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Math-by-Mail 



  כיף... מאתגר ו, מעניין :במיוחד כשזה! 
   צרכים מיוחדים"תלמידים מצטיינים הם בעלי..." 

 הם תופסים מהר ◦
 בעלי מוטיבאציה מאוד גבוהה ◦
 סקרנים ◦

 

  מה עושים? 
 כלום ◦
 האצה ◦
 העשרה ◦



 ?למי החוג מיועד 

 ומעלה  'גלתלמידי ותלמידות כיתות 

 

 

 שונותרמות קושי בשלוש •

 בארבע שפות•

 מדע /מתמטיקה האוהבים 



 ?התכניותמה מטרת 

הזדמנות להתכתב עם מתמטיקאים וללמוד  
 מתמטיקה בצורה חוויתית

שאינם  מדע /המתמטיקהלהראות פנים נוספים של 
 נלמדים בבית הספר

 פיתוח המחשבה  

 –לפגוש את התלמידים במדיום מלהיב 
 למידה מתוקשבת  



 ?איך זה עובד 

 מורה בבית הספר מקבץ קבוצת תלמידים מצטיינים שנרשמים לתכנית 

 :ומקבלים( ססמאמוגן עם )המשתתפים נכנסים לאתר התכנית 

 חוברות אינטראקטיביות 4•

 אתגרים שבועיים בניוזלטר•

 מפגשים וירטואליים עם מתמטיקאים 10-כ•

 24-7פורום פתוח עם הצוות בנושאי התכנית •

 מפגש עם צוות התכנית באמצע השנה בצפון ובדרום

 יום כיף מתמטי בסיום השנה במכון ויצמן למדע

 













שמעתי על החוג  
מאוד נהניתי  ,מההורים

מקווה שילדי גם יהיו  , מהחוג
 גם ואני,בחוג

מקווה שכשה יהיה גדול  
 אמשיך ללמוד בחוג

אני אהבתי את החידה  
אתם עושים   .האחרונה

... ועכשיו. שאלונים מצוינים
!!!בא לי עוד בא לי עוד  

תמשיכו לעשות פעילויות  
!!!מעניינות כמו זו  

השאלה עד כמה השאלון  
השאלונים   -מעניין מיותרת 

.תמיד עניינים  
עוזרת  הביבליוגרפיה גם

.להרחיב את הידע  

חבל שלא  !!! שאלון מעולה 
היה לי זמן למלא אותו עד  

.....!!!היום  

  10בשאלה ! מאודאני נהניתי 
לא כל כך יצא לי המשושה 

אבל הראיתי ברמה 
שהיא נכונה . התיאורטית  

Hi. 
We are emailing from Selwyn 
House School in Montreal where 
some Grade 6 
students are participating in Math 
By Mail. What a great idea! 
 
Here are some comments from the 
students: 
 
>From Sean- 
I thought the ideas in the booklet 
were interesting. I didn't know 
about 
the Game of Life. I had never heard 
of it before. It was fun to learn how 
to play it. 
 
>From Jake- 
I also found the booklet very 
interesting. The questions were fun 
and 
stimulating. I enjoyed doing it! 
 
>From Kai- 
I thought that it was exciting and 
challenging. It's a good activity for 
kids our age to get into math. 
 
>From Sean- 
At first, I didn't think it would be 
that good, but now I like it a lot 
more. I had fun doing it, and I 
found the website interesting. 
 
>From Alexander- 
I really thought that it was a really 
good activity since I didn't like 
putting my time into math.But, they 
showed me that math is better 
when itis put into something like a 
game. Then, I photocopied some of 
theactivities to give to my parents, 
and they really loved them. 

.זה היה שאלון מעניין, אין  



תחת השם  5-הומצא כנראה בהודו במאה הchaturanga 

והתפתחו כללי  " השאה"שם התווסף המלך , עבר לפרס

 .השח והמט

דרך  " עבר"י המוסלמים המשחק "לאחר כיבוש פרס ע

המזרח התיכון וארצות ערב לאירופה ועד תחילת המילניום 

 כבר היה נפוץ ברחבי אירופה ואסיה

 מזמין  ( וקסטיללאון , מלך גליציה)העשירי  אלפונסוהמלך
 Libro de los juegos" ספר המשחקים"את כתיבת 

המשחק שוחק במתכונתו הנוכחית 15-החל מהמאה ה 



Lewis Chessmen 



  אשורר שיר ומלחמה ערוכה"  

 

  קדומה מן ימי קדם נסוכה    

 

  ערוכה מתי שכל ובינה    

 

  .קבועה עלי טורים בשמונה    

 

  ועל כל טור וטור בהם חקוקות    

 

  שמונה מחלקות, עלי לוחות    

 

  והטורים מרובעים רצופים    

 

  .ושתי מחנות עומדים צפופים    

 

  ,כושים בגדוד פשטו ידיהם    

 

  .אדומים יצאו בקרב אחריהם    

 

  ,יבואו בתחילה והרוגלים    

 

  .למלחמה נוכח המסילה    

 
   

  

 

  ,ועתים כי אדום יגבר לכושים    

 

  .ומלכם בקרב הם נחלשים    

 

  ,ארץ בלי אדמה    

 

  מלכיה ושריה    

 

  .הולכים בלי נשמה    

 

  אם המלך שממה    

 
  ".לא תחיה כל נשמה    
 
 אברהם אבן עזרא' ר      
 



Thomas Taverner 1889 Lutz Neweklowsky, 2001 



 





חגב 

זברה 

 איינשטייןשח 

שח גלילי 

 סופגניהשח על 
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born 
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  Still Life 

  Oscillators 

  Gliders 

  Extermination 

  Infinite Life 





The game of life can calculate Prime numbers! 



  Rules 2,3/3 

  Board: Hex, Triangular Life, Penrose Life 

  Dimension: 1,3,4… 







• No “redundant” cells 

• All cells in the outlined region are “born” 



• No “redundant” cells 

• All cells in the outlined region are “born” 

• Three or more live cells in a row cannot produce a single cell 



• No “redundant” cells 

• All cells in the outlined region are “born” 



• No “redundant” cells 

• All cells in the outlined region are “born” 

• All linear shaped regions are possible 



• No “redundant” cells 

• All cells in the outlined region are “born” 



• No “redundant” cells 

• All cells in the outlined region are “born” 



• No “redundant” cells 

• All cells in the outlined region are “born” 



• No “redundant” cells 

• All cells in the outlined region are “born” 



• No “redundant” cells 

• All cells in the outlined region are “born” 

• The letter O is possible but the letter g can be proven to be impossible! 



• No “redundant” cells 

• All cells in the outlined region are “born” 

• The letter O is possible but the letter g can be proven to be impossible! 



• No “redundant” cells 

• All cells in the outlined region “survive” 



• No “redundant” cells 

• All cells in the outlined region “survive” 



• No “redundant” cells 

• All cells in the outlined region “survive” 

• The letters O, M, g and many others can be proven to be impossible! 



• No “redundant” cells 

• All cells in the outlined region “survive” 



• No “redundant” cells 

• All cells in the outlined region “survive” 



P=3 
T≠2,3 
E ≠ 3 

 :יש להקיף כל חייל במטבעות כך ש

 
 מטבעות 3-יוקף בדיוק ב (P)כל חייל •

 (שכנים 8לכל משבצת בלוח יש )שכנים  3או  2( T)לא יהיה לאף מטבע •

 שכנים 3עם ( E)לא תהיה משבצת ריקה •



P=3 
T≠2,3 
E ≠ 2 



P=3 
T≠2,3 
E ≠ 3 

Retrolife 
generalized 
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P=2,3 (p,t) 
T≠2,3 (p,t) 
E ≠ 3 (p,t) 

Retrolife 
generalized 



Retrolife 
generalized 

P=2,3 (p,t) 
T≠2,3 (p,t) 
E ≠ 3 (p,t) 



P=3 
T≠3 
E ≠ 3 

Retrolife 
generalized 

2 player game 
 

T≠4 



Retrolife 
generalized 

2 player game 
 

T≠4 

GO! 
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