ

ההוכחה עצמה מקשרת בין תחומי תוכן שונים 

נעשה בה שימוש בשיקולים : במתמטיקה

-אי, חישובי גבולות, הגדרת סדרות, גיאומטריים

  .שוויון הממוצעים ועוד

 ענת לבב ורוזה .שני מאמרים - ' מניסיוננו'במדור   •

באחד לאחרונה  סיפור שהתרחש מספרותלייקין 

עמיתה למקצוע שיתפה את . מבתי הספר בארץ

שעשתה בה טיפול , למידה-הכותבות בחוויית הוראה

הוביל את , בבעיה לא שגרתיתעם תלמידיה 

ואותה להבנה ,  ללמידה מסוג אחרםתלמידיה

וע קישורים בין צתוך בי, ה של מושגיםקמעמי

חשיבות הסיפור בכך שהוא . תוכן שונים-תחומי

ים השונות בהן מורים לומדים תוך ממחיש את הדרכ

   .כדי הוראה

קלרה זיסקין מתארת שיטה לפתרון בעיות בנושא   •

', חקירה של פונקציות ריבועיות עם פרמטרים'

בכך את ההבנה ומעמיקה המסתמכת על הייצוג הגרפי 

  . מושג פונקציההשל 

היא שבעיה פותר יחיאל שליטין ' בעיה לעניין' במדור   •

 הפתרון מהווה .ללה של שאלה מוכרתוריאציה על הכ

איבר כללי של : הזדמנות לקישוריות בין הנושאים

אינדוקציה , סדרות סכומים, כלל נסיגה, סדרה

  .'מתמטית וכד

העוסק בחקירה של , עוד במדור מאמר של עלי עותמאן  •

 מעבירים קטע פנימי משולש נתוןב: מצב גיאומטרי

הצלע החותך את , למשולש בכל אחד מקדקודיו

בחקירה מבצעים חישובי שטחים ויחסים . שממול

 החישובים וההוכחות מתבצעים באופן .בין אורכים

 עוד הזדמנות – בעזרת חישובי גבולות ,לא שגרתי

   !לקישוריות בין נושאים

 שלוש מביא יונתן אחיטוב' צימוקים'במדור   •

דוגמאות לתוצאות נכונות המתקבלות בדרכים 

ניתוחן תורם להעמקת . טיתמפוקפקות מבחינה מתמ

   .ההבנה

אברהם בלוך דן . שלושה מאמרים' עיון ודיון'במדור   •

מהוות ה, )שלוש אפיזודות(שלוש עבודות מתמטיות ב

ידי - יצירת פתרון על– Exogenesis-דוגמה לתופעת ה

הדוגמאות  .פריצת גבולות ההגדרה המוכרת של מושג

זמנות ל ומ" יח5רמת תכנית הלימודים בלמתאימות 

עיסוק מתמטי מרענן ומאתגר וכן פיתוח ראייה 

  .נושאים של חומר הלימוד-מקשרת בין תת

מופיע הנושא  – דן עמיר עוסק בחיתוך הזהב  •

ומתקשר גם בהקשרים שונים של המתמטיקה 
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כמו אמנות או ,  מחוץ למתמטיקהלתחומי תוכן

 מובא ,בנוסף להקשרים המוכרים. אדריכלות

המתאר את יחס הזהב במאמר שימוש במספר 

 פתרון שהוצע –  על לוח אינסופי'מחשבת'במשחק 

  .(John Conway)ון קונוויי 'ידי ג-על

הדר -אלה שמוקלר ונצה מובשוביץ, קלרה זיסקין  •

 –פורשות רשת קשרים ענפה בין מתמטיקה לספרות 

  .שמקובל לחשוב עליהם כזרים לחלוטיןשני תחומים 

ל פעילויות בתחום בסיום הגיליון תמצאו מידע ע  •

 ומידע על החינוך המתמטי הנערכות ברחבי הארץ

  .כנסים הנערכים בתחום זה בארץ ובעולם

תוכלו , "קשר חם "באתר האינטרנט של המרכז הארצי

גיליונות קודמים , הפריטים העצוםמיגוון לצד , למצוא

 ואינדקס מפורט של כל המאמרים ה" עלעתה-כתבשל 

הכניסה לאתר והשימוש בו . 1-34שהתפרסמו בגיליונות 

  .אינם כרוכים בתשלום

 ימשיך להופיע ה" עלעל מנת שכתב העת -לבסוף 

אנו , ולהישלח ללא תשלום לכל בתי הספר העל יסודיים

נדרשים להצדיק את נחיצותו באמצעות המשובים 

כי תרשמו את חוות , אנו מבקשים. שאתם ממלאים

 אחרון שלבעמוד ההמופיע  על גבי דף המשוב, דעתכם

ודאגו ,  בהקדם האפשריאת המשוב  אנא שלחו.הגיליון

    .יעשו מורים רבים ככל האפשרשכמוכם כך ל
  עילהוקריאה מהנה ומ

  מקורות
רעיונות , יעדים ללימוד מתמטיקה: )1968 (שטלוורס. אביטל וש. ש

.2006" קשר חם"הוצאת המהדורה העברית ב, אחדים למורים  
Hiebert, J., & Carpenter, T. P. (1992). Learning and 

teaching with understanding. In D. A. Grouws (Ed.), 
Handbook of research on mathematics teaching and 
learning. pp. 65-97. New York: MacMillan  

National Council of Teachers of Mathematics. (NCTM) 
(2000). Principles and standards for school mathematics. 
Reston, VA: NCTM. 

Skemp Richard, (1976): Relational Understanding 
and Instrumental Understanding, Mathematics 
Teaching, 77, pp. 20-26. 

Skemp, R. R. (1987). The psychology of learning 
mathematics. Hillsdale, NJ: Erlbaum.  

 

  
  ה"הנחיות לכתיבת מאמרים לעל – קול קורא

  
 מזמינה את ציבור הקוראים להיענות לאתגר ולשלוח –תמטיקה בישראל  העלון למורי המ–ה "מערכת על

נשמח מאד לקבל מכם מאמרים העוסקים בתחומי . מאמרים העוסקים בחינוך מתמטי על היבטיו השונים
  :התוכן השונים של תכניות הלימודים בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה מן ההיבטים הבאים

 ;ית מיוחדת לנושארעיון דידאקטי או גישה דידאקט •
 ; שילובן בהוראה והתמודדות של תלמידים עימן, בעיות מעניינות ופתרונן •
 ;סוגיות בפסיכולוגיה של הוראה ושל למידה •
 ;נושאים בהיסטוריה של המתמטיקה ושילובם בתוכנית הלימודים •
 ;סיפורים מן השטח שלקחים בצידם •
 ;דרכים לשילוב המחשב בהוראה •
 ;נושאי העשרה •
 ...ועוד •

סיפורים מן , תוך שילוב דוגמאות, די לעורר את העניין של הקורא במאמר כדאי לכתוב באופן קולח ומזמיןכ
  ... הפתעות...איורים ו, תרשימים, )בכיתה(החיים 

  .הוכחה וחוזר חלילה-רצוי להימנע ככל האפשר ממבנה כתיבה של משפט
  .רשימת מילות מפתח ורשימת מקורות, נא לצרף לכל מאמר תקציר

 נקודות בין 16רווח של , 11בגודל , davidבגופן , wordכל מאמר יכיל לכל היותר שמונה עמודים ויוגש כקובץ 
     : ל של מערכת העיתון"ולשלוח לכתובת הדוא,  נקודות בין פסקאות6רווח נוסף של , השורות

 il.ac.technion.tx@aleh   

  .ל שלהם"מספרי הטלפון שלהם וכתובות הדוא, כתובותיהם, הכרחי לציין את שמות הכותבים
  : שימו לב

כמו כתבי עת מקצועיים (ה " על–פרסום מאמרים בכתב העת , ה"לפי חוזר מיוחד ה תשנ
לאחר פרסום , בקשות לקבלת גמול זה. מזכה את כותב המאמר בגמול השתלמות, )נוספים
ג טופס מיוחד אותו ניתן לקבל בלשכות המחוזיות של משרד "עיש להגיש , המאמר
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