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274Bקטנים ילדים כיצד :מדיבורים עצמים 
 שיח בתוך מספרים יוצרים

2315Bחיפה אוניברסיטת ,ספרד ואנה לביא עירית 
 

285Bתקציר 
767Bצומחת כיצד לשאלה המוקדש שלנו המתמשך הפרויקט של חלק הוא זה במאמר המתואר המחקר 

 התאורטית הגישה אולם ,רבות כבר נחקר הנושא אמנם ?ילדים של מספרית חשיבה ומתפתחת
 ,זאת גישה לפי .חדשות תובנות עמה מביאה עשורים לשני קרוב לפני התחלנו לפתחש המיוחדת
 הנולדים דיסקורסיביים מבנים הם ומספרים עצמית תקשורת היא חשיבה ,קומוגניטיבית הנקראת

 מהאבחנות אחדות מציגות אנו ,התאוריה של קצרה סקירה לאחר זה במאמר .שיח בתוך ומתפתחים
 במעקב חודשים 18 משךב שאספנו בנתונים מתמקדות אנו .הפרויקט של הנוכחי בסבב אליהן שהגענו

 אנו בוש ,שלנו הניתוח .המחקר בתחילת חודשים ושמונה שנתיים בןהיה שבשם מעיין  ילד אחר
 המספרי השיח כי מראה, "?יותר יש איפה" לשאלה מעיין של הרוטינית תשובתו התפתחותאת  בוחנות

צומחים והם , של ילד הגדל בחברתנו הם בהתחלה נפרדים מספרי-הלא הכמותי והשיח כמותי-הלא
ישנו קשר  ,תחילה .מומחה שיח-בן של מספריות רוטינותהלומד ל שעושה בעקבות חיקויים מקבילב

, אלה דיסקורסיביים דפוסים .בין ההליכים השונים שהוא מבצע בתגובה לשאלה בלבד אסוציאטיבי
 למארג בהדרגה בהמשך מתאחדים ,אישיות-בין אינטראקציות של "חממה"ה בתוך םמתפתחיה

 אספנוש הנתונים .לכמותי גם נחשב מספרי היגד כל ובו ,היטב מקושררוטינות וביטויים מקובלים 
 .זה תהליך של למדי מפורטת תמונההובילו ל

519Bתקדים; חקירה; ריטואל; מעשה; רוטינה; קומוגניטיבי מחקר; שיח :מפתח מילות. 

 

286Bמבוא 
768Bהמחקרי הפרויקט של במרכזו עומדת זאת שאלה ?ילדים של מספרית חשיבה ומתפתחת נולדת כיצד 

  .זה במאמר נציג ביותר החדש חלקו שאת השנים-רב

769Bחשיבה מספרית מוקדמת היא חביבת החוקרים לפחות מאז , אדרבא. בנושא חדש, כמובן ,מדובר לא
קרקע פורייה לחקר הפכה לה 'פיאז תורתו של. )Piaget, 1952( במרכז מחקרושם אותה ה 'אן פיאז'גש

ההמשגה , עם זאת. הרים של ספרות בנושא נערמו בעשרות השנים שעברו מאז. החשיבה המספרית
 תובנות עמה מביאה ,ה'פיאז של מזו שונה והיא ,ידינו-על המיוחדת של חשיבה ולמידה שאומצה
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 ועידוד השראה שואב הואו ,גבוה להילוך מספרית חשיבה על שלנו המחקר נכנס לאחרונה .חדשות
 .שש עד שנתיים בני ילדים עם מאומצת עבודה כדי תוך אליהן להגיע הספקנו שכבר מהאבחנות

 החדשות מהתובנות אחדות נציג ,בפרויקט הקודמים השלבים של קצרה סקירה לאחר ,זה במאמר
 על ,נתמקד החיבור של לאורכו .בעקבותיהן שבאו התאורטיים העדכונים בתיאור התמונה את ונשלים

 ,גיסא מחד המספרית החשיבה של התפתחותה בסיפור :בזה זה המשולבים סיפורים בשני במקביל ,כן
 האלה הסיפורים שני .גיסא מאידך זאת חשיבה על שלנו המחקרית החשיבה של ההתפתחות ובסיפור

 .אלה שורות שנכתבות בעת גם מדהבהת מתעדכנים

287Bאינדיווידואליזציה כתהליך מספרים על למידה: יתאורט רקע 
 מספרי שיח של

770Bעל מחקרנו בכל אותנו המשמשת ,ללמידה הקומוגניטיבית הגישה של יסודותיה את נציג זה בפרק 
 המשמשות השיטות עבור זו גישה של השלכותיה על נדבר בהמשך .הוראתה ועל מתמטיקה למידת
 שחלו לשינויים הן כאן מתייחסת "התפתחות" המילה .המספרית החשיבה של התפתחותה בחקר אותנו

 חייו במהלך כלומר ,אונטוגנטיים בתהליכים המתרחשות לתמורות והן ההיסטוריה לאורך במתמטיקה
  .היחיד של

410Bכשיח מספרית חשיבה  

771Bזהו :תקשורתית פעילות של מסוים סוג היא שחשיבה היא הקומוגניטיבית הגישה של המרכזית ההנחה 
 של במגוון לרוב מתבצעת והיא מילולית להיות חייבת אינה זו תקשורת .עצמו לבין האדם בין שיח

הוא צירוף  "קומוגניציה" המונח .הגישה של היסוד טענות שאר נגזרות זו בסיסית הנחה מתוך .אפנויות
 –להכרה  והמילה (communication) "קומוניקציה" – לתקשורת האנגלית המילה :של שתי מילים

-בין תקשורת תהליכי על לדבר אפשר שיהיה כדי נבנה זה מיוחד צירוף .)cognition( "קוגניציה"
 .כביטויים שונים של אותה תופעה חשיבה של ואלה אישית

772Bהמחקרים את כשערכנו ,עשורים לשני קרוב לפני כבר יצאנו "התקשורתית" ההמשגה לעבר המסע אל 
 על הקודם במחקרנו נעשה ראשון בכיוון זה צעד .שונים מתמטיים נושאים למידת על שלנו יםמוקדמה

 את שסקרה בספרות אזכור אף או הסבר להן מצאנו שלא בתופעות נתקלנו שבו ,המספרית החשיבה
 בצורות נעוצה הבעיה כי ,למסקנה אז הגענו מאומצת חשיבה לאחר ).Sfard & Lavie, 2005( הנושא
 מסורתיות מחקריות גישות .במחקר אז נהוגים שהיו ,למידה על חשיבה באופני גם ולכן ,דיבור

 כתהליך הלמידה את המשיגו ,)Piaget & Inhelder, 1969( ה'פיאז של עבודתו על ברובן הנשענות
 למידה על כשמדברים ".ערך" או "רעיון" ,"עובדה" ,"מושג" ,"ידע" כגון "דברים" של "רכישה"

 להפוך הממתינה היטב מוגדרת ישות הוא הנרכש שהדבר היא המשתמעת היסוד הנחת ,אלה במונחים
 כל כמו .פעילה בנייה של או פסיבית קליטה של תוצר להיות עשויה זו רכישה .הלומד של אישי לנכס
 .אחרים עם ולשיתוף "העברה"ל ניתן הידע גם כך ,מוצר

773B אפיינו הם :וחסך חוסר של במונחים מחקריהם ממצאי את לתאר החוקרים נטו כזאת יהיראעקב 
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 .בלבד חלקי באופן שהתרחשה או התרחשה שטרם "רכישה"כ שונים בגילאים ילדים של חשיבה
 שרבים כך על לוַקבְ  הם .מספר של מושג עדיין להם איןש ילדים על ,השאר בין ,דיווחו הכותבים

 העצמים מספר את מציינת הספירה בעת הנאמרת האחרונה המספר מילת כי יודעים אינם מהם
 משתמשים אינםש 4-5 בני ילדים ועל ,)pp. 1984, ,Gelman, & Riley, Greeno 97-96( שבקבוצה

 את לפרט הרבו לא המחברים ).Nunes & Bryant, 1996( בדידות כמויות משווים כשהם בספירה
 על יתר .החסר את הילדים משלימים ,בכלל אם ,כיצד הסבירו לא גם הם ולכן אלה "חסכים"ל הסיבות

 הילדים של הייחודי השיח שחזור לאפשר כדי דיים מפורטים נתונים בדיווחיהם כללו לא החוקרים ,כן
 .למיניהן מספריות בעיות עם התמודדותם בדרכי דפוסים ומציאת

774Bאנוויצ החוקרים של מעדשתם להתחמק מעניינות לתופעות שגורמת היא הרכישה ששפת חשדנו 
 ומה הלמידה לתהליכי רלוונטי מה על סמויות מהנחות האפשר ככל חופשית ,שונה שפה אחר בחיפוש

 של בתורתו :מקומות בשני מצאנו הקומוגניטיבית לגישה ההשראה את .זה בהקשר חשיבות חסר
 ובפסיכולוגיה ,האדם התפתחות לנושא תרבותית-הסוציו התאוריה אבי ,)Vygotsky, 1978( ויגוצקי

 ,Wittgenstein( ויטגנשטיין של הגותו על המתבססת ,(Harré & Gillett, 1994) הדיסקורסיבית
 אנושיות בפעילויות משתכללת כהשתתפות הלמידה את ממשיגה תרבותית-סוציוה הגישה .)1953

 ,Lave, 1988, 1993; Sfard, 2008; Vygotsky( היסטוריהה של לאורכה פיתחה האנושית שהחברה
1962; Walkerdine, 1988; Wertsch & Stone, 1985.( של במרכזה העומדת תקשורתית פעילות 

 .האלה הפעילויות אחת היא ,בפרט הקומוגניטיבית הגישה ושל בכלל הדיסקורסיבית הפסיכולוגיה
 כאשר ,כן על .עצמו לבין אדם בין המתנהלת מספרים על תקשורת היא מספרית חשיבה כי ,מכאן יוצא
 מנסה או משתתפת היא כי ,למעשה טוענים אנו ,מספרית בחשיבה עוסקת ילדה כי אומרים אנו

 .לפניה שחיו אנשים של מאמציהם תוצר והוא ,"מספרי שיח" בשם הידוע בשיח להשתתף

775Bאחרים שיחים לבין בינו להבדיל ומאפשרים זה שיח מייחדים מאפיינים ארבעה. 

776Bצורות ,כמויות המבטאות מילים בו יש אם למתמטי נחשב שיח :בהן והשימוש מפתח מילות 
 כגון ,מספר מילות ,השאר בין ,הן המפתח מילות מספרי בשיח .וכדומה מספרים שמות ,גאומטריות

 השימוש אופן היא מילה של משמעותה" ,וויטגנשטיין פי-על ".ואחד עשרים מאה" או "עשר" ,"חמש"
 אבל ,צעירים ילדים של יומיומי בשיח להופיע יכולות מספר מילות .)Wittgenstein 1953, p. 20( "בה

 ההבדלים על עמדנו שלנו הקודמים במחקרים .בהן שימושה אופןשינוי ב יכתיב "תקני" מספרי שיח
 זה במאמר .)Sfard & Lavie, 2005( מבוגרים של לזה בערך שנים 4 בני ילדים של מספרי שיח בין

 ,למשל( כמויות על לשיח האופייניות נוספות ובמילים פרמס במילות השימושים גלגולי אחר נתחקה
גם בקרב ילדים  ")קטן" ,"גדול" כמו הערכה לותיומ "שווה" ,"פחות" ,"יותר" כגון השוואה לותימ

 .צעירים יותר

777Bבדרך כלל, וךשיח יומיומי מתּו. לשם תקשורת יעילה בני אדם נעזרים לעתים במתווכים חזותיים ,
שיח מתמטי . בלי כל קשר לשיחבעולם הקיימים , ינים של עצמים מוחשייםבמראות ממשיים או מדומי

  .תקשורת של זו צורה עבור במיוחד שנוצרו סימבוליים במתווכים ,רובותלעתים ק, מתווך
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778Bמשום שלדעתם היגדים , שמומחים הסכימו לקבלם מתמטיים עצמים על משפטים הם מקובלים היגדים
 מקובלים מתמטיים היגדים של ביותר הנפוצים הסוגים .באופן נכון ומדויק עצמיםאלה מתארים את ה

 של אימוץ תהליך ,פורמלי מתמטי בשיח .וכדומה ןלמיניה זהויות ,מתמטיים משפטים ,הגדרות הם
 ליםיבמ השימוש יומיומי בשיח .למדי יםונוקש היטב ריםמוגד כללים למערכת בהתאם מתבצע היגדים

  .יותר גמישים כללים בעזרת ,כלל בדרך ,מנוהלים אלה ליםימ המכילים היגדים של ואימוץ מתמטיות

779Bביצועים משחזרת שהיא בכך רוטינית פעולה של מהותה .עצמם על חוזריםש עשייה דפוסי הן רוטינות 
 מטלה אותה כאשר ,כן על ,נוצרות רוטינות להופעת הזדמנויות .דומים במצבים בעבר נצפואשר 
  .ושוב שוב עצמה על חוזרת

780Bדומא דומה הנוכחי המצב אם גם .כמובן ,הסבר יםטעונ "פעולה שחזור"ו "מטלה אותה" ביטוייםה 
אינה יכולה הפעולה הנוכחית  ,בצורה דומה .מושלמת זהות כאן תיתכן לא ,העבר מן כלשהו למצב

והיא אופיינית למצב שבו  ,לומדהיא אתגר ל העמימות הזאת .להיות העתק מושלם של פעולה מן העבר
מצב . כי הוא מצופה לפעול בצורה מסוימת ועליו להחליט מהי דרך הפעולה המתאימה, הילד מרגיש

והשאלה או (נוצר למשל כאשר הלומד נשאל שאלה או מתבקש בקשה , מטלה מצבשיכונה להלן , כזה
על , מטלה במצב ובהיות ).!ידי הלומד עצמו-ידי אדם אחר או אף על-הבקשה יכולות להיות מוצגות על

הכוונה היא לאותם  .הנוכחי המטלה מצב של תקדימיםל להיחשב שיכולים עבר במצבי להיזכרהילד 
11F".מטלה אותה" עם התמודדות, לדעתו של הלומד, מצבים קודמים שהייתה בהם

 יהיה עליו מכן לאחר 1
 ההליך את ירכיבו אלה היבטים .השחזור במהלך שיישמרו התקדימית הפעולה היבטי את לבחור

 ההליך את יבחרוו המטלה את הלומדים בהןשייפרשו  הדרכיםכי  ,להניח יש .ביצועה של הרוטיני
 תקדימים באיתורייתכן ש, כך למשל :לשיח מומחים של מאלה שונות לעתים ינהיתה לביצועה הדרוש
 יתעלמוהם ו ,מומחים בעיני לרלוונטיים נחשבים שאינם המטלה מצב מאפייני על דיםילה יסתמכו

עלולים  הם התקדימית הפעולה "שחזור"ב ,דומה בצורה .עליהם מוותר היה לא לשיח שמומחה מאלה
 .שינוי דורשיםש מאלה אחדים על וישמרו ,להישמר חייבים מומחים של שלדידם ,מרכיבים לשנות

סוימת בנסיבות מומחים לשיח יופתעו לעתים לראות כי ילדים שיכולים לבצע מטלה מ, בעקבות כך
 המדווחת ידועה תופעה זוהי. כשהיא מוצגת להם בנסיבות אחרות" אותה מטלה"מסוימות נכשלים ב

 & ,situativity of learning) (Brown, Collins( "למידה של ממוצבות" של הכותרת תחת בספרות
Duguid, 1989; Greeno, 1997; Lave, 1988.( 

781Bשהמומחה מבקש לראות לזו שהלומדים מבצעים בפועל הם תופעה פערים בין הרוטינה , לסיכום
 רוטינה כי יוצא .וטינות של ילדים לאלה של מומחיםההוראה היא לקרב ר מטרת .שכיחה ובלתי נמנעת

 .יציבות של למצב הרוטינה תגיע הזמן עם ,זאת עם .לביצוע מביצוע להשתנות העשוי ,דינמי מבנה היא

                                                           
לכך אחד מעקרונות ההוראה -אי. כי זה לא יתקשר לו באופן ברור לשום תקדים, לעתים יתקשה הלומד לפרש את מצב המטלה . 1

הבסיסיים שאנו דוגלות בהם הוא שרוטינות חדשות צריכות להיות מוצגות בהקשרים שבהם הלומדים יכולים לקשור אותן לתקדימים 
המקובלת על כל המומחים ללמידה בלי הבדל , "ידע חדש נבנה על בסיס ידע קיים"כי , עיקרון זה תואם את הטענה הידועה. כלשהם

איפה יש "ידי שאילת השאלה -במחקר שלנו החלטנו לעגן את הלמידה במצבי מטלה הנוצרים על. פרדיגמה או סוג הלמידה הנחקר
היטב לרוב הילדים ובשל כך הם תקדימים  מוכרים בחירה מצבי. מושכל בחירה למעשהשכן תשובה לשאלה זו היא בסיס , "?יותר

 . זמינים למצב מטלה זה
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  :כאשר ,הליך-מטלה כזוג ראלת אפשר נתון "מטלה מצב"ב הלומד ידיב המופעלת הרוטינהאת 

• 523Bבעיני הנחשבים העבר ומצבי הנוכחי המטלה למצב המשותפים המאפיינים כל אוסף היא המטלה 
 של התקדימים מרחב בהמשך יכונה האלה הקודמים המצבים אוסף .שלו לתקדימים הלומד

  12F2.הרוטינה
• 524Bבמצבים שבוצעו ולפעולות לה המשותפים הנוכחית ההפעול מרכיבי של אוסף הוא הליך 

 .תקדימיים

782Bתתבצע איךו מתי קובעים כלומר ,הדפוס את המגדירים על-כללי כמערכת רוטינה תיארנו בעבר 
כאן . ההגדרה הנוכחית עולה בקנה אחד עם ההגדרה הישנה ).Sfard & Lavie, 2005( מסוימת משימה

כלומר הדרך שבה , הרוטינית המטלהשלה הוא בעצם " מתי"ואילו ה הרוטינה של "איך"ה הוא הליךה
המאפיינים המשותפים של (ידי פנייה לתקדימים מתאימים -המשתתף מפרש את מצב המטלה על

 ). התקדימים מגדירים את התנאים לביצוע וקובעים קריטריונים להשלמתו

783Bמעשה :רוטינות של וגיםס שהושל בין הבחיןלשל רוטינה כדי " משודרגת"נשתמש בהגדרה ה (deed), 
 שלשמה מטרהבעבר הבחנו בין שלושת הסוגים בעזרת ה. (exploration) וחקירה (ritual) ריטואל
, ומעל לכול, בסוגי רוטינות יותר נראה שההגדרה החדשה מביאה גיוון רב כעת .ההליך הרוטיני מבוצע

היא שיש ביניהם מקרי  כשההנחה זאת. ןמקרי הקיצוהיא מאפשרת להתייחס לריטואל ולחקירה כ
להלן הגדרות שלושת סוגי הרוטינות  .הנבדלים ביניהם במידת עצמאותו של המבצע ,רבים ביניים

  .המלוות בהסבר של הטענה האחרונה

784Bדיסקורסיביות ורוטינות מעשיות רוטינות :קטגוריות לשתי היא רוטינות של הראשונה החלוקה. 
 עיצוב או ארגון :בסביבה מסוים לשינוי גורמת הפעלתה אם ,מעשה בקצרה או מעשית היא רוטינה
 של בליווי להתבצע כולהי מעשה מסוג רוטינה .עצמים בין יחסים של או כלשהם עצמים של מחדש

אופניים או הכנת קפה יכולות להתבצע עם תיווך  על רכיבה כגון פעולות, מצד אחד .בלעדיו או שיח
גם פעולת תקשורת שאינה כרוכה בהזזה פיזית של חפצים יכולה להיות , מצד שני. של שיח או בלעדיו

הנאמרת בזמן חופה ומשנה את ..." הרי את מקודשת לי"אפשר לחשוב לדוגמה על האמירה  –מעשה 
 . מצבם של שני בני אדם בחברה

785Bכלומר כאלה שנצפות בפעילות של , הם שני סוגים של רוטינות דיסקורסיביות ריטואל וחקירה
 החלטותובלי שנדרשות במהלך ביצועה  אחר אדם תיזמברק  המבוצעת רוטינה הוא ריטואל. תקשורת
מורכב  התקדימים מרחבהמבוצעת כאשר  רוטינה זאת ,אחרות ליםיבמ .עצֵ המבַ  של עצמאיות

                                                           
אלה הם תנאים הקובעים את מרחב התקדימים : יש להתייחס למאפייני מצב המגדירים את המטלה כהסתברותיים ולא כדטרמיניסטיים . 2

פירושה שהפנייה , בירות לביטחוןהפיכת הס). לא בהכרח כל מקרה תואם(אך לא בביטחון , )ברוב גדול של מקרים(בסבירות גבוהה 
היעדר העברה "במקרים שבהם המורים מתלוננים על . ללא תיווך של החלטות מודעות, להליך המתאים ושחזורו חלים באופן אוטומטי

אך , מדובר במצב שבו יש מאפיינים הנחשבים בעיני מומחים למספיקים כדי להוביל לפרשנות רצויה של מצב המטלה, "לימודית
כי מצב של מרחב תקדימים ריק ייתכן גם אצל מומחה לשיח המוצא את , נציין. רים בפועל כבעלי הסתברות נמוכה לעשות כןמתבר

וליתר דיוק יהיה , ידרוש המומחה לרוב לעבור אל שיח אחר, כדי לפתור את הבעיה שלפניה הוא עומד. עצמו במצב מטלה בלתי מוכר
פריצה מעין זו של גבולות השיח . ל רוטינות בשיח הנוכחי אל מרחבי תקדימים של שיח אחרעליו ליצור קישורים ממרחבי תקדימים ש

 .נחשבת למעשה יצירתי
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 מסוג רוטינה של ההליך 13F3.משמע תרתי ,בשיח לשולט הלומד בעיני הנחשב ,מביצועים של אדם אחר
 לביצוע אלטרנטיביים בהליכים מכיר אינו המבצעו, את אופן הפעולה של האדם האחר משחזר ריטואל
 נחשב ריטואל לכך-אי .העניין מוקד הואתוצאתו  ולא עצמו הביצוע ,ריטואל של במקרה .המטלה
 הפעולה אם היא כשהשאלה ,עצמה הפעולה לפי אלא ,עולההפ תוצאת לפי לא בהצלחה למבוצע

 אפשרמקרה זה ב .להתחלה לחזור עליו ,בביצוע טועה המבצע אם .הכללים לפיהתבצעה במדויק ו
 רצונו ידי-ועל ,אחרים עם לסולידריות כמיהתו ידי-על עמונ זאת רוטינה מבצעכי הילד ש ,לטעון

 ,רוטינייםמהלכים  של בביצועם למיומנות מגיע כשהילד .לשפרו אף או החברתי מעמדו על לשמור
 & Wertsch( וסטון 'ורצ .לשיח מומחה של פעולהה דרך ביןו פעולתו אופן בין להבחין לפעמים קשה

Stone, 1985 (זה מצב לתאר היטיבו: 

689BIt is possible for a child to produce seemingly appropriate communication behavior 
before recognizing all aspects of its significance as understood by more experienced 
members of the culture (p. 167). 

786Bהלומד על .כלל רצוי אינו שהוא שיגידו ויש ,מתמטיקה הוראת של הסופי היעד ,כמובן ,אינו ריטואל 
 דעתו את המרחיבים ,חדשים מקובלים להיגדים להגיע כדי ברוטינות המשתמש ,עצמאי למבצע הפוךל

 לשם שאינה מטלה( מעשיות מטלות בביצוע ,בעתיד אז עכשיו לא אם ,לו לעזור העשויים גם ואולי
 עצמים לבנות יכול אינו הילד .הלמידה בתהליך נמנע בלתי שלב הם ריטואלים ואולם .)בלבד תקשורת
 שיוכל כדי ריטואלים לבצע ץנאל והוא ,אלה עצמים על בשיח ףמשתת הואש מבלי חדשים מתמטיים
 אמורה כריטואל המתחילה רוטינה ,זאת עם ).Sfard & Lavie, 2005( זה עצמים נטול בשיח להשתתף
 ולפי המבצע של תויזמב שלביה בכל להתבצע יכולהש לכזאת כלומר ,לחקירה לבסוף להיעשות
 האם הוא ,רוטינה של החקירתיות למידת כן-ועל ,המבצע של לעצמאותו המכריע המבחן .החלטותיו

 ,חקירה מסוג רוטינה של במקרה 14F4.לכך המתאימים מטלה במצבי בעצמו ביצועה את ליזום מסוגלהוא 
 כללי מרשם אל אפילו או ,קודמים ביצוע תהליכי אל במישרין המבצע את מחזירה אינה מטלה הצגת

 הפעולותו ,מסויימים מתמטיים בעצמים להתמקד למבצע גורמת היא זה במקום .לבצע שיש להליך
 מצא"כ המנוסחת המטלה על לדוגמה אפשר לחשוב( אלה עצמים של מתכונותיהםנגזרות  לבצע שעליו
 ידיעת מתוך או מוכנה נוסחה פי-על להתבצע ההיכול ,"נתונה x בנקודה נתונה פונקציה לגרף משיק

 הסתיים החקירה ביצוע כי המבצע מחליט לפיוש הקריטריון ).בנקודה פונקציה נגזרת של תכונות
  .כלשהי עובדה של ואישוש ניסוח – חדש מקובל להיגד הגעה הוא בהצלחה

787Bשל או ריטואל של ביצועלהיות  יכולה פעולה אותה כי לזכור לומדים של שיח הבוחן החוקר על 

                                                           
המוגדר כתחום שבו הילד יכול , ZPD, "אזור ההתפתחות הקרובה"שריטואל הוא פעולה המתבצעת ב ,בשפה של ויגוצקי אפשר לומר . 3

 .Vygotsky, 1978 אור – לעשות בכוחות עצמו עם אחרים את שאינו מסוגל עדייןבשיתוף לעשות 
 למצב מטלה םתאימהכלומר של מרחב התקדימים , חירת המטלהב) 1( :שהמבצע צריך לקבל יש שני סוגים של החלטותבמצב מטלה  .4

בכל שלב  :רקורסיבי מבנה של רוטינה הוא(בחירת מסלול הביצוע לפי האפשרויות המרכיבות את ההליך המתאים למטלה ) 2(; נתון
שימו ). רוטינה שתופעל במקרה זה-כלומר על התת, הביצועויש להחליט הן על המטלה והן על אופן חדש  מטלהנוצר מצב של ביצוע 

או , למשל, כפי שהוא בשיעורי מתמטיקה(כרוכה לעתים בפנייה לשיח מתמטי גם כאשר שיח זה אינו בררת מחדל ) 1(לב כי החלטה 
מההחלטות שיש לקבל , על כן, מעמדה של ההחלטה כיצד לפרש את המטלה שונה). ספרי-תמטי ביתבכל מצב המזוהה עם שיח מ

 . החלטות אחרונות אלה נעשות במסגרת השיח שנבחר כבר קודם. במהלך ביצוע של רוטינה אשר נבחרה כבר
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 ברוטינה .המבצע וןמכוֵ  מטרה לאיזו ,השאר בין ,לדעת עליו המקרים שני בין להבחין וכדי חקירה
 ,זאת לעומת .המטלה מהגדרת חלק היא זאת פעולה כן ועל ,עצמה הפעולה הוא היעד ריטואל מסוג

 מטרה השיג בהש הדרך ותהיה ,למבצע חדש מקובל היגד יצירת היאהמטרה  חקירה מסוג רוטינהב
 ביניים שלבי של רצף ביניהם ויש ,קשת של קצוותשני  רק הם וחקירה ריטואל 15F5.תהיה אשר זאת

 בעיקרזאת . עצמאי באופן הביצוע במהלך לקבל מסוגל שהמבצע החלטות במספר מזה זה הנבדלים
 בכך ולהביע "אחרים כמו" ולפעול להיות שלו הרצון :זה בשיח להשתתף המבצע את מניע מה בשאלה

 של בעצמאותו עלייה .בעצמו מנסח שהוא בשאלות שמקורם צרכים או, אותו הסובבים עם סולידריות
 ההליך .המטלה את המגדירים התנאים מספרב בירידהו התקדימים מרחב בהרחבת לרוב מלווה המבצע

  .מטלה לאותה אפשריות ביצוע דרכי ויותר יותר יש כלומר ,יותר מסועף ונעשה הולך עצמו

788Bשיח של היסוד אבן היא רוטינה ,הקומוגניטיבית הגישהפי -על Nachlieli & Tabach, 2012)(: תחילתו 
 הילד של דרכו ,הקודמים ממחקרינו שלמדנו כפי .מסוימות רוטינות בהופעת היא חדש שיח של

 כל – "?יותר יש איפה" או "?יש כמה" לשאלות תשובה מתן של רוטינותב מתחילה מספרית לחשיבה
 זה .חדש לשיח תתאחדנה הן הזמן עם .ביניהן קשר רואה בהכרח ולא לחוד מפתח הילד כזאת רוטינה

 היטב מקושרת למערכת יהפוך בדידות רוטינות של אוסף ,ראשית :שינוי סוגי שני יחולו כאשר יקרה
 משמעותו את .עצמים על דיבורב לעתים יוחלף תהליכים על דיבור ,ושנית הדדיים יחסים שלל בעזרת

 תהליכים של תולדה הוא "מספר" הקרוי עצם כי נטען בוש ,הבא בסעיף נבהיר השני השינוי של
  .דיסקורסיביים

411Bדיסקורסיבי כמבנה מספר 

789Bהמציאות של כמותיים היבטים על שיח של לניהול אמצעים הם מספרים ,הקומוגניטיבית הגישה לפי. 
 "ושמונה חמישים" ,"ארבע" ,"שתיים" הנקראים וירטואלייםוה שהעצמים היא הטענה ,אחרות ליםיבמ

 השאלות אחת .יםימוחש עצמים על סיפורים יצירת מלאכת ייעול לשם אדם בני ידי-על נבנו ,וכדומה
 יסוד הנחות מספר להלן .הצעיר הלומד ידי-על המספרים נבנים כיצד היא שלנו במחקר הנשאלת
  .זה תהליך למפות בניסיון שלנו האמפיריים הנתונים את כשננתח עליהן שנסתמך

790Bכמו הילד בחיי להופיע יכולים אינם מספרים ,ירח או מחשב ,עץ כגון ,מוחשיים חפצים כמו שלא 
 .מספרים בקיום להיווכח לילד יעזרו לא החושים ,ואכן .אחרים אנשים של בתיווך שלא ,מעצמם
 את המרכיבות מספר מילות בצורת ,כלל בדרך ,בא אלה מופשטים עצמים לנוכחות הראשון האיתות
 אחת הצבעה כדי תוך אחר אדם כל או הורה ידי-על מבוצע כשהוא ,..."שלוש ,שתים ,אחת" הדקלום

 שכן ,אחת פעם אוסף כל למנות די כי להבין מתחיל הילד הזמן עם .אחרים או כאלה חפצים על לאחת
 האחרונה להיהמ באמצעות בקצרה להשיב יוכל ,"?פה יש חפצים כמה" ושוב שוב אותו ישאלו אם גם
 כתארים להופיע מתחילות המספר לותימ זה בשלב .הראשונה בפעם כבר האוסף בספירת הגיע אליהש

 למכונית" אומרים ,"גלגל ועוד גלגל עוד ,גלגל עוד ,גלגל" להגיד במקום ,למשל .עצמים קבוצות של

                                                           
 דה על כך שהרוטינות הנלמדות בביתהיא תופעה ידועה המעי" כמו שהמורה עושה"נכונותם של ילדים לקבל דרכי פעולה שאינן -אי .5

 . חקירות במלוא מובן המילה, לרוב, הספר אינן
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 ,"A שבע הן A ארבע ועוד A שלוש" מהצורה המשפטים כל במקום ,מזו יתרה ".גלגלים ארבעה יש
 שווה ארבע ועוד שלוש" לתמיד אחת פעם שאומרים בכך די ,)בנקבה( כלשהו עצם שם הוא A שבהם

 במשפט מעתה מתומצתות ,נפרדים משפטים אינסוף באמצעות בוטאו כה שעד עובדות אינסוף ".שבע
 מעמדן גם השתנה זאת בהזדמנות כי ,נבין בעיון החדשה הדיבור לצורת נאזין אם .אחד קצרצר

 עצם שמות כעת הן אלא ,עצם לשמות המודבקים תואר שמות עוד אינן הן :המספר לותימ של הדקדוקי
 נושא של תפקיד ממלאות המספר לותימ בוש ,השני במשפט במיוחד בולטת זאת עובדה .עצמן בפני

 הקיימים בעצמים מדובר אכן כי ,לתחושה לבסוף יגרום אלה חדשים בשמות ממושך שימוש .דקדוקי
 להיבמ .המספרי השיח של )reification( עיצומו שהושלם אומרים אנו קורה כשזה .עצמם בזכות

 עצמים על לסיפורים הפכו ,ירהספִ  של זה כגון ,תהליכים על שסיפורים לכך מתכוונים "עיצום"
 ברזולוציה למפותם ותומנס עיצום תהליכי אחר מקרוב עוקבות אנו שלנו במחקר ."מספרים" הנקראים

  .האפשר ככל גבוהה

791Bשל משמעותי לחלק אותו שהופך הקשר בתוך בו לדון יש מספריה השיח של מהותו את להבין כדי 
 .מאז משרת הוא ושאותם ההיסטוריה במהלך אותו שהולידו לצרכים הדעת את לתת יש ,בפרט .חיינו
 "כוחות"ל ,כן-על ,יוקדש הבא הסעיף .הילד ידי-על אימוצו את ויצדיקו שיניעו הם אלה צרכים הרי

 .שלנו תהמספרי החשיבה את ושעיצבו מספרים של ותההיסטורי והתפתחותם הופעתם את שהניעו

412Bמספרי שיח של היסטורית התפתחות 

792Bבין לתקשורת גרם מה השאלה את מעוררת האנושית התקשורת של "לוואי תוצאת"כ המספרים ראיית 
 שהתפתחותו פי-על-אף .סקרנות של עניין רק אינה זו שאלה .זה בכיוון להתפתח אדם-בני

 להתפתחותו זהה להיות יכולה אינה מספרי שיח של )אדם בחיי אינדיווידואלית( האונטוגנטית
 יש ,כך בשל .למידה תהליכי על אור לשפוך כדי האחרונה בזו יש כי להניח שסביר הרי ,ההיסטורית

 לסיבות באשר השערות מספר מעלות אנו להלן .היסטוריים בתהליכים לעיון מקום שלנו במחקר
 השערות .ולהתפתח לגדול לו שגרמו למנגנונים ובנוגע המספרי השיח להופעת שהביאו היסטוריות

 צרכים על לענות מאמץ של לוואי תוצאת הוא חדש שיח כל כמעט כי ,התאורטית מההנחה נגזרות אלה
 או אלה חיוניות משימות בביצוע שעזרו סיפורים בניית פשרשאִ  הוא החדש השיח .כלשהם מעשיים
 .אחרות

793Bשביצועה כלשהי מעשית במשימההוא  המספרי השיח של שמקורו ,להניח סביר זאת יסוד הנחת ברוח 
 אוספים בין כמותית השוואה היא כזאת למשימה ביותר הסבירה המועמדת .זה שיח בלי אפשרי היה לא

 לאחד-אחד אבריהם את למפות ניתן לא המרחק בשל אשר ,מזה זה מרוחקים במקומות הנמצאים
  .סכמטי באופן הזה הראשוני השלב את מציג 1 איור .ישיר באופן

 

 
452Bראשונה הערכה ,המספרי השיח של ההיסטורי המקור :1 איור 

כמותית השוואה  
 

מספרית השוואה  
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794Bאינה כמותית השוואה שכן ,שנשאלה השאלה על עוד עונה אינה 1 שבאיור הסכמה ,מקרוב במבט 
 היא ,בלעדיהם ובין מספרים בעזרת מתבצעת היאש בין ,כזאת השוואה .מעשית משימה כשלעצמה

 בין יחסים על נרטיבים המייצרת חקירה מסוג רוטינה זוהי ,דיוק וליתר ,דיסקורסיבית פעולה
 משימת היא כאלה מסיפורים נשכרת שיוצאת ביותר הבסיסית המעשית המשימה .בעולם אובייקטים

 ,ערך שוות מטבעות או סוכריות כגון ,דומים בדידים עצמים של אוספים שני בין בחירה :בחירה
מה הסכי את להרחיב עלינו ,לפיכך .השניים בין כמותית השוואה של תוצאה פי-על לעתים עשהית

 .2לזו המוצגת באיור  1שבאיור 

453Bשנייה הערכה ,המספרי השיח של ההיסטורי המקור :2 איור 

795Bמאז לבצע נטו אדם שבני משימה היא בחירה כי ,בהשערה מעוגן האחרונה בגרסתו המוצע המודל 
 הבחירות ואילו ,כמותיות הבחירותלא היו  השבתחיל הדעת על מתקבל .היוולדם מיום וכמעט ומתמיד

 ,אסתטיות או אקראיות להיות יכלו המוקדמות הבחירות( מספריות היו לא הראשונות הכמותיות
 ידי-על יםהנתפס השטחים שלבמבט  השוואה על להסתמך יכלו המוקדמות הכמותיות והבחירות
 המוביל במסלול נוסף ביניים בשלב המודל להרחבת מביאה זאת אבחנה ).היחסית וצפיפותן הקבוצות
  ).3 איור אור( מספריות לא כמותיות השוואות של השלב זהו .מספריות השוואות אל בחירה ממשימות

 

 

454Bשלישית הערכה ,המספרי השיח של ההיסטורי המקור :3 איור 

796Bכך לסכם אפשר 3 באיור ביטוין את שמצאו המספרי השיח של מקורותיו על ההשערות את: 

• 525B יותר ", "גדול יותר"כגון  ,מילות השוואהשיח הסובב סביב (מבחינה התפתחותית שיח כמותי
") מעט", "הרבה", "קטן", "גדול"לות הערכה כגון יומ" פחות", "יותר", "קטן יותר", "מאשר

 .קדם לשיח מספרי והוא צומח מתוך יכולת מוקדמת של בני אדם לבצע בחירה
• 526B גורם עיקרי להתפתחותו של השיח הכמותי ששימשומשימות בחירה למיניהן הן אלה. 
• 527Bהניסיון לבצע השוואות בעקבות וזאת , השיח המספרי התפתח כהרחבה של השיח הכמותי

-חד-ידי עריכת התאמה חד-כמותיות בין אובייקטים שלא ניתן היה להשוותם באופן ישיר על
 .ערכית

797Bהבנתנו ומתוך קומוגניציה של היסוד מהנחות נגזרות והן ,בלבד השערות הן אלה שכל מדגישות אנו 
 ,ומז יתרה ).להתפתח יכול השיח בהש הדרך על מגבלות מטיל מבנה זה( המספרי השיח של מבנהו את

 לא השוואה
 כמותית

 

 השוואה
 מספרית

 

 בחירה
 

 השוואה
 לא כמותית

 מספרית
 

 השוואה
  השוואה בחירה כמותית

 מספרית
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 של ההיסטורי לקיומו ראיות מצאנהישת הסבירות שכן ,לתמיד זה במעמד להישאר נידונו שהן ייתכן
 ,זאת עם ).בכתב נשמר האחרון השיח רק הריש( נמוכה היא ,מספרי לשיח הקודם ,מוקדם כמותי שיח

 השיח התפתחות של במקרה גם תקפות להיות עשויות אלה השערות בניסוח אותנו שהנחו ההנחות
הסכמה  כמו שלא ,אונטוגנטים לתהליכים כעת שנבנה המודל .הלמידה בתהליכי היחיד אצל המספרי

 של המטרות אחת היא המודל בחינת .אמפירית לבחינה ןנית ,ההיסטורית ההתפתחות המתארת את
למידת "נבהיר כיצד מגדירים חוקרים קומוגניטיבים את המושג  המודל את שנציג פניל .זה מחקר

  ."מתמטיקה

350Bשיח של ידואליזציהווכאינדי מתמטיקה למידת  
798Bשיח של מיומן למשתתף הלומד הפיכת של תהליך היא מתמטיקה למידת ,הקומוגניטיבית הגישה לפי 

 של ידואליזציהוואינדי של תהליך היא מתמטיקה למידת כי ,לומר היא זאת לבטא נוספת דרך .מתמטי
 .חדש מתמטי לשיח הלומד של בהיחשפות היא ידואליזציהווהאינדי תהליך של ראשיתו .מתמטי שיח

 בחיקוי מתחילה בשיח פעילה השתתפות כי ,טענו )Sfard & Lavie, 2005( הקודמים נוימחקר בעקבות
 היא ההשתתפות כלומר ,הילד של חברתיים צרכים ידי-על רק נעמּו זה חיקוי .מומחה של מהלכיו

 מתחילתה הרוטינה את לבצע מסוגל אינו והוא מהוססות הן הלומד של פעולותיו זה בשלב .ריטואלית
 פיגומים של המטפורה 16F6.המומחה של פעילה עזרה ללא כלומר ,)scaffolding( "פיגום" ללא סופה ועד

 יכולה הפיגום פעילות .הבא הצעד את לעשות כדי לו הדרוש כל את לילד מספק שהמומחה מאותתת
 ;Howe, 2013; Littleton, 2013( לסירוגין רוטינה חלקי מבצעים והלומד שהמומחה ,בכך להתבטא

Vygotsky, 1978; Wertsch, McNamee, McLane & Budwig, 1980(. מנסה הילד החוזרים בביצועים 
 ,Pratt( הילד של חלקו וגדל המבוגר של חלקו קטן הזמן עם .לכן קודם עשה שהמומחה מה את לעשות

Kerig, Cowan., & Cowan, 1988(. מיומן ,יוזם ,פעיל למשתתף יהפוך הלומד כאשר תושלם הלמידה 
 מריטואלים תהפוכנה הרוטינות ,במקביל .צרכיופי ול רצונו לפי זה בשיח להשתמש המסוגל ,ועצמאי

 & Wertsch( וסטון 'וורצ אותה שמתארים כפי ,ויגוצקי של תפיסתו את תואמת זו תפיסה .לחקירות
Stone, 1985(:  

690BThe overall developmental scheme begins with external social activity and ends with 
internal individual activity (p. 164). 

413Bמספרי שיח של אינדיווידואליזציה 

799Bשל מודל ,האונטוגנטי המודל לבניית מוצא נקודת עתה הוא לכן קודם שהוצג ההיסטורי המודל 
 המספרי השיח של ידואליזציהוואינדי תהליכי כי לחשוב טבעי ,ואכן .הפרט חיי לאורך שיח התפתחות

 כך שלא נראה מקרוב במבט ואולם .זה לשיח בדרכה האנושות שעברה לאלה דומים בשלבים יתרחשו

                                                           
 נועדה, )Wood, Bruner, & Ross, 1976 ראו למשל(תרבותית -הסוציו בספרות מרכזי מקום לה שיש, פיגום של המטאפורה . 6

 ;Howe, 2013(  (ZPD)שלהם "הקרובה ההתפתחות טווח" בתוך דרכם את לעשות ללומדים עוזר" היודע" האדם כיצד להמחיש
Littleton, 2013; Van de Pol, Volman, & Beishuizen, 2010; Vygotsky, 1978.( 



 4גיליון  – בחינוך מתמטיעיון לומחקר ל כתב עת|  32

 

 

 מספרי שיח של מרכיבים .היוולדם לפני עוד הילדים של בסביבתם נמצא המספרי השיח בימינו .הדבר
 כמו שלא ,הפרט בחיי ,כן על .כמותי בשיח להשתתף יכולת מפתחים שהם לפני עוד להם מוצגים

 מתפתח הכמותי השיח .זמנית-בו יותר או פחות מופיעים המספרי והשיח הכמותי השיח ,בהיסטוריה
 ,)כמויות על בשיח( והשוואה בחירה בפעילויות אותו מערבים הילד את הסובבים המבוגרים כאשר
 ממעשים זה בשלב תלוש והוא ,"וספירה מנייה" המכונים דקלומים בתוך צומח המספרי השיח ואילו

 שני ,4 באיור סכמתי באופן המוצג האונטוגנטית ההתפתחות במודל ,אלה כל לאור .כלשהם שימושיים
 .זמניים-בו אך נפרדים :כמקבילים מסומנים ,והמספרי הכמותי ,האלה השיחים

 השוואה רוטינת של התפתחות :4 יור455Bא
800Bזה מודל של ביסודו מונחות אישוש הטעונות השערות שתי: 
• 528Bההתחלתי הכמותי השיח כלומר ,מספרי שיח לבין כמותי שיח בין הפרדה קיימת הדרך בתחילת 

  .לכמויות מתייחס אינו הראשוני המספרי והשיח מספרי אינו
• 529Bלכמותי הופך המספרי השיח ,ובפרט ,השיחים שני של ההאחדה מתרחשת מסוים בשלב. 

801B4 בני שילדים ,למשל ,ידוע .הראשונה בהשערה התומכות רבות מחקריות ראיות למצוא ניתן בספרות 
 ,Fuson( כמויות משווים כשהם זה כישור בהכרח מנצלים לא ,המנייב מיומנים כלל בדרך הםש ,5 או

1988; Hannula & Lehtinen 2001; Piaget, 1952; Saxe, Guberman, & Gearhart, 1987; Sfard 
& Lavie, 2005;.( ביכולות מלווה תמיד אינה כמויות להשוות צעירים לומדים של שיכולתם גם ידוע 

 אנו הנוכחי במחקר. Starkey & Cooper, 1980; Strauss & Curtis, 1981; Wynn, (1992( מספריות
 והשיח הכמותי השיח האחדת מתרחשת תנאים ובאילו כיצד ושואלות השנייה בהשערה מתמקדות

 לתקפותה אנקדוטית ראיה וסיפק זה תהליך לתוך נקודתית הצצה אפשר שלנו הקודם המחקר .המספרי
 של וההתאחדות ההתקרבות תהליכי את למפות רצון מתוך ).Sfard & Lavie, 2005( ההשערה של

 ובהיקף שיטתית בצורה הנושא את כעת חוקרות אנו ,גבוהה וברזולוציה יותר מפורטת בצורה השיחים
  .יותר רחב

351Bהמחקר תיאור 
802Bילד של סיפורו את נספר ,השיחים איחוד תהליכי של האפשר ככל מדוקדקת תמונה לשרטט במאמץ 

 שנתיים בן כשהיה לראשונה פגשנו מעיין את .מספרי בשיח הראשונים צעדיו את העושה מעיין בשם
 בענייני שיחות עמו לנהל כדי חודשים מספר מדי מאז אליו חזרה הראשונה המחברת .חודשים שמונהו

 

מספרי-כמותי  

1 שלב 2 שלב   

" כמותית" השוואה בחירה  

 השוואה ריטואל
ספירה באמצעות  

 ריטואל
ספירה של  

 
 

 שיח
 כמותי

 
 

 שיח
 מספרי
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מטלה מספרית אחת  עם מעיין התמודד שבה בדרך שחלו השינויים אחר עוקב המאמר .מספרים
 שנתאר לפני .וחצי שנה של זמן פרק פני על המפוזרים ,הראשונים המפגשים חמשת במהלך מסוימת

  17F7.מעיין של סיפורו לקוח שממנו המקיף המחקרי הפרויקט את נציג ,את ממצאינו

414Bשנים 5-2 בני ילדים בקרב המספרי השיח של אינדיווידואליזציה: מסגרת מחקר 

803Bשל האפשר ככל מעמיקה להבנה להגיע היא ,אלה בימים המתקיים ,שלנו המקיף המחקר מטרת 
 בני הילדים 16 .מספרי שיח של מיומנים למשתתפים ילדים ההופכים אינדיווידואליזציה תהליכי
 ,הארץ בצפון קהילתי ישוביב ומתגוררים עברית דוברי הם במחקר המשתתפים שש עד שנתיים

הקלטות וידאו  הם ,כשנתיים יימשךשאיסופם  ,שלנו הנתונים .גבוה-בינוני ממעמד הם ותושביש
. עם הילדים מנהלת )מראיינתה: להלן( הראשונה שהמחברת )ראיונות( השיחות של תכתוביםו

 מתבקשים, הנערכות מדי כארבעה חודשים עם כל משתתף לחוד ובנוכחות של הורה, בשיחות אלה
 בעצמים להתבצע אמורות ותטלהמ .מספרי או כמותי שיח לעורר העשויות מטלות לבצעהילדים 

  18F8.זה למחקר במיוחד ,בחלקו ,שעוצב בלטאלט יישומון בעזרת או קונקרטיים

804Bהמסורת את ממשיכהבכך היא  .כמורה גם אלא ,כחוקרת רק לא המראיינת משמשת ך הראיונותבמהל 
 teaching( הוראה ניסויי עם עשורים כארבעה לפני שהחלה היטב ומתועדת המפותחתהמחקרית 

experiments) (Stefee, Thompson & von Glasersfeld, 2000.( ועזרה בביצוע  דוגמאות באמצעות
 עצמם בכוחות לפעול תחילה מתבקשים הילדים .ציהזאינדיווידואלי תהליכי דדלעו מנסה היא מטלות

 במהלך ".תקני"ה הביצוע את מדגימה המראיינת מכן לאחר .בעבר בהם נתקלו שלא מטלות בסוגי גם
 השיחה בני את מעודדת היא ,זאת עם .המראיינת של הן להתקדם וכיצד לעשות מה ההחלטות ,ההדגמה

 את לבצע הילדה או הילד את מזמינה היא מכן לאחר מיד .יכולתם לפי אלה במהלכים להשתתף
 .נוספת פעם עצמאי באופן המשימה

415Bמקרה חקר – מספרית השוואה רוטינת של אינדיווידואליזציה :זה במאמר המדווח מחקרה 

805Bהחמישי והריאיון )חודשים 8-ו שנתיים( (8)2 בן היה הוא כאשר התקיים מעיין עם הראשון הריאיון, 
  .4)2( בן כשהוא נערך ,כאן המדווח האחרון

416Bהמחקר שאלת .א 

806Bליתר . בדיווח על הממצאים נתמקד באינדיווידואליזציה של רוטינת ההשוואה בין אוספים בדידים
נעקוב אחר הרוטינות של מעיין שנצפו כשהמראיינת מעמידה את הילד במצבי מטלה הכוללים , דיוק

 במשפט. כגון קוביות וחטיפים, הנשאלת בנוכחות של שני אוספים של חפצים "?יותר יש איפה" שאלה

                                                           
  .אנו מודות להוריו של מעיין על הסכמתם לפרסם את התמונות שצילמנו במהלך המפגשים עמו .7
 ,לצדו של מקים החברה. במתמטיקה לטאבלטרי לימוד פיתוח חומהמתמחה ב" Slate Science" תלצורך המחקר יצרנו קשר עם חבר .8

מתמטיקאי , רז קופרמן' פרופ, תחומי-בית הספר למדעי המחשב במרכז הביןמ שמעון שוקן' עובדים בחברה פרופ, שמוליק לונדון
הם בצורת  ידי הצוות-רוב חומרי הלימוד שפותחו על. מומחה לפיתוח והפצת משחקי מחשב, וגיא ורדי, אוניברסיטה העבריתמה

  .לילדים צעירים יותר הותאמו לפי בקשתנוו -כיתות א במקור לילדינבנו שחלק מהפעילויות הממוחשבות . ישומונים לטאבלט
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הובילה  "?יותר יש איפה" השאלה, כפי שנראה שכן ,)רוטינות( רבים בצורת השתמשנו האחרון
 רוטינותלהלן נכנה רוטינות אלה בשם מקוצר  .שונים מטלה במצבי שונים תקדימים למרחביתחילה 

 רוטינות שלההתפתחות  מתרחשת כיצד"על כן , שאלת המחקר שנתמקד בה במאמר זה היא 19F9.י"אי
ם המשתנים של מעיין במילות יחס כמותי ובמילות בשימושינצפה , נוסף על כך ?של מעיין י"אי

 םלהתאחדות סימנים נחפש ,בתוך כל אלה .שימוש זה של הדרגתיה עיצומו אחר נעקובו, מספר
  .המספרי השיח עם הכמותי השיח של

417Bנתונים איסוף .ב 

807Bהמראיינת פותחת שבה השאלה היא חפצים של ערמות לשתי המתייחסת "?יותר יש איפה" השאלה 
 והיא למחקרנו ייחודיתשל שאלת פתיחה  זאת בחירה .המחקר ממשתתפי אחד כל עם שיחותיה את

 לפיה ,המספרי השיח של ההיסטוריים המקורות אחר נויבחיפוש הגענו אליהש מהתובנה נובעת
 המחקרים ברוב המככבות היומני ספירה במשימות ולא ,השוואה במשימות היא זה שיח של תחילתו
 במשימת התהליך את לעגן שעדיף הרי ,משמעותית למידה לחולל רצוננו שאם ,הנחנו .כה עד שנערכו
 חלק זו שהרי ,יהיהמנ את קפחהיה בכך כדי ל לא .בגיל הרך לילדים גם המוכרת המעשית הבחירה
 משמעותית כך בשל ותהיה מעשית מטרה כעת תשמש המנייה ,זאת עם .המספרית ההשוואה מרוטינת

  .למיניהן בהשוואות שלנו העיסוק כדי תוך תתפתח שהמנייהציפינו  ,במילים אחרות .הילד בעיני יותר

808Bהקודם מחקרנו סמך על )Sfard & Lavie, 2005( כמותיות להשוואות נחשפו שטרם ילדים כי ,הנחנו 
 האוספים משני אחד לבחור הזמנה זאת תהיהי כאילו ,תחילה "?יותר יש איפה" שאלהה לע יגיבו

 לאפשר כדי .זאת לבחירה ,מראש ידוע ,מוגדר קריטריון אין כאשר בפניהם המונחים
 ידי-על זאת רוטינה של לביצועים אותם לחשוף צורך אז יהיה ,י"אי רוטינת של אינדיווידואליזציה

 לבצע עשוי שהנשאל ההליך מהו עצמנו את שאלנו ,ההוראה את לתכנן כדי .מנוסה שיח משתתף
 מתחיל האפשרויות אוסף. 5 איורתוצאות הניתוח מוצגות ב. "?יותר יש איפה" לשאלה בתשובה

 וממשיך 20F10,יי שיטתרציונל שיקולעל  מבוססת אינה הבוחר החלטת שבו מהלך ,ישירה בחירהב
 יש שלבי-דו במהלך גם .תוכֶ ַתוֶ מְ  פעולה לאחר רק מתבצעת הבחירה בהןש ,שלביות-דו בפעולות
 נעזראלא ( זה בשיח שימוש עושה שאינו כזה לבין מספריאו  כמותי בשיח הנעזר כזה בין להבחין
 ציפינו ,מספרי או כמותי לתיווך באשר ).למשל ,אחרות אישיות בהעדפות או טעם בשיקולי במקומו

 ידי-על הנתפסים שטחיםה השוואת( כמויות שלבמבט  השוואה על המבוסס ,ובחר-הבט שההליך לכך

                                                           
מצבי מטלה , באופן כללי יותר. ידי המומחה והמטלה המבוצעת הן לעתים מטלות שונות-המטלה המתבקשת על, כפי שנאמר קודם לכן .9

אם יש אכן ריבוי של . יכולים להתפרש בדרכים שונות בהתאם למאפיינים נוספים של מצב המטלה" ?איפה יש יותר"עם השאלה 
" ?איפה יש יותר"היא מפסיקה להיות כזאת כאשר כל מצבי המטלה הכוללים את השאלה . אומרים שהרוטינה היא ממוצבת, פירושים

נקפיד על , כדי שכל העובדות האלה לא תיעלמנה מעינינו. זה מובילים למרחב תקדימים יחיד ולהליך מסועף המתאים למרחב) י"אי(
הוא ביצע את מטלת ההשוואה "כי , לא נאמר עוד" ?איפה יש יותר"במצב שבו נשאל המשתתף של המחקר שלנו . דרכי ביטוי מדויקות

למשל זו של בחירה , אחרת כי הוא ביצע מטלה, אלא נטען, "הוא טעה בביצוע השוואה כמותית"או ש" הכמותית בצורה בלתי תקינה
לרוטינות שהילד ביצע במצבי מטלה הנוצרים כשהמראיינת התכוונה , על כן, מתייחס" י של מעיין"רוטינות אי"המונח . לא כמותית

  .למטלת השוואה כמותית
גם (יעדר שיקול כלשהו ולאו דווקא כדי לציין ה, נבחר כדי להתייחס לבחירה שאינה מבוססת על שיקול שיטתי" בחירה ישירה"השם  .10

 ). אין לנו אמצעים לאשש היעדר זה, אם אפשרית בחירה כזאת
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 ללא גם הילדים עם שלנו המפגשים במהלך יתפתח )אלה בשטחים החפצים צפיפות של או האוספים
 שלביים-הדו ההליכים תבשלוש למקד החלטנו שלנו ההוראה מאמצי את .מצדנו מפורשת התערבות

  :נוספיםהכמותיים ה

• 530Bוהשוואת שורותב או במגדלים הקוביות סידור ידי-על השוואה לאחר בחירה :ובחר-סדר ההליך 
 .בהתאמה ,אורכיהם או גובהיהם

• 531Bבינה ערכית-חד-חד התאמה לאחר ,שבה הקבוצה יותר כגדולה נבחרת שבו ובחר-התאם ההליך 
 .זוג בני ללא איברים נותרו ,האחרת הקבוצה לבין

• 532Bמנייה ידי-על השוואה לאחר בחירה :ובחר-מנה ההליך.  

809Bשקילה כגון ,אחרות פעולות ידי-על המתווכים נוספים שלביים-דו מהלכים על לחשוב ,כמובן ,אפשר 
 והקבוצה הואיל .הנוכחי במחקרנו לבחון שרצינו האפשרויות את ממצה 5 איור אך ,נפח מדידת או

 והן )ובחר-התאם ,ובחר-סדר ,ובחר-הבט( מספריים שאינם כמותיים הליכים הן מכילהשבחרנו בה 
 היווצרותו אחר לעקוב שנוכל כדי בה די כי ,ידענו )ובחר-מנה( כמותי להיות חייב שאינו מספרי הליך

 חולת והמספרי הכמותי השיחים של בהתאחדותם חשובה התקדמות .מאוחד כמותי-מספרי שיח של
 אם קרה אכן שכך לדעת נוכל .אחתמסתעפת  רוטינה של לחלקים האלה ההליכים כל יהפכו כאשר
 .שקולות כאלטרנטיבות אלה להליכים מתייחס ,י"אי מטלת במצב מדוובע ,שהלומד בכך נבחין

 הוחלט לכך-אי .מתמטי כעצם המספר להתגבשות בסיס גם היא ההליכים של זאת מכוננת התאחדות
 .זה של לצדו זה ,כלל בדרך ,יודגמו השונים שלביים-הדו שההליכים

 

810B 
456Bיותר יש איפה" לשאלה תשובה מתן רוטינת של אפשריים הליכים :5 איור?"  
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811Bסחהינ ואף שלביים-הדו ההליכים את להורות תוכל שבאמצעותן מטלות של סדרה הכינה המראיינת 
 לכך שתהיה בלי למרואיין תוצג חדשה מטלה כל ,ראשית .פעולתה לאופן מנחים קווים מספר לעצמה
 עם להתמודד הראשונית יכולתו את להפגין הזדמנות הילד יקבל בכך .כלשהי הוראתית הקדמה

 כשהיא בה לצפות אותו תזמין המראיינת ,"קנונית" שאינה בפעולה ישיב המרואיין אם .המשימה
 בביצוע הילד את לשתף תנסה היא מסוימים במקרים .בעצמה המטלה את מבצעת

 מתאימות בשאלות השונים השלבים את תקדים ואף ,יהימנ כגון ,מסוימות רוטיניות פעולות-תת
 מספקת לו המראיינתכש הילד יוביל את הביצוע .שוב תוצג מטלה אותה מכן לאחר .לילד המופנות

 .הנדרש ככל) scaffolding( "פיגומים"

812B אפשר  ההוראה אירועי של המדויק המיקום על והן למעיין שהוצגו השוואה מטלות על המידעאת
 ולא יםימוחש עצמים של לאוספים השאלה כוונה שבהן ריכזנו כאן רק מטלות .1 טבלהלמצוא ב

 השוואה מטלת ביןכי , חשוב גם לזכור .במקביל ובוצעש בלטאהט באמצעות דומות ותטלמ הזכרנו
 אתה איך ?למה(" תשובותיו להצדקת הדרישה ביניהן ,נוספות ותטלמ גם למעיין הוצגו לשנייה אחת
 ביטויב .השונים בניסוחיה "?יותר יש איפה" לשאלה הנוגעים בנתונים רק נסתכל זה במאמר ").?יודע

 הכמות איפה" כגון ,נויבעינ שקולים שהםניסוחים ל כוונותתמ אנו "השונים בניסוחיה שאלה אותה"
 נוטים קטנים ילדים ,הקודמים נובמחקרי שראינו כפי( "?יותר גדול מספרה איפה"ו "?יותר גדולה
 מה ובזכות מתי היא שלנו במחקר הנשאלות השאלות אחת ;שונות בצורות אלה ניסוחים על להגיב

 .)הלומדים בעיני לשקולות האלה השאלות הופכות

813Bשכן ,אינדיווידואליזציה תהליכי של ממצה ראייה מאפשרים אינם שבידינו מצומצמיםה נתוניםה 
 לךוה הוא אליוש העירוני ובגן בבית ,הילד של היומיום בחיי בוודאי התרחשו אלה מתהליכים חלקים

 את למפות וכדי הרוטינות שינוי בתהליך להבחין כדי שלנו הנבחרים בנתונים די ,זאת עם .בוקר מדי
והם מונחים גם , שהצלחנו למפות הם כלליים ידואליזציהוהאינדיו כי מנגנוני מאמינות אנו .מנגנוניו

 . ביסודה של הלמידה שהתרחשה מחוץ למפגשים שלנו עם מעיין
457Bמעיין עם חותשי של הראשונים הסבבים בחמשת שבוצעו מטלות :1 טבלה * ,** 

 *מטלהמצב השאלה הנשאלת ב   

 ?למה ?כמה יש **?איפה יש יותר   
 ?איך אתה יודע

 הוראה למידה הוראה למידה הוראה למידה מטלה מתווך 
  משחק    (+) I <4,3> קוביות 1

>4,5< II )-,- ( עונה עוד
לפני שמצג הקוביות 

כשיש בכל , כןמו
קופסה שלוש 

 )קוביות

     

>1,5< III )-(   אחת"אומר "
בלי שנשאל 

 "?כמה יש"
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 *מטלהמצב השאלה הנשאלת ב   

 ?למה ?כמה יש **?איפה יש יותר   
 ?איך אתה יודע

 הוראה למידה הוראה למידה הוראה למידה מטלה מתווך 
" כלום"אומר   ? >0,6<

בלי (
 ) שנשאל

   

>6,5< + ,+ ,-      
>6,5< ?  -    

      IV )- ,? ,-( ,VI <3,2> במבה
>2,5< V +),(+      
, פה הרבה"  - >5,4<

" פה שתיים
בלי (

 )שנשאל

   

     VI  <4,3> קוביות
כי אני "    )-, -( <6,5> כעכים ***2

 "רוצה
 

<4,6> VII - ,-      
הם "    - <8,9>

עשו את 
זה 

 "ככה

 

, "הרבה"  )?, ?( <6,8>
" אין יותר"
בלי (

 )שנשאל

   

פיגום  פיגום מסיבי   3 
 מסיבי

  

; פיגום מסיבי   5 
אומר 

 "הרבה"

פיגום 
; מסיבי
אומר 

 "הרבה"

  

אומר   )-, -( VIII ><3,3 קוביות
" שלוש"
בלי (הרבה "ו

 )שנשאל

   

כי זה "    (+)  IX >5<3, קוביות 3
 "יפה

 

,3>5< X +),+,+,+,(+      
,3>5<  XI     

4,5>< XII )- ,( +      
כי זה "    +, +, + <5,5>

 "יפה
 

<8,7> XIII  מנסה להשוות
 עם ספירה

     

  " ככה"    + <4,5> קוביות 4
  " ככה"    + <5,4>
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 *מטלהמצב השאלה הנשאלת ב   

 ?למה ?כמה יש **?איפה יש יותר   
 ?איך אתה יודע

 הוראה למידה הוראה למידה הוראה למידה מטלה מתווך 
כי זה "    + <5,5>

 "הרבה
כי "

הייתי 
 "פה

 

<3,5> XIV +) ,+ ,(+? ;     " כי אני
אוהב 
 "סגול

 

כי פה "    , ?+, -, + <7,6>
הרבה 

ופה 
 "קצת

 

פה הרבה ופה + (" <8,8>
 ")הרבה

  "ככה"   

  "ככה"    + <6,5>
כי "    )תויזמסופר ב+ ( <6,5>

 "ספרנו
 

<4,5> XV (+)      
  "ככה"    + <5,5> קוביות 5

<4,6> XVII (+)    " זה
הרבה 

וזה 
 "קצת

 

<1,5> +      
בשניהם (" + <5,5>

 ")חמישים
     

חמש הרבה + " <4,5>
 "יותר

השוואת 
 מספרים

    

<5,6> +      
השוואת   <5,6>

י "מספרים ע
 מגדלים

    

זה יותר הרבה + (" <7,5>
 ")וזה יותר קצת

     

814B * הסבר הסימנים 

 815B"+" ,"- "דת ההצלחה של מעיין בביצוע המטלה לפי הסטנדרטים ימסמנים את מ ?-ו
חזרות על השאלה ולכן גם על ביצוע המספר את ופעות של הסימן תואם המספר ה; המקובלים

 ".?"כאשר התשובה אינה ברורה יופיע הסימן ; המטלה

 816Bהשאר אלו הן . על רקע כהה מסמנים אפיזודות המופיעות במאמר המספרים הרומיים בלבן
 .אך אינן מצוינות במאמר ,אפיזודות שהתקיימו
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 817B קוביות ובימנית  ארבעשמאלית הבקערה "הוא קיצור לאמירה  "<3, 4>קוביות "הביטוי
 ".שלוש

818B** בנוסף. דומהוכ" ?מה אתה בוחר", "?איפה יש פחות"ביניהן , בצורות שונות השאלה נשאלה 
 ,ניתחנו אותן גם אשר? "יודע אתה איך" ?"יש כמה" כגון ,נוספות שאלות במחקר נשאלולכך 

  .זה במאמר מתייחסות אנו אין אליהן אך

819B*** פעולה שיתף ולא עייף היה הילד אבל ,בשיחה מעיין את לערב נוספים ניסיונות כלל הסבב.  

418Bנתוניםה ניתוחשיטת  .ג 

820Bתשובה מתן עם ומסתיימות "?יותר יש איפה" בשאלה המתחילות אפיזודותאת התכתובים חילקנו ל 
 בשאלות חילותתהמ אפיזודות גם ברשימה כללנו .המראיינת או מעיין, המשתתפים אחד ידי-על

 גדול מספר יש קערה באיזו" ,למשל( המראיינת בעיני "?יותר יש איפה" לשאלה ותלשקול הנחשבות
 אתה במבה קערת איזו", למשל(או אף כאלה שיכלו לערב שיקול כמותי דומה  ")?במבה של יותר
  ").?מעדיף/בוחר

821Bהכוונה בלי ,יכולתו כפי "?יותר יש איפה" השאלה על מעייןענה  שבהן מאפיזודות התחלנו הניתוח את 
 הראשונות תוההוראתי תיוההתערבו לאחר שהתרחשו מהאפיזודות אחת בכל .)1 סבב( כלשהי

 מטלהב "?השתנה מה" שאלנו כלומר ,האינדיווידואליזציה התקדמות את בחנו )VI ,IX אפיזודות(
  .הקודמות לאפיזודות ביחס הילד של הליךבו

822Bכי ןולטע יהיה ניתן כאשר במלואו כמבוצע ייחשב י"אי תירוטינ של האינדיווידואליזציה תהליך 
 :ובפרט ,חקירה מסוג היא הרוטינה

• 533Bהשאלה פי-על כלומר ,המראיינת ידי-על מתפרש שהוא כפי י"אי המטלה מצב את מפרש מעיין 
 כי ,השאר בין ,כלומר. ולא לפי כל מאפיין אחר חפצים של אוספים שני של בנוכחות שנשאלה

 מרחב ,הדרישות מיעוט בשל .בביצוע הרוטינה אחר אדם של בהשתתפות צורך כבר אין
  .ומגוונים רבים למצבים תתאים עצמה והרוטינה רחב יהיה התקדימים

• 534Bבעת ,אחרות ליםיבמ( אלטרנטיביים ביצוע מסלולי מספר מציע כלומר ,מסועף הוא ההליך 
-הדו ההליכים ביניהם ,לשקולים הנחשבים הליכים-תת מבחר יכול לבחור מתוך המבצע ביצועה

  ).ובחר-ומנה ובחר-התאם ,ובחר-סדר, ובחר-הבט :יםישלב

823Bהיה ,כאן שתיארנו לזו מעיין של הרוטינות של ההדרגתית וההתכנסות ההתקרבות את למפות כדי 
 דיי-לע הונחו אלה ניתוחים .וההליכים שהוא ביצע באותו זמן המטלות את זמן נקודת בכל לבחון עלינו

 שבו לזה הפוך הניתוחים את ערכנו בוש הסדר ,לראות שניתן כפי .2 בטבלה המפורטות השאלות
אין דרך לקבוע כיצד מצטיירת  ,ואכן .ביצועה בזמן ,הליךו מטלה, הרוטינה חלקישני ל יםמתייחס

 התקדימים מרחבכדי לקבוע את  .ידי צפייה באופן שבו הוא מבצע אותה-אלא על, מטלה בעיני המבצע
 התקדימים מרחב מציאת .עשה בפועלהוא  מה היה עלינו לדעת, נתון מטלה במצבמעיין  הפנ אליוש
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 כדי הספיקו לא נוישביד הנתונים. שתוצאתה היא בבחינת השערה, ספקולטיבית משימה ,כמובן ,יתהיה
 אלטרנטיביות פרשנויות במספר להסתפק נאלצנו אחרים במקרים .משמעית-חד השערה להעלות

 שבמשימה הקושי למרות .האחרות כלפני  על עדיפות מהן לאחת יש אם פתוחה השאלה את ירשאולה
 מצב את הילד קישר בהןש אפשריות לדרכים באשר רעיונות שכן ,עליה ויתרנו לא זאת פרשנית
 .מקולע האינדיווידואליזציה תהליכי את להבין יהיה שניתן כדי נחוצים הקודם לניסיונו הנוכחי המטלה

458Bלשאלה תשובה מתן רוטינת של האינדיווידואליזציה לניתוח סכמה :2 טבלה 
 "?יותר יש איפה"

 תכתוביםבתכונות שיש לחפש  שאלות ספציפיות יותר שאלה היבט שיח 
A . 

 י "רוטינות אי
רוטינה (

המתעוררת 
בעקבות שאלת 

איפה "המראיינת 
" ?יש יותר

הנשאלת בנוכחות 
שתי ערמות של 

 ) חפצים
 

השאלות : הערה
שבעמודות 

, השנייה
השלישית 

עית יוהרב
מתייחסות לכל 

אחת מהרוטינות 
 .לחוד

מה היו 
ההליכים של 

מעיין 
התואמים כל 

אחת ממטלות 
 ? אלה

למשל מתוך (מהם ההליכים . 1
 ? )5אלה המופעים באיור 

תכונות אופייניות של אחד 
 .5ההליכים באיור 

מה , שלבי-אם ההליך הוא דו. 2
 ?חלקיוהקשר בין שני 

, סימנים לכך שההליך מאוגד
כלומר שבביצוע חלקו השני 

מעיין הסתמך על תוצאת ") בחר("
) למשל, "מנה("החלק הראשון 

 .מר שההליך מקוטעאנ ,ואם לא
י "אם נצפה יותר מהליך אי. 3

מה הקשר בין ההליכים , אחד
 ?השונים

ראיות לשימוש בהליכים השונים 
נטייתו , למשל; כניתנים להחלפה

של מעיין לבדוק אם ההליכים 
השונים מובילים לאותה תשובה 

קשר "ייאמר שההליכים קשורים (
אם ; או שהם מאוחדים" תשובה

קשר "מר שהם קשורים אנ ,לא
עים ביחד יכלומר מופ, "שאלה

והם , י"בתגובה לשאלה אי
 ).רשריםומש

היו מה 
המטלות 

המחוללות 
ידי -על

י "השאלה אי
 ?בעיני מעיין

מהם מרחבי התקדימים . 4
 ?המגדירים את המטלות

ידי מעיין -התקדים שזוהה על
ותכונות משותפות לו ולמצב 

 הנוכחי

מה היה סוג 
 – הרוטינה

, מעשה
ריטואל או 

 ? חקירה

האם , ברוטינה דיסקורסיבית. 5
ידי -צוע מנווט עלימהלך הב

החלטות עצמאיות תוך כדי 
 ?הביצוע

ייקבע על בסיס תוצאות שני 
 וחתהחלקים הקודמים של הני

B.  
לות ישימוש במ

מפתח של שיח 
 .כמותי ומספרי

לות ימה מ
המפתח של 

השיח הכמותי 
והמספרי 

בהן משתמש ש
מעיין ומה הם 

מאפייני 
 ?השימוש

לות ימה מידת העיצום של מ. 1
 ?מספרה

בתבניות לות מספר יהופעת מ
תחביריות אופייניות לשיח על 

 עצמים
האם יש סימנים להתאחדות של . 2

 ?שיח כמותי ושיח מספרי
הופעה משותפת בתוך היגד אחד 

לים ילות מספר ושל מישל מ
למשל (אופייניות לשיח כמותי 

 ")חמש גדול משלוש"
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352Bממצאים 
824Bאת לקבוע יכולנו בהםש ,הראשונים הסבבים בשני מעיין ביצועי בתיאור מתחיל שלהלן הדיווח 

 אירועי מתוארים מכן לאחר .המראיינת של ההוראתית ההתערבות החלה טרם שלו הרוטינות מצב
 לבסוף .בהמשך המתוארים בביצועיו מעיין חזר אליהםש לתקדימים אפשרי מקור ששימשו הוראה

 .לרוטינה קנונית מעיין של י"אי רוטינת של משמעותית תוהתקרבשחלה בהן  ,תפניות שלוש ותמוצג
  .הילד של מספרי ושיח כמותי שיח של התאחדות בתהליך דרך אבני הן אלה תפניות

419Bבהתאמה 3)1(-ו 2)8( בן מעיין, 2-ו 1 סבבים( התחלתיים ביצועים :( 
 למתווך בהתאם, התכבדות רוטינת או בחירה רוטינת

825Bעוד פיתח שהוא פעולה אופני להפגין הזדמנות למעיין ניתנה שבהם ,הראיונות של 2-ו 1 בסבבים 
 השתנתה "?יותר יש איפה" השאלה עם מתמודד הוא בהש שהדרך בכך הבחנו ,אתנו המפגש בטרם

 במבה כגון ,עליו אהובים חטיפים של ערמות בפניו מונחות כשהיו :לו שהצגנו המתווך לטיב בהתאם
 בדווח לכך-אי .אחרות פעולות ביצע הוא קוביות היו המתווכים וכאשר ,אחת בדרך פעל הוא כעכים או

 נשאלת י"אי השאלה שבו במצב מתבצעת האחת ,שונות י"אי רוטינות שתי בין מבחינים אנו שלהלן
 ".טרלייםינ" הם המתווכים כאשר מופעלת והשנייה ,"נחשקים" מתווכים של בנוכחות

826BA .רוטינות  

•  535Bרוטינת בחירה: טרלייםימתווכים נ 

827Bקוביות של לערמות התייחסה "?יותר יש איפה" השאלה בהןש ראשונות אפיזודות שלוש להלן.  
459Bאפיזודה I:21F

 ](8)2)גיל , 1סבב [ <3, 4>11

828B829 הבהרותB830 נעשה מהB831 נאמר מהB832 דוברBתור דיבור 

833B 

834B4 עם הקערה על מצביע 
 הקוביות

835Bקערה ובאיז לי תגיד 
 ?קוביות יותר יש

836B837 מראיינתB3 

 838B839 ?כן? פהB840 מראיינתB4 

 
841B4 עם הקערה על מראה 

 הקוביות
842B843 פהB844 מעייןB5 

 
  

                                                           
 .באשר לפרסום התמונות 7ראו לעיל הערה  ".3 ובימנית יש קוביות 4שמאלית יש  בקערה"ל קיצור הוא" <3, 4> קוביות" הביטוי .11
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845B אפיזודהII : 1סבב ( >5, 4<קוביות( 

846B847 הבהרותB848 מה נעשהB849 מה נאמרB850 דוברBדיבור תור 

  851B852 ?איפה יש יותר קוביותB853 מראיינתB10 

 

854B 3מנסה להשלים קערה עם 
וזאת שהיו בה  4-קוביות ל

 5-ל –קוביות  4קודם 

855B איפה עכשיו יש יותר
 ?קוביות

856B857 מראיינתB11 

858B 

859B שהמראיינת עונה לפני
. מספיקה להוסיף קוביות

מצביע על אחת הקערות 
קוביות  3כאשר הוא עונה (

 )נמצאות בכל אחת מהקערות

860B861 פהB862 מעייןB12 

863B כעת מצג הקוביות מושלם
קוביות  5-ו 4ומעיין רואה 

 בקערה

864Bרגע איפה עכשיו , רגע
 ?יש יותר קוביות

865B866 מראיינתB13 

867B 4מרים את הקערה עם 
זו ; האמירההקוביות תוך כדי 

אותה קערה עליה הצביע גם 
 .קודם לכן

868B869 פה פהB870 מעייןB14 

460B אפיזודהIII : 1סבב ( <1, 5>קוביות( 

871B872 הבהרותB873 נעשה מהB874 נאמר מהB875 דוברBתור דיבור 

  876B877 ?קוביות יותר יש איפהB878 מראיינתB22 

  879Bיש איפה ,עכשיו....ו 
 ?קוביות יותר

880B881 מראיינתB23 

  
882Bקובייה עם ההקופס את מרים 

 885B24 מעיין884B פה883B אחת

   886B887 אחדB888 מעייןB25 

 

889Bבאפיזודה מעיין ידי-על שניתנה התשובהפי -על :ההליך I, הבט הליך ביצע שהוא לשער היה אפשר-
 השערה הפריכו הילד של הבאים ביצועיו ואולם .כמותית הערכה ידי-על מתווכת הבחירה בוש ,ובחר
 מאלה שונות היו "?יותר יש איפה" לשאלה מתשובותיו רבות ,הבא בסבב והן ,המפגש בהמשך :זאת
 "גברה" קוביות 4 עם הקערה ,II באפיזודה כבר ,למשל ,כך ).1 טבלה אור( כמותי לשיח מומחה של
 הכמותי בהבדל להבחין מהקושי נבעה המוטעית שההערכה ההשערה עולה אם .קוביות 5 עם זו על
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 הכמויות כאשר גם נצפתה דומה תופעה ,III אפיזודה שמראה שכפי הרי ,הקבוצות שתי בין הקטן
  .ניכרת במידה מזו זו נבדלו

890Bועשה שתיים מתוך אחת בערמה בחר הוא המקרים בכל :דפוס נתגלה מעיין של בפעולתו ,זאת ובכל 
 את אמנם פוסלת בחירותיו של ,לכאורה ,האקראיות ).24( הרמה או )12( הצבעה ידי-על זאת

 שהבחירות אפשרות מכלל מוציאה אינה אך ,עקבי הכרעה הליך ידי-על מתווכת בחירה של האפשרות
 מעייןהרים  III באפיזודה כאשר ,לדוגמה ,כך .לנסיבות בהתאם ad hoc שעלו שיקולים פי-על נעשו

 מיכולתו נבעה שהעדפתו ייתכן ,)25( "אחת" המילה אמירת תוך יחידהה קובייהה עם ההקופס את
  .זאת יכולת להפגין ומרצונו המספר את לזהות

891Bאותה פירשהש בדרך המטלה את פירש לא שמעיין ברור ,כמותי היה לא וההליך הואיל :המטלה 
  .המראיינת

892Bמשתי תבאח בחירהבו  שנדרשה הוא הנוכחיות בנסיבות מעיין נזכר בוש הקודם שהניסיון מניחות אנו 
 את לראות יכולים הם .שלהם יום היום בחיי כאלה למצבים נחשפים קטנים ילדים גם .קבוצות

 רושהיפ הבחירה ,מבחינתם .בעצמם כזאת לפעולה לפעמים נדרשים והם בחירה מבצעים המבוגרים
 של ;בחנות למכירה המוצעות השתיים מתוך אחת קוביות שקית של – אפשרויות משתי אחת אימוץ
  .השנייה על וויתור – וכדומה ,ולחבריהם להם המוצעות השתיים מתוך אחת עפרונות ערמת

893B קוביות של ערמות שתי של בנוכחות "?יותר יש איפה" השאלה שאילת ,זה במקרה :רוטינההסוג 
 כאן מדובר כלומר ,)בחירה של זו( מעשית פעולה בהםשנדרשה  תקדימים אל מעיין את החזירה

  .מעשה מסוג ברוטינה

•  536Bרוטינת טעימה: מתווך נחשק 

894Bחטיפים הם המושוות בקבוצות הפריטים ,והשני הראשון הסבב מראיונות הלקוחותהבאות  באפיזודות. 
461B אפיזודהIV : 1סבב ( <2, 3>במבה( 

895B22הבהרותF

12 896B897 מה נעשהB898 מה נאמרB899 דוברBתור דיבור 
  900Bובאיז? איפה יש יותר 

 ?קופסה יש יותר במבות
901B902 מראיינתB71 

 903B מעיין מוסיף עוד
במבה לקופסה עם 

עכשיו יש . השלוש
 בימין 2 ,בשמאל 4

904B905 ?איפה יש יותר מאמיB906 אימאB72 

 
 

907B מוסיף עוד מעיין
במבה לאותה 

כמות . (הקופסה
 2-גדולה בשמאל ו

 )בימין

908B909 נסדר את הבמבה בקופסהB910 אימאB73 

                                                           
 .ידינו וההורים נתנו את הסכמתם לפרסומן-התמונות להלן צולמו על .12
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895B22הבהרותF

12 896B897 מה נעשהB898 מה נאמרB899 דוברBתור דיבור 
 

 911B עכשיו תגיד לנו איפה יש
שים גם פה קצת . יותר

 )בקופסה השנייה(

912B913 אימאB74 

914B מצביע על שתי
הקופסאות ומרים 

 .את שתיהן

915B916 .פה ופהB917 מעייןB75 

462B אפיזודהVII : 3(1גיל , 2סבב [ <4, 6>כעכים([ 

918B919 הבהרותB920 מה נעשהB921 מה נאמרB922 דוברBדיבור תור 

  923Bעכשיו אני , מעיין. עכשיו
. שוב שמה את שתי הצלחות

אני רוצה שתאמר ? בסדר
איזו צלחת אתה רוצה , לי

לתת לי ואיזו צלחת אתה 
 .בוחר

924B925 מראיינתB17 

 926B 4בוחר בקערה עם 
 כעכים 

  927B18 

928B מצביעה על הימנית– 
 .שבה יש יותר

929B מהנהן ומניח את
 .ידו על הצלחת

930Bואתה ? אתה נותן לי את זאת
 ?רוצה את זאת

931B932 מראיינתB19 

   933B934 ? למהB935 מראיינתB20 

 936B מקרב אליו את
 .הצלחת

937B938 כי אני רוצהB939 מעייןB21 

940B מצביעה על הצלחת
 . שבחר

 941B למה אתה רוצה את הצלחת
 ?הזו

942B943 מראיינתB22 

944B מדברת על הצלחת
 . שבחר

945B946 .אוכל מהצלחתB אולי אני אקח את הצלחת
 ?הזו

947B948 מראיינתB23 

949Bכשהיו שהפעיל מזה שונה נראה חטיפים עם קערות שתי בנוכחות פעם אחר פעם מעיין ביצעש ההליך 
 אותן מילא אלא ,הקערות אחת על בהצבעה הסתפק לא הוא הפעם .קוביות של ערמות פניול מונחות

  ).75( להרימן ניסה ואף )73 ,72(

950Bכניסיון נראתה ,עליו אהובים חטיפים לפניו כשהונחו פעם בכל נקט אותהש מעיין של פעולתו :מטלה 
 הילד של שמבחינתו היה נדמה .VII) באפיזודה 23-ו 21או ר( הצליח אף זה ניסיון לעתים .לאכול

טעם מן החטיפים "פניה כשנאמר לו לכזו שאדם בוגר רואה את עצמו עומד , מדובר במטלה מעשית
שבזו האחרונה אין צורך , ההבדל בין מטלת הבחירה לבין התכבדות הוא בכך". תתכבד, שבקערות

הוא לוקח מאחת , כשאדם מתכבד: לאמץ אופציה אחת במלואה ואף אין הכרח לוותר כליל על השנייה
. ולפעמים אף לוקח משתיהן –ס כך לפחות בהתאם לכללי נימו –הקערות לא יותר מפריט או שניים 

בהם ההתכבדות פעמים שנדרשה כי במהלך חייו הקצרים מעיין הספיק כבר להיות במצבים , אין ספק
 . רבות
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951Bשנדרשה  תקדימים אל מעיין את החזירה השאלה ,קוביות של ערמות של במקרה כמו :רוטינהסוג ה
 מסוג ברוטינה מדובר ,כן על ,הפעם םג .טעימה של הפעולה זאת תהיהי הפעם אך ,מעשית פעולה בהם

 .מעשה

952Bעמנו לשתף מרצונו וגרעו מעיין של דעתו את הסיחו שהחטיפים העובדה נוכחל כי ,לציין המקום כאן 
 יחזרו הנחשקים המתווכים .טרלייםינ מתווכים עם במטלות הבאים בסבבים התמקדנו ,פעולה

 כמו מטלה במצבי תפקיד מלאל יפסיק המתווך טיב מתי לבדוק שנוכל כדי ולו ,העתידיים נויבמחקר
 הרגישות עלמותיה שהרי .תהליך אותו להפעלת תגרום "?יותר יש איפה" והשאלה, כאן שתוארו אלה

  .הכמותי השיח של "ההבשלה"ל הסימנים אחד היא המתווך לטיב

953BB .מפתח לותימ  

954Bתשובותיו .כמותית השוואה של ליםימ או מספר לותימ השמיע לא כמעט מעיין הראשון במפגש 
 לותימ ,זאת עם .מלווה דיבור וללא פיזיות פעולות באמצעות בעיקר ניתנו "?יותר יש איפה" שאלהל

 והמלים )25 תור( III באפיזודה המופיעה "אחת" המספר מלת את למשל ורא – כליל נעדרו לא מספר
 ליםימ של נוכחותן אם ואולם ).בהתאמה ,78-ו 77 תורים( שלהלן V שבאפיזודה "הרבה"ו "שתיים"

 בכך מבחינים כאשר מהרה עד מתפוגג זה שרושם הרי ,כמותי שיקול שהופעל רושם יוצרת אלה
 יש איפה" לשאלה כמענה שנבחרה קוביות של יותר קטן מספר עם הקערה זו הייתה המקרים שבשני

 לכך מתלווה לא אך ,אוספים של כתוויות מעיין את משמשות מספר מילות ,זה בשלב ".?במבה יותר
 ולא "משתיים יותר זה הרבה" כגון ,גודל יחס המציינים בהיגדים האלה ליםיהמ בין לקשר יכולת

  .זה ליחס בהתאם לפעול הנטייה
463B אפיזודהV : 1סבב ( > 5, 2<במבה( 

955B956 הבהרותB957 נעשה מהB958 נאמר מהB959 דוברBתור דיבור 

  960B961 ?במבה יותר יש איפה ,לאB962 אימאB76 

 963Bעם הקערה את קודם מניח 
 יותר הגדולה הכמות

964B965  הרבה פהB966 מעייןB77 

 967B2 עם השנייה הקערה את מניח 
 במבה של יחידות

968B969 שתיים ופהB970 מעייןB78 

 

971Bהוא ,בנוכחותנו "קטן" או "יותר גדול" כגון ,כמותיות יחס לותיבמ השתמש לא שמעיין פי-על-אף 
 לאחר VIII באפיזודה ,לדוגמה כך .הכמותי השיח כללי לפי לפעול ליכולת ראשונים סימנים הראה

 האחרת בקערה בחר הוא ,)224 תור( "?יותר יש איפה" לשאלה בתגובה אחת קערה על שהצביע
  ).225 ,224( "?פחות יש ואיפה" להיות הפכה כשהשאלה
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464B אפיזודהVIII : 2סבב (> 3, 3<קוביות( 

972B973 הבהרותB974 מה נעשהB975 מה נאמרB976 דוברBדיבור תור 

977B הקוביות מאורגנות
בשני מגדלים של 

קוביות בצבעי  3
 .חום וירוק

978B המראיינת מצביעה על
המגדל הירוק והחום 

 .בהתאמה

979B תאמר לי איפה יש יותר
 ?פה או פה? קוביות

980B981 מראיינתB221 

 982Bמרים את הקוביות  מעיין
הצהובות מתוך ערמת 

 .קוביות שבצד

983B984 ?באיזה מגדלB985 מראיינתB222 

 986B מצביעה על המגדל הירוק
 .והחום בהתאמה

987Bיש יותר במגדל הזה ? מעיין
 ?קוביות או במגדל הזה

988B989 מראיינתB223 

 990B991 .מעיין מצביע על הירוקBפחות יש ואיפה? במגדל הזה 
 ?קוביות

992B993 מראיינתB224 

 994B995 .מצביע על החוםB996 .במגדל הזהB997 מעייןB225 

998Bאם" הכלל לפי פעל מעיין כי ,כן-על נראה A מ יותר זה-B, אז B מ פחות זה-A." פרשנות 
 אופיינית אישית-בין רוטינה מהפעלת נבעה 225 בתור שעשה שהבחירה היא אלטרנטיבית

 שאלה אותה כאשר התשובה את לשנות יש לפיהש ,למבוגרים ילדים בין לימודיות לאינטראקציות
 פרשנויות שתי בין להכריע שקשה פי-על-אף .שנייה פעם נשאלת ,לה דומה או רגע לפני שנשאלה

 את לפרש אין ,שוות היו המושוות שהכמויות כיוון :בטוחים להיות יכולים אנו אחד בדבר ,אלה
  .ביניהן וליחסים לכמויות הילד של מודעותו על כמעידה "משלימה"ה הבחירה

999Bהיה כמויות על היגדים יצירת של וברוטינות מספר לותיבמ מעיין של ההתחלתי השימוש ,לסיכום 
 המספרי והשיח הראשוני הכמותי השיח – השיחים שני .לבחירותיו בסיס שימש ולא ריטואלי

 באמצעות מספר לותימ המקשרים היגדים נצפו לא שכן ,אחד לשיח עדיין השתלבו לא – המתעורר
 .אלה יחסים על כמבוססות להתפרש היכולות פעולות נצפו לא וגם ,כמותי לשיח אופייניות יחס לותימ

 י"האי רוטינת ביצוע בעת :אסוציאטיבי קשר מקושרים השיחים שני של להיותם סימנים היו ,זאת עם
 לא הם ,לשפוט אפשרש שככל העובדה למרות זאת עשה והוא ,מספריים תיאורים תויזמב מעייןהעלה 
 .מטרה לשום בהמשך אותו שימשו

420Bהוראה אירועי  

1000Bי"האי הליכי לשני מעיין את לחשוף היה מורהבתור  תפקדה כשהיא המראיינת של העיקרית המשימה 
 העקרונות את .שקילותם את ולהמחיש ובחר-מנה מספרי ולהליך ,ובחר-והתאם ובחר-סדר ,הכמותיים

 שתי בעזרת הפעלתם את נדגים עתהו ,למעלה כבר הסברנו ההוראתיות ההתערבויות נערכו לפיהםש
  .XI-ו VI ,אפיזודות
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465B אפיזודהVI : 1סבב (> 4, 3<קוביות( 

1001B1002 הבהרותB1003 מה נעשהB1004 מה נאמרB1005 דוברBתור דיבור 

 1006B שלוש הקוביות מניחה את
בטור על השטיח 

מוציאה ; כשמעיין מסתכל
 ארבע קוביות

1007B בוא נשים אותן אחת ליד
 כאן יש שלוש; השנייה

1008B1009 מראיינתB122 

 1010B לוקח את ארבע הקוביות
 ומפזר

1011B1012 גם אני רוצהB1013 מעייןB123 

 1014B מחברת את שלוש
הקוביות שהונחו על 

 השטיח בטור יחד

1015B בוא תסדר אותן אחת ליד
השנייה וככה נדע איפה 

 . יש יותר

1016B1017 מראיינתB124 

  1018B מושיטה למעיין את
 הקוביות

1019B אלה שלוש קוביות
, ועכשיו את אלה תשים

 תחבר אותן

1020B1021 מראיינתB125 

 1022B מחזיקה קובייה שלישית
בידה ומדריכה את מעיין 
כשהוא מחבר שתי 

 קוביות זו לזו

1023B1024 .אחת לשנייהB1025 מראיינתB126 

 1026B מושיטה למעיין את
הקובייה השלישית 
כשהוא מחבר את 

 הקוביות

1027B1028 ...ש... שתיים... אחתB1029 מראיינתB127 

 1030B מושיט יד לקחת את
הקובייה השלישית 

 מהמראיינת

 1031B1032 מעייןB128 

 1033B מצביעה למעיין על
 הקוביות שבידו של מעיין

1034B1035 ?..ש? כמה זהB1036 מראיינתB129 

  1037B1038 שלושB1039 מעייןB130 
 1040B מושיטה לו את הקובייה

 .הרביעית
1041B1042 ...אר... יופיB1043 מראיינתB131 

 1044B מחבר את הקובייה
 הרביעית

 1045B1046 :מעייןB132 

 1047B מחזיק את שורת הקוביות
 בידו

1048B ...1049 בעB1050 מעייןB133 

 1051B כשמעיין מנסה לחבר את
היא , שתי השורות יחד

מניחה את ידה על השורה 
 קוביות 3-ה בת

1052Bעכשיו בוא נשים , יופי
את הקוביות אחת ליד 

 השנייה

1053B1054 מראיינתB134 

 1055B1056 מחזיק שורה אחת בכל ידB1057 ה 'אני רוצB1058 מעייןB135 
 1059B1060 לוקחת שורה אחד ממעייןBרק אחת ליד , לא ביחד

אני אראה , רגע. השנייה
בוא אני אראה . לך איך

 ?לך שנייה איך

1061B1062 מראיינתB136 

1063B 

1064B מניחה את שתי השורות
 .על השטיח צמודות

1065Bשנראה איפה יש יותר .
 תסתכל

1066B1067 מראיינתB137 

 1068Bכאן או , איפה יש יותר
 ? כאן

1069B1070 מראיינתB138 

1071B מעיין מצביע על השורה
עם שלוש הקוביות 

 ונשכב לאחור

1072B1073 ... כאןןןB1074 מעייןB139 
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1075Bבאפיזודה VI  127 מתור החל( ובחר-ומנה )125 מתור החל( ובחר-סדר ,ההליכים שני הופעתנועדה( 
 האלה ההליכים שני .שקילותם את ולהמחיש ביניהם אסוציאציה ביצירת לעזור כדי בזה זה משולבים

 תשתית הכנת בבחינת תהיהי זמנית-הבו והצגתם ,אחת רוטינה לכדי אחד יום להתאחד אמורים
  .זאת להתאחדות

1076Bהוראה באירוע הקודמים ההליכים שני של לצדם הופיע ,ובחר-התאם ,נוסף כמותי שלבי-דו הליך 
  ).ג-א 44 תורים בעיקר אור( XI שבאפיזודה

466B אפיזודהXI:  3) 6( גיל, 3סבב [> 5, 3<קוביות[ 
1077B1078 נעשה מהB1079 אמרנ מהB1080 דוברBתור דיבור 

 1081Bשאמרתי ... שאנחנו.. .אתה זוכר, מעיין
אתה רוצה לדעת איך אני יודעת  ...לך

 ?כן? איפה יש יותר ואיפה יש פחות

1082B1083 מראיינתB40 

1084B 1085  מהנהןB1086 מעייןB41 
1087B נוגעת בכל ; קוביות 5-ו 3מסדרת שוב

 " כדי לדעת"ערמה בנפרד באומרה 
1088B אז בוא נחזור לערמה שהייתה לנו

. היו לנו כאן קוביות וכאן קוביות, קודם
אני ? אתה יודע מה אני עושה כדי לדעת

 מונה 

1089B1090 מראיינתB42 

1091B מסדרת את הקוביות בשתי שורות ומונה
 תוך כדי כך

1092Bוכאן יש ; שלוש, שתיים, פה יש אחת
 וחמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת

1093B1094 מראיינתB43 

1095B מצביעה עם אצבע על שתי הקוביות
 .הראשונות בכל טור

1096B ואז אני רואה שהקובייה הזו מתאימה
 לקובייה הזו 

1097B1098 מראיינתB44א 

1099B חוזרת על תהליך התאמת קוביות משתי
 הערמות עבור שני זוגות נוספים 

1100Bוהקובייה הזו מתאימה ; זה אותו דבר
והקובייה ; זה אותו דבר ,לקובייה הזו

 זה אותו דבר ,הזו מתאימה לקובייה הזו

1101B1102 מראיינתB44ב 

1103B הקוביות הנותרות  שתימניחה יד על
ואחר כך מרימה את  ,בטור של החמש

 שתי הקוביות מעט

1104B1105 , אבל פה יש עוד שתי קוביותB1106 מראיינתB44ג 

1107B מניחה יד על כל הטור הארוך יותר עם
 הזזתו מעט שמאלה

1108B יותר אז אני יודעת אז אם יש פה
 שהערמה הזו יותר גדולה

1109B1110 מראיינתB44ד 

 

1111Bבהםש ,שלנו הקודמים המחקרים לקחי בעקבות נקבעה רצויות אסוציאציות ליצירת נוספת דרך 
 המודעות .הילדים בעיני כאלה אינן ,לשקולות נויבעינ הנחשבות שאלות ,שלעתים לכך מודעות נעשינו
 "שאלה אותה"ל השונים הניסוחים של התאחדותם את .השיח עיצום של סממן היא למיניהן יותולשקיל
 כך .שונות בצורות המנוסחות לדרישות בתגובה בא ביצוע אותו בהןש הדגמות ידי-על לעודד החלטנו
 כמות ערמה באיזו" כמו ,בשאלות פעם מדי החלפנו "?קוביות יותר יש איפה" השאלה את ,לדוגמה

 להיחשב שיכולה בשאלה אף או "?יותר גדול הקוביות מספר ערמה באיזו" או "?יותר גדולה הקוביות
  ".?בוחר אתה ערמה איזו" מסוימים בהקשרים רק לשקולה

1112Bבאפיזודות המודגמות לימודיות אינטראקציות של מיוחדים היבטים כמה VI ו-XI, בזו ובמיוחד 
 פעולה לשיתוף המשתתפים שני של נכונותם כאן בולטת ,לולכ מעל .להדגשה ראויים ,הראשונה
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 מעיין בהםש ,VI באפיזודה הספירה בתהליכי במיוחד ברורה בצורה זאת רואים .המשימה בביצוע
 בסיסי בסוג כאן מדובר .המראיינת ידי-על נאמרת הראשונה שהברתן מספר לותימ זו אחר בזו משלים
-בין ברוטינות מעיין של בקיאותו את גם ממחישה זאת תמונה ).scaffolding( לימודי פיגום של ביותר

-בת מפי הנשאלת ששאלה ,לכך מודעותו את מפגין הוא :לימודיות לאינטראקציות האופייניות אישיות
 בתור שנעשה את עשה" האינטראקציונית הרוטינה לפי פועל אף הוא ;לפעולתו מרחב יוצרת שיח

 ,ראינו אחריו הבא התור עבור מועדף לתקדים אחד בתור הנעשה את להפוך זו נטייתו את( "הקודם
 תהליך והצלחת שלנו הוראתיות ההתערבויות של יעילותן ).12 בתור ,II באפיזודה ,למשל

  .זאת בבקיאותו תלויות היו האינדיווידואליזציה

421Bורוטינות כמותית השוואה רוטינת הופעת): 3)6( בן מעיין, 3 סבב( הראשונה התפנית 
  ריטואליות מספריות

1113B בסבב .לעיל שהוצגו ההוראה אירועישני  הראשונה באופן פעולתו של מעיין נצפתה רק לאחרהתפנית 
 בשינוי הבחנו לא ,)VIאפיזודה (אירוע ההוראה הראשון  אחרי חודשים חמישה שהתקיים ,השני

 זה ושהיו בסבב שהתקיימו ההוראה אירועי להשפעת בסבב השני לא מצאנו גם ראיות .משמעותי
 המפנה ).1 טבלה אור( ההשוואה מתהליכי כחלק המבוצע היהמני בהליך לשיפור בעיקר ותמכוונ

 באמצעות שמודגם כפי .נוספים חודשים חמישה אחרי ,השלישי בסבב התרחש לעין הנראה הראשון
 שתי .שונים הליכים מספר וכללו מגווניםהזאת  פעםב היו מעיין ו שלביצועי ,שלהלן האפיזודות ארבע

 בסעיף XIכאפיזודה  שהוצג ההוראה אירוע לפני התרחשו )IX, X( שלהלן נותהראשו האפיזודות
  .אחריול התרחשו) XIII ו (XII הנוספות שתייםה ואילו ,הקודם

467Bאפיזודה IX: 3 סבב( >5, 3< קוביות( 
1114B1115 הבהרותB1116 נעשה מהB1117 נאמר מהB1118 דוברBתור דיבור 

 1119Bקבוצת מעל ידיה את מניחה 
 מעל כך ואחר האחת הקוביות
 .השנייה

1120Bשל ערמות שתי פה יש 
 אתה ערמה ואיז .קוביות

 ?בוחר

1121B1122 מראיינתB1 

 1123Bשל הערמה על מצביע .מסתכל 
 .החמש

 1124B1125 מעייןB2 

468Bאפיזודה X: 3 סבב( >5, 3< קוביות( 
1126B1127 הבהרותB1128 נעשה מהB1129 נאמר מהB1130 דוברBתור דיבור 

 1131Bשלא כך הקוביות את מזיזה 
 .בתבנית מסודרות יהיו

 1132B1133 מראיינתB6 

  1134Bאתה ערמה איזו ועכשיו 
 ?בוחר

1135B1136 מראיינתB6א 

 1137B1138  .הגדולה הערמה על יד מניחB1139 זאתB1140 מעייןB7 
    1141B... 
  1142B1143 ?קוביות יותר יש ערמה וובאיזB1144 מראיינתB11 
 1145Bהערמה על האצבע עם מצביע 

 בשתי ונוגע )5( הגדולה
 את מונה כאילו קוביות

 .הקוביות

 1146B1147 מעייןB12 
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1126B1127 הבהרותB1128 נעשה מהB1129 נאמר מהB1130 דוברBתור דיבור 
  1148Bגדול מספר יש ערמה וובאיז 

 ?קוביות של יותר
1149B1150 מראיינתB13א 

 1151Bבאצבע הגדולה בערמה נוגע, 
 קוביות מספר על עובר כשהוא
 ;יהימנ של בתהליך כאילו

 מדויקת אינה יהיהמנ

 1152B1153 מעייןB13ב 

  1154Bקטן מספר יש ערמה וובאיז 
 ?קוביות של יותר

1155B1156 מראיינתB14 

 1157Bעם הקטנה בערמה נוגע 
 הימני של בדרך כאילו האצבע

 1158B1159 מעייןB14א 

  1160B1161 ?יודע אתה איךB1162 מראיינתB15 
  1163Bהייתי כי ...אהה ..אהה..אהה 

  פעם אצלך
1164B1165 מעייןB16 

 
469Bאפיזודה XII: 3 סבב( >5, 4< ,קוביות( 

1166B1167 הבהרותB1168 מה נעשהB1169 מה נאמרB1170 דוברBתור דיבור 
 1171B1172 מפרידה בין הערמותBלא כל , לא, רגע, לא

, ערמה היא בנפרד
ערמה אתה  ואיז

 ?בוחר

1173B1174 מראיינתB51 

 1175B מסדר " ארבע"באומרו
משעין  ,מחייך; בשורה

ראש על היד ומביט 
כאילו , לעבר המראיינת

 מחכה לתגובה

1176Bשלוש, יםישת, אחד ,
 ארבע ..ארבע 

1177B1178 מעייןB52 

 1179B1180 ,יופיB1181 מראיינתB53 
 1182B נאמר כמעט ביחד עם

המילה יופי של 
 המראיינת

1183B1184 ארבעB1185 מעייןB54 

 1186B מצביעה הצבעה מהירה
 4על הערמה עם 

 הקוביות

1187B 1188 .קוביות 4כאן ישB1189 מראיינתB55 

 1190Bאת הערמה  מקרב אליו
השנייה ומתחיל לסדר 
 היבשורה תוך כדי המני

1191Bשתיים, אחת ,
, שאאאלוש

 חמש, ע..א..ארבא

1192B1193 מעייןB56 

  1194Bאז מה זה . יופי
 ?אומר

1195B1196 מראיינתB57 

  1197B1198 זה יותר וזה קצתB1199 מעייןB58 
 1200B משחק בערמה שבה יש

 .קוביות 4
1201Bמה יותר ומה קצת, 

 ?תראה לי
1202B1203 מראיינתB59 

 1204B מצביע בהתאמה על
 4 הערמה שבה יש

קוביות ואז על הערמה 
 .קוביות 5שבה יש 

1205B 1206 זה קצת וזה הרבהB1207 מעייןB60 

  1208Bלפי ? איך ידעת! יופי 1209B1210 מראיינתB61  
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1166B1167 הבהרותB1168 מה נעשהB1169 מה נאמרB1170 דוברBתור דיבור 
 ?מה

 1211B1212 מחייך למראיינתB1213 כי את אמרת ליB1214 מעייןB62 
  1215B1216 ?כי אמרתי לך מהB1217 מראיינתB63 
  1218B1219 שסופריםB1220 מעייןB64 

 
470Bאפיזודה XIII: 3 סבב( >8 ,7< ,קוביות( 

1221B1222 הבהרותB1223 מה נעשהB 1224 מה נאמרB1225 דוברBתור דיבור 
 1226B 8-ו 7לפניו שורות של 

נכנס לדברי . קוביות
 המראיינת

1227B1228 תראיB1229 מעייןB119 

1230B 

1231B מתאים קוביות אחת
 :הילשני

1232B) לוקח קוביות משורה
) ראשונה ושם ליד השנייה

קובייה אחת ואחר כך 
 . שנייה

 1233B1234 מעייןB120א 

1235B שם קובייה הרביעית
במהלך ההתאמה מדלג על 

 קובייה אחת
1236B מקבל טורים שנראים

כאילו  –שווים באורכיהם 
יש מספר שווה של קוביות 

 בשתי הערמות

1237Bוזאת 
1238Bוזה לזאת 
1239B וזה לזאת 
1240Bוזה לזאת 
1241Bוזה לזאת 

1242B1243 מעייןB120ב 

1244B 

 1245Bאז מה אתה אומר ?
איפה יש יותר ואיפה 

 ...יש

1246B1247 מראיינתB121 

 1248B1249 בכולם יש יותרB1250 מעייןB122 

 

1251BA. רוטינות 

1252Bשבוצעה הרוטינה ,זאת עם .שלביים-דו הליכים הופעלו לעיל המוצגים המקרים בכל ,לכאורה 
 נטען .שם שרואים הראשון ביצועה בניסיון לפחות או ,האחרות שבאפיזודות מאלה שונה IX באפיזודה

 זאת רוטינה לתאר ניתן כן-ושעל מאוגד הוא ,ובחר-הבט ,IX שבאפיזודה הרוטינה הליך כי ,להלן
 .במבט כמותית השוואה – באמצעותה המבוצעת המטלה את רמתא היה לשיח מומחה וכי ,כחקירה

 שמורכב כזהכ המטלה מצב את מעייןפירש  ,XIII-ו X,XII באפיזודות המוצגים אלה ,המקרים בשאר
 באפיזודות המראיינת ידי-על אז צעוושב הפעולה חיקויי הם מבצע שהוא שההליכים ,ההוראה מאירועי

VI ו-XI. עצמאיות החלטות שום ביצועם במהלך קיבל לא ומעיין מאוגדים היו לא אלהה ההליכים. 
  .ריטואל מסוג רוטינות של ביצועים אלה היו ,כאלה בתור

•  537Bבמבט כמותית השוואה רוטינת 
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1253Bהוצג הראשון המקרה( >5, 5<-ו >5, 4< >,5, 3< היו הקוביות מספרי שבהן המטלות בשלוש .הליך 
 תשובותיו )1 בטבלה לראות אפשר םהשל התזמון אתאך , האחרים אינם מצוטטים פה ;IX באפיזודה

 שוויון של המקרה .כמותי לשיח מומחה נותן שהיה התשובות את תאמו כלומר ,תקינות היו מעיין של
 ידיו בשימת כאן התבטאה "?יותר יש איפה" לשאלה מעיין של תשובתו .במיוחד מעניין היה >5, 5<

23F).32 תור( "בשתיהם" קצר היגד בליווי )24 תור( הערמות שתי על

13  

1254Bמוצלחים בניחושים מדובר או כמותית השוואה הליך בוצע האלה המקרים בכל האם השאלה נשאלת. 
 גם נכון וזה ,ובחר-הבט ההליך הופעל המקרים שבכל ,בכך התומכות ראיות מצאנו שלנו בנתונים

נדון  כך על( נוספים םישלבי-דו בהליכים שימוש נעשה שבהן ,XIII-ו X, XII כמו באפיזודות
 ,הערמות בשתי מרוכזת בהתבוננות תשובתו את מעייןהקדים  IX באפיזודה לדוגמה ,כך ).בהמשך

 אור( ידיהן-על הנתפסים השטחים של במבט כמותית השוואה על בחירתו את לבסס עומד הוא כאילו
 שהתשובות האפשרות את גם פסלנו )להלן אור( מדוקדקת בחינה בעקבות .IX) באפיזודה 2 ,1 תורים

 .שם שבוצעה הימני כגון ,אחרים הליכים-תת של תוצאה היו XIII-ו XII באפיזודות שניתנו הנכונות
 הראשוןהליך -תוצאת התת כלומר ,מאוגד היה מעיין של ובחר-הבט ההליך כי ,טוענות גם אנו ,לפיכך
  .השניהליך -התת של ביצועו דרך את קבעה

1255Bינוידה ,המראיינת לכוונות בהתאם המטלה מצב את פירש שמעיין לומר אפשר ,אלה כל לאור .מטלה 
 לעבודת דווקא חדשהה יכולתו את לזקוף ,כנראה ,אי אפשר ,זאת עם .כמותית בחירה כמטלת

 למסגרת מחוץ התרחשו שרובם מאירועים כאן מורכב התקדימים מרחב כי להניח יש .המראיינת
 למעיין זימנו יומיום חיי ,הראשון הראיונות סבב מאז וחלפש החודשים עשרת שךבמ .המחקר

 שמתוך הדעת על מתקבל .למיניהן כמותיות בחירות מבצעים באנשים לצפות רבות הזדמנויות
 ,אחרות ליםיבמ להשתמש לומדים שילדים כפי ,"יותר" להיבמ להשתמש למד הוא האלה התקדימים

  .זאת להיבמ שימוש מעשיית נפרד בלתי חלק הוא ובחר-הבט ההליך שהרי

1256Bההליך ,ראשית :חקירה מסוג היא כאן המבוצעת שהרוטינה כך על מעידות ותעובד שתי .רוטינהה סוג 
 היה מוצלח לסיום התנאי ,ושנית העצמאיות החלטותיו נדרשו כן-ועל ,מאוגד היה שבוצע שלבי-הדו

  .מעיין בעיני הדברים מצב את המשקף )יד בתנועת זה במקרה המבוצע( היגד

•  538B סידור והתאמה, שלבית המערבת מנייה-דורוטינה 

1257Bסידור ,מנייה :הליכים-תת שהושל מעיין ו שללביצועי נוספו השלישי סבבה כו שלבהמש .הליכים 
 ,מנה השכלל( XI-ו )וסדר מנה הופיעו כאן( IV באפיזודות אותם הציגה המראיינת, כזכור .והתאמה

בביצועי מעיין תחילה  ההופיע מנייה .כמותית השוואה של ראשון כחלק שם בוצעו הם ).וסדר התאם
 .הקוביות בסידור תמשולב) XI אפיזודה(ת מפורשולאחר מכן בצורה  IX) אפיזודהראו ( במרומזרק 

                                                           
 כלומר, כשקולה תשובה זאת רואים אנו. "אחד באף"ב נענתה של שוויון במצב שנשאלה" ?יותר יש איפה" השאלה הקודם במחקר .13

המאותתת את מודעותו של מעיין לשוויון אך גם , תשובה זאת .אחת ערמה של בחירה מאפשר אינו שהמצב העובדה את בעיקר מביעה
 & Sfard(הכרנו היטב ממחקרינו הקודמים את התופעה . אותנו הלא הפתיע ,עליויכולתו להשתתף בשיח תקני -מצביעה על אי
Lavie, 2005( .וכל עוד אין  ,מספרי של הילד אינו מעוצם/כי היא בלתי נמנעת כל עוד השיח הכמותי, מחקרים אלה שכנעו אותנו גם

 ."שווים"או " אותו דבר"בשל כך עצמים שאפשר היה לתאר אותם כ
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  .)XIII אפיזודה( סידורל התאמה שילוב בין לאחר מכן הופיע גם

1258Bנענתה  קוביות 5-ו 3 עם לקערות באשר" ?יותר יש איפה" שהשאלה אחרי במרומז ההופיע המנייה
 .)א6תור  ,X אפיזודה( נוספת פעםונשאלה  )IX אפיזודהראו (ובחר -ידי מעיין בהליך הבט-על

 יהימנאנו מפרשות אותן כמעשה של  .הקוביות יתימנ תנועותאת  לראות אפשר ב14-ו א13 בתורים
 לוותה לא אף והיא לאחת-אחת הייתה לא לקוביות שכוונו ההצבעה תנועות התאמת שכן ,מדומה

 ,יהיהמנ טרם שניתנה תשובתו על חזרה תהיהיהזאת  פעםב מעיין ןשנת התשובה .מספר במילות
  .ובחר-מנה של שלבי-דו בתהליך כאן מדובר שלא ,כן-על ,ברור .IX באפיזודה ,לכאורה

1259Bבאפיזודה XII אפיזודה אור( הנוספת ההוראתית ההתערבות לאחר מפגש באותו שנערכה XI לעיל(, 
 מעיין של הנכונה שהתשובה לטעון יסוד אין הפעם גם ,תקינותה למרות .למפורשת נעשתה יהיהמנ

 שביצע לזו בדומה ,במבט כמותית השוואה פי-על נקבעה שהיא משערות אנו ,אכן ,בסיסה על ניתנה
 של מיומנותו חוסר בשל התעורר הבחירה בתהליך היהמני של לחלקה באשר הספק .IX באפיזודה

על  נוסף .פריטים על מדלג כשהוא ושוב שוב יהיבמנ טועה אותו ראינו זה בסבב .זאת בפעולה מעיין
 שההליך לומר אפשר ,אלה כל לנוכח .יהיהמנ של הסופיות התוצאות השוואת פעולת נצפתה לא ,כך

 :בלבד אסוציאטיבי היה חלקיו שני בין הקשר כלומר ,)מאוגד לא( מקוטע היה ובחר-מנה שלבי-הדו
  .בסיסה על דווקא לאו אך ,יהימנ לאחר לבצע שיש מעשה היא הבחירה כי למד מעיין

1260Bבאפיזודה במרומז הופיע קוביות רודיס הליך-התת XII היחיד – 56 תור אור( יהיהמנ בהליך משולב 
 הפעם ,XIII באפיזודה שוב והתרחש ,)הושלמה לא אף הסידור עבודת ;בשורה לסידור ניסיון יש שבו

 קוביות 8-ו 7 של הערמות את מסדר מעיין שם ,121-120 יםתור אור( של התאמה ההליך עם משולב
 הסופית התשובה כי ,נראהגם הפעם  ).לאחת אחת להתאימן ניסיון ותוך יהימנ תוך שורות בשתי

 של )תקין בלתיה( בתהליך שהתקבלו כפי ,השורות אורכי ביןבמבט  השוואהשל  תוצאה פי-על נקבעה
 מעיין של אופיינית לתגובה גרם השורות בין ,לכאורה ,השוויון .התאמהסידור בשורה תוך כדי ה

 כאן שיחק רודיסהליך -כי התת, כן-על, אפשר לומר ).122 ורת( "יותר יש בכולם" אמירה :זה למצב
 .תקין בביצוע מתקבל שהיה מזה שונה יסופ להיגד והוביל ,תקינה בלתי בצורה בוצע הוא אך ,תפקיד
 לא שכן ,טבעו או תפקידו את לשפוט אפשרות אין שלנו הנתוניםפי -על ,ההתאמה הליך-תתל באשר
  .האחרים ההליכים ליווי בלי מבוצע ולראות לנו הזדמן

1261Bשיח של מיומן משתתף בעיני .ביניהם לקשר נוגעת ליכיםהה-תת לארבעת אשרב האחרונה השאלה 
 הם כלומר ,שקולים הם ובחר-והתאם ובחר-סדר ,ובחר-מנה ההליכים מספרי-כמותי

 כך ובשל תוצאה אותה תמידתוצאתם תהיה  כי ,בכך מכיר המשתתף ":התשובה קשר" – מקושרים
 לאהוא  ,לשפוט הניתן שככל ,מעיין של במקרה היה כך לא .להחלפה ניתנים כאל אליהם מתייחס
 אתה מה אז" לשאול צריכה הייתה המראיינת ,אותן שיציין כדי( הליכיםה של בתוצאות התעניין

 הליכים-תתה שלושת כל את ראה הילד ,הנראה ככל ).121 ,57 ,14 אור – ביצוע כל בסוף "?אומר
 בעת שהוהשל כל את לבצע הצליח לא הוא אם( בזה זה משולבים להופיע ,צריכים אף ליווא ,כיכולים
 ייתכן ).המשימה של המורכבות עם להתמודד יכולתו-אי בשל רק ,נראהכ ,זה היה אחת ובעונה
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הליכים אלה -תת הראשונים ההוראה באירועיכי  העובדה של תוצאה ,בחלקה ,הייתה כזאת שראייה
 לכאורה ).>בחר ,"יהיומנ התאמה כדי תוך סדר"< הצורה מן היה ההליך ,כלומר( במשולב לילד הוצגו
 מההליכים בנפרד ,למשל ,ובחר-סדר ההליך את הציגה שלא כך על המראיינת את לבקר אפשר

 שכן ,רבה חשיבות יש והתאמה יהימנ שלזו  עם סידור של הפעולה של להופעתה ,זאת עם .האחרים
 הצורך את שיוצרת זאת היא השאלה( "השאלה קשר" – ביניהן אסוציאטיבי קשר נוצר בזכותה
 ".התשובה קשר"ל להפוך אמור מןזה שעם )המשותפת ןבהופעת

1262Bאחת פרשנות .המטלה מצב של שונות פרשנויות שתי בין התנדנד מעיין ,לעיל הנאמר כל לפי .מטלה 
 השוואה מטלת כלומר ,ובחר-הבט של המאוגד ההליך הופעל בהםש עבר למצבי אותו הובילה

 הוראה אירועי ,האחרת הפרשנות לפי .מספרי לשיח מומחה של לפרשנותו זהה זו פרשנות .כמותית
מטרת : המשימה מהגדרת לחלק היה המראיינת הצעישב ההליך, הפעם 24F14.יםהקובע התקדימים היו

 XIII-ו XII באפיזודות. הביצוע הייתה לשחזר בדייקנות מרבית את פעולותיה האחרונות של המומחית
 יכולתו למרות וזאת ,השנייה פרשנותבהתאם ל מעייןפעל  ,המראיינת של ההדגמה אחרי מיד שבוצעו

 ,לכל ילד ידוע אינטראקציה כללידי -על ,ככל הנראה, הוא הונחה .במבט כמותיות השוואות לבצע
במקרים אלה הוא אף הסתפק בביצוע של  .שלו על "גוברות" סמכותית שיח-בת של דרכיה לפיוש

ידור ס, כן התייחס לשילובים השונים של מנייה-ועל, הליך השני ולא המשיך ביזמתו אל הבחירה-התת
ידי -על נשאלה "?יותר יש איפה" השאלה כאשרואולם . והתאמה כאל רוטינות ריטואליות בפני עצמן

 לבסוף בחר מהמקרים דאח ובכל הפרשנות את החליף הוא ,)120 ,57 תורים( נוספת פעםהמראיינת 
 כאן התרחשה היא אך ,X באפיזודה גם רעהיא המטלה החלפתנוסיף ש .במבט כמותית השוואה לבצע
 אפיזודה(במבט  השוואה שערך אחרי רק יהימנ של המרומזהליך -התת את ביצע מעיין :הפוך בכיוון

IX; א6 בתור החוזרת השאלה את אור.(  

1263Bדי היה  ,ככלל .המטלה מצב רושיבפ "מספר" המילה המילאש התפקיד את לציין מעניין זה בהקשר
 ערמה באיזו" השאלה כשנשאלה, לדוגמה, קרהכך . יהימניפנה ל מעייןשל מילה זאת כדי ש הופעתהב

 :נוספים בסבבים גם עצמה על חזרה זאת תופעה .)X באפיזודה א13( "?יותר גדול קוביות מספר יש
 כבסיס במספרים השתמש שלא אף וזאת ,מנה מעיין ,"מספר" המילה את הכילה שהשאלה אימת כל

  .החלטות לקבלת

1264B התאמהאו  סידור ,מנייהשל  שונים בצירופיםההליכים שהתחילו  ,הסימנים כל לפי .רוטינההסוג 
 לבו ותשומת ,עצמאיות החלטות קיבל לא מעיין הביצוע במהלך :בלבד ריטואלי באופן זה בשלב ובוצע

 העלינו גם השערה שלא היו אלה הליכים .לתוצאתו ולא עצמו לתהליך נתונה הייתה
שכן הפעולה המשולבת של מנייה וסידור או של התאמה וסידור לא , שלביים-אלא חד, שלביים-דו

 . הובילו לבחירה

                                                           
 הדברים לנוכח תוקף משנה מקבלת ההוראתיות התערבויותינו בהשפעת חלה זה מנייה והתאמה בסבב, של סידור פעתםשהו ההשערה .14

 את אמרת כי: "השיב הוא, "?יודע אתה איך" כשנשאל, לדוגמה .פעולותיו את להסביר כשהתבקש אחת מפעם יותר מעיין שהשמיע
  .)XI באפיזודה 63-60 תורות ראו" (לי
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1265Bהשייכים וכאלה ,)ובחר הבט( מספרי לא-כמותי לשיח השייכים הליכים זה בשלב היו כי ,נעיר לבסוף 
כלומר , האלה שיחיםה שני בין שקישר הליך שום היה לא אך ,)ובחר-מנה( כמותי שאינו מספרי לשיח

ובחר לא הייתה כבר -הבט רוטינה מבוססת הליך זה בשלב .שייך לשניהם בעת ובעונה אחתש
הליך -בחירתו הייתה מבוססת על תוצאת התת( עצמאיות החלטות קיבל מעיין הבביצועשכן , ריטואלית

 מדובר אם גם ,זאת עם .ריטואלי עדיין הוא מעיין של המספרי השיח ,זאת לעומת .)הראשון
 מעייןעשה  זאת אסוציאציה שבזכות הרי ,שקילותם בראיית ולא בלבד ריטואלים של באסוציאציה

  .והמספרי הכמותי השיח של איחוד לקראת חשוב צעד

1266BB. מפתח לותימ 

1267Bעדייןהשתמש  מעיין :נפרדים נותרו המילולי המספרי והשיח הכמותי השיח גםכך , כמו הרוטינות 
 בתהליכי הופיעו הן( מורכב לשוני ביטוי בתוך שלא ,בנפרד אותן והגה ,כתוויות רק מספר לותיבמ

כגון ( כמותי יחס לותיבמ מספר או כמות לותימ בין קישר לא הוא ,בפרט ).בלבד בסיומה או ספירה
 כגון ,הכמותי השיח של נוכחותו את המאותתים היגדים ,לעומת זאתו) וכדומה" פחות", "גדול יותר"
 אך ,"דבר אותו" הביטוי הצטרף הכמות לותימ מאגר אל .מספר לותימ הכילו לא ,)58תור ( "יותר זה"

 .המראיינת לותימ על כחזרה רק מופיע הוא זה בשלב

1268Bשל התחלה לראשונה ראינו שניה שבסבב ,ולומר לסכם אפשר זה בסעיף שנאמרו הדברים כל לאור 
 למודל אישוש הם אלה ממצאים .ריטואלי מספרי שיח הופיע ובמקביל ריטואלי לא כמותי שיח

  .זה מאמר בתחילת שהצענו כמותי-מספרי שיח של האונטוגנטי

422Bמתהדק ו מתגמשת במבט כמותית השוואה רוטינת): 3)9( בן מעיין, 4סבב ( השנייהת יתפנה
 המספרית הרוטינהבין והקשר בינה 

1269Bבתחילת ההתקרבות וכן כמותיה שיחבהתחזקות ה הבחנו ,אחר כך חודשים ארבעה שקיימנו 4 בסבב 
  .המספרי בינו לבין השיח

1270BA .רוטינות 

•  539Bמסתעפת רוטינה של השוואה כמותית  

1271Bבאפיזודההתחזקותו של השיח הכמותי ראינו  את XIV , השוואה של ברוטינהשם הבחנו בשינוי 
  .כמותית
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471Bאפיזודה XIV: 4 סבב(> 5, 3< קוביות( 
1272B1273 הבהרותB1274 נעשה מהB1275 נאמר מהB1276 דוברB דיבורתור 

 1277Bסגולות קוביות 5 לפניה מונחות  
 זה הצביע מעיין( חומות קוביות 3-ו

 כזו קוביות 5 של הערמה על עתה
 )יותר בה שיש

1278B ואיך אתה יודע שבערמה
 ?הסגולה יש יותר קוביות

1279B1280 מראיינתB69 

 1281Bהקוביות של בערמה משחק 
  .החומות

1282B1283 כי שמתי ליB1284 מעייןB70 

  1285B1286 ? כי שמת לךB1287 מראיינתB71 
  1288B1289 כןB1290 מעייןB72 
  1291B1292 ?מה שמתB1293 מראיינתB73 
 1294Bעל זו החומות הקוביות את מניח 

  .מגדל ובונה זו גבי
1295B אם נבנה את זה אז נראה

 . שזה לא גבוה
1296B1297 מעייןB74 

 1298Bעל זו הסגולות הקוביות את מניח 
 .מגדל ובונה זו גבי

1299B מתייחס (ואם נבנה את זה
נראה ) לקוביות הסגולות

 . שזה כן גבוה

1300B1301 מעייןB75 

  1302B1303 . כל הכבוד. נהדר, נהדרB1304 מראיינתB76 
 1305B1306  .מהנהןB1307 ?אז צדקתB1308 מראיינתB77 
 1309B1310  .לזה זה המגדלים שני את מקרבBמה ? מה אתה רואה

 ?גילית
1311B1312 מראיינתB78 

  1313B1314 .שהסגול גבוהB1315 מעייןB79 
 1316B1317  .המגדלים שני את מצמידB שהערמה הסגולה היא

נכון . נכון. יותר גבוהה
 . אתה צודק

1318B1319 מראיינתB80 

 
1320Bמופיע אינו זה מהלך(ובחר -שהתקיימה לאחר ביצוע מוצלח של הליך הבט, באפיזודה זאת .הליך 

הוא ציפה מראש : ידי ביצוע אלטרנטיבי-בחר מעיין להצדיק את תשובתו זאת על, )XIV באפיזודה
הדבר מעיד על שני שינויים בהשוואה לסבב ). 75ראו תור (ובחר יביא לאותה תוצאה -שההליך סדר

-הליך הבחירה מתבצע כעת לפי תוצאת תת-כלומר תת, ובחר התאגד-ההליך סדר, יתראש. הקודם
כלומר לכך , ובחר-וסדר ובחר-הבט ההליכים של שקילותםמעיין מודע עכשיו ל, שנית. הליך הסידור

והן לכך שהתשובה הזהה הופכת אותם לאופציות הניתנות להחלפה , שהם מספקים תמיד אותה תשובה
 את מברכת כשהיא "התשובה קשר" את מחזקת המראיינת כי לציון גם ראוי .טלהבביצוע של אותה מ

  ).80 ,77 תורים( הקודמת בתשובתו "צדק"ש כך על מעיין

1321Bכלומר אחת, אחרת הסתעפותהוא  מהם אחד כלשבו , אחד להליך אוחדו אלה הליכים שני .מטלה 
פירוש הדבר שמצבי מטלה אשר כבר בסבב הקודם הובילו אל ההליך  .שקולות פעולה דרכי משתי
 . ובחר-הם גם שיוכלו מעתה להוביל להליך סדר, ובחר-הבט

1322Bלהתבצע היכולה ,יותר גמישהבמבט ל השוואהה רוטינתהופך את  המאוחד ההליך .סוג של רוטינה 
 בהליךזו לזו  השוותל יהיה אפשר הקוביות ערמות את :אלטרנטיביים מסלולים משני באחד המעת
שיש צורך בהחלטות רבות יותר של  פירושה הרוטינה התגמשות .ובחר-סדר בהליך או ובחר-הבט

  .הכמותי השיח של נוספת התחזקות גם ולכן ,מריטואליזציה נוספת התרחקותוזוהי , המבצע
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•  540Bלבין רוטינת השוואה כמותית  ההידוק הקשר בינ: ובחר-רוטינה מבוססת הליך מנה 

1323Bאי  נוישביד הנתונים פי-על כי אם ,מסוים שינוי עבר ובחר-מנה-ו ובחר-סדר ההליכים בין הקשר גם
 למשל אור(אפשר לפסוק אם חלה כבר התאחדות מלאה של הרוטינות המבוססות הליכים אלה 

  ).XV אפיזודה

 
472B אפיזודהXV : 4 סבב(> 5, 4<קוביות( 

1324B1325 הבהרותB1326 נעשה מהB1327 נאמר מהB1328 דוברBתור דיבור 
 1329B)קוביות 5 - ימנית ערמה 

 4 - שמאלית ערמה ,סגולות
 ).צהובות קוביות

1330B עכשיו אתה תגיד לי איפה יש
 .יותר

1331B1332 מראיינתB189 

 1333Bלעבר בהתלהבות פונה 
 ומתחיל הסגולות הקוביות

 ותוך רם בקול מונה .מנותל
 שורה ,מהערמה יוצרכך  כדי
 - סגולות קוביות( .קוביות של

  .השנייה לערמה עובר )5

1334Bארבע, שלוש, שתיים, אחת ,
 חמש 

1335B1336 מעייןB190 

 1337Bכך כדי ותוך רם בקול מונה 
 של שורה מהערמה יוצר

 )4 - צהובות קוביות( קוביות

1338B1339 . ארבע, שלוש, שתיים, אחתB1340 מעייןB191 

 1341Bהקוביות שורת על מצביע 
  .הסגולות

1342B1343 אז בזה ישB1344 מעייןB192 

  1345Bמצוין! כל הכבוד! נכון מאוד !
 ! כל הכבוד

1346B1347 מראיינתB193 

 

1348Bכמו באפיזודה , זאת באפיזודה .הליךXII,  שתי מעלה זאת עובדה .זמנית-בוסידור ומנייה  מעייןביצע 
-מנה בהליך ניתנת "?יותר יש איפה" לשאלה התשובה ,הראשונה ההשערה לפי .מתחרות השערות

 של נכונה השוואה "בראש" מבצע מעיין אחריה ,נכונה היא המנייה :לגמרי תקין כעת שהוא ,ובחר
 שתוך העובדה זה במקרה .קוביות 5 של הערמה בבחירת בתוצאה ומשתמש ,בה שהתקבלו המספרים

 היא אלטרנטיבית פרשנות .נכונה המנייל מדאגתו רק נובעת בשורה הקוביות את מארגן מעיין המנייה
 של תקינה השוואה על זאת תשובה מבוססת ,זה במקרה .לתשובה הבסיס הוא ובחר-סדר הליך-התתש

-סדר ההליך לבין בינה שנוצר האסוציאטיבי הקשר בשל רק מופיעה ההמניי ואילו ,השורות אורכי
 "התשובה קשר"ל לטעון אפשר זה ובמקרה ,ההשערות בשתי אמת של יסוד שיש ,כמובן ,ייתכן .ובחר

 או השנייה ,הראשונה ההשערה נכונה אם בין .ובחר-וסדר ובחר-הבט ההליכים בין גם )שקילות(
 השיחים של ,ההתאחדות התחלת אף ואולי ,התקרבות :וחשוב משמעותי בשינוי מדובר ,השלישית

  .והמספרי הכמותי

1349Bנוכל להעלות השערה , ובחר מאוגד או לא-יכולתנו להכריע בשאלה אם ההליך מנה-למרות אי .מטלה
הוא ניסה לבצע השוואה , לפי כל הסימנים: באשר לדרך שבה פירש מעיין את מצב המטלה, מבוססת
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 . כמותית

1350Bי היא ייתכן אפילו כ. הרוטינה שבוצעה כאן אינה עוד ריטואל, לאור טענה אחרונה זאת .רוטינהה סוג
הראיה (אך אין בידינו ראיות כדי לאושש השערה זאת , כבר הפכה לרוטינה במלוא מובן המילה

 ).בהתאם לצרכיו, הנחוצה היא שמעיין נוטה ליזום ביצוע רוטינה זאת בעצמו

1351BB. מפתח לותימ 

1352Bטוייםבי יוצר אינו כלומר ,יחס לותימ באמצעות מספר לותיומ כמות לותימ עדיין בין מקשר אינו מעיין 
 ,למשל ,זאת עושים כמותי-מספרי שיח של מנוסים משתתפים( מספרי ולשיח כמותי לשיח משותפים

 y-ו x בהן ," y-מ יותר גדול x" או "קוביות y-מ יותר זה קוביות x" כמו ,בתבניות משתמשים כשהם
 "לא גבוה זה"או " גבוה זה" כגון ,ניסוחים הופעת הוא בו שהבחנו היחיד החידוש ).מספר מילות הן
 תוויות שימת ידי-על מוצגת שוואההה בהםש ,"הרבה וכאן קצת יש כאן" או )XIV, 74, 75 אפיזודה(

 כבר פריטים לאוספי כמותיות תוויות הדביק שמעיין פי-על-אף .זו לצד זו "מתחרות"ה הכמויות של
 האמירה ,ואמנם .חידוש בבחינת הםהזאת  פעםב שראינו יותר המורכבים הביטויים ,הראשון במפגש

 ואילו ,"?יותר יש איפה" לשאלה שניתנה לתשובה כנימוק עתה משמשת "הרבה ופה קצת יש פה כי"
 על שוב מורה זה כל .כלל הופיעו לא הן ולרוב ,נדירות היו כמותיות השוואות הקודמים בסבבים

  .מספרי-לא כמותי בשיח מסוימת התפתחות

423Bמספרי הכמותי והשיח השל  םתחילת התאחדות): 4)1( בן מעיין, 5סבב ( השלישיתתפנית ה 

1353Bהליכי שני של בעקבותיהם הלך המספרי ההליך ,אחד :ברוטינות םיעיקרי שינויים שני ראינו זה בסבב 
הוא התאחד עם שני ההליכים הכמותיים שהתפתחו קודם , השניהפך למאוגד וו הכמותית ההשוואה

 בשימושים הבחנו ,לכך בנוסף .מספרית-תכמותי שוואההוגרם בכך להגמשה נוספת של רוטינת , לכן
 השיח של התאחדותם תחילת על וראה אלה וגם אלה .כמותי יחס לותיובמ מספר במילות משולבים

  .המספרי והשיח הכמותי
473Bאפיזודה XVI : 4 )1( גיל ,5 סבב[ >6, 4< קוביות[ 

1354B1355  הבהרותB1356 נעשה מהB1357 נאמר מהB1358 דוברBתור דיבור 
 1359Bערמות שתי לפניה מונחות 

 4-ו ירוקות 6 :קוביות של
 האפיזודה .אדומות
 שמעיין לאחר מתחילה

 השוואה כבר ביצע
 והכריז, במבט כמותית

 הקוביות שבערמת
 ובזו ״קצת״ יש האדומות

  .״הרבה״ הירוקות של

1360Bבסדר, וזאת קצת .
אתה יכול לומר , אהממ

לי באיזו ערמה יש 
מספר גדול יותר של 

 ? קוביות

1361B1362 מראיינתB32 

 1363Bהקוביות את מונה 
  )4 אכן שהן( האדומות

1364Bשתיים, אחד. ..ב ,
 ארבע, שלוש

1365B1366 מעייןB33 

  1367B1368 ממB1369 מראיינתB34 
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1354B1355  הבהרותB1356 נעשה מהB1357 נאמר מהB1358 דוברBתור דיבור 

1370B 

1371Bשל הימניב מתחיל 
 – הירוקות הקוביות

 השמאלית מהקובייה
 מצביע שהוא זו( קיצונית

 )עליה

1372B1373 .. .אחתB1374 מעייןB35 

1375B 

1376Bדעתו את משנה ואז 
 שוב מנותל ומתחיל

 שהכי הירוקה מהקובייה
 את מונה .אלינו קרובה

 פעמיים הרביעית הקובייה
 וכחמש כארבע

1377Bשתיים, אחת, לא ,
 חמש, ארבע, שלוש

1378B1379 מעייןB36 

 1380Bמונה .יהימנב שוב מתחיל 
 מהקיצונית הקוביות את

 ביותר הרחוקה ועד ביותר

1381Bשלוש, שתיים, אחת ,
 שש, חמש, ארבע

1382B1383 מעייןB37 

 1384B'לערמת מתייחס 'מעט 
 )4( האדומות הקוביות

 לערמת מתייחס 'הרבה'ו
 )6( הירוקות הקוביות

1385B כאן יש מעט וכאן יש
 הרבה

1386B1387 מעייןB38 

  1388B1389 קיי.אוB1390 מראיינתB39 
 1391Bהקוביות ערמת על מצביע 

 ופונה )6 אכן( הירוקות
 האדומות הקוביות לערמת
 לספור ומתחיל

1392B1393 שש, ששB1394 מעייןB40 

 1395Bהקוביות את מונה 
 האדומות

1396Bשלוש, שתיים, אחת, 
 .ארבע

1397B1398 מעייןB41 

 1399Bהקוביות בערמת בוחר 
 האדומות

1400B1401 ?ואיפה יש פחות קוביותB1402 מראיינתB42 

  1403B1404 בארבעB1405 מעייןB43 
  1406Bואיפה יש יותר ? בארבע

 ? קוביות
1407B1408 מראיינתB44 

  1409B1410 בשש.. בחמB1411 מעייןB45 

 

1412BA. רוטינה 

1413Bלהלן תיאור מפורט של שני השינויים ברוטינה. ההליך. 

1414Bר להיותו של באש פקפקנו הקודם בסבב אם .ובחר-מנה ההליך של התאגדותו הוא הראשון החידוש
 ,XVI באפיזודה לראות שאפשר כפי .לספק מקום עוד היה לא החמישי שבסבב הרי ,מאוגדהליך זה 

 ליתר .המנייה תוצאת לפי התשובה את בוחר מעיין :השני החלק על מבוסס ההליך של הראשון החלק
 )44 תור( "?קוביות יותר יש איפה"ו )42 תור( "?פחות יש איפה" לשאלה מעיין של התשובות ,דיוק

 ליחס ובהתאם )בהתאמה ,45-ו 43 תורים( ןכל קודם שביצעמנייה  של תוצאות באמצעות ניתנות
  .בה שהתקבלו המספרים בין הגודל
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1415Bבאפיזודה מעיין שנקט הפעולה דרכי של נוספים היבטים שני XVI היהמני הליך ,האחד .לציון ראויות 
 לטעות נוטה מעיין אלה ושבתנאים מסודרות אינן הנספרות שהערמות אף וזאת ,לגמרי תקני כעת הוא

 לכללי מודעותו על המעיד )37 תור( ולתקנה בטעותו להבחין מסוגל שהוא העובדה ).36 תור אור(
 ,ואמנם .התוצאה את משנה אינה חוזרת ספירה לפיוש ,הקרדינליות לעקרון מודע הוא ,בפרט .המשחק

 ,40 תורים אור( כולו ההליך על חוזר ואינו האחרונה מספרה במילת רק משתמש מעיין הספירה לאחר
 שלבי-הדו ההליך של בביצוע ,מנייהה הליך של במקרה העצמאית פעולתו למרות ,השני ).46 ,43

 מתבצע התשובה בחירת של לזהמנייה  של הליך-מתת המעבר ":פיגומים"ל זקוק עדיין מעיין בחר-מנה
  ).44-ו 42 תורים אור( שוב נשאלת שהשאלה לאחר רק

1416B ובחר-וסדר ובחר-מנה ,ובחר-הבט ,ההליכים שלושת של התאחדותםבהשינוי הנוסף התבטא 
 מצאנוכעת . היו מאוחדים כבר בסבב הקודם ובחר-וסדר ובחר-הבט ההליכים, כזכור. לרוטינה אחת

 לאחר ,XVI באפיזודה .ובחר הצטרף אל שני האחרים-כי ההליך מנה, שבזכותן אין עוד ספקראיות 
 ההליך בעזרתקודם לכן  שהפיק התשובה את לנמק ממעיין ביקשה שהמראיינת

אפשר להבין שהוא עושה זאת כדי להראות שתתקבל , ובחר-מנה ההליך את ביצע הילד ,ובחר-סדר
 אחר כך מעיין אתת כשהיא שואל ,הם שקולים שההליכים הרעיון את מחזקת המראיינת. אותה תוצאה

 ).XVIשאינו חלק מאפיזודה , 55 תורזה קורה ב" (?רך לדעת איפה יש יותרד עוד לך יש"

1417Bשאלישת אימת כל :המאוחדת י"אי רוטינת של מרכיבים יהיו שלביים-ההליכים הדות שלושכל , מעתה 
 לנוחות בהתאם ,הנראה ככל ,זאת ויעשה ההליכים באחד יבחר מעיין ,"?יותר יש איפה" השאלה

 אמורה שבהם המתווכים של בטבעם ,למשל ,תלויה להיות יכולה הבחירה( צועהבי של המשוערת
  ).להתבצע הפעולה

1418Bצטמצםהכך , של מסלולי ביצוע אפשרייםמספרם גם עלה  ולכן תקדימיםה מספר לדַ שגָ ככל .המטלה 
הבחנו שבחירת מרחב , עם זאת .המטלה את מעיין ההזילפיהם שמספר המאפיינים המצביים 

 שהמראיינת לאחר רק ובחר-מנהין בחר בהליך מעי: לניסוח השאלההתקדימים עדיין הייתה רגישה 
 "מספר"כיל את המילה הלכזה ש") ?בוחר אתה ערמה איזו(" שאלתה של הקודם הניסוח את שינתה

עינינו בהיו ש לשוניות תבניותכי , אפשר לומר). 32 תור –? "יש מספר גדול יותר של קוביות איפה"(
 .עדיין לא היו כאלה בעיני מעיין שקולות לחלוטין

1419Bיצטרך מעתה לקבל מעייןחלטות שהספר הבמל ודיוג רוטינהההתגמשות הנוספת ב .סוג הרוטינה 
אי אפשר לדעת אם , אולם. י הם בבחינת התרחקות נוספת מריטואלים"במצב מטלה אי מדוובע

שכן לא הייתה לנו הזדמנות לבדוק אם יש מצבים שבהם , א מובן המילההרוטינה היא חקירה במלו
 .מעיין יוזם את ביצועה בעצמו

1420BB. מפתח ותילמ 

1421B ראיות נוספות לתחילת התאחדותם של השיח הכמותי והמספרי ראינו באופן שבו השתמש מעיין
יכולים להעיד  שהיו "שיחים-חוצי" ביטויים שלנו בנתונים נמצאו לא הקודמים בסבבים. במילות מפתח
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המשלבות מילות מפתח של  התבטאויות של ראשונים ניצנים ראינו הפעם .כזאת התאחדות תחילת על
 ,שלוש של ומגדל קוביות ארבע של מגדל ,מגדלים שני מעיין מול כשעמדו ,לדוגמה ,כך .שני השיחים

 את הכניס הוא בכך ).שאינו מופיע במאמר, 108 תור( "קצת וזה ארבע אלו" הצבעה תוך הכריז הוא
 נוספת עדות .כמותי משיח לחלק כעת נעשות מספר לותישמ והראה ,השוואתי כמותי להקשר "ארבע"

 לתימ בהםש ,"צהובות חמש" כמו ,משפטים הופעת עם גיעהה השיחים שני של הדרגתית להתחברות
מבחינה  הן דומה תפקיד זהו. הצהובות הקוביות לקבוצת תואר שם של בתפקיד ופיעהה מספר

 את לקדם מנסה המראיינת ".קצת" או "הרבה" כמו ,כמות לותימ של לזה שימוש מבחינת והן דקדוקית
 באומרה מנההליך -התת הפעלת של תוצאה מסכמת כשהיא הכמותי לבין המספרי השיח בין החיבור

 השיח את מסיטה זאת אמירה ).שאינו מופיע במאמר 199 תור( "מחמש יותר גדול מספר הוא שבע"
 מספר לותימ בין מקשרת שהיא בלבד זו לא :זה ברגע מעיין נמצא שבהם מאלה דומא רחוקים למחוזות

 בפני עצמים כעל מספרים על מדברת גם שהיא אלא ,")יותר גדול(" השוואתי כמותי ביטוי באמצעות
 הרי ,)לעיצום בנוגע בעיקר אמור וזה( קרובה עוד אינה שהופעתן שיח בתכונות שמדובר אף .עצמם

 יתרחש לא הדרוש השינוי ,למעשה .חשובה היא זה רחוק ליעד מעיין של המוקדמת שהחשיפה
  .אחריה שיבואו דומות שיח פעולות ובלי ,בלעדיה

1422Bכך .הנוכחי בהקשר לב לתשומת ראויות וכמות מספר לותיבמ בשימוש נוספות התפתחויות מספר, 
  עד מעיין של בשיח נכחה לא שלמעשה ,"יותר" ההשוואתית המילה להופיע התחילה ,לדוגמה

 אומר היה הבוגר הדובר כאן ;)אינו מופיע במאמר 122 תור( "יותר הרבה זה" כמו ביטויים אור – כה
 שינוי חל ,שנית ).אינו מופיע במאמר 178( "קצת יותר וזה הרבה יותר זה" או ")יותר זה" רק כנראה
 שני לגבי "דבר אותו" בביטוי השתמש הוא :שוויון מצבי עם מעיין של המילולית תמודדותהה באופן

 בתיאור עדיין אותו שימש לא זה ביטוי ,זאת עם ).אינו מופיע במאמר 169( שווה גובה בעלי מגדלים
 ,שניהם עבור "חמש"ב הסתיימה מושווים אוספים של הספירה כאשר ,לדוגמה .שווים מספרים של
 142( "חמש שניהם" דומה במצב הצהיר אחר כךו) אינו מופיע במאמר 67" (!שיםחמֵ  שני" פלט הוא

 ,)Sfard & Lavie, 2005 למשל אור( הקודמים ממחקרינו ווחיםיבד שטענו כפי ).אינו מופיע במאמר
 השיח של עיצומו עם רקמתפתחת  שווים לאוספים ביחס "דבר אותו" בביטוי להשתמש היכולת
  .המספרי

353Bסיכום 
1423Bהשיח המספרי  .ריטואלי מספרי שיח הופיע ובמקביל )3 סבב( ראשון הופיע הכמותי השיח מעיין אצל

מספרי התחזק בהדרגה והפך -כמותי נותר ריטואלי במשך חודשים ובאותו זמן השיח הכמותי הלא-הלא
-שלבי הבט-התאגד ההליך הדו, ראשית. התחזקות זאת חלה בשרשרת של צעדים. לעצמאי יותר ויותר

רא כאן הנק, הליך הראשון-התת הליך של בחירה מבוצע מעתה על בסיס התוצאה של-התת(ובחר 
לאחר מכן ). 3סבב , כאמור(ובכך נוצרה רוטינה ראשונית של השוואה כמותית במבט , ")הבט"

ובחר שבוצעה עד כה בצורה -התאחדה רוטינה זאת לרוטינה אחת עם זו המבוססת על ההליך סדר
תוך כדי ). ובחר נחשבים כעת לאלטרנטיבות שקולות-ובחר וסדר-ההליכים הבט(ריטואלית 
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ובחר והוא היה לפעולה המבוצעת לשם -ל הרוטינות חלה התאגדותו של ההליך סדרההתאחדות ש
-ראינו גם התאחדות של הליכי ההשוואה הכמותית עם ההליך מנה, לבסוף). 4סבב (השוואה כמותית 

בכך החלה התאחדותם של שיח כמותי ושיח ). 5בסבב (שעד כה בוצע בצורה ריטואליות בלבד , ובחר
את . 6אלה במבנה של רוטינות וביחסים ביניהן מוצגות באופן סכמתי באיור  התפתחויות. מספרי

ההתקרבות ההדרגתית בין שני השיחים ראינו גם דרך השינויים שחלו במקביל במבחר מילות מפתח 
  ).3ראו טבלה (ובדרכים שבהן מעיין השתמש במילים אלו , של השיח הכמותי והשיח המספרי

288Bהמספרית החשיבה התפתחות על מכאן לומדים מה :דיון? 
1424Bאנו סבורות שיש בהם בסיס , אף שהממצאים שדווחו במאמר זה הם תוצאה של חקר מקרה בודד

נדגיש שיש , לפני שנציג תובנות אלה. למספר תובנות כלליות על התפתחותו של השיח המספרי
 ,ראשית .למדיאלה השערות מבוססות , עם זאת. שטעונות אישוש נוסף השערות כאל אליהן להתייחס

שהיה  בדיעבד מבינות אנו ,שנית .זה מאמר של לאורכו נוסשפר התאוריה עם אחד בקנה עולותהן 
בשלבים מוקדמים , השכלנו אז לאאף אם , הקודמים במחקרינו גם תדומו בתופעות פותצְ לִ  אפשר

 שלנו במחקר ,שלישית .להבין את משקלן ואת חלקן בתהליכי האינדיווידואליזציה, לבניית התאוריה
את הצגת הראיות ( אצל כולם דומות תופעות רואות ואנו ,ילדים 16 משתתפים המתנהל בימים אלה

  .)הבאים למאמרים להשאיר אנו נאלצות

1425Bושל אינדיווידואליזציה של שיח מספרי , נספר כעת את סיפורו של תהלך אינדיווידואליזציה בכלל
השערות המרכיבות את הסיפור עלו במישרין מן חלק מה. כפי שהוא עלה ממחקרנו עד כה, בפרט

חלק אחר נוסחו לראשונה על סמך הממצאים ועידנו את המודל ; התאוריה ואוששו במחקר הנוכחי
 .התאורטי ההתחלתי שלנו של התפתחות השיח המספרי

424Bכמותי -המספרי השיח התפתחות של המודל אישוש 

1426Bדו של המודל התאורטי שלנוהמקרה של מעיין אישש את שתי ההנחות המונחות ביסו: 

• 541Bעל ושומרים במקביל להתפתח מתחילים בחברתנו הגדלים הילדים של מספרי ושיח כמותי שיח 
 שמתפתחות גרעיניות רוטינות במספר מתחיל חדש שיח כל .מסוימת תקופה למשך ההפרדה

 ,השיחים התאחדות .אחת שיחים-חוצה לרוטינה מסוים בשלב ומתאחדות ,קיימים שיחים בתוך
 מסועפת לרוטינה אלה משיחים אחד מכל גרעיניות רוטינות שתי לפחות של התאחדות פירושה

 כמותי שיח לש גרעיניותה רוטינותהמ אחדות של בהתאחדותן לצפות הצלחנו במחקרנו .אחת
 .כמותי-מספרי שיח של תחילתו את ,כן-על ,וראינו ,מספריה לשיח השייכות כאלהו

• 542B ואם הלומד מתמיד להשתתף בשיח ריטואלגרעינית מתחילה את קיומה כרוטינה דיסקורסיבית ,
 . חקירההיא הופכת בהדרגה ל

1427Bהמחקר שלנו אישש כי אכן אלה התופעות הנצפות בהתפתחות של שיח מספרי המתרחש בחברה שלנו .
של הופעת הריטואלים ) 1(המקרה של מעיין שפך אור נוסף על התהליך כולו וִאפשר מיפוי המנגנונים 
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 . של הפיכתם מאוחר יותר לחקירות) 2(-ו
 

474Bשל מעיין" ?פה יש יותריא"טינה של מתן תשובה לשאלה והתפתחות הר: 6 איור 

 

 

  
 

1428Bהסבר לשרטוטים: 

1429Bה שנוצר למעיין את מצב המטפירש בו שכלומר האופן , מציגות את המטלות אליפסותבטבלה ה
מציינים מצבי  מעויניםה. בנוכחות שתי ערמות של קוביות" ?יש יותר איפה"כשנשאלה השאלה 

-תתהאו (הם ההליכים מלבנים ה. הסתעפות הדורשים החלטה באיזה מסלול להמשיך את הביצוע
 ).הליכים

475B לות מפתח של שיח כמותי ושל שיח מספרייהתפתחות שימוש במ: 3טבלה 
 ליםיבמ שימוש שלב

 מספרי שיח של כמותי שיח של
 בודדות ")שתיים(" מספר לותיבמ משתמש בודדות ")הרבה(" גודל לותיבמ משתמש התחלה
 מספרים ללא השוואתיים ביטויים ראשונה תפנית

 של בהקשר "דבר אותו"ב שימוש אין
 מספרי שוויון

 כתוויות מספר לותימ

 יותר" כמו השוואה ביטויי מופיעים שנייה תפנית
 ".קצת יותר"ו "הרבה

 כתוויות מספר לותימ

 ".קצת ואלו ארבע אלו" כגון ,שיחים-חוצי ביטויים להופיע מתחילים שלישית תפנית
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354B ריטואלים מספריים כתוצאה של חיקוי ויצירת אסוציאציות 
1430Bוהוא ריטואלישיח כזה יכול להיות רק , בשלבים הראשונים של ההשתתפות של ילד בשיח מספרי 

 קשרים מהיווצרות תתחיל ההתאחדות .הכמותי השיח עם מאוחד אינו הוא עוד כל כזה יישאר
 או ליםימ בין או רלאחֵ  אחד רוטיני הליך-תת בין – יםשיח שני של שונים מרכיבים בין אסוציאטיביים

 שאין הרי ,הרצוי הקשר סוג איננה שאסוציאציה ברור כי אף .שונים לשיחים השייכים ביטויים
 במקרה ,מספרים – חדשים דיסקורסיביים עצמים ,לכן קודם שטענו כפי .זה שלב על לדלג אפשרות

 יכולה ההשתתפות ,העצמים עדריבה ואילו ,בשיח השתתפות כדי תוך רק להיווצר יכולים – הנוכחי
  .ואסוציאטיבית ריטואלית רק להיות

1431B עקרוני תפקיד למורה .תקדימים מרחב בניית היא רוטינה של אינדיווידואליזציה כי ,לומראפשר 
 קודמים במחקרים גם כמו ,זה במחקר .בהתחלה לפחות ,האות שייצרו הם ,ביצועיה :זאת בבנייה

  .זה תהליך של אופייניות תופעות מספרב הבחנו ,שלנו

• 543Bמרחב של מכונן לחלק הפוךי זה שאירוע כדי לשיח המומחהשל  בודדת בהדגמה די לפעמים 
  .הילד של התקדימים

• 544Bמה ,למשל( ביותר קרוב עבר אירוע ,מטלה של השוריפ על להחליט הילד על כאשר ,זה בתהליך 
  .תקדיםה של לתפקיד מחדלה בררת משמש )אחרוןה בתור שנעשה

• 545Bאת יעדיף הוא ,משלו בהליך השתמש הלומד אם אף .אחר הליך כל על עדיפות המורה של להליך 
 שהמורה פיכ" שאינן פעולה דרכי לקבל מתקשים ילדים ,שציינו כפי .מומחהשהפעיל  ההליך
 ,לרוב ,אינן ספרה-בבית הנלמדות שהרוטינות ,כך על מעידהה ידועה תופעה היאו ,"עושה

  .המילה מובן במלוא חקירות
• 546Bשל ראשונית התפתחות תאפשרמש היא אישיות-בין רוטינות עם הילד של המוקדמת ההיכרות 

 החזרה רוטינת את למנות יש למידה מחוללות אישיות-בין רוטינות בין .מספרי שיח של רוטינות
 שנעשתה פעולה של – כלשהו תקדים של שיחזור הוא כעת להיעשות שצפוי מה שלפיה ,המתמדת
 עשה" פירושו תקדים ,בלמידה הראשונים צעדיהם את העושים ילדים אצל .בעבר דומים בתנאים

 המפורסמת IRE-ה רוטינת היא עתה כבר אותו המשרתת שונה רוטינה ".הקודם בתור שנעשה את
 .הסתעפויותיה כל על )Mehan, 1979 למשל אור(

1432Bבפעולות מרבים ,לאו בין הראשוניות האסוציאציות לחשיבות מודעים הםש בין ,ומורים הורים 
 איפה" מהשאלה משים בלי עובר לשיח מומחה ,לדוגמה ,כך .שונים ניסוחים או הליכים בין המקשרות

 סופה ,עצמה על חוזרת כשהיא ,זאת ופעולה ,"?יותר גדול X של המספר איפה" אל "?X יותר יש
 אוספים בשני מדובר שבהם מקרים באותם לפחות( השאלות שתי של התקדימים מרחבי את לאחד

 בהם שנדון ההתאחדות מתהליכי אחד זהו ".שאלה אותה"ל ההיגדים שני את להפוך ואף ,)בדידים
  .כעת
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355B התאגדות שלר כתוצהפיכה הדרגתית של שיח מספרי ריטואלי לכמותי 
  רוטינות והתאחדות

1433Bמשותפת נוכחות" של הקשר כמותי כרוך בהפיכת-מעבר מהשיח המספרי הריטואלי לשיח מספרי" 
 . הקשרים החדשים נוצרים הן בתחום הרוטינות והן באופני השימוש במילים .יותר משמעותי ליחס

449Bמתחילים להופיע שני סוגים חדשים של קשר, במקרה של רוטינות: 

• 547Bתוצאת פי-על להיקבע מתחיל השני הליך-התת של ביצועוכש חל שלבי-דו הליך של התאגדות 
  .האחר

• 548Bלהחלפה וניתנים לשקולים להיחשב מתחילים ההליכים שני כאשר חלה רוטינות של התאחדות, 
 מתחיל הלומד זאת בהזדמנות .תשובה אותה תמיד מייצרים שהם בכך מכיר שהילד משום וזאת

  .הפעולה מטרת כאל ההליך תוצאת אל להתייחס

1434Bמתוך וסמלים ליםימ בין שמקשרים ביטויים מתחילים באותו זמן להופיע סימבולי-מילוליה במישור 
 .מספר לותימ של הדרגתי עיצום חל ,במקביל .לזה זה זרים היו כה שעד כאלהבעיקר מ ,שונים שיחים
 אצבעות של או במבה של ,קוביות של – חפצים חמישה של ספציפיות מערמות "חמש" המילה בזכותן

 פעולות ,אלה כל בעקבות ".חמש מספר" הנקרא מופשט עצם אותו של שונים "ייצוגים"ל תהפוך –
  .שיח להיקרא הראויה סבוכה לרשת בהדרגה מתאחדות ומגוונות רבות תקשורת

1435Bכל ,ואמנם .לתרכובות תערובות הפיכתב מתבטאת שיח של שהתפתחותו ,לומר אפשר מטפורי באופן 
 הופעתם מלבד במשותף דבר להם שאין פעולה דפוסי של כתערובת קיומו את מתחיל בשיח חדש דבר

 ייחודי תפקיד מרכיב לכל בהש למערכת הופך כשהאוסף ,"בגרות"ל מגיע והוא ,דומים בהקשרים
 כיצד השאלה על מקרוב עמדנו שלנו במחקר .האחרים המרכיבים של התפקידים את המשלים ,משלו

 ולקשרים חדשים שיח מרכיבי ליצירת ותמביא המלמד לבוגר הלומד הילד בין אינטראקציות
 נסקור .הנפרדים המרכיבים של להתאחדותם גורמת היא ,מכן לאחר ,וכיצד ,ביניהם האסוציאטיביים

  .כה עד שלנו מהממצאים העולות זה תהליך על העיקריות ההשערות את בקצרה

1436Bכי ,נוסיף כעת .אסוציאציות של היווצרותן למען לפעול צריכים והורים מורים כי לכן קודם אמרנו 
 כחלק ספירה ללמד בחרנו שלנו במחקר ,למשל .התאחדות מעודדיםש בהקשרים זאת יעשו שהם רצוי
 הבא ההליך של הביצוע דרך על להחלטות מיד אותנו משמשת תוצאתה בוש ,יותר רחב הליך של

 במסגרת שיזמנו האינדיווידואליזציה תהליך בכך ).יותר הגדולה הקבוצה בחירת ,למשל( אחריה
 הספירה ,שלנו בחברה .ילדים של יומיום בחיי ,כלל בדרך הנצפים מאלה שונה היה שלנו המחקר
 ההוראה שדרך האמנו .אחרת פעילות מכל ומנותקת עצמה בפני כפעולה ,כלל בדרך ,לילדים מוצגת

 הגישה ,לכאורה .בלבד אסוציאטיבי קשר מקושרים כה עד שהיו מרכיבים של איחוד נעודד האחרת
-מנה ההליך איחוד לקראת מעיין של שההתקדמות כך על מרמזים שלנו הממצאים .עצמה את הוכיחה

 ;Fuson, 1988; Piaget, 1952, 1969( אחרים במחקרים שנמצאה מזאת יותר מהירה יתהיה ובחר
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Saxe, Guberman, & Gearhart, 1987( ובריינט נונס שמסכמים כפי ,ואמנם )Nunes & Bryant, 
 6 או 5 בגיל עוד ,)1996

691BChildren who know how to count may not use counting to compare sets with respect 
to number (p. 35). 

1437Bמשתמש ואף בדידים של קבוצות להשוות כדי תויזמב סופר 4-ה בן מעיין את ראינו שלנו במפגש 
 ,נותר .האחרון בציטוט נאמר אשר את ,לכאורה ,נוגד הדבר .התשובה בבחירת הספירה בתוצאת

 שנוצר "?יותר יש איפה" לשאלה המתאים תקדימים מרחב אותו של כלליותו מידת את לבדוק ,כמובן
 להוציא אין הרי .ממנו נפרד בלתי לחלק היה דגהמאו ובחר-מנה ושההליך ,שלנו במפגשיםאצל מעיין 

 השוואה של למצב אף ואולי ,המראיינת עם לאינטראקציות ייחודי זה תקדימים שמרחב אפשרות מכלל
 ,זאת עם .במחקרנובימים אלה  נתנבחאפשרות זאת  גם .טרלייםינ םימוחשי פריטים של קבוצות בין
 במרחב נוכחותו ,אחרים במצבים זמין אינו המאוחד ובחר-מנה ההליך זה שבשלב יתברר אם אף

  .מאוחד כמותי-מספרי לשיח מעיין את המצעידה ,חשובה התחלה היא זה מקומי תקדימים

289Bדבר ריתחא 
1438Bנמצא שלו המספרי כשהשיח נפרד ממנו הקוראו רבים חודשים במשך מעיין אחר עקבנו זה במאמר 

 כעכים ,קוביות של ערמותב לראשונה מצוידות בחייו שהופענו מאז .ההתפתחותית התנופה במלוא
 הדרך עוד ארוכה ,שתהיה ככל מרשימה התקדמותו תהיה ואולם .נכבדה דרך כברת עברהוא  ,ובמבה
 רוטינות ,נכון .עוד אינן חקירות במלוא מובן המילה מעיין של הרוטינות ,הישגיו כל למרות .שלפניו

 סביר ,זאת למרות .מאוחדותמאוגדות ול מאסוציאטיביות משתנות כשהן ,חשוב גלגול עברו אלה
אין  ,שכאלה בתור .אישיות-בין אינטראקציות של "פקעת"ה בתוך אלא ,קיום עוד להן שאין להניח

 דבר – לאו בין נכונה שטענה זו בין .לצפות שהילד ייזום את ביצוען לשם סיפוק הצרכים של עצמו
 הצומח המספרי השיח בתוך לקרות צריכות רבות נוספות חדותאֲ הַ  – מחקרנו בהמשך לבחון שננסה

השלמת הסיפור על  את .שעה ובכל מצב בכל זמינים לכלים תהפוכנה המספריות שהרוטינות לפניהזה 
 חקירתי שיח" להיקרא הראוי מורכב למארג בדידים ריטואלים מאוסף המעבר מתרחש הדרך שבה

 .עתידי למחקר להשאיר נאלצות אנו "מאוחד

290Bתודות 
1439Bעינת , איריס דיין, גאל אסניסי, כהן-אביטל אלבוים, טלי איילון – שלנו" ת השיחקבוצ"לנו נתונה תודת

 ייסון קופר ואיה'ג, טלי נחליאלי, נח מוריס, מיכל טבח, גרין-רחל הס, מצויינים-הד
אנו גם אסירות תודה לעורכות של הגיליון המיוחד הזה . על הדיונים המאתגרים והפוריים –שטיינר 

ושיפרו  חשיבתנו אתבהערותיהן הקולעות  רבנוידולשתי שופטות אנונימיות שכולן יחד וכל אחת לחוד 
הרי זה באשמתן הבלעדית של , אלו חולשות-אי מאמריש ב אלה כל למרות אם. כתיבתנובכך את 
 . הכותבות
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