
 

 

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חשיבה מתמטית קורס 
כיצד, היכן ומדוע המציאו בני האדם את המתמטיקה? כיצד ניתן לפתח את היכולות הקוגנטיביות? במהלך הקורס נפתור  
חידות מתמטיות ולוגיות מפורסמות ונעסוק בנושאים מתמטיים נפוצים כיום, כמו שימוש בנעלמים, שיטות הצפנה, תורת  

 המשחקים, גרפים, רשתות נוירונים מלאכותיות ועוד. 
 

האם אפשר לפתח   מהי מתמטיקה? .הקדמה  : 1מפגש 
ובקשר    נ"לחשיבה מתמטית? נעסוק בשתי השאלות ה

ביניהן. נציג גישות שונות לפתרון בעיות ואת תוכנית  
                הלימודים לחוג.

מספרים וספרות, תכונות של מספרים,   . מספרים : 7מפגש 
מספרים ראשונים, תרגילים עם ספרות חסרות וסמלים במקום  

 ספרות. 

  –דוגמאות למגוון סוגי חידות  . קשת חידות : 2פגש מ
חידות סידורים, חידות מספרים, חידות לשוניות, ועוד.  

של עיבוד תמונה    נלמד על תעתועי ראיה, רעיונות היסוד 
            והמקורות האפשריים של שגיאות. 

מהם נעלמים? איך משתמשים בהם כדי   . נעלמים : 8מפגש 
לתרגם בעיות מילוליות לשפה מתמטית? נלמד על פרמטרים  

 .ונעלמים, וכיצד הם משפיעים על פתרון משוואות 

כיצד ניתן לפתח את   .תפיסה וחשיבה  : 3מפגש 
החשיבה? כיצד מחכימים? נדון בתהליכים הפיזיולוגיים  

כאשר אנו לומדים ונדבר על  שמתרחשים במוחנו 
אמצעים שונים ומגוונים להגברת יכולת המחשבה. נעסוק  

 בחידות חזותיות. 

מהי משוואה? כיצד היא תורמת לנו בחיי   . משוואות : 9מפגש 
מתמודדים  היומיום? בשיעור זה נלמד על מאפייני משוואות וכיצד 

 עם שאלות מסוג זה. 

תרגול שאלות היגיון כלליות,   . שאלות היגיון : 4מפגש 
עריכת שאלות היגיון, כתיבה וניסוח של שאלות היגיון  

 בקבוצות. 

תורת המשחקים מטפלת במערכת    .תורת המשחקים  : 10מפגש 
שחקנים, נציג מודלים מתמטיים ופתרונות   של מצב עימות בין 

 מומלצים למצבי עימות (שוויון נאש). 
פיתוח החשיבה,   . פיתוח חשיבה יצירתית : 5מפגש 

לימוד הרגלי חשיבה יצירתית, העלאת רעיונות חדשים,  
 יציאה מ"מחסום מחשבתי". חידות "שקרנים". 

מתופעות רבות בטבע הן סימטריות    .סימטריה בטבע  - 11מפגש 
הסוגיה האם במשהו סימטרי  במרחב, נדון בתופעה זו. נחקור את 

 ניתן לבצע פעולה כלשהי שתשאיר אותו במצבו הקודם? 
 

נדבר על חשיבות המילה   .חידות מילוליות  : 6מפגש 
והשפה בכלל. נראה את ההבדל בין מסמן למסומן,  

ומכאן נגיע לדרכי פתרון של חידות המבוססות על מילים.  
 נפתור כפלי לשון וחידות היגיון. 

כיצד נוכל לסייע בהגברת היעילות   .מפגש סיכום  -  12מפגש 
בתהליכי למידה במתמטיקה. הקשר בין פיתוח מחשבתי וחשיבה  

 מתמטית לתהליכי חשיבה לימודיים רגילים יומיומיים. 

 
   .שיקולי המערכתו יתכן שינויים במהלך הסמסטר בהתאם למהלך הלמידה *

  



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לוח זמנים
 

 12.03.2023 יום א'  1מפגש 
 19.03.2023 יום א'  2מפגש 
 26.03.2023 יום א'  3מפגש 
 02.04.2023 יום א'  4מפגש 
 16.04.2023 יום א'  5מפגש 
 23.04.2023 יום א'  6מפגש 
 30.04.2023 יום א'  7מפגש 
 07.05.2023 יום א'  8מפגש 
 14.05.2023 יום א'  9מפגש 
 21.05.2023 יום א'  10מפגש 
 28.05.2023 יום א'  11מפגש 
 04.06.2023 יום א'  12מפגש 
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