
המוח המתמטיסודות 

טיפוח יצירתיות

מצמיחחשיבה ודפוס 

הרשלר  –ר אורית אלגאוי "ד



.הלאהוכן 11, 9, 7, 5, 3, 1בהינתן הסדרה 

 האיברים הראשונים 20של הסכוםמה
?בסדרה

 כדי לחשב את הסכום  הנוסחה הכללית מה
?  בסדרהשל איברים 













?  מתמטיקהלהבין עזורת לנו ויזואליזציהאיך



Dehaene, Piazza, Pinell & Cohen, 2003, Shum, Hermes, Foster, Dastjerdi, Rangarajan, Winawer, Miller & Parvizi, 2013 , 
Ansari, 2005, Berteletti & Booth, 2015, Andes, Michaux, Presenti, 2012, Amalric & Dehaene, 2016, Boaler et al, 2016

תפיסה כמותית
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הבנת ספרות
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זיכרון עבודה

8
8 X 3 + 5 = 29

עובדות מתמטיות

התפתחות של  
הבנת ספרות

finger gnosisמתמטיתחשיבה
מופשטת

http://www.jneurosci.org/content/33/16/6709
https://www.academia.edu/1096783/Neural_correlates_of_symbolic_number_processing_in_children_and_adults
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4360562/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22634854
http://www.pnas.org/content/113/18/4909
https://www.omicsonline.org/open-access/seeing-as-understanding-the-importance-of-visual-mathematics-for-our-brain-and-learning-2168-9679-1000325.php?aid=80807


סודות המוח המתמטי

 ויזואליזציה והמחשה  לאפשר

דפוס חשיבה מצמיחלפתח

מתמטיתיצירתיות בחשיבה לטפח



כמות  

התרגילים 
שנפתרו

שלב  
ראשון

כישלון שלב  
בדיקה

משוב בדגש
אינטליגנציה

משוב בדגש 
מאמץ

ההשפעה של סוג משוב על יכולת ההתמדה אחרי כישלון                            



דפוס חשיבה

קבוע מצמיח

אני טוב או לא טוב בזה  
אי אפשר לשנות כלום

אם נכשלתי זה
סימן שאני לא מסוגל

אם נכשלתי זו  
הזדמנות ללמוד עוד

אם אני עדיין לא טוב  
אני יכול להשתפר, בזה



אם נכשלתי סימן שאני 
לא מסוגל

אם נכשלתי זו  

אול הזדמנות 

MMNMM

MMMMM



Moser, Jason & Schroder, Hans & Heeter, Carrie & Moran, Tim & Lee, Yu-Hao. (2011). Mind Your Errors. Psychological science. 22. 1484-9. 

דפוס חשיבה
קבוע

דפוס חשיבה  
מצמיח



מצמיחחשיבהדפוס 

 אינו קבועלהבין שדפוס חשיבה בעצמו

 לתוצאהלמאמץ שהובילחיובי לתת משוב

 מסלול התפתחות  למצוא לסייע לתלמידים
שמתאים להם

https://www.edutopia.org/blog/recognizing-overcoming-false-growth-mindset-carol-dweck

https://www.edutopia.org/blog/recognizing-overcoming-false-growth-mindset-carol-dweck


עם  ויזואלייםמתמטיים אתגרים
סף נמוך ורף גבוה



סודות המוח המתמטי

 ויזואליזציה והמחשה  לאפשר

דפוס חשיבה מצמיחלפתח

מתמטיתיצירתיות בחשיבה לטפח



איך ? כמה ריבועים יש בגבול האפור, בלי לספור
האם חישבתם . לידכםלמורים פנו ? חישבתם

?באותה שיטה

 6כמה ריבועים יהיו בגבול של סורג בגודלX6  ?
האם יש שיטה לחשב את ? 4X4בסורג של 

?  ריבועיכמות הריבועים בגבול של כל סורג 

ריבועיים  64האם ניתן ליצור גבול ריבועי מ
ריבועים  256האם ניתן ליצור אותו מ? אפורים
מאילו מספרים ניתן ליצור בדיוק גבול  ? אפורים
?  ריבועי

סורג בגודל
10X10





18X5לתרגיל פתרון וויזואלי הראו 





כל אחד יש צד אחד אדום  ל . שבעה משושיםיש לכם 
מתחילים כאשר כולם עם הצד אדום  . וצד אחד כחול

כעת חייבים להפוך את כולם עם הצד הכחול  . למעלה
משושים בכל  3אבל מותר להפוך בדיוק –למעלה 

.  פעם

 שניתן מה המספר הקטן ביותר של צעדים
?  לעשות את זה

מה המספר  .נסו כמויות נוספות של משושים
?  משושים3הקטן ביותר של צעדים לקבוצות של 

?האם אתם מזהים דפוס? 10? 4



http://erikdemaine.org/foldcut/

Single cut triangle Arvind Gupta

.  ציירו משולש שונה צלעות על דף נייר בעזרת סרגל
האם  . דאגו לכך שהמשולש לא ייגע בקצוות הנייר

שבעזרת גזירה אחת ישרה  , תוכלו לקפל את הנייר כך
?   תוכלו לחתוך את כל המשולש בבת אחת, של הנייר

http://erikdemaine.org/foldcut/
https://www.youtube.com/watch?v=osRYfdy3sTg


http://erikdemaine.org/foldcut/

Single cut triangle Arvind Gupta

Single cut triangle Arvind Gupta
קישור לסרטון

http://erikdemaine.org/foldcut/
https://www.youtube.com/watch?v=osRYfdy3sTg
https://www.youtube.com/watch?v=osRYfdy3sTg


ויפה שיהיה  , חכם, ארתור יש בת אחת והוא מעוניין למצוא בחור אמיץלמלך 
הוא הושיב : הוא חשב על דרך לחפש בחור מתאים. מתאים לבת היפה שלו

אתה נשאר  "לבחור הראשון הוא אמר . את כל הבחורים בממלכה שלו במעגל
לשלישי הוא אמר ". אתה יוצא מן המעגל"לבחור השני הוא אמר " במעגל

הוא המשיך ". אתה יוצא מן המעגל"ולרביעי הוא אמר " אתה נשאר במעגל"
אנשים 50היכן לשבת במעגל עם . כך עד שנשאר איש אחד והוא זכה בנסיכה

, בתרגיל כזה: הדרכה? אנשים100או ? על מנת להיות היחיד שנשאר במעגל
.כדאי לבדוק מקרים פשוטים ואז להגיע לחוקיות

:כדי לארגן את המקריםהכינו טבלה 

יף סייח'מקור ג
www.kefwithjeff.org

'איזה מקום לשבת האנשים במעגל ' מס

1

2

3

הבעיה של המלך ארתור

http://www.kefwithjeff.org/


Jo Boaler–דפוסים בלוח מאה 
https://www.youcubed.org

 בארבעה מספרים שמייצרים צורה של ריבוע על  בחרו
חברו את המספרים . 42-ו41, 32, 31למשל , לוח מאה

.  32+41ו31+42: בדוגמה שלנו. בקצוות האלכסונים
? קיבלתםמה 

 4נכון עבור כל זה האם ? מזהים כאן דפוסאתם
?  המייצרים ביחד צורה של ריבוע100מספרים בלוח 

 ו51, 15, 11למשל )?בריבועים גדולים יותרקורה מה-
55  )

 המספרים הנמצאים על כלשמחברים את קורה מה
-ו11+22+33+44+55למשל , האלכסונים

15+24+33+42+51  ?
 זה עובדלמהתוכלו להסביר  ?
 על הלוחקיים גם במלבנים הדפוס האם  ?

דפוסים בלוח מאה

https://www.youcubed.org/


 חיצוניות  , צלעות15-קודקודים ו6הנה משושה עם
. או באדום או בכחול, צבעו את כל הצלעות. ופנימיות

שלא יווצרו הצלעות כך את האם אתם מצליחים לצבוע 
?משולשים אדומים או כחולים

האם זה בכלל אפשרי? האם מישהו בכיתה הצליח  ?
. נסו להסביר את מחשבותכם? למה לא, למה כן

אחד משחק בצבע אדום. התחלקו לזוגות: משחק ,
מי שמליח  . כל אחד צובע צלע בתורו. השני בכחול

.מנצח, ראשון לצייר משולש בצבע שלו

משושה בכחול אדום

הרשלר–אורית אלגאוי : מקור
כיתה בפיתה 

https://kitabapita.wordpress.com/
חיה קלר והמחלקה למתמטיקה  

באוניברסיטה העברית

https://kitabapita.wordpress.com/


! עוד צד..ו, צד אחורי, משושה מנייר שיש לו צד קידמי
.ותראוקפלו גמישושון בעצמכם ? איך זה יכול להיות

הרשלר–אורית אלגאוי : מקור!!! קפלו גמישושון 
כיתה בפיתה 

https://kitabapita.wordpress.com/
:לפעילות זו

גמישושון כיתה בפיתה

https://kitabapita.wordpress.com/
https://kitabapita.wordpress.com/2013/01/07/%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A9-%D7%A4%D7%9C%D7%A7%D7%A1%D7%92%D7%95%D7%9F/

