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היזמה למחקר יישומי בחינוך

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים נוסדה בשנת 1959. חברים בה כיום 96 מדענים ומלומדים ישראלים 
מטרותיה  כי  קובע  תשכ״א–1961,  למדעים,  הישראלית  הלאומית  האקדמיה  חוק  הראשונה.  המעלה  מן 
לייעץ לממשלה בענייני מחקר ותכנון מדעי בעלי  ולקדם פעילות מדעית,  ומשימותיה העיקריות הן לטפח 
בגופים  הישראלי  המדע  את  לייצג  לארץ,  בחוץ  מקבילים  גופים  עם  התקשרויות  לקיים  לאומית,  חשיבות 

ובאירועים מדעיים בינלאומיים ולהוציא לאור כתבים שיש בהם כדי לקדם את המדע.

היזמה למחקר יישומי בחינוך הוקמה במטרה להעמיד לרשות מקבלי ההחלטות ידע מדעי עדכני ומבוקר העשוי 
לסייע להם במאמציהם לשפר את הישגי החינוך בישראל. נושאים שבהם עוסקת היזמה נובעים משאלות של 
מקבלי החלטות ונקבעים בעקבות התייעצויות עם בכירים במשרד החינוך ועם בעלי עניין נוספים. היזמה 
פועלת בעיקר באמצעות ועדות תחום, ועדות נושא ומפגשים לימודיים. החוקרים המשתתפים בוועדות עושים 

את עבודתם בהתנדבות. את ועדת ההיגוי של היזמה ממנה נשיא האקדמיה הישראלית הלאומית למדעים. 

היזמה הוקמה בשלהי שנת 2003 כמיזם משותף של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, משרד החינוך 
ואף מימנה את מרבית פעולותיה בשנים הראשונות.  יד הנדיב היא שהגתה את הקמת היזמה  ויד הנדיב. 

מראשית שנת 2010 פועלת היזמה בחסות מלאה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

בקיץ תש״ע )2010( הוסיפה הכנסת תיקון לחוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, והסדירה את אופן 
ההתקשרות בין משרדי ממשלה המבקשים ייעוץ לבין האקדמיה. היזמה היא המאגדת את פעולות הייעוץ 

שהאקדמיה נותנת בתחום החינוך לממשלה ולרשויות שונות. 

שלוש הנחות עבודה עמדו בבסיס הקמתה של היזמה:

ידע מתפתח בתחומי מחקר שונים, מֵחקר המוח עד חקר ביצועים, עשוי לתרום למחקר ולעשייה בחינוך.   •
בתחום החינוך ובתחומים אחרים יש בישראל יכולות מחקר שניתן לכווָנן לשיפור ההישגים בחינוך.

הצבה של שאלות מחקר הנגזרות מסדר היום של מקבלי ההחלטות עשויה לעודד חוקרי חינוך להרחיב את   •
פעילותם ליצירת ידע מועיל ַלמעשה החינוכי, תוך שיתוף פעולה עם חוקרים מתחומי ידע אחרים. השקעה 
של מאמץ במתן תשובות לשאלות אלה עשויה להניב פיתוח של תאוריות וכלי מחקר חדשים, לקידומם של 

מערכת החינוך, של החינוך ושל מחקר החינוך.

מֶידע מוסכם  ירצו להפיק תועלת  מקבלי החלטות בתחום החינוך, ממורים עד הנהלת משרד החינוך,   •
ומבוקר שיועמד לרשותם, ואף לתרום מניסיונם המקצועי להתפתחותו של ידע כזה.

הבחירה בשאלות שבהן תעסוק היזמה מתייחסת לערך המוסף שלה ואינה מיועדת לספק את המרכיב המדעי 
לכל החלטה בחינוך. הערך המוסף של היזמה נובע מכך שהנושאים שבהם היא עוסקת נגזרים משאלות של 
מקבלי ההחלטות, מן הרב–תחומיות של ועדותיה, מיכולתה לַכנס ידע קיים ולהגיע לתמימות דעים על השלכותיו 
האפשריות, מתהליכי השיפוט שהיא מפעילה על התוצרים, מהקפדתה בנושאים של ניגוד עניינים וממחויבותה 
לפרסם ברבים את ממצאיה. מלבד הערך של הדיון המשותף יש לתהליך גם תוצרים מוחשיים: דוחות מימי עיון 

ומסמכים של ועדות המומחים.

הקמת היזמה למחקר יישומי בחינוך נשענה על דוגמאות מארצות הברית וממדינות באירופה, שבהן התגייסו 
אקדמיות לאומיות למדעים לשיתופי פעולה למען קידום מערכת החינוך, תוך שילוב של למידה ממחקר ומניסיון 
קודם. התברר כי במדינות אלה קיימת, בתנאים מסוימים, זיקה בין שיפור הישגיהם החינוכיים של התלמידים 

לבין שימוש שיטתי של מורים, מנהלים וקובעי מדיניות בידע ובראיות שמספק מחקר מדעי. 

   http://education.academy.ac.il  מידע נוסף ניתן למצוא באתר
)אתר בעברית, אתר באנגלית, דף מידע בערבית(

http://education.academy.ac.il/
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הוועדה "מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?"

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים הקימה בהזמנת משרד החינוך ועדת מומחים העוסקת בשאלה "מה 
צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה בחינוך העל–יסודי?". הוועדה פועלת במסגרת היזמה למחקר 
המתמטי  החינוך  את  לקדם  שעשויה  מדיניות  על  להמליץ  הוועדה  מטרת  האקדמיה.1  של  בחינוך  יישומי 
בישראל ולשפר את הישגי התלמידים, על סמך ניתוח ממצאי מחקרים שנערכו בארץ ובעולם ועל סמך לימוד 

מניסיונם של אנשי המקצוע בארץ ובמדינות אחרות. 

הוועדה, בראשות פרופ' )אמריטוס( חנוך גוטפרוינד מהאוניברסיטה העברית בירושלים, החלה את עבודתה 
באביב תש"ע )2010(. הוועדה מקיימת דיונים, שומעת מומחים שונים, מזמינה סקירות מצב וסקירות  מדעיות 
ומקיימת יום עיון פתוח לציבור. בתום דיוניה תנסח הוועדה, על דעת כל חבריה, מסמך מסכם שיכלול, בין 
החינוך  משרד  להנהגת  יימסר  המסמך  התלמידים.  הישגי  את  לשפר  מדיניות שעשויה  על  המלצות  השאר, 

לאחר שיעבור שיפוט עמיתים, ויונגש לציבור באתר היזמה. הפרסום צפוי באביב תשע"ב )2012(.

חברי הוועדה: 
פרופ' חנוך גוטפרוינד )יו"ר(, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' רוחמה אבן, מכון ויצמן למדע
ד"ר מאיר בוזגלו, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר הגר גל, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
פרופ' אברהם הרכבי, מכון ויצמן למדע

ד"ר ורדה ליברמן, המרכז הבינתחומי הרצליה
פרופ' רוזה לייקין, אוניברסיטת חיפה

פרופ' פאדיה נאסר–אבו אלהיג'א, אוניברסיטת תל אביב
גב' יפעת נחשון, תיכון תורני טכנולוגי, נחלים; מכון דוידסון לחינוך מדעי

פרופ' אנה ספרד, אוניברסיטת חיפה
פרופ' רז קופרמן, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר בלה קסלר,  בית הספר התיכון ליד האוניברסיטה העברית בירושלים.
 מרכז הוועדה: יהושע רוזנברג 

yehoshua.education@academy.ac.il
 היזמה למחקר יישומי בחינוך 

 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים 
 ת"ד 4040

ירושלים 91040 

1  יד הנדיב תומכת אף היא בהתקשרות משרד החינוך עם האקדמיה למטרה זו.

mailto:yehoshua.education@academy.ac.il


 | 7 |

הקדמה

העוסקים  לדעת  צריכים  "מה  הוועדה  בחסות  שנערכו  והדיונים  מההרצאות  כמה  של  סיכום  כולל  זה  דוח 
על  והאחראים  חומרים  מפתחי  מתמטיקאים,  מורי–מורים,  מורים,  בהשתתפות  המתמטיקה?",  בהוראת 

התחום במשרד החינוך.
   

בידע הדרוש למורי  והניסיון המצטבר בשאלות שונות הקשורות  הייתה למפות את הידע  מטרת הדיונים 
מתמטיקה בחינוך העל–יסודי. אין לראות במסמך זה סיכום מבוקר של הידע המחקרי בנושא: הדברים אינם 
מבוססים על ידע מחקרי מתוקף )אלא אם צוין אחרת( ואינם המלצות מוסכמות של הוועדה. הם מובאים 
בשם אומריהם, כפי שהוצגו בדיונים, ומשקפים את דעותיהם וניסיונם של הדוברים. תקוותנו שהעוסקים 

בחינוך המתמטי והציבור בכלל ימצאו בהם עניין ותועלת.

השאלה "במה שונה קורס מתמטיקה למורים מקורס אקדמי אחר במתמטיקה?" עמדה במוקד הדיון שהתקיים 
בחסות הוועדה במסגרת הכנס הארצי להוראת המתמטיקה  )שפיים, כ"ח בכסלו תשע"א, 5 בדצמבר 2010(.2 
בדיון השתתפו מרצים בכירים למתמטיקה באוניברסיטאות ומכללות בישראל, ועלו בו שלוש עמדות עיקריות 

לגבי הידע המתמטי הדרוש למורים בבתי ספר על–יסודיים: 

שהם  לנושאים  ישירות  שקשורה  מתמטיקה  בעיקר  ללמוד  חייבים  שמורים  הייתה  הראשונה  העמדה   .1
בנושאים  המתמקדים  מקורסים  שתורכב  הכשרה  תכנית  לבנות  וראוי  ניתן  זו  עמדה  פי  על  מלמדים. 

שהמורים צריכים ללמד ואשר מעמיקים את הידע שלהם.

כלומר  מתקדמת,  מבט  מנקודת  אלמנטרית  מתמטיקה  לדעת  צריכים  שהמורים  הייתה  שנייה  עמדה   .2
שעליהם ללמוד נושאים מתכנית הלימודים העל–יסודית ולבחון אותם בעזרת כלים מתמטיים מתקדמים 

ברמה של תואר ראשון או שני במתמטיקה.

עמדה שלישית הדגישה את הצורך של מורים, ובעיקר מורים מנוסים, בפרספקטיבה רחבה על העולם   .3
המתמטי. עמדה רביעית קרובה הוסיפה גם נושאים של פדגוגיה. 

עמדות המרצים מופיעות בפירוט בחלק א'.

בהמשך היום, הנחה פרופ' חנוך גוטפרוינד דיון בנושא "מה מורים חושבים שמורים צריכים לדעת?". במושב 
זה הציגו ד"ר עטרה שריקי וצוות המורים שליד הוועדה ממצאי מחקר ותגובות מורים לקול קורא שהוציאה 

הוועדה בנושא זה. 
סיכום הדיון מופיע בחלק ב'.

בערב עיון בנושא "הידע המתמטי הדרוש למורים למתמטיקה בבית הספר העל–יסודי וההכשרה המתאימה 
לפיתוח ידע זה", שהתקיים בבניין האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בירושלים )כ"ה בשבט תשע"א, 
30 בינואר 2011(, הציגה פרופ' דבורה בול את מחקרה בנושא "מתמטיקה–להוראה", וביססה אמפירית את 
הטענה בדבר קיום תחום ידע מתמטי ייחודי למורים, כפי שנבדק ונמצא במיוחד לגבי מורים בחינוך היסודי 

בארה"ב ובמדינות נוספות. 
סיכום שיטתה של פרופ' בול מופיע בחלק ג'.

קטגוריה של  הגדרת  על  בול  פרופ'  גישת  "השלכות אפשריות של  בנושא  ערב,  אותו  בדיון שנערך בהמשך 
ידע מתמטי להוראה ברמת בית הספר העל–יסודי, ודיון בגישות השונות לידע הדרוש למורים, כפי שהוצגו 
באופן ראשוני בכנס בשפיים בדצמבר 2010", השתתפו גב' רות אוטולנגי, פרופ' צבי ארטשטיין, ד"ר ניצה כהן 

2  דוח זה מתייחס רק לדיונים שנערכו בכנס בחסות הוועדה, אך מביא את תכנית הכנס כולו, בעמ' 33 להלן. 

העל–יסודי:  בחינוך  למתמטיקה  למורים  הארצי  המרכז  באתר  הכנס  מיום  וידאו  והקלטות  מצגות  תקצירים,  למצוא  אפשר  כן 
http://highmath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&task=view&id=1965
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ופרופ' רז קופרמן. משתתפי הדיון התייחסו לדברים שהושמעו בכנס בשפיים והתבקשו במפורש להתייחס 
נגיעה  יש  ועל המתמטיקה–להוראה  על עבודתו של המורה  בול  פרופ'  לדבריה של  לשאלות הבאות: האם 
לשאלה בדבר הידע הדרוש לעוסקים בהוראת המתמטיקה? איזה ידע מתמטי צריכה לכלול התכנית להכשרת 
מורים למתמטיקה בחינוך העל–יסודי? כיצד אפשר לחזק את הידע המתמטי בשלבים השונים של הפיתוח 

המקצועי?

משתתפי הדיון הסכימו שמורים למתמטיקה צריכים לדעת מתמטיקה ברמת תואר ראשון לפחות, ושסביר 
בדיון  עבודתם.  לצורך  להם  הדרוש  למתמטיקה,  למורים  ייחודי  מתמטי  ידע  יש  העל–יסודי  בחינוך  שגם 
הוצגו כמה עמדות באשר לסוגיה הטעונה בדבר המסגרת המתאימה להכשרת מורים - מכללות להוראה או 

 אוניברסיטאות, תכניות רגילות עם תוספות והשלמות או תכניות נפרדות בתוך מחלקות המתמטיקה.  
סיכום הדיון מופיע בחלק ד'.

מובאת התייחסות לשאלת היתרונות והחסרונות של מבחני הסמכה למורים במתמטיקה, שאלה  בחלק ה' 
שיש לה קשר לבדיקת הידע הדרוש למורים כדי שיורשו ללמד מתמטיקה. הנושא הוצג בידי פרופ' מרים בן–
פרץ ביום העיון הראשון בשפיים, ואף שיש לו זיקה לנושא הידע הדרוש למורים, יש לו גם קשר חזק לנושאי 

מדיניות חינוך, ולכן הוא מובא בחלק זה של הדיווח.

הדוח עבר הליך מקובל של שיפוט עמיתים בלתי תלוי.  הוועדה  מודה על השיפוט שסייע להבטיח את בהירות 
ז הוועדה.   הדיווח, את איכותו ואת אי–תלותו. עם זאת, האחריות לתוכנו של מסמך זה מוטלת על מרֵכּ
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סיכומי דיונים והרצאות

מתמטיקה	למורים:	 	א(	
במה	שונה	קורס	מתמטיקה	למורים	מקורס	אקדמי	אחר	במתמטיקה? 	

מה	צריך	ללמד	את	פרחי	הוראת	המתמטיקה?
פרופ'	רון	אהרוני, הטכניון

במסגרת מהפכת האקדמיזציה במכללות בשנות השבעים הוחלט שבמכללות יועסקו רק מורים בעלי תואר 
דוקטור. מפנה חד זה היה ברובו לרעה. במקום שמורים ותיקים ידריכו את פרחי ההוראה בפרקטיקות של 
ההוראה וישמשו להם מודל לחיקוי, נכנסו למערכת אנשים שעיסוקם במחקר חינוכי ובתורות חינוכיות מצד 

אחד, ואנשים בעלי תואר דיסציפלינארי מצד שני. 

כלל ידוע הוא שאדם מלמד מה שהוא יודע, ולא בהכרח מה שתלמידו צריך. מורי המכללות שכנעו את עצמם 
שמה שתלמידיהם זקוקים לו הוא תורות חינוכיות ופילוסופיה של החינוך מצד אחד, ומתמטיקה גבוהה מצד 

שני. 

יש הרבה מאוד מתמטיקה אלמנטרית שרוב המורים אינם יודעים. כל המורים יודעים ש–π, היחס בין היקף 
מעגל לקוטרו, הוא בערך 3.14, ושהוא מספר לא רציונלי, אבל לא הרגילו אותם לשאול מדוע בעצם π גדול 
מ–3. ומכיוון שלא שאלו אותם, גם הם לא יבקשו מתלמידיהם לחשוב על שאלה מסוג זה. ברוב המקרים, 
מספר  מדוע  או   ,2 

3x12 הוא  מ–12   2 
3 מדוע  או   ,2:3=2 

3 מדוע  כמו  בסיסיות  בשאלות  נתקל  לא  מעולם  מורה 
בכיתה. מה  שיַלמד  למה  רלוונטיים מאוד  כל אלה  פיתוח עשרוני מחזורי.  לו  יש  ורק אם  רציונלי אם  הוא 
שרלוונטי הרבה פחות עבורו זו מתמטיקה גבוהה. מורה צריך לדעת "קצת מעבר" לחומר שהוא מלמד. וידע 
רב שהוא "קצת מעבר" שייך לעולם המתמטיקה התיכונית ורלוונטי למורה. את הידע הזה אנחנו לא מלמדים 
את המורים כעת, אבל דווקא בידע הזה, במתמטיקה הזאת, חשוב כל כך להקנות לפרחי ההוראה שליטה 

וביטחון.

ופיאז'ה אינם רלוונטיים למורה שעומדת  ויגוצקי  פרח הוראה לומד שעות רבות על תורות חינוכיות, אבל 
מול כיתה של 40 תלמידים שאינם מעוניינים במה שיש לה להציע, מקימים מהומת אלוהים וחלקם חסרי 
לדוגמאות  זקוקים  היטב שתלמידיה  יודעת  א'  בכיתה  מורה  פיאז'ה,  בלי  הניסיון מראה שגם  רקע מספיק. 
של  במקרה  כמו  לפעמים,  זאת  ששוכחים  אלה  הם  החינוך  מומחי  דווקא  למעשה,  וקונקרטיות.  מוחשיות 

הגישה התבניתית ששלטה בהוראת המתמטיקה שנים כה רבות. 

הדבר המועיל ביותר בהכשרתם של פרחי ההוראה הוא הפרקטיקה. אם רוצים לשלבּה בהוראת המתמטיקה, 
יש להציע קורסים בהוראת נושאים ספציפיים, שעיקר מטרתם לימוד עקרונות ההוראה. יילמדו בהם שלבי 
ההוראה של הנושא המתמטי תוך בניית מערכי שיעור ודיון בהם. אין לומדים עקרונות במופשט, אלא מתוך 
דוגמאות רבות ודרך יישומם בקורסים ספציפיים. כך אפשר להציע, למשל, קורס על הוראת פעולות החשבון 
פונקציות  הוראת  על  קורס  ריבועיות;  משוואות  הוראת  על  קורס  פולינומים;  הוראת  על  קורס  היסודיות; 

וייצוגיהן; קורס אחד לפחות על הוראת מושג הנגזרת; קורס על הוראת גאומטריה אנליטית, ועוד. 

כדוגמה, אפשר לתאר קורס על הוראת משוואות ריבועיות: איך לפתוח את הנושא מן המקום שבו נמצא 
בידי  בעיות  המצאת  של  החשיבות  החיים;  מן  לבעיות  הנושא  את  לקשר  איך  לו;  שמוכר  וממה  התלמיד 
דוגמאות  של  ובמיוחד  דוגמאות,  של  חשיבותן   ;)x=2 הוא  שפתרונה  ריבועית  משוואה  )המציאו  התלמיד 
יישמו את   ;x=0 פשוטות; העיקרון שאין דוגמאות פשוטות מדי )המציאו משוואה ריבועית שפתרונה הוא
 ;)x2=9 הסוג  מן  במשוואה  ואחריה   ,x2=0 ביותר,  הפשוטה  במשוואה  ריבועית  משוואה  לפתרון  הנוסחה 
החשיבות של הגדרות מדויקות )הגדירו במדויק "משוואה ריבועית"(; שימוש במטאפורות ומטא–קוגניציה 
)מה פירוש משוואה? מה היה סוג המשוואות שלמדתם עד עתה?(. בדרך זו נלמדים לא רק עקרונות הוראה, 
ועקרונות מעניינים לא רק על  יגלו דברים חדשים רבים מאוד  גם עקרונות מתמטיים. פרחי ההוראה  אלא 
הוראת המשוואות הריבועיות אלא אף עליהן עצמן. מכאן אפשר יהיה להמשיך למתמטיקה גבוהה אף יותר - 

פולינומים, חלוקת פולינומים, משוואות ממעלות גבוהות. 
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ללמד  יש  אותן.  לבזבז  ואסור  לתפקידו  מורה  להכשיר  כדי  בלבד  שנים  ארבע  או  שלוש  יש  המורים  למורי 
את פרחי ההוראה את החומר הדרוש להם, בצורה הפרקטית ביותר האפשרית, בלי יראת כבוד - לא מפני 
המתמטיקה הגבוהה ולא מפני התורות החינוכיות השונות. תחושתו הטובה של פרח ההוראה, שהוא לומד 

דברים רלוונטיים להוראתו, היא החשובה ביותר.

במה	שונה	קורס	במתמטיקה	למורים	מקורס	אקדמי	אחר	במתמטיקה?	
פרופ'	צבי	ארטשטיין, מכון ויצמן למדע

השוני הרצוי בין קורס מתמטיקה למורים לקורס אקדמי אחר במתמטיקה נעוץ בשם המקצוע: מורה. אין זה 
נורא כל כך אם מהנדס וכלכלן יודעים רק את המתמטיקה הרלוונטית לבניית גשרים ולחישובים כלכליים, 
וגם פרופסור למתמטיקה יכול להצליח בעבודתו בלי לדעת כמעט דבר על מתמטיקה שאינה בשטח המחקר 
שלו. בניגוד אליהם, מורה מופקד על הצגת המתמטיקה למאות ואלפי תלמידים, והנזק של הצגה מעוותת 
הוא עצום. מסיבה זו הרבה יותר חשוב שמורה ידע על מתמטיקה מאשר כל בוגר אחר של מסלולי הלימוד 
במתמטיקה, כולל מי שבסופו של הלימוד נהיה פרופסור במתמטיקה )ואל אלה מופנים רוב הקורסים המוצעים 

היום באוניברסיטאות(. 

ברמה  מתמטיקה  לדעת  אי–אפשר  מתמטיקה".  על  ו"לדעת  מתמטיקה"  "לדעת  המושגים  בין  להבדיל  יש 
וכללית. שלא כמו בפיזיקה או בביולוגיה, שבהן הידע מלפני  המקיפה את המקצוע, אפילו בצורה שטחית 
מאה וחמישים שנה, ולפעמים אפילו מלפני חמישים שנה, כבר לא רלוונטי, המתמטיקה של היוונים רלוונטית 
גם היום. מאז התפתחה המתמטיקה הן בקשת הנושאים שהיא מקיפה הן בשיטות שהיא מסתייעת בהן, ואף 
יושמה בשטחים רבים אחרים שמצדם השפיעו עליה בחזרה. אבל החדש הרחיב את הישן ולא החליף אותו. 
המתמטיקה כיום משולה לפיל ענק שאנשים המסתכלים עליו מזוויות שונות מתארים אותו בצורות שונות 
לחלוטין. אם כלכלן, למשל, מכיר רק את הצד הכלכלי, אם מהנדס מכיר רק את הזווית ההנדסית ופרופסור 
לו פרספקטיבה שלמה של  זאת, מורה חייב שתהיה  נורא. לעומת  - לא  נושא מחקרו  במתמטיקה רק את 

המתמטיקה,  כדי שתלמידיו ידעו מתמטיקה מהי באופן כללי, ולא יתארו את הפיל רק כחדק או רק כזנב. 

אפשר להזכיר כמה דוגמאות לפרספקטיבה מעוותת:

לוגיקה  בעזרת  מוכיחים  פואנקרה, שאמר ש"אנחנו  לציטוט של  "חשיבה מתמטית".  כזה  דבר  אין  ראשית, 
בצורה  חושבים  אך  לוגיקה  בעזרת  בודקים  גם  שאנחנו  להוסיף  אפשר  אינטואיציה",  בעזרת  מגלים  אך 
אינטואיטיבית. ייחוס המונח "חשיבה מתמטית" לדרך הבדיקה במתמטיקה הוא כשל גדול, הנובע מהצורה 
בפרט.  ובמתמטיקה  בכלל  החשיבה  תהליך  של  ומאי–הבנה  באוניברסיטאות,  מתמטיקה  מלמדים  שבה 
השימוש במונח השגוי גורם לכך שקהל רחב נרתע ממתמטיקה כי הוא "לא מסוגל לחשיבה מתמטית", בעוד 
שלמעשה אין דבר כזה כלל וכלל. לאבחנה בין החשיבה בחיים לבין הדרך הלוגית שבה מלמדים מתמטיקה 
באוניברסיטאות, ולעובדה שאפילו על מתמטיקה אי–אפשר לחשוב אחרת מאשר בצורה אינטואיטיבית, יש 
השלכות קריטיות על מה ללמד ואיך ללמד. למרבה הצער, נושא זה לא בא לידי ביטוי בקורסים למתמטיקה.

או  ההגדרה  תפקיד  היא  מתמטיקה"  על  ו"ידיעה  מתמטיקה"  "ידיעת  המושגים  בין  להבדל  אחרת  דוגמה 
באופן  אחרת  או  זו  באקסיומה  להשתמש  או  מושגים  להגדיר  אי–אפשר  כי  לדעת  צריך  מורה  האקסיומה. 
שרירותי, ויש להיזהר במשמעותן של המילים. טכנית, אפשר כמובן לאמץ כל אקסיומה, כפי שאפשר להכריז 
בלתי  שיהיו  שסביר  ולמסקנות,  למשמעויות  מודעים  להיות  צריך  אבל  שמונה,  הם  שתיים  ועוד  ששתיים 
אפשריות. בקורסים במתמטיקה כיום לא מתעכבים על בחירת האקסיומות, ולא מנסים ברצינות להראות 
שאקסיומות אחרות יובילו לשטויות. כל עוד הדברים אמורים בסטודנטים שיהיו בעתיד חוקרים במתמטיקה 
זאת, כאשר הרושם שהאקסיומות שרירותיות מחלחל אל  כך. לעומת  די שיקבלו את הדברים   - "טהורה" 

המתמטיקה "של החיים", נגרמים נזקים כבדים. 

נושא שלישי הוא ההקשר והתרבות. מעטים הקורסים במתמטיקה שמתעכבים על ההקשר התרבותי והחברתי 
מקצוע  את  המציגים  ולמורי–מורים,  למורים  מאוד  חשובה  כזאת  פרספקטיבה  ואולם  השיעור,  נושא  של 
עם  נוח  לא  מאוד  להרגיש  צריכים  למתמטיקה  ומורי–מורים  מורים  לדוגמה,  כך,  לתלמידיהם.  המתמטיקה 
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החלפת הניסוח הקלאסי של אקסיומת המקבילים )ישרים במישור שלא נפגשים לעולם( בניסוח אחר )ישרים 
במישור הניצבים לאותו ישר( בתכנית הלימודים החדשה. הניסוח הקלאסי היה לחלק מהתרבות, והניסוח 
האלטרנטיבי עלול להביא ללימוד הנושא באופן תלוש אפילו מהתרבות המתמטית. בלי להיכנס לדיון איזו 
אקסיומה "נכונה יותר", עצם העובדה שמכניסים הסתכלות המנוגדת לתרבות הקיימת היא טעות חמורה, 

שכן תלמיד ילמד יותר טוב אם אקסיומת המקבילים בכיתה תתקשר לזו המוכרת מתוך התרבות.

בהוראה.  בסיסיים  אתגרים  הן  במתמטיקה,  מעניין  ומה  מעניינת  המתמטיקה  את  לעשות  איך  השאלות, 
המתמטיקה רחבה כל כך, ויש בה חלקים שמעניינים וחלקים שמשעממים ואפילו מרתיעים חלק מהאנשים. 
באולימפיאדות  שמופיעים  מתרגילים  או  אותן,  לפתור  כדי  טריק  המצריכות  מחידות  שנרתעים  יש  למשל, 
למתמטיקה. כאשר מורה למתמטיקה מתפעל מאיזה טריק ומנסה לשכנע את תלמידיו שזו מתמטיקה יפה, 
הוא מרחיק תלמידים שיכלו להיות חוקרים פוטנציאליים, ולפעמים הוא אפילו מרחיק תלמידים פוטנציאליים. 
כל אחד יכול לומר מה לדעתו מעניין במתמטיקה, אבל יהיה זה רק צד אחד של הפיל. מבט–על על המתמטיקה 

יאפשר למורה להציג די חלקים והיבטים שיעניינו תלמידים רבים. 

אקדמיים  קורסים  במתמטיקה?  אחר  אקדמי  מקורס  למורים  מתמטיקה  קורס  שונה  במה  לשאלה  מכאן 
לעתיד  ולמורים  בכלל  לתלמידים  מאפשרת  שאינה  בצורה  בנויים  ובמכללות  באוניברסיטאות  במתמטיקה 
יהיה  קשה  במתמטיקה(.  מידע  )להבדיל  המתמטיקה  על  כך  כל  החשובה  הפרספקטיבה  את  לקבל  בפרט 
לשנות זאת, בין השאר, כי לרבים מהפרופסורים עצמם אין את הפרספקטיבה הזאת, והם אינם מבינים שגם 
אחרים חסרים אותה. כדי לשפר את המצב, כדאי ללמוד מתחום המשפטים, שגם הוא מתאפיין בגישה ובשפה 
ובו  המשפט"  לתורת  "מבוא  הקורס  ּפּוַתח  משפטים  בלימודי  היומיום.  בחיי  המקובל  מן  ושונות  ייחודיות 
לומדים הסטודנטים, בין השאר, כיצד הראייה המשפטית שונה מראייה רגילה. בהמשך לימודיהם, הסטודנטים 
מסוגלים לבחון כל קורס אחר לאור שוני זה )רצוי שגם המורה בכל קורס יצביע על השוני(. באופן דומה, אפשר 
יהיה על אופי  לנסות קורס "מבוא לתורת המתמטיקה" )אין הכוונה ל"מתמטיקה למתחילים"( שבו הדגש 

המקצוע לעומת חשיבה אינטואיטיבית וכלי ניתוח המקובלים בחיי היומיום. 

אפשרות אחרת היא לפתח קורסים מיוחדים למורים, שיחליפו חלק מהקורסים האוניברסיטאיים, ושבהם 
תוצג המתמטיקה בפרספקטיבה הנכונה. במכון ויצמן נפתחה לפני כשנתיים תכנית 'רוטשילד–ויצמן' לתואר 
מוסמך למורים. התכנית נבנתה כך שכל קורס יקשר בין נושא שמלמדים בתיכון למתמטיקה מתקדמת, אפילו 
עכשווית, וזאת תוך כדי מתן הפרספקטיבות הרחבות הרצויות. כמו כן יוחד בתכנית קורס שלם להיסטוריה 

ופילוסופיה של המתמטיקה.

לסיום, יודגש שאף על פי שקוצר היריעה עלול ליצור את הרושם המוטעה כאילו מדובר בעקרונות כלליים ללא 
אפשרות לממשם, אפשר בהחלט לפרוט אותם לפרוטות, ולבנות לאורם תכניות קונקרטיות ומערכי שיעור. 

ברצוני להאיץ בוועדה הנכבדת לדון בכך ברצינות.

סוגיות	יסוד	בהוראת	המתמטיקה
פרופ'	אהוד	דה-שליט, האוניברסיטה העברית בירושלים

ההכשרה המתמטית של המורים כוללת שלושה מרכיבים עיקריים: הכשרה דיסציפלינארית, כלומר הקניית 
הידע המתמטי; הכשרה קוריקולארית, כלומר הכרת החומר שבתכנית הלימודים לפרטיו, והכשרה דידקטית, 

כלומר טיפול בשיטות ובאמצעים להעברת אותו החומר לתלמידים. 

העליונות,  בחטיבות  מורים  של  הדיסציפלינארית  ההכשרה  בין  נתק  כיום  יש  בארץ  האוניברסיטאות  ברוב 
שנעשית במחלקה למתמטיקה במסגרת תואר בוגר רגיל במתמטיקה, לבין ההכשרה הקוריקולארית וההכשרה 
שההתייחסות  נראה  ועוד,  זאת  מורים.  להכשרת  בתכניות  או  לחינוך  הספר  בבתי  שנעשות  הדידקטית, 
נובע מצרכים מידיים כגון תביעות  וכי העיסוק בנושאים קוריקולאריים  לנושאים דידקטיים אינה מספקת, 
נבנית כעת באוניברסיטה  ולא מתוך ראייה כללית. בשאיפה לתקן זאת,  ומבחני הבגרות  תכנית הלימודים 
העברית תכנית חדשה להכשרת מורים )"רביבים למתמטיקה"(, המשלבת אנשי הוראת מדעים, אנשי חינוך 

ומתמטיקאים.
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מקומה של ההכשרה הדיסציפלינארית של מורי המתמטיקה לחטיבה העליונה הוא באוניברסיטאות, במסגרת 
יותר  נרחב  לידע  נדרש  כן  ועל  רחבה,  לפרספקטיבה  זקוק  טוב  מורה  במתמטיקה.  הרגילים  הבוגר  לימודי 
מהחומר שהוא מלמד. כך, למשל, מורה צריך להבין שהסימטריות הנלמדות בבית הספר הן חלק מתופעה 
כללית שנקראת "חבורות", ושסימטריות של משולש הן דוגמה לחבורה לא–אֶּבלית. מורה המלמד הסתברות 
וקומבינטוריקה צריך להכיר את המושגים משתנה–מקרי, מרחב–מדגם ומידה. מורה המלמד חקירת פונקציות 
ברמה על–יסודית צריך להיות בקי גם בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות עם שני משתנים, שמעשיר 
יש  במתמטיקה  הבוגר  תואר  של  הבחירה  קורסי  מגוון  במסגרת  זאת,  עם  הדעת.  את  ומרחיב  הדמיון  את 
לתת מענה גם להיבטים ייחודיים למורים, כגון תולדות המתמטיקה, גאומטריה קלאסית )כולל גאומטריות 

לא–אוקלידיות(, ומתמטיקה אלמנטארית מנקודת ראות מתקדמת.

ההכשרה הקוריקולארית צריכה לכלול היכרות עם תכנית הלימודים לפרטיה, אך גם היכרות ביקורתית עם 
החומר בישראל ובעולם, עם ספרי הלימוד ועם עזרים טכנולוגיים; הכשרה בחיבור מערכי שיעור ובחינות, 
וכמובן התנסות מעשית בבתי ספר בהנחייתם של מורים ותיקים. בכל המרכיבים נדרשת מעורבות של אנשי 

חינוך, של מתמטיקאים ושל אנשי הוראת מדעים. 

ההכשרה הדידקטית נועדה לעסוק בנושאים הנלמדים ובדרכי הוראתם בחתך אורכי ורוחבי. באופן הזה תוכנן, 
למשל, הקורס המרכזי בתכנית "רביבים למתמטיקה", המוקדש לעיסוק בסוגיות יסוד בהוראת מתמטיקה, 
ומלבן היבטים דידקטיים וקוריקולאריים כאחד. בחתך אורכי–מתמטי הקורס עוסק באריתמטיקה לחטיבות 
העליונות, בפונקציות בהוראת האלגברה, בגאומטריה ובטריגונומטריה, בחשיבה הסתברותית ובניתוח נתונים 
ואנליזה. בקורס נכללו גם שני פרקים רוחביים - ניגוד מתמטי והתרת בעיות. לכל נושא בקורס השנתי מוקצים 
שלושה שיעורים, ולאחריהם סדנה, שבה מתבקשים התלמידים להביא לידי ביטוי את התובנות שנרכשו במהלך 
שלושת השבועות הקודמים. במהלך הקורס מתקיים דיון בסוגיות שונות, כגון ההבדלים בין 'מיומנות', 'הבנה' 
ו'תובנה', הדרכים השונות להקניית כל אחת מהן, והשיטות להערכה ולמדידה שלהן. נושאים אחרים שעולים 
לדיון הם שילוביות וספיראליות, למידה פרוצדוראלית לעומת למידה קונספטואלית, סדר גיל וקצב, שימוש 

בטכנולוגיות, ועוד. בכל נושא מושם דגש על קונקרטיזציה והדגמת העיקרון על חומר לימודי מסוים.

ההכשרה המתמטית של מורים או פרחי הוראה למתמטיקה תלויה במידה רבה ברמתם ובהכשרתם הקודמת 
של פרחי ההוראה. אין ספק שלימוד יסודי ושיטתי של החומר שהמורים לעתיד אמורים ללמד קודם ללימוד 
נושאים מתמטיים מתקדמים כגון חבורות והסתברות. ואולם, גישה פונקציונאלית כזאת עלולה לגרום לצרות 
אופקים של פרחי ההוראה. לכן, יש לקוות שיהיה אפשר לגייס פרחי הוראה שכבר בקיאים בחומר הבסיסי, 
או שמסוגלים ללמוד אותו בעצמם תוך כדי הוראה ובעזרת החומר המתקדם שנלמד באוניברסיטה. בשיטה 
זו טמון גם מסר חינוכי למורים: הם נדרשים לגלות אחריות ולהכין בעצמם מערכי שיעור, ולא להיות כבולים 

לתכניות לימודים ולהסתמך על ספרות מוכנה. 

בתמיכה  צורך  יש  למתמטיקה,  המורים  הכשרת  איכות  ואת  המתמטיקה  הוראת  איכות  את  לשפר  כדי 
ובהכוונה ברורה של משרד החינוך ולעתים אף בשינוי מדיניות. החלטה להעדיף הבנה והעמקה על חשבון 
תרגול מונוטוני תביא לצמצום ההשפעה השלילית של בחינות הבגרות על  החינוך המתמטי. משרד החינוך 
נדרש לטפל גם במחסור המורגש במספר הסטודנטים להוראת המתמטיקה באוניברסיטאות, בשיפור מעמד 

המורים ובהגדלת משכורותיהם. 

במה	ראוי	שיהיה	שונה	קורס	למורים	מקורס	רגיל?	
ד"ר	טל	נוביק, אוניברסיטת בר-אילן

את השאלה שניצבת בבסיס הדיון אפשר לנסח באופן קצת אחר - "מה רצוי שמורים ילמדו וחסר כיום בקורסי 
המתמטיקה הרגילים?". באוניברסיטת בר–אילן הוקם מסלול מיוחד למורים לתואר ראשון במתמטיקה, ובו 
מחויבים המורים בקורסים ייחודיים, כגון גאומטריה אוקלידית, היסטוריה של המתמטיקה ומתמטיקה תיכונית 
מנקודת מבט מתקדמת. הקורס האחרון נבנה על רקע התחושה שמורים אינם רואים קשר בין המתמטיקה 
שלמדו באוניברסיטה לבין החומר שהם מלמדים בבית הספר. בסופו של דבר רבים מהם מלמדים לפי המחברת 

שלהם מהתיכון, דבר המעיד על כישלון הכשרתם באוניברסיטה. 
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הקורס, שניתן לקראת סיום התואר, בשנת הלימודים השלישית, נועד להראות שאכן, המתמטיקה המתקדמת 
שנלמדה באוניברסיטה תורמת להבנה טובה יותר של המתמטיקה הבסיסית שמלמדים בבית הספר התיכון. 
הפונקציות  של  ההבנה  למשל,  היא,  מתקדמת  למתמטיקה  תיכונית  מתמטיקה  בין  כזה  לחיבור  דוגמה 
הטריגונומטריות כפתרון בטור חזקות של זוג משוואות דיפרנציאליות מצומדות שמתארות מסילה על מעגל 
היחידה. מרכיב אחר בקורס עוסק בהעמקת ההבנה של המתמטיקה התיכונית מנקודת מבט אינטואיטיבית, 
ולא רק בעזרת הוכחות פורמליות כמקובל בקורסי המתמטיקה באוניברסיטה. למשל, הבנת המושגים נגזרת 

ונגזרת של פונקציה מורכבת בעזרת תרשים של המתיחה בהעתקה מהתחום לטווח.

ולחיי  לבעיות אמתיות  בקישור המתמטיקה  גם  עוסק  בו, הקורס  לבקשות של המורים שהשתתפו  במענה 
היומיום. דוגמאות בולטות לכך הן פונקציות שמתארות ריבית בבנק או התפרקויות רדיואקטיביות. אפשר 
ללמוד רבות מהפיזיקאים שמלמדים מתמטיקה באופן הזה, ואשר גישתם מתבטאת גם בפיתוח קנה מידה 
מציאותי למספרים גדולים ומספרים קטנים. הקישור בין החומר המתמטי לחיים מדגיש גם את תפקידו של 
המורה למתמטיקה כמחנך. דוגמה אפשרית היא חישוב הסתברות ריאלי שמראה שהסיכוי להידרס בכביש 

גדול משמעותית מהסיכוי לזכות בלוטו. דוגמה אחרת - חישוב של נזקי העישון. 

המציאות	הקשה	שהמורים	מתמודדים	עמה	—	גורם	חשוב	בתשובה	לשאלה	הנדונה
פרופ'	יאיר	קארו, אורנים — המכללה האקדמית לחינוך 

אין לדבר על הוראת המתמטיקה באופן אוטופי, כאילו מורה יכול ללמד את הנושאים שהוא רוצה, בתנאים 
שהוא בוחר. המציאות הקשה שהמורים מתמודדים אתה בפועל היא שעומדת בבסיס שאלת ההבדל בין קורס 

למתמטיקאים לבין קורס למורים למתמטיקה. 

אחר  אקדמי  קורס  מכל  שונה  להיות  צריך  לא  העל–יסודי  בחינוך  למורי מתמטיקה  המיועד  קורס מתמטי 
במתמטיקה. בכל קורס מתמטי יש חשיבות להוראה טובה, לשיטתיּות בהצגת החומר, להעמקה ולהדגשת 
הקשרים בין הדברים. שינוי מהותי בתכנים לא יעשה את הסטודנטים מורים טובים למתמטיקה, וקרוב לוודאי 
שרק יפגע בהשכלתם המתמטית. יתרה מזאת, הניסיון מלמד שאיכות המורים למתמטיקה אינה קשורה באופן 
הדוק למוסד שבו למדו לתואר ראשון או לתכנית הלימודים שם, אלא בעיקר להבנה טובה של מתמטיקה 
ולרכישת יכולות הוראה איכותיות ומשמעותיות )הכנת מערכי שיעור, התמודדות עם בעיות הוראה, בעיות 
התנהגות, ניהול הכיתה, לקויות למידה ועוד(. גם התפיסה הנאיבית שיש "מורים טבעיים" אינה רלוונטית, 
שכן נמצא שדווקא המורים המעטים האלה מתקשים להתמודד לאורך זמן עם תנאי ההוראה בבתי הספר. 
מראיונות רבים עם מורים עולה שהקושי העיקרי אינו טמון בידע המתמטי של המורים אלא בדרכי ההעברה 
של הידע אל התלמידים, ובהתמודדות עם תנאי ההוראה, בעיות משמעת, הבדלים ברמת התלמידים בכיתה 

ועוד.

נראה שמימוש המלצת ועדת דן משנת 1981 על תואר אקדמי ייחודי למורים ).B.Ed( גרם להרחקת המורים 
המוענק  התואר  ובאיכות  המקצועי  במעמדם  הארוך,  בטווח  ופגע,  הסטנדרטי,  הדיסציפלינארי  מהידע 
דברים  לצד   ,)B.Sc. או   B.A.( דיסציפלינארי  ראשון  לתואר  הדרוש  כל  את  ֵידעו  שמורים  הראוי  מן  להם. 
רלוונטיים להוראה, בלי להבדיל בין המורים לבין הדיסציפלינה )ההבדלה גם מקשה עליהם להמשיך לתארים 
דיסציפלינאריים מתקדמים - נושא שוועדת דברת דנה בו באריכות(. בתכנית התואר הראשון אפשר לכלול 
חלק מהידע הייחודי להוראה על חשבון קורסי בחירה, ואת השאר יש לכלול בלימודי תעודת ההוראה, במקביל 
ללימודי התואר או בעקבותיו. גם לימודי חינוך והוראה אינם מיותרים, בפרט בהיקף המצומצם הנהוג היום, 

כאשר הדגש בהכשרת מורים לחינוך העל–יסודי הועבר לנושאים דידקטיים מעשיים. 

בשל הזמן הקצר והאמצעים המוגבלים בהכשרה, השאלה המרכזית היא מה חשוב שייעשה בטרם כניסתם 
של המורים למערכת ומה אפשר לעשות אחר כך. תואר ראשון במתמטיקה חשוב למורה למתמטיקה בחינוך 
העל–יסודי, אבל חשובה לא פחות היא הכשרתו הדידקטית והפדגוגית, על מגוון הכלים שהוא מקבל להוראה: 
היכולת להבין ולהדריך, לסייע ולדחוף, ועולם המושגים והדוגמאות. את חלקו של עולם זה אפשר לטפח לפני 
ייתכן שהפתרון הוא תכנית  הכניסה להוראה, אך רובו נעשה רלוונטי רק אחרי ההתנסות בהוראה בפועל. 
דו–חוגית - מתמטיקה והוראת המתמטיקה - שתכלול כלים רבים יותר מכפי שמוצע היום במסגרת תעודת 
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ההוראה וההכשרה להוראה. כלומר, לא הפחתה ודילול ופגיעה במעמד המורה, אלא צירוף אחר שאולי ישדרג 
ויחזק את יכולות ההוראה. 

גם בחינוך היסודי יש בעיה קשה בהוראת המתמטיקה. בניגוד לתהליך ההכשרה בחינוך העל–יסודי, הכשרת 
מורי המתמטיקה בחינוך היסודי רחוקה מהתכנים הדיסציפלינאריים של תואר ראשון במתמטיקה, ועוסקת 
של  מוצלחת  לא  מאוד  תכנית  מתקיימת  במקביל  ודידקטיים.  קוריקולאריים  בתכנים  למדי  ממוקד  באופן 
"התמקצעות במתמטיקה". מחסור גדול במורים מתאימים מביא להעסקת אנשים חסרי הכשרה מתמטית 
נראה  אך  סדור,  התפתחותי  בתהליך  לימוד  שמחייב  מרובד  מקצוע  היא  מתמטיקה  למתמטיקה.  כמורים 
שבבסיס הלימוד כיום אין שיטה: המערכת פתוחה ליזמות שחשיבותן קטנה, ללא הבחנה בין עיקר לטפל 
וללא תהליך מסודר של למידה וצבירה. החינוך המתמטי הלקוי בבית הספר היסודי מציב את המורים בחטיבת 
הביניים ובחטיבה העליונה בתנאי פתיחה כמעט בלתי אפשריים, ולכן מן ההכרח לטפל גם בחינוך היסודי. 
חיוני להכיר בהוראת מתמטיקה בבית הספר היסודי, הידועה היום בשם המקצועי "חינוך מתמטי", כמקצוע 

נבדל ממקצוע המתמטיקה. 

הלמידה  לתהליך  רגישות  מתוך  החשבון  של  היסוד  מיומנויות  בהקניית  עוסקים  המתמטי  החינוך  תוכני 
ולאיתור קשיים כבר בשלבים המוקדמים. קל יותר לעודד תלמידים ולהחזירם למסלול הלמידה התקין בשלבים 
הראשונים, עוד לפני שצברו אכזבות ותחושת כישלון. משיחות עם אנשים רבים שהגדירו עצמם כמפוחדי 
מתמטיקה עולה שהחרדה התחילה בגיל צעיר בבית הספר היסודי בעקבות קשיים ראשוניים ברכישת היכולת 
המתמטית–חשבונית. מכיוון שקשיים אלה לא אותרו בזמן, הם גרמו לתחושת כישלון מחריפה, ובעקבותיה, 

להיווצרות יחס שלילי למתמטיקה ולרתיעה ממנה. 

תגובות	מהקהל

פרופ'	ניצה	מובשוביץ-הדר, הטכניון

עבודתו של המורה מורכבת ביותר, והמורה נזקק להרבה יותר מידע מתמטי. מסיבה זו אסור שהוראה תהיה 
מקצוע לתואר ראשון. ההכשרה להוראה צריכה להתבצע במסגרת לימודי התואר השני, לאחר השלמת תואר 
ראשון בדיסציפלינה. על החברה בכלל ועל הקהילה המתמטית בפרט להכיר בחינוך המתמטי כדיסציפלינה 
ראיות  על  המבוססים  משלו,  משפטים  המתמטי  לחינוך  שכן  ללוגיקה,  בדומה  מטא–מתמטית,  עצמאית, 

אמפיריות מן השדה במקום על הוכחות דדוקטיביות. 

נראה שתלמידים רבים שיכלו להיות מתמטיקאים מצוינים, או שיכלו לעסוק במקצועות תלויי–מתמטיקה, 
מורחקים מן המתמטיקה שלא באשמתם אלא בגלל המורים. גם לבחינות הבגרות יש חלק גדול בבעיה, שכן 
לעודד מורים פעילים להמשיך ללמוד  יש  כן  כמו  להיות בעיקר הכנה לבחינות.  הוראת המתמטיקה הפכה 
ולהתפתח לאורך השנים. מקצוע ההוראה מורכב ביותר, ובלי התייחסות גלובאלית לתפקידו של המורה כאיש 

חינוך מתמטי לא תיפתר הבעיה.

עמוס	ארליך, אוניברסיטת תל אביב

אין צורך לשעבד את הוראת המתמטיקה למבחני הבגרות, שכן ציוני המגן מאפשרים למורים גמישות מסוימת 
בהוספת נושאים המושכים אותם. כמו כן, ראוי להוסיף להכשרת מורי המתמטיקה התנסות בחקירת נושאים 

במתמטיקה אלמנטרית, שכן ערכה של התנסות כזאת בפיתוח החשיבה המתמטית עולה על לימוד חומר. 

ד"ר	רוני	קרסנטי, מכון דוידסון לחינוך מדעי, מכון ויצמן למדע

יוצר אידאליזציה של מקצוע ההוראה, והיא מרחיקה אותנו מהמציאות  הדיון בקורסים מתמטיים למורים 
המאתגרת והמתסכלת שהמורה מתמודד אתה, בעיקר בשנותיו הראשונות בתפקיד. מורה צריך תואר ראשון 
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אוכלוסיית  של  בהוראה  להצליח  כדי  רבים  כלים  עוד  לרכוש  עליו  אבל  מוצק,  מתמטי  וידע  במתמטיקה 
התלמידים כיום, בתנאי אי–ודאות. 

ד"ר	מריטה	ברבש, המכללה האקדמית אחווה

ידע וניסיון רב הצטברו בשלושים השנים האחרונות במכללות השונות ובמחלקות לחינוך מתמטי, ולא ייתכן 
שלא נביאם בחשבון. יש מקום לדיון מעמיק ברוח המתמטיקה וברוח ההוראה והחינוך, הן ברמה המעשית 
הן ברמה התאורטית, אבל אין להתעלם מהידע הקיים. יש לשלב באופן שווה אנשי מתמטיקה ואנשי הוראת 

המתמטיקה בדיון העיוני, ולצרף אליהם את המורים בדיון המעשי.

תגובות נוספות מהקהל

לאחר שנים ארוכות של נתק בין המתמטיקאים באוניברסיטאות לבין מכשירי המורים במכללות, מתחילה 
מלמדים,  שהם  המתמטי  בידע  התמקדו  המתמטיקאים  הדברים,  מטבע  ביניהם.  משותפת  עבודה  להיווצר 

ואולם אין בכך כדי לגרוע מחשיבות התחום הדידקטי והפדגוגי הנחוצים בהכשרת המורים.

ב(	מה	מורים	חושבים	שמורים	צריכים	לדעת?

דברי	פתיחה	
פרופ'	חנוך	גוטפרוינד, יו"ר הוועדה

חשוב לקיים דיאלוג מתמיד בין אנשי המתמטיקה באקדמיה ובין המורים ומורי המורים, למרות המתח שנוצר 
בין הצדדים. הוועדה העוסקת בשאלה "מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?" רואה  לעתים 
את הדאגה של כלל הגורמים ואת הרצון המשותף לסייע לטובת המערכת, ועל כן היא מנסה להיות קשובה 
הן לניסיון ולהיכרות הבלתי אמצעית עם המערכת הן למיטב הידע ולפרספקטיבה הרחבה בנושא. הוועדה 
ִּפרסמה קול קורא, ובו שאלה את ציבור המורים "מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?". התקבלו 

תשובות מנומקות רבות, שסיפקו הצצה אל עולמם האינטלקטואלי של המורים ואל סביבת עבודתם. 

יציגו את  יציג את הדברים. בעקבותיו  וחבר הצוות  הוועדה סיכם את התגובות,  ליד  צוות המורים שפועל 
תמצית דבריהם שלושה מבין כותבי התגובות. ההצגה האחרונה במושב תהיה של ד"ר עטרה שריקי, שתציג 

תוצאות מחקר שערכה בנושא. 

"מה	צריכים	לדעת	העוסקים	בהוראת	המתמטיקה?	—	מניסיונם	של	מורים"
צוות המורים  ורכז המקצוע בתיכון "מנור-כברי" שבקיבוץ כברי, חבר  מורה למתמטיקה  דודי	מידז'נסקי,	

שפעל ליד הוועדה 

להלן כמה נקודות שהעלו מורים בתשובה לשאלת הוועדה "מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?". 
חלק מהנושאים כבר מוטמעים במערכת במידה מסוימת וחלקם צריכים חיזוק ושיפור.

ובדרכי  הנושא הראשון הוא הידע המתמטי עצמו. על המורים לשלוט היטב בהבנת המושגים המתמטיים 
קורסים  לכלול  הראוי  מן  כן  ועל  אקדמית,  ואף  גבוהה  ברמה  להיות  צריכה  ההבנה  המקובלות.  הנמקתם 
אקדמיים בתכניות ההכשרה וההשתלמות של המורים. כמו כן, דרושה התמצאות בהיסטוריה של המתמטיקה 
וביחסים  האחרים  המדע  תחומי  לבין  המתמטיקה  בין  בממשק  רוחבי  ידע  ונדרש  התפתחותה,  ובתהליך 

ההדדיים ביניהם.

המתמטי:  הידע  את  להציג  ניתן  שבהן  דרכים  למגוון  זקוקים  המורים  הפדגוגי.  הידע  הוא  השני  הנושא 
בהם,  נתקלים  להבין את הקשיים שהתלמידים  צריכים  הם  טכנולוגיים.  ואמצעים  דרכי המחשה  דוגמאות, 
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להכיר אסטרטגיות להתמודד עם הקשיים, להיות מסוגלים לפתח חשיבה עצמאית ויצירתית, וכפי שהדגישו 
רבים - להעביר לתלמידים את תחושת היופי שבמתמטיקה ואת אהבת התחום.

תכניות  את  לבנות  צריכים  אקדמיה,  אנשי  עם  יחד  מורים,  במורים.  התמיכה  מעגלי  הוא  השלישי  הנושא 
בעידן  מהשטח.  העולות  ותובנות  התנסויות  לצד  בתחום  מחקרי  ידע  בהן  ולכלול  וההשתלמות,  ההכשרה 
האינטרנט אפשר לפרסם ואף להעביר השתלמויות לכלל המורים בצורה מהירה ויעילה, מהמדריכים האזוריים 
ורכזי המקצוע ועד למורים עצמם. יש ליצור מסלולי השתלמות נפרדים להוראת תלמידים מתקשים ובעלי 
לקויות למידה מכאן ותלמידים מחוננים מכאן, ולבנות מערך תמיכה והעשרה הדדית בבית הספר בהנחיית 

רכז המקצוע, כדי להעלות נושאים שונים וללבן אותם תוך כדי דיון משותף.

נושא אחר הוא הכשרת פרחי ההוראה. הוצע שפרח ההוראה יידרש לחנֹוך, במשך כל אחת משנות לימודיו, 
תלמיד בית ספר משכבת גיל שונה, ובמקביל יתלווה למורה, למשך חצי שנה רצופה לפחות, לצורך היכרות 

עם מערך הלמידה בפועל.

נוסף הוא ספרי הלימוד. קיים מגוון רחב של ספרים, אבל חסרים ספרי לימוד התואמים את  נושא בעייתי 
לבין רמת  בין המורים  פורה  יש לפתח קשר  ידי משרד החינוך.  על  ומאושרים  ומטרותיה  תכנית הלימודים 

הפיקוח שיאפשר להעלות שאלות מן הצד האחד ולקבל הדרכה והנחיות מן הצד האחר.

נושא אחרון, וחשוב לא פחות, מתייחס למה שמורים זקוקים לו, נוסף על הידע. מורים זקוקים ליחסי אנוש 
מצוינים, ליכולת ליצור קשר פתוח וסבלני עם התלמידים, וליכולת להקנות לתלמידים הרגלי למידה ולטעת 

בהם את האמונה בעצמם וביכולתם. 

מיכאל	רוזנברג, מורה למתמטיקה, בית ספר "שבח" בתל אביב  

החשיבות  ומה  חשיבותה,  מה  המתמטיקה,  מהי  בשאלה  לדון  יש  המורים,  צריכים  מה  בשאלה  הדיון  לפני 
בהוראתה. במצב הנוכחי, כאשר לא מוגדרת מטרה ברורה להוראת המתמטיקה, המטרה היחידה של המערכת 
ברור,  מבנה  ללא  נושאים  מאוסף  מורכבת  הלימודים  תכנית  מכך  וכתוצאה  הבגרות,  בבחינות  עמידה  היא 
וחומר הלימוד נשכח מיד לאחר הבגרות. מתמטיקה היא המדע שבו האדם מברר לעצמו מהי חשיבה נכונה, 
ותכנית הלימודים צריכה להיבנות בהתאם לכך, שלב אחרי שלב, כדי שבסוף תהליך הלימוד תהיה לתלמיד 

תפיסה יציבה והרמונית לגבי מהות החשיבה הנכונה.

בתשובה לשאלה מה מורים צריכים, מוצע לפתוח את מרכזי ההשתלמות בקיץ ולהעמיד סיוע זמין לרשות 
המורים בזמן שהם נערכים לשנה הבאה, בהתאם לשיבוצם בכיתות.

אורלי	גוטליב, המכללה האקדמית לחינוך "אורות ישראל" באלקנה

מחקרים שבדקו את התייחסות המורים למתמטיקה להתבטאויות התלמידים הבחינו בין שני דפוסים עיקריים: 
דפוס של הבעה שיפוטית מצד המורה ודפוס של התייחסות המשכללת את התבטאות התלמיד. במעקב אחר 
דפוסי הפעולה של מורה בכירה למתמטיקה נמצא כי על פי רוב המורה ִשכללה את התבטאויות התלמידים 
באמצעות חשיפת העקרונות המתמטיים שעמדו מאחורי ההתבטאות, הצעת פתרונות נוספים לאותה בעיה 

והשוואה לתחומים אחרים. דפוס התייחסות זה של המורה תרם להעשרת החומר הנלמד ולהעמקת הבנתו.

כדי שמורה יוכל להעמיק את התבטאויות התלמידים ולשכללן הוא זקוק לבסיס רחב של ידע מתמטי, לידע 
פדגוגי, ובעיקר ליכולת לחשוף את דרכי החשיבה של התלמידים.

עמוס	גואטה, מורה למתמטיקה, בית ספר לתורה ומלאכה ובית הספר להנדסאים "שנקר" בתל אביב 

את  סופגים  רק  התלמידים  שבו  ממצב  ולהימנע  התלמידים,  עם  שיח  לפתח  היא  בחינוך  מרכזית  מטרה 
החומר המוכתב מבחוץ. אחת הדרכים ליצור אינטראקציה היא לעודד את התלמידים לחבר שאלות בעצמם. 
התלמידים יכולים לחבר שאלות לתרגול נוסף של חומר שכבר נלמד, או לחבר שאלות לצורכי העשרה שפתרונן 
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באמת לא ידוע ואולי אפילו שיטת הפתרון לא ידועה. יתרה מכך, אם תלמידים ומורים יוכלו לחבר שאלות 
ייבחרו שאלות לבחינות החיצוניות, יהיה  ידי מומחים, ומתוכו  ולשלוח אותן למאגר כללי שיעבור מיון על 

הרווח כפול - עידוד לתלמידים ולמורים לחבר שאלות, ואף סוג של דמוקרטיזציה בתחום. 

נושא נוסף שיש להתייחס אליו הוא ההשפעה השלילית של מבחני המיצ"ב על חטיבות הביניים בחודשים 
הקודמים לעריכת המבחנים. יש לשקול מבחנים מדגמיים במקום המבחנים הכוללניים הנהוגים עתה. 

ממצאי	מחקר:	מה	מורים	צריכים?	מה	מורים	רוצים?
ד"ר	עטרה	שריקי,	אורנים — המכללה האקדמית לחינוך והמחלקה להוראת המדעים בטכניון

אין עוררין על כך שמקצוע ההוראה הוא מקצוע מאתגר, קשה ומורכב. מורים זקוקים לידע דידקטי ופדגוגי: 
עליהם להכיר חומרי לימוד ודרכי הוראה, להכיר את תלמידיהם, לעמוד על המקורות לקשייהם ועל הדרכים 
להיענות לצורכיהם הלימודיים. מורים נדרשים להיות רפלקטיביים, ולספק לעצמם משוב על עבודתם. הם 
אמורים לדעת כיצד לתקשר עם הדור הצעיר, וכמו כן הם נדרשים לכישורי משחק, אשר יסייעו להם לתמרן 

בין קשיחות וסמכותיות לבין רכות, אמפתיה וחברותיות.

כדי להימנע מפער בין תפיסתם של מורי–המורים את צורכי המורים לבין ציפיות המורים עצמם מתכניות 
ההכשרה וההשתלמויות, נערך משאל בנושא צורכי המורים בקרב מדגם של מורים בעלי ותק הוראה מגּוון. 
הידע המתמטי שלהם  את  להעשיר  המורים  של  לצורך  נגעו  מן המשאל  ביותר שעלו  הבולטים  הממצאים 
)בעיקר בקרב מורים ותיקים(, ולהרחיב את הידע שלהם באשר לאופן שבו תלמידים בונים את הידע המתמטי 
שלהם ומבינים מושגים. מורים טירונים הביעו צורך בפיתוח יכולתם הרפלקטיבית, ובקרב מורים ותיקים בלט 

הצורך בפיתוח היכולת ליצור אינטראקציה עם התלמידים ולהתמודד עמם. 

במסגרת המחקר נערכו גם ראיונות עומק עם מורים. מהראיונות עלה שידע מתמטי דרוש במיוחד למורים 
בשלבים מתקדמים במערכת בית הספר, שכן לאחר שנות הוראה אחדות מרביתם עוברים ללמד תלמידים 
הנמוכות,  ברמות  המורים החדשים מלמדים מתמטיקה  מרבית  לעומתם,  יותר.  גבוהות  בכיתות  או  ברמות 
ידע על תלמידים דרוש בעיקר למורים החדשים,  כי  נוסף היה  והחומר המתמטי עדיין טרי במוחם. ממצא 
המנסים לגשר בין תאוריות ההוראה שלמדו במהלך הכשרתם לבין המציאות בפועל, בעוד הוותיקים כבר 
ליצור אינטראקציה עם תלמידים אפיינה,  היכולת  לידע הזה באותה מידה.  זקוקים  אינם  והם  ניסיון  צברו 
ונטו  ליצור קשר עם הדור הצעיר,  הוותיקים התקשו  בעוד המורים  די טבעי, את המורים הצעירים,  באופן 

להתרפק על דור התלמידים "של פעם", שהיה ממושמע ומנומס הרבה יותר. 

מכאן, אם ברצוננו לפתח תכניות הכשרה המביאות בחשבון את צורכי המורים, כפי שהמורים עצמם מגדירים 
אותם, עלינו לפתח מגוון של תכניות, בהתאם לוותק המורים. עם זאת, למרות החשיבות המרובה בבניית 
תכניות התואמות את צורכי המורים, כפי שהם רואים אותם, יש פער בין הצרכים האלה לבין הצרכים העולים 
מתוך מחקרים שנעשו בתחום ההוראה. עיקר הפער בא לידי ביטוי בשלושה נושאים, שהצורך בהם לפי המורים 
היה נמוך משמעותית מחשיבותם על פי המחקר בתחום: ביצוע מחקר פעולה על ידי המורים, עידוד תלמידים 
לבצע פעילויות חקר, ושיתוף פעולה עם עמיתים למקצוע ההוראה. צריך אפוא למצוא דרך לשלב בין צורכי 
המורים לבין הידע המחקרי בתחום. יש לזכור כי פעמים רבות מורים אינם מביעים צורך במשהו מסוים רק 
להתנסויות  פתוחים  יהיו  שהמורים  חשוב  לכן,  יתרונותיו.  את  יודעים  אינם  והם  בו,  התנסו  שטרם  משום 

חדשות ויתנו את הדעת גם לצרכים שכלל לא חשבו עליהם טרם ההתנסות.

ועוד עניין, יש חשיבות רבה למידת הרלוונטיות של החומר הנלמד. לו היו מציעים למורים למתמטיקה ללמוד 
בחינם את הקורס "שיטות אנליטיות במשוואות דיפרנציאליות חלקיות", נראה שרק מעטים היו נרשמים אליו, 
מכיוון שהם תופסים את הנושא כלא רלוונטי. כמורים, עלינו לשאול את עצמנו מה רלוונטי עבור התלמידים 
שלנו. התלמידים שאנו ממהרים להגדיר כנטולי סקרנות וכנעדרי מוטיבציה ללמוד, הם בדיוק אותם הילדים 
הלומדים בתוך דקות ספורות כל אפליקציה חדשה של טלפון חכם ומסוגלים לתקן עבורנו כל תקלה שצצה 
במחשב. הילדים היום לומדים באופן שונה מבעבר. הם לומדים בסקרנות ובשקידה את מה שרלוונטי להם, 
ומיישמים בטבעיות את גישת החקר. ברור ומובן, אם כן, שאי–אפשר להאשים את התלמידים בהעדר סקרנות 
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ומוטיבציה. עלינו ללמוד מה רלוונטי עבורם, מה מעניין אותם, ומהן גישות ההוראה התואמות את הדרך שבה 
הם לומדים.

הנע  דו–סטרי,  ציר  לזה:  זה  הניצבים  צירים  שני  ביצירת  נעוץ  זה  מורכב  אתגר  עם  להתמודדות  המפתח 
מלמעלה למטה ובחזרה ועובר דרך שלוש הרמות - מורי–המורים, מורים ותלמידים - ובו כל רמה מעשירה 
את חברותיה. בציר האחר, המתפרש לרוחב, מורים המלמדים תחומי תוכן שונים משלבים כוחות כדי למצוא 
פתרונות לבעיית הרלוונטיּות של החומר הנלמד מתוך ראייה כוללת, מערכתית ורב–תחומית, בבחינת "השלם 

גדול מסכום חלקיו". 

ג(	ממצאי	מחקר:	ידע	של	מתמטיקה	למורים
פרופ'	דבורה	בול

Deborah Loewenberg Ball
William H. Payne Collegiate Chair; Arthur F. Thurnau Professor;  
Dean of the School of Education, University of Michigan3

מבוא

המחקר על ידע של מורים למתמטיקה בכיתות א'–ח' לא מצא קשר בין תואר במתמטיקה, רישיון הוראה 
במתמטיקה, או מספר הקורסים שהמורה למד לבין ההישגים של תלמידיו. 

בבתי הספר העל–יסודיים יש מגמות מעורבות. לפעמים מוצאים קשר בין הכשרת המורה להישגי תלמידיו, 
אבל זהו קשר חלש מהצפוי ולא עקבי מספיק. כלומר, גם בבית הספר העל–יסודי לא ברור שמורה שלומד עוד 

קורסים מועיל להישגי תלמידיו. 

מכאן התעוררה השאלה "איזה ידע מתמטי דרוש למורים?", כי ברור שבצורה זו או אחרת הישגי התלמידים 
תלויים בכל זאת בידע המתמטי של המורה. אם לא מספר הקורסים, מהו המדד הנכון לידע המתמטי הרלוונטי 
של המורים. המערכת דורשת תואר במתמטיקה, תנאי להוראה בבית ספר על–יסודי, אבל אין הוכחה שתואר 
כזה אכן מועיל, והדבר לא מפתיע, בין השאר מפני שאין קשר בין חומר הלימודים בבית הספר לבין חומר 

הלימודים לקראת התואר האקדמי.

תקציר

על  ישירות  למורים  הדרוש  המתמטי  הידע  את  להגדיר  במקום  כה.  עד  אליה  שהגענו  התשובה  את  נציג 
את  להגדיר  בניסיון  בפועל  מורים  של  ההוראה  צורת  את  ניתחנו  שונה.  גישה  נקטנו  הלימודים,  תכנית  פי 
הפרקטיקות המשמשות בהוראת מתמטיקה ומגדירות ממילא את הידע הדרוש לשם כך. מצאנו שההוראה 
היא בעצמה סוג של "עבודה מתמטית", כפי שנראה בדוגמאות בהמשך. אין הכוונה למיומנויות כגון ניהול 
כיתה או קשר עם הורים אלא להוראת המתמטיקה עצמה. נמצא שמורים פותרים תוך כדי הוראה סוג ייחודי 
של בעיות מתמטיות, הם נדרשים להתמודד עם טיעונים מתמטיים ייחודיים למורים, והם חייבים להשתמש 

בלשון ייחודית ומדויקת. 

3  בקיץ תש"ע )ב' בתמוז, 14 ביוני 2010( נפגשה פרופ' דבורה בול עם חברי הוועדה "מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?" 

בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. הסיכום המובא כאן נכתב בעקבות אותה פגישה, שקדמה ליום העיון, והוא נקרא ואושר בידי פרופ' 
בול. במצגת של פרופ' בול מערב העיון, שבו חזרה על חלק מהדברים מהמפגש הקודם והוסיפה אחדים, ניתן לצפות באתר הוועדה: 

What do math teachers need to know? Presentation for the Initiative for Applied Research in Education expert committee 
at the Israel Academy of Sciences and Humanities, Jerusalem, Israel, January 30, 2011. )PDF(

לקריאה נוספת:
Hill, H., Ball, D. L., & Schilling, S. )2008(. Unpacking “pedagogical content knowledge”: Conceptualizing and measuring 
teachers’ topic–specific knowledge of students. Journal for Research in Mathematics Education, 39 )4(, 372–400.
Delaney, S., Ball, D.L, Hill, H.C., Schilling, S.G., & Zopf, D. )2008(. “Mathematical knowledge for teaching”: Adapting U.S. 
measures for use in Ireland. Journal of Mathematics Teacher Education, 11)3(, 171–197. )PDF(

http://education.academy.ac.il/Uploads/BackgroundMaterials/Hebrew/math-deborah-presentation0111.pdf
http://www-personal.umich.edu/~dball/presentations/013011_IASH.pdf
http://www-personal.umich.edu/~dball/articles/Delaney_Ball_Hill_MKT_Adapting_Measures.pdf
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דוגמאות

דוגמה לפתרון בעיות ייחודיות )מכיתה ה'(: אם רוצים לבדוק אם תלמידים יודעים לסדר מספרים עשרוניים 
על פי גודלם, איזו רשימה יש להעדיף? מסתבר שמתמטיקאים בוחרים בדרך כלל את הראשונה )בגלל המגוון(, 
אבל השלישית היא הנכונה )כי רק בה דירוג נכון מוכיח את ידיעת הסדר(. יש לשים לב שזו שאלה שמצריכה 

ידע מתמטי למטרת הוראה, אבל זו לא שאלה על הוראת שברים עשרוניים, וזו גם לא שאלה על תלמידים.

היכולת  כולל  ביטוי מתמטי,  ייצוג מתאים להמחשת  בחירת  היא  למורים  ייחודית  בעיה  נוספת של  דוגמה 
להביע במפורש את המשמעות של כל חלק בייצוג. בדוגמה זו יש שלושה ייצוגים נכונים וייצוג אחד שגוי. 
המורה צריך להיות מסוגל לבטא בדיוק איפה חמש השישיות, איפה החילוק, איפה השליש ומהי התשובה 
)שתיים וחצי( בכל ייצוג. מעניין שהייצוג השמאלי העליון והייצוג הימני התחתון שניהם נכונים, אף על פי 
שהם שונים מאוד. יש לשים לב שהשאלה ״מדוע שלושה ייצוגים הם נכונים״ והיכולת לענות עליה בצורה 
מפורשת הן אתגרים מתמטיים ולא פדגוגיים )כלומר לא תלויים בשאלה איך הכי טוב ללמד(. מתמטיקאים 

רבים טענו שכל הייצוגים נכונים, ולא שמו לב שהייצוג הימני העליון מתאים לכפל ולא ַלתרגיל המבוקש. 

היה לטעון שניתוח  לכאורה אפשר  ניתוח טעויות.  היא  להוראה  ייחודית  לבעיה מתמטית  דוגמה שלישית 
טעויות הוא ניתוח חשיבה של תלמידים, אבל בדוגמה זו אין ניתוח חשיבה אלא ניסיון להבין אילו צעדים 
מתמטיים הובילו לתשובה. קל לפתור תרגיל לבד, או לזהות שהתלמיד טעה בפתרון, קשה יותר לפענח אילו 
צעדים יכלו להוביל לתשובה השגויה. זו דוגמה לפתרון בעיות של מתמטיקה–להוראה שמורים נדרשים לה. 
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היא  זוגי  מספר  של  ההגדרה  למשל,  בשפה.  מדויק  שימוש  היא  הוראה  לצורך  מתמטי  לידע  נוספת  דוגמה 
מספר שלם שהוא כפולה של 2. אבל האם הגדרות אחרות שקולות גם כן? מורים נתקלים בהגדרות חילופיות 
של תלמידים, ואפילו בהגדרות שונות בספרים שונים, וצריכים לזהות האם מדובר בהגדרה שקולה. מורים 
גם נדרשים לנסח בעצמם הגדרות שקולות במקרה שהגדרה אחת לא ברורה דיה לתלמידים. הגדרה נפוצה 
בספרי לימוד בארה"ב, אך שגויה, היא d, כי לא מופיעה בה המילה "שלם"; לפי הגדרה זו יוצא שהמספר 36.7 

הוא זוגי. 

מהלך	המחקר	ותוצאותיו

מטרת המחקר הייתה לבחון את ההשערה שקיים ידע מתמטי ייחודי הדרוש למורי המתמטיקה.

התהליך כלל בשלב ראשון פיתוח תאוריה בדבר הידע הדרוש למורי המתמטיקה, בעקבות התבוננות במורים–
בפועל ובשימוש שהם עושים בידע מתמטי. בשלב שני נכתבו לאור ההשערה שאלות שמבוססות על בעיות 
אמתיות שמורים למתמטיקה רגילים לפתור, ומהן נבנתה מטלה. בשלב שלישי נאספו נתונים של אלפי מורים, 
ואחר כך נבחנה ההשערה בצורה אמפירית על ידי ניתוח רכיבים  )Factor Analysis( של נתונים אלו, כאשר  
השערת האפס של ניתוח הרכיבים היא שאין רכיבים שונים וכל השאלות מודדות את הידע המתמטי הכללי 

של המורה. לצד ניתוח הרכיבים, נערכו גם ארבעה מבחני תיקוף )Validation(, כפי שיפורט.

המטלה כללה שאלות רב–בררתיות. 

דוגמה לשאלה כזו: מורה טענה שמספר מתחלק ב–4 אם ורק אם שתי הספרות האחרונות שלו מתחלקות 
ב–4.  למה הכלל עובד? תלמידים הציעו ארבעה הסברים אפשריים לכך. מהו ההסבר הנכון?
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דוגמה אחרת: נתונות שלוש שיטות שונות להגיע לתוצאה הנכונה בכפל ארוך - איזו שיטה ניתנת להכללה? 
באופן מפתיע, מתמטיקאים לא מצליחים בכך.

שנועדו  תיקוף  מבחני  ארבעה  ערכנו  למורים,  ייחודי  ידע  של  קיומו  את  לוודא שאכן המטלה מאשרת  כדי 
לשלול הסברים אחרים למקור התשובות של המורים.

כדי לשלול אפשרות של תשובה נכונה מסיבות שגויות מתמטית, בנושא התהליך הקוגנטיבי נערכו ראיונות 
עם חלק מהמורים, ובהם הסבירו מדוע ענו מה שענו, ואכן התוצאות אישרו חשיבה נכונה.

המבחן השני בדק אם מבחינת האיכות המתמטית של ההוראה, מורים שהצליחו יותר במטלה הצליחו יותר 
שיעורים  עשרה  במהלך  מורים  הוסרטו  כך  לשם  בכיתה(.  חישוב  או  ניסוח  טעויות  עשו  )ולא  בהוראה  גם 
שכל אחד מהם העביר, ועל בסיס זה נבנה מנגנון הערכה לאיכות ההוראה המתמטית. מנגנון זה שימש אחר 
כך כמדד לאיכות ההוראה של כל אחד מהמורים. בסיום התהליך נמצאה התאמה גבוהה )80%( בין איכות 

ההוראה לבין הביצועים במטלה.   

מבחן התיקוף השלישי נועד לבדוק אם מדובר בידע מתמטי כללי, לאו דווקא בידע ייחודי להוראת מתמטיקה. 
לשם כך נבחנו גם מתמטיקאים במטלה, ונמצא שבסוג מסוים של שאלות, מתמטיקאים הצליחו בעקביות 
פחות ממורים למתמטיקה. בחלק מהשאלות נבע הדבר מכך שהייתה טעות בשאלה )וזו תוקנה בהמשך(, או 
שהשאלות הצריכו )בלי שאיש שם לב לכך( ידע על תלמידים )שאלות כאלו הושמטו בהמשך(, אבל בחלק 
אחר מתמטיקאים הצליחו פחות מפני שנדרש ידע ייחודי למורים )בחירת דוגמאות, בחירת ייצוג, או פתרונות 

לא סטנדרטיים כפי שהראינו בדוגמאות למעלה(. 
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במבחן התיקוף הרביעי נמצא ִמתאם חיובי בין הצלחת מורים במטלה לבין הישגי תלמידיהם בכיתה ד' ואפילו 
בכיתה א'. זהו ממצא מפתיע ביותר, כי בארה"ב נמצא עד כה רק שמצב סוציו–אקונומי מנבא הישגי תלמידים, 

ואילו כאן נמצא אפקט בשיעור דומה למבחן הידע של מתמטיקה–להוראה. 

התאוריה

 )Subject matter knowledge( התאוריה הבסיסית מחלקת את הידע הדרוש למורים לשניים - ידע תוכני
שהוא מתמטי בלבד, וידע פדגוגי )Pedagogical content knowledge( שמָעֵרב ידע מתמטי עם ידע אחר כגון 
ידע על תלמידים )KCS(, ידע על דרכי הוראה )KCT( או ידע על תכנית הלימודים )KCC(. הידע הפדגוגי 

הודגש בעבודותיו של לי שולמן בעשרים השנים האחרונות. 

ובנתונים התומכים  החידוש שלנו הוא בחלוקה של מחצית עולם הידע המתמטי הטהור לחלקים משניים 
בחלוקה זו: ידע מתמטי שמשותף )Commom Content Knowledge = CCK( גם למשכילים שאינם מורים, 
 Specialized Content( למורים  ייחודי  ידע  לשליש,  לחלק  שישיות  חמש  התרגיל  של  התוצאה  מה  כגון 
 Horizon( מתקדם  מתמטי  וידע  הנ"ל,  החילוק  לתרגיל  המתאימים  הייצוגים  כגון   ,)Knowledge = SCK

Content Knowledge(, שאינו כלול בתכנית הלימודים. 

ניתוח הרכיבים של שאלות  ידי  מרבית החלוקה התאורטית הזאת )CCK, SCK, KCS, KCT( אושרה על 
 KCC–המטלה שתוארה לעיל. אנחנו עובדים כעת על הרחבת המטלה כך שתכלול גם שאלות שנוגעות ל

 .HCK–ול

גודל כף היד,  ניסו תלמידים למדוד את  דוגמה אפשרית לידע מתמטי מתקדם )HCK(: בשיעור בכיתה א' 
ותלמיד הציע לקחת מאחת הכיתות הגבוהות דף משבצות כדי למדוד טוב יותר. מורה עם ידע מתקדם יזהה 
את הרעיון המתמטי העומד ביסוד תשובה זו )גבולות ואינטגרציה(. ייתכן שיישומים של מתמטיקה לתחומים 

שונים יכולים גם הם להיחשב כידע מתמטי מתקדם. 

מסקנה	מעשית	מהתאוריה

חשיבות  לגבי  בעיקר  מחדשים  אנחנו  אבל  כמובן,  התייחסות  דורשת   )CCK( המשותף  התוכן  בידע  בעיה 
הידע הייחודי למורים )SCK(. בארה"ב יש למורים הזדמנויות רבות )בעת הכשרתם ובמסגרות ההתפתחות 
המקצועית הֶהמשכית שלהם( ללמוד ידע מתמטי משותף, ואפילו ידע פדגוגי, אבל אין מי שמקבל אחריות על 

תחום הידע הייחודי למורים, שחשיבותו רבה.
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הכללה	להוראה	ברמת	העל-יסודי

בבית הספר העל–יסודי,  להוראת מתמטיקה  דומה עם שאלות שמתאימות  לבנות מטלה  יש לשער שניתן 
אף כי הדבר לא נבדק. ייתכן אפילו שהעובדה שהמתמטיקה בבית הספר העל–יסודי מתקדמת יותר תגרום 
להבדלים ברורים יותר בין ידע התוכן לידע של הוראת המתמטיקה, כי נראה שהבעיה הרווחת בבתי הספר 
העל–יסודיים היא שהמורים יודעים בעצמם לפתור את השאלות, אבל מצליחים פחות בהעברת הפתרונות 
האלה לתלמידיהם. הפער בין היכולת לפתור תרגילים בעצמך לבין היכולת לפרש פתרונות של אחרים, לתת 

דוגמאות מוצלחות או לצייר נכון על הלוח צפוי להיות גדול יותר ברמת העל–יסודי מאשר ברמת היסודי.

הכללה	לתחומי	ידע	אחרים

דוגמה נוספת ל–SCK היא ציור מלבן: אילו דוגמאות טובות כדי להסביר את תכונות המלבן? במה הצורות 
הבאות חורגות מהגדרת המלבן?  

יכול להסתפק בידיעת ההגדרה של מלבן, אלא הוא צריך להיות מסוגל לזהות טעויות בהגדרות  מורה לא 
אחרות באופן מפורש ומהיר מאוד. מתמטיקאים לא תמיד מצליחים בכך )וגם אם כן, אין בכך כדי לסתור את 
העובדה שזהו ידע חיוני למורים(. זאת ועוד: מתמטיקאים נוטים לפתור בעיות מעין אלה לאט יחסית, אבל 

מורים חייבים לתת פתרון מיידי, מפני שהוא חיוני לשטף ההוראה.

                      

)למשל  מסוים  לידע  מעבר  להכללה  ניתנת  מקורן,  את  ולמצוא  שגויות,  תוצאות  במהירות  לזהות  היכולת 
מלבנים(. מטלות דומות שימשו להערכה מסכמת של התפתחות מקצועית במאות תכניות ברחבי ארה"ב, 

ונמצא שחל שיפור בביצוע מטלות כאלו גם כאשר נושא ההשתלמות היה תוכן מתמטי אחר.
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שאלות	נוספות

בניתוח הרכיבים, לא נבדק אם יש רכיב שאחראי יותר מהאחרים להישגי התלמידים או לאיכות ההוראה של 
המורה. 

Heather Hill ערכה מחקר רחב–היקף על הידע המתמטי של מדגם גדול של מורי כיתות ו'–ח' מרחבי ארה"ב.  
הממצא החוזר במחקרים מסוג זה הוא שהידע המתמטי של מורים אינו מספיק, אבל במחקר של Hill התברר 

שלמורים דווקא יש ידע של מתמטיקה–להוראה, וזה ממצא מעודד.

הכללה	מחוץ	לארצות	הברית

לכאורה, מכיוון שהתאוריה כולה התחילה מניתוח שיטות הוראה של מורים בפועל בארה"ב, לא ברור שהיא 
מתאימה למקום שבו מלמדים אחרת. החוקר האירי Sean Delaney ערך סדרה ארוכה של תצפיות על הוראה 
באירלנד: ראשית, הוא ניסה לזהות את מאפייני הידע המתמטי שבשימוש המורים שם, ומצא שהם דומים 
ומידת  על השאלות האמריקניות  לַחוות את דעתם  מן המורים  ביקש  הוא  מאוד לאלה של ארה"ב. שנית, 
הרלוונטיות שלהן לאירלנד. לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין אירלנד לארה"ב, אבל נבנתה מתודה להעברת 
השאלון למדינה אחרת, ועל פיה עובדים כיום במדינות אחרות. עד היום עבדנו בגאנה, קוריאה, אינדונזיה, 

נורבגיה ואירלנד, ואנחנו מחפשים מישהו שינסה את זה בישראל.

עד כה לא נמצאו הבדלים בין המדינות )מעבר להבדלי תרגום מילולי ותרבותי שצריכים להיעשות בזהירות 
רבה(, אבל לא הנחנו את זה מראש, אלא בדקנו אמפירית. ענייני התרגום עדינים יותר מכפי שמקובל לחשוב, 
ומבחן ה–TIMSS, למשל, לא מתורגם בזהירות מספקת. בעקבות כך, קשה להתייחס להבדלים בין ההישגים 
זה במדינות שונות. המתודה שפותחה להעברת השאלון שומרת על אותן שאלות, עם ההתאמות  במבחן 
המתחייבות בלבד )למשל, באינדונזיה היה צורך לוותר על כמה שאלות על נושאים שלא מייחסים להם שם כל 
חשיבות(. האם מורה שמצליח במבחן בארצו, יהיה מורה טוב גם במדינה אחרת? זו בדיוק ההשערה שהשיטה 

מנסה לבדוק, ועד כה נראה שכן.

בהמשך המפגש שיתפה פרופ' בול את חברי הוועדה שהשתתפו בפגישה בניסיונה ובתובנות שעלו בעבודתה 
בהכשרה ובפיתוח מקצועי של מורי מתמטיקה באוניברסיטת מישיגן:

תכניות	להכשרת	מורים	באוניברסיטת	מישיגן

אוניברסיטת מישיגן משנה לאחרונה את תכנית ההכשרה להוראה המוצעת באוניברסיטה. 

יש באוניברסיטה שלושה מסלולים: 1. תואר ראשון בתחום מקצוע + תעודת הוראה; 2. הסבה בת שנה אחת 
להוראה, לבעלי תואר; Teach for America .3 - מסלול אלטרנטיבי. בכל המסלולים המגמה היא להגביר את 
לימודי המתמטיקה–להוראה. דגש גדול יותר מושם על עבודה מעשית. במקום צפייה בשיעורים ועזרה למורה, 
התלמידים מתחלקים לקבוצות של עשרה )כמו סטודנטים לרפואה(, ומתארחים שלושה או ארבעה שבועות 
בכיתות של מורים בולטים בתחום מסוים )כגון מתן שיעורי בית, גאומטריה, מוטיבציה לחלשים, מצטיינים 
וכו'(. הסטודנטים מדברים עם המורה כל יום ולומדים ממנו על דרכי ההתמודדות שלו עם אתגריו. מכיוון 
פרטנית.  להנחיה  נדרשים  בולטים משהיו  מורים  פחות  דרושים  סטודנטים,  בנות עשרה  בקבוצות  שמדובר 
מהקבוצות  חלק  ולכן  העל–יסודי,  ברמת  המורים  לכלל  משותפים  כישורים  שיש  מאמינה  האוניברסיטה 
ההכשרה  כן,  כמו  ועוד(.   כיתה,  לנהל  מתבגרים,  עם  )לדבר  שונים  למקצועות  הוראה  לתכניות  משותפות 
י'–י"ב. לכן  וההכשרה לעל–יסודי מתמקדת בכיתות  במסלול היסודי מדגישה את ההכשרה לכיתות א'–ה', 
נעשה מאמץ להסיט חלק מתשומת הלב בהכשרה זו לכיתות חטיבת הביניים, ולשם כך נשלחים סטודנטים 

לסבבים שנושאם הוא ההוראה בחטיבת ביניים.

אחת השאלות העומדות על הפרק היא מהו הידע החיוני כתנאי לקבלת רישיון הוראה, ומהו הידע שצריך 
יהיה לרכוש במהלך השנתיים–שלוש שלאחר מכן. 
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יש עניין גדול בארה"ב בדרישות הסף מסטודנטים בכניסה ללימודי הוראה, אבל אין מספיק עניין בדרישות 
ההסמכה בסיום הלימודים. יש דרישה לציונים קדם–אקדמיים גבוהים, תנאי לקבלה לתכנית הוראה )וזאת 
שהדרישה  ברור  לא  אבל  בכלל(,  לאוניברסיטה  לקבלה  הגבוהות  בדרישות  עמדו  כבר  שהסטודנטים  אחרי 

הזאת מוצדקת. 

האם	מכשירי	מורים	צריכים	להמשיך	ללמד	

ההוראה  עבודת  על  מושג  כלל  בדרך  אין  מורים  שמכשירים  המתמטיקה  למרצי  מקובל.  אינו  זה  בארה"ב 
בכיתות. אמנם, מצד אחד, חשוב שמכשירי מורים יבינו בהוראה. אפילו מורי מתמטיקה במכללות להוראה 
צריכים לדעת עם מה הסטודנטים שלהם עומדים להתמודד בכיתה, וגם מורי הפדגוגיה צריכים להכיר את 
תלמידי בית הספר כדי להכשיר מורים ללמד ולפתח דיונים בכיתה. גם בבית הספר לרפואה, חלק גדול של 
ההכשרה )לא כולה( מועבר על ידי רופאים פעילים )קלינאים(. אולם הכשרת מורים לבית הספר העל–יסודי 
פתרון  מורים.  יהיו  המתמטיקאים  המרצים  שכל  לדרוש  ואי–אפשר  מתמטיקה,  שעות  מאוד  הרבה  כוללת 
הרגילים  הקורסים  לצד  ישתתף,  בעל–יסודי  להוראה  עצמו  את  שמכשיר  שמי  הוא  לשקול  שכדאי  אפשרי 
במתמטיקה, גם במעין מעבדות יישומיות שבהן יתנסה בהוראת מתמטיקה בשיטות שונות )ימציא בעיות, 

יבדוק עבודות וכדומה(, וזו תהיה התנסות חשובה.

בהשתלמויות המשך יש להתמקד בפרקטיקות מסוימות שיישומן ישתלם בכיתה, ולא סתם בידע כללי, למשל: 
והצעת  טעויות  בזיהוי  המורה  שיפגין  המהירות  שיפור  או  למעלה,  שהודגם  כפי  שונות  ייצוג  בשיטות  דיון 

דוגמאות, וכדומה.4

ד(	מה	צריכים	לדעת	העוסקים	בהוראת	המתמטיקה?

ידע מתמטי להוראה  רב שיח: השלכות אפשריות של גישת פרופ' בול על הגדרת קטגוריה של 
ברמת בית הספר העל-יסודי, ודיון בגישות השונות לידע הדרוש למורים, כפי שהוצגו באופן ראשוני 

בכנס בשפיים בדצמבר 2010 

פרופ'	צבי	ארטשטיין,	הפקולטה למתמטיקה ומדעי המחשב, מכון ויצמן למדע

אין ספק שמורה צריך לדעת יותר ממה שהוא מלמד. כשם שלא היינו מסכימים שמורה לתנ"ך ידע רק את 
הפרקים שהוא מלמד ומורה לאנגלית רק את אוצר המילים שהתלמיד צריך לרכוש, אין להעלות על הדעת כי 
מורה למתמטיקה ידע רק את המתמטיקה שהתלמיד אמור לדעת. אבל מה שחסר היום למורים, למורי–מורים 
רבים ואפילו לפרופסורים למתמטיקה, הוא לא עוד ידע מהעולם הפורמליסטי–לוגי שמקובל באוניברסיטה, 
אלא עוד מההקשרים של המתמטיקה, מההיסטוריה, מהאינטואיציה הכרוכה במתמטיקה ומהרלוונטיות שלה. 
אם מתחילים ללמוד או ללמד מתמטיקה מההגדרות שלה, ללא הקשר אינטואיטיבי, מגיעים במקרה הטוב 
נכונה של המקצוע. למרבה הצער, רוב ההכשרה של מתמטיקאים  לבלבול ובמקרה הרע לפרספקטיבה לא 

באוניברסיטאות היום היא מהסוג שאולי מתאים למתמטיקאים לעתיד, אבל בוודאי לא למורים לעתיד. 

אפשר להצביע על שלושה כשלים בולטים בהכשרתם של מורים למתמטיקה. הכשל הראשון, הנפוץ מאוד, 
כפעולה  הרחב  בקהל  נתפסת   )thinking( "חשיבה"  מתמטית".  "חשיבה  במונח  נכון  הלא  השימוש  הוא 
נוקשים. כאשר משתמשים במושג  לוגיים  בכלים  פורמלית   )reasoning( אינטואיטיבית, להבדיל מ"בדיקה" 
"חשיבה" בהקשר המתמטי, השומעים התמימים )ההורים, למשל( מחליפים בין המושגים ולכן הם נרתעים 
ממתמטיקה. בעיתון הופיעה כתבה הטוענת כי אפשר ללמד תינוקות בני שנתיים חשיבה מתמטית. יש בתי ספר 
שבהם ההורים מתלוננים כי המורים לא מציעים קורסים בחשיבה מתמטית. הדבר פוגע במקצוע כי ההורים 
הלוגיים המתמטיים.  בכלים  אינטואיטיבית  בנמצא שחושב  פרופסור אחד  אין  קיים.  מחפשים משהו שלא 

4  פירוט נוסף בעניין זה מופיע במצגת.
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שימוש במושג "חשיבה מתמטית" גורם נזק למקצוע. בהקשר הזה אפשר להוסיף כי את כל המתמטיקה, או 
ולהשאיר את הלימוד המסודר של  אינטואיטיבי,  באופן  ללמד  הנמוכות אפשר  בכיתות  החשבון, שלומדים 
הפורמליזם לשלבים מאוחרים יותר. שיטה כזאת נוסתה בעבר וזכתה להצלחה. יתר על כן, לימוד פורמלי של 
חוקים אלגבריים מזיק. אבל הורים, שעברו אינדוקטרינציה הטוענת שבמתמטיקה צריך לחשוב אחרת מאשר 
וכאמור, באוניברסיטאות לא טורחים  ללימוד אינטואיטיבי.  ומתנגדים  חושבים בחיים, בדרך כלל חוששים 

להבדיל בין אינטואיציה לבין פורמליזם.

כשל שני הוא שההכשרה המתמטית של מורים, מורי–מורים, ואפילו פרופסורים למתמטיקה בעלי ידע מתמטי 
רב, בדרך כלל לא מכשירה אותם לדעת מספיק על מתמטיקה. הנה כמה דוגמאות: 

בקורס ראשון במתמטיקה באוניברסיטה מגדירים מספרים רציונליים כמחלקת שקילות של זוגות של מספרים 
שלמים, ומספרים ממשיים מוגדרים כחתכי דדקינד של רציונליים. אבל ההרצאה לא כוללת את תיאור הרקע 
זו הדרך הנכונה והבלבדית להכיר  ויתר על כן, היא משאירה את הרושם כי  לפיתוחים של דדקינד וקנטור, 
נכון את המספרים האי–רציונליים. האמת היא שבמשך למעלה מאלפיים שנה הייתה ההגדרה של היוונים 
למספר הרציונלי מספקת, עד שבאמצע המאה ה–19 התעוררו שאלות לגבי הגאומטריה, והתברר שיש בעיות 
 )Cantor( קנטור ,)Dedekind( עם האקסיומות של אוקלידס כבסיס למתמטיקה. על רקע זה הציעו דדקינד
ואחרים לבנות את המתמטיקה על בסיס אריתמטיקה בלבד, ללא תלות באקסיומות גאומטריות. למעשה, 
זה היה רק תרגיל בלוגיקה, שלא תורם דבר להבנת המספר הממשי. אין מתמטיקאי שחושב אינטואיטיבית 
חושבים,  לא  ככה  זוגות של מספרים.  קבוצות של מחלקות שקילות של  דדקינד של  על המספרים כחתכי 
וממילא אין ללמד בצורה כזאת מהם מספרים ממשיים. ואפילו אם רוצים ללמד מה הם מספרים ממשיים 
בעזרת אקסיומות, יש מערכות אקסיומות פשוטות הרבה יותר המבוססות על גאומטריה. אבל את זה מורים 

ומורי–מורים רבים אינם יודעים.

באופן דומה, יש החוששים שמורים ותלמידים יחשבו שנגזרת היא שיפוע של המשיק. כמובן שאלה מתחילים  
מהדקדקנות )ריגורוזיות( של קֹושי במאה התשע עשרה. אבל מניוטון ועד קושי, ההגדרה המקובלת לנגזרת 
הייתה השיפוע של המשיק, והיא עבדה ועדיין עובדת מצוין במקצועות המשתמשים במתמטיקה. את זה אין 

מלמדים באוניברסיטה, לפחות לא במתמטיקה. 

דוגמה נוספת היא הגדרת פונקציית הסינוס כפתרון בטור חזקות של משוואה דיפרנציאלית כהגדרה "הנכונה" 
הגדרה  להציג  צורך  אין  אבל  חזקות,  לטור  סינוס  של  הפיתוח  את  להכיר  אמור  מורה  אכן,  הפונקציה.  של 
כזאת כהגדרה "הנכונה". אפשר להציג לתלמידים את ההגדרה הפשוטה והאינטואיטיבית של הסינוס כיחס 
בין צלעות במשולש. הגדרה זו אינה פחותה לוגית מההגדרה דרך טור חזקות, וחשוב שמורים ידעו זאת כדי 

שיוכלו להעביר כך את הדברים לתלמידיהם.

בלימודי המתמטיקה ברוב האוניברסיטאות אין נדרשים לשאלות שנוגעות להקשר, כגון מה הן אקסיומות 
ומה הן הגדרות, ומדוע בכלל משתמשים באקסיומות. אקסיומות לא נוצרו כדי שנחשוב טוב יותר - למעשה, 
המוח אינו יכול לחשוב בצורת אקסיומות ואלה נוצרו כדי להימנע מטעויות אינטואיציה. הבנות כאלה אינן 
מוצגות באוניברסיטאות, אבל הן חשובות, במיוחד למי שמבקשים להנחיל מתמטיקה לאחרים. כאו נכנס גם 
הפן ההיסטורי, המוזנח לחלוטין באוניברסיטאות. דוגמה לכך היא אקסיומת המקבילים. אוקלידס הציג גרסה 
שאינה משתמשת במושג "אינסוף". היוונים הבדילו בין אינסוף פוטנציאלי ואינסוף ממשי, ואוקלידס לא רצה 
להשתמש באינסוף הממשי. לאחר מכן, במשך אלפי שנות מתמטיקה, השתמשו בלי בעיות במושג "אינסוף". 
אבל כעת, בתכנית החדשה בחטיבת הביניים, מנסים להחליף את אקסיומת המקבילים המקובלת, המשתמשת 
באינסוף, באקסיומת המלבן, בטענה שלתלמידים קשה להבין אינסוף מהו. לדעתי לילדים היום אין שום בעיה 
להבין מהו אינסוף, עד שאומרים להם שיש בעיה ומבלבלים אותם. יש כאן ערבוב בין פילוסופיה, לגיטימית 

בהקשר הפילוסופי, לבין מתמטיקה כפי שפוגשים אותה בחיים. 

הכשל השלישי הוא שאין מבדילים בין צורת החשיבה בחיים וצורת החשיבה בלימוד המתמטיקה. חלק גדול 
מהכשלים שהוצגו בהרצאה של פרופ' בול נבעו מהאינטרפרטציה שלה לתשובות שניתנו בשיח בין המורה 
לתלמידים. אבל בכל שיח ניתן למצוא כשלים כאלה. למשל, כשאבא אומר לילד: "אם לא תאכל את הבננה 
אז אני אכה אותך" - הוא מתכוון ל"אם ורק אם" אף שהוא לא אומר את זה. גם כשמדברים על מתמטיקה 
ההקשר הוא חשוב, ואין לצפות שבמתמטיקה ידברו אחרת. למשל, יש הבדל בין הגדרה )definition( לתיאור 
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)description(. גם מתמטיקאים מנוסים מתקשים בכתיבת הגדרות מתמטיות, ועיקר השיח המתמטי מורכב 
מדיבור בין אנשים ברמת התיאור, תוך גישור על דברים שלא נאמרים. התזה Principia Mathematica של 
וייטהד )Whitehead( וראסל )Russell( היא דוגמה לקיצוניות של פיתוח מדוקדק לחלוטין, וכשמעיינים בה, 
מבינים שאין סיכוי לשיטה זו )רק בעמוד 362 הגיעו וייטהד וראסל למסקנה 2=1+1...(. לכן כאשר שואלים 
ילד או מבוגר מהו מלבן והוא נותן דוגמה שאינה מכסה את כל האפשרויות המתמטיות, הוא אינו טועה! 
הוא פשוט מדבר מתמטיקה כמו שמדברים בשפה מדוברת. את אותה ביקורת אפשר להפנות לרוב הדוגמאות 
שפרופסור בול נתנה כדוגמאות לשגיאות של תלמידים ומורים. אין אלה שגיאות אלא שיח, ומוכרחים לגשר 
על השיח. הגדרה מתמטית שלמה ועקיבה היא דבר מסובך מכדי לדרוש מתלמיד או ממורה, וגם מתמטיקאים 
מקצועיים נזהרים מאוד בשלב ההגדרה. הדיוק לכאורה שפרופ' בול דורשת, ורצונה כי המורים ילמדו כיצד 
למצוא שגיאות ואיך לתקנן, מתעלמים מהקשר בין שפה למתמטיקה. למרות הדימוי שיש למתמטיקה, אין 

שחור ולבן במקצוע. 

גם  בהן.  מתקשים  רבים  שתלמידים  הסתירה,  בדרך  הוכחות  כמו  במהותם,  לתפיסה  קשים  נושאים  יש 
הסתברות מותנית היא נושא קשה לתפיסה ומקור לפרדוקסים לכאורה. גם כאן הקשיים נובעים מן הפער 
שבין האינטרפרטציה המקובלת להגדרה המתמטית לבין ההקשרים השונים בחיי היומיום. חשוב להבהיר זאת 

למורים, אך נושאים אלה אינם נכללים בקורסים המוצעים כיום.

לסיום, הביקורת על הוראת המתמטיקה רלוונטית לכל הרמות - מורים, מורי–מורים ופרופסורים למתמטיקה. 
כולם צריכים לרכוש עוד ידע על המתמטיקה, לשים לב גם בהוראה להבדלים שבין חשיבה אינטואיטיבית לבין 
טיעונים לוגיים, ולהדגיש את הפרספקטיבה וההקשרים של המקצוע. אפשר להשלים את החסר כיום על ידי 
קורסים נוספים או על ידי עיבוד של קורסים קיימים. אך ספק אם האוניברסיטאות יעשו כן, בין השאר מכיוון 

שלפרופסורים עצמם יש אותם חוסרים. 

ד"ר	ניצה	כהן,	החוג למתמטיקה-פיזיקה, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

כפי שתיארה פרופ' בול, אכן נראה שקיים ידע מתמטי להוראה, והוא רלוונטי להוראה בחינוך העל–יסודי לא 
פחות מאשר לחינוך היסודי. בין שהידע מתמטי ממש ובין שהוא מצוי בין המתמטי לפדגוגי, סוג ידע זה נעלם 

במקרים רבים מעיניהם של מתמטיקאים שעניינם במחקר ולא בהוראה. 

ידע זה כולל, בין השאר, יכולת פירוק של נושא למרכיבים ולמשמעויות שונות, התייחסות נפרדת לכל מרכיב, 
והתייחסות לקשר שבין המרכיבים. מורה שלא מבחין בכל האספקטים של הנושא יתקשה להבין מה התלמידים 
דוגמה  הוא  ולמשמעויות  למרכיבים  בגאומטריה  נושא משפטי החפיפה  פירוק  ולתקשר אתם.  מבינים  שלו 
טובה. מהי המשמעות של מושג החפיפה ושל משפטי החפיפה? מהם המרכיבים של כל אחד מהמשפטים? 
ומדוע תנאים מסוימים מספיקים ואחרים לא? מורה לא יכול להסתפק בידיעת משפטי החפיפה, וצריך להכיר 
גם את כל מרכיביהם הקטנים. דוגמה נוספת היא זיהוי משמעויות והיבטים שונים של מושג הפונקציה, כגון 
התאמה או תלות בין משתנים, העתקה או שינוי של קלט X לפלט Y, או ביטוי הפונקציה בצורות שונות - 

כנוסחה, כגרף או כאובייקט מתמטי שניתן לעשות עליו פעולות. 

ידע מתמטי להוראה כולל גם התייחסות לייצוגים אפשריים של מושג, להיבטים השונים של המושג שמובלטים 
בדימוי של  עיסוק ממושך  לעורר. למשל,  עלול  ולשגיאות הפוטנציאליות שהייצוג  ייצוג,  בכל  או מוסתרים 
הפונקציה כנוסחה שמתאים לה גרף עלול להקשות על הבנת הפונקציה כמושג כללי ומופשט. דוגמה נוספת:  
כדי ליצור אצל התלמיד דימוי גמיש של מושג האלכסון במצולע, מורה צריך להביא בחשבון גם מקרי קצה 

)כמו אלכסון המכיל אלכסון אחר, אלכסון חיצוני, או אלכסון המכיל צלע(.

ידע מתמטי להוראה כולל גם מודעות לקשיים אפשריים בהבנת מושגים. מושג המשיק לפונקציה צפוי לעורר 
את השאלה כיצד משיק לפונקציה יכול לחתוך את הפונקציה. יחסי ההכלה בין הסוגים השונים של המרובעים 
מטעים תלמידים רבים. עוד דוגמה היא הסתירה בין הגדרת הפונקציה הקמורה לבין הגדרת הקבוצה הקמורה 

בהקשר הגאומטרי. מורה צריך להיות מסוגל לעשות את ההבחנות ולזהות את הבעיה שבה צריך לטפל. 

מורים נדרשים להחליט אילו רעיונות מתמטיים כלליים אפשר לפתח דרך ההוראה של מושגים ספציפיים, 
וכן לדעת לבחור מרכיבים מתמטיים שונים של המושג שכדאי להבליט, ואחרים שאפשר להצניע. עליהם גם 
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לדעת מתי להדגיש את הפן הפורמלי של מושגים, ומתי וכמה להשקיע בפיתוח האינטואיציה של התלמידים. 
במקרה של ישר מאונך למישור, למשל, תלמידים פועלים לעתים באופן אינטואיטיבי ומתעלמים מההגדרה, 
או פועלים טכנית לפי ההגדרה, בלי להבינּה. הדרך האופטימלית תהיה מודעות לקושי האינטואיטיבי, טיפול 

בו ובניית אינטואיציה "מתוקנת", שתסלול את הדרך להגדרה הפורמלית.

ולהציע  וטעויות של תלמידים  לנתח הסברים, טענות  יכולת  גם  כולל  ידע מתמטי להוראה  נוסף של  נדבך 
דוגמאות נגדיות. כך, למשל, מעקב אחרי הוכחה של תלמיד בגאומטריה דורש מיומנות מתמטית ייחודית. 
אין המורה יכול להסתפק בהצעת הוכחה משלו, או בבדיקה אם ההוכחה של התלמיד מסתיימת במסקנה 
הנכונה. עליו לעקוב אחרי השרשרת הלוגית שהציע התלמיד ולזהות בה את נקודות הכשל. מורה צריך גם 
לדעת לתת תגובה מידית להצעות של תלמידים, למשל: כאשר מתקיים בכיתה דיון בהגדרות אפשריות למושג 
כגון "זוויות צמודות", ותלמידים הציעו כהגדרה: 'זוויות אשר יש להן קדקוד משותף וקרן אחת משותפת', או 
'שתי זוויות בעלות קדקוד משותף שסכומן שווה לזווית שטוחה' - המורה נדרש לייצר במהירות דוגמאות 

נגדיות להצעות אלה. 

מעשית, אפשר וחשוב לחזק את מרכיב הידע שפורט לעיל במהלך ההכשרה להוראה, ובד בבד עם הקניית 
הידע התוכני הטהור, ולא אחריה. במודל העוקב, שבו ההכשרה להוראה נעשית לאחר סיום לימוד התוכן עלול 
לא להיווצר קשר בין הנלמד בשני התחומים, ולפעמים יכול להיגרם נזק. סטודנטים מצטיינים למתמטיקה 
שנותנים שיעורים פרטיים הם דוגמה לכך. לא אחת הם אינם מבינים מה התלמיד לא מבין, ולכן הם מתפתים 
ללמד בצורה טכנית. הם עוזרים לתלמיד לשרוד ולעבור מבחנים, אבל מרחיקים אותו מהבנת המתמטיקה. 
במודל המקביל, לעומת זאת, הרווח מההכשרה להוראה כפול, שכן נוסף על ידע מעמיק בנושאים הקשורים 
ישירות להוראה בעתיד, מושפע אופן הלימוד של המורה עצמו גם בנושאים אחרים שהוא לומד. המורה מפתח 
מודעות לאופן הלמידה שלו ושל חבריו: הרגל לפרק את הנלמד, ניסיון לברר את הקשיים, בחינת מקרי קצה, 
חיפוש דרכי הסבר, ועוד. כל אלה ישפיעו על איכות ההוראה שלו בעתיד. הפתרון הטוב ביותר הוא לשלב את 
ההיבטים השונים במסגרת אותו קורס, אך לשם כך דרושים מרצים שיהיו מסוגלים להתבונן בנושא מסוים 

בפן המתמטי הגבוה שלו, בפן של המתמטיקה–להוראה, ובפן הפדגוגי כאחד. 

מורה למתמטיקה זקוק לידע מתמטי מבוסס ברמה של תואר ראשון בתחום הדעת, וזקוק גם לידע בהוראת 
המתמטיקה שפורט לעיל. תכנית ההכשרה צריכה לכלול את שניהם גם יחד. לשם כך יש לאפשר למכללות 
להוראה להעניק תארי .B.Sc במתמטיקה והוראתה, ולבטל את קיצוץ שעות לימוד המתמטיקה במכללות. 
חשוב לתת את הדעת על כך שהכשרת מורים תיעשה במוסדות מיוחדים להכשרת מורים - מוסדות שזהו 

תחום התמחותם. 

הביקורת המושמעת על הידע המתמטי של מורים בוגרי מכללות להוראה צריכה להביא בחשבון את מכלול 
התנאים הגורמים למצב שבעטיו מספר הפונים ללימוד הוראת המתמטיקה קטן ביותר. אין פלא אפוא כי 
המכללות להוראה אינן יכולות לקבל על עצמן תהליכי מיון נוקשים וקבלה רק של המתאימים ביותר. כדי 
יותר מלכתחילה יש למצוא דרכים להביא לשינוי מערכתי במעמד  למשוך להוראה אנשים שרמתם גבוהה 

המורה בכלל ובמעמדו של המורה למתמטיקה בפרט.

פרופ'	רז	קופרמן,	מכון איינשטיין למתמטיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים

מטרת  אם  אלה שמלמדים מתמטיקה.  לדעת  צריכים  מה  לשאלה  קודמת  ללמד מתמטיקה  מדוע  השאלה 
לימודי המתמטיקה היא רק לעבור את בחינות הבגרות, כרטיס הכניסה למסגרות שונות בהמשך החיים, עדיף 
כספי. אף שרבים  או החזר  98 אחוזי הצלחה  למכונים שמבטיחים  הוראת המתמטיקה  נושא  להפריט את 

בחברה חושבים כך, המשך הדיון כאן מבוסס על ההנחה שאין זו התשובה הנכונה. 

נקודה מרכזית שעולה מהדברים של פרופ' בול היא שצריך לדעת הרבה מאוד מתמטיקה כדי להיות מסוגלים 
ללמוד את המתמטיקה–להוראה. להוראה בתיכון דרושים ידע מתמטי לפחות ברמה שנלמדת בתואר ראשון 
באוניברסיטה בארץ ורמת ציונים גבוהה. ידע מתמטי אמנם אינו תנאי מספיק להוראה טובה, אבל הוא תנאי 
הכרחי. התובנות הקשורות להוראה מצריכות בסיס מתמטי רחב. התשובה לשאלה מה צריכים מורים לדעת 
היא אפוא מתמטיקה וברמה גבוהה מאוד. תשובה זו חלה, כמובן, לא רק על מורים בחינוך העל–יסודי, אלא 
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גם על מורים בבית הספר היסודי ובחטיבת הביניים, הנדרשים לפרק את החומר ולפשט אותו לרמה הנדרשת 
להוראה. 

מסלול ההכשרה צריך לכלול, בין השאר, לימוד מתמטיקה ולימוד תכנים מתמטיים להוראה, וכן נושאים נוספים 
כגון ניהול כיתה. ישראל היא מעצמה עולמית במחקר מתמטי, וגם הוראת המתמטיקה באוניברסיטאות טובה 
המתמטית  הכשרתם  את  העל–יסודי  למורי  ולהעניק  לנצלו  וראוי  קיים,  והמחקרי  האנושי  המשאב  מאוד. 
להוראה  הרלוונטית  המתמטיקה  את  ללמד  יכולות  לא  למתמטיקה  המחלקות  זאת,  עם  באוניברסיטאות. 
ונושאים פדגוגיים אחרים, ולכן ברור שמקומם במקום אחר - במכללות או באוניברסיטאות מחוץ למחלקות 
של  התחום  ואם  מתאימים,  מורים  יש  אם  ההכשרה,  את  לקבל  אפשר  היכן  ברור  לא  עדיין  למתמטיקה. 

מתמטיקה למורים מפותח דיו.

נראה שהמודל המשלב בהכשרה להוראה עדיף על לימוד מתמטיקה לפני ההכשרה, ויש לשקול מסלול בן 
ארבע או חמש שנים, שישלב את הידע המתמטי, הידע המתמטי הרלוונטי להוראה והידע הפדגוגי. הקמתו 

מותנית, כמובן, במידת הביקוש. 

גב'	רות	אוטולנגי, לשעבר ראש האגף לחינוך על-יסודי במשרד החינוך

חיוני, אבל במציאות  הוא אמנם  בבית הספר העל–יסודי  להוראת מתמטיקה  בול  פרופ'  גישתה של  יישום 
הישראלית הקיימת יש קושי גדול לעשות זאת. בעבר התקיימו בכיתה דיאלוגים משמעותיים, ויכולתו של 
המורה להקשיב, להבין מה עומד ביסוד השאלה ולהגיב בהתאם, מילאה תפקיד חשוב בתהליכי הלימוד. כיום, 
במציאות של ארבעים תלמידים בכיתה, אין עוד אפשרות לקיים דיאלוג כזה. גם בחינות הבגרות מאיימות על 
המורים ומונעות מהם להקדיש זמן להוראה משמעותית )בעיה זו אינה ייחודית למתמטיקה, אלא רלוונטית 
כמובן גם לשאר תחומי הידע(. הרחבת מושג המספר מעבר למספרים טבעיים ומוחשיים, הצורך בהרחבה 
ואופן ההרחבה, תוך עמידה בעקרונות חדשים - כל אלה הם דוגמה אחת מיני רבות לנושא שמן הראוי לקיים 
י',  ז' עד  סביבו דיון משמעותי בכיתה. אפשר להציע שלפחות בחטיבת הביניים ובתחילת התיכון, בכיתות 
כשהאיום של בחינות הבגרות עודנו רחוק למדי, תתקיים הוראה משמעותית ודיאלוגית בכיתה, שתאפשר 

כניסה לעומקם של מונחים ומושגים. 

חיזוק מרכיב הידע של מתמטיקה–להוראה במקביל ללימודי ההוראה הוא רעיון מפתה, אבל ספק אם הוא 
ישים. הניסיון המצטבר בהוראה בחינוך העל–יסודי במדינת ישראל מצביע על פער עצום בין איכות ההוראה 
של מורים שיש להם ידע דיסציפלינארי מבוסס לבין האחרים. כדי לקיים דיאלוג משמעותי עם תלמידים צריך 
לדעת מתמטיקה. מורים בעלי תואר במתמטיקה, גם אם היו להם חוסרים בהוראה, הצליחו ללמד מתמטיקה. 
לעומתם, בוגרי סוגים שונים של הכשרה ללא תואר במתמטיקה הם לפעמים מורים בעלי כושר דידקטי וכושר 

פדגוגי מעולה, אבל לא פעם הם גם מצטיינים בהוראת שגיאות גסות. 

המצב האידאלי הוא שילוב בין הכשרה אוניברסיטאית בתחום הדעת לבין הכשרה להוראה ולמתמטיקה–
להוראה, שאפשר לקבל בדרך כלל במכללות. בעניין זה כדאי לציין מודל משלב שנוסה בהצלחה בבית ספר 
שש–שנתי: מורים למתמטיקה שהוכשרו במכללות ומורים שהוכשרו באוניברסיטאות לימדו לכל אורך הרצף 
של הכיתות. בוגרי המכללות התחילו ללמד בכיתות ז'–ט', וניתנה להם האפשרות ללמד בהמשך גם בכיתות 
הגבוהות בתנאי שישלימו את ידיעותיהם במתמטיקה; המוטיבציה ללמד בכיתות אלו עזרה להם להתכוונן 
הדיסציפלינארית  להוראה  מוסף  ערך  ונתן  דיאלוג,  ִאפשר  השילוב  במתמטיקה.  גם  יותר  גבוהים  ללימודים 
ולהוראה של מתמטיקה–להוראה. שילוב זה כדאי שייעשה לפני הכניסה לעבודה, אבל בחלקו אפשר לקיימו 
גם במהלכה. את העבודה המעשית, גם היא מרכיב חשוב מאוד של ההכשרה להוראה, קל למדי לחזק בבית 
הספר תוך כדי ההכשרה. באחד ממאמריה מציעה פרופ' בול דוגמה טובה לכך, ומתארת קבוצות של עשרה 

סטודנטים להוראה שמלווים מורה מעולה בעבודתו. 

רלוונטית  אינה  גבוהה  שמתמטיקה  והגורסת  בכיתות,  שילמדו  התכנים  את  רק  מורים  ללמד  שיש  הגישה 
עבורם, אינה נכונה. כדי שהעולם האסוציאטיבי של המורה יהיה עשיר ממה שהוא מלמד בכיתה, וכדי שיוכל 
לחלוק עם תלמידיו את האסתטיקה, היופי, הלוגיקה והמשמעויות של תוכני הלימוד, יש הכרח לפחות בתואר 
ראשון במתמטיקה. עם זאת, לא ברור בדיוק לאילו מתחומי המתמטיקה הגבוהה יש השלכות על ההוראה. 
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והיסטוריה של המתמטיקה. מובן  לוגיקה  נושאים כמו  נראה שבתואר הראשון במתמטיקה חסרים בעיקר 
שבמציאות הישראלית מתקשים למצוא מורים שיעמדו בכל התביעות שהוזכרו.

שכנוע מקבלי ההחלטות בצדקת הדברים הוא שלב קשה. תלמידינו לא מצליחים במתמטיקה, חרף הניסיונות 
הרבים של משרד החינוך לשנות תכניות לימודים ודרכי הוראה. ייתכן שהשאלה שמעסיקה את הוועדה היא–
היא הנקודה הארכימדית שתשכנע את משרד החינוך בדבר הצורך להתמודדות אמתית עם האחראים ישירות 

להוראת המתמטיקה ולשינויים הנדרשים באופן הכשרתם. 

נקודות	נוספות	שעלו	בדיון	עם	הקהל	

חסר איסוף נתונים מסודר למטרות מעקב אחרי הצלחת הרעיונות והתכניות השונות המקודמות על ידי   •
משרד החינוך. 

יכולת המורים לקדם את ההבנה המתמטית של תלמידיהם אינה תלויה רק בידע המתמטי שלהם, ודורשת   •
הכשרה ייחודית. מטרת קידום החשיבה צריכה להיות נפרדת ממטרת קידום מיומנות החישוב. הכשרת 
יכול  ואצל תלמידים כאחד  מורים  פיתוח ההבנה אצל  והכללה.  לכלול המשגה, אנלוגיה  חייבת  מורים 

להיעשות באמצעות בנייה ופתרון של בעיות מילוליות.

האוניברסיטאות הן המקום הטוב ביותר לרכישת ידע מתמטי טהור, ואולם הכשרת המורים בהן חלשה   •
מתבקש  מתמטיקה–להוראה,  בלימוד  האוניברסיטאות  מן  יותר  טובות  שהמכללות  משום  יחסית. 
שהוועדה תציע תואר משולב - .B.Sc במתמטיקה מטעם האוניברסיטה ותעודת הוראה ממכללה. רעיון 
דומה הוא פתיחת חוג "מתמטיקה למורים" באוניברסיטאות. ייתכן שחוג כזה יגדיל את מספר הפונים 

להוראה.

להעניק  לאוניברסיטאות(  הקשורות  כאלה  )למעט  למכללות  מאשרת  אינה  גבוהה  להשכלה  המועצה   •
תואר .B.Sc. אם יהיה למכללות אישור להעניק תואר ראשון מדעי ).B.Sc(, ייתכן שיגיעו אליהן סטודנטים 
כך  אחר  להמשיך  אפשרות  להם  ותהיה  ללימודיהם  במקביל  להוראה  הכשרה  יקבלו  הם  יותר.  טובים 
.B.Sc, יש צורך גם ביצירת תמריצים כספיים כגון משכורות  ).M.Sc(. מלבד תואר  לתואר שני מחקרי 
משופרות, השתלמויות ארוכות–טווח ותנאים נוספים, שאם לא כן, לא תשתנה רמת הפונים להכשרה 

להוראה במכללות.

המשמשות  השונות  השפות  בין  תרגום  שמאפשר  מעמיק  ידע  הוא  למורים  הדרוש  ידע  של  נוסף  סוג   •
ושפת  הדיבור  שפת  ההמחשות,  שפת  המילוליות,  הבעיות  של  השפה  כגון  מתמטיים,  בהקשרים 

הנוסחאות. 

מושגים מתמטיים רבים חוזרים ומופיעים בכל שלבי החינוך המתמטי - בבית הספר היסודי, בחטיבת   •
הביניים, בתיכון ובלימודים האקדמיים. ראוי לגבש הסכמות לכל הרמות והמסגרות החינוכיות המשותפות 
הבנת  לשם  הקונטקסט  על  מסתמכים  שבו  הקיים  המצב  במקום  הדרושה,  הפורמליזם  לרמת  באשר 

המושג.

אין לצפות מאנשי החינוך המתמטי שיכשירו את המורים להביא את תלמידי התיכון להבנה של כל מושג   •
עד הסוף, שכן תהליכי ההפנמה וההטמעה של מושגים מתמטיים מופשטים נמשכים זמן רב. יש לזכור כי 

לפעמים יודעים להשתמש במושג גם בלי להבין אותו עד הסוף. 

יתרונות	וחסרונות	של	מבחני	הסמכה	למורים	למתמטיקה ה(		
פרופ'	מרים	בן-פרץ, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה

השאלה אם יש לקיים בחינות רישוי והסמכה למורים בכלל ולמורי מתמטיקה בפרט היא שאלה מסובכת, 
שמאגדת תת שאלות רבות: על מה יש לבחון את פרחי ההוראה - על התאוריה או על הפרקטיקה? ובאיזה 

שלב יש לבחון אותם - עם סיום הלימודים או מאוחר יותר?
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הדרישה לבחינות הסמכה למורים עולה מפעם לפעם על רקע אי שביעות הרצון הרווחת בציבור ממערכת 
המואשמים  המורים,  על  כלל  בדרך  מוטלת  למצב  האחריות  בפרט.  המתמטיקה  ומהוראת  בכלל  החינוך 
בבורות ובהעדר יכולת. בחינות ההסמכה נחשבות לאמצעי שיחסום בפני המורים הלא מוצלחים את הכניסה 
ורואים בהן פתרון פשוט  למערכת החינוך. גם מעצבי המדיניות מעוניינים בקיום בחינות הסמכה למורים, 

ומהיר לבעיות המערכת.

אכן, אפשר למנות יתרונות רבים לקיום בחינות הסמכה למורים:5

הצלחה בבחינות ההסמכה תהיה אישור רשמי ליכולותיו של המורה החדש ולהתאמתו לתפקיד, ובכך   .1
תשפר את הרגשתו ואת ביטחונו העצמי של המורה ואת האמון של התלמידים וההורים בו.

שניתן  כפי  תוספת שכר משמעותית,  בלא  גם  המקצוע  מעמד  לשיפור  לתרום  יכולות  הסמכה  בחינות   .2
ללמוד ממעמדם של עובדים בתחומי פסיכולוגיה ועבודה סוציאלית, ששכרם אינו גבוה. דרישות הקדם 

לקבלה להוראה יפריכו את המיתוס המזלזל כאילו "כל אחד יכול להיות מורה". 

מבחני הסמכה למורים יכולים לשמש כלי הערכה למוסדות להכשרת מורים, ופרסום שיעורי ההצלחה של   .3
בוגרי המוסדות במבחני הסמכה אחידים יעודד תחרות בריאה בין המוסדות המכשירים. 

העיסוק בנושא בחינות ההסמכה ובמרכיביהן, יתרום לדיון בתפיסות הנוגעות לשאלות מה היא הוראה   .4
טובה ומי הוא מורה טוב ולשינוין. 

מול הנימוקים הללו עומדים גם לא מעט נימוקי נגד: 

לא  בנושא  הרב  והמחקר  החינוך,  מערכת  כמו  גדולה  במערכת  ושינויים  חידושים  להכניס  מאוד  קשה   .1
מצביע על דרכים יעילות לביצוע שינויים. גם להשפעה האפשרית של מבחני הסמכה על מערכת החינוך 

אין תמיכה מחקרית.

ארגוני המורים והמכללות להכשרת מורים מתנגדים לבחינות ההסמכה, בשל הפגיעה הצפויה בחופש של   .2
מוסדות ההכשרה. הבחינות יאלצו את כל מוסדות ההכשרה ללמד את אותו החומר כהכנה לבחינה, דבר 

שיפגע בגיוון ובייחודיות של כל מוסד ומוסד. 

פיתוח מערכת בחינות הסמכה למורים מורכב וכרוך בעלות גבוהה.  .3

במדינות חשובות בעולם, כגון גרמניה, יפן, צרפת ומרבית מדינות ארצות הברית, מתקיימות בחינות הסמכה 
למורים. במדינות אלה הבחינות נערכות לא בשל ידע מחקרי התומך בביצוען, אלא בשל סיבות היסטוריות 
מורים  הן חלק מתהליך ההתמודדות של  ובגרמניה  ביפן  למורים  בחינות הסמכה  כך, למשל,  פוליטיות.  או 
את  הבוחנים  במחקרים  משופרים.  כספיים  ותנאים  חברתי  מעמד  לה  שנלווים  מדינה,  עובד  של  על משרה 
השפעתן של בחינות ההסמכה על הישגי התלמידים במדינות אלו נמצאו תוצאות סותרות. במחקר משנת 
2007 שנערך בצפון קרוליינה בהשתתפות מאות מורים ואלפי תלמידים, נמצא מתאם חיובי בין ניסיונם של 
 National Board–מורים למתמטיקה ותוצאות בחינות הרישוי שלהם לבין הישגי תלמידיהם. לעומת זאת, ה
Certification,6 בחינות ההסמכה הוולונטריות בארצות הברית, לא נמצאו כאינדיקציה להוראה אפקטיבית, 

על פי הקריטריונים שקבעו החוקרים.

הערכת מורים הופכת להיות חלק מחייהם המקצועיים של המורים בישראל, ומן הראוי שתופעל כבר מהשלב 
הראשון של חייהם המקצועיים. בבניית מבחני ההסמכה חשוב לזכור שמקצוע ההוראה הוא במהותו מעשי, 

5  רשימה ארוכה של יתרונות בחינות ההסמכה ניתן למצוא במאמרה של ד"ר אביטל דרמון, "מורים - רישוי וקידום מקצועי", במסגרת 

הנספחים לדוח הביניים של כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך )"ועדת דברת"(, 2004.
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Ntfe/Divuhim/Ikarim/Nispach.htm

6  בחינות הערכה המועברות על ידי גוף עצמאי בשם National Board for Professional Teaching Standards, המבקש לקדם את איכות 

 National–ההוראה ולהעמיד סטנדרטים מקצועיים למורים. הבחינות הן בחינות רשות המזכות את העוברים אותן בתעודה מטעם ה
. Board for Professional Teaching Standards

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Ntfe/Divuhim/Ikarim/Nispach.htm
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ידע  כמו  אלמנטים  לבחון  יותר  קל  תאוריה.  רק  לבחון  ולא  ללמד  מעשית  יכולת  לשקף  חייב  המבחן  ולכן 
מתמטי, או תפיסה מתמטית של תלמידים, אבל קיימים גם כלים הבוחנים את כישורי ההוראה של המורה 
בפועל. לדוגמה, בארצות הברית משתמשים בצילום של שיעורים בכיתה לשם הערכת הביצוע של המורה 
שייתכן  מנוסים,  מורים  להערכת  כלי  מפתחים  בחינוך  והערכה  למדידה  הארצית  וברשות  השיעור,  בזמן 
ויתאים גם לצורכי הסמכה. את מבחני ההסמכה יש לבנות תוך התייעצות עם פרחי ההוראה, כדי שיכילו גם 
שאלות בנושאים שהסטודנטים מעוניינים להכיר ולהיבחן עליהם. על הבחינות להיות דינאמיות ומתפתחות, 
ומותאמות לתהליך הלמידה המתמדת הכרוך בהוראה. רק כך יובטח כי בחינות ההסמכה יתרמו לקידומם של 

מורים ראויים ולקידום מקצוע ההוראה.



 | 33 |

תכנית הכנס בשפיים7

הרשמה, התכנסות וכיבוד קל08:30—09:00

ברכות09:00—09:15
ד"ר ורדה טלמון -  ראש המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל–יסודי 

פרופ' חנוך גוטפרוינד - יו"ר הוועדה "מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?"
גב' יפה פס - מנהלת האגף לחינוך על–יסודי

מר יעקב טוויל - מנהל אגף שח"ר
ד"ר חנה פרל - מפמ"ר מתמטיקה 

טקס חלוקת פרס אביטל09:15—09:30
פרופ' ניצה מובשוביץ–הדר, המחלקה להוראת המדעים, הטכניון

מתמטיקה - לראות בעיניים! 09:30—10:30
פרופ' אברהם הרכבי, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

הפסקת קפה10:30—10:45

על הנחות בסיסיות בהוראת מתמטיקה10:45—11:45
פרופ' רינה צצקיס, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת סימון פרייזר, קנדה 

מושבים מקבילים - חלק א'11:45—12:45
6 מושבים מקבילים )פירוט בעמוד הבא(

מושבים מקבילים - חלק ב' 12:50—13:50
6 מושבים מקבילים )פירוט בעמוד הבא(

ארוחת צהריים 13:50—14:30

מה מורים חושבים שמורים צריכים לדעת?15:30—14:30
פרופ' חנוך גוטפרוינד - יו"ר המליאה 

 צוות המורים שליד הוועדה "מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?": 
שריגה דינור )בי"ס עירוני ג', חיפה(, אפנאן יחיא )תיכון כפר קרע(, דודי מידז'נסקי )בי"ס 
מנור–כברי(, מירה כהנא )תיכון אוסטרובסקי, רעננה(, רבקה מיימון )אורט ספיר, ירוחם(, 

רינה שטרית )אולפנת אמי"ת, ב"ש(
ד"ר עטרה שריקי, מכללת אורנים והמחלקה להוראת המדעים בטכניון 

יתרונות וחסרונות של מבחני הסמכה למורים במתמטיקה 15:30—16:00
פרופ' מרים בן–פרץ,  הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה

מבט על המגמות בהוראת המתמטיקה בארץ16:00—16:30
ד"ר חנה פרל, מפמ"ר מתמטיקה

7  סמל האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מופיע ליד המושבים העוסקים בנושא הוועדה "מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת 
המתמטיקה?".
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תכנית המושבים המקבילים8

 מושבים מקבילים א': 
שעה 11:45—12:45

 מושבים מקבילים ב’: 
שעה 12:50—13:50

מורים מציגים

א–1. המורה למתמטיקה בחט"ב - חלק א'
יו"ר: ניצה שיאון ורותי שכטמן

ב–1. המורה למתמטיקה בחט"ב - חלק ב'
יו"ר: ניצה שיאון וציפי פרוכטמן

א–2.  ללמד תלמידים מתקדמים בחט"ב - חלק א'
יו"ר: ד"ר נגה חרמון

ב–2. ללמד תלמידים מתקדמים בחט"ב - חלק ב'
יו"ר: ד"ר נגה חרמון

א–3. מורה למתמטיקה בתכנית ההיבחנות 
החדשה בחט"ע לתלמידי 4–5 יח"ל

יו"ר: אירית בן עמי

ב–3. מורה למתמטיקה בתכנית ההיבחנות 
החדשה בחט"ע לתלמידי 3 יח"ל

יו"ר: מלכה ברנדר

א–4. ללמד מתמטיקה בכתות מב"ר, אומץ, תלם 
ואתגר

יו"ר: רוחמה ויונטה

ב–4. ללמד תלמידים מתקשים בחט"ב
יו"ר: נטלי פיינרמן

א–5. ללמד מתמטיקה בשילוב טכנולוגיה    
)זהה ל–ב–5(

יו"ר: גאולה סבר

 ב–5. ללמד מתמטיקה בשילוב טכנולוגיה 
)זהה ל–א–5(

יו"ר: גאולה סבר

הוועדה "מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה"?

א–6. מתמטיקה למורים: במה שונה קורס מתמטיקה למורים מקורס אקדמי אחר במתמטיקה? 
 יו"ר: פרופ' רז קופרמן

 פרופ' רון אהרוני, הטכניון
 פרופ' צבי ארטשטיין, מכון ויצמן למדע

 פרופ' אהוד דה–שליט, האוניברסיטה העברית בירושלים
 ד"ר טל נוביק, אוניברסיטת בר אילן

פרופ' יאיר קארו, המכללה האקדמית לחינוך אורנים

8  סמל האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מופיע ליד המושבים העוסקים בנושא הוועדה “מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת 
המתמטיקה?״.
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תכנית ערב העיון

הידע	המתמטי	הדרוש	למורים	למתמטיקה	בבית	הספר	העל-יסודי	)כיתות	ז'-י"ב(	
וההכשרה	המתאימה	לפיתוח	ידע	זה

ערב העיון יתקיים בבניין האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בירושלים
כיכר אלברט איינשטיין, רחוב ז'בוטינסקי 43, ירושלים )ליד בית הנשיא(

ביום ראשון, כ"ה בשבט תשע"א, 30 בינואר 2011,
בשעות 17:00—21:00 

הערב הוא המשך למושב שקיימה הוועדה בכנס השנתי למורי המתמטיקה בחינוך העל–יסודי בשפיים, בנושא 
"מתמטיקה למורים: במה שונה קורס מתמטיקה למורים מקורס אקדמי רגיל במתמטיקה?". 

סדר היום: 

התכנסות ורישום17:00—17:15

חלק זה יתקיים באנגלית.17:15—18:30  
הרצאה ודיון בנושא "מתמטיקה–להוראה: הוכחת קיום, וקשר להישגי תלמידים", 

בהשתתפות –
Deborah Loewenberg Ball
Dean, William H. Payne Collegiate Professor & Arthur F. Thurnau Professor
University of Michigan School of Education

הפסקה וכיבוד קל18:30—19:00

רב שיח:19:00—21:00
השלכות אפשריות של גישת פרופ' דבורה בול על הגדרת קטגוריה של ידע מתמטי 
להוראה ברמת בית הספר העל–יסודי, ודיון בגישות השונות לידע הדרוש למורים, 

כפי שהוצגו באופן ראשוני בכנס בשפיים. 

 יו"ר:  
פרופ' חנוך גוטפרוינד, האוניברסיטה העברית בירושלים

משתתפים: 
גב' רות אוטולנגי, לשעבר ראש האגף לחינוך על–יסודי במשרד החינוך.

פרופ' צבי ארטשטיין, הפקולטה למתמטיקה ומדעי המחשב, מכון ויצמן למדע.
ד"ר ניצה כהן, החוג למתמטיקה–פיזיקה, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.

פרופ' רז קופרמן, מכון איינשטיין למתמטיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים.

יוקצה זמן לדיון עם הקהל על השאלות והתשובות שהועלו.
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 תקצירי קורות חיים

חברי	הוועדה

חנוך גוטפרוינד )יו"ר(, פרופסור באוניברסיטה העברית בירושלים. מכהן משנת 1985 בקתדרה ע"ש אנדרה 
ומינהליים שונים באוניברסיטה - ראש המכון  עיונית. מילא בעבר תפקידים אקדמיים  אייזנשטט לפיזיקה 
לפיזיקה, ראש המכון ללימודים מתקדמים, רקטור ונשיא. היה בין היוזמים והמקימים של המרכז לחישוביות 

עצבית, והיום הוא חבר במרכז זה ומלמד בו.
של  הרוחני  בקניין  הטיפול  על  האוניברסיטה  מטעם  וממונה  איינשטיין  מרכז  מנהל  הוא  גוטפרוינד  פרופ' 
- קהילה אקדמית  "בשער  ויו"ר עמותת  הוועד המנהל של הקרן הלאומית למדע  איינשטיין, ראש  אלברט 

למען החברה בישראל".
בעל תואר שלישי בפיזיקה עיונית מהאוניברסיטה העברית בירושלים, 1966.

מכון וראש  רוחמה אבן, פרופסור במכון ויצמן למדע, ראש קבוצת המתמטיקה במחלקה להוראת המדעים ַבּ
התכנית ללימודי תעודת הוראה במדרשת פיינברג. 

ומוֵרי–מורים  מורים  של  מקצועית  והתפתחות  הכשרה  מתמטי,  חינוך  הם  שלה  העיקריים  המחקר  תחומי 
למתמטיקה, ויחסי הגומלין בין מורים, תכניות לימודים וכיתות בית הספר.  

בעלת תואר שלישי בחינוך מתמטי מאוניברסיטת מישיגן סטייט )ארה"ב(, 1989.

בירושלים.  העברית  באוניברסיטה  בחינוך  לטיפוח  המכון  ומנהל  לפילוסופיה  במחלקה  מרצה  בוזגלו,  מאיר 
תחומי מחקרו כוללים פילוסופיה של המתמטיקה, פילוסופיה של הפיזיקה, פילוסופיה של הלשון ופילוסופיה 
לחינוך  להשכלה"  "מעיינות  מכון  את  הקים  המתמטיקה,  הוראת  בתחום  פעיל  בוזגלו  ד"ר  היהדות.  של 

 מתמטי בשכונות ועיירות פיתוח, ושימש מורה, חוקר ומַפתח תכניות להוראת המתמטיקה והלוגיקה.  
בעל תואר שני במתמטיקה ותואר שלישי בפילוסופיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

הגר גל, מרצה בכירה וראש החוג למתמטיקה–פיזיקה במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין. ד"ר גל הייתה 
מורה למתמטיקה ומדריכה דידקטית, הקימה וניהלה את בית הספר התיכון האזורי )המקיף( במעלה אפרים, 
פיתחה והעבירה תכניות השתלמות ופיתוח מקצועי למורי מתמטיקה, יזמה את התכנית "מקצה אל קצה - 

הוראת מתמטיקה ומדע לתלמידי הקצוות" במכללת דוד ילין, ועמדה בראשה. 
בתלמידים  טיפול  )בדגש  למתמטיקה  מורים  של  מקצועית  והתפתחות  הכשרה  כוללים  התמחותה  תחומי 

מתקשים מחד גיסא, וברוכי כישרון מאידך גיסא( והיבטים רחבים של קשיים בהוראת הגאומטריה.
תואר שלישי  ובעלת  ופיזיקה,  הוראה במתמטיקה  )1978(, תעודת  שימושית  שני במתמטיקה  תואר  בעלת 

בחינוך מתמטי מהאוניברסיטה העברית בירושלים )2005(.

אברהם הרכבי, פרופסור במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע, שבראשה עמד בשנים 2001–2005. 
בעיקר  עוסקים  כיום  ומחקריו  קליפורניה,  ברקלי,  באוניברסיטת  עשה  הבתר–דוקטורלית  ההתמחות  את 

בהוראה ולמידה של מתמטיקה בחטיבות הביניים ובבתי הספר התיכוניים.
בעל תואר שלישי בהוראת המתמטיקה ממכון ויצמן למדע, 1986.

לימודי  את  מרכזת  הרצליה,  הבינתחומי  במרכז  עסקים  למינהל  אריסון  ספר  בית  דיקן  סגן  ליברמן,  ורדה 
המתמטיקה והסטטיסטיקה במרכז ומשמשת חוקרת אורחת באוניברסיטת סטנפורד. 

תחום המחקר והכתיבה שלה הוא שיפוטים הסתברותיים וקבלת החלטות. 
רבים  לימוד  ספרי  וכתבה  הפתוחה  באוניברסיטה  מתמטיקה  להוראת  המחלקה  בראש  עמדה  ליברמן  ד"ר 
לפיתוח חשיבה הסתברותית,  ייחודית  לימודים  בנתה תכנית  בין השאר  וסטטיסטיים.  בנושאים מתמטיים 
שאושרה על ידי ועדת המקצוע כחלק מתכנית הלימודים במתמטיקה, וכתבה )יחד עם עמוס טברסקי( ספר 

לימוד בנושא, שכותרתו "חשיבה הסתברותית". 
בעלת תואר שלישי במתמטיקה מאוניברסיטת תל אביב, 1985.
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לייעוץ  בחוג  ומצטיינים  מחוננים  לחינוך  המגמה  ראש  מתמטי,  לחינוך  בחוג  בכירה  מרצה  לייקין,  רוזה 
והתפתחות האדם בפקולטה לחינוך, וראש המרכז האינטרדיסציפלינארי חמ"ה )חקר מחוננות והצטיינות( 

באוניברסיטת חיפה. 
בחינוך,  מתמטיים  אתגרים  למתמטיקה,  מורים  של  מקצועית  והתפתחות  ידע  כוללים  התמחותה  תחומי 

מחוננות ויצירתיות במתמטיקה. 
בעלת תואר שלישי בהוראת המתמטיקה )חינוך מורים( מהמחלקה להוראת המדעים בטכניון, 1997.

פאדיה נאסר–אבו אלהיג'א, פרופסור בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב, שם היא עומדת בראש 
החוג לתכנון לימודים והוראה ובראש המגמה לשיטות מחקר, מדידה והערכה. בעבר שימשה פרופ' נאסר–אבו 
אלהיג'א רכזת מחקר של מבחני ה–GRE שערך ה–)Educational Testing Service )ETS בפרינסטון, ניו–
ג'רזי )ארצות הברית(. מחקריה מתמקדים במתודולוגיה של מדידה והערכת הישגים בזיקה למגדר ולתרבות,  

בהערכת מורים והוראה, ובתֵקפּות מבנה.
ג'ורג'יה )ארצות הברית(,  בעלת תואר שלישי בשיטות מחקר, הערכה, מדידה וסטטיסטיקה מאוניברסיטת 

.1997

)שיפור  יפעת נחשון, מורה למתמטיקה בבית הספר התיכון התורני–טכנולוגי נחלים. מנחה בתכנית של"ב 
בשיתוף  מדעי,  לחינוך  דוידסון  מכון  מטעם  רמלה",  "עמל  הרב–תחומי  הספר  בבית  במתמטיקה(  למידה 
המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן. בעבר עבדה כמהנדסת מערכות מידע בתדיראן, באוניברסיטת תל 

אביב, ובבית החולים תל השומר.  
בוגרת הטכניון )הנדסת מערכות מידע - תעשייה וניהול(, 1990. בעלת תעודת הוראה במתמטיקה ממכללת 

שאנן, ולומדת לתואר שני בהוראת המדעים, ב"תכנית קיסריה" למורים מצטיינים במכון ויצמן.

אנה ספרד, פרופסור מן המניין, ראש החוג לחינוך מתמטי בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, פרופסור 
 Lappan–Phillips–Fitzgerald Professor of Mathematics( מישיגן  באוניברסיטת  מתמטיקה  להוראת 
 Visiting Professor, Institute of( לונדון  אוניברסיטת  של  לחינוך  במכון  אורח  ופרופסור   )Education

 .)Education, University of London
 מחקריה מתמקדים בהתפתחות חשיבה מתמטית, בחקר חשיבה בגישה דיסקורסיבית, ובתאוריות למידה. 

בעלת תואר שלישי בהוראת המתמטיקה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, 1989.

ההתמחות  את  בירושלים.  העברית  באוניברסיטה  למתמטיקה  איינשטיין  במכון  פרופסור  קופרמן,  רז 
זרימה  מדעי,  בחישוב  עוסקים  כיום  ומחקריו  קליפורניה,  ברקלי,  באוניברסיטת  עשה  הבתר–דוקטורלית 

 של נוזלים מורכבים, אלסטיּות, מידּול סטוַכסטי, וביו–מתמטיקה. פעיל גם בתחום החינוך המתמטי. 
בעל תואר שלישי בפיזיקה מאוניברסיטת תל אביב, 1995.

בלה קסלר, מורה למתמטיקה )בגמלאות(. למעלה מעשרים שנה עסקה בהוראה בתיכון ליד האוניברסיטה 
העברית בירושלים ובמכללה לחינוך ע"ש דוד ילין, והשתתפה באופן קבוע בתכנית הרדיו "שירים ושיעורים". 
מורי  בהכשרת  עוסקת  היא  והיום  במוסקבה,  הישראלי  הספר  בית  את  ניהלה  לגמלאות,  פרישתה  לאחר 
באוניברסיטה  לחינוך  הספר  בית  במסגרת  במתמטיקה,  למצטיינים  ובפרויקט  היסודי  לחינוך  מתמטיקה 

העברית בירושלים.
בעלת תעודת הוראה במתמטיקה מאוניברסיטת קישינב ותואר שלישי במתמטיקה שימושית מהמכון לכלכלה 

וסטטיסטיקה במוסקבה, 1973.

צוות	המורים

ורכזת  מורה  שימשה  שונות.  גיל  ובשכבות  שונות  ברמות  מתמטיקה  שנה  כ–25  זה  מלמדת  דינור,  שריגה 
המקצוע בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה, הגישה לבגרות בכל הרמות, לפי התכנית המאוחדת, תכנית 
הצבירה ולאחרונה גם לפי תכנית ההיבחנות החדשה. בשנים האחרונות היא מלמדת רק בחטיבה העליונה, 
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ברמות 4 ו–5 יח"ל. הייתה ועודנה פעילה מאוד בהדרכת מורים במסגרת המחלקה להוראת המדעים בטכניון, 
ובשנתיים האחרונות היא עוזרת מחקר של פרופ' רוזה לייקין מאוניברסיטת חיפה.

בעלת תואר ראשון במתמטיקה וסטטיסטיקה ותעודת הוראה במתמטיקה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, 
ותואר שני בהוראת מתמטיקה מאוניברסיטת חיפה.

אפנאן יחיא, מורה למתמטיקה ומחנכת בתיכון כפר קרע. זה תשע שנים היא מלמדת מתמטיקה ברמת 3 ו–4 
יח"ל. לפני כן העבירה חוגי חשיבה מתמטית בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה, ובמשך כשנתיים לימדה 

מתמטיקה בבית ספר יסודי.
בעלת תעודת הוראה במתמטיקה ותואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב מאוניברסיטת חיפה, ועומדת 

לקראת סיום תואר שני בחינוך מתמטי באוניברסיטת חיפה.

דודי מידז'נסקי, מורה למתמטיקה ורכז המקצוע בתיכון מנור כברי בקיבוץ כברי. משמש רכז מתמטיקה, מורה 
כיתות מחוננים בבתי ספר על–יסודיים שונים  ולימד  יח"ל,  ו–5   4  ,3 ולמתמטיקה ברמת  לפיזיקה מורחבת 
בצפון הארץ. במשך שנתיים נמנה עם צוות המחברים של בחינות הבגרות במתמטיקה 5 יח"ל במכון סאלד 
בבית  ומיושמת   5+5 ופיזיקה  ייחודית המשלבת מתמטיקה  לימודים  תכנית  לפיתוח  שותף  היה  בירושלים. 
הספר מנור כברי. פיתח ולימד את החלק הפיזיקלי בקורס מעבדות ממוחשבות - השתלמויות מורי מדעים 

בטכניון, חיפה.
בעל תואר מהנדס מכונות מהטכניון ותעודת הוראה מהפקולטה להוראת הטכנולוגיה והמדעים בטכניון, שם 

הוא משלים כיום תואר שני בהוראת הטכנולוגיה והמדעים.

רבקה מימון, מורה למתמטיקה ורכזת המקצוע בתיכון אורט–ספיר בירוחם.
בחמש–עשרה השנים האחרונות היא מלמדת מתמטיקה, ברמת 4–5 יח"ל, בבית הספר התיכון אורט–ספיר 
בירוחם, ולפני כן לימדה מתמטיקה ומחשבים בבית הספר מיתרים במיתר, ועברית באולפן עולים בבאר שבע. 

בעבר עבדה שנים אחדות כמתכנתת במשרד האוצר בירושלים. 
בעלת תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב, תואר שני בהוראת המדעים, ותעודת הוראה במתמטיקה 

מאוניברסיטת בן גוריון בנגב.

דוברים 

Deborah Loewenberg Ball currently serves as dean of the University of Michigan School of 
Education, where she is also the William H. Payne Collegiate Professor and an Arthur F. Thurnau 
Professor. Her work draws on her many years of experience as an elementary classroom teacher. Ball’s 
research focuses on mathematics instruction, and on interventions designed to improve its quality 
and effectiveness. She is an expert on teacher education, with a particular interest in how professional 
training and experience combine to equip beginning teachers with the skills and knowledge needed 
for effective practice. Ball has served on several national and international commissions and panels 
focused on policy initiatives and the improvement of education, including the National Mathematics 
Advisory Panel (appointed by President George W. Bush) and the National Board for Education 
Sciences (appointed by President Barack Obama). 

בתורת  במיוחד  בקומבינטוריקה,  עוסקים  המתמטיים  מחקריו  בטכניון.  למתמטיקה  פרופסור  אהרוני,  רון 
עם  ונמנה  היסודי,  בחינוך  מורי מתמטיקה  מנחה  החינוך המתמטי,  בתחום  פעיל  אהרוני  פרופ'  השידוכים. 
מייסדי "העמותה הישראלית לקידום החינוך המתמטי ַלּכל" שמוציאה את ספרי "מתמטיקה יסודית". מחבר 
הספרים "חשבון להורים" על חינוך מתמטי יסודי, "מתמטיקה, שירה ויופי" על הדמיון ביופי בין מתמטיקה 

לשירה, ו"החתול שאיננו שם" על הגדרת המושג "פילוסופיה".
בעל תואר שלישי במתמטיקה מהטכניון, 1979.
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ופיזיקה בבתי ספר  רות אוטולנגי, לשעבר ראש האגף לחינוך על–יסודי במשרד החינוך. לימדה מתמטיקה 
על–יסודיים בירושלים, הייתה סגנית–מנהל בתיכון שליד האוניברסיטה, הקימה וניהלה את בית הספר התיכון 
)השש–שנתי( על שם זיו ומרקס בירושלים, ניהלה מיזם של מורים יהודים וערבים במסגרת מכון ון ליר, עבדה 
גב' אוטולנגי הייתה רכזת כוח המשימה הלאומי  ניהלה אותו.  ולימים  בבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית, 

לקידום החינוך בישראל )ועדת דברת(. 
בעלת תואר שני במינהל חינוכי מאוניברסיטת בוסטון )ארצות הברית(, 1966.

צבי ארטשטיין, פרופסור במחלקה למתמטיקה במכון ויצמן למדע.  כיהן בעבר כדיקן הפקולטה למתמטיקה 
ומדעי המחשב, וכסגן נשיא ליישומים טכנולוגיים של מכון ויצמן למדע. 

אי–ודאות,  בתנאי  החלטות  קבלת  אופטימלית,  ובקרה  בקרה  דינמיות,  מערכות  כוללים  מחקריו  תחומי 
פילוסופיה של המתמטיקה והקשר להוראת המדעים. 

בעל תואר שלישי במתמטיקה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, 1974.

מרים בן–פרץ, פרופסור )אמריטוס( בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. פרופ' בן–פרץ עמדה בראש בית 
הספר לחינוך באוניברסיטת חיפה, יסדה את המרכז לחינוך יהודי בישראל ובתפוצות ועמדה בראשו במשך 
חינוכיות.  סוגיות  לבדיקת  ועדות ממלכתיות  כמה  בראש  ועמדה  חי,  תל  מכללת  כנשיאת  כיהנה  כן  עשור. 
מחקריה מתמקדים בנושאים של תכנון לימודים, הכשרת מורים ומדיניות חינוך. פרופ' בן–פרץ חברה בוועדה 

האקדמית של האוניברסיטה הפתוחה ובוועדה המקצועית של ראמ"ה. 
בעלת תואר שלישי מהאוניברסיטה העברית בירושלים, 1977. 

בשנת 1997 הוענק לה פרס האגודה האמריקנית לחקר החינוך, על מפעל חיים, ובשנת 2006 הוכתרה כלת 
פרס ישראל לחקר החינוך.

המספרים.  בתורת  עוסק  מחקרו  בירושלים.  העברית  באוניברסיטה  למתמטיקה  פרופסור  דה–שליט,  אהוד 
בעבר כיהן כמנהל מרכז לנדאו לאנליזה מתמטית, כיושב ראש מכון איינשטיין למתמטיקה, וכפרופסור אורח 
באוניברסיטאות פרינסטון, הרווארד, בראון וברקלי. זכה בפרס מיליקן להצטיינות בהוראה, והוא פעיל בתחום 

החינוך המתמטי. 
בעל תואר שלישי במתמטיקה מאוניברסיטת פרינסטון, 1984.

ניצה כהן, מרצה בחוג למתמטיקה–פיזיקה במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין במסלול היסודי והעל–
יסודי. ד"ר כהן הייתה מבכירי צוותי הפיתוח של ספרי הלימוד במתמטיקה לבית הספר היסודי באגף לתכניות 
והתמחתה במיוחד בהוראת הגאומטריה. מחקרים שערכה בתחום התמחותה  לימודים של משרד החינוך, 

הוצגו בכנסים בארץ ובעולם. מרבה להרצות בימי עיון והשתלמויות. 
בעלת תואר שני במתמטיקה )1978( מהאוניברסיטה העברית בירושלים, תעודת הוראה במתמטיקה )1977( 

ותואר שלישי בהוראת המדעים מאוניברסיטת בן–גוריון בנגב, 2007.

בטופולוגיה  עוסקים  המתמטיים  מחקריו  בר–אילן.  באוניברסיטת  למתמטיקה  במחלקה  מרצה  נוביק,  טל 
קורס  ומלמד  הוראה,  ראשון במתמטיקה במסלול  לתואר  יועץ אחראי  נוביק משמש  ד"ר  נמוכים.  בממדים 

ייחודי למסלול זה. 
בעל תואר שלישי במתמטיקה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, 1996.

חיפה.  באוניברסיטת  המדעים  להוראת  במחלקה  למתמטיקה  ופרופסור  אורנים,  מכללת  ראש  קארו,  יאיר 
בעבר כיהן כדיקן החטיבה האוניברסיטאית - אוניברסיטת חיפה/אורנים, כחבר המזכירות הפדגוגית במשרד 
החינוך, כחבר ועדת כץ לבחינת לימודי המתמטיקה, ועדת בן–פרץ לבדיקת הכשרת המורים בישראל והוועדה 

 ליישום החלטות ועדת בן–פרץ. מחקריו המתמטיים עוסקים בתחומים שונים של הקומבינטוריקה.  
בעל תואר שלישי במתמטיקה מאוניברסיטת תל אביב, 1987.

רז קופרמן - ר' לעיל, קורות חיים של חברי הוועדה.
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עטרה שריקי, מרצה בכירה במכללת אורנים וראש החוג למתמטיקה שם בשנים 2003–2007. מלמדת במכללה 
ביחידה להכשרת מורים לבית הספר העל–יסודי, בחוג לחינוך מתמטי ובלימודי התואר השני בהוראת המדעים. 
מובילים  מורים  להכשרת  תכניות  ניהלה  בטכניון  חם"  "קשר  למתמטיקה  הארצי  במרכז  עבודתה  במסגרת 
ולמורי–מורים  למורים  אוגדנים  וכתבה  פיתחה  המתמטיקה,  מקצוע  למַרכזי  עיון  ימי  ארגנה  למתמטיקה, 
למתמטיקה, וייצגה את המרכז מול משרד החינוך, המפמ"רים למתמטיקה, מנהלי מרכזים פדגוגיים ורכזים של 

מדורי המתמטיקה בהם.   
בעלת תואר שלישי בהוראת הטכנולוגיה והמדעים מהטכניון, חיפה, 1986.




