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להפעלת הקישורים והיישומים הדינמיים מומלץ להשתמש 

 .Javaו   adobe acrobat reader בגרסאות האחרונות של 

 וראים יקרים,ק

 .של על"ה 52אנו שמחים להגיש לכם את גיליון 

חקירת מקומות גאומטריים ": במאמר הפותח את הגיליון

 ,מה אפשר ללמוד מזה?" – בסביבת גאומטריה דינמית

 חוט מקשר בין בעיות בגאומטריההמחברים  שוזרים

מתכנית הלימודים ברמת חמש יחידות לימוד,  ,אנליטית

המחברים שבדרך כלל נלמדות כבעיות נפרדות. 

מרחיבים את השאלות, חוקרים אותן באמצעות יישומונים 

כמקרים שונים חקירה  תוצאות הומסבירים את דינמיים,  

 של תופעה מתמטית אחת.

ים ממדי-הקושי של תלמידים רבים לפרש נכון סרטוטים דו

של גופים מרחביים מעמיד אתגר בפני מורים וחוקרים. 

ממדיים המתארים -הבנה של סרטוטים דו": במאמר

 ,"ממדיים בהוראת הגאומטריה במרחב-אובייקטים תלת

המבחינים בין סרטוטים מציגים לנו הכותבים ממצאי מחקר 

המעמידים בפני התלמיד קושי חזותי, לבין סרטוטים של 

 שהם קלים יותר להבנה.אותו גוף מרחבי 

המחבר מתאר מהלכים שונים  ,במחקר נוסף המוצג בגיליון זה

של שילוב הערכת עמיתים בהוראה, ומביא עדויות להזדמנויות 

ערכת כתוצאה מהת ולמידה מסוגים שונים, המתרחש

  .העמיתים

, פתרון בעיה שהוצגה לקוראים בגיליון הקודם של בנוסףו

 בעיית חקר.על"ה עם הזמנה להרחבתה ל

יוצא עבורכם, קהילת המורים למתמטיקה, על"ה כתב העת 

, מכשירי מורים, והעוסקים בהתפתחות מקצועית של המורים

 במטרה להיות במה להחלפת דעות, לשיתוף ברעיונות 

ם. ברוח הזמן תוצמד לכל מאמר, ולהצגת חידושים מקצועיי

 הכתוב.החל מגיליון זה, במה לתגובות, בה תוכלו להגיב על 

אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח אלינו מאמרים, תגובות 

 ה.  "ורעיונות לפירסום בגיליונות הבאים של על

 המצורף. דף המשובאנא מלאו את 

 קריאה נעימה וגלישה מהנה 

 מערכת על"ה

 יסודי -הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העלוצוות המרכז 

 אוניברסיטת חיפה

http://highmath.haifa.ac.il/
http://highmath.haifa.ac.il/
mailto:hmathcntr@edu.haifa.ac.il
http://get.adobe.com/reader/
http://www.java.com/en/download/index.jsp
http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/feedback%20alle40.doc
http://www.facebook.com/highmath.center
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 שנת תשע"ו עומדת בפתח 

  ,שנה חדשה , התחלות חדשות

 התחלה חדשה שלי ) יחסית ( , תכניות חדשות 

   .לצד המשימות הרגילות

 עומדות בפנינו משימות חדשות ומאתגרות. 

שתלמידים יצליחו, ימצו את יכולתם  היא המטרה שלנו

  .ויאהבו את המקצוע

והורים לא ברצוננו ללמוד איך גורמים לתלמידים מורים 

לוותר, לשאוף ולהתאמץ ללמוד מתמטיקה ברמה גבוהה 

 . של התלמידים בהתאם ליכולתם

 להקטיןובכיתות החט"ב להגדיל את הקבצות המצוינות , 

 . יםמתקשלאת ההקבצות 

בחן יובכיתות החט"ע להביא מספר תלמידים גדול יותר לה

 .ברמות המוגברות 

 שני מהלכים מרכזיים השנה: 

  :ודים חדשה לחט"ע תכנית לימ .1

בתי ספר לניסוי בכל ארבע  20השנה יצטרפו 

לות בתשע"ו תכלול ירמות הלימוד. הפע

תות יהשתלמויות של המורים לקראת ההוראה בכ

 בתשע"ז.  

מספר התלמידים  , והגדלתקידום איכות ההוראה .2

יח"ל. במסגרת הזו אנו פועלים לכתיבת  5ברמת 

שילוב  פעילויות מתאימות לכיתה, מעודדים

אמצעים המעודדים למידה איכותית, ומכשירים 

 ותומכים במורים. 

פרויקטים רבים פועלים ומתרחבים השנה באופן 

 משמעותי: 

בתי ספר  250 -תוספת שעות ל – מתמטיקה תחילה

בבתי ספר אלו תהיה הדרכה  .השותפים בתכנית

על מנת להגיע ליעדים  ,יח"ל 5ייעודית לכיתות 

    .הנדרשים

השנה  - יח"ל 5 -, קהילות מורים ל5 -דון המוע

שבהן המורים  ,יח"ל 5 -קהילות של מורים ל 10יוקמו 

שבו  ,יהיו שותפים לתהליך פעיל, דינאמי ומתמשך

ילמדו יחד, מתוך שיתוף, אחריות ומחויבות לקבוצה, 

 ם. הויחלקו בידע שלהם ובניסיונם עם עמיתי

  .יח"ל עולה לרשת 5כנית הלימודים של ת – 5האתגר 

בכל הנושאים  ,בתכנית יהיו  מצגות, סרטונים, מבדקים

 .יח"ל  5ברמת 

כיתות ילמדו מתמטיקה במודל  50 -כ – הנבחרת 

  .התלמידים מלמדים את חבריהם –הנבחרת 

הרחבת ההסמכה להשלמת לימודי  - הרחבת הסמכה

  .יח"ל 5 -4המתמטיקה למורים המלמדים בפועל ברמת 

בסיום ההשלמה המורים יקבלו רשיון הוראה ללמד 

   .יב-יתות זכב

בית הספר הוירטואלי  – התיכון הוירטואלי

, נבחנים והכל מכינים שיעורי ביתלומדים ,  .במתמטיקה

בית הספר הוירטואלי מיועד לבתי ספר בהם  .וירטואלי

ויש בביה"ס תלמידים  ,יח"ל 5לא נפתחה הקבצת 

  .יח"ל 5ללמוד ברמת ומתאימים  המעוניינים

יח"ל בשנתם הראשונה,  5ליווי מורי  – רמזור לצפון

מורה וותיק מלווה מורה צעיר על מנת שכניסתו להוראה 

  .ברמה זו תהיה מוצלחת

 תוספת שעות לכיתות  – עתודה מדעית טכנולוגית

שעות אלו מיועדות לתגבר את התלמידים  .יב-ז

  .יח"ל 5ברמת המתקשים וכך להשאיר אותם 

תן הרבה כוחות ימקווה שלכולנו הרוח הגבית ת

  .ותוביל את המקצוע קדימה ,התחדשות

 שנה טובה

 נרית כץ

 יסודי מתמטיקה-מפמ"ר על

 

 

ח
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ש
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 ,כץנרית למפמ"ר מתמטיקה, 

 ,החדש הצלחה והנאה בתפקידךלך לים אנו מאח

 .ובכל האתגרים הרבים והחשובים שבפתח

 שנה טובהבברכת 

 צוות מרכז המורים
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חקירת מקומות גאומטריים בסביבת 

 ?ללמוד מזה ניתןמה  -גאומטריה דינמית 

 

       רותי סגל      משה סטופל      ויקטור אוקסמן

 מבוא

מוגדר כאוסף כל הנקודות בעלות תכונה מקום גאומטרי 

של מגוון לפתרון ניתן להשתמש ובתכונה זו  משותפת,

לביצוע בעיות בנייה  הואף להיעזר ב ,רחב של בעיות

כפי שמקובל לעשות מאז ימי  ,בעזרת סרגל ומחוגה

 העולם הקדמון של המתמטיקה.

מקומות גאומטריים משולבים בנושאים אחדים בתכנית 

הלימודים. אחד המקומות הבולטים הוא פרק 

 5הלימודים ברמת  תכניתהגאומטריה האנליטית ב

 יחידות לימוד.

במאמר זה נציג בעיות אחדות מתכנית הלימודים ברמת 

העוסקות במקומות גאומטריים,  יחידות לימוד, חמש

נרחיב את הבעיות ונחקור אותן באמצעות תוכנה 

גאומטריה דינמית. בנוסף, נזהה קווי דמיון בין הבעיות 

השונות ונסביר אותם כמקרים שונים של תופעה 

 מתמטית אחת.

 שימוש בתוכנה גאומטרית דינמית

מחקרים בחינוך מחפשים אחר דרכים לשפר את איכות 

ומתוך כך הם מתמקדים גם בשילוב , הלמידהההוראה ו

הטכנולוגיה בהוראה. הכלי הטכנולוגי מאפשר לבנות 

תוך כדי מתן  ,ולהציג אובייקטים מתמטיים באופן דינמי

 (;Alakoc, 2003משוב למשתמש במהלך פתרון בעיות 

(Martinovic & Manizade, 2013 למידה המשלבת שימוש .

לגלות תופעות  כנה דינמית מאפשרת ללומדיםובת

וקשרים  ,מודלים מתמטיים, ייצוגים מגוונים , מתמטיות

 בין תיאורים גרפיים תוך התייחסות למושגים מתמטיים 

(Wiest, 2001) בלמידה באמצעות כלי טכנולוגי .

תלמידים יכולים לתאר טוב יותר מושגים וקשרים 

מתמטיים בהשוואה להוראה שאינה משלבת כלי 

משיגים הבנה טובה יותר של מושגים טכנולוגי. הלומדים 

 והם מונגשים עם רעיונות מתמטיים ברמה גבוהה ,אלה

(Hohenwarter, Hohenwarter & Lavicza, 2008). 

שימוש משלבות ת במאמר זה, והחקר המוצג ותמשימ

 Dynamic Geometry : דינמיתגאומטרית כנה ובת

Software (D.G.S).  במהלך החקר המתואר במאמר זה

 .GeoGebraגאוגברה  כנה ושימוש בת הנעש

כנה דינמית  מסייע לתלמידים לפתור בעיות והשימוש בת

באמצעות למידה מדוגמאות.  יכולתו של המחשב ליצור 

באופן מהיר דוגמאות רבות ומגוונות, לשמר ולשחזר 

ולספק משוב איכותי ולא רק שיפוטי, מספקת  ,מהלכים

ללומד מידע על המושג המתמטי המהווה בסיס 

 (;Chazan, 1993להכללות והשערות הדורשות הוכחה. 

Dreyfus & Hadas, 1996; Hanna, 2000; Laborde, 2000). 

להלן דוגמה של מהלך חקר המשלב שימוש תוכנה 

מות דינמית בפתרון בעיות העוסקות במציאת מקו

במכללה  ,גאומטריים. מהלך זה יישמנו בגירסאות שונות

 .בהשתלמויות למורים ולמדריכיםולהכשרת מורים 

 

 פעילות חקר והתובנות העולות ממנה

 בעיות חקר ראשוניות -שלב א 

בונים המשתתפים  מהלך החקרבשלב הראשון של 

את שלוש הם ממחישים תם ושלושה יישומונים באמצע

 .1באיור מס' הבעיות המופיעות 

 

 
ת
טי
מ
ת
מ
 
ה
ר
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ח

 

 

במאמר זה נציג 

בעיות אחדות 
מתכנית 

הלימודים 
ברמת חמש 

יחידות לימוד, 

העוסקות 
במקומות 

גאומטריים, 
נרחיב את 

הבעיות ונחקור 

אותן באמצעות 
תוכנה 

גאומטריה 
דינמית. בנוסף, 

נזהה קווי דמיון 
בין הבעיות 

השונות ונסביר 

אותם כמקרים 
של שונים 

תופעה 
 מתמטית אחת.
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נתבונן בשאלה הראשונה של משימת החקר. כדי לבנות 

את היישומון עלינו לסמן על האליפסה הנתונה נקודה 

הניתנת לגרירה, ולמקם, באמצעות בנייה, את  Cכלשהי 

   Cכאשר גוררים את הנקודה  נקודת מפגש התיכונים.

וכתוצאה מכך  CABלאורך האליפסה משתנה המשולש 

כנה והתיכונים. תמשתנה גם מקומה של נקודת מפגש 

 מאפשרת לבנות GeoGebraגאומטרית דינמית כמו 

בות על יישומון, בהתאם לנתוני השאלה, להפעיל עק

 ,Mולעקוב אחר המסלול עליו נעה הנקודה  , Mהנקודה

 2האליפסה. איור לאורך C כאשר גוררים את הנקודה 

 מראה שמתקבלת אליפסה קנונית.

 מתוות אליפסה M: עקבות הנקודה 2איור 

, בניית יישומון המדגים את המקום באופן דומה

(, מבוססת על סרטוט 1)איור  2הגאומטרי בשאלה 

על הפרבולה,  Cהפרבולה הנתונה, סימון נקודה כללית 

של המשולש המופיע  Mומציאת נקודת מפגש התיכונים 

לאורך הפרבולה,   Cהנקודה כשגוררים אתבשאלה. 

ה פרבולה חדשה, שגם קדקוד  Mמתוות עקבות הנקודה 

 (.3)איור  y -נמצא על ציר ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בנייה נכונה של  :3כך גם במקרה של שאלה 

כנה גאומטרית דינמית, מאפשרת לעקוב ובתהיישומון 

 בעיות חקר ראשונות: 1 איור

 

 מתוות פרבולה M: עקבות הנקודה 3איור 
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ולראות על צג  Mאחר המסלול עליו נעה הנקודה 

 . 4  באיור  נראהפי שכהמחשב כי מתקבל מעגל, 

 מתוות מעגל M: עקבות הנקודה 4איור 

התגלתה תופעה המקרים  שלושתכל אפשר לראות כי ב

 1מתוות עקומה הדומה Mמשותפת: עקבות הנקודה 

האם זה מקרי?  מקום הגאומטרי המקורי.ה לעקומה של

ננסה לענות על כך באמצעות הרחבה של פעילות 

 החקר.

 החקר פעילותשל  רחבהה - שלב ב

נתבונן שוב  של פעילות החקר ההרחבהלקראת 

 שנחקרו, ונזהה את הדמיון בנתוני הבעיה. מקריםב

 התחלנו עם עקומה המייצגת  מקריםה תבשלוש

  .חרוטחתך 

 הנקודות שעקבותיהן התוו את  מקריםה תבשלוש

העקומה )ובמילים אחרות: הנקודות השייכות 

( הן נקודות על קטע מבוקשה למקום הגאומטרי

שקצהו האחד הוא נקודה קבועה וקצהו השני הוא 

 .חתך החרוטנקודה כללית על 

  השייכות  למקום בשלוש הבעיות הנקודות

חילקו את הקטע הנ"ל ביחס  ,המבוקשהגאומטרי 

                                                
 

 

1
בשלב זה אנחנו משתמשים במילה דומה במשמעות  

 . נרחיב על כך בהמשך.היומיומיתקובלת בשפה מה

בשתי השאלות הראשונות שעסקו  1:2קבוע. )היחס 

בשאלה השלישית  1:1במפגש התיכונים, והיחס 

ה העקומה שמתווה נקודת אמצע שבה נחקר

 . (המיתר

 בהרחבת החקירה ננסה לענות על מספר שאלות:

  האם התופעה שגילינו מתקיימת גם עבור חתכי

 נוספים? חרוט

 ת גם עבור יחסי מהאם התופעה שגילינו מתקיי

 חלוקה שונים מאלו שבדקנו?

 

מחלקת  Mלמקרה שהנקודה  2 -ו 1חקור את משימות נ

ואת  ,)מפגש תיכונים( 1:2 -השונה מביחס  OCאת הקטע 

מחלקת את המיתרים ביחס  Mכאשר הנקודה  3משימה 

 )אמצע המיתר(. 1:1 -השונה מ

ליישומונים הבאים, הדומים לשלושת היישומונים 

הראשונים ששימשו לחקירת הבעיות הראשונות, שתי 

תכונות נוספות: הם מאפשרים לשנות את הפרמטרים 

המשמשים כנקודת מוצא  ,חרוטחתכי המשוואות של 

לחקירת הבעייה, ומאפשרים לשנות את היחס שבו 

              .הנתוןמחלקת את הקטע  Mהנקודה 

 תוצאה מפתיעה ראשונה

תופעה מעניינת: מתגלה עם ביצוע הבנייה של היישומון 

ועבור כל בחירה של עבור כל יחס של חלוקת הקטעים, 

מקום גאומטרי יוצרות  Mהנקודה עקבות  ,הפרמטרים

 הדומה למקום הגאומטרי המקורי.

 

לראות אפשר 
 שלושתכל כי ב

המקרים 

התגלתה 
תופעה 

משותפת: 
עקבות הנקודה 

M  מתוות

 עקומה הדומה
לעקומה של 

המקום 
הגאומטרי 

המקורי. האם 
 זה מקרי?

 

 

 

  – מייישומון דינ       

 מקום גאומטרי נולד מאליפסה

 
  – מייישומון דינ       

 מקום גאומטרי נולד מפרבולה

 – מייישומון דינ       

 מקום גאומטרי נולד ממעגל

 

http://tube.geogebra.org/material/download/format/file/id/1475439
http://tube.geogebra.org/material/download/format/file/id/1475439
http://tube.geogebra.org/material/download/format/file/id/1475487
http://tube.geogebra.org/material/download/format/file/id/1475487
http://tube.geogebra.org/material/download/format/file/id/1475493
http://tube.geogebra.org/material/download/format/file/id/1475493


 

 

 2015 אוגוסט  |  52 על"ה 10

 

מופיעה הוכחה להיווצרות בסוף המאמר  1בנספח  

מופיעה הוכחה  2בנספח  אליפסה בתוך אליפסה.

 להיווצרות פרבולה בתוך פרבולה. 

 העלאת שאלות נוספות  - שלב ג

התשובות החיוביות שקיבלנו בשלב הקודם של החקירה 

היא נראה שלבדוק אם התופעה שהתגלתה, מעודדות 

הנוכחי נחקור באמצעות עוד יותר כללית. בשלב 

  :הבאות ותיישומונים את השאל

  האם הנקודה שממנה יוצאים קטעים המתחברים

יכולה  ,עם נקודות שעל המקום הגאומטרי המקורי

ועדיין הנקודה  במערכת הצירים,להיות בכל מקום 

M   עקומה דומה לעקומת המוצאתנוע על? 

  חרוטהאם גם כאשר עקומת המוצא איננה חתך ,

עקומה דומה היא  Mהנקודה של עקבות ה מתוות

 ?לעקומת המוצא

תחילה נתמקד במטרה לבחון את השאלה הראשונה, 

ה מ בבעיית החקר השלישית, העוסקת במעגל, ונשאל:

 אינה על המעגל?  Aאם הנקודה 

  Pנסמן נקודה. (5)איור  במערכת צירים נתון מעגל

על  …,C1, C2 ,C3; נסמן נקודות כלשהי במערכת הצירים

; על …,PC1, PC2 ,PC3המעגל; ניצור את הקטעים 

 הקטעים

 PC1, PC2 ,PC3,… נסמן בהתאמה נקודות חלוקה 

 M1, M2 ,M3,…המחלקות את כל הקטעים באותו יחס , 

kבאופן שמתקיים 
PA

PM

i

i .  האם גם הפעם נמצאות כל

  נקודות החלוקה על מעגל אחד?

ניתן להציג את המעגל העובר דרך   ביישומון שלפנינו 

גם נקודות , ולגלות שM3 -, וM1 ,M2שלוש הנקודות 

  החלוקה האחרות נמצאות על מעגל זה.

 –מקום גאומטרי נולג ממעגל   יישומון דינמי           

 הרחבת החקירה

  rרדיוס המעגל היישומון מאפשר לשנות את בנוסף, 

, ולגרור את מרכז המעגל ואת kואת יחס הקטעים 

  במערכת הצירים. Pהנקודה 

 ,Pוגוררים את הנקודה  קטעים כאשר קובעים את יחס ה

מתרחשת תופעה מעניינת: מרכז המעגל הפנימי 

ר לכך ההסב. משתנה, ואילו הרדיוס נשאר ללא שינוי

 יובא בהמשך המאמר.

 

התוצאות מתקיימות גם כאשר האם גם את השאלה: 

נוכל להתחיל לחקור  ?חרוטחתך  עקומת המוצא אינה 

 באמצעות התוכנה.

היא נקודה   f(x)=x3-9x2 .Aהפונקציה גרף  הנרא 6באיור 

היא נקודה כלשהי על  B -וכלשהי במערכת הצירים. 

כך   ABנמצאת על הקטע   Mגרף הפונקציה. הנקודה 

:AB -ו AMיחס קבוע בין אורכי הקטעים  שמתקיים

k
A B

A M
.  ניתן לראות באיור שגם במקרה זה, כאשר

  Pהאם התופעה מתקיימת גם כשהנקודה : 5 איור

 אינה על המעגל?

 

האם התופעה מתקיימת גם כשעקומת המוצא : 6 איור

 ?חרוטאינה חתך 

 

http://tube.geogebra.org/m/Tmicrqti 

 

 

http://tube.geogebra.org/m/Tmicrqti
http://tube.geogebra.org/m/Tmicrqti
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לאורך גרף הפונקצייה, מתוות  Bגוררים את הנקודה 

נראית כמו צילום בהקטנה העקומה  Mהנקודה עקבות 

 .של גרף הפונקציה הנתונה

 מבט מאחד על התופעות שנחקרו

בכל הדוגמאות שהובאו במאמר הופעלה על כל 

 טרנספורמציהההנקודות של המקום הגאומטרי המקורי 

  :הבאה

על המקום הגאומטרי  Aהתמונה של כל נקודה 

 OA' = kOA :המקיימת  'Aנקודה ההיא המקורי 

מספר ממשי  k -נקודה נתונה במישור ו Oכאשר 

 חיובי. 

נקראת   O טרנספורמציה זו נקראת הומותטיה. הנקודה

נראה נקרא מקדם הדמיון.  kוהמספר  .מרכז ההומותטיה

יש  k עם מקדם דמיון הומותטיהת היישלטרנספורמצ

 שתי תכונות המסבירות את התופעות שהתגלו בחקירה:

הן בהתאמה התמונות של הנקודות  'C -ו 'A', Bאם  .1

A, B ו- C, אז מתקיים k
O B

'O B

BC

'C'B

AB

'B'A
 .

 ההומותטיהית יטרנספורמצבמילים אחרות: 

תכונה זו נובעת מדמיון שומרת על יחסי מרחקים. 

 OA'C'  OAC  -ו OA'B'  OABהמשולשים 

   (7)איור  .צלעותיהםומהיחס הקבוע בין 

 

  קטעים: ההומותטיה שומרת על יחסי 7איור 

 ביניהם זוויותהועל 

 

                   הזוויות שוויון שומרת על  הטרנספורמציה .2

∡ABC ∡A'B'C' =  גם תכונה זו נובעת מדמיון (. 7)איור

 אםכתוצאה מכך, זכר בסעיף הקודם. מוהמשולשים ה

אז  ,נמצאות על ישר אחד C -ו A ,B שלוש נקודות, 

לות באמצעות הטרנספורמציה תמונותיהן המתקב

אף הן על ישר אחד. גם תכונה זו נובעת נמצאות 

  , ' =   -ו  ' =  -מדמיון משולשים: כיוון ש

 .(8)איור  ' + ' = 180אז גם    + =180  אם

 : התמונות של נקודות קוליניאריות 8איור 

 אף הן קוליניאריות

 

תכונות אלה של הטרנספורמציה מאפיינות צילום 

ולכן מסבירות את הדמיון בין העקומה  ,בהגדלה

המקורית לעקומה שהתקבלה באמצעות 

ם שחקרנו התוו עקבות בכל המקרי .הטרנספורמציה

נראית כמו צילום בהקטנה העקומה חדשה  Mהנקודה 

 כך שיהיה kשל העקומה המקורית. )אם נבחר את 

עקומה חדשה  Mיתוו עקבות הנקודה  ,1 -מספר גדול מ

אם  (הנראית כמו צילום בהגדלה של העקומה המקורית.

עד כה כשדיברנו על עקומות דומות השתמשנו במילה 

עכשיו הראינו , יומיומיתהמעותה בשפה "דומות" במש

שלדמיון העקומות משמעות נוספת המאפיינת גם דמיון 

 משולשים.

רובד נוסף להסבר באמצעות ההגדרה של 
 מקומות גאומטריים

מדוע מתקבל מקום גאומטרי רובד נוסף להסבר  

נקבל אם ניזכר  ,שצורתו דומה למקום הגאומטרי המקורי

 .הגאומטרייםבהגדרות של המקומות 

 

 

 

 אם עד כה

השתמשנו 
במילה "דומות" 

במשמעותה 
בשפה 

 יומיומית, 

עכשיו הראינו 
שלדמיון 

העקומות 
משמעות 

נוספת 

המאפיינת גם 
דמיון 

 משולשים.
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 מקרה א: מעגל

הוא המקום הגאומטרי של כל הנקודות  מעגל

שמרחקיהן מנקודה נתונה, מרכז המעגל, הוא גודל נתון. 

התמונה של  'P. אם Rומחוגו  Pנחשוב על מעגל שמרכזו 

מרכז המעגל המתקבלת באמצעות הטרנספורמציה, אז 

גרירה היא אוסף כל  ידי-על מתקבלתהעקומה ש

, ולכן kR  -קבועים ושווים ל 'P -שמרחקיהן מהנקודות 

 .kRמחוגו אורך ו 'P -מרכזו בקיבלנו מעגל חדש ש

: הנקודות על העקום החדש מקיימות את התכונה 9איור 

 המגדירה  מעגל

 אליפסהמקרה ב: 

אליפסה היא המקום הגאומטרי של כל הנקודות שסכום 

נניח שהפעלנו על מרחקיהן משתי נקודות נתונות קבוע. 

 'Q -ו 'Pתהיינה . kהאליפסה הומותטיה עם מקדם דמיון 

נקודה על  Cהתמונות של מוקדי האליפסה. אם 

התמונה שהתקבלה ממנה  'C -האליפסה המקורית ו

 C'P' =kCP ,C'Q'=kCP  אז . באמצעות הטרנספורמציה

 . C'P'+C'Q'=kCP+kCQ=k(CP+CQ) ולכן:

במילים אחרות: כל הנקודות על העקום שהתקבל 

באמצעות גרירה מקיימות את התכונה המגדירה של 

הוא גודל  'Q -ו 'Pהאליפסה: סכום מרחקיהן מהנקודות 

  .k(MP+MQ)  -קבוע 

באופן דומה נוכל להראות שגם במקרה של פרבולה, 

גרירה שומרת על התכונות  ידי-עלתקבלה העקומה שה

 של המקום הגאומטרי.

 האם כל הפרבולות דומות ?

. שאלות בסגנון זה 11נתבונן בשאלה המופיעה באיור 

 5מצויות בספרי הלימוד בגאומטריה אנליטית ברמת 

יחידות לימוד. הפעם נתמקד בתופעה שיכולה להיות 

 מפתיעה עבור תלמידים רבים. 

 ישר ידי-על: שתי פרבולות נחתכות 11איור 

 

ולאחר מכן נתבונן  ,נציג תחילה אבני דרך בפתרון

 .בתוצאה

  כיוון שכל אחת מהנקודותA ו- B  היא נקודת החיתוך

נוכל לפתור  ,של הישר עם אחת הפרבולות

R 

kR 

העקום החדש מקיימות את  : הנקודות על10 איור

 התכונה המגדירה של האליפסה
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 מצוא את שיעוריהן:משוואות ול
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  אורכי הקטעיםOA ו- OB :הם, לאחר פישוט

2c1
a

c
A O  ,2c1

b

c
BA . 

 י הקטעים הוא כהיחס בין אור
a

b

O B

O A
 יחס .

 זה אינו תלוי בשיפוע הישר.

ניתן לומר שמתקיימת כאן הומותטיה, או במילים אחרות: 

כל פרבולה 
2axy (0a דומה לפרבולה )

2bxy  (0b),  ושתי הפרבולות משמרות יחס

אלומת ישרים  ידי-עלקבוע בין אורכי המיתרים הנוצרים 

כל שתי פרבולות שקדקודן  היוצאת מראשית הצירים.

 ידי-עליכולות אם כן להתקבל זו מזו  ,בראשית הצירים

 צילום בהגדלה או בהקטנה.  

תופעה זו מפתיעה מאוד: אנחנו מכירים את גרף 

2x2yהפונקציה   למשל, כמתיחה אנכית של גרף ,

2xyהפונקציה  תכן ששתי הפרבולות יכולות י. כיצד י

צילום בהגדלה או בהקטנה,  ידי-עללהתקבל זו מזו 

 שאינו משנה את הפרופורציות של אובייקט הצילום?

באתר המרכז הארצי למורים דיון בשאלה זו ניתן למצוא 

 .ינוך העל יסודילמתמטיקה בח

2x2yכאן נסתפק ברמז: הפונקציה    היא אכן מתיחה

2xyשל הפונקציה  2פי  אנכית  יחד עם זאת, אם .

2xyהפונקציה  נצלם את גרף   המוגדרת בתחום

1x1   במכונת צילום המקטינה את שני ממדי הדף

הפונקציה על גרף הגרף המוקטן  אתנוכל להניח  ,2פי 

2x2y   5.0המוגדרת בתחוםx5.0  והגרפים ,

 יכסו זה את זה בדיוק. 

 סיכום

המאמר מציג פעילות חקר העוסקת במציאת מקומות 

המתקבלים כתוצאה מהתאמה של נקודה  ,גאומטריים

בכל אחת  לכל אחת מהנקודות של מקום גאומטרי נתון.

מהדוגמאות שהוצגו במאמר נשמרת הצורה של המקום 

הגאומטרי המקורי. החוט המקשר בין כל הבעיות 

המוצגות במאמר הוא טרנספורמציית ההומותטיה, והיא 

. אשר מסבירה את כל התופעות המתגלות בחקירה

מורים מלמדים בסביבת הכיתה במסגרת הוראת הנושא 

בדרך  ,אך ,ת מתאימותאת הנושא תוך כדי פתרון משימו

המאמר מציג להכללות אפשריות. ללא התייחסות  ,כלל

פעילות חקר המזמנת מבט מעמיק ומחודד יותר על 

בהן פעולות על מקומות גאומטריים משמרות את  ,בעיות

פעילות החקר . צורתו של המקום הגאומטרי המקורי

ימוש בתוכנה גאומטרית דינמית הוצגה בשילוב ש

GeoGebraלראות הלכה למעשה את פשרת , המא

היווצרותו של המקום הגאומטרי באופן דינמי, תוך כדי 

גרירה של נקודה על המקום הגאומטרי המקורי והפעלת 

אומטרי ג"עקבה" על נקודה הנמצאת על המקום ה

הבנה מזמנת כנה הדינמית  ותההמבוקש.  העבודה עם 

 ,טובה ומעמיקה יותר של המושג "מקום גאומטרי"

 ,בנייתור של הדינמיות המתרחשת תוך כדי ובעיק

 (,de Villiersוהעלאת השערה לגבי הכללה אפשרית

1998 .) 

לזהות  מאפשרדינמית  גאומטרית כנה והשימוש בת

הכללות מפתיעות המציגות את שימור המקום הגאומטרי 

 ,המקורי, גם כאשר יחס חלוקת הקטע הרלוונטי משתנה

ורית דרכה עוברת וגם כאשר מיקומה של הנקודה המק

 Martinovic & Manizadeאלומת הישרים משתנה.  

נה הדינמית כשותף וכאת תפקיד הת מדגישות(, 2013)

(partner) .במקרה זה המשתמש נשען  בתהליך הלמידה

 : האם כל הפרבולות דומות?12איור _
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על הידע המתמטי שלו על מנת להצדיק  את מה 

 שהטכנולוגיה ממחישה.  

ההוראה בסביבה טכנולוגית מציבה בפני המורים ומורי 

המורים אתגר פדגוגי בהצגת חשיבותה ונחיצותה של 

לדאוג  ,ההוכחה המתמטית לצורך הכללה, כלומר

תפק כי לא ניתן להס/לתלמידים להבהיר לסטודנטים

תוך כדי עבודה עם  הנחשפות ,זיהוי תופעות והכללותב

להדגיש את מקומה של חשוב אלא   ,הכלי הטכנולוגי

התקפה לכל אינסוף המקרים  ,מתמטיתההוכחה ה

 הפרטיים.

משימת החקר שהוצגה במאמר על כל שלביה, היא 

הלומדים החושפת את  (powerful task)משימה מעצימה 

לתהליך למידה מורכב ולחשיבה מתמטית ופדגוגית 

יה של י. תהליכי הבנ(Kranier, 1993)מקשרת 

ותהליכי  ,כנה הדינמיתוהאובייקטים באמצעות הת

ההכללה המתמטית הדגישו את הקישור בין נושאי 

מתמטיקה שונים: גאומטריה אוקלידית )יחסי קטעים, 

מטרי, דמיון משולשים( וגאומטריה אנליטית )מקום גאו

לקשרים מעין לומדים חלוקת קטע ביחס נתון(. חשיפת ה

המתמטיקה כמדע מקושר ולא  מבט עלאלו מזמנת 

 (Houseבדיד של נושאים המנותקים אחד מהשני כאוסף 

& Coxford, 1995; NCTM, 2000). 

וההכללה שהתקבלה פעילות החקר שהוצגה במאמר 

מרחיבה את הידע המתמטי של הלומד על תכונת 

הקיש למשימות ור, מאפשרת הכללות מהן ניתן לשימ

בחינות הבגרות בכלל זה שאלות המופיעות ב, דומות

 יח"ל.  5בהיקף של 

פעילות החקר המוצגת במאמר הנוכחי מתאימה גם 

במטרה לשפר את . מוריםפרחי הוראה וסביבת הוראת ל

יש להציג בפני פרחי הוראה  ,ההוראה בסביבת הכיתה

, ת חקר הרלוונטית לסביבת הכיתהילופע ומורים בפועל

ורצוי  ,ויחד עם זאת הפעילות צריכה להיות מאתגרת

.  (Movshovits-Hadar, 1988)שהמשימה תזמן הפתעה 

באמצעות שילובן של הפתעות מתמטיות ניתן להציג 

ללומדים את יופייה של המתמטיקה, וכן גישת הוראה 

ם האותה הלומדים עשויים לאמץ בתהליך ההוראה של

התמודדות של הסטודנטים והמורים עם . בהמשך

המשימה, וקיום דיון  בנוגע להיבטים מתמטיים ופדגוגיים 

 הרחבת הידע הפדגוגי והמתמטיתורמים ל ,של המשימה

הרלוונטית לשילוב מאתגרת ומפתיעה, . משימה שלהם

שיתוף המורים עניין,  מעוררת בקרבבסביבת הכיתה 

כי ההוראה שלהם רפלקציה על דרופעולה, הפתעה, 

ועל האינטראקציה שלהם עם  ,בסביבת הכיתה

 . (Zaslavsky, 2007 ;Zaslavsky, 2008)המשימות 
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 ית להיווצרות אליפסה בתוך אליפסהאלגברהוכחה  - 1ניספח 

 

1נתונה האליפסה הקנונית 
b

y

a

x
2

2

2

2

 הנקודה .

C(XC,YC) הנקודה  .האליפסה היא נקודה כללית עלM 

k: שמתקיים, כך OCהקטע  נמצאת על
m

n

O M

MC
 . 

נעה על  Mנעה על האליפסה, הנקודה  Cכאשר הנקודה 

 המקום הגאומטרי המבוקש.

 .(XM,YM) -ב Mנסמן את שיעורי הנקודה 

  XMמשוואת המקום המבוקש צריכה לבטא קשר בין 

 .YM -ו

 .YM -ו XM, נוכל להציבן במשוואת האליפסה ולקבל קשר בין YM -ו XMבאמצעות  Cאם נצליח להציג את שיעורי הנקודה 

 :M שיעורי הנקודה נוכל לרשום את ביחס נתון קטעלפי הנוסחה לחלוקת 

nm

my
Y,

nm

mx
X C

M
C

M





. 

 מכאן נקבל:

MMMC X)1k(X)1
m

n
(X

m

nm
x 


 , MMMC Y)1k(Y)1

m

n
(Y

m

nm
Y 


   . 

 מקיימים את משוואת האליפסה. C(XC,YC)שיעורי הנקודה 

MC במשוואת האליפסה נציב X)1k(x  ו-  MC Y)1k(Y :ונקבל 

     
1

b

Y1k

a

X1k
2

2
M

2

2
M 





 

 ולאחר פישוט:

1

1k

b

Y

1k

a

X
2

2
M

2

2
M 

























 

)1(נעה על אליפסה קנונית שאורכי הצירים שלה קטנים פי    Mכלומר, הנקודה k  מאורכי הצירים של האליפסה

 המקורית.

 דה שרר

(x,y) 

(X,Y) 

n 

m 
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 להיווצרות פרבולה בתוך פרבולה אלגבריתהוכחה  - 2ניספח 

 

 

 

 

 

 

 

נתונה הפרבולה 
22 axy  החותכת את ציר ה- x  0(בנקודות,a(A ו- )0,a(B . 

y,x(C(ה בוחרים על הפרבולה נקוד CC  הנקודה ומחברים אותה עםO 

. מסמנים על התיכון נקודה ABCהוא תיכון במשולש  CO )ראשית הצירים(. 

M  כך ש- k
m

n

O M

MC
 מזיזים את הנקודה .C   על הפרבולה ונשאלת

  ?Mאומטרית תנוע הנקודה השאלה על איזו צורה ג

 לפי השיעורים של חלוקת קטע  מקבלים:

nm

my
Y,

nm

mx
X C

M
C

M





. 

 מכאן נקבל: 

MMC X)k1(X
m

nm
x 


 ;MMC Y)k1(Y

m

nm
y 


 

kנציב  
m

n
  ונקבל: MC X)1k(x   ,MC Y)1k(y . 

 מקיימים את משוואת הפרבולה. C(XC,YC)שיעורי הנקודה 

MCפרבולה במשוואת ה נציב X)1k(x  ו-  MC Y)1k(Y  :ונקבל 

22
M

2
M aX)1k(Y)1k(  

 ידי פישוט נקבל את הפרבולה -על
1k

a
X)1k(Y

2
2
MM


 . 

בנקודות  x -זוהי פרבולה החותכת את ציר ה









0,

1k

a
 -ו 










 0,

1k

a
נעה על מקום גאומטרי    M. כלומר, הנקודה 

 שהוא פרבולה.

  

 

מרצה במכללת שאנן 
 ובמכללת אורנים.
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 הזמנה לחקרופתרון - 51"ה בעקבות בעיה מעל

 דן החסכן השתתף לאורך שנה שלמה בקורס לניהול הוצאות המשפחה.

 במהלך הקורס דן רשם כל חודש בקפדנות רבה את הכנסותיו והוצאותיו הכספיות. 

עלה על סך הכנסותיו,  במפגש הסיום דן סיפר שבכל חמישה חודשים עוקבים סך הוצאותיו 

 ובכל זאת, בסיכום השנתי עלה סך הכנסותיו על סך הוצאותיו.

 "ונתן שטיינברג "שילוב פרדוקסים בהוראה הבעייה הופיעה במאמר של פיטר סמובל

 כאמצעי לפיתוח סקרנות".

 ₪. 1000נניח לשם פשטות שלדן יש הכנסה קבועה של 

 נתבונן בטבלת ההוצאות וההכנסות של דן

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 החודש

 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 הכנסות

 750 750 1200 1200 1200 750 750 1200 1200 1200 750 750 הוצאות

 250 250 200- 200- 200- 250 250 200- 200- -200 250 250 חיסכון

 

שקלים על סך  100-חודשים רצופים סך ההוצאות של דן עולה ב 5ניתן לראות שבכל 

 השנתי סך הכנסותיו עולה על סך הוצאותיו.הכנסותיו, ובכל זאת בסיכום 
 
 
ת
בו
ק
ע
ב
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ממדיים המתארים -ים דוסרטוטהבנה של 

ממדיים בהוראת -אובייקטים תלת

  הגאומטריה במרחב

 

      אבי ברמן        בוריס קויצו     מירלה וידר

 מבוא 

גאומטריה מרחבית בבית הספר הישגים גבוהים ב

ו של הלומד לעתים קרובות ליכולתמיוחסים  ,תיכוןה

 אובייקטים וולדמות בעיני רוח ,"לראות במרחב"

ממדיים -ים הדוסרטוטממדיים מתוך ה-ים תלתגאומטרי

אולם, הדבר אינו . (Gutiérrez, 1996)המוצגים בפניו 

את בוודאות לזהות למשל  כיצד נוכל תמיד טבעי וקל.

מדובר במשושה המצוי במישור ? האם 1האובייקט באיור 

 המשוש ישרה עם בסיספירמידה הדף? האם ישנה כאן 

או מלמטה? ייתכן ונוכל לראות כאן  להבמבט מלמע

ות אפשריכמובן  ןה אינטרפרטציות הללוקובייה? כל ה

  .ונכונות

 

על מנת לזהות אובייקטים במרחב, המוח האנושי משלים 

.  כך למשל, כאשר אנחנו סרטוטאינפורמציה החסרה ב

(, המוח מעבד את 2רואים תמונה של שולחן )ראו איור 

ת התמונה כתמונה של שולחן המידע ואנחנו מפרשים א

מלבני, למרות שלוח השולחן שבתמונה הוא בצורת 

 מקבילית. 

 רקע תאורטי

ממדיים לתיאור סיטואציות -ים דוסרטוטהשימוש ב

מסתמך על ההנחה הנאיבית  ,ממדיות-גאומטריות תלת

של זיהוי ביותר יכולת גבוהה  תאנושיכי לקוגניציה ה

בנקל אינפורמציה  ,  המאפשרת להשליםתבניות וסינתזה

 ,Gutiérrez)ממד -ממד אל דו-שאבדה במעבר מתלת

1996; Christou, Pittalis, Mousoulides & Jones, 2005 .)

 אולם לומדים רבים אינם מודעים כלל לאבדן המידע,

מייצג אכן  ממדי-הדו סרטוטתחת האשליה שהומצויים 

 Kali (.Parzysz, 1988)ממדי -התלת את האובייקטנאמנה 

& Orion (1996 חקרו )תוךתפיסה של מבנים גאולוגיים מ 

כי סטודנטים רבים ממדיים, ומצאו -דוים סרטוט

מצליחים  אינםמסתמכים אך ורק על מידע חזותי חיצוני, ו

ולבנות ייצוגים  ממדיים-ים הדוסרטוטאת ה"לחדור" 

מ
ה
מ

טי
מ
ת
מ
ה
 
ך
נו
חי
ב
 
ר
ק
ח

 

 מהו האובייקט שבאיור?: 1איור 

 

תמונה של שולחן. למרות שלוח השולחן : 2איור 

שבתמונה הוא בצורת מקבילית, אנחנו מפרשים את 

 התמונה כתמונת שולחן מלבני.
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רצויים. במקביל, בגאומטריה  ממדיים-תלתמנטליים 

תלמידי תיכון רבים כי  ,Bakó (2003)ה מרחבית, מצא

, סרטוטויזואליים בהיבטים  נוטים להסתמך על

ים, כאשר בקובייה דידקטילוגיים  יםהיקשולהתעלם מ

על קו  P -ו  G ,N ,Mם ממקמים את הנקודות שקופה ה

(, למרות שבפועל לא ניתן לדעת א3ישר אחד )ראו איור 

  (. ג3 -ב ו3ים )ראו איור את מיקום הנקודותבוודאות 

נראה כי לקונפליקט שבין היבטים צורניים 

וקונספטואליים של סיטואציה גאומטרית, הקיים 

בגאומטריה במישור, נוסף במרחב גם קונפליקט עם 

 & Widder & Gorsky, 2012; Ferraraהתפיסה הוויזואלית )

Mammana, 2014.) חזותית  תפיסה(perception)  היא

 מתוךהפקת משמעות ארגון ו מודעות,סיגול תהליך של 

מושפע תהליך זה  .(Kirby, 2008) נתונים חזותיים חושיים

קשורים הפנימיים ללומד גורמים מגורמים רבים, חלקם 

 אישיותוביכולות הציפיות מקדים, בידע קודם, בניסיון ב

גורמים בעוד ש(, Arcavi, 2003; Kirby, 2008)של הלומד 

גאומטרית קשורים לבעיה הואחרים חיצוניים ללומד, 

 & Parzysz, 1988; Kali)ת א מוצגיולדרך בה ה העצמ

Orion, 1996; Gutiérrez, 1996; Christou et al., 2005.)  

בהם נתקל  הבנה טובה יותר של המכשולים החזותיים

 ביניהם,האינטראקציה של ו הלומד, של מרכיביהם

גאומטריה העשויה להיות המפתח לשיפור הוראת 

צעדים  כה מורכבת נחוציםתופעה להבנה של  במרחב.

פשוטות,  בצורות גאומטריות ותקטנים וזהירים. התמקד

להגדיל את הסיכוי  עשויהמוכרות לתלמידי התיכון, ה

התופעה. מסיבה זו החלטנו  שליותר  הטוב נהלהב

גון צורות בסיסיות, כבמחקר שלנו בקוביות, וב להתמקד

 י עזר(.)להלן, מבנ ןכלולים בהה ,משולשים ומרובעים

מחקר זה מנסה לבחון את הקושי החזותי הטמון 

, תוך קוביות עם מבני עזרממדיים של -ים דוסרטוטב

ויזואליים המהווים גירויים  היבטיםהתבוננות בשלושה 

( מידע מטעה המופיע 1ראשוניים לתפיסה החזותית: )

( 3) -, וסרטוט( מידע תומך בהבנה המופיע ב2, )סרטוטב

החלק הראשון של המאמר  .סרטוטהאוריינטציה של ה

ויזואליים אלו. החלק  היבטים עוסק בתיאור והבהרה של 

השני מתאר את האופן בו נערך המחקר וכולל גם את 

 תיאור הבנייה של כלי המאפשר השוואה בין הקושי 

החזותי התאורטי לבין הקושי החזותי המתגלה בפועל. 

ות החלק האחרון במאמר דן בתוצאות המחקר ובהשלכ

 אפשריות שלו על ההוראה של גאומטריה במרחב.

 Potentially Misleading מידע מטעה
Information (PMI) 

נועד לתמוך  ,המלווה בעיה בגאומטריה במרחב סרטוט

-בהבנה הנכונה של הסיטואציה הגאומטרית התלת

ממדית המתוארת. למרות זאת, בשל היותו תוצר של 

אינו מתאר במדויק  ממדי -הדו סרטוטהטלה מקבילית, ה

ממדי המקורי, ומכיל מידע גרפי -את האובייקט התלת

 (Potentially Misleadingהעלול להטעות את הלומד

Information - PMI) .( מידע מטעהPMI ) מורכב משתי

 :M -ו Nודות דרכים אפשריות למקם את הנק: 3איור 

 הסרטוט המקורי,.א

 ,M -ו   Nאפשרות למיקום הנקודות.ב

 אפשרות נוספת למיקום הנקודות..ג

 

G 

N 

M 

P 

G 

N 

M 

P 

G 

N 

M 
P 

 

חזותית  תפיסה
(perception) 

היא תהליך של 

מודעות, סיגול 
ארגון והפקת 

 מתוךמשמעות 
 .יםנתונים חזותי

תהליך זה 

מושפע 
מגורמים רבים, 

גורמים חלקם 
פנימיים ללומד 

הקשורים 
קודם, ניסיון ב

מקדים, ידע ב

ציפיות ב
וביכולות 

של  אישיותה
בעוד  ,הלומד

גורמים ש

אחרים חיצוניים 
ללומד, 

קשורים לבעיה ו
הגאומטרית 

ולדרך  העצמ

ת א מוצגיבה ה
 .המרחבית
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החסר ( מידע נכון 1: )יםגאומטרי םמאפייניקטגוריות של 

בשל  סרטוטנוסף לר שא שגוי ( מידע2); סרטוטב

 אם נניח כי, הלדוגמ. מקבילית אל המישורההטלה ה

של קדקוד אחד הרי ש ,קובייה מייצג 1איור ב סרטוטה

)מידע חסר(. יחד עם זאת,  סרטוטאינו נראה בהקובייה 

ישרים דרך קדקוד  של קווים אלומה סרטוטמופיעה ב

, אשר אינה קיימת במציאות )מידע מטעה שנוסף אחר

 . בשל זווית ההתבוננות( סרטוטל

לם, בעיות טיפוסיות בגאומטריה במרחב בביה"ס או

התיכון אינן כה פשוטות, ומכילות לרוב מבני עזר. מבנים 

, ה. כך לדוגמ(PMI)אלו עשויים להוסיף מידע מטעה 

מכילה מידע מטעה  4באיור  'ABCDA'B'C'Dהקובייה 

-הדו סרטוטעשוי להיתפס מתוך ה DB'Bנוסף: המשולש 

אף כי אין זו הדרך  ,'DB = DB))שוקיים -ממדי כשווה

לא  'DBB. יתר על כן, המשולש סרטוטהרצויה להבנת ה

, אף שזו כן הדרך הרצויה סרטוטזווית ב-נראה ישר

  .(DBB' = 90∢)  סרטוטלהבנת ה

 Potentially Helpful Information – מידע תומך
(PHI) 

ממדיים כוללים גם -ים דוסרטוטבנוסף למידע המטעה, 

מך בהבנה, מעורר ויזואליזציה ומזמן מידע חזותי התו

 & Hadas, Hershkowitz)חשיבה דדוקטיבית והסקה לוגית 

Schwarz, 2000. .)( מידע תומךPotentially Helpful 

Information - PHI מורכב מאלמנטים גאומטריים )

אותם חולקים מבני העזר עם הקובייה. למשל, אם נחזור 

ת כי למשולש צלע נוכל לראו 5באיור  'DBBאל משולש 

משותפת עם הקובייה, ובו בזמן, שלושת הקדקודים שלו 

מהווים גם קדקודים של הקובייה. מידע ויזואלי זה, יחד 

עם ידע קודם לגבי תכונות הקובייה, עשוי לעזור ללומד 

חייב  'DBB, להסיק כי משולש סרטוטלהתמצא ב

ואינו יכול להיות  .(DBB' = 90∢) זווית-ישרלהיתפס כ

, גם אם שתי צלעות שלו נראות כשוות שוקיים-ווהש

 . סרטוטבבאורכן 

מוצגת ספירת מספר האלמנטים בהמשך,  1בטבלה 

 (PHI#)ומספר האלמנטים התומכים  (PMI#)המטעים 

. במחקר זה אנו מציעים לבחון 4שבאיור  סרטוטעבור ה

באיזו מידה משקפת האינטראקציה שבין מספר 

ומספר  (PMI#)ים האלמנטים הגאומטריים המטע

, את הקושי (PHI#)האלמנטים הגאומטריים התומכים 

. לצורך זה, חושב היחס סרטוטהחזותי הגלום ב

#PHI/#PMI רוט יעבור הקושי החזותי. פ כמדד מתאים

 .בהמשך 2ניתן למצוא בטבלה  PHI -ו PMIנוסף לגבי 

 נורמטיביים ים נורמטיביים ולאסרטוט

 -ו PMI) סרטוטרי הגלום במעבר למידע הגאומט

PHI), עשויה להוות אף  סרטוטהאוריינטציה של ה

היא מידע ויזואלי המשפיע על התפיסה החזותית 

(Larios, 2003)מרחב בגאומטריה  של . ספרי לימוד

באוריינטציה  רטט צורות גאומטריות מרחביותסל נוטים

יים נבש כמונחותמסוימת, המציגה קוביות "נורמטיבית" 

יתכן י .(6איור ראו ) מנחים אפשרייםארבעה מתוך 

-השימוש באבכי הדבר מכוון, מתוך מחשבה כי דווקא 

 Solso)בהירות, הבנה וחשיבה אפשר לטיפוס מוכר עשוי 

& Raynis, 1979 .) יחד עם זאת, מגמה זו יכולה לעתים

 הצורה להוות קושי חזותי נוסף, ולעכב את זיהוי

-אבהבקנה אחד עם  עולה כאשר זו אינה ,גאומטריתה

 (. Maracci, 2001; Larios, 2003) טיפוס המוכר

 

  קובייה, מהן תכונותיו 'ABCDA'B'C'Dבהינתן כי  :4איור 

 ? 'DBBשל המשולש 

 ו של קובייה נראה לנו מוכר יותר?האם מנח כלשה: 5איור 

 

 מנחים נורמטיביים
 מטפורית:

 "הצמדה לרצפה"

 מנחים לא נורמטיביים
 מטפורית:

 "הצמדה לקיר"

A 

A' 

B' 

D' 

D 

C 

B 

C' 
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 .5באיור  סרטוטעבור ה PHI/#PMI#חישוב היחס . 1 טבלה 

 

במישור קודמים בגאומטריה  מחקרים ממצאי בעקבות

(Maracci, 2001; Larios, 2003; Solso & Raynis, 1988,) 

במרחב, השימוש  הגאומטריהכי גם בהוראת אנו מצפים 

ייצור אצל  ,נורמטיביבמנח ממוקמות הקוביות התכוף ב

דים יתלמ הלומדים דימוי טיפוסי פרוטוטיפי של קובייה.

, עלולים לקוביות המוצגות במנח נורמטיביהמורגלים 

נורמטיביים הם פחות שאינם  יםסרטוטכי  להיווכח

 ים לאסרטוטמוכרים ופחות מובנים. מתוך כך, 

וט של היפוך פש ידי-לנורמטיביים, המושגים בנקל ע

ים הנורמטיביים, יכולים להיות מאתגרים יותר סרטוטה

ים נורמטיביים, אף שבמהלך שינוי האוריינטציה, סרטוטמ

והמידע הגאומטרי  (PMI#)המידע הגאומטרי המטעה 

, נותרו ללא שינוי )איור סרטוט, הגלומים ב(PHI#)התומך 

6.)  

 

 

 

 

 

 

 שאלות המחקר

בקשרי מרחבית קשורות  פיסהות אליזציהאין ספק כי ויזו

ים נלא ניתאשר אולי  ,בין היבטים רבים יםמורכבגומלין 

גישה  עתיםעם זאת, ליחד ק למרכיבים בודדים. ורילפ

לפיכך, הבנה. התבוננות ולאפשר  בכוחהיש  ,פשטנית

עשוי להיות גדול  ולכלשהמ תוך מודעות לאפשרות

שתי השאלות תשובות ל יאתלמצ חתרנומסכום חלקיו, 

 הבאות:

   (PHI)המידע התומך בין קשרי הגומליןהאם וכיצד  .1

את המכשולים  יםמבטא (PMI) המידע המטעהו

הבנה נורמטיבית רצויה של  המקשים עלהחזותיים 

כשהן מוצגות  ,סיטואציות גאומטריות במרחב

  אצל תלמידי תיכון?ממדיים, -ים דוסרטוטבאמצעות 

 יםנורמטיבי יםטוטסרחריגות מיש בכוחן של  האם .2

  ?המרחבית התפיסהעל  להשפיעשל קובייה 

סרטוטמידע נכון החבוי ב   סרטוטמידע שגוי ששונה או נוסף ל 

PMI  

הנגזר מזווית 

ההתבוננות 

 בקובייה

מספר 
הקדקודים 

 החבויים

מספר 
המקצועות 

 החבויים

מספר 
 המשטחים

 החבויים

מספר 
 החיתוכים

 החבויים

מספר 
חיתוכי 

צלעות 

שאינם 
קיימים 

 במציאות

מספר 
הצלעות 

הנראות 

לכאורה 
כמונחות על 

 ישר אחד

מספר 

יחסי 

הצלעות 
שעברו 

 שינוי

מספר 

זוויות 
שעברו 

 שינוי

מקצועות 
מעל 

 משטחים
 

0 0 0 0 1 0 3 1 0 8 

#PMI: 13 

 קדקודים משותפים
מקצועות 

 משותפים
 מיקומים ידועים אלכסוני פאות

מקצועות מאחורי 

יםמשטח  

3 1 1 0 1 

#PHI: 6 

#PHI/#PMI = 0.4602 

 חו של היפוך אנכי כוב: 6איור 

 להפוך סרטוט נורמטיבי ללא נורמטיבי

 ב א
A'  

A 

A 

A'  

B 

B' 

B 

B' 

C 

C C' 

C' 

D' 

D' D 

D 

 

סרטוטים לא 

נורמטיביים, 
המושגים בנקל 

ידי היפוך -על
פשוט של 

הסרטוטים 

הנורמטיביים, 
יכולים להיות 

מאתגרים יותר 
מסרטוטים 

נורמטיביים, אף 

שינוי  שבמהלך
האוריינטציה, 

המידע 
הגאומטרי 

המטעה 
(#PMI)  והמידע

הגאומטרי 

, (PHI#התומך )
הגלומים 

בסרטוט, נותרו 
 .ללא שינוי
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 השערותינו היו: 

יקטן )מספר האלמנטים  PHI/#PMI#ככל שהיחס  .1

 ומספר האלמנטים ,הגאומטריים המטעים יגדל

גאומטריים התומכים יפחת(, כן יגדל הקושי ה

 .סרטוטהחזותי הטמון ב

 קובייהקיומה של תפיסה פרוטוטיפית המייצגת  .2

משמעותיים נוספים בפני קשיים   תעריםב, במרח

 לא סרטוטתלמידים המתמודדים עם הבנת ה

 התואם הנורמטיבי. סרטוטבהשוואה לנורמטיבי, 

 הגיוניתהצעה כנראה  PHI/#PMI#נעיר עוד כי היחס 

קושי ליצור קריטריון השוואתי ל שיש בכוחה ,לנוסחה

כי מביא בחשבון , והוא שוניםה יםסרטוטגלום בהחזותי ה

בין משמרת את היחס תחת הטלה מקבילית, אשר אינה 

, המכנה יהיה חיובי תמיד אורכי צלעות שאינן מקבילות

(#PMI > 0.) 

 כלי המחקר ומהלך המחקר

 פיתוח כלי המחקר

 פיתוח כלי המחקר כלל שלבים אחדים:

אלמנטים גאומטריים, הגלומים  על מנת לגלות אלו .א

גאומטריות ממדיים של סיטואציות -ים דוסרטוטב

( או PMIהקשורות בקוביות, המתפקדים כמטעים )

(, נעזרנו בשלוש מורות מנוסות PHIכתומכים )

ים של קוביות סרטוטב המורות התבוננולמתמטיקה. 

מרכיבים גאומטריים על  הצביעוועם מבני עזר, 

או  ,(PMI)אשר לדעתן הטעו והקשו  ,שונים

 2בלה ים. בטסרטוטבהבנת ה (PHI)תמכו  ,לחילופין

רוט של מרכיבים יניתן למצוא את ההגדרות והפ

 גאומטריים אלו.

עליהם הצביעו  ,על בסיס האלמנטים הגאומטריים .ב

מתמטיקה בתיכון, בהוראת שלוש המורות המנוסות 

. לאחר PHI -ו PMIפיתחנו ותיקפנו שיטה לספירת 

 PHI -ו PMIשהוגדרו המרכיבים השונים של 

עזר, בהן סומנו ים של קוביות עם מבני סרטוטב

המקצועות האחוריים באמצעות קווים מרוסקים, 

משמעית. שיטת הספירה -הושגה שיטת ספירה חד

ים של קוביות עם מבני סרטוט 110תוקפה עבור 

מנוסים  מתמטיקהמורי  20עזר, בקרב קבוצה של 

( )הספירה 93%הספירה הייתה כמעט זהה ) .בתיכון

, עם מקדם ים(סרטוטמן ה 102הייתה אחידה עבור 

kappa  המצביע על מהימנות הולמת בין השופטים

(k =  758 .) 

-ים דוסרטוטלדירוג הקושי החזותי של  בנינו מבחן .ג

(. Problem Difficulty Rating Test - PDRTממדיים )

מבחן זה נבנה במיוחד על מנת לאפשר השוואה בין 

היחס  פי-עלנקבע ההקושי החזותי התאורטי, 

#PHI/#PMI, ים, לבין סרטוטשל הריינטציה והאו

הקושי החזותי בפועל, המשתקף בציונים עבור 

ים סרטוטה 102 -התמקדנו ב .ים אלוסרטוטהבנת 

הנורמטיביים הראשוניים, עבורם הייתה הסכמה 

פי יחס -ים מוינו עלסרטוטמלאה בין הסופרים. ה

#PHI/#PMI  יורד )קושי חזותי עולה(, וחולקו לשש

פריטים כל אחת. בכל אחת  17קבוצות נפרדות, של 

הממוצע,  PHI/#PMI#משש הקבוצות חושב היחס 

 קרוב PHI/#PMI#עבורם היה היחס ים, סרטוטושני 

לממוצע, נבחרו לייצג את הקבוצה ולהיכלל במבחן 

PDRT.  ים ראשוניים, סרטוט 12באופן זה קיבלנו

פריטים נורמטיביים עבור מבחן  12מתוכם חיברנו 

PDRT. 

פריטים הנורמטיביים יצרנו, באמצעות ה 12מתוך  .ד

פריטים לא  12היפוך אנכי של הסרטוטים, 

 PDRTהפריטים שולבו במבחן  24נורמטיביים. 

באופן רנדומלי. המבחן חולק לשני חלקים כדי 

בין פריטים תואמים.  למנוע מהנבדקים השוואה 

ניתן לראות כיצד חושב היחס  3בטבלה 

#PHI/#PMI חן התואמים עבור שני פריטי המב

. כיוון ששני הפריטים נוצרו 7המוצגים באיור 

באמצעות היפוך אנכי, יש להם בדיוק אותם 

ואותם אלמנטים מטעים  PHI)אלמנטים תומכים )

(PMI.) 
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PHI 1 

ון מראש של קדקודי הצורה מיקום נת - מיקום נתון של קדקוד
הגאומטרית החסומה בקובייה, על גבי מקצועות הקובייה, או על גבי 

 אלכסוני פאות הקובייה, כאשר הם אינם מתלכדים עם קדקודי הקובייה.

, 7באיור  Eקדקוד 
לגביו נתון כי הוא 

ממוקם באמצע הקטע 
A’C’. 

PHI 2 

הצורה קדקודי  - קדקודים המתלכדים עם קדקודי הקובייה
הגאומטרית החסומה בקובייה, הנמצאים באותה נקודה בה נמצאים 

 קדקודי הקובייה.

 4באיור  Bקדקוד 

 BB’Dמשותף למשולש 
 ולקובייה.

PHI  3 

צלעות הצורה  - צלעות המתלכדות  עם מקצועות הקובייה
הגאומטרית החסומה בקובייה, המונחות במלואן על מקצועות הקובייה 

 .וזהות להן באורכן
 .4באיור  ’BBהצלע 

PHI  4 
צלעות הצורה  -צלעות המתלכדות עם אלכסוני פאות הקובייה 

 הגאומטרית החסומה בקובייה, המהוות אלכסונים של פאות הקובייה.
 .4באיור  BDהצלע 

PHI 5 
ישרים מקווקווים אשר לכאורה חותכים את  -ישרים מאחורי המשטח 

 המרחבית.המשטח מאחוריו, ותומכים בהתמצאות 
 DCהצלע  המקווקוות 

 .4באיור 
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PMI 1 

 קדקוד המוסתר ע"י נקודה או ישר המונחים מעליו. -קדקודים מוסתרים 
מדובר בקדקודים השייכים לצורה הגאומטרית החסומה בקובייה, או 

נקודות או ישרים המונחים  ידי-על סרטוט, אשר מוסתרים בלקובייה עצמה
 מעליהם.

 הקדקוד הנסתר 
 .1באיור 

PMI 2 

מלא או חלקי, ע"י ישר המונח באופן צלע המוסתרת,  -צלעות מוסתרות 
 מעליה.

צלע של הצורה הגאומטרית החסומה בקובייה, או מקצוע הקובייה עצמה, 
 ר אחר המונח ממש מעליה.יש ידי-עלאשר מוסתרת כולה או חלקה 

באיורים שהוצגו אין 

אלמנטים כאלה. 

דוגמה קיצונית לצורה 
עם אלמנטים 

קובייה מוסתרים היא 
ורטטת כריבוע, סהמ

ולכן במבט מלפנים, 

רוב האלמנטים שלה 
 מוסתרים.

PMI 3 
המוסתר כולו  ,משטח של הצורה הגאומטרית שנוספה – משטח מוסתר

 .או חלקו

PMI 4 
הצטלבות עם צלע הנסתרת  -לבויות מוסתרות של שני ישרים הצט

 באזור החיתוך תוגדר כנסתרת. 
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PMI 5 

חיתוך קטעים אשר לכאורה  - ישרים שנוספו לכאורה  הצטלבויות
, ולא קיים במציאות. אין לספור מקרים שכבר נספרו סרטוטנוסף ל

 בקובייה. PMIישוב במסגרת ח

ההצטלבות בין הישר 
BB’  והישרDC אשר ,

, אולם 4מופיעה באיור 

 אינה קיימת במציאות.

PMI 6 

שתי צלעות  - קטעים הנראים  לכאורה כמונחים על גבי אותו הישר
לא אם הצלע נסתרת  ךאשר נראות לעין )גם אם צלע נראית חלקית א

בין אם יש לצלעות נקודות  באופן מלא(, כמונחות על גבי אותו ישר,
 משותפות ובין אם לא.

 אלומת הישרים 
 .1באיור 

PMI 7 

הכוונה ליחס בגודל  -יחס אורכי קטעים אשר לכאורה השתנה 
הצלעות של הצורה הגאומטרית החסומה בקובייה, כפי שזה נראה לעין 

 במונחים של קטן, גדול או שווה )לא יחס מספרי מדוד(.

 ’DB -ו DBהצלעות  

 .4שנראות שוות באיור 

PMI 8 

זוויות הצורה הגאומטרית החסומה  - זוויות שגודלן לכאורה השתנה
אשר גודלן השתנה במונחים של חדות / ישרות / קהות,  ,בתוך הקובייה

 פי הנראה לעין.-על

שאינה  ’DBB∢הזווית 

 .4נראית ישרה באיור 

PMI 9 
לכאורה חותכים את ישרים רציפים אשר  -ישרים מלפני המשטח 

 המשטח מעליו, ומפריעים להתמצאות המרחבית.
 .4באיור  ’BBהישר 

 ממדי נורמטיבי של קובייה-דו סרטוטב PMI או PHI -. אלמנטים גאומטריים המתפקדים כ2טבלה 
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לדירוג מתוך המבחן  לפריט הדוגמא מציג א8איור 

 . הפריטPDRT)) ממדיים-ים דוסרטוטהקושי החזותי של 

 הקובייה בעלת האוריינטציה הנורמטיבית על בסיסנבנה 

של אלכסון וצלע אמצע הנקודות ינתן בה. 7באיור 

לגבי שאלנו  ,’ABCDA’B’C’Dשל הקובייה  הבסיס העליון

 .ABFE המרובעתכונות 

הפריט התואם המתייחס לקובייה הלא  ב מציג  את8איור 

 השאלות., והמכיל בדיוק את אותן 7נורמטיבית שבאיור 

 

 

 

 

 7ים התואמים באיור סרטוטעבור שני ה PHI/#PMI#חישוב היחס . 3טבלה 
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 נכון/לא נכון היגד נתוני השאלה

 

ABCDA'B'C'D' 

מייצגת קובייה. 
 Eנתון כי הנקודה 

 ,'A'Cהיא אמצע 

היא   Fוהנקודה 
 .'B'Cאמצע  

 ןלא נכו  נכון      B'. עובר דרך הנקודה  AEהישר  א

 שוקיים.-טרפז שווה  ABFEהמרובע   ב
 ________הצלעות השוות הן ____

      נכון  לא נכון 

 זווית.-טרפז ישר  ABFEהמרובע   ג

 הזוויות השוות הן _____________
      נכון  לא נכון 

היא הצלע הארוכה ביותר  AE ד
 .ABFEבמרובע 

      נכון  לא נכון 
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 נכון/לא נכון היגד  נתוני השאלה 

 
 

ABCDA'B'C'D' 

מייצגת קובייה. 
 Eנתון כי הנקודה 

 'A'Cהיא אמצע 

היא   Fוהנקודה 
 .'B'Cאמצע  

 לא נכון  נכון      B'. עובר דרך הנקודה  AEהישר  א

 שוקיים.-טרפז שווה  ABFEהמרובע   ב

 ____________ הצלעות השוות הן
      נכון  לא נכון 

 זווית.-טרפז ישר  ABFEהמרובע   ג

 הזוויות השוות הן _____________
      נכון  לא נכון 

היא הצלע הארוכה ביותר  AE ד

 .ABFEבמרובע 
      נכון  לא נכון 

 שאלון שההבדל היחידי ביניהם הוא המצג של האיור י: שני פריט8איור 

 

 

 PDRT: שני סרטוטים תואמים במבחן 7איור 

A 

B 
C 

D 

A' 

B' 

C' 
E 

F 

D' 

A' 

A 

B 

B' F 

E C' 

C 

D 

D' 

 

 

 PDRT: שני סרטוטים תואמים במבחן 7איור 

A 

B 
C 

D 

A' 

B' 

C' 
E 

F 

D' 

A' 

A 

B 

B' F 

E C' 

C 

D 

D' 

סרטוטמידע נכון החבוי ב   סרטוטמידע שגוי ששונה או נוסף ל 

PMI  

הנגזר 

מזווית 

ההתבוננות 

 בקובייה

מספר 
הקדקודים 

 החבויים

מספר 
המקצועות 

 החבויים

מספר 
המשטחים 

 החבויים

מספר 
החיתוכים 

 החבויים

מספר 
חיתוכי 
צלעות 
שאינם 
קיימים 
 במציאות

מספר 
הצלעות 
הנראות 
 לכאורה

כמונחות על 
 ישר אחד

מספר 
יחסי 

הצלעות 
שעברו 

 שינוי

מספר 
זוויות 

שעברו 
 שינוי

ת ומקצוע
מעל 

 משטחים
 

0 0 0 0 7 0 1 3 2 8 

#PMI: 21 

 מיקומים ידועים אלכסוני פאות מקצועות משותפים קדקודים משותפים
מקצועות מאחורי 

 משטחים

2 2 1 0 1 

#PHI: 6 

#PHI/#PMI = 0.286 

 

 

 

 PDRT: שני סרטוטים תואמים במבחן 7איור 

A 

B 
C 

D 

A' 

B' 

C' 
E 

F 

D' 

A' 

A 

B 

B' F 

E C' 

C 

D 

D' 

 

 PDRTסרטוטים תואמים במבחן  : שני7איור 

A 

B 

C 

D 

A' 

B' 

C' 
E 

F 

D' 

A' 

A 

B 

B' F 

E C' 

C 

D 

D' 
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 אוכלוסיית המחקר

על מנת להתמקד בקשיים ויזואליים הנובעים ממידע 

 ים, ביקשנו להתמקד בתלמידי סרטוטחזותי הטמון ב

רי מיטבי, הן במישור והן במרחב. תיכון בעלי ידע גאומט

תלמידי תיכון בכיתה  180 המתוך כך, כללה האוכלוסיי

יח"ל. כמו כן, רצינו  5י"ב, הלומדים מתמטיקה ברמה של 

להתמקד בתלמידים בעלי תפיסה נורמטיבית של 

קוביות. על מנת לחשוף את התפיסה הקיימת, ביקשנו 

ם , תוך שימוש בקוויקובייה רטטסלמן הנבדקים 

מקוטעים עבור מקצועותיה האחוריים. מאחר ואנשים 

מנטאליים לייצוגים  רטט סקיצות בהתאםסנוטים ל

נתקלו לעתים  בהם דפוסים זכורים, הנבנים מתוך

 ,Solso & Raynis, 1979; Larios) במהלך הלמידה קרובות

לחשוף קיומו של פרוטוטיפ עבור קובייה, (, ציפינו 2003

בהוראת  נורמטיביתההתואם את האוריינטציה 

הגאומטריה במרחב. על מנת למנוע הטיה במחקר, 

רטטו סתלמידים אשר  6נו הסטטיסטיים יהוצאנו מחישוב

קוביות לא נורמטיביות, כך שבסיכומו של דבר מנתה 

 תלמידים. 174 ת המחקראוכלוסיי

 מהלך המחקר

תלמידי תיכון, בעלי תפיסה  174 -הועבר ל PDRTמבחן 

ובייה, הלומדים כולם מתמטיקה ברמה נורמטיבית של ק

יח"ל בכיתה י"ב, ואמורים לפיכך להכיר היטב  5של 

קוביות ומבני עזר המוכלים בהם. שלושה ציונים חושבו 

הפריטים  12 -עבור כל נבדק: ציון ממוצע ב

 הפריטים הלא 12 -הנורמטיביים, ציון ממוצע  ב

ים. הפריט 24נורמטיביים, וציון ממוצע כללי, עבור כל 

 24נערכה השוואה בין הקושי החזותי התאורטי של 

, לבין PHI/#PMI#פי היחס -הפריטים, אשר נקבע על

הקושי החזותי בפועל, כפי שהוא בא לידי ביטוי בציוני 

PDRT  הנבדקים עבור הבנת פריטי  174אותם קיבלו

 לצורך השוואה זו בוצעו ניתוחי שונות וקורלציות. המבחן.

 ממצאים

 יגה סיכום של ממצאי המחקר.מצ 4טבלה 

אשר לשאלת המחקר הראשונה, הממצאים מראים 

ובין הציונים  PHI/#PMI#מתאם גבוה מובהק בין היחס 

ים סרטוט, הן עבור הPDRTבלו הנבדקים במבחן ישק

נורמטיביים, והן  ים הלאסרטוטהנורמטיביים, הן עבור ה

ים. קורלציות אלו תומכות בהשערה סרטוטעבור כלל ה

אחראית לחלק ניכר  PMI -ו PHIהאינטראקציה שבין כי 

מן הקושי החזותי התפיסתי בגאומטריה מרחבית אצל 

לא רק עבור לומדים הניצבים מול  .תלמידי תיכון

ים נורמטיביים, אלא גם עבור לומדים הניצבים סרטוט

בשני המקרים, תומכים  .נורמטיביים ים לאסרטוטמול 

ושי החזותי של ממצאים אלו בהשערה שלנו כי הק

יותר אלמנטים  סרטוטגדל ככל שמוצגים ב סרטוטה

ופחות אלמנטים גאומטריים תומכים,  ,גאומטריים מטעים

 גדל.  #PMI -קטן ו #PHI -ככל ש ,כלומר

סרטוטים  
 נורמטיביים

סרטוטים לא 
 נורמטיביים

כלל 
 הסרטוטים

תוצאות 
  PDRTמבחן 

M = 83.548 
SE = .927 

M = 80.477 
SE = .850 

 

מתאם 

((Pearson  
r = .703 

p < .0001 

r = .543 

p < .0001 

r = .612 

p < .0001 

לבין  PDRTמבחן  ציוניבין  Pearson : מתאמי4טבלה 

 PHI/#PMI#היחס 

בהתייחס לשאלת המחקר השנייה, כפי שציפינו, אכן 

מצאנו כי השימוש הנפוץ במנח הנורמטיבי יצר אצל רוב 

מנטאלי נורמטיבי פרוטוטיפי  רובם של הלומדים דימוי

רטטו ס( 180מתוך  174של הנבדקים ) 97%עבור קוביות. 

קובייה הזהה לייצוג הנורמטיבי של קובייה בספרי 

הנותרים לא הובאו בחשבון בניתוח  3%הלימוד )

הסטטיסטי שלנו(. בנוסף, ניתוח השונות מצביע על 

בפריטים  PDRTהבדל מובהק בין ציוני מבחן 

לבין ציוני מבחן   (M = 83.548, SE = .927)יםהנורמטיבי

PDRT נורמטיביים בפריטים הלא (M = 80.477,) 

SE = .850  ,(F (1,171) = 32.831, p < .001 ,כאשר ציוני 

נורמטיביים נמוכים באופן  בפריטים הלא PDRTמבחן 

  .בפריטים הנורמטיביים PDRTמובהק מציוני מבחן 

(, המצביעות על 4טבלה  )ראו Fisherגם תוצאות מבחן 

הבדל מובהק בין המתאמים המחושבים של היחס 

#PHI/#PMI  ושל ציוניPDRT ים הנורמטיביים סרטוטב

נורמטיביים, תומכים בציפייה ההתחלתית שלנו כי  והלא
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נורמטיביים, אשר אינם תואמים  ממדיים לא-ים דוסרטוט

טיפוס הנפוץ, יוצרים הבדל מובהק בקושי -לאב

 התפיסתי. 

 דיון ומסקנות

מסביר חלק  PHI/#PMI#פי ממצאי המחקר, היחס -על

ניכר של הקושי החזותי אצל תלמידי תיכון המנסים 

ממדיים של קוביות עם מבני עזר. -ים דוסרטוטלהבין 

ממצא חדשני זה חושף את קיומו של דפוס מנטאלי לא 

גירויים חזותיים חיצוניים, ומציב  ידי-עלמודע, הנשלט 

זואליים בפני התפיסה המרחבית, הן אתגרים וי

מעבר למאפיינים וזאת נורמטיבית,  הנורמטיבית והן הלא

האישיים של הלומד. חשיפה זו מגלה כיוון חדש למחקר 

עתידי לגבי גופים נוספים במרחב. על אף הנחיצות של 

מחקר בכיוון זה, הוראת הגאומטריה במרחב יכולה 

כמנבא  PHI/#PMI#להקדים לעשות שימוש מועיל ביחס 

ים שונים למטרות חינוכיות סרטוטקושי חזותי, ולהתאים 

עשויות  סרטוטב PHI#והגדלת  PMI#שונות: הקטנת 

לסייע ללומדים להבין את הסיטואציה הגאומטרית 

 PMI#ממדית ולקדם ויזואליזציה, בעוד שהגדלת -התלת

מטרות פדגוגיות אחרות, ללשמש  ותשויע PHI#והקטנת 

 תהכשר אושל תלמידים, כולת מרחבית בדיקת י ,כגון

רב. בנוסף, ממצאי להתמודדות עם קושי חזותי לומדים 

רור על התועלת שיש ימחקרים קודמים מצביעים בב

-בשימוש בטכנולוגיה, לקידום ההבנה של מבנים תלת

 ,Widder & Gorsky, 2012; Tuvi-Arad & Gorsky) ממדיים

2007; Feng, Spence & Pratt, 2007.) 

משמש כמנבא טוב יותר  PHI/#PMI#היחס , מכל מקום

-ים לאסרטוטעבור מאשר  יםנורמטיביים סרטוטעבור 

של גורם נוסף,  ומעורבות הדבר מצביע על .יםנורמטיבי

 לאים סרטוטבהמרחבית ראייה המשבש את ה

 -את קיומו של אב מאשרים. הממצאים שלנו יםנורמטיבי

 נבדקיםשל הטיפוס המייצג קובייה: רובם המכריע 

 בה פגשו לעתים ,קובייה נורמטיבית רטטו את אותהס

מצד אחד,  גאומטריה במרחב.ה לימודקרובות במהלך 

של מוכרים נורמטיביים  יםסרטוטהתכוף בהשימוש 

קוביות בהוראת גאומטריה מרחבית עשוי לסייע 

קיומו . מצד שני, (Solso & Raynis, 1979)וויזואליזציה ל

, ולעכב החשיבה גמישותב לפגועעלול  של פרוטוטיפ

 ממדי-תלתשל מצב גאומטרי מנטאלית  ומניפולציהזיהוי 

 . (Larios, 2003) נורמטיבי לא סרטוטבהמתואר 

מתוך כך עולות שאלות חשובות כגון: מהו האופן בו 

 ?שלנו המרחבית על התפיסהמשפיעים פרוטוטיפים 

 את קבוצת הפרוטוטיפים ירמתאים להעשיהיה זה האם 

מחקר עתידי ? הוראת גאומטריה במרחבלהמשמשים 

 חשוב אולם, יוכל לספק מענה לשאלות אלו ואחרות,

-ים הדוסרטוטאוריינטציה של הללשים לב כבר כעת 

ממדיים בהוראת 

גאומטריה במרחב, שכן 

משמעות  זה יש לדבר

דידקטית -פדגוגית

שני  דית בכיתה:ימי

 מתבונניםה םתלמידי

דים עלולים להיתקל בקשיים מכיוונים מנוג סרטוטב

 סרטוטב צופה, משום שאחד מהם זה מזה חזותיים שונים

מוזר,  סרטוטמוכר, נורמטיבי, ואילו השני מתמודד עם 

עשויה לעניין לא רק  השלכה זו .(6)איור  נורמטיבי לא

 כך:מעבר ל לאמתמטי, אהבתחום החינוך את העוסקים 

צדדים משני  שביםויהשני רופאים, , נסו לדמיין הלדוגמ

בצילום רנטגן,  בעודם מתבונניםהמטופל,  מנוגדים של

 פרוסקופ במהלך ניתוח ...הלמסך באו 
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על שאלות 

אלו דרוש 

 מחקר נוסף

 

פי ממצאי -על

 המחקר, היחס

בין מספר פרטי 
המידע התומך 

לבין מספר 
פריטי המידדע 

 המטעה
(#PHI/#PMI) 

מסביר חלק 

ניכר של הקושי 
החזותי אצל 

תלמידי תיכון 
המנסים להבין 

-סרטוטים דו

ממדיים של 
קוביות עם מבני 

עזר. ממצא 
חדשני זה 

חושף את קיומו 
וס של דפ

מנטאלי לא 

מודע, הנשלט 
ידי גירויים -על
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ויזואליים בפני 
התפיסה 
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הזדמנויות ללמידת מתמטיקה הנוצרות 

 משילוב הערכת עמיתים בהוראה

       יניב ביטון      

 תקציר

שיטות הערכה הטומנות בתוכן חוקרים רבים טוענים כי 

ם ואת להעריך את עצמ של תלמידים פיתוח מיומנויות

יותר  וקחעשויות לגרום לכך שתלמידים יי עמיתיהם,

מחקרים רבים הוקדשו לבדיקת  לימודיהם.אחריות על 

 ,תרומתם של כלי הערכה חלופית ללמידה. עם זאת

 מעט ידוע על יישום הערכת עמיתים בחינוך המתמטי. 

מטרת המאמר הנוכחי היא להראות כיצד שילובן של 

יוצר  ,בתהליך הלמידהמשימות הערכת עמיתים 

 משמעותית. ללמידה  הזדמנויות

מחקר מתאר  :אשוןהר החלק. שני חלקיםזה  למאמר

נבדקה בו אקדמי בטכניון, -שהתקיים במרכז לחינוך קדם

 ,תרומתן של משימות הערכת עמיתים בקרב סטודנטים

. שיצרו משימות ההערכהמנויות למידה הזד 4וזוהו 

מתאר מהלך של שילוב הערכת עמיתים  :השני החלק

יחידות לימוד במתמטיקה הלומדים  5בקרב תלמידי 

מראה  מחקר שליווה את המהלךוירטואלי. ובתיכון ה

באות  ,כיצד ארבע ההזדמנויות ללמידה שזוהו במחקר

גם בפעילויות הערכת עמיתים בקרב תלמידי לידי ביטוי 

 וירטואלי.ויחידות לימוד במתמטיקה בתיכון ה 5

 מבוא

בתהליך ההערכה תופס  תלמידיםמעורבותם של 

 Peer) הערכת עמיתים לאחרונה מקום בולט בהוראה.

assessment  מתבקשים  הלומדיםבה אסטרטגיה ( היא

להעריך זה את עבודתו של זה.  הערכת עמיתים יכולה 

להתמקד  בהערכת תוצרי משימה ספציפית שבוצעה 

של כל אחד  תוידי פרט או קבוצה, או בהערכת תרומ-על

. Kollar & Fischer, 2010)) מן החברים ללמידה השיתופית

מעצבת או מסכמת, כאשר ולה להיות הערכת עמיתים יכ

הערכת עמיתים מעצבת מאפשרת זיהוי מוקדם של 

 טעויות ותפישות שגויות. 

מחקרים מדווחים על הערכת עמיתים כמשימה ברמת 

וכאסטרטגיה יעילה להעצמת תהליך  ,חשיבה גבוהה

. בנוסף, היא נמצאה ככלי הלמידה ולהגברת המוטיבציה

עידוד האינטראקציות הערכה אלטרנטיבי היעיל לשם 

בין הלומדים עצמם ובין הלומדים למורה. אינטראקציות 

אלו מגבירות את הבנתו של הלומד ביחס לרעיונותיהם 

 & Bedford & Legg, 2007; Black)של הלומדים האחרים. 

Wiliam, 2006; Orsmond et al, 2000; Yanbin & Min, 

2005; Zevenergen, 2001;  2007& נוצר,  אברמוביץ). 

Kollar & Fischer (2010טוענים )  כי שילובה של הערכה זו

 ,לדרכי חשיבה של עמיתיו ףמסייעת ללומד להיחש

ל האופן בו תלמידים אחרים שולהגיע להבנה טובה יותר 

משתמשים. דרך הם ל הטכניקות בהן שו ,חושבים

תהליך זה לומד התלמיד לפתח אחריות בתהליך 

זוכה התלמיד לראות את הלמידה. בהערכת עמיתים 

ובכך להבין  את  ,המשימה מנקודת המבט של מורה

 הערכה.  האופייה של 

שילוב משימות הערכה בלמידת 
מתמטיקה בקרב סטודנטים 

 אקדמי -במרכז  קדם

אקדמי -במרכז לחינוך קדם הראשון, שנערךבמחקר 

(,  נבדקה תרומתן של משימות 2011 )ביטון, 1בטכניון

מידת מתמטיקה. במסגרת המחקר הערכת עמיתים בל

                                                
 

 

 ידי -על לתואר שלישי לימודים במסגרת שנעשה מחקר 1

לחינוך   מהמחלקה ו'קויצ בוריס 'בהנחית פרופ  ,הכותב
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כאשר במהלך  ,שולבו מספר משימות הערכת עמיתים

לעבור  דקות( נדרשו התלמידים 90 -כל משימה )כ

  ארבעה שלבים עיקריים:

 

 

 : ארבעת השלבים של הערכת עמיתים1איור 

 

 

 אישי: באופן הבעיה את פותרים תלמידים :1 שלב 

 באופן הבעיה את לפתור תבקשה תלמיד כל זה בשלב

 דקות, 30 -ל 25 בין היה זה לחלק שהוקדש הזמן. אישי

 לעבודתו הרציונל. זה לזמן מראש תוכננו הבעיות כאשר

 לתלמיד לאפשר היה הבעיה על התלמיד של האישית

 דרך על לחשוב, מורכבותה, לעומקה הבעיה את להבין

 וקשים יותר קשים חלקים לזהות ,הבעיה של הפתרון

 יגיע שהתלמיד מנת על וזאת ,הפתרון במהלך פחות

 את מכיר הוא כאשר( הקריטריונים גיבוש) השני לשלב

, לקשיים לקבוצה עמיתיו את לחשוף ויכול הבעיה

 .הבעיה פתרון בזמן חשב ןפתרון עליה ודרכי, תהיות

 להערכת קריטריונים מגבשים תלמידים: 2 שלב

 בקבוצות לשבת עברו בשלב השני התלמידים :הבעיה

  שרירותית חולקו הקבוצות. תלמידים שלושה-שניים של

 זה התלמיד. בשלב של הלימודית לרמתו התייחסות ללא

 את דרגו, הבעיה להערכת קריטריונים גיבשו התלמידים

 לכל משקל ונתנו ,חשיבותם מבחינת הקריטריונים

לגבש  השיקול לאפשר לתלמידים. וקריטריון קריטריון

 מראש אותם להם לספק את הקריטריונים בעצמם )ולא

 המורה( נבע מהצורך לתת לתלמידים לחשוב ידי-על

 וחשיבותם, וליזום השאלה מרכיבי על לעומק

 סביב התלמידים בין ומתן משא של אינטראקציות

 . הגיבוש תהליך

 בדף כאשר ,דפים ארבעה של מקבץ בלהיק קבוצה כל

 את ולדרג לגבש התלמידים נתבקשו הראשון

טבלה המחולקת לשלוש  הכיל הדף. הקריטריונים

 בדרך שעלו והשיקולים ,משקלו עמודות: שם הקריטריון,

 (.2לקביעתו )איור 

 

 רשימת קריטריונים ודירוגם -: תוצר קבוצתי 2איור 

 

 מצלמות בעזרת תועדו אחריו והבאבמחקר  זה לבש

והאודיו על מנת לאפשר לעקוב אחר השיח בין  וידיאו

  המעריכים.

 של עבודותיהם את מעריכים תלמידים: 3 שלב

 בשלב זה כל קבוצה :אחרות מקבוצות תלמידים

)התלמידים  הקבוצה חברי כמניין עבודות מספר הבליק

. ידעו את שמות התלמידים שאת עבודותיהם העריכו(

 את העריכו יםתלמידה, שרירותית הייתה החלוקה

בשו בשלב יאותם ג הקריטריונים סמך על המשימות

 דף התבצעה על גבי תלמיד כלשל  הערכהה. הקודם

 (.3)איור  תנה בשלב הקודםיטבלה דומה לזו שנ המכיל

 

 בשוי: סטודנטים מעריכים על סמך קריטריונים אותם ג3איור 

 שבויח ולבסוף עמיתיהםעבודות  את העריכו יםתלמידה

 החליטו אותו האחוז פי-על ,תלמידה של הסופי הציון את

 .קריטריון לכל לתת

 

במהלך 
הבדיקה נחשפו 

התלמידים 

לדרכי פתרון 
השונות מאלה 

שפתרו. השונות 
בין הפתרונות 

באה לידי ביטוי 

מצד אחד 
בדרכים 

השונות 
לפתרון,  ומצד 

שני ברמת 
הפתרון 

)למשל, 

פתרונות בהם 
ניכר דילוג על 

שלבים, 
הסברים ועוד(. 

החשיפה 

לדרכים שונות, 
אילצה את 

התלמידים 
לקרוא את 

התרגיל בצורה 

מעמיקה על 
מנת להבין את 

דרך הפתרון 
 .ולהעריך אותו

 

 

 

 ת 

 ת 

פותרים את המשומה באופן  : תלמידים1שלב 

  אישי.

 ת 

מגבשים קריטריונים  : תלמידים2שלב 

  להערכת המשימה.

 מעריכים את עבודותיהם  : תלמידים3שלב 

  של תלמידים מקבוצות אחרות.

מפגש בין מעריכים למוערכים )לא : 4שלב  ת 

  יזום על ידי החוקרים(.
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 בין המפגש :למוערכים מעריכים בין מפגש: 4 שלב

 כפי, צפוי היה כי אם ,יזום היה לא למוערכים המעריכים

 כלוי מוערכים, העבודות בדיקת בסיום: התרחש אמנםש

 עבודתם. מתוך על משוב ולקבל למעריכים לגשת

, התצפיות תוך כדי הפעילות ומצפייה בתיעוד הווידאו

 החלו בו מהרגע החל לזרום החל לעמיתים המשוב

 ניתוח בעזרת. שקיבלו העבודות את לבדוק המעריכים

 תוך למוערכים מסבירים התלמידים, כי הובחן התצפיות

, בעבודות מוצאים הם אותן טעויות על, בדיקה כדי

 לא רישום לגבי שונות והבהרות בציון להורדה שיקולים

 מהמשימות בחלק.  בפתרון פירוט חוסר או ,ברור

 מנת על, המשימה בסיום למורה גם פנו התלמידים

 . והערכתה הבעיה לפתרון הנוגעות שאלות לשאול

ממחקר זה עולה כי משימות הערכת עמיתים מזמנות 

הזדמנויות חשובות ללמידה עבור התלמידים והמורה 

ניתן לראות סיכום עיקרי של ממצאי  4כאחד. באיור 

 .המחקר אשר עסקו בניתוח הלמידה שהתרחשה

 

 

  עמיתיםהערכת של משימת  המשילובהנובעות : הזדמנויות ללמידה 4איור 

 

 סיטואציות של למידה שיתופית

מעריכים ומוערכים דנים על . 3

 ממצאים מהבדיקה

 

מעריכים דנים ביניהם על . 2

פתרונותיהם של המוערכים 

 ומנהלים משא ומתן על מתן ציונים

מבנה  למידה על

מרכיבי הבעיה 

 וחשיבותם.

 כתיב מתמטי: למידה על
 סדר בפתרון,

רמת הפירוט של 
  הפתרון.

 שגיאות: למידה על
סטודנטים לומדים 

משגיאות של עמיתים 
ושגיאות שהם עצמם עשו 

 בעבודותיהם.
 

דרכים שונות  למידה על
 לפתרון בעיות.

 
 

 בין המעריכים למוערכים המעריכים בין

 ניתוח וזיהוי הזדמנויות למידה ביחידות השיח

 

. משא ומתן בדרך 1

לגיבוש ודירוג  

 הקריטריונים

 איתור הוכחות ללמידה שהתרחשה
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 בקרבהערכת עמיתים שילוב 
יחידות לימוד  5תלמידי 

 במתמטיקה

א "תלמידי י 30 –בשנת הלימודים תשע"ה לימדתי כ 

יחידות לימוד. תלמידים  5אשר למדו מתמטיקה ברמת 

 לומדים במסגרת התיכון הווירטואלי. אלו

התיכון הווירטואלי הינו מיזם הפועל משנה"ל תשע"ג 

ח, קרן טראמפ ומשרד החינוך. "בשיתוף פעולה בין מט

להנגיש את לימודי המתמטיקה מטרת המיזם היא 

והפיזיקה ברמה מוגברת לתלמידים הלומדים בבתי ספר 

ר בשל מספ שאין ביכולתם להורות מקצועות אלה,

או מסיבות מצומצם של תלמידים המעוניינים בכך 

הלמידה בתיכון הווירטואלי משולבת בתוך  .אחרות

ומתואמת עם מערכת  ,מערכת הלימודים הפורמלית

השעות של בתי הספר שבהם התלמידים לומדים. 

הקורסים במסגרת התיכון מועברים כקורסים וירטואליים 

רים מקצועיים ידי מו-על ,(fully on lineבאופן מלא )

והפיזיקה(, במבנה של כיתה  )במקצועות המתמטיקה

 וירטואלית. 

מודל הלמידה בתיכון הווירטואלי כולל ארבעה רכיבים 

מרכזיים: שיעורים סינכרוניים במליאה, תרגולים 

בית מנוטרים ללימוד -סינכרוניים בקבוצה קטנה, שיעורי

בוע . ששאינם מקוונים עצמי, מבדקים מקוונים ומבחנים

למידה במתמטיקה של תלמיד בתיכון הווירטואלי כולל 

בין ארבעה לחמישה שיעורים סינכרוניים המתנהלים עם 

מורה, ושני שיעורי תרגול המתנהלים בקבוצות של 

כשניים עד ארבעה תלמידים עם חונך. החונכים הם 

טיקה ומדעים. לצורך הפעלת סטודנטים במקצועות מתמ

שיעורים, ל: תוכן דיגיטלי הכולפותח הווירטואלי  התיכון

בית -עוריימתוקשבות, ש, יישומונים, פעילויות תרגולים

 הידי צוות כתיבה מומח-על. כל החומרים פותחו ומבחנים

 בתחום, בהלימה לתכנית הלימודים. 

ילוב משימות הערכת עמיתים ש
 בהוראה

שילובן של משימות הערכת עמיתים במהלך ההוראה 

  התבצע באופן הבא:

 בחינה שגרתית.ב במהלך ההוראהתלמידים נבחנו 

קשתי את אישורו של אחד ילאחר סיום הבחינה ב

התלמידים לפרסם את פתרון בחינתו בעילום שם לכלל 

 תלמידי הכיתה.

התלמידים נדרשו לענות בזוגות על שאלון הערכה 

)סביבת הקורס( בעקבות   Moodleשנבנה בסביבת 

 לשאלות שהופיעו: ותדוגמאלהלן חשיפתם לבחינה. 

  היית נותן על פתרון שאלה  0-100איזה ציון ביןX? 

 ?מהם השיקולים במתן הציון 

  מה למדת מהערכת השאלה על הפתרון שלך

 )במידה ובחרת לענות על שאלה זו בבחינה(?

 ?מה למדת באופן כללי מהפעילות 

 

פעילות דומה לזו חזרה על עצמה מספר פעמים במהלך 

מיד לאחר בחינת גם התקיימה  כאשר אחת מהן ,השנה

מהפעילות על מנת להפיק תועלת  ,המתכונת הראשונה

 מתכונת נוספת.בחינת לקראת 

במאמר הנוכחי ברצוני להראות כיצד באה לידי ביטוי כל 

 4אשר הוצגו באיור )אחת מההזדמנויות ללמידה 

חומר הלימוד של ששולבו ב (,במשימות הערכת עמיתים

 ודלימ יחידות 5תלמידי  

: למידה על 1הזדמנות ללמידה 
  דרכים שונות לפתרון

במהלך הבדיקה נחשפו התלמידים לדרכי פתרון השונות 

מאלה שפתרו. השונות בין הפתרונות באה לידי ביטוי 

ומצד שני ברמת   ,מצד אחד בדרכים השונות לפתרון

הפתרון )למשל, פתרונות בהם ניכר דילוג על שלבים, 

הסברים ועוד(. החשיפה לדרכים שונות, אילצה את 

התלמידים לקרוא את התרגיל בצורה מעמיקה על מנת 

 להבין את דרך הפתרון ולהעריך אותו.

על דרכים שונות ו ,על מנת ללמוד על הזדמנויות ללמידה

לפתרון עמיתים, ערכתי  לפתרון כתוצאה מחשיפה

לבין פתרון  ,השוואה בין הפתרון שהוצג לתלמידים

 המעריכים עצמם. 
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הפתרון של המוערך לשאלה בחדו"א   מוצגזו  הבדוגמ

  :כפי שניתן לראות התלמיד ענה על(. 5)איור 

נתונה הפונקציה: 
2

ax
f (x)

x 9



 (a>0 

 פרמטר(.

זוגית או  -איקבעו האם הפונקציה זוגית או  .א

 .ןמה תאף אח

אסימפטוטות של  aהביעו באמצעות  .ב

 המאונכות לצירים. f(x)הפונקציה 

הוכיחו כי הפונקציה עולה בכל מקום,  .ג

 רטטו סקיצה של הגרף שלה.סו

נתונה פונקציה נוספת:  .ד
3g(x) bx  (b>0  

 פרמטר(.

הגרפים של שתי הפונקציות נחתכים 

של אחת מהן  x -יעור השש ,בשלוש נקודות

 .1הוא 

של שתי נקודות  X –מצאו את שיעורי ה 

 החיתוך הנוספות.

השטח הכלוא בין שני הגרפים הוא:  .ה

39 12 10
 

.a ,bמצאו את ערכי הפרמטרים 
 

 : שאלה שאת פתרונה העריכו התלמידים5איור 

סעיף ד  ענה על , המוערך6באיור כפי שניתן לראות 

בשאלה, מציאת נקודות חיתוך בין שתי פונקציות, 

 זוגית.-בהסתמך על התכונה של פונקציה אי

 

 : פתרון המוערך שהוצג למעריכים6איור 

 

 הפתרון המקורי של עינתאת ניתן לראות  7באיור 

עינת בחרה לפתור   ,. כפי שניתן לראות)המעריכה(

 ת.  וסעיף זה בעזרת פתרון מערכת משווא

 

  פתרון של עינת )מעריכה( :7איור 

מניתוח ההערכה של עינת  ניכר כי עינת למדה דרך 

  פתרון אחר מזה שהיא פתרה:

 

 

ניכר כי התעמקותם של המעריכים בפתרונות המוצגים 

חשף וללמוד על דרכים יעילות ילפניהם מסייעת להם לה

 יותר או יעילות פחות מהדרך בה הם עצמם בחרו לפתור.

בני, נחשף  ,בדוגמה נוספת ניתן לראות כיצד מעריך אחר

לפתרון שבו התלמיד המוערך צמצם את הפונקציה לפני 

(, וגזר לאחר מכן את הפונקציה 8גזירתה )איור 

. בני לא הבחין באפשרות לצמצום הפונקציה המצומצמת

 (. 9)איור כאשר פתר את השאלה בעצמו. 

 

 

 

 עינת
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  – : פתרון המוערך שהוצג למעריכים8איור 

 פתרון עם פונקציה מצומצמת 

 

 

  – של בני )המעריך(: פתרון 9איור 

 פתרון עם פונקציה לא מצומצמת 

 

 

לאחר החשיפה לפתרון של המוערך בני מציין כי כעת 

בהשוואה הוא מבין שהדרך בה פתר לא היתה יעילה, 

 .להעריךלפתרון אותו נדרש 

 

 

דה  ללמי דמנות  למידה על 2הז  :
  שגיאות

מניתוח השאלון ניתן לראות כי המעריכים אכן זיהו את 

השגיאות בפתרונות אותם העריכו. איתור השגיאות 

שה בעקבות קריאתם הביקורתית של המעריכים וזיהוי נע

 הממוקד של הטעות בעבודתו של המוערך. בדוגמ

עידן נחשף לשגיאה בחישוב השטח  הבאה המעריך

 .(10)איור 

 

 : פתרון המוערך שהוצג למעריכים10איור 

 

 

בהערכת שאלה אחרת למד עידן על שגיאה אותה עשה 

 המוערך:בעצמו מחשיפתו לפתרון 

 

בנוסף היה ניתן להבחין כי תלמידים מאששים את 

הפתרון שלהם דרך צפייה בפתרון עמיתים. כך למשל 

 ,מציין גדי שלא היה משוכנע אם הפתרון שלו היה נכון

הבין שצדק בדרך  ,ולאחר החשיפה לפתרון אותו העריך

 .שפתר

 בני

 עידן

 עידן

 

ניכר כי 

התעמקותם של 
כים המערי

בפתרונות 

המוצגים 
לפניהם 

מסייעת להם 
להיחשף 

וללמוד על 

דרכים יעילות 
יותר או יעילות 

פחות מהדרך 
בה הם עצמם 

 בחרו לפתור.
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בפתרונות   דוגמאות נוספות לזיהוי שגיאות של תלמידים

ניתן  ,ובפתרונות שלהם עצמם אותם נדרשו להעריך

 לראות בדבריהם של טל ושלו:

 

 

 

דה  ללמי דמנות  ב 3הז למידה על כתי  :
י  מתמט

תוך כדי הערכה ניתן לראות כי תלמידים התקשו 

בשל חוסר סדר  ,המוצג לפניהםלהעריך את הפתרון 

ון חסרו פתרון או בשל העובדה שבמהלך הפתרב

חשיפה  או הסברים הנחוצים להבין את הפתרון. ,שלבים

קפה יזו הכניסה את התלמידים "לנעליו של המורה" וש

עבורם את הצורך להקל על "הבוחן" כפי שמתארים אור 

 ותמר בדבריהם:

 

 

ממצאי הערכה שעלו בשאלון, ניכר כי מחשוב לציין, 

תלמידים מבחינים בין נכונות הפתרון לארגון וסדר 

נוספות של הנמקות דוגמאות מספר להלן הכתיבה. 

 מעריכים להורדת נקודות:

 

 

מדוגמאות אלו רואים כי התלמידים נוטים להתייחס 

משוב  לספקומצד שני  ,למצב של חוסר בהירות בפתרון

לפרטים ושלבים הנחוצים במהלך הפתרון,  חיובי

זהו  כנדרש.העשויים לשפר את הפתרון למסודר ומאורגן 

 אכן כוחה של השפה המתמטית: דיוק, פשטות ובהירות.

דה  ללמי דמנות  למידה על 4הז  :
ם בות חשי ו בעיה  בי ה  מרכי

בפעילות זו התלמידים לא נדרשו לכתוב מחוון אך כן 

ניקוד. חלק  נתבקשו לנמק את הסיבות להורדת

מהמעריכים כתבו מחוון ועל פיו בחרו להעריך את 

 הפתרונות. 

זו ניתן לראות את המחוון של מאי ומורן  הבדוגמ 

ומהו הציון אותו החליטו לתת בכל  ,להערכת הפתרון

 קריטריון וקריטריון.

 

בלו הזדמנות לחשיבה יכפי שניתן לראות התלמידות ק

שלא מתאפשר במצבים  דבר ,הבעיהולמידה על מרכיבי 

בהם התלמידים פותרים בעיות דומות בסיטואציות של 

 בסיטואציה של מבחן.  ,לחץ, למשל

 

 שלו

טל

 ניב גדי

 חגית

מאי 

 ומורן

 תמר

 אור

 

מדוגמאות אלו 

רואים כי 

התלמידים 
נוטים להתייחס 

למצב של 
חוסר בהירות 

בפתרון, ומצד 

שני לספק 
משוב חיובי 

לפרטים 
ושלבים 

הנחוצים 
במהלך 

הפתרון, 

העשויים לשפר 
את הפתרון 

למסודר 
ומאורגן 

כנדרש. זהו 

אכן כוחה של 
השפה 

המתמטית: 
דיוק, פשטות 

 ובהירות.
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שילוב למידת עמיתים 
למידת המורה על כהזדמנות ל

  ותלמידי ידע ותפיסות 

נקודת מבט נוספת היא למידת המורה כתוצאה מחשיפה  

הבעיה, האחוז לתפיסותיהם של התלמידים את: מרכיבי 

של  ה)למשל, הדוגמ אותו החליטו לתת לכל קריטריון

מניתוח  ועוד. הניקוד אותו העניקו למוערך ומורן(, מאי

השאלון נמצא כי לעתים התלמידים מייחסים 

ור כאשר בפועל קריטריון זה אמלקריטריונים ערך רב, 

. מקרים אלו עשויים יותרלהיות בעל ערך נמוך הרבה 

 ,פיות בין הערכת המורה בפועלייאום צלהוות בסיס לת

 הערכה.הלתפיסת הלומדים את מרכיבי 

בנוסף, חשוב לתת את הדעת לסיטואציות בהן תלמידים 

עלולים להעריך פתרון שגוי כפתרון נכון ולהפך, פתרון 

ובכך להישאר עם תפיסות שגויות.  ,נכון כפתרון שגוי

 :למשל,

 

להוות הזדמנויות ללמידה סיטואציות אלו עשויות אף הן 

של המורה על תלמידיו, היכן מרגישים תלמידים ביטחון 

ולהתאים את הוראתו  ,או חוסר ביטחון בחומר הלימוד

 בהתאם.

  על-הערכת עמיתים, מבט

מטרת המאמר הנוכחי הייתה להראות הזדמנויות 

תוך כדי עיסוק תלמידים הנוצרות ללמידת מתמטיקה 

 בהערכת עמיתים. 

שתי גישות לשילובה של הערכת עמיתים במאמר הוצגו 

מחקר שנערך בהוראה. גישה ראשונה כפי ששולבה ב

כפי וגישה שנייה  ,אקדמי בטכניון-מרכז לחינוך קדםב

לי בו הנני במסגרת הוראתי בתיכון הווירטואששולבה 

 יחידות לימוד. 5מלמד 

מחקר המבוססים על מחקר רחב היקף שנעשה הממצאי 

כי הערכת נמצא אקדמי בטכניון -במרכז לחינוך קדם

ביניהן  ,עמיתים מזמנת הזדמנויות ללמידה משמעותיות

ות, כתיב מתמטי למידה על: דרכים שונות לפתרון, שגיא

 ומרכיבי הבעיה.

שונה באופייה גישה להערכת עמיתים במאמר זה הוצגה 

אך גם מפעילות זו היה ניתן  ,מזו שיושמה בטכניון

 להבחין בהופעתן של אותן הזדמנויות ללמידה.

 -בהשוואה למחקר אותו ערכתי במרכז לחינוך קדם

בו התלמידים ישבו בקבוצות והשיח הקבוצתי  ,אקדמי

 5 -לבתי בקרב תלמידי היד, במשימות אותן שתוע

הלומדים נדרשו להעריך בזוגות אך לא היה ניתן  ,יחידות

היות ותלמידים אלו  ,לעקוב אחר השיח בין המעריכים

לומדים מתמטיקה ללא מפגשי פא"פ )התיכון 

 הווירטואלי(.

לאפשר לתלמידים לבצע את הערכת  הוא יתרון חשוב

בספרות קיימת תמיכה  העמיתים בקבוצות קטנות. 

הוראת עמיתים. נהוג להאמין כי תלמידים של חשיבות ב

הפותרים במקביל את אותה הבעיה, נתקלים בקשיים 

ומתוך כך הסבריהם לעמיתיהם טובים יותר  ,דומים

וממוקדים יותר בנקודות הקשות להבנה. בנוסף, קיימת 

הטענה כי תלמידים מדברים בשפה אחת הברורה  להם 

שפה בה משתמשים מוריהם. עוד נחקר והוכח יותר מה

כי התרומה בהוראת עמיתים איננה רק למקבל ההסבר 

אלא גם לנותן ההסבר, אשר מבהיר לעצמו נקודות 

שייתכן ולא היה מודע להן לולא הסביר אותן לחבריו 

(Webb, 1991) ,מעבר לאינטראקציות בין המעריכים .

ין מוערכים התרחשו גם אינטראקציות ב ,במחקר הנוכחי

( טוענים כי 2010) Kollar & Fischerלמעריכים. 

הסיטואציה בה מאפשרים למעריכים ולמוערכים 

אינטראקציות תוך כדי ההערכה עצמה, עשויה להוביל 

 ללמידה משמעותית. 

במאמר תוארה פעילות של הערכת עמיתים ששולבה 

ידי התלמידים. סמיכות זו -המבחן על פתרוןד לוסמוך מא

יצרה הנעה וענין מצד התלמידים להתמודד עם 

 שחר

 

התרומה 
בהוראת 

עמיתים איננה 
רק למקבל 

ההסבר אלא 
גם לנותן 

ההסבר, אשר 

מבהיר לעצמו 
נקודות שייתכן 

ולא היה מודע 
להן לולא 

הסביר אותן 

 .לחבריו
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בהשוואה  ,והיוותה פידבק משמעותי עבורם ,המשימה

 .נתינתו כשבועיים לאחר  ידי המורה-להחזרת מבחן על

של מכל האמור לעיל, אולי ניתן  לסכם את יתרונותיה 

דבריו של תלמיד )לאחר בדווקא הערכת עמיתים 

 התנסותו בהערכת עמיתים(: 

 מהצד, המורה של מהצד באמת להסתכל כאילו זה"

 תלמיד בתור כי. המטרה מהי ולראות התרגיל על השני

 באמת לא. הציון את לקבל לבוא הכול בסך המטרה

 בנוי..." הוא איך לך כפתיא

 

 מקורות
 .27-32, 6 על הגובהקלינית.  (. הערכת עמיתים בחינוך הגבוה? דוגמא לגבי הוראה2007אברמוביץ, א., ונוצר, נ. )

 תואר לקראת גמר עבודת. הערכת עמיתים המשולבת בלמידת מתמטיקה במרכז לחינוך קדם אקדמי(. 2011ביטון, י' )
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