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 ידע מורים וביטויו בהוראת חילוק שברים פשוטים
  

 וענת קלמר לב חנה
 

 תקציר
המונח "קונסטרוקטיביזם" רווח בקרב אנשי חינוך רבים. פעמים רבות נקשר מונח זה עם הוראה נכונה, אך 

הידע המתמטי נבנה על לאמיתו של דבר, אין הכוונה לדרך הוראה נכונה, אלא לטבעו של תהליך הלמידה. 
מושתת גם על שימוש במודלים מוחשיים וביצוע הידע ובגילאים הצעירים  ,רעיונות שהלומד מכיריס בס

שומונים ימניפולציות עליהם. בעידן הטכנולוגי חלק מהמודלים המוחשים הם וירטואליים, כמו תוכנות וי
 דינמיים אינטראקטיביים. 

שליטה אלגוריתמית להבנה מושגית, נסקור מאמר זה, מיקודו בהוראת חילוק שברים פשוטים. נבחין בין 
תוך התייחסות לדרישות תכנית  ,ת החילוקלפעולובניית משמעות  ,את הקושי בהוראת שברים פשוטים

מורות, סטודנטיות בשנה  9ידע הפדגוגי של וה הידע המתמטי , נבדקהמתואר במסגרת המחקר הלימודים.
ברים. נבדקו האלגוריתמים שהמורות מיישמות בפתרון בחינוך המתמטי, בנושא חילוק ש Medה לתואר ישני

 וביטויו של ידע זה על דרך הוראתן.  ,ותרגילי חילוק שברים, יכולתן להסביר את נכונות האלגוריתמים הלל
מצאי מנמצא, שהמורות מיטיבות לתאר תהליכי הוראה קונסטרוקטיביסטיים, עם זאת, ניתן ללמוד מ

 ייחסת ליכולת פדגוגית שבאה לידי ביטוי במתן הסברים. המחקר, שקיימת חוליה חלשה המת
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 סקירת ספרות

 הגישה הקונסטרוקטיביסטית

אך,  המונח "קונסטרוקטיביזם" רווח בקרב אנשי חינוך רבים. פעמים רבות נקשר מונח זה עם הוראה נכונה,

לאמיתו של דבר, אין הכוונה לדרך הוראה נכונה, אלא לטבעו של תהליך הלמידה. בבסיס הגישה 

ותפקידו של בית הספר לתמוך בתהליכים  ,ידי הלומד-ההבנה, שהידע נבנה עלקיימת הקונסטרוקטיביסטית 

Pirie & Kieren ,  ;3112; יחיאלי, 3102ידי התלמיד )ליבמן, -והבניית ידע על ,המעודדים למידה משמעותית

וש במודלים מוחשיים עירים  מושתת גם על שימובגילאים הצ ,הידע המתמטי נבנה על בסיס ידע מוכר  (.1992

וביצוע מניפולציות עליהם. בהקשר לתהליך לימוד המתמטיקה, לשילוב בין ההתנסות הפיזית בעצמים ועזרי 

ם ובין התלמידים והמורה, יש השלכות על איכות ואינטראקציות ורבליות בין התלמידים לבין עצמ ,הוראה

ובניית הכללות אליהן יגיעו  ,ועל הסקת מסקנות ,מושגים, על הבנת רעיונות מתמטיים מופשטיםההבנת 

 (.Pirie & Kieren, 1992התלמידים )

הוראה המתוך ראיית החשיבות והבנת המשמעות של תהליך למידה קונסטרוקטיביסטי, נגזרו מאפייני 

סטרוקטיביסטית. למרות ההשפעה הרבה שנודעת להוראה בגישה זו, חשוב לציין שלא ניתן להתייחס קונה

באופן מפורש לטכניקות הוראה ספציפיות. כשמדברים על הוראה המושתתת על עקרונות גישה זו, אנו 

 הוראה, קושרים התנהגות של מורה במהלך ההוראה, עם סביבת למידה התומכתהמתייחסים למאפייני 
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ידי התלמיד, יזמנו לתלמידים -בתהליך הלמידה והבניית הידע. מורים המאמינים בתהליך של הבניית ידע על

מתוך הבנה שאין דרך אחת נכונה לכל. מורים אלה, יזמנו מטלות  ,סביבות למידה עשירות ומגוונות

  Pirie & Kieren, 1997;3102המעודדות קישור וגישור בין נושאים מתמטיים שנלמדו בעבר )ליבמן, 

.(Hanselman, 1992  במאמר זה, נתמקד בקשיים שמציבה הוראת נושא השברים הפשוטים בכלל, והוראת

פעולת חילוק שברים בפרט. מהמחקר שיתואר, ניתן ללמוד על ידע המורים וכיצד ידע זה בא לידי ביטוי בעת 

ן ביצוע פעולת חילוק תוך לבי ,אלגוריתמיתה הוראת חילוק שברים. נבחין בין הוראה המכוונת לשליט

 שענות על הבנת העקרונות המתמטיים. יה

 

 שגיתלעומת הבנה מו אלגוריתמיתשליטה 

פיתוח אלגוריתם, מהווה מרכיב חיוני של המתמטיקה. לאלגוריתם יש יתרון הבא לידי ביטוי בתהליך פתרון 

וקצר. יתרונו של האלגוריתם,  המתאים לכל התרגילים מסוג מסוים. ביצוע האלגוריתם בדרך כלל מהיר

גם חסרונו. לימוד אלגוריתם מקל על  בזאתו ,בביצוע אוטומטי שאינו מצריך חשיבה על משמעות בכל שלב

אם לא נשאלות השאלות ואם לא נעשים חיבורים לידע קודם,  ,אבל לא בהכרח מקושר להבנה ,הגעה לפתרון

(. עובדות ואלגוריתמים, מתקשרים בדרך Gravemeijer & Galen, 2003המובילות ליצירת חיבורים כאלה )

. חלק מהבעיות שבאות לידי ביטוי בהוראה ביצועיתכלל לפעולות כמו תרגול ושינון, במטרה להביא לשליטה 

וכן מיקוד באלגוריתם גם כאשר  ,עקב עומס על זיכרון ההליך ,המכוונת לשליטה אלגוריתמית הינן טעויות

לגנטי שלא דרך האלגוריתם הנפוץ, או כאשר הסיטואציה שונה במעט מהרגיל הסיטואציה מאפשרת פתרון א

פי קמי דומיניק  -(. עלGravemeijer & Galen, 2003; Ashlock, 1994ומצריכה שינוי כלשהו באלגוריתם )

, עשויה אלגוריתמית(, הוראה המכוונת לשליטה Kamii & Dominick, 1998; Hanselman, 1997והנסלמן )

ולמנוע מהם לפתח תובנה מתמטית. מיקוד באלגוריתם, מעודד  ,למידים לוותר על החשיבה שלהםלעודד ת

(, מדגישה את ההוראה Hanselman, 1997זכירת פעולות מבלי להסתמך על תובנה וחוש למספרים. הנסלמן )

לצמצם  כמו: "יש ,המשלבת מונחים טכניים הוראההמכוונת לשליטה אלגוריתמית בפעולת חילוק שברים, כ

מונחים אלה,  .ם לחלק יש לכפול בהופכי"מונה ומכנה", "יש למחוק אפסים מהמחולק ומהמחלק", "במקו

 מהווים תשתית לבלבול ותפיסות שגויות.

, אלא טוענים, שתהליך אלגוריתמיתאנשי החינוך המתמטי אינם שוללים את עצם החשיבות של שליטה 

ובדרך כלל אין ידע אלגוריתמי זה תורם לידע  ,ערך מועטלמידה של האלגוריתם ללא הבנה, הינו בעל 

די התלמיד, באופן פעיל, כתהליך המושתת על י-המתמטי הכללי של התלמיד. ראוי שהאלגוריתם יבנה על

ומתוך "המצאות" אלה,  ,הבנה של מהות הפעולה, באופן שהתלמידים יתנסו ב"המצאות" של דרכי פתרון

 (.  Gravemeijer & Galen, 2003" האלגוריתם )בתיווך מושכל של המורה, "יצמח
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 מבט כללי על הקושי בהוראת שברים פשוטים

הכשרת מורים למתמטיקה, מכוונת לשתי מטרות חשובות: האחת, העשרת הידע המתמטי של הסטודנטים 

והשנייה, העשרת הידע הפדגוגי שלהם אודות דרכי חשיבה של תלמידים בתכנים  ,במגוון תכנים מתמטיים

 (.,Tirosh 3111;3102מתמטיים שונים )וינר, 

וקשה לא פחות להוראה. הקושי נובע ממספר גורמים,  ,נושא השברים הפשוטים, נחשב לנושא קשה ללמידה

וקשיים בפעולות  ,ביניהם: ריבוי המשמעויות של השבר הפשוט, מגוון המודלים המוחשיים להוראתו

 מים.נפרט כל אחד מהגורלהלן חשבוניות בשברים. 

( מנחה להתייחס 3112תכנית הלימודים )משרד החינוך והתרבות,  ריבוי המשמעויות של השבר הפשוט:

לשבר הפשוט במגוון משמעויות: השבר כחלק מיחידת שטח רציפה, השבר כחלק מכמות, השבר כאופרטור, 

שוט טומן משמעויות של השבר הפההשבר כמספר, השבר כמנת חילוק, השבר במשמעות של יחס. ריבוי 

 בחובו בעייתיות, במיוחד אם לא נעשים קשרים בין המשמעויות השונות.

מורים מרבים להדגיש את שלוש המשמעויות: השבר  :השבר הפשוט מגוון המודלים המוחשיים להוראת

והשבר כמספר  ,כחלק מיחידת שטח רציפה, השבר כחלק מכמות )המהווה קישור עתידי לפעולת הכפל(

ובהמשך לפעולות חיבור וחיסור(. דגש מועט מדי ניתן  ,ה בין שברים, לשקילות שברים)המתאים להשווא

שבר את החילוק. מעט תלמידים )כמוהם, סטודנטים להוראה(, רואים למשמעות השבר כמנת 
5

2
  3כמנת  

ט זה כמספר עשרוני, חלקים שווים. עם זאת, כשהתלמידים לומדים לייצג שבר פשו  5 -שלמים מחולקים ל

   (.Clark, Roche & Mitchell, 2008החילוק  כמובנת מאליה ) מתייחסת ההוראה אל פעולת

ולכל  ,לרשות ההוראה עומד מגוון רחב של מודלים ואמצעי המחשה. כל מודל מדגיש טוב יותר משמעות שונה

ואחר טוב למתן  ,בין שבריםאחד חוזקות וחולשות. אחד יתאים יותר ליחסי גודל, לשקילות ולהשוואה 

 (.Clark et al., 2008משמעות לפעולות חשבוניות )

כל אחת מארבע פעולות החשבון בשברים פשוטים, מאגדת בתוכה  קשיים בפעולות עם שברים פשוטים:

מגוון משמעויות ותובנות המכוונות לביצוע האלגוריתם. בסעיף זה נתמקד בפעולת חילוק שברים. 

ודגש  ,הספר היסודי, בדרך כלל, מלווה ברצף הנחיות פרוצדורליות-ת חילוק שברים בביתההתייחסות לפעול

המנחה לכפול את המחולק  ,מועט מוקדש להבנה של התהליך. השימוש הרווח הוא באלגוריתם הסטנדרטי

בהופכי למחלק. ההוראה מתמקדת בביצוע האלגוריתם בעוד ששאלת ה"למה?" במקרים רבים אינה מקבלת 

(. בהתייחס Tirosh, 2000והבנת הפעולה נשארת מעורפלת ) ,ידי הלומד-דרך בנייה מדורגת של הידע על מענה

( Ashlock, 1994(, אשלוק )Tirosh, 2000לחולשתו של אלגוריתם הנלמד ללא דגש על הבנתו, מציגים תירוש )

 מגוון שגיאות הממוינות לקטגוריות המפורטות להלן: ,(Grabber, 1993וגרבר )
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בקטגוריה זו נוכל לראות ביצוע פעולת כפל לאחר היפוך המחולק והמחלק.  ביצוע שגוי של האלגוריתם:

לדוגמה מתוך מחקרה של תירוש:  בתרגיל 
5

3
:

4

1
ולאחר  ,, היו שהפכו גם את המחולק וגם את המחלק

 ההיפוך הכפול ביצעו פעולת כפל:
3

2
6

3

20

3

5

1

4
ידי היפוך המחלק וביצוע -עלאותו תרגיל  . היו שפתרו

רגילים מפעולת חיבור שברים, באופן הבא: הם מכנה משותף בכפל, כפי ש

5
12

60

12

203

3

5

4

1

5

3
:

4

1



 (3111 Tirosh, .) 

:4 בתרגיל
4

1
×14, היו שהסתפקו בהמרת פעולת החילוק בפעולת הכפל: 

4

1
. 

וזיכרון מתעתע של האלגוריתם מאידך,  ,שענות על אלגוריתם מחדיה, שהשילוב בין הנראה מפתרונות אל

 (.,Tirosh 3111הוביל לשגיאות, ללא בקרה הנוגעת להגיון התוצאה )

תלמידים נחשפים לפעולות כפל וחילוק : שגיאות הנובעות מתפיסות ואינטואיציות לגבי פעולת החילוק

טבעיים. השנת הלימודים השנייה. חשיפה זו ממוקדת במספרים במסגרת לימודיהם הפורמליים, החל מ

הכפל בשלבים ראשונים אלה "מגדיל" כל אחד מהגורמים. לגבי חילוק, קיימת הבחנה בין תפקידיהם של 

המחולק, המחלק והמנה. על בסיס ההתנסויות של התלמידים, מתפתחת התפיסה שהמחולק הוא המספר 

והמנה קטנה  ,טנות יותר(, המחלק קטן מהמחולק או שווה למחולקהגדול )אותו ניתן לחלק למנות ק

מהמחולק או שווה לו )הן הכמות השלמה חולקה למנות קטנות או למנה אחת(. עד המפגש עם פעולות כפל 

 ו(, לא עומדת תפיסה זו במבחן האמת המתמטית והיא מעמיקה-וחילוק בשברים פשוטים )בכיתות ה

או בתרגיל חילוק,  ,0 -צופנה, כאשר אחד הגורמים בתרגיל הכפל יהיה קטן משורשיה. התפיסות השגויות ת

. כתוצאה מתפיסות אלה, כשניתנת סיטואציה אשר גורמת לתלמיד להבין 0 -כשהמחלק יהיה קטן מ

ואם התוצאה המתבקשת אמורה  ,יבצע פעולת כפלהוא שהתוצאה אליה עליו להגיע אמורה להיות גדולה, 

לזהות אינטואיציות הנשענות על ידע גם (. ניתן Grabber, 1993יבצע פעולת חילוק )הוא להיות קטנה יותר, 

קודם לגבי חוק החילוף, שאינו מתאים לתרגיל חילוק. מ"טעמי נוחות", תלמיד יחליף מקומם של המחולק 

:21והמחלק, כדי להתאים את התרגיל למודל האינטואיטיבי שתואר לעיל, לדוגמה: 
2

1
  2כי

2

1
:1  .

כמו: "אסור לחלק מונה במונה ומכנה במכנה בחילוק שברים".  ,תפיסות נוספות באות לידי ביטוי באמירות

עדויות לתפיסה שגויה זו, באו לידי ביטוי בקרב סטודנטים להוראת המתמטיקה, כשהתבקשו לפתור תרגילי 

ו סטודנטים להציג שגיאות אפשריות של תלמידים בפתרון (, התבקש,Tirosh 3111חילוק. באותו מחקר )
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התרגיל: 
5

3
:

4

1
 פי תפיסתם של הסטודנטים הייתה-אחת השגיאות האפשריות על ,

5:4

3:1
, כלומר, חילוק 

 ,תמטיסר בידע מומונה במונה וחילוק מכנה במכנה. אלגוריתם זה נכון ותשובת הסטודנטים מעידה על ח

 וקיבעון על ביצוע פעולת חילוק באמצעות כפל בהופכי.

 מבט קוריקולרי על פעולת חילוק שברים פשוטים

חילוק שברים  ,הדרך ציוני מסמךו היסודי הספר לבית במתמטיקה החדשה הלימודים תכנית פי דרישות-על

והשנייה נסמכת על  ,פשוטים נלמד בשתי דרכים, האחת נסמכת על משמעות של חלוקה לחלקים שווים

הדרוג ותהליך תהליך לראות את משמעות חילוק להכלה. בבחינת תהליך ההוראה בספרי לימוד בארץ, ניתן 

הבניית הידע, בדרך להקניית האלגוריתם )כפל בהופכי(. מושם דגש על השלכות המחלק על המנה )המחלק 

ושומר על המחולק כאשר הוא  ,0 -, מגדיל את המחולק כשהוא קטן מ0 -מקטין את המחולק כשהוא גדול מ

התייחסות להרחבת המחולק "למספר נוח", (. בחילוק שברים במשמעות של חלקים שווים יש 0שווה 

:4: , בתרגיללדוגמה
7

1
מרחיבים את המחולק, על מנת לפתור תרגיל זה במשמעות חילוק לחלקים , 

 :שווים
28

1
4:

28

4
4:

7

1
  מחלקים את .

28

4
 קבוצות שוות בגודלן. 2 -ל 

הכלה. תחילה, חילוק מספר שלם בשבר יסודי יה, מסתמכת על חילוק לידרך שנ
3

1
במשמעות של חילוק  6:

להכלה )כמה פעמים 
3

1
(. מכאן אמורה לצמוח התובנה, שחילוק בשבר יסודי שקול לכפל במכנה  2 -מוכל ב 

183×6
3

1
:6  .

3

1
שלמים. בהמשך, מתייחסים  2 -פעמים ב 2והוא מוכל פי  פעמים בשלם, 2מוכל  

, לדוגמה: 0 -לחילוק שלם בשבר שמונהו גדול מ
3

2
 6×2:3, כאן יש לבצע את התרגיל באופן הבא: 6:

9: כלומר
2

3×6

2

3
×6

3

2
:6   ,הסבר: כפי שראינו קודם

3

1
פעמים  2עמים בשלם, והוא מוכל פי פ 2מוכל  

 -מ 3אבל כעת סרגל המדידה שלנו גדול פי  .שלמים 2 -ב
3

1
 , הסרגל שלנו הוא

3

2
ולכן הוא יהיה מוכל מחצית  

 -ממספר הפעמים ש
3

1
כדי לחלק מספר בשבר, יהיה מוכל במחולק. מכאן, אמור התלמיד להסיק, כי: " 

 (.032מפעילים את הכלל של כפל בשבר ההפוך" )ת"ל, עמ' 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/TzyuneiDerech/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/TzyuneiDerech/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/TzyuneiDerech/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/TzyuneiDerech/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/TzyuneiDerech/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/TzyuneiDerech/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/TzyuneiDerech/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/TzyuneiDerech/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/TzyuneiDerech/
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משמעות החילוק להכלה כשמדובר בחילוק שבר בשבר, מוצגת הדרגתית כך: מציגים חילוק שברים בעלי 

מכנים זהים, בהם המונה של המחלק מוכל במונה של המחולק, לדוגמה: 
7

3
:

7

6
רים . מתייחסים למספ

הופכיים, ולכפל של מספרים הופכיים. בהמשך, התלמיד מתבקש לפתור את תרגיל החילוק באמצעות כפל ה

-במספר ההופכי. פעולה זו אמורה להתבצע תוך כדי השוואה עם המנות שהתקבלו באמצעות חישובים בעל

פה, לדוגמה: אם תלמיד ידע לציין שהמנה של התרגיל: 
7

3
:

7

6
 -, מכיוון ש3היא  

7

3
 -מוכל ב 

7

6
פעמיים,  

יבדוק אם באמצעות כפל בהופכי תתקבל אותה התוצאה. דרך מוצעת להצדקת האלגוריתם הוא בשלב זה, 

ידי החלת הכלל האומר שכפל המחלק והמחולק באותו מספר אינו משנה את -של כפל בשבר ההופכי היא על

לדוגמה התרגיל:  המנה.
6

5
:

4

3
ונמשיך , 2 -, נכפול את שני השברים )את המחולק והמחלק( באותו מספר ב

 בחישובים:
5

6
×

4

3
5:6×

4

3
5:)6×

4

3
()6×

6

5
(:)6×

4

3
(

6

5
:

4

3
. 

ולחשיבות של הבניית הידע אודות חילוק  ,מעט ספרי לימוד בארץ ובעולם, מתייחסים לקשיים שתוארו לעיל

את, ניתן לראות בחלק מספרי הלימוד, ייצוגים ויזואליים המאירים את שברים בצורה משמעותית. עם ז

ד ו(, אבל גם כאן, במרבית המקרים, המעבר לאלגוריתם כפל בהופכי מהיר מא0משמעות המנה )ראו איור 

(Cramer, Monson, Whitney, Leavitt and Wyberg, 2010 .) כהמשך ישיר להדגמה המוצגת  3ראו איור

 .0באיור 

 

 

 

 

 

 

             

 

 -וקבוצות,  2שלמים מחולקים לחצאים ויש כאלה  2רואים  0באיור 
9

8
 -ל ותמחולק  

9

2
 2 ויש 

 מתואר מעבר ליישום האלגוריתם. 3באיור   .כאלהקבוצות 

 (221, עמ' Cramer et al, 2010)משמעות המנה  1: איור
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(, המציינת את העובדה, כי 3101בריה של גוברמן )פי תכנית הלימודים, נותן חיזוק לד-עיון בפירוט הנדרש על

תכנית הלימודים אינה מכוונת דייה לעשיית קשרים בין תכנים מתמטיים ועקרונות מתמטיים, ומכוונת ללא 

הכנה מספקת לביצוע אלגוריתמי. לדברי גוברמן, אין דגש ברור על קישוריות בין עקרונות בפעולות בשברים 

פי מסמך תכנית הלימודים, יש התייחסות -בחילוק מספרים טבעיים. כמו כן, עללידע הקודם של התלמידים 

לפרוצדורה של כפל במספר ההפוך, אך חסרה התייחסות למספרים הופכיים, למשמעות כפל מספרים 

 הופכיים, ולקישור פעולה זו לחילוק שברים.

שוטים, תוך עשיית קשרים בפרק הבא, נתייחס בהרחבה לתהליך בניית משמעות לפעולת חילוק שברים פ

 לידע קודם מתחום המספרים הטבעיים.

 בניית משמעות לפעולת החילוק בשברים

ועל הטעויות המאפיינות תלות  ,במקביל למתואר בפרק על קשיים בפעולת חילוק שברים פשוטים

הוראת לטים (, אנו עדים למצבים בהם סטודנ3111; תירוש, ברש, צמיר וקליין, Ashlock, 1994אלגוריתמית )

"במקום לחלק יש לכפול בהופכי", אך נתקלים בקושי כשהם מתבקשים  :המתמטיקה, מיטיבים להצהיר כי

"כי כך למדנו שנכון לחלק שברים".  :להסביר את ההיגיון העומד בבסיס הפעולה. בדרך כלל תשובתם היא

 דם.תשובות אלה, מעידות על ידע פרוצדורלי, אך לא על הבנה המקושרת לידע קו

בפרק זה, נדון במספר גורמים שיש ביכולתם לתמוך בבניית משמעות לפעולת החילוק בשברים, ביניהם: 

וקישורם לאלגוריתם של כפל בהופכי, ייצוג  ,יצירת דרך אישית, התייחסות למשמעויות שונות של חילוק

 והעלאת קונפליקט קוגניטיבי כבונה משמעות. ,ויזואלי

התייחסנו , בפרק על הגישה הקונסטרוקטיביסטית כתומכת בבניית משמעות:יצירת דרך אישית לפתרון 

  לערך הרב בזימון מטלות המעודדות שימוש בהקשרים, תוך הסתמכות על הידע אודות מספרים טבעיים

(Hanselman, 1997)( הבנת החילוק במספרים טבעיים, משמעותית לבניית תובנה בחילוק שברים .Kribs-

Zaleta, 2008ב .)( דרך זו, התלמידים עשויים לפתח הבנה משמעותיתNCTM 2000, p. 219 וורינגטון .)

Warrington, 1997) בדומה להנסלמן, מציגה עדויות רבות של דרכי פתרון אישיות של תלמידים, אשר אינן ,)

 נסמכות על פרוצדורה מוכרת. התלמידים מתבקשים להציג את הדרך שלהם לפתרון ולהסביר את ההיגיון

 (Cramer et al, 2010בר טכני לאלגוריתם ): מע2  איור
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של דרך זו. מסתבר, שהתנסות זו, לא רק מחזקת את ההבנה של התלמיד המסביר, תרומתה רבה לכלל 

(. שני החוקרים, וורינגטון והנסלמן, מייחסים Warrington, 1997התלמידים ולערך הדיון המתמטי העשיר )

ה' לתאר תרגילי תה יחשיבות רבה לקישור משמעותי לידע קודם. וורינגטון מציגה דרכים של תלמידיה בכ

ולהציע פתרונות בדרכים שהתלמידים עצמם בנו ודנו בהן. היא מראה שילדים מסוגלים להגיע  ,חילוק שברים

לפתרון תרגילים כמו 
3

1
:

5

2
, ולהסביר את ההיגיון בדרך שלהם. התלמידים נמצאים בשלב, בו הידע 2

חשיבה ההגיונית. עוד מציינת וורינגטון, שהוראת הפורמאלי חסר, ועל כן אינו מהווה מחסום בפני ה

היא מזיקה  ,פרוצדורות נראית אמנם דרך קלה ומהירה המביאה לשליטה, אך ללא ביסוס מושגי לטווח רחוק

לתלמידים יותר מאשר מועילה. בחלוף הזמן, התלמידים לא יזכרו באיזו פרוצדורה עליהם להשתמש, את 

ה באלגוריתם, עשויה להנציח חוסר ביטחון של תלמידים ביכולתם לחשוב מי להפוך, מתי לצמצם וכד'. שליט

ולנמק באופן מתמטי, וזאת לעומת תלמידים שהתנסו בתהליכי למידה המקשרים ידע קודם ובונים בעצמם 

את הרעיונות המתמטיים. אלה יפתחו ביטחון רב ביכולתם האישית להתמודד עם בעיות חדשות או עם פתרון 

 & Warrington, 1997; Perlwitz, 2005; Newton)אם צעדי האלגוריתם אינם זכורים להם תרגילים, גם 

Sands, 2012). 

פי דרישת תכנית הלימודים -על: חילוק להכלה וחילוק לחלקים - בניית משמעויות לפעולת החילוק בשברים

ילוק להכלה. משמעות וח ,לכיתה ב', יש לשים דגש על שתי המשמעויות של החילוק: חילוק לחלקים שווים

החילוק להכלה, חשובה במיוחד בשלבים בהם ייתקלו התלמידים במצבי חילוק שברים. בתכנית הלימודים 

אין התייחסות מפורשת להשלכות העתידיות של שתי המשמעויות הללו )בהקשר של חילוק שברים(. ניתן 

הספר -יתות הגבוהות של ביתלהניח שמורים מודעים למשמעויות אלה, אך בפועל, מרבית המורים בכ

54:20היסודי, וסטודנטים להוראת המתמטיקה, מציגים סיטואציות של חילוק לחלקים לתרגיל   

(. סיטואציות אלה תואמות את המודל האינטואיטיבי שלהם לחילוק. כשסטודנטים ומורים, 0992)תירוש, 

מתבקשים להציג סיטואציה לתרגיל 
5

2
ולעתים יציינו שלא ניתן לחבר סיטואציה משום  ,, הם מתקשים8:

 -ל 2שלא ניתן לחלק את 
5

2
קבוצות שוות. מודל אינטואיטיבי זה, של חילוק לחלקים שווים, הינו תוצר  

עות של לימוד מצטבר, שמועבר לתלמידים. לא פעם, מורים, עשויים להציג לתלמידים סיטואציה במשמ

הכיתות. כמה כדורים קיבלה כל כיתה?"  2כדורים חולקו באופן שווה בין  52חילוק לחלקים שווים, כמו: "

וכשהתלמידים נתקלים בקושי של זכירת העובדות, התמיכה ניתנת תוך הישענות על החילוק במשמעות של 

ם לבלבול, שכן, אין סיטואציית ?" כפל המשמעויות עלול לגרו52 -נכנס ב 2הכלה, באופן הבא: "כמה פעמים 

ההכלה, מייצגת נאמנה את סיטואציית החילוק לחלקים אשר הוצגה בבעיה. ההבחנה בין שתי משמעויות 
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אלה, והבנת מהות המנה המתקבלת, הינן בסיס להבניית ידע משמעותי בפעולת חילוק שברים פשוטים, ועל 

יות הללו, החל מכיתה ג' ועד להוראת חילוק כן, חשיבות רבה להמשיך ולהציג דוגמאות לשתי המשמעו

 השברים בכיתה ו'.

(, מדגישה Warrington, 1997וורינגטון ) כפל בהופכי:של קישור משמעות של חילוק להכלה עם אלגוריתם 

את החיבור לידע הקודם של התלמידים אודות שתי המשמעויות, טרם המפגש עם חילוק בשבר. היא מבחינה 

:3ק שברים. האחד חילוק שבר במספר שלם, לדוגמה: בשני מצבי חילו
3

1
והשני, חילוק שלם בשבר  

3

1
:3 .

בעוד שהמודל האינטואיטיבי של חילוק לחלקים מתאים לתרגיל הראשון, ותלמיד יכול להציג שליש מהשלם 

מתאים, ולהראות בצורה משמעותית את ולחלקו לשלושה חלקים שווים באמצעות מודל מוחשי או איור 

המנה 
9

1
, כמה פעמים כלומר לתרגיל השני מתאימה סיטואציית חילוק להכלה. ,(2)ראו איור  

3

1
 -מוכל ב 

     . לשם כך יש לייצג שלושה שלמים, ולהציג את כמות הפעמים2

שהשבר 
3

1
 בשלושתם. מוכל 

בשלב מקדים, בודקת וורינגטון, אם התלמידים יודעים להציג 

סיטואציות בשתי המשמעויות לתרגיל חילוק במספרים טבעיים, 

ורק לאחר שהיא מקבלת דוגמה לסיטואציית חילוק להכלה, היא 

יה מציגה את התוכן המתמטי החדש: חילוק מספר שלם לשבר יחידה, המתבסס על יכולתם להציג סיטואצ

והפתרון אליו מגיעים התלמידים  ,של חילוק להכלה. המשמעות לפעולה ניתנת באמצעות סיטואציה סיפורית

הגיוני ורלוונטי. החילוק בשבר יחידה, לדוגמה: 
5

1
, מוביל לתובנה שפעולה זו שקולה לכפל במכנה 3:

)5×3( t, 2015)Sharon & Swarthou)וב לציין שבשלב זה התובנה עדיין אינה מתייחסת לכפל בהופכי, . חש

, אינו בעל נוכחות סימבולית בתרגיל. המשכו של התהליך בהצגת תרגיל  בו המחלק אינו שבר 0שכן המונה 

 יסודי, לדוגמה:
5

2
על הבנת ו ,. הפתרון לתרגיל זה נשען על הפתרון של התרגיל בו המחלק היה שבר יחידה3:

על המנה. התלמיד יכול לקשור פעולה זו עם פעולת כפל  3העיקרון הנוגע להשלכות של הגדלת המחלק פי 

בהופכי. בשלב ראשון יכפול במכנה, על מנת לקבל מנת חילוק בשבר יחידה, ובהמשך יחלק במונה, על מנת 

 להקטין את המנה.

 :  חילוק לחלקים3 איור .
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 & Sharon( וכמוה שרון ושוורצות )(Hanselman, 1997הנסלמן,  הייצוג הויזואלי לבניית משמעות:

Swarthout, 2015 מדגישות את חשיבות הייצוג הויזואלי לכל ,)

סיטואציה במקביל לייצוג הסימבולי. במעבר לחילוק, כשגם 

והמונים  ,המחולק הינו שבר, מוצגים שני שברים בעלי מכנים זהים

 [",1פי המונחים בהם היא משתמשת, הם מספרים "יפים-על

(, המאפשרים שימוש בידע אודות 2)ראו איור  לדוגמה, 

 .)2:6(חילוק מספרים טבעיים 

    

  

ומבין  ,התלמיד קושר בין תרגיל זה לתרגיל חילוק במספרים טבעיים

שעליו לבדוק כמה פעמים 
10

2
 -" בותנכנס" 

10

6
. הדוגמה לעיל, מציגה 

, על מנת לשקף יהויזואלאת האנלוגיה שהתלמיד עושה, בעזרת הייצוג 

את דרך החשיבה שלו. בהמשך, יוצג תרגיל המציב אתגר חדש. המכנים 

אמנם זהים, אך המונים לא מתחלקים "יפה", לדוגמה, 
8

2
:

8

5
)ראו  

כיצד הגיע למנה, לאחר שבדק כמה (. תלמיד אחר מסביר 5איור 

, הוא מגלה הבנה לגבי יהויזואל. בעזרת הייצוג -"נכנסות" בפעמים  

 (.5חצי מהקבוצה. )ראו איור  המשמעות של החלק הנותר. החלק הנותר לדבריו הוא

ידים נשענים על הידע אודות שברים שקולים, ומציגים את יחסי ההכלה בהמשך, כשהמכנים שונים, התלמ

בין המחולק והמחלק. ידע מקושר זה מוביל להכללה, שעל מנת לחלק שבר בשבר, יש לייצג את השברים עם 

מכנה זהה, ואולי התלמידים אף יוכלו "לגלות", שניתן לחלק מונה במונה ומכנה במכנה. מאוחר יותר, סביר 

 (, שדרך זו שגויה.3111תלמידים אלה, לא יטענו כפי שטענו סטודנטיות במחקר של תירוש ואחרים )להניח, ש

ת ומתייחס(  ,3115Schifter, 1998, Perlwitz)שיפטר ופרליץ  קונפליקט קוגניטיבי כבונה משמעות:

דרכי את מתארת  פרליץעל עקרונות הקונסטרוקטיביזם.  תלקונפליקט קוגניטיבי כמנוף ללמידה המושתת

התמודדות עם הקונפליקט שעולה בין הפתרון הו ,פתרון של תלמידי קולג' בבעיית חילוק שלם בשברה

                                                
 בקלות את פעולת החילוק.בהם "מספרים יפים", הכוונה למספרים שניתן לבצע במונח 1 

 

: חילוק שברים בעלי מכנים זהים 3 איור
 (Hanselman, 1997ומונים "יפים" )

: חילוק שברים בעלי מכנים זהים 5 איור
 ומונים שלא מתחלקים "יפה"

4: נמחק
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לבין זה שהתקבל בעזרת ייצוג ויזואלי. הדוגמה הבאה מציגה בעיה  ,שהתקבל דרך שימוש באלגוריתם

  .המעלה קונפליקט בהתייחסות לחלק הנותר

ופרים ציפיות לכריות עבור תצוגת הבית הפתוח. גב' סמית קנתה בכיתת התפירה של גב' סמית, התלמידים ת

יארד של בד עבור הפרויקט. עבור כל ציפית נדרש  01לכיתתה 
4

3
יארד של בד. כמה ציפיות לכריות ניתן  

 לגזור מבד זה?
 

בר בסטודנטים, הם זיהו הסטודנטים התבקשו לפתור את הבעיה, ולהסביר כיצד הגיעו לפתרון. מכיוון שמדו

ויישמו את האלגוריתם של כפל בהופכי והגיעו למנה ,בעיה זו כבעיית חילוק שברים
3

1
הסטודנטים . 13

לתהליכי למידה המבוססים על משמעות. מגוון  םבהתייחס ,התבקשו להסביר את תשובתם במגוון דרכים

מגוון קישורים תוכניים. חלק מהדרכים הובילו לתשובה  האסטרטגיות שהוצגו לפתרון הבעיה, העידו על

וחלק הובילו לתשובה שהציפה את הקונפליקט לגבי  ,שהתקבלה באמצעות האלגוריתם של כפל בהופכי

(. הפתרון המוצג באיור מהווה דוגמה לקונפליקט 2דוגמה הבאה )ראו איור בכמו  ,משמעות החלק הנותר

 שהוביל ללמידה משמעותית.

  

  

  

 

יארדים. חילקה כל יארד לארבעה חלקים, שכן לכל ציפית יש  01אחת הסטודנטיות, הציגה רצועה המייצגת 

להכין 
4

3
הציפיות שניתן להכין.  01יארד של בד. בהמשך הדגישה בצבע שלושה רבעים מכל יארד וציינה את  

אחר כך, קיבצה קבוצות של 
4

3
 -ציפיות נוספות. באמצעות ייצוג זה, הגיעה ל 2 -כך "צברה" בד המספיק לו

 ציפיות. מאחר ונותרה עם משבצת אחת שאינה מספיקה לציפית נוספת, רשמה את התשובה הבאה: 02
4

1
13

לחלק  ,תשתי המנות השונות, יצרו קונפליקט שהוביל לתהליך למידה משמעותי המתייחס לשתי המשמעויו. 

 הנותר כחלק מהיארד וכחלק מהבד לציפית.

, פתרונותל מבעדעל מנת להבטיח שיח מתמטי מפרה, על המורה להיות בעל ידע רחב. להבין את המתמטיקה 

 ללכת עם האינטואיציות, אך לדעת מי מהן נכונה מתמטית ומי שגויה.

 שר לחילוק שברים פשוטים.ונאיר מאפיינים אלה בהק ,בסעיף הבא, נתייחס למאפייני ידע מורה

 

 ((Perlwitz, 2005שמעות החלק הנותר : דוגמה לקונפליקט לגבי מ6 איור
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 מה מורים צריכים לדעת?

(, התייחס לייחודיות ולמורכבות המאפיינת ידע מורה, תוך שימת דגש Shulman, 1986, 1987שולמן )

שולמן התייחס למאפייני ידע מורים  ידע תוכן מתמטי, ידע תוכן פדגוגי וידע קוריקולרי.לשלושה סוגי ידע: 

, פיתחו חוקרים 0922-0921ן לכל מורה בכל תחום. על בסיס מחקריו משנת ידע שנכו ,בהיבט הרחב שלהם

(. האבחנה היא בין Ball, 2010מתחום החינוך המתמטי, את אפיוני הידע הייחודיים למורים למתמטיקה )

 ושלושה מאפייני ידע תוכן פדגוגי. ,שלושה מאפייני ידע תוכן מתמטי

 ידע תוכן מתמטי, כולל:

הכולל ידע מתמטי בסיסי, שאינו  (,(Common Content Knowledge - CCKידע תוכן כללי  .א

 ייחודי למורים.

ידע זה כולל דרכים  (.Specialized Content Knowledge - SCKידע תוכן ייחודי )להוראה( ) .ב

ויכולת לנתח עקרונות מתמטיים  ,להצגת רעיונות מתמטיים, מגוון אלגוריתמים לפעולות חשבוניות

 תמים אלה.בבסיס אלגורי

, הכולל ראיית הקשרים (Knowledge at the Mathematical Horizonידע מתמטי רחב ) .ג

 מתמטיים במבט רחב.

 ידע תוכן פדגוגי, כולל: 

ידע זה כולל  (,Knowledge of Content and Students - KCSידע מתמטי וידע על תלמידים ) .א

פיסות שגויות, אינטואיציות ואנלוגיות היבטים פסיכולוגיים אודות דרכי חשיבה של תלמידים, ת

 המאפיינות ידע בתחומים שונים, שגיאות אופייניות וכדומה.

משלב בין  (,Knowledge of Content and Teaching - KCTידע אודות התוכן בהקשר להוראה ) .ב

כרות מעמיקה עם אמצעי למידה יוידע הוראתי. ידע זה כולל ה ,ידע מתמטי, ידע אודות תלמידים

ובמטפורות שתומכות  ,עשויים לתרום להבנת רעיונות מופשטים, שימוש בשפה מתמטית ברורהה

 בלמידה.

המתייחס לידע אודות כלל התכניות וספרי הלימוד  (,Knowledge of Curriculumידע קוריקולרי ) .ג

 יים.הקיימים בתחום הדעת, למדריכים למורה, למטרות הלמידה, עזרי לימוד מוחשיים ועזרים טכנולוג

 

 מה מורים צריכים לדעת בבואם ללמד חילוק שברים? 
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בהקשר לחילוק שברים פשוטים, נתייחס לדוגמה לתרגיל:  
3

1
:

6

5
נתמקד בביטויו של ידע תוכן ייחודי  .

להוראה וידע קוריקולרי. ידע המורה אמור לכלול יותר מאשר יישום וביצוע הפרוצדורה המתאימה. בדרך 

ובר בפתרון באמצעות כפל בהופכי:   כלל מד
2

1
2

6

15

1

3
×

6

5

3

1
:

6

5
.   

בבסיס שידע התוכן הייחודי להוראה, מחייב ידע הכולל מגוון רחב של אלגוריתמים לפתרון, והמתמטיקה 

כל אלגוריתם. על המורה לדעת מהו בסיס הידע הנדרש לכל אלגוריתם, כפי שניתן ללמוד מהדוגמאות 

 הבאות:

    .א
2

1
2

2

5

3:6

1:5

3

1
:

6

5
 , אלגוריתם זה המציג חילוק מונה במונה ומכנה במכנה, הוצג

(. על המורה לדעת שאלגוריתם זה מושתת Tirosh, 2000כדוגמה לטעות אפשרית של תלמידים )

ולדעת מתי באה לידי ביטוי על משמעות השבר כפעולת חילוק, לדעת שזה נכון מתמטית 

 לגוריתם זה להיות מסורבל.מתי עשוי אוחולשתו של אלגוריתם זה 

    .ב

2

1
2

1

2:5

6:6

2:5

6

2
:

6

5

3

1
:

6

5
 , אלגוריתם זה, מושתת על אותן ההבנות של האלגוריתם

, והוא אפשרי לכל תרגיל 0-הקודם, אלא, שבהרחבה למכנה משותף, יש התייחסות לחילוק ב

 חילוק שברים, גם אם מדובר במספרים שאינם נוחים לחלוקה.

אם נציג תרגיל כמו:  .ג
5

1
:

9

4
, בו המכנה של המחולק אינו כפולה של מכנה המחלק, די אם נרחיב 

את המחולק למכנה שהוא כפולה של מכנה המחלק ונחלק מונה במונה ומכנה במכנה, לדוגמה: 

9

2
2

9

20

5:45

1:20

5

1
:

45

20

5

1
:

9

4
 

ג(, על המורה להיות מודע למצבים בהם הנתונים  -בכל האלגוריתמים שהוצגו לעיל )א, ב ו

המספריים "אינם יפים", ועל אף הנכונות המתמטית, רמת הסרבול הגבוהה, עשויה לחבל בתהליך 

 הבניית הידע, או אולי, להוות זרז בדרך להבניית הידע של אלגוריתם כפל בהופכי.

ה(, מהווים תשתית להוכחת נכונות אלגוריתם החילוק ככפל  -שני האלגוריתמים הבאים )ד ו

 בהופכי.

  .ד

 

5 1 5 1 5 5×3 15 1
: ( ×3) : ( ×3) ×3:1 2

6 3 6 3 6 6 6 2
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נות מתמטיים בבסיס אלגוריתם זה: האחד, מהות הגדלת המחולק והמחלק פי אותו שני עקרו

. חשוב 0 -מספר )יש כמובן להבין על פי מה נקבע גורם ההגדלה(, השני, משמעות החילוק ב

לציין, שכשמדובר בחילוק בשבר יסודי, לא ניתן לקשר זאת עדיין עם אלגוריתם הכפל בהופכי, 

 גוריתם זה חותר לקראת האלגוריתם המוכר ככפל בהופכי.לכן אינו נרשם כך, אך אל

 ה. 

אלגוריתם זה, מוביל להבנת אלגוריתם של כפל 

 בהופכי, וההבנה מדוע יש לכפול בהופכי של המחלק.

 

 ישר באמצעות הפתרון ייצוג לדוגמה כמו חזותיים ייצוגים עם היכרות גם לכלול צריך המורה ידע

 :1 באיור המתואר המספרים

 

 

 

 

 

 של חילוק שברים דוגמה לייצוג חזותי: 1איור 

ייצוג זה מתבסס על ידע בנושא שקילות שברים )
6

2

3

1
 ויכולת להציג על ישר המספרים את מספר ,)

הפעמים שהשבר  
6

5
מכיל את השבר  

3

1
. 

הידע הקוריקולרי, מחייב ידע רחב על תכניות הלימודים, אודות עזרי לימוד, אמצעי המחשה וכלים 

בהישג יד. על המורה לדעת אילו תכנים מתמטיים מהווים בסיס ללמידת הנושא, ובאיזו כיתה שטכנולוגים 

מד כל נושא. יתרה מכך, על המורה להכיר את התכנים המתמטיים שילמדו בעתיד וכיצד הרעיונות נל

המתמטיים בפעולות אלה, יבואו לידי ביטוי בהמשך הלמידה. ידע זה על מגוון מאפייניו, הוא בסיס 

של  ובפיתוח חומרי למידה שיתמכו בהבנה ,לשיקולי הדעת של המורה, בבחירת הדרך להוראה משמעותית

 ,וביכולתו לנהל שיח מתמטי המתייחס לאינטואיציות של התלמידים )הנכונות והשגויות( ,התלמיד

 וביכולתו להבחין בדמיון ובשוני של אסטרטגיות פתרון של תלמידים.

ד בעשור האחרון, מתייחס לאוריינות טכנולוגית של המורה, אליה וידע נוסף התופס מקום משמעותי מא

       נתייחס בפרק הבא.

5 1 5 3 1 3 15 1
: ( × ) : ( × ) 2

6 3 6 1 3 1 6 2
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 שילוב כלים דינמיים ממוחשבים בהוראה ובלמידה

כלים דינמיים ממוחשבים בהוראה ובלמידה, הינם בעלי פוטנציאל לגמישות בהוראה. על מנת שמורים יוכלו 

ולהתאים את הכלים לדרכי חשיבה שונות של  ,לשלב את המחשב בהבניית מושגים ופעולות מתמטיות

 ר להם להיות אורייני טכנולוגיה בחינוך מתמטי.תלמידים, עליהם לרכוש ידע שיאפש

חייב להתייחס לכלים הדינמיים הממוחשבים הזמינים והמשתנים תדיר. כשמדובר  30 -ידע המורה במאה ה

בשילוב מחשבים בהוראה, יש לבחון את מאפייני הידע להם נדרשים המורים. אין עוררין על חשיבותו של 

זה הינו בסיס ליישום נבון של שילוב הטכנולוגיה ויישומי מחשב בהוראה.  ידע תוכן מתמטי וידע פדגוגי. ידע

הוראה טובה המשלבת כלים דינמיים ממוחשבים, חייבת להיות בזיקה לידע תוכן מתמטי וקישורו לידע 

( מכנים ידע (Mishra & Koehler, 2006(. מישרה וקוהלר (Hughes, 2005; Escuder & Furner, 2011פדגוגי 

  (.(Technological Pedagogical Content Knowledge - TPCK : ידע תוכן פדגוגי טכנולוגיזה בשם

לאור סקירת הספרות, בדקנו במחקר זה, מה יודעים מורים על פעולת חילוק שברים, על שילוב כלים 

 וכיצד ידע זה בא לידי ביטוי בעת ההוראה שלהם את הנושא. ,דינמיים

 תיאור המחקר

 קראוכלוסיית המח

השתתפו במחקר במסגרת קורס אקדמי.  ,בחינוך המתמטי Medה לתואר ימורות, סטודנטיות בשנה שני 9

מלמדות מתמטיקה בכיתות הגבוהות של בית הספר היסודי,  ,שנות הוראה 05עד  5כל המורות בעלות ותק של 

 בעלות ניסיון בהוראת חילוק שברים וניסיון בהוראה המשלבת טכנולוגיות.

 מחקרמטרות ה

והשלכותיו על דרכי  ,מחקר זה בודק את הידע המתמטי והידע הפדגוגי של מורים בנושא חילוק שברים

 .. ממטרת המחקר, נגזרות ארבע שאלות המחקרשלהם ההוראה

 שאלות המחקר

 אילו אלגוריתמים מיישמים מורים למתמטיקה על מנת לפתור תרגיל חילוק שברים? .0

 האלגוריתם אותו יישמו?כיצד מורים מסבירים את נכונות  .3

 כיצד המורים מתארים את תהליך הוראת חילוק שברים? .2

 במידה והמורים משלבים טכנולוגיה במהלך ההוראה של חילוק שברים, במה שילוב זה מתאפיין? .2
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 מהלך המחקר

 מחקר זה הינו איכותני ומכיל שני שלבים: שאלון אישי וריאיון בעקבות השאלון.

 .. השאלון כלל שלוש שאלותאישישאלון  - שלב ראשון

 בין המשימות בשאלון האישי לשאלות המחקר קישור: 1 טבלה 

 התאמה לשאלת המחקר המשימה בשאלון האישי

פתרון תרגיל חילוק ביותר מדרך אחת  .0
 ומתן הסבר לכל שלב בפתרון.

המשימה מתייחסת לשאלת המחקר הראשונה הבוחנת ידע 
שברים פשוטים.  תוכן מתמטי של המורות, בנושא חילוק

המורות התבקשו להציג פתרון לתרגיל חילוק שברים, ביותר 
מדרך אחת, מתוך רצון לבחון באילו דרכים המורות ניגשות 

ואיזה ידע הן מביאות לידי ביטוי בדרך  ,לפתרון התרגיל
 הפתרון ובהסבר נכונותו.

תיאור תהליך הוראת נושא חילוק שברים,  .3
מידה עד שלב האלגוריתם המקובל. ב

ובתהליך ההוראה משולבים כלים דינמיים 
 יש לתאר את הכלים ואופן יישומם.

המשימה מתייחסת לשאלות המחקר השלישית והרביעית 
ובוחנת את הידע הפדגוגי של המורות, באמצעות תיאור 

 ומידת השימוש בכלים דינמיים. ,תהליך הוראת חילוק שברים
  

בעקבות הצגת בעיית הציפיות והדילמה  .2
ל קריסטין, המורות התבקשו להסביר ש

ולהציג דרך  ,את הדילמה של קריסטין
 התייחסות לדילמה שהתעוררה.

המשימה מתייחסת לשאלת המחקר השנייה, ובוחנת את 
הידע המתמטי והפדגוגי של המורה, באמצעות סיטואציה בה 

היא נדרשת להסביר את מקור הטעות ולהציע דרך 
 להתמודדות עם הבעיה שהוצגה.

 

תה יריאיון בעקבות השאלון. התשובות לשאלון האישי, היוו בסיס לריאיון. מטרת הריאיון הי - שלב שני

     לחדד את ההבנה שלנו לגבי ידע המורים, לאחר קריאת תשובותיהם לשאלון שניתן בכתב. 

ות אחר במטרה להתחק ,הריאיון, נשאלו שאלות הנוגעות להבנת האלגוריתם אותו יישמו המורותמהלך ב

יה( ולמידת השימוש בהמחשות וכלים יהיכולת הפרוצדורלית וההבנה המושגית )שאלת מחקר ראשונה ושנ

 (. השאלון התקיים כשיח מתפתח. בסיס לריאיון היו השאלות הבאות:2דינמיים )שאלת מחקר 

 האם תוכלי להסביר את דרך הפתרון של התרגיל? .א

 איך את יכולה להיות בטוחה שהתשובה נכונה? .ב

האם במהלך הוראת הנושא את משלבת אמצעי המחשה? אם כן, את יכולה לתאר או להדגים? אילו  .ג

 תוך שילוב אמצעי ההמחשה? תלמידיםשאלות את שואלת את ה

ים תוך שילוב תלמידהאם את משלבת כלים דינמיים? אם כן, אילו? אילו שאלות את שואלת את ה .ד

 הכלים הדינמיים?

דת האפקטיביות של השימוש בכלים או בהמחשות אותן תיארת? האם האם את יכולה להעריך את מי .ה

 לדעתך יש הבדל בין הכלים וההמחשות בבניית ההבנה אצל התלמידים?
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 ממצאים

  בהצגת הממצאים נתייחס לתשובות המורות בשאלון האישי, ולחלק מהשאלות שעלו בעת הריאיון.

לוק של שבר בשבר והתבקשו לפתור את התרגיל בשאלון האישי, המורות קיבלו תרגיל חי בשאלה הראשונה

 ביותר מדרך אחת, תוך הסבר התהליך. השאלה הוצגה כך:

לפניך תרגיל חילוק 
5

2
:

4

3
 .  פתרי את התרגיל ביותר מדרך אחת. הסבירי כל שלב בפתרון.

 תתוארנהו 3בלה בט מוצגותהדרכים  דרכים בהן השתמשו. 2המורות, ניתן ללמוד על  מהפתרונות של

 בהמשך. דרכי הפתרון לא לוו בהסברים הנוגעים לנכונות האלגוריתם. 

 מגוון דרכי הפתרון  :2ה טבל  

  מספר מורות אלגוריתם 
 )אחת טעתה בחישוב( 9 כפל בהופכי 0
מונה במונה ומכנה במכנה וכפל בהופכי חילוק 2  2 
נההרחבה למכנה משותף וחילוק מונה במונה ומכנה במכ 3  5 
 0 הרחבה למכנה משותף וכפל בהופכי 4
 0 הרחבת המחולק וחילוק מונה במונה ומכנה במכנה 5
ויישום  ,ייצוג המחולק והמחלק כמספרים עשרוניים 6

  אלגוריתם של חילוק ארוך
0 

שתי דרכי פתרון, אך כפי שניתן ללמוד מהנתונים בטבלה, בולטת העובדה, לפחות כל אחת מהמורות הציגה 

ידי יישום האלגוריתם כפל בהופכי. מורה אחת, יישמה אלגוריתם זה, אך -כל המורות פתרו את התרגיל עלש

 שגתה במהלך החישוב.

ויישום  ,מורות הציגו דרך פתרון נוספת, הנשענת על הרחבת המחולק והמחלק לשברים בעלי מכנה משותף 5

מתואר בפרק המתייחס ל "מה מורים צריכים  אלגוריתם של חילוק מונה במונה ומכנה במכנה. אלגוריתם זה

 מציג דרך פתרון זו.  2 איור. )ידע תוכן מתמטי( סעיף ב' 02בעמוד לדעת"  

 

 וחילוק מונה במונה ומכנה במכנה 21: הרחבה למכנה משותף 8איור 

 חזרה, כפי שהתבקש ממהלך זה מורה נוספת הציגה דרך דומה, אך במקום לחלק מונה במונה ומכנה במכנה

 .9 איורראו לאלגוריתם המוכר וביצעה פעולת כפל בהופכי. 

 

 וכפל בהופכי 21: הרחבה למכנה משותף 9איור 
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מורה אחת, הסתפקה בהרחבת המחולק 
3

4
על מנת לקבל שבר שקול  01בגורם  

30

40
בו המונה והמכנה , 

 באופן הבא:לקבלת מנה עם "מספרים יפים"  ,ונה במונה ומכנה במכנהמאפשרים ביצוע חילוק מ
30 2

:
40 5

.  

 

 

         

 01. איור )ידע תוכן מתמטי( ג'סעיף אלגוריתם זה מתואר בפרק המתייחס ל"מה מורים צריכים לדעת" 

 ידי מורה.-מתאר דרך זו כפי שנכתבה על

תרגיל בו הן מייצגות בשלב ראשון שני שברים חדשים שהתקבלו כתוצאה מחילוק מונה שתי מורות הציגו 

 יוראומכנה במכנה, ובשלב הבא, חזרו לביצוע תרגיל זה תוך יישום אלגוריתם כפל בהופכי )ראו  במונה 

00(. 

 

 : חילוק מונה במונה ומכנה במכנה ואז כפל בהופכי11איור 

 

ויישמה את אלגוריתם חילוק ארוך של  ,פשוטים כמספרים עשרונייםמורה אחת, ייצגה את השברים ה

 ממחיש את הדרך של מורה זו: 03 איור מספרים עשרוניים.

 

 : ייצוג שברים פשוטים כשברים עשרוניים וביצוע "חילוק ארוך"12איור 

 התבקשו לתאר את תהליך ההוראה שלהן. השאלה הוצגה כך: , המורותבשאלה השנייה

תהליך הוראת נושא חילוק שברים, עד שלב האלגוריתם המקובל. במידה ואת משלבת כלים  תארי את

 דינמיים בהוראה, תארי את הכלים ואופן יישומם.

 : הרחבת המחולק וחילוק מונה במונה ומכנה במכנה10 איור 
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יתה התייחסות לשימוש בהמחשות ויזואליות, בנייה הדרגתית של יידי המורות, ה-עלבתהליכים שתוארו 

 .לימוד האלגוריתם של כפל בהופכיעד רון ומתן מקום לתלמידים להציג דרכי פת ,תהליך ההוראה

 שילוב ציור להמחשת חילוק להכלה .1

 שתי מורות השיבו שהן משלבות ציור להמחשת התרגיל הנתון, באמצעות משמעות של חילוק להכלה.

לדוגמה, בתרגיל 
5

2
:

4

3
מסרטטים 

4

3
של שלם. מסרטטים 

5

2
על אותו שלם ובודקים כמה פעמים  

 "נכנס" המחלק במחולק. הסבר זה היה מילולי ולא לווה באיור ממחיש.

 בנייה הדרגתית של התהליך .2

"התהליך כולל שישה  שלוש מורות הציגו תהליך מדורג, תוך קישור לידע קודם והבניית הידע. לדוגמה:

לוליות, הצגת תרגיל בו המחלק יהיה שבר שלבים: הצגת סיטואציה של חילוק שלמים דרך בעיות מי

יחידה, מעבר לחילוק שלם בשבר כלשהו )במשמעות של חילוק להכלה(, חילוק שבר בשלם )במשמעות של 

חילוק לחלקים(, חילוק שבר בשבר )כשהמכנים קרובים: חצאים ורבעים...( )במשמעות חילוק להכלה( 

 כפל בהופכי(". ולבסוף, חילוק שבר בשבר )תוך יישום אלגוריתם של

 העלאת הצעות תלמידים עד הצגת האלגוריתם .3

אחת המורות, ציינה כי היא נוהגת להציג שאלה מילולית שעניינה חילוק שברים, ומאפשרת לתלמידים 

להתמודד עם פתרונה בדרכים שונות. התלמידים מציגים את הדרכים האישיות שלהם ואז היא מציגה 

 את האלגוריתם המקובל.

תבקשו להתייחס לשילוב אמצעי המחשה פיזיים וממוחשבים, בהוראת הנושא. השאלות הוצגו המורות ה

 כך:

  האם במהלך הוראת הנושא את משלבת אמצעי המחשה? אם כן, את יכולה לתאר או להדגים? אילו

 תוך שילוב אמצעי ההמחשה? תלמידיםשאלות את שואלת את ה

 תוך שילוב  תלמידיםלו שאלות את שואלת את ההאם את משלבת כלים דינמיים? אם כן, אילו? אי

 הכלים הדינמיים?

כל המורות, ציינו שהן משלבות בתהליך ההוראה ציור להמחשת חילוק להכלה, או מציגות את הסיטואציה 

 מספרים.העל ישר 
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המורות תיארו שימוש בסביבות למידה מתוקשבות של "יישומטיקה", "גלים", "אופק" ו"הספרייה 

 Nationalלית של אוניברסיטת יוטה" )הווירטוא

Library of Virtual Manipulatives במהלך .)

הריאיון, אחת המורות הביאה דוגמה לשילוב כלי 

ממוחשב של "יישומטיקה", המציג יישום דינמי של 

ישר המספרים להמחשת חילוק שברים )ראו איור 

 בוחר בתרגיל וצופה בדוגמה דינמית.(.  התלמיד 02

  

 

המורות התייחסו לאפשרות לייצג מודלים שונים של השלם במחשב, לקיום מספר רב של דוגמאות. יחד עם 

זאת, ציינו, שיש חשיבות לסרטוט ידני וכן להנחיה המלווה של המורה. הן התייחסו לעובדה שהמחשב 

 בתהליך. תעל המורה להיות מעורב ,להגיע לתובנות מאפשר לכל תלמיד להתנסות בעצמו, אך על מנת

 במשימה נוספת, המורות התבקשו להתייחס לדילמת החלק הנותר מתוך המאמר של פרליץ

 (3115 ,Perlwitz): 

ירה של גב' סמית, התלמידים תופרים ציפיות לכריות עבור תצוגת הבית הפתוח. גב' סמית פבכיתת הת

 ר הפרויקט. עבור כל ציפית נדרשיארד של בד עבו 11קנתה לכיתתה 
4

3
יארד של בד. כמה ציפיות לכריות   

 ניתן לגזור מבד זה?
 
 את הדילמה של קריסטין. יהסביר 
 כיצד היית מתייחסת לדילמה זאת? יהסביר 
 

מהות כל המורות יישמו פתרון אלגוריתמי )כפל בהופכי( ולאחר הפתרון הוסיפו הסבר. היו שנימקו את 

והיו שהסבריהן היו חלקיים וקשה היה  ,הפתרון הנכון, היו שהציגו אפשרויות המסבירות את פשר הטעות

 .ללמוד על מהות הבעיה מתוך הסבר זה. להלן דוגמאות להסברים

מורה אחת, הסבירה את פשר החלק  היו הסברים שהתמקדו בתשובה שאמורה הייתה להתקבל, לדוגמה:

 היא אמרה: אבל לא הסבירה את מקור הטעות של קריסטין. ,מהמחלק הנותר במונחים של חלק

מוחשית. ההצגה ה"הדילמה נבעה מחוסר התאמה בין התוצאה שקיבלה באמצעות פתרון התרגיל לבין 

החלק שנותר הוא לא 
4

1
 חלקים שמהווים כרית". 2מתוך  0כי הוא  

 : הדגמת פעולת החילוק על ישר המספרים13 איור 

http://nlvm.usu.edu/
http://nlvm.usu.edu/
http://nlvm.usu.edu/
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מורה שנייה, כינתה את המחלק 
4

3
כ"שלם" ואמרה: "השגיאה של קריסטין היא בכך שהחלק הנותר  

הוא שהתקבל 
3

1
כי השלם כאן הוא  

3

3
כי אנחנו צריכים  ,2ולא מתוך  2מתוך  0ולכן החלק שנותר לנו הוא   

לדעת כמה פעמים נכנס 
4

3
כי  ,ריבועים קטנים הם מהווים את החלק השלם 2רד. כלומר, כל יא 01בתוך  

 נשאר לנו ריבוע אחד קטן מתוך השלושה על מנת שנספור אותם כיחידה אחת."

(. המורה לא ניסתה להסביר את הבעיה 02מורה שלישית, התבססה על הציור הנתון בבעיה )ראו איור 

דה: "בספירה קריסטין לא לקחה בחשבון שהחלקים מנקודת המבט של קריסטין אלא הסתפקה בציון העוב

 הלבנים שהשאירה הם חלק מהשלם".

    

 

 

 

 

 

רבעים וכל רבע הוא  2 -מורה רביעית,  הסבירה את הקונפליקט בעצם ההתייחסות למחלק. "המחלק בנוי מ

המשימה היא לבדוק כמה פעמים השבר . שליש של המחלק הזה.... "
4

3
שלמים.  01 -כנס בנ 

4

3
זה כל החלק  

שאני צריכה. ז"א כל 
4

1
 -, ב

4

3
הזה הוא  

3

1
א חלק אחד משלושה חלקים ומהחלק. לכן החלק הנותר ה 

והחלק הזה מהווה 
3

1
" . 

 תיהן להתייחס לדרך החשיבה של קריסטין ולמקור הטעות של קריסטין. להלן דוגמאות:היו שניסו בתשובו

"הדרך שבה הלכה קריסטין דרך נכונה. היא חילקה כל יארד לארבעה חלקים, לקחה כל 
4

3
וספרה אותם  

והגיעה למספר החלקים של 
4

3
ל יחידות ש 2, אחר כך חיברה כל 

4

1
 -ל 

4

3
וספרה אותם ונשאר לה חלק  

4

1

 : הסבר לטעות של קריסטין 14 איור 
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, אבל בעצם ה"שארית" זה לא 
4

1
אלא  

4

1
מתוך המטר )הכוונה ליארד בהקשר לבעיה(. היא צריכה לכתוב 

 -ציפיות ו 02
4

1
 מטר נשאר." 

איך ניתן לראות את ה"שארית" סבירה ההמורה לא 
3

1
 . לטענתה, זה בסדר שהחלק הנותר

4

1
אבל צריך  

לומר 
4

1
 "שארית"ציפיות ו 02מטר )הכוונה ליארד בבעיה המקורית(. במקום לומר שהפתרון הוא  

3

1
ציפית,  

 "שארית"ציפיות ו 02היא אומרת 
4

1
 מטר. 

מורה נוספת, הציעה להוביל את קריסטין, דרך שאלות, ולעזור לה בתהליך הבניית התובנה לגבי החלק 

"אני  והתחברה לתשובה של הילדה. נתנה לה אפשרות בחירה, עם משמעות, להצגת החלק הנותר. ,הנותר

הייתי שואלת אותה: כשחילקת/קיבצת כל 
4

3
ברגע שתרצי ליצור  כקבוצה, כמה חלקים היו לך בכל קבוצה? 

אם נשאר לך חלק אחד, כמה חלקים נוספים את צריכה בכדי  כל פעם קבוצה חדשה, כמה חלקים תצטרכי?

רשמתתך למה לדע מה יהיה לנו במכנה של התשובה? להשלימו לקבוצה שלמה?
4

1
רשמת  ולא  

3

1
ומה היא  ?

אם תרצי להשאיר את תשובתך אפשר להתייחס לתשובה ולכתוב אותה בדרך אחרת.  התשובה הנכונה?

ציפיות שלמות ונשאר לי  02 ות: מתקבלךאפשר לכתוב אותה כ
4

1
קריסטין  מטר. העיקרון הוא להוביל את

 החלק הנותר שמתקבל מחילוק שברים."של להבנה יותר ברורה למשמעות 

לדוגמה: מורה אחת הסתפקה בציון העובדה הבאה: "היא )קריסטין(, לקחה את  ,חלקי הסבר שהציגו היו

ה"שאריות" כשלישים ולא כרבעים. היא התייחסה ל
4

1
ולא ל   

3

1
. 

 02יחידות וחלק הנותר אחת.... וכתבה מתחת לציור: סה"כ  2מורה שניה,  ציירה ציור שמתאר מנייה של 

פעמים 
4

3
מתוך מה. "קריסטין חשבה שהחלק הנותר  0ונשארה יחידה אחת. אין הסבר לגבי החלק הנותר. 

הוא 
4

1
 ושליש". 02תשובה היא ורבע אך למעשה ה 02ולכן כתבה  
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מורה שלישית, לא הסבירה את הבעיה אלא הסתפקה בציון העובדה, שהפתרון של קריסטין לא יוצא כמו 

בתרגיל. היא מציעה תהליך איור להמחשה,  עם זאת, מתעלמת מהעובדה שהבעיה היא לא בהיעדר ציור 

 ממחיש, אלא התייחסות לחלק הנותר מתוך מה.

ושליש. אשתמש  02ורבע, אבל לפי חישוב בעזרת תרגיל יוצא  02אה לה תוצאה של "הדילמה לפי האיור יצ

כך שתראה שנשאר  2, אצור קבוצות של )של קריסטין( בציור שלה
3

1
)על גבי הציור(. לכל כרית השתמשו  

 . אולי ציור זה ימחיש זאת טוב יותר".2-חלקים ולא ב 2-ב

 

 דיון וסיכום

חשיבות בהוראה קונסטרוקטיביסטית, הדוגלת בהבניית הידע הנקודת המוצא למחקר זה, הינה ראיית 

 . ותובנות הנבנות במהלך הלמידה ,ידע קודם של התלמידיםות על וביצוע פעולות חשבוניות המושתת

ותיארנו את הקושי  ,לעומת הבנה מושגית אלגוריתמיתמהותה של שליטה את במאמר זה, סקרנו בהרחבה 

 . בפרטבהוראת שברים פשוטים בכלל ובהוראת פעולת החילוק 

מורה: ידע תוכן מתמטי וידע הל ידע התפיסה המנחה את המחקר היא, שאיכות ההוראה הינה פועל יוצא ש

ובנוסף לאלה, ידע אודות שילוב כלים דינמיים בהוראתו  ,(Shulman, 1986, 1987; Ball, 2010פדגוגי )

Mishra and Koehler, 2006) הלימוד אודות ידע המורות, הינו בסיס לבחינת דרכים להשבחת הידע כמנוף .)

 להוראה קונסטרוקטיביסטית.

והן  ,ע המורות נבדק הן ברמת היכולת הביצועית, דהיינו, מגוון האלגוריתמים לפתרון תרגיליםביטויו של יד

של במתן הסברים אודות העקרונות המתמטיים עליהם נשענים האלגוריתמים. כמו כן, נבדקה התייחסותן 

דרכים שהן באמצעות הפירושים שהן נתנו לתשובה שגויה, ולמגוון ה ,לאינטואיציות של התלמידיםהמורות 

, שימוש באמצעי גם שימוש באלגוריתם המוכר )כפל בהופכי(, כמו ,להבניית הידע הכולל כתמיכההציעו 

 המחשה ויזואליים ויישום כלים דינמיים.

מעיון בממצאי המחקר, ניתן ללמוד על הידע המתמטי והידע הפדגוגי של המורות, מהאופן בו הן התייחסו 

 ימת הסבר תהליך ההוראה של הנושא. ולמש ,למשימת פתרון התרגילים

כל המורות פתרו את תרגיל החילוק בשאלון, תוך יישום האלגוריתם של כפל בהופכי. כל אחת מהן הציגה 

פתרון בדרך נוספת, אך חשוב לציין, שהצגה זו הייתה לאחר שהקדימו ופתרו את התרגיל באמצעות 

ה על התרגיל הנתון, כשייצגו את התרגיל באמצעות האלגוריתם המוכר. שתיים מהפותרות, ביצעו מניפולצי

תהליך, חזרו לאלגוריתם השברים חדשים, שהתקבלו ממנת חילוק המונים וחילוק המכנים, אך בסיכומו של 

 (. 00המוכר )ראו איור 
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המורות התבקשו ללוות בהסבר כל שלב בפתרון, אך כפי שניתן ללמוד מטבלת דרכי הפתרון, דרכי הפתרון 

 בהסברים.  לא לוו 

 Specialized) ,ניתן ללמוד ממגוון הפתרונות שהמורות הציגו, ביטוי חלקי לידע תוכן ייחודי )להוראה(

Content Knowledge - SCK  שכן, הוצגו דרכים שהן מעבר לדרכים המוכרות, אך לא באה לידי ביטוי ,)

 היכולת לנתח עקרונות מתמטיים בבסיס אלגוריתמים אלה. 

 בו להציג ידע פדגוגי הכולל ידע מתמטי וידע על תלמידיםהמורות היטי

 (Knowledge of Content and Students - KCSו ,) ידע אודות התוכן המתמטי בהקשר להוראה כן

(Knowledge of Content and Teaching - KCT ידע פדגוגי זה, בא לידי ביטוי כשהתבקשו לתאר במילים .)

כרות עם יהתייחסותן לאסטרטגיות הוראה והאת ת. ידע זה כלל בין השאר, את תהליך ההוראה בו הן נוקטו

 העשויים לתרום להבנת רעיונות מופשטים.  המחשהאמצעי 

חשוב לציין, שהמורות התייחסו לשילוב איור להמחשת הפתרון, לקישור לידע קודם של התלמיד אודות 

 אציה חילוק שברים, טרם לימוד האלגוריתםואף לחשיבות מתן מקום לתלמיד בהתמודדות עם סיטו ,חילוק

הציגו בסיס להוראה בגישה קונסטרוקטיביסטית, אלא, שתיאורים . ניתן לראות בדרכים ששל כפל בהופכי

אלה היו תיאורטיים. לדוגמה, המורות דיברו על  האיור ככלי להמחשת התרגיל 
5

2
:

4

3
 להציג, על מנת 

עם זאת, ניתן לשער שאם היו מלוות את ההסבר באיור אך  ,יפה רעיוןבמחולק.  כמה פעמים "נכנס" המחלק

ממשי, היו נתקלות בקושי, שכן בחילוק שברים ספציפיים אלה, קשה להסיק מהאיור לגבי המנה המדויקת. 

 .3או בערך  3 -ל 0בין שהיא תובנה חשבונית המתייחסת למנה  הואכל שאפשר ללמוד מהאיור 

כרות עם דרישות ילהניתן לראות בכך עדות  .החילוקפעולת להוראת מדורגים ציגו שלבים שלוש מהמורות ה

פי הספרות שסקרנו. הדגש בתהליך שתואר, היה -והתייחסות לתהליך הוראה המומלץ על ,תכנית הלימודים

דע על "יישום אלגוריתם כפל בהופכי". בשיח המורות הושם דגש רב על תהליך הבניית ההוראה על בסיס י

עם זאת, שיח מפורש אודות מקומם של רעיונות התלמידים בתהליך הבניית הידע,  , אךקודם של התלמידים

לא בא לידי ביטוי באופן מפורש. בשיח המורות, לא הייתה התייחסות, למתן אפשרות לתלמידים להציג דרכי 

תהליך, איך התלמידים מגיעים ולעידוד מתן הסברים. כמו כן, לא ניתן היה ללמוד מתיאור ה ות,פתרון אישי

 ,.Cramer et alלתובנה אודות יישום אלגוריתם זה. עובדה זו תואמת את המתואר אצל קרמר ושותפים )

, אודות המהירות במעבר ליישום האלגוריתם של כפל בהופכי. גם כשהמורות 3באיור  מת( ומודג2010

יח שלהן, על מכוונות להנחלת האלגוריתם מתארות תהליך של הבניית משמעות לפעולה, ניתן ללמוד מהש

 של כפל בהופכי ופחות על המשמעות של פעולה זו.  

חוליה חלשה בידע הפדגוגי של המורות באה לידי ביטוי לאור התייחסות לדילמת החלק הנותר, שהוצגה 

ית שגויה . בבעיה זאת, נבדקה התייחסות המורות לתשובה אינטואיטיב(Perlwitz, 2005)במחקרה של פרליץ 
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של תלמידה )קריסטין(, הרושמת: 
4

1
הבנה הנוגעת למשמעות החלק הנותר. הדילמה -, בעקבות אי13

מתעוררת בעקבות יישום האלגוריתם של כפל בהופכי, המוביל לתשובה שונה
3

1
13 . 

התשובה הנכונה ש לכךקו בהסבר חלק מהמורות הסתפקו בציון העובדה שהתלמידה טעתה. חלקן הסתפ

היא 
3

1
תשובתה באמצעות הסבר "שכלאת . אחת המורות, ניסתה ללוות 13

4

1
הוא 

3

1
מהמחלק". ניתן 

ורות ללמוד על ההבנה של המורה לגבי הטעות, אך לא ניתן ללמוד מאמירה זו על תובנה פדגוגית. אחת המ

ציפיות ועוד  02 -ערכה שינוי בנוסח התשובה באופן הבא: "מדובר ב
4

1
מטר. תשובה זאת נכונה מבחינת 

המשמעות והדגש לכמות הציפיות והחלק הנותר, אך כמובן, אין זו המנה העונה על השאלה הנוגעת למספר 

ה תהליך אפשרי של שיח, שמטרתו הבניה תתווהולתלמיד  כיוונההציפיות. מכל המורות, מורה אחת בלבד, 

 ידי התלמיד.-של משמעות החלק הנותר על

מרבית המורות נוהגות לשלב את הטכנולוגיה במהלך ההוראה, ואף תיארו מספר כלים דינמיים בהם הן 

עושות שימוש. המורות התייחסו לכלים אשר המכנה המשותף להם, שהכלי הוא זה המנהל את הפעולה ואת 

הן לא העלו אפשרות לבניית עצמית של כלי דינמי, בו התלמיד והמורה דומיננטיים והם  ליך הלמידה.תה

אלה המכוונים את תהליך הלמידה. המורות התייחסו לעובדה שהמחשב מאפשר לכל תלמיד להתנסות 

 בעצמו, עם זאת, חשובה ההנחיה המלווה של המורה. 

 ,על הידע המתמטי ,וון הרבדים הנוגעים להוראת חילוק שבריםבאור ששפך על מג ,היא של מאמר זהתרומתו 

על מורכבותם. לידע זה השלכות הנוגעות לתהליך ההוראה וליכולת הניווט של ווהידע הפדגוגי של המורים, 

שענות על יהמורה בדרך להקניית האלגוריתם ה"מוכר והבטוח", אך גם אלגוריתמים פחות מוכרים, תוך ה

התלמידים. ניתן ללמוד ממחקר זה על מודעותן ויכולתן של משתתפות המחקר, בבניית בסיס ידע קודם של 

תהליכי הוראה קונסטרוקטיביסטיים, אך גם לזהות ביכולת זו, את החוליה החלשה הכרוכה בהצגת 

הסברים המתייחסים לתפיסה שגויה של תלמיד. המסר של מחקר זה, בחשיבות העמקת הידע המתמטי של 

ובקישור ההדוק לידע הפדגוגי הכולל  ,וח מאפייני הידע שבאים לידי ביטוי בכל דרך פתרוןהמורים, בנית

התייחסות לאינטואיציות ולשילוב נבון של כלים דינמיים ממוחשבים בהוראה ובלמידה, תוך העלאת רמת 

 מעורבות המורה בבניית כלים אלה. 

 להיזהר בהכללות הנובעות מהממצאים. מורות ולכן יש  9חשוב לציין שמחקר זה נערך על קבוצה של 
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