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מגדלי המים מצויים בכל ישוב והינם חלק מהוויה היסטורית ותרבותית  

.במדינתנו ובעולם כולו

ולזהות  גאומטריתניתן להתבונן בהן בעין , תפקידם כמקור מיםמלבד 

.ומגווניםרבים צורות וגופים ביניהם 
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כפר יהושע

אלוני אבא

מזכרת בתיה

זיכרון יעקב

פולין

גלילים
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מנשיה זבדה

כווית

בליטשטייןאבי  -הרצליהסקוטלנד

חרוטים
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קיבוץ מרחביה

א"החשמל ת' רח

נהלל

מנסרות
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אטלנטה

כווית
כדורים
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תקומה

אירלנד

פאונים  
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נתיבות

בית לחם הגלילית

רמת ישי

ושאינם פאונים

3.7.2013, הכנס הארצי של החינוך המתמטי



עשוי להוות גשר בין ההיבטים , סיור למגדל המים בכל ישוב

לבין ידע תיאורטי שנרכש במהלך שנות , תרבותיים והיסטוריים

: הלימודים בכיתות היסוד

, במבנה גאומטריותזיהוי צורות 

שיום הגופים,  שיום הצורות

חידוד הגדרות

חישובי שטח 

חישובי נפח הגופים 

. הצעות הנוגעות לעיצוב ותכנון מגדלי מים... ואף
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:ההיסטורי/הקשר התרבותי

?למה משמש מגדל המים

?באיזו שנה הוקם

?לפני כמה שנים

:הגאומטריהקשר 

הפאון -זיהוי המבנה 

מנסרה משושה משוכללת:          שם הפאון

משושה משוכלל:    מצולע הבסיס

מלבנים חופפים 6: פאות המעטפת
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אומדן

?אורכי הצלעות של בסיס המגדל

?גובה המגדל

?נפח המגדל

?באילו יחידות? איך מודדים נפח

?מה המשמעות של קוב מים

יום-רלוונטיות לחיי יום
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?איך נחשב את נפח המנסרה

...כשנבחן את ההצעות

?איך נחשב את שטח המשושה המשוכלל
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5
.2

 
'מ

h= ' מ 1.5

חישוב שטח המשושה  

באמצעות חישוב שטח המלבן 

ושטח שני המשולשים      

5
.2

 
'מ

h= ' מ 1.5

'מ 3

? לאילו נתונים אנו נדרשים
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h= ' מ 2.6

b= ' מ 6

a= ' מ 3
                                                                                                                                  

חישוב שטח המשושה  

באמצעות חישוב שטח 

: טרפז 

המשושה מכיל שני טרפזים 

חופפים         

? לאילו נתונים אנו נדרשים
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חישוב שטח המשושה  

באמצעות חישוב שטח 

המשושה מכיל  : מעוין

שלושה מעוינים חופפים

',  מ 3: אורך אלכסון א

'מ 5.2: אורך אלכסון ב

על פי חישוב שטח ....  או

?מקבילית

? לאילו נתונים אנו נדרשים

h= ' מ 2.6
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a= ' מ 3

h= ' מ 2.6

      

a= ' מ 3
חישוב שטח המשושה  

באמצעות חישוב שטח 

המשושה : משולשים

מכיל שישה משולשים 

שווי צלעות חופפים

? לאילו נתונים אנו נדרשים
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h= ' מ 1.5

5
.2

 
'מ

h= ' מ 4.5

חישוב שטח המשושה  

באמצעות חישוב שטח 

מכיל  המשושה : משולשים

 3 -משולש שווה צלעות ו

שוקיים  שווי משולשים 

חופפיםקהי זווית 

? לאילו נתונים אנו נדרשים

 2 -ואפשר גם דלתון ו

שוקיים שווי משולשים 

...  קהי זווית חופפים

....וגם

3.7.2013, הכנס הארצי של החינוך המתמטי
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המעטפתציורי קיר לפאות להציע         

,מגדל מים שבסיסו זהה למגדל המים הקייםלתכנן    
?  יהיה גובההמה ...   פירמידה משושהאך צורתו                    

אינסוף  )מנסרות מרובעות בעלת נפח זהה להציע                    
(מרובעות בעלות נפח זההמנסרות                     

לנפחהשווה בנפחו , פאון או גוף הנדסי אחרלהציע                    

.  מגדל המים הקיים                    
  

שטח פנים של המנסרות בעלות נפח  לחשב 
(?גדול ביותר/למי שטח פנים קטן)זהה                   
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למדנו הנדסה באופן  

זה ממש כיף , מוחשי

ללמוד ככה

זה היה יפה לראות 

בכמה דרכים אפשר 

לחשב שטח של 

משושה 

זה הרבה יותר מעניין  

אבל , ללמוד בחוץ

כדאי שזה יהיה  

בקבוצות קטנות

השתמשנו בידע שלנו 

כדי לחשב משהו 

מהחיים

למדנו על שטחים 

ונפחים אבל גם על  

מגדלי מים ועל  

התפקיד שלהם וזה  

מעניין

, גם חשבנו וגם חישבנו

כל אחד חישב בדרך 

שלו והגענו לאותה  

תשובה 
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