




ישרא ל  7.2
יפן          127
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ישרא ל  20,700
יפן       378,000

)במיליונ ים(אוכלוסיה 

) ר"בקמ(שטח 



35.5'       כיתה ח – יפן
31.4'       כיתה ד – יפן



?מה היא נקודת ה מוצא

" חשיבה מ תמ טית "טיפוח 



=7 X 112 72



2 77

=7 X 11

2

Step 1: Split up the number.

2 72
Step 2: Add up the two digits and place it in the middle

+

9

297



68 68 =X 11



8 6

68

68

68

+

=X 11

Step 1: Split up the number.

Step 2: Add up the two digits and place it in the middle

1

946

4

649



The fact that you mastered the 11 
multiplication tables within 30 seconds 

has clearly shown that Learning Math is 
not about Drilling and Memorizing . 
It is more of getting to know of the 

Right Strategies. 

To receive more Math Strategies, please log 
on to www.xxxxx.com for subscription of 

our free newsletter.



טיפוח חשיבה מתמטית

.קשרים, תכונות, מושגים, פרוצדורות,  ידע של עובדות-' תכנים'

, הכללה, אנלוגית, דדוקטיבית,  חשיבה אינדוקטיבית-' שיטות'
. מידול, סימול

פתרון , "עשיית מתמטיקה" נטיות אינטלקטואליות ל-' גישות'
. ומהי פעילות מתמטיתמתמטיקהבעיות ונקודת מבט על מהי 

מה 
?זה

Katagiri, S. (2006) “Mathematical Thinking and How to Teach it” Lecture presented at the 
APEC - Tsukuba International Conference. Full text available at 
http://www.criced.tsukuba.ac.jp/math/apec/apec2007/paper_pdf/Shigeo%20Katagiri.pdf



:  כיחשיבה מתמטית

רותמת ומעצבת את הידע ואת המיומנויות, מבנה,  מנחה•

 מאפשרת הבנה של הצורך בשימוש בידע ובמיומנויות•

ואלו כישורים דרושים ללומד עצמאי,  מלמדת כיצד ללמוד•

מדוע
?

Katagiri, S. (2006) “Mathematical Thinking and How to Teach it” Lecture presented at the APEC -
Tsukuba International Conference. Full text available at 
http://www.criced.tsukuba.ac.jp/math/apec/apec2007/paper_pdf/Shigeo%20Katagiri.pdf



היאך
?

חשיבה "על מנת לעודד פיתוח של , מה מורים עושים וכיצד
?"עשיית מתמטיקה "כדיולגרום ללמידה תוך " מתמטית

עקרונות (עיצוב שיעור , קבלת החלטות: פעולות המורה
וסביבת הכיתה  ) ומעשה



 שיעור איפיוני
)שאני בחרתי  להתמקד  בהם(

 קוהרנטיות•

 בעיות•

 שאלות•

ציפיה •

 מגוון•

 סביבה•



 שיעור איפיוני
)שאני בחרתי  להתמקד  בהם(

 קוהרנטיות•

בעיות •

 שאלות•

ציפיה •

 מגוון•

 סביבה•



סיפו ר 
, אמצע וסוף, יש לו התחלה; סיפור טוב הוא מאורגן מאד"

 המוצבות בעיותועוקב אחר גיבור שפוגש אתגרים ופותר 
 של התענינותוסיפור טוב צד את עינו ואת , מעל לכל. בפניו

וכל אחד מהם , הקורא באמצעות מאורעות שזורים זה בזה
 שקדמו לו ואלה שיבואומובן טוב יותר בהקשר של אלה 

."אחריו

...ויש אפילו מתח

Stevenson, H. W. & Stigler, J. W. (1992) The Learning Gap. New York, NY: 
Simon & Schuster, p. 177



עליה התלמידים ,  מתמטית מרכזית אחתבעייהכל שיעור בנוי סביב 
:עובדים תוך כדי יישום של

 השכל הישר 

 הידע שלהם מחוץ למתמטיקה 

 הידע המתמטי הקודם שלהם 

 בזוגות ובמליאה, בבודדים (בבעייה הממצאים מתוך עיסוק(

והאסטרטגיות שנבנות תוך כדי שיחה ודיון, הפתרונות,  הרעיונות.



?מה יש בשיעורים כאלה

 טיפוח סוגים שונים של חשיבה •



...אז... אם

הכללה , סיכום



?מה יש בשיעורים כאלה

 טיפוח סוגים שונים של חשיבה •

פרוצדורליהעיסוק שוזר ידע מושגי עם ידע •

,   ראיית הפעילות המתמטית כעיסוק בבעיות מורכבות•
 ונסיונות שנכשליםשיש ניסיונות , שדורשות זמן לפתור

המהוות בסיס לדיון פורה    , שיש גישות שונות, שמצליחים
דיעותולהחלפת 



 שיעור איפיוני
)שאני בחרתי  להתמקד  בהם(

 קוהרנטיות•

 בעיות•

 שאלות•

ציפיה •

 מגוון•

 סביבה•



החלף את הקו השבור שמפריד בין שתי חלקות השדה 

.כך שהשטח של כל חלקה אינו משתנה, בקו גבול ישר







החלף את הקו השבור שמפריד בין שתי חלקות השדה 

.כך שהשטח של כל חלקה אינו משתנה, בקו גבול ישר



החלף את הקו השבור שמפריד בין שתי חלקות השדה 

.כך שהשטח של כל חלקה אינו משתנה, בקו גבול ישר



החלף את הקו השבור שמפריד בין שתי חלקות השדה 

.כך שהשטח של כל חלקה אינו משתנה, בקו גבול ישר





מה עומד מאחורי ב חירת בעיה  מסוג זה 

 יישום מתוחכם של  תכונה  שנלמדה •

 אמון בצורך וביכולת  של ה תלמידים לעס וק בב עיות •

   מורכבות 



 שיעור איפיוני
)שאני בחרתי  להתמקד  בהם(

 קוהרנטיות•

 בעיות•

 שאלות•

ציפיה •

 מגוון•

 סביבה•



? מדוע

הסבר או הנמקה , לבקש מתלמיד לחזור על הצעה•

הצעה של תלמיד/  לשאול את הכיתה האם הם הבינו הסבר•

הסכמה -  לבדוק הסכמה או אי•

הנמקות אלטרנטיביות/הצעות,   לבקש הסברים נוספים•

...   ו•



רעיון של ) to replay, to enact" (להריץ"התלמידים מתבקשים 
מישהו אחר כאילו היה שלהם 

↓
ללמוד להקשיב

הרעיון שלך חשוב לכולנו": אמפתיה" •

’academic civility‘ ← מאמץ להבין את מה שהזולת אומר •

’cognitive decentering‘ - תרגיל ב•

 זרז לבדיקה מחדש של רעיון של עצמי לאור רעיון של מישהו אחר•

והדיון " חצי אפויים" יש לא מעט מתמטיקה עשירה גם ברעיונות •

.  טיפול בהםממדל) ג, מחלץ גרעין של נכונות) ב, מפרש)   א



...וגם

שאלות שמפנות את הזרקור ואת מוקד הפעילות לסוגיות 
:מתמטיות-מטה

)מה שונה בין טיעונים, מה דומה, למשל(  כיצד לנתח טיעון •

איסטרטגיות  •

  יעילות של פרוצדורות•

  ייצור של דרכי ייצוג•



:היבט נוסף לשאלות

הגדרת התפקיד והמקום של הסמכות

נ כונות-הצבעה על אי/  מתמקדת באישור נכונות לא•
טיעונ ים וה סברים  , מאצילים את ה סמכות למת מטיקה

מנוגד ות תוצ אות , אמורים לי ישב הצע ות

, רעי ונ ות , הסתמכ ות על יכ ולת הי לדי ם להעריך טיע ונים
ייצו גים ות וצא ות מעבירה אחר יות ל ילדים  , איסטרטגי ות

. ותומכת בפית וח החשי בה  המתמטית שלהם



:היבט נוסף לשאלות

הגדרת התפקיד והמקום של הסמכות

נ כונות-הצבעה על אי/  מתמקדת באישור נכונות לא•

 עיצוב שיעור•

 אלו שאלות לשאול•

 במה להתמקד•

 ניהול דיון•

 כיצד לסדר את הפעילויות•

( !)  סידור תשובות← כיצד לחלק את זכות הדיבור  •



 שיעור איפיוני
)שאני בחרתי  להתמקד  בהם(

 קוהרנטיות•

 בעיות•

 שאלות•

   ←  ציפיה •

 מגוון•

 סביבה•

ּפֹות   ַצ to expectְל
 

ּפֹות ְצ to anticipate ִל



?כיצד? מדוע

רעינותיהםמביעים את הצעותיהם ואת /תלמידים מביאים

:זמנית ועל המקום בשלושה מישורים-על המורים לפעול בו

 מתמטי•

פדגודי •

 חברתי•



?כיצד? מדוע

רעינותיהםמביעים את הצעותיהם ואת /תלמידים מביאים

:זמנית ועל המקום בשלושה מישורים-על המורים לפעול בו

 מתמטי•

   בחינה מעמיקה של הערך המתמטי הטמון בתשובה

   וזה דורש ידע מתמטי מוצק ויכולת להפעילו בזמן אמת
   

 



Sherzer, L. (1973) “McKay’s Theorem” The Mathematics 
Teacher, 66(3), 229-230. 
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“Sir, you don’t have to go to all that trouble to find a 
fraction between two fractions, 

all you have to do is add the tops and the bottoms”

“No, that’s not the way it’s done”



?כיצד? מדוע

רעינותיהםמביעים את הצעותיהם ואת /תלמידים מביאים

:זמנית ועל המקום בשלושה מישורים-על המורים לפעול בו

 מתמטי•

 פדגוגי•

,      הערכה של האפשרויות הדידקטיות שהתשובה מאפשרת

יתכן וזה כרוך ושינוי כיוון של  –    והחלטה כיצד לנצל אותן

?הכיצד". איבוד שליטה"הליכה בכיוון חדש ואף ,    השיעור



?כיצד? מדוע

רעינותיהםמביעים את הצעותיהם ואת /תלמידים מביאים

:זמנית ועל המקום בשלושה מישורים-על המורים לפעול בו

 מתמטי•

 פדגוגי•

 חברתי•



זה אחד המצבים

 הקשים ביותר ב הוראה 

שלוש דרכים להתמודדות

לפתח מיומנות לט יפול  
בבלתי צפוי 

התעלמות 

Lesson Studyתסמונת נ הג מכו נית מרוץ 

להפוך את הבל תי צפוי  
לצפוי 



 שיעור איפיוני
)שאני בחרתי  להתמקד  בהם(

 קוהרנטיות•

 בעיות•

 שאלות•

     ציפיה •

 מגוון•

 סביבה•

Diversity -הטרוגניות 



הטרוגניות

אקונומי- סוציוסטטוס, שפות אם שונות, תרבותיות-רב •

שוני בהישגים לימודיים,  מגוון יכולות קוגניטיביות•

? עושיםלאמה המורים היפניים 

 אין הקבצות

? עושיםכןמה 

Inclusion

)חשיבה דורשת זמן(קצב 

רשת תמיכה – אמפתיה – יחס של כבוד

"משחקיות" – חוש הומור



 שיעור איפיוני
)שאני בחרתי  להתמקד  בהם(

 קוהרנטיות•

 בעיות•

 שאלות•

     ציפיה •

 מגוון•

 סביבה•



שאלות פ תוחו ת 

 באיזו מידה כל זה ניתן •

? ב תרבויות אחרו ת? לסיגול?  לאימוץ

?  מיחשוב •



שאלות פ תוחו ת 

 באיזו מידה כל זה ניתן •

? ב תרבויות אחרו ת? לסיגול?  לאימוץ

?  מיחשוב •

וקו 'ג •

?  בית  ספר תיכון•



:שיעורי מתמטיקה ביפן
תמונות והרהורים

אברהם הרכבי

! תודה רבה 


