
 

 

 

פירושו הזדמנויות  דיפרנציאלית ,  לפיכך,  שוויון  התאמה 

ולצרכים  למאפיינים  ההוראה  ודרכי  הלימוד  תוכני  של 

ותלמיד תלמיד  כל  של  את ,  האישיים  למצות  שיוכל  כדי 

 .היכולת שלו בצורה הטובה ביותר

בית " תוך  תכניות  מעדיפים  ממורים  יותר  מנהלים 

מצטיינים לטיפוח  בכוחות ,  ספריות  מאמינים  לא  אך 

. שיהיו מסוגלים לבצע זאת,  הפנימיים שיש בבית ספרם

בית  חוץ  תכניות  מעדיפים  רבים  מורים  לעומתם 

שבועי:  כמו,  ספריות העשרה  אחר ,  יום  בשעות  חוגים 

גם הם מבססים עמדתם על חוסר האמון .  הצהריים ועוד

המורים   של  לתלמידים "  הרגילים"ביכולתם  מענה  לתת 

של ".  אלו עמדות  שבדק  ממחקר  עלו  אלה  ממצאים 

מחוננים  לטיפוח  שונות  תכניות  כלפי  ומורים  מנהלים 

החינוך ).  1999,  חדד( משרד  של  המגמה  שינוי  עם 

מצטיינים   לתלמידים  גם  מענה  לתת  רק   –והרצון  ולא 

קמו מסגרות להכשרת מורים לטיפוח מצוינות   -מחוננים  

מענה ,  במכללות למתן  מסגרות  הוקמו  ובעקבותיהן 

הספר הוא.  בבתי  השינוי  ממוקדי  ממיקוד  :  אחד 

הספר לבית  מחוץ  מענה  למתן  למיקוד ,  מאמצים 

 ). 2007, ח"משה(לתוך בית הספר , מאמצים פנימה

להעדפותיהם  מענה  לתת  יכול  המאמצים  במיקוד  שינוי 

המנהלים יהוו  .  של  למורים  הכשרה  מסגרות  הקמת 

מענה לחששות המורים ולחוסר האמון שלהם ביכולתם 

מצטיינים השתלמויות ,  בנוסף.  לטפח  התקיימו 

לטיפוח  שונות  לתכניות  המורים   נחשפו  במסגרתן 

במתמטיקה,  מצוינות מצטיינים  תלמידים  כמו ,  ולטיפוח 

משתתפים  ואינם  האם  בכיתות  הנשארים  למחוננים  גם 

 . במסגרות ייחודיות

הפנייתם   היא  תלמידים זו  אוכלוסיית  דרך אחת לטיפוח 

 לעזור לתלמידים אחרים בעבודתם  

 

בעבודתם   אחרים  לתלמידים   לעזור 

)Wienbrenner, 2001  .(היתרונות ,  אולם למרות 

לאחרים עזרה  במתן  שיש   (Cohen, 1982)הברורים 

דרישה  באמצעות  מחוננים  תלמידים  לאתגר  עדיף  הרי 

לבצע מטלות שיש בהן תהליכי חשיבה מתמטיים מסדר 

יישום כישורי חישוב בתוך בעיות מחיי :  כגון,  גבוה יותר

ו,  יום-היום בעיות  חדשה"העלאת  מתמטיקה  ” יצירת 

(Sheffield, 2003). 

תכניות לטיפוח מצוינות פועלות בשלושה ממדים 

 ):לא כל תכנית פועלת בשלושתם(עיקריים 

חשיבה ,  העשרה .1 לפיתוח  פעילויות  הכוללת 

בתכנית  נכללים   שאינם   בנושאים  מתמטית 

 .הלימודים הרשמית של משרד החינוך

הלימודים ,  העמקה  .2 מתכנית  בנושאים  המתמקדת 

חידוד :  כגון,  במתמטיקה תוך הצבת אתגרים רבים

מתמטיות דקויות  של  פתרון ,  ההבנה  דרכי  שילוב 

על ,  רבות שגרתיות  לא  מבט  לנקודות  והתייחסות 

 . חומר הלימוד

המתבטאת בהגברת קצב הלימוד בהתאם ,  האצה .3

  .ליכולתם הגבוהה של התלמידים

ואוליבר  ,  ווילקינס תכנית ,  )2006(ווילקינס  הציגו 

לבניית   מתמטי"מסגרת  חקר  תלמידים "  מרכז  עבור 

במתמטיקה בשני ,  מצטיינים   בעיקר  פועלים  בה 

העשרה:  ממדים של  וממד  העמקה  של  אשר ,  ממד 

  .ניתנים ליישום במסגרת הכיתה הרגילה

ביה מורת  על  להקל  התכנית  לספק "מטרת  היסודי  ס 

ברמה  הפועלים  תלמידים  עבור  מאתגרות  פעילויות 

בכיתתם מהנלמד  יותר  גבוהה  שיהיה ,  מתמטית  מבלי 

  .צורך לתכנן עבורם בכל יום שיעור נפרד

  מרכז חקר מתמטי -תשע ְּבריבוע 
 דורית פטקין, נעמי חדד, לילך הוכמן 

 ) הרבי מקוצק" (אין לך דבר בלתי שווה כטיפול שווה בבלתי שווים"
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במקום  במתמטיקה  בתהליכים  מתמקדות  הפעילויות 

חישוב במקום  ,  ביכולות  עומק  להעניק  ניסיון  מתוך 

יעבדו .  רוחב המצטיינים  שהתלמידים  היא  הציפייה 

המתמטי   החקר  מרכז  חצי)  מ"מח(בפעילויות  -באופן 

יהיה  ,  עצמאי המורה  ללמדלהנחות  ושתפקיד  . במקום 

לכל  נגיש  היותו  הוא  המתמטי  החקר  מרכז  של  יתרונו 

המצטיינים לתלמידים  רק  ולא  מאפשר .  התלמידים  הוא 

להשתמש  ורצון  יכולת  שמרגיש  מי  לכל  מענה  מתן 

 .במרכז זה

 

הבנוי  למידה  מרכז  זהו 

של   בנושא   (3×3)מדורים  תשעה  מלוח  העוסקים 

 .אותו לומדת הכיתה באותה תקופה, מתמטי אחד

לכל  להעתיקו  שניתן  מסוים  דגם  מתמטי  חקר  למרכז 

 :והוא, נושא מתמטי

ארבעה מדורים המיועדים להרחיב את המתמטיקה  •

ידי קישור המתמטיקה -מעבר לתכנית הלימודים על

 .ושילובה עם תחומי דעת נוספים

לפתח   • נועדו  אחרים  פעילויות  מדורי  ארבעה 

בעיות פתרון  וכישורי  לוגית  יוצרים ,  חשיבה  והם 

בתוצרים  ולא  בתהליכים  להתמקד  הזדמנויות 

 ).העמקה(

איסוף  • על  המבוסס  פרויקט  הינו  התשיעי  המדור 

נתונים.  נתונים אוספים  התלמידים  זה  , במוקד 

מתמטי באופן  אותם  דגמים ,  מייצגים  מחפשים 

 .וחוקיות בנתונים ועוד

אינטר,  )2004(גזית   ששילובים  דיסציפלינריים -מציין 

למתמטיקה המתחברים  שונים  מדעים  יכולים ,  של 

המתמטיקה שילוב ,  כמו כן.  להאיר את היופי שבמקצוע 

בתולדות ,  אישים מיוחדים  ואירועים  תהליכים 

חשיבה,  המתמטיקה אתגרי  ושעשועי ,  שילוב  חידות 

 .מתמטיקה הם אמצעים להשגת עניין במתמטיקה

מיועדות לתלמידי כיתה ,  הפעילויות במרכז המוצג להלן 

, כמו כן .  הלומדים את נושא המספרים הראשוניים ,  ד 

בנושא  העשרה והעמקה  מרכז  לשמש  הוא יכול 

 מספרים 

 . שכבר למדו את הנושא, ראשוניים לתלמידי כיתה ה

 

.  חיפוש רעיונות ומידע בספרים ואתרים שונים :  שלב א 

נושא  ספרות  על  התכנים  ביסוס  היה  , הרציונאל 

בתכנית  ימים  הקי ניים  ו הרעי לדגשים  וקישורם 

 . הלימודים

בשלב זה מופו הפעילויות   -מיון והתאמה  :  שלב ב 

  .והותאמו לכל מדור

  .עיבוד החומר והתאמתו לאוכלוסיית היעד: שלב ג
בסוף התהליך נבנה מרכז העוסק במספרים ראשוניים 

  .בהיבטים שונים

 

שנבנו  המתמטי  החקר  ממרכזי  לאחד  דוגמה  להלן 

 .כתוצר של השתלמות מורים
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 ?”מרכז חקר מתמטי“מהו 

 שלבים בתהליך בניית מרכז החקר המתמטי
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הראשון אתגרעוסק    המדור  קשר היוצרת    במשימת 
למדעים המתמטיקה  "בין  אותנו .  מקיפות  עבר  מכל 

ואין ,  דוגמאות  למכביר של חוקי טבע וחוקים מתמטיים

שימוש בהן  עושים  אינטר.  אנו  דיסציפלינריים -שילובים 

למתמטיקה המתחברים  שונים  מדעים  יכולים ,  של 

). 2004,  גזית" (להאיר את היופי שבמקצוע המתמטיקה

מלאכותית שאינה  משימה  נכתבה  זה  רעיון  בסיס  , על 

מתמטית בעין  המדעים  את  של .  הבוחנת  שילוב  נעשה 

רלוונטי המדעים ,  חומר  בנושא  נפרד  באופן  הנלמד 

-כדי ליצור אותו שילוב אינטר,  ובנושא המתמטי הנבחר

ולחפש .  דיסציפלינארי לחקור  הלומד  נדרש  זו  במשימה 

על פרחים  ולקטלג  שונים  במקורות  קטלוג  -מידע  פי 

הוא   –"  מתמטי" שלהם  הכותרת  עלי  שמספר  פרחים 

 . מספר ראשוני
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על  :שילוב מתמטיקה ומדעים. א
 פרחים ומספרים ראשוניים

הקשר בין תחומים שונים . ב
 במתמטיקה

 מתמטיקה ומדעי החברה. ג

חיפוש פרחים בעלי מספר  .1

 ראשוני של עלי כותרת

פי -הכנה של הנפה על .2

 ”פרחים ראשוניים”ארטוסתנס מ

הקשר בין מדידות שטח ופעולות כפל 

לבין מספרים ראשוניים ומספרים 

 פריקים

מספרים ראשוניים והמשמעות 

, בתרבות, שמייחסים להם בדת

 יום-באמונה ובחיי היום

עיבוד נתונים וקישורם להיבטים . ה משחקים מתמטיים. ד
 היסטוריים

 בעיות לוגיות. ו

 המירוץ לפינה .1

 חמש בשורה .2

 מספרים ראשוניים .3

 )כרטיסיות(ומספרים פריקים 

 נפת ארטוסתנס. 1

 פעילות תרגול. 2

שש חידות בנושאים מתמטיים שונים 

 ובמספרים ראשוניים

 האנשים מאחורי המתמטיקה. ט פתרון בעיות. ח פרוייקט בנייה. ז

שש פעילויות חקר וגילוי במספרים  על גופים ומספרים ראשוניים

 ראשוניים

 בישב’צ’ פאפנוטי לבוביץ

 מידע -מספרים מיוחדים  ”מרכז החקר המתמטי”תשעת המדורים ב
תכונות  "  מיוחדים"מספרים   להם  שיש  מספרים  הם 
 . מיוחדות
הראשוניים,  לדוגמה המשוכללים,  המספרים  , המספרים 

 .והמספרים המשולשים, המספרים הריבועיים
לצורך אבטחת "   מיוחדים"כיום נעשה שימוש  במספרים  

 .כדי להצפין מידע ולשמור על סודיות, מחשבים
 על פרחים ומספרים ראשוניים

אפשר  להשתמש במספרים ראשוניים כדוגמה למספרים 
 .ולבדוק היכן הם מופיעים בטבע, מיוחדים

 :השאלה אותה עליכם לחקור היא
 øôñî àåä íäìù úøúåëä éìò øôñîù íéçøô ùé íàä

éðåùàø  
או  בסביבתכם  לחפש  עליכם  זו  שאלה  על  לענות  כדי 

שונים פרחים  על  מידע  בהן ,  באינטרנט  תמונות  ולהציג 
 . ניתן למנות  את עלי הכותרת

חבריכם עם  מספר ,  בדקו  בעלי  פרחים  מצאו  הם  האם 
גיליתם לא  שאתם  כותרת  כן?  עלי  אותם ,  אם  הוסיפו 

 .לרשימה שמצאתם
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השני שטח   המדור  מדידות  לבין  כפל  בין  בקשר  עוסק 

 .ומספרים ראשוניים

השני(הפעילות   במדור  שלישית  לאחר )  פעילות  ניתנת 

שטחים  בעלי  מלבנים  בבניית  התנסו  שהתלמידים 

לגבי ,  שונים להכללה  להגיע  אמורים  הם  זו  ובפעילות 

 .ממדי צלעותיהם של מלבנים ששטחם מספר ראשוני

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : דוגמה לתוצר
 13תעודת זהות למספר הראשוני 

 . הוא המספר הראשוני השישי 13המספר 

 . 11לפניו נמצא המספר הראשוני 

 .17אחריו נמצא המספר הראשוני 

 :משמעויות שונות ביהדות

הגיל בו ,  מצווה -מסמל ביהדות את גיל הבר   13המספר  

הוא מספר בעל .  הבנים עוברים מילדות לבגרות 

שלוש עשרה מידות הרחמים :  כגון ,  משמעויות חיוביות 

 . שלושה עשר עיקרי האמונה, של אלוהים

 :משמעויות שונות בנצרות

הסועדים   13,  לדוגמה .  מספר בעל משמעויות שליליות 

 .בסעודה האחרונה של ישו

 :13היבט מתמטי המיוחד למספר 

סדרת מספרים שבה ( י  ' הוא אחד ממספרי פיבונצ   13

כל אחד מאיברי הסדרה מתקבל מסכום שני האיברים 

 .0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13: דוגמה). הקודמים לו
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  קשר חם
 מה הקשר בין ממדי הצלעות לבין המספרים שנחקרו  -

 ?20עד  0 -מ 

 האם קיים קשר בין מספרים אלו לבין מספר המלבנים -

 ?הבנויים עבור כל אחד מהם

 ? ידי מלבן אחד-האם קיימים מספרים המיוצגים רק על -

 ?מה משותף למלבנים אלו? אם כן אילו

 ?מה משותף למספרים האלו -

 . תארו את תכונותיהם של מספרים אלו -

 . תארו את תכונותיהם של המספרים הנותרים -

המתאימים  20 -דוגמאות למספרים גדולים מ 3תנו  -

 .לקבוצת המספרים הראשונה

המתאימים  20 -דוגמאות למספרים גדולים מ 3תנו  -

 . לקבוצת המספרים השנייה

האם הצלחתם להוכיח את תשובותיכם ללא אמצעי  -

 . תארו את הדרך, אם כן? המחשה

 .ובדקו את תשובותיכם 3התבוננו בכרטיס פתרון פעילות 

פעילות אינטגרטיבית עם “הרעיונות מבוססים על המאמר 

, "2000מספר חזק "של  9’ בגיליון מס” מספרים ראשוניים

 )קישור למאמר. (2005מרץ 

עוסק בחיבור של המתמטיקה לחיי   המדור השלישי 

. דגש מרכזי נוסף המצוי בתכנית הלימודים ,  יום -היום 

במדור נבחנים היבטים שונים המרכיבים את המציאות 

כאשר ,  דתיים וחברתיים ,  היבטים תרבותיים ,  סביבנו 

המשלבת שימוש ,  התלמיד נדרש לבצע משימת חקר 

 .בכלי מידע שונים ומגוונים

, מספרים ראשוניים והמשמעות שמייחסים להם בדת
.יום-באמונה ובחיי היום, בתרבות  

 .מספרים ראשוניים 3בחרו 

 .חפשו משמעויות שונות המיוחסות להם

 .הציגו היבט מתמטי אחד המיוחד להם

הכינו לכל מספר תעודת זהות המתארת את מה 

 . שגיליתם

חבריכם היבטים נוספים,  השוו עם  שלבו בין ?  האם מצאו 

 . תעודות הזהות והרחיבו את המידע על המספר
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העוסקים   הרביעי  המדור מתמטיים  משחקים  מכיל 

ראשוניים ותרגול .  במספרים  הנאה  משלבת  זו  פעילות 

הנלמד החומר  מהנה,  של  שיתופית  למידה  , ומאפשרת 

עבודה,  חווייתית דפי  באמצעות  מתרגול  , השונה 

 .הנעשה לרוב בכיתה

המתמטיקה    החמישי  המדור לתולדות   -מחבר 

המתמטיקה של  מההיסטוריה  ורעיונות  תוך ,  לפעילויות 

הפעילויות שמאחורי  לאנשים  זה .  קישור  במדור 

החשיבה  תהליך  אחר  להתחקות  ללומד  מתאפשר 

לרעיון עקיפה,  וללמוד,  שהוביל  לחקר ,  בצורה  דרכים 

האמצעים .  המתמטיקה אחד  היא  זה  מסוג  פעילות 

במתמטיקה   עניין  ההתנסות ).  2004,  גזית(להשגת 

ל להיכנס  ללומד  מאפשרת  זה  של  "  נעליו"במדור 

שהובילה  החקר  פעילות  אחר  מקרוב  ולעקוב  החוקר 

, נפת ארטוסתנסבמרכז שנבנה מכיר הלומד את  .  לגילוי

נוספים מתמטיקאים  גולדבך,  וכן  , המפורסם,  וביניהם 

היתר גולדבך"בשל  ,  בין  בחקר ,  "השערת  שעסקה 

הראשוניים המרכז.  המספרים  יצירת  בחרה ,  במסגרת 

 .קבוצת המורות להתמקד במתמטיקאי ארטוסתנס

מתמטיים   השישי  המדור בנושאים  חידות  בשש  עוסק 

ראשוניים ובמספרים   אצל ,  1976(משלר  .  שונים 

רואה אני בעיסוק בחידות : "כתב,  )378'  עמ,  2004גזית  

אין כמו חידות ...  חלק אינטגראלי של לימוד המתמטיקה

היצירה כושר  וההתלהבות,  לפיתוח  ...". ההבנה 

החידות  את  לשלב  דרך  היא  זה  במדור  הפעילות 

ראשוניים .  בלמידה במספרים  עוסקות  החידות 

מצולעים ,  פתרון תרגיל במאונך,  שעון(בהקשרים שונים  

בתכנים מתמטיים נוספים ,  )ועוד ולכן הן מזמנות עיסוק 

חידה ,  לדוגמה.  בדרך חווייתית ושונה המעוררת למידה

 .1מספר 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שונים   השביעי  המדור גופים  של  בבחינה   עוסק 

ראשוניים מספרים  של  הנדרשות .  בהקשר  המיומנויות 

מרחבית:  הן האפשרויות,  ראייה  כל  מתן ,  מיצוי 

במושגים ,  דוגמאות שימוש  תוך  מתמטי  הסבר  והצגת 

הלומדים.  מתאימים את  מחייבת  זה  מסוג  : פעילות 

גבוה מסדר  בחשיבה  מתמטית ,  להשתמש  ובשפה 

מתאים בהקשר  נכונים  חשבוניים  כלל .  ומושגים 

תכנית  של  רעיוניים  בהדגשים  עוסקות  הפעילויות 

במתמטיקה שגרתיות .  הלימודים  אינן  אלה  פעילויות 

פעילויות מסוג זה לפגוש  לכן ,  והתלמידים אינם מרבים 

לפתרון מראש  ידוע  מתכון  להם  גזית .  אין  שציין   כפי 

, לא ידוע,  חידת הגיון מציגה ללומד מצב חדש,  )2004(

אתגר   לו  ומציבה  חושיו  ואת  דמיונו  את    –המגרה 

 .להצליח לפותרה

 

 "ראשוני"שעון  – 1חידה מספר 
והחליפו את , השאירו שש שעות על השעון ללא שינוי

כך שהסכום של כל זוג שעות , מקומן של השעות הנותרות

  .סמוכות יהיה מספר ראשוני

 

 

 

 : מקור החידה

http://shayfam.com/David/puzzles/puzzle1u.htm 
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 פתרון בעיות וגילויים במספרים ראשוניים
 פעילות א

הראשוניים -מצאו את כל המספרים הדו  , ספרתיים 

 גם המספר ,  שכאשר הופכים את סדר הספרות שלהם 

 . ספרתי החדש המתקבל הוא ראשוני-הדו

 .תארו את שלבי עבודתכם

 : רמז

ספרות זוגיות לא יכולות להיות חלק מהמספר אותו אנו 

 ? מדוע –מחפשים 

 ? מדוע –אינו אפשרי  5המספר 

 .בדקו את תשובותיכם בסוף התהליך

מה נעשה עם מספרים “ הרעיונות לקוחים מתוך המאמר  

מספר חזק " של    7גיליון מספר  ”  ? ראשוניים בכיתה 

 )קישור למאמר. (2004מרץ , "2000

מעולם התשיעי    המדור באישים  עוסק  והאחרון 

מהמתמטיקאים .  המתמטיקה באחד  עוסק  זה  מדור 

הראשוניים המספרים  את  רבות  פאפנוטי ,  שחקר 

חייו.  בישב'צ'  לבוביץ לקורות  נחשפים  , הלומדים 

 . ומשימתם היא לחקור ולבחון את הנוסחה אליה הגיע

 על גופים ומספרים ראשוניים
 "ראשונית"בניית פירמידה משולשת 

 : חומרים לפעילות
 ,פירמידה משולשת

 ארבע מדבקות עליהן רשומים המספרים הטבעיים 
 . כל מספר מופיע בדיוק פעם אחת, 4עד  1-מ

 . דף לכתיבת התשובות
 :ההוראה

יצירת פירמידה משולשת בה סכום כל  שני קדקודים 
 . סמוכים הנו מספר ראשוני

 :הפעילות
בוחרים את אחת המדבקות ומדביקים אותה על אחד 

בוחרים קדקוד .  הקדקודים של הפירמידה המשולשת 
בתנאי שסכום ,  ומדביקים עליו מדבקה נוספת "  פנוי " 

. המספרים המתאימים לקדקודים אלו הינו מספר ראשוני 
בדרך זו ממשיכים עד שלא ניתן יותר לבצע מהלכים 

 . שיובילו לסכום ראשוני
 :שאלות

 ?בכמה מדבקות ניתן להשתמש. 1
ציינו את כל ,  אם כן ?  האם קיימת יותר מאפשרות אחת .  2

הסבירו תשובתכם תוך שימוש נכון .  האפשרויות 
 .במושגים מתמטיים

 -קובייה ראשונית  “ הפעילות נבנתה על סמך המאמר  
מספר חזק " של    6’  מתוך גיליון מס ”  משחק מתמטי 

 )קישור למאמר. (2003ספטמבר , "2000

וגילוי   השמיני  המדור חקר  בעיות  בפתרון  עוסק 

ראשוניים פויה  .  במספרים  שציין  גזית ,  1961(כפי  אצל 

בפעולות ,  )2004 תלמידיו  את  מתרגל  המורה  אם 

התעניינותם,  שגרה את  מדכא  הוא  את ,  הרי  מעכב 

לימודיות הזדמנויות  ומחמיץ  מחשבתם  אך .  התפתחות 

בעיות  להם  ומציג  סקרנותם  את  מגרה  המורה  אם 

הרי הוא נוטע בהם טעם וחיבה ,  בתחום הישג תפיסתם

עצמאית לכך,  למחשבה  כלים  רכישת  כדי  . תוך 

להגיע  הלומדים  את  מובילות  זה  במדור  הפעילויות 

בהקשרים  וחוקיות  הכללה  למציאת  עצמם  בכוחות 

וזאת כתוצאה מהדרישה ,  שונים של מספרים ראשוניים

החשיבה תהליכי  כל  את  להסביר  , לדוגמה.  מהם 

 .מתוך מגוון הפעילות במדור, פעילות א
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 בישב'צ' פאפנוטי לבוביץ 

בהיותו קטן נהג להמציא משחקים .  ברוסיה   16/5/1821  -בישב נולד ב ' צ '  פאפנוטי לבוביץ 

מספרים שכשהיה יוצא .  בתחילה עם אמו ובת דודתו , למד בבית, בצעירותו. ומתקנים שונים

וכך להמציא לעצמו ,  לסדר אותן בצורות שונות ,  לשחק היה נוהג לאסוף אבנים קטנות 

מאוחר יותר עברה המשפחה למוסקבה והוא למד אצל מורה פרטי בשם . תרגילים מעניינים

הוא החל ללמוד באוניברסיטה ועסק .  אחד המורים הטובים ביותר למתמטיקה במוסקבה ,  פיגורלסקי 

והחל ללמד ,  קיבל את התואר דוקטור ,  לאחר שכתב תזה בנושא תורת המספרים .  בחקר המתמטיקה 

והיה צורך לבוא לפני ,  תלמידיו סיפרו ששיעוריו היו מעניינים ביותר .  באוניברסיטה של סנט פטרסבורג 

הוא ,  מכיוון שידע שפות זרות .  השיעור לתפוס מקום מכיוון שתמיד היה האודיטוריום מלא עד אפס מקום 

הוא נבחר להיות חבר האקדמיה .  יצר קשר עם אנשי מדע מארצות שונות והחליף עמם רעיונות ודעות 

גם לאחר שפרש מעבודתו ,  עד ימיו האחרונים .  ולחבר בחברה המלכותית הבריטית ,  הצרפתית למדעים 

 . 1894בשנת  73הוא נפטר בגיל . נהג לערוך מחקרים ולכתוב מאמרים בנושא המתמטיקה, באוניברסיטה

הוא .  ונושאים רבים נוספים ,  בישב עסקו בהיבטים שונים של תורת ההסתברות ' חלק גדול ממחקריו של צ 

 . בנה מכונות שונות ותרם רבות להתקדמות המדע

שנה חוקרים מתמטיקאים   2000  -למעלה מ .  אחד הנושאים החשובים שחקר היו המספרים הראשוניים 

המספרים הראשוניים .  ומנסים לגלות את סודותיהם ,  את המספרים הראשוניים הנתפסים כמסתוריים 

באמצעותם ניתן לבנות מספרים שלמים ואילו .  ב את השפה " משרתים את המתמטיקה כמו אותיות הא 

וקשה לבדוק ,  עד היום לא ידועה נוסחה לבניית כל המספרים הראשוניים .   אותם עצמם לא ניתן לבנות 

המשימה הופכת לבלתי ,  ככל שהמספר הנבדק גדול יותר .  מספרים ראשוניים במיוחד במספרים הגדולים 

 . עד כדי כך שגם מחשבי על לא יכולים לבצע אותה, אפשרית

, 2  -לבין אותו מספר המוכפל ב )  1  -הגדול מ  (   nבישב היה הראשון אשר הוכיח כי בין כל מספר שלם  ' צ 

n2  , יודעים שהוא ,  ובדרך זו גם אם לא מגלים מיהו המספר הראשוני ,  קיים מספר ראשוני אחד לפחות

קיים המספר   6  -ל   3בין    n=3כאשר  .  3קיים המספר הראשוני    4  -ל   2בין  ח   2=כאשר :  לדוגמה .  קיים 

 . 5הראשוני 

 . 200בישב עד למספר 'בדקו את נכונותה של הנוסחה של צ: משימה

 . כתבו את חישוביכם. ניתן להיעזר במחשבון. נסו לבדוק גם על מספרים גדולים

 .2005מרץ  ,  " 2000מספר חזק  " של    9’  מתוך גליון מס ”  בישב ’ צ ’  פאפנוטי לבוביץ “ מעובד מהמאמר  

 )קישור למאמר(
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חשוב לציין שחלק גדול מהפעילויות והרעיונות במדורים 

קיימות,  השונים פעילויות  של  עיבודים  עם .  הנם  יחד 

המידע,  זאת בריכוז  הוא  המרכז  של   במגוון ,  ייחודו 

מציע שהוא  הלומדים ,  הרב  לגיל  הפעילויות  ובהתאמת 

בו העוסקת  בנוי .  והאוכלוסייה  שהמרכז  העובדה 

של  ההבנה  את  מחזקת  שונים  מדורים  מתשעה 

ומגוונות,  הלומדים רבות  פנים  והמרכז ,  שלמתמטיקה 

מלמד ופורס בפניהם את גווניו הרבים של תחום מעניין 

 . זה

על נכתבו  המרכז   מטרי-חומרי  סמדר  ריווט ,  ידי  אתי 

הוכמן בהשתלמות,  ולילך  סיכום   כמטלת 

מצטיינים"  לתלמידים  בשנת ,  "מתמטיקה  שהתקיימה 

פסג"תשס במרכז  חדרה"ט  סיפקה .  ה  זה  מרכז  הכנת 

עבור  משימות  לפתח  מסוגלים  שמורים  לכך  עדות 

בכיתותיהם והמחוננים  המצטיינים  ולספק ,  התלמידים 

על  העונות  ומאתגרות  מעניינות  למידה  מסגרות  להם 

  .צורכיהם
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 :על כותבות המאמר

 

 לילך הוכמן

רכזת המתמטיקה וראש הבית הצעיר 

של המועצה האזורית "  רעות " ס  " בביה 

שימשה כמדריכה למתמטיקה .  מנשה 

שנים  במשך מספר  חיפה  . במחוז 

 .לומדת בקורס להכשרת מנהלים

 

 ר דורית פטקין”ד
 סמינר  במכללת  מתמטי  לחינוך  מרצה

 מורים  מדריכה,  אביב-בתל  הקיבוצים

 עשיר  ניסיון  בעלת.  הוראה  ופרחי

 בטעויות  ובטיפול  ,הוראה  בדרכי

 תלמידים  של  מוטעות  ובתפיסות

  .במתמטיקה

 נעמי חדד
מחוז   -מדריכה מחוזית למתמטיקה  

מצטיינים .  חיפה  לתלמידים  מורה 

לדידקטיקה ,  במתמטיקה  ומרצה 

 .אורנים -במכללה האקדמית לחינוך 

 mobi.wapedia://http/: מקור התמונה
 הנפה של ארתוסטנס: ערך

בין   הראשוניים  המספרים  כל   120  -ל    2מציאת 

  באמצעות הנפה של ארטוסתנס
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