
 בעיית
 הצפרדעים,

 איפה כאן
 המתמטיקה?
 4צפרדעים ) 8 -ל אם נוסחה זו תתאים גם

 בכל צד(:
44  =8  +66 ( =4  +4)×4 . 

  .ראיתי שזה "עובד" ורשמתי זאת בטבלה
 

 מספר צפרדעים זהה בשני הצדדים - 1 טבלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בשלב הבא חיפשתי חוקיות במצבים בהם 

מספר הצפרדעים בכל צד שונה. התחלתי 

. n,(n+1) ממצב של מספרים עוקבים, כלומר:

 הגעתי להכללה הבאה:במקרה זה 

n+(n+1)
2

n או 
2
+3n+1,  4ורשמתי בטבלה. 

 

מספר צפרדעים שונה בכל צד  - 2טבלה 

 )מספרים עוקבים(

 

 

 

 

 

 

כשההפרש בין מספר הצפרדעים בשתי 

תתאים , (n, n+2) 4 -הקבוצות שווה ל

(n+2)הנוסחה: 
2
 .3כמו בטבלה , 2-

 

פורסמה  ,42בגיליון מדור פותרי הבעיות ב

בעיית הצפרדעים וציבור הקוראים הוזמן 

ולנסות לגלות את החוקיות  ,"לשחק"

המקשרת בין מספר הצפרדעים למספר 

הנדרש כדי להעבירן  ,המהלכים המינימלי

 מצד אחד לצד הנגדי.

 

שבעה קוראים שיתפו אותנו בתהליך ובפתרון 

להלן אנו מביאים את הדרכים  .אליו הגיעו

 ידי הפותרים.-על הפתרונות שהוצעוו

תמי שור, מורה בחטיבת הביניים, נגשה 

לפתרון הבעיה, תוך שהיא מבצעת באופן 

מוחשי את מהלך ההעברות, ובהמשך נעזרה 

בקישור למשחק. באמצעות טבלה היא ארגנה 

את הנתונים והגיעה להכללות. כל כלל, העלה 

שאלה נוספת, והיא המשיכה את תהליך 

הלך החקר. כך היא מתארת את מ

 ההתמודדות שלה עם הבעיה:

התחלתי לשחק עם הצפרדעים, הזזתי, "

הקפצתי, ולבסוף הגעתי לאסטרטגיה 

שהבטיחה שלא בזבזתי מהלכים. בשלבים 

הבאים, עברתי באמצעות הקישור למשחק 

אינטראקטיבי שסופר את הצעדים. התחלתי 

 3צפרדעים ירוקות מול  3צפרדעים ) 6 -מ

צוע המעברים, צפרדעים שחורות(. לשם בי

מהלכים. בשלב הבא, בדקתי את  65נדרשו 

 4צפרדעים ) 4 -מספר המהלכים הנדרש ל

מהלכים.  8 -שחורות(, והגעתי ל 4ירוקות מול 

צפרדעים  4באותו אופן גיליתי שאם תהיינה 

 3 -)אחת ירוקה ואחת שחורה(, אזדקק ל

מהלכים. חיפשתי אחר חוקיות וראיתי שאם 

ד זהה, מתאימה מספר הצפרדעים בכל צ

nאו  n(n+2) הנוסחה הבאה:
2
+2n בדקתי . 
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 פותרי הבעיות

 
 
 

זמיר-חנה לב  
 

http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/mispar_chazak/20/frogs.pdf


 מספר צפרדעים שונה בכל צד - 3טבלה 

 צפרדעים( 4)הפרש של 

 

 

 

 

 

 

 

 

שניתן נהניתי מתהליך החקר, אך נראה לי 

למצוא נוסחה אחת שתתאים לכל מצב. לא 

 .נראה לי הגיוני שיש לחפש כלל חדש לכל מצב

נהניתי מהתהליך, ובשלב זה פרשתי עם זאת, 

זמנית. אכן. התמודדות עם משימת חקר היא לא 

 . "בדיוק משחק ילדים

עברו ימים ספורים והתקבלו שתי תשובות 

ושל למי, מורה מתחילה,  נוספות, של לימור ת

שיידון, סטודנטית לחינוך מתמטי -מיה קרן

ומורה לחינוך גופני בבית הספר  ,באורנים

האנטרופוסופי בהרדוף. מיה מציינת, 

שבהתחלה התייחסה לחידה, כאל משחק קליל, 

ותוך כדי פעילות, ראתה שיש משהו מעבר 

 למשחק. מיה ולימור נקטו באסטרטגיה דומה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  3 -מהלכים ל 65מיה מציינת, שלאחר הפתרון )

צפרדעים שחורות(, לא  3 -צפרדעים ירוקות ו

מצאה חוקיות. היא התנסתה במשחק 

גם  -האינטראקטיבי במספר שונה של צפרדעים 

קבוצות שוות וגם קבוצות לא שוות. היא ניסתה 

לבדוק האם יש חוקיות הקושרת בין מספר 

, זזותמספר הההצפרדעים, מספר הדילוגים  ו

לא הגיעה להכללה, והחליטה "לישון על זה" 

 פשוטו כמשמעו.

"ישנתי על זה, בבוקר הכלל הופיע עם בוקר: 

החוקיות לחיזוי מספר  -קמתי ובראשי פתרון 

הצעדים". מיה הגיעה לאותה הכללה אליה 

הגיעה לימור. לאחר שרשמה את הכלל, בדקה 

מקרים נוספים ואימתה את החוקיות אליה 

הגיעה גם במקרים בהם מספר הצפרדעים 

אינו זהה, וסיכמה: "חוקיות זו עובדת גם כאשר 

מספר הצפרדעים בכל קבוצה אינו זהה." מהי 

החוקיות שמיה ולימור מצאו? נראה את 

 ניסוחה של לימור.

 לימור ניסחה את פתרון הבעיה באופן הבא: 

גיליתי שהקשר בין מספר הצפרדעים למספר "

 זה:המהלכים הוא 

ומספר  xאם מספר הצפרדעים הירוקות הוא 

, מספר המהלכים yהצפרדעים השחורות הוא 

מציין את מספר  xy, כאשר xy+(x+y) הוא: 

מציין x+y  -הקפיצות מעל צפרדעים אחרות. ו

 למשבצת סמוכה. "ההחלקות"את מספר 

עופר טימור, איש הייטק, ספורטאי וחובב 

חידות, מספר, שקם בבוקר וראה בגינה ארבע 

מיד ישבתי "צפרדעים חומות ושתים אדומות: 

ושרבטתי נוסחת פלא שתכלול גם את מצב 

. מאוחר יותר סיפר "הצפרדעים אצלי בגינה

שאת הנוסחה שכלל תוך כדי רכיבה על 

ו אופניים. הוא בחן אפשרויות והגיע, כמ

 קודמותיו, לנוסחה:

m×n + (m+n)  6או- (n+1) × (m+1) 

 

 

 

עירית לביא, מנהלת המעבדה המתמטית 

באוניברסיטת חיפה ומרצה במכללת אורנים, 

ניגשה לפתרון הבעיה הנתונה, תוך שהיא 

עורכת מעקב רשום של שלבי ההתקדמות של 

הצפרדעים מכל קבוצה, כפי שיוצג בהמשך. 

באמצעות מעקב זה, נחשפה למבנה סימטרי, 

אשר באמצעותו ניתן לנבא מהלכים של 

שונות של צפרדעים, ולבסוף הגיעה  קבוצות

לנוסחה אליה הגיעה תמי, המתייחסת 

לקבוצות שוות של צפרדעים. עירית ייצגה את 

השלבים באמצעות מספרים, המתארים צעדים 

 3 -צפרדעים מכל קבוצה, כשמדובר בשל 

 

 

ושחורה לשמור תמיד על צפרדע ירוקה 

 לסירוגין.

לשמור שאף פעם לא תהיינה שתי צפרדעים 

 זהות צמודות.

לבצע מהלכים תוך כדי מחשבה על הצעד 

 הבא.

לבדוק לפני כל התקדמות מהן כל 

ת, אילו צפרדעים יכולות האפשרויו

 להתקדם.

 האם שתי הנוסחאות שונות זו מזו?
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צפרדעים שחורות )קבוצה ב(.היא רשמה זאת  3 -ירוקות )קבוצה א( וצפרדעים 

 וכך הסבירה את משמעות המספרים: 6,4,3,3,3,4,6כך:  

 מצב התחלתי

 ד אחד של צפרדע מקבוצה א.עאשון, צשלב ר
 .6ידי המספר -מיוצג על שלב זה

 שלב שני, שני צעדים של שתי צפרדעים
 .4ידי המספר -זה מיוצג עלשלב  מקבוצה ב.

 ידי צפרדעים-שלב שלישי, שלושה צעדים על
 .3ידי המספר -מקבוצה א. שלב זה מיוצג על

 ידי צפרדעים-שלב רביעי, שלושה צעדים על
 .3ידי המספר -מקבוצה ב. שלב זה מיוצג על

 ידי צפרדעים-שלב חמישי, שלושה צעדים על
 .3ידי המספר -מקבוצה א. שלב זה מיוצג על

 ידי צפרדעים-שישי, שני צעדים על שלב
 .4ידי המספר -שלב זה מיוצג על מקבוצה ב.

 ידי צפרדע -שלב שביעי, צעד אחד על

 .6ידי המספר -שלב זה מיוצג על מקבוצה א.

 (בבדיקת מצבים אחרים )של זהות בין קבוצות

זיהתה עירית את התבניות הבאות כפי 

 .4שרשום בטבלה 

 תבניות המהלכים - 4טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מבנה צעדים סימטרי זה, אפשר לעירית להגיע 

לכלל, המסתמך על סכום סדרת מספרים 

 פי נוסחת גאוס.-עוקבים על

כשיש שלוש  6 4 3 3 3 4 6לדוגמה: בתבנית  

צפרדעים בכל קבוצה, יש לחשב פעמיים את 

               . 3, ולהוסיף 3עד  6 -רים מסכום המספ

  
(   ) 

 
         

, nהצפרדעים בכל קבוצה  אם מספר כלומר,

 הנוסחה שפגשנו בפתרונות שתוארו: תתקבל

השאלה הבאה של עירית הייתה: מה יקרה אם 

מספר הצפרדעים בכל קבוצה יהיה שונה, 

האם תתאים הנוסחה אליה הגיעה? אם 

 m -צפרדעים מקבוצה אחת ו n -מדובר ב

 mnרדעים מקבוצה שנייה, ניתן לרשום צפ

m+n ,nבמקום 
2

 , כלומר:2nבמקום , 

mn+(m+n) 

 

 האם זה יעבוד? אנחנו כבר יודעים שכן!
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, 42בגיליון  התפרסמהבעיית הצפרדעים, אשר 

הוצגה גם לקבוצת מורים, בקליפורניה, במסגרת 

פרויקט הכולל מפגשים של מורים למתמטיקה, 

הממוקדים בפתרון בעיות. במסגרת המפגשים, 

כל קבוצת מורים התמודדה עם הבעיה והציגה 

בפני כל הקבוצות את דרכי הפתרון בהן נקטה 

(Fernandes, Koehler & Reiter, 2011 .)

המובאים במאמר העוסק בפרויקט, בפתרונות 

באו לידי ביטוי אסטרטגיות נוספות לאלה שתוארו 

את בעיית הצפרדעים  שפתרוידי הקוראים  -על

 ושהובאו כאן.

לדוגמה, באחת הקבוצות של הפרויקט, נקטו 

המורים באסטרטגיה של צמצום ממדי הבעיה. 

צפרדעים  4ל הם החלו לחקור מהלכים במצב ש

רדע אחת מול צפרדע אחת( וראו שלצורך צפ)

 4מהלכים, אחר כך בחנו  3העברתן נדרשים 

מהלכים.  8( וראו שנדרשים 4מול  4צפרדעים )

מהלכים  63 -בשלב זה העלו אפשרות ש

(. בבסיס, 3מול  3צפרדעים ) 6 -נדרשים ל

ההשערה  הייתה המחשבה שמדובר בסדרה 

:   בין איבר לאיבר 5חשבונית בעלת הפרש של 

. לאחר שבדקו את ההשערה, .…13 ,8 ,3

מהלכים, הבינו שהשערתם אינה  65 -והגיעו ל

 מבוססת דיה והחלו לחפש חוקיות אחרת. 

קבוצה אחרת ערכה רישום של מהלך הפתרון, 

וכל הזזה  J  (Jump)כל קפיצה סומנה באות

 .5כמתואר בטבלה  ,S  (Slide)סומנה באות

 

 והזזותקפיצות   - 5טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

מו בארגון המהלכים באופן זה, חברי הקבוצה ש

 לב למבנה הסימטרי של התנועות:

 
  
→  

  
→   

  
→  

עובדה נוספת שזיהתה הקבוצה בעקבות 

התבוננות במספר המהלכים הייתה, שמדובר 

בסדרה אשר ההפרשים בין איבר לאיבר הסמוך 

 זוגיים:-לו, יוצרים סדרה של מספרים אי

 

 

אפשר לשער את מספר המהלכים האם עכשיו 

 (?4,4צפרדעים ) 8 -ל

 ות, לזהות:זזעוד מאפשרת טבלת הקפיצות והה

 

 

 

 

 

האם הכללות אלה עשויות לעזור לנו, אם מספר 

 הצפרדעים בכל צד יהיה שונה? 

קבוצת מורים נוספת של הפרויקט מקליפורניה, 

ארגנה את הנתונים כפי שהם מובאים בטבלה 

וא קשר בין מספר , וזאת במטרה למצ6

 הצפרדעים בכל קבוצה, מספר המשבצות

בלוח המשחק ומספר המהלכים.  )ריבועים(

חברי הקבוצה  בדקו מראש אפשרויות של 

קבוצות שונות מבחינה כמותית. הם הגיעו בדרך 

 שונה להכללה שתיארו לימור, מיה ועופר.

 

 זזההייתה תמיד ההפעולה הראשונה 

 ולאחריה קפיצה.

 -גדל ב הזזהל זזהמספר הקפיצות בין ה

החלו עד לנקודה מסוימת, ממנה  1

 הקפיצות לרדת באופן סימטרי.

, 3כאשר מספר הצפרדעים בכל צד היה 

המספר המקסימלי של הקפיצות 

. גילוי זה מאפשר לנבא 3הרצופות היה 

צפרדעים  8מהלכים במצב של את סדר ה

(4,4.) 

קשר בין מספר הצפרדעים ומספר 

ות )סכום הצפרדעים(. קשר בין זזהה

מספר הצפרדעים וסך הקפיצות )מכפלת 

 מספר הצפרדעים(. 
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 ריבועים ומהלכיםצפרדעים,  - 6טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

בעזרת תיווך של מנחה הקבוצה, הם חיפשו 

קשר בין המספר אותו הוסיפו בכל פעם לסכום 

הצפרדעים. בדרך זאת, גילו שמספר זה שווה 

 למכפלת מספר הצפרדעים בשתי הקבוצות. 

  :ובעקבות ההכללות

 

מה נוכל לומר על מספר הצפרדעים מכל 

המהלכים צבע, אם ידוע לנו שמספר 

המינימלי של שתי קבוצות הצפרדעים היה 

101? 

 

 לסיכום

כפי שנוכחנו לדעת, תהליך פתרון בעיות לא 

שגרתיות, עשוי להתחיל כמשחק, אך כדי 

לקשר את המשחק עם המתמטיקה, יש 

להפליג למחוזות של חקר וגילוי הכלל. 

ידי -מהפתרונות שתוארו )אלה שנשלחו על

ואלה  4222קוראי כתב העת מספר חזק 

, ((Fernandes et al. 2011ידי )-שתוארו על

ניתן לראות שאנשים שונים ניגשים לפתרון 

בעיה לא שגרתית בדרכים שונות. תמי, ביצעה 

תהליכי חקר שיטתיים של מצבים שונים, 

הגיעה למספר  ארגנה נתונים בטבלה,

הכללות, אימתה אותן, אך העלתה ספקות 

הכללות של לגבי יעילות הדרך בה פעלה וה

המקרים הפרטיים אותם תיארה. ההכללות 

אליהן הגיעה, היו מקור להעלאת ספקות 

ושאלות שעשויות להוות בסיס להמשך פעילות 

וקמה בבוקר  "ישנה על הבעיה"מיה  החקר.

עם הארה... לימור הסבירה את הכלל ורשמה 

 בנוסחה. 

עירית ייצגה את ממצאיה בדרך ויזואלית 

ולהציג נוסחה. עופר יצא שאפשרה לה להכליל 

שיחק "לרכיבה על אופניו  וחזר עם נוסחה. 

 והלביש אותה בגלימה אחרת. "אתה

 

כל הפתרונות, כולל אלה המתוארים במאמר 

מאופיינים  (,Fernandes et al. 2011)של 

לל )מציאת הכ כפתרונות אינדוקטיביים

 באמצעות בדיקת מקרים פרטיים(.

 

מורה למתמטיקה בתיכון ויינברג, -ר ענת לבב"ד

ר איליה סיניצקי, "ומרצה במכללת אורנים, וד

הציגו מרצה במכללת גורדון ובמכללת שאנן, 

  לבעיה זו: פתרון דדוקטיבי

 ענת הציגה את הפתרון באופן הבא:

m מספר הצפרדעים בצד אחד = 

n מספר הצפרדעים בצד שני = 

 m<n -נניח ש

 ,m(n+2)+n-m   המהלכים יהיה: פראז מס

לכן אם מספר הצפרדעים שווה, מספר 

 .m(n+2)   המהלכים יהיה:

צוג שונה יהנוסחה אליה הגיעה ענת, הנה י

לנוסחה של מיה ולימור. ענת התייחסה גם 

 או   n×(n+2) למקרה הפרטי אותו תיארה תמי:

n
2
+2n. 

 איליה הציג את פתרונו בדרך הבאה: 

 Bצפרדעים ירוקות מול  A. נניח שיש 6

צפרדעים שחורות. נחשב תחילה את אורך 

 המסלול שאמורה לעבור כל צפרדע. 

( B+1) -א. כל צפרדע ירוקה חייבת לזוז ב

משבצות, בדרכה למקומה החדש. כלומר, כל 

כ ”הצפרדעים הירוקות אמורות לזוז בסה

A(B+1)  .מקומות 

( A+6) -ב. כל צפרדע שחורה חייבת לזוז ב

משבצות, בדרכה למקומה החדש. כלומר, כל 

כ ”הצפרדעים השחורות אמורות לזוז בסה

B(A+1)  .מקומות 

 

לו במהלך המשחק לא היו קפיצות בכלל, הוא 

 צעדים. B(A+1)+A(B+1)היה מכיל 

שימו לב: חישוב זה לא מתייחס לקיום 

הקפיצות שיש במהלך הפתרון. כמה קפיצות 

 יש? 

. במהלך הפתרון, כדי להגיע למצב סופי, כל 4

להשתתף “אחת מהצפרדעים הירוקות חייבת 

צפרדעים שחורות )או שהיא  Bעם ” בקפיצה

 קופצת מעל צפרדע שחורה, או שצפרדע 
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מעליה(. מכאן שמהלך הפתרון שחורה קופצת 

קפיצות. קל לראות שכל קפיצה היא  ABמכיל 

קיצור דרך של צפרדע )הקופצת( במשבצת 

 -לפיכך, מספר הצעדים במשחק שווה ל אחת.

B(A+1)+A(B+1)-AB=AB+B+AB+A-B=AB+A+B 

Nכמובן, תוצאת הנוסחה היא 
2
+2N  עבור

 צפרדעים משני הסוגים.  Nמספר שווה של 

 

 תרומתה של התנסות מוקדמת

מורים, והתמודדות התנסות מוקדמת של 

במסגרת אישית או קבוצתית, מזמנת לנו 

 המורים:

  לחוות את המתמטיקה בדרך מאתגרת  .א

 ומהנה.

חשיפת למגוון דרכים שונות לפתרון אותה  .ב

 בעיה. 

התנסות אישית המעשירה את הידע  .ג

המתמטי והפדגוגי שלנו. הידע המתמטי 

והפדגוגי של המורה, הוא שיאפשר תיווך 

מושכל ומתן תמיכה ועידוד לחשיבה 

 יצירתית של התלמיד. 

 

ביטויו של הידע: בבחינת דרכי פתרון שיציעו 

התלמידים, במתן רמזים לתלמידים במקומות 

לא צפויים,  המתאימים, בפתיחות לפתרונות

ביציאה מפתרון של תלמידים להעלאת שאלות 

חדשות, בהכוונת התלמידים לראיית קשרים 

בין תוצאות לנתונים, בעידוד להעלאת 

השערות ואימותן, בעידוד לניסוח הכללות 

ובחשיפת התלמידים למגוון הדרכים  ,ומסקנות

ולמגוון ההכללות, ובחינת הדמיון והשוני 

 ביניהן.

נים להציג את הבעיה הקוראים מוזמ

לתלמידיהם ולתאר את דרכי ההתמודדות 

עמה. נשמח לשמוע על דרכי פתרון נוספות 

 לבעיה, ולפרסמן בגיליונות הבאים.
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