
 
 

 

פעולות במספרים  -חלק א 

 טבעיים

במתמטיקה בשני המאמרים הקודמים עסקנו 

. במאמר זה ובשלושת שהתפתחה בבבל

המאמרים הבאים אחריו נעסוק במתמטיקה 

שהתפתחה במצרים העתיקה. במאמר הנוכחי 

נציג את האריתמטיקה המצרית המתייחסת 

את נציג למספרים הטבעיים, במאמר הבא 

האריתמטיקה המתייחסת לפעולות בשברים, 

ולאחר מכן נכיר את האלגברה והגאומטריה 

  תפתחו במצרים העתיקה.שה

 מבוא -. מצרים העתיקה 1

שנה  0444יליזציה המצרית התקיימה כבר והציו

. את התפתחותה של הציוויליזציה לפני הספירה

המצרית ניתן לייחס בעיקר לתנאים הסביבתיים 

נהר הנילוס אשר הציף את האדמות  -שהיו בה 

בעונת הגשמים והפך את האדמות לפוריות, 

ומערכת השקיה מפותחת שסייעה לאיכרים לגדל 

שפע רב של יבול. על העובדה שמצרים התברכה 

הסיפור המקראי ביבול רב ניתן גם ללמוד מתוך 

למצרים עקב הרעב  אברהם אבינועל ירידתו של 

הכבד ששרר בארץ כנען. בכדי להיערך היטב 

לקראת זריעה וקציר עלה צורך טבעי לחזות את 

עונות השנה. צורך זה הניע את התפתחותו של 

המדעי בתחום האסטרונומיה, וכפועל המחקר 

יוצא מכך את התפתחותה של האריתמטיקה ואת 

 יצירתו של לוח שנה מצרי. 

 -ההתפתחות התרבותית המשמעותית חלה כ

זמן שבו בנו את ב ,לפנה"סשנים  0044

, למשל, הפירמידה הידועה בגיזה) הפירמידות

לפנה"ס(. המבצע  0504נבנתה בסביבות 

משבעת פלאי ההנדסי המורכב, המוכר כאחד 

, מעיד על יכולות הנדסיות העולם העתיק

וחישוביות מפותחות בהן ניחנו המצרים 

 הקדמונים.

מצרים הייתה מדינה מוקפת במדבריות אשר היוו 

מחסום טבעי מפני פולשים ואויבים. כתוצאה מכך 
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 עטרה שריקי

 תולדות המתמטיקה
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שרר שקט באזור, והחברה המקומית הצליחה 

להתפתח במהירות ללא כל איום חיצוני. השגשוג 

הצריכו הכלכלי והגידול המהיר באוכלוסייה 

אדמיניסטרציה מורכבת ומערכת מסודרת של 

הלך וגדל הצורך בתיעוד  גביית מיסים, וכן

החישובים, שנעשו לצורך רישום מעבר סחורות 

במהלך סחר חליפין. גורמים אלה תרמו 

להתפתחותה של מערכת ספירה ושל כללים 

לכתיבת המספרים עצמם. במקביל, הצורך לחשב 

את שטחן של חלקות אדמה )כדי שניתן יהיה 

לגבות מיסים עבור המלכים(, והצורך לחשב 

מכלים אשר שימשו לאכסון תבואה,  נפחים של

 הניעו את התפתחותה של הגאומטריה במצרים.  

לאור זאת, ניתן לסכם ולומר שהשגשוג הכללי 

והגידול באוכלוסייה הם שתרמו באופן ישיר 

 להתפתחותה של המתמטיקה במצרים העתיקה. 

, הכתב ההירוגליפיתחילתו של הכתב המצרי הוא 

בכתב המוכר גם בשם "כתב חרטומים". 

לשהו. כעצם  ההירוגליפי כל סימן הוא תמונה של

לדוגמה, כדי לכתוב "ראיתי ציפור", ציירו המצרים 

עין וציפור. הכתובת ההירוגליפית העתיקה ביותר 

לפנה"ס.   0004יום מתוארכת לשנת הידועה כ

המלומדים המצרים המציאו ללא הרף צורות 

וסימנים חדשים, עד כי מספר הסימנים בתקופה 

, 044 -הקלאסית של הכתב ההירוגליפי הגיע לכ

 סימנים שייצגו צליל בודד.  00מתוכם 

היות והכתיבה בכתב ההירוגליפי נעשתה 

רב,  בחציבה באבן, הרישום בכתב זה ארך זמן

ודרש מיומנות גבוהה. )החציבה באבן היא גם 

הסיבה לכך שבניגוד לשפות רבות בהן הכתיבה 

מתבצעת משמאל לימין, הרי שבשפות השמיות 

הכתיבה היא מימין לשמאל כיוון שלצורך חקיקת 

 פטישיםכתובות באבן השתמשו הכותבים ב

. בהנחה שמרביתם היו ימניים, הרי אזמליםוב

שאת האזמל אחזו ביד שמאל, וביד ימין אחזו 

ותר לביצוע מימין בפטיש. כתיבה בדרך זו קלה י

בניגוד לכתיבה ביד ימין המתבצעת  ,לשמאל

באמצעות דיו, שהיא קלה יותר לביצוע משמאל 

לימין, שכן בדרך זו מה שנכתב נשאר גלוי, וכן אין 

, למשל, הכתב הלטינימריחה של הדיו. מסיבה זו, 

שהתפתח רק במאה השביעית לספירה נכתב 

 משמאל לימין.(

כל זמן שהמצרים השתמשו בכתב רק לצורך 

יצירת הקדשות למלכים, אותן חצבו באבן, הם לא 

חשו בצורך לשנות את הסימנים של הכתב 

ההירוגליפי כדי להקל על הכתיבה. אולם, עם 

בבד עם העלייה בצורך לתעד את השנים, בד 

המסחר ואת הידע המצטבר, החלו  המצרים 

, ה"נייר" המצרי. ה"עט" פפירוסלכתוב על רצועות 

ס"מ,  33עד  00 של סוף באורך המצרי היה קנה

לפשט את הכתיבה . כדי באלכסון ךנחתקצהו ש

שנים  0,844 -ולהפוך אותה למהירה יותר, כ

לפנה"ס הפך הכתב ההירוגליפי בהדרגה למה 

 ". כתב היראטישקרוי "

 

. כתיבת מספרים בכתב הירוגליפי 0

 אטיהיר ובכתב 

 רישום מספרים בכתב הירוגליפי 0.1

, 54בניגוד לבבלים, אשר ספרו וחישבו בבסיס 

. למצרים היה סימון 04המצרים השתמשו בבסיס 

, 04,444, 0,444, 044, 04עבור יחידה, עבור 

(. כל 0 )איור 04,444,444 -, ו0,444,444

האחרים נכתבו באמצעות המספרים המספרים 

הנ"ל. הכתיבה הייתה בעיקר מימין לשמאל 

ולעתים מלמעלה למטה. ב"תחילת" המספר )או 

בראשו( כתבו בדרך כלל את הסימנים עם הערך 

הגדול, ולאחר מכן המשיכו, מימין לשמאל, לפי 

לכל סימן  סדר ירידת ערך הסימנים. בשיטה זו

וי במיקומו בתוך היה ערך מספרי יחיד, שאינו תל

 המספר. 

 0400, יוני 00ליון יג       0222מספר חזק  5

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%97%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%A9
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%96%D7%9E%D7%9C&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%98%D7%99


 
 

 

 Burton, 2006))התמונה מתוך:   - 0איור 

, לדוגמה, נדרשו 005כדי לרשום את המספר 

 0, 044סימנים: שני סימנים עבור  00למצרים 

. כדי לרשום 5סימנים עבור  5 -, ו04סימנים עבור 

)איור  סימנים 00נדרשו להם  0,500את המספר 

0): 

 

 0איור 

שתי הדוגמאות המספריות הללו לקוחות מתוך 

-חקיקה באבן שנמצאה בקרנק, והיא מתוארכת ל

לפנה"ס. אבן זו נמצאת כיום במוזיאון  0044

      בר בפריס.הלו

 

 

 

 

 

 

 

כפי שניתן לראות, למרות שהמצרים ספרו בבסיס 

, כמקובל כיום, הרי שקיימים שלושה הבדלים 04

מהותיים בין רישום מספרים בשיטה המצרית לבין 

 רישום מספרים בשיטה העשרונית של ימינו: 

א. בניגוד למקובל כיום, אצל המצרים אין 

את המספר משמעות ל"ערך המקום". כלומר, 

, לדוגמה, אפשר היה לכתוב בכמה דרכים, 0030

 (Burton, 2006ועדיין לקבל את אותו המספר )

  :(3)איור 

  

 

 3איור 

בשיטה העשרונית שלנו יש חשיבות למקומה של 

שונה  0030הספרה במספר, ומובן שהמספר 

  .0003מהמספר 

ב. מספר הסימנים המרכיבים מספר כלשהו אינו 

גודל המספר )למשל, את המספר קשור בהכרח ל

סימנים של יחידה,  9כתבו המצרים בעזרת  9

כתבו בעזרת סימן אחד  04ואילו את המספר 

בלבד(. בשיטת הרישום המקובלת כיום ברור 

סימנים גדול יותר ממספר בעל  9שמספר בעל 

 סימן אחד.

ג. הבדל נוסף נוגע לכמות הסימנים בהם נעשה 

. בבסיס העשרוני שימוש לצורך כתיבת מספרים

סימנים  04 -שבו אנו סופרים כיום משתמשים ב

ספרות שונות(, המצרים השתמשו במספר  04)או 

 רב יותר של סימנים.  

 רישום מספרים בכתב היראטי 0.0

כאמור, כאשר התחילו המצרים לכתוב על 

)איור  פפירוסים החל להתפתח הכתב ההיראטי

0) . 

 

 

 עצמכם:בדקו את 

 איזה מספר, בשיטת הכתיבה המקובלת  

 יד המספר ההירוגליפי הבא:-כיום, מיוצג על

                   

  )פתרון ניתן למצוא בסוף המאמר.( 

 0400, יוני 00ליון יג       0222מספר חזק  6



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0איור 

המספרים בכתב ההיראטי נכתבו באופן חסכוני 

יותר, מה שביטל את הצורך לרשום סימן כלשהו 

כמה וכמה פעמים, אך בו בזמן גרמו לכך שנדרשו 

למצרים סימנים רבים יותר מאשר עבור כתיבת 

מספרים בכתב ההירוגליפי. יחד עם זאת, גם 

ההיראטי צריך היה לחבר את המספרים בכתב 

 ,Burtonכדי להבין את ערך המספר שנרשם )

2006 .) 

פריצת הדרך שסייעה  - אבן הרוזטה 0.2

לפיענוח הכתב ההירוגליפי והכתב 

 ההיראטי 

הכתב ההירוגליפי והכתב ההיראטי שימשו את 

שנים, כאשר  0,444 -זמנית במשך כ-המצרים בו

תיבה על אבן, והכתב הכתב ההירוגליפי שימש לכ

 ההיראטי לכתיבה על פפירוסים.

לפנה"ס(,  344-004החל מהתקופה ההלניסטית )

יוונית החליפה את השפה המצרית בכתיבה, 

ובתקופה זו המתמטיקה המצרית התמזגה עם 

המתמטיקה היוונית והבבלית, ונתנה תנופה 

 להתפתחות המתמטיקה ההלניסטית.

במאות הראשונות לספירה, אבד סוד פיענוח כתב 

החרטומים תחת השלטון היווני והרומי. בגלל 

האופי הציורי של הכתב, נקשר שמו בהילה של 

מסתורין וכשפים, ולקהילייה המתמטית לא 

הייתה, למעשה, כל גישה לידע שהתפתח 

 במצרים העתיקה. 

(, בעיר הנמל 0)איור  אבן הרוזטהמציאת  

ידי -על 0099המצרית רוזטה )ראשיד( בשנת 

קצינים של צבא נפוליאון, היוותה פריצת דרך 

בפיענוח הכתב המצרי, ובעקבות זאת נחשף 

 הידע המתמטי המופלא שהתפתח במצרים. 

 

 0איור 

תלמי על אבן הרוזטה חקוק צו מלכותי של 

לפנה"ס, המפרט רשימה של  095משנת  החמישי

ידו, וכן הנחייה להקמת פסלים -מסים שבוטלו על

במקדשים. תלמי הורה לכתוב את הצו בשלושה 

סוגי כתב: ב"כתב דברי האלים" )כתב הירוגליפי(, 

טי(, ובכתב היווני. ואכן, אבכתב העממי )כתב היר

הצו נכתב בשלושת כתבי היד: החלק העליון 

וגליפי, החלק האמצעי בכתב נכתב בכתב היר

התחתון ביוונית. כיוון שניתן היה  היראטי והחלק

לפענח את הכתב היווני, אבן הרוזטה שימשה 

מפתח לפיענוח הכתב ההירוגליפי, מה שסייע 

לחוקרים לפענח כתבים הירוגליפיים שנמצאו 

קודם לכן, ונותרו עלומים. מציאת אבן הרוזטה, 
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רים העתיקה. אם כן, פתחה צוהר לתרבות מצ

מוצגת אבן הרוזטה במוזיאון  0840מאז שנת 

 ( בלונדון.   British Museum)הבריטי 

. הפפירוסים כמקור הידע על 2

 המתמטיקה המצרית

מקורו של הידע שלנו על המתמטיקה המצרית 

 פפירוס רינדהוא בעיקר משני פפירוסים,  

, המהווים שני מסמכים הבפפירוס מוסקו

מתמטיים בעלי מידע מגוון. ניתן להניח שהמצרים 

  הותירו אחריהם פפירוסים מתמטיים נוספים

בגלל אופיו של החומר ממנו היו  ,לא שרדו אשר

עשויים. למען האמת, די מפתיע שחלק 

 מהפפירוסים כן הצליחו לשרוד שנים רבות כל כך.

 בה ,בניגוד למתמטיקה שהתפתחה ביוון העתיקה

, הרי מופשטיםרעיונות ב עסקו המתמטיקאים

, שהמצרים עסקו בעיקר באריתמטיקה מעשית

מעין "ספר לימוד" ונראה שהפפירוסים מהווים 

. מרבית ההיסטוריונים להוראת נושא החישובים

סבורים שהמצרים לא תפסו את המספרים ככמות 

מת , אלא קשרו אותה תמיד לכמות מסוימופשטת

, שכן מרבית הבעיות המתמטית של חפצים

שלהם נגעו לענייני מסחר ולחלוקה מנהלית של 

 . אדמות

 פירוס רינדפ 2.1

פפירוס  -( )או בשמו הנוסף 5 )איור פפירוס רינד

אחמס, על שמו של הכותב אשר העתיק את 

נותן לנו את מירב המידע אודות תוכנו( 

, שנכתב המתמטיקה המצרית הקדומה. הפפירוס

ין ינמצא בחורבות בנ לפנה"ס, 0504בערך בשנת 

(, אחת הערים (Thebesקטן בת'אבס 

 -המשגשגות במצרים הקדומה ליד הנילוס. ב

 ידי א. הנרי רינד-עלהפפירוס כש נר 1858

 A. Henry Rhind)),  ועל שמו הוא נקרא. מאוחר

בריטי.  המוזיאון ה דיי-ליותר הוא נרכש ע

מ'   5.6 של באורךהפפירוס עצמו הוא מגילה 

המגילה כתובה  .ס"מ בלבד 33 של וברוחב

דפי  00 -בשפה ההיראטית, והיא מורכבת מ

  פפירוס המודבקים זה לזה.

 

 5איור 

מסוגים שונים בעיות מתמטיות  80פפירוס מכיל ה

, מה שהופך אותו למסמך פתרונותיהןואת 

 .המתמטי הקדום המקיף ביותר

ת המופיעות בפפירוס, כפי שנראה בהמשך, בעיוה

הן בעיות מעשיות. לדוגמה, שש הבעיות 

 nהראשונות בפפירוס עוסקות בחלוקה של 

 אנשים, כאשר  04כיכרות לחם בין 

n =1,2,3,6,8,9. 

פתרונן של בעיות אלה מציג את הידע שהיה 

 למצרים בנושא השברים. 

עוסקות בפפירוס הבעיות  80מתוך  80למעשה, 

(. בעיות Rising, 1974בחישובים עם שברים )

אחרות נוגעות לפתרון משוואות )למשל, בעיה 

(, 50(, לסדרה הנדסית )בעיה מספר 05מספר 

העוסקת  04ולגאומטריה )למשל, בעיה מספר 

(. נעסוק בבעיות אלה עיגולבחישוב שטח 

 בהמשך. 
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בתחילת הפפירוס מציג הכותב אחמס  את עצמו. 

אחמס מציין כי החיבור נכתב בחודש הרביעי 

בשנה השלושים ושלוש , השיטפונותלעונת 

למלכותו של אפופי. רישום זה סייע לתארך את 

גילו של הפפירוס. עוד רשם אחמס שהוא מעתיק 

שנים, מה שמצביע על כך  044 -מסמך שגילו כ

 0804שפפירוס רינד המקורי נכתב בערך בשנת 

המסמך כתב כותרת (. ב0998לפנה"ס )גדז', 

הכניסה לכל שער  -"חשיבה מדויקת  אחמס:

 הדברים המרגשים ולכל הסודות הכמוסים".

בהמשך רשם אחמס שיציג "כללים לבחינת הטבע 

 ולהבנת כל הקיים, כל תעלומה, כל סוד...". 

הפפירוס מסתיים בתפילה המביעה דאגה 

(: "תפוס את Burton, 2006לקהילייה החקלאית )

הכנימות והעכברים, חסל את העשבים הרעילים, 

 התפלל לאל ָרה שייתן חום, רוח ומים גבוהים". 

כיום ניתן לראות את פפירוס רינד במוזיאון 

 בלונדון. הבריטי

 פירוס מוסקבהפ 2.0

מתוארך לאותה (, 0)איור פפירוס מוסקבה 

התקופה כמו פפירוס רינד. אורכו דומה לזה של 

ס רינד, אך רוחבו כרבע ממנו. בניגוד פפירו

לפפירוס רינד, לא ידוע מי העתיק אותו, שכן 

 הכותב לא חתם את שמו. 

 

 

 

 

 0איור 

פפירוס זה נמצא כיום במוזיאון לאומנויות יפות 

במוסקבה, ולעיתים מכונה גם בשם "פפירוס 

שמו של מי שרכש אותו. בפפירוס  גולשניצ'ב", על

בעיות. מרבית הבעיות  00ניתן למצוא  מוסקבה

הגאומטריות בפפירוס עוסקות בחישובים של 

שטחי אדמה ונפחים של כלים המשמשים לצורך 

אכסון גרעינים. מתוך הכתבים עולה שהמצרים 

טח משולש )מחצית לחישוב ש ההכירו את הנוסח

אורך מידת הצלע בהמכפלה של מידת האורך של 

  הגובה לאותה צלע(.של 

הן בעיות מעשיות, אך  בפפירוסבעיות עיקר ה

באופן המצביע על כך שמטרתן כמה מהן מוצגות 

כיצד לבצע מניפולציות את הקורא ללמד  הייתה

על מספרים, מבלי להציג לכך יישום מעשי 

במילים אחרות, פפירוס מוסקבה נראה כלשהו. 

 כספר לימוד.

 . אריתמטיקה מצרית4

  רים ארבע פעולות החשבון במצ 4.1

 העתיקה

 א. חיבור וחיסור

המתמטיים שהוזכרו, מופיעות בעיות  בפפירוסים

רבות שפתרונן דורש שימוש בכל ארבע פעולות 

החשבון הבסיסיות. מתוך הפפירוסים הללו קל 

להבין מה הייתה השיטה שבה השתמשו המצרים 

כדי לכפול ולחלק מספרים, אך אין כל רמז לדרך 

שבה נהגו לחבר ולחסר מספרים. נראה שכותבי 

נות התשובות במקום הפפירוסים בדקו את נכו

אחר, ורק לאחר מכן רשמו אותן על גבי הפפירוס 

עצמו. בפפירוסים כמעט ולא נמצאו שגיאות, מה 

שהעלה את הסברה שהיו למצרים טבלאות חיבור 

וחיסור מוכנות, מהן רק העתיקו את התשובות. 

היות ומעולם לא נמצאו טבלאות כתובות שכאלה 

בגדר  עבור מספרים שלמים, הדברים נשארו

יחד עם זאת, נמצאו עדויות לקיומן של  השערה.

 טבלאות מוכנות לחיבור ולחיסור שברים.
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אחמס, אשר העתיק את פפירוס רינד, סימן את 

פעולות החיבור והחיסור בעזרת הסימנים 

 (:       Burton, 2006) (8)איור  ההירוגליפיים הבאים

                        

 8איור 

למצרים פשרה של המספרים אשיטת הכתיבה 

לבצע בקלות את פעולת החיבור. כל אשר נדרשו 

 04המצרים לעשות היה לחבר סימנים, ולהחליף 

סימנים זהים בסימן המתאים לחזקה הבאה של 

. כך, למעשה, אנו מבצעים את פעולת החיבור 04

 כיום )"חיבור עם המרה"(.

)איור  דוגמה, נחבר את שני המספרים הבאיםל

9): 

 

 9איור 

סימנים של יחידה  00חיבור היחידות ייתן לנו 

אחת. עשרה סימנים מתוכם נמיר לסימן אחד של 

סימנים של יחידה, ונקבל סימן  0. יישארו לנו 04

 .04אחד של 

, 04סימנים של  00חיבור העשרות ייתן לנו 

 03יש לנו כעת  04ובתוספת הסימן הנוסף של 

ם נמיר לסימן . עשרה סימנים מתוכ04סימנים של 

 .04סימנים של  3, ויישארו לנו 044אחד של 

, 044סימנים של  0חיבור המאות ייתן לנו 

סימנים  5יש לנו  044ובתוספת הסימן הנוסף של 

 . 044של 

סימנים של  3, 044סימנים של  5סה"כ קיבלנו: 

סימנים של יחידה. כלומר, קיבלנו את  0, 04

 .635=259+376. ואכן, 530המספר 

כיום מניחים שאת פעולת החיסור ביצעו המצרים 

כ"השלמה למספר". כלומר, במקום לחשב, 

, נראה שהם 12-8לדוגמה, את התוצאה של 

על מנת  8 -שאלו את עצמם כמה יש להוסיף ל

 .00  -להגיע ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 :עצמכם את בדקו

 המספרים שני של החיבור תוצאת מהי. 0
  ?הירוגליפי בכתב, הבאים ההירוגליפים

. מהי תוצאת החיסור של שני המספרים, 3
 בכתב המקובל כיום?  

               

בכל  מפפירוס רינד: 79 מס' בעיה. להלן 0

 0חתולים. לכל חתול  0בתים ישנם  0 -אחד מ

בכל שיבולת  שיבולים. 0עכברים. לכל עכבר 

 ל ?ורי חיטה. כמה פריטים יש בסך הכיגרג 0

הבעיה, כפי שהוא בטבלה שלהלן מוצג פתרון 

באחת השורות מופיעה  מופיע בפפירוס.

שגיאת העתקה )יודעים שזו שגיאת העתקה 

ולא שגיאת חישוב, היות ובהמשך הפתרון 

נכון, ולא מסתמך על השגיאה(. מהי השורה 

 שבה מופיעה שגיאת ההעתקה?
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 ב. כפל

תכנית הלימודים  05 -יש לציין שעד למאה ה

בבתי הספר לא כללה לימוד של במתמטיקה 

שהעובדה שהמצרים עסקו  פעולת הכפל, כך

שנים מעידה  0,444 -בפעולת הכפל כבר לפני כ

 על הידע המתקדם שלהם.   

מהפפירוסים שנמצאו עולה שהמצרים בצעו את 

פעולת הכפל על בסיס של "חיבור חוזר", או כפל 

  . 0מספרים פי 

 להלן נדגים את השיטה:

 .713יש לבצע את הפעולה:  

 ".03פעמים  0המצרים התייחסו לפעולה זו כאל "

 .03המצרים התחילו מפעם אחת 

. למעשה, בכך 26=13+13ייתן, לכן,  03פעמיים 

את התוצאה שהתקבלה קודם  0כפלו המצרים פי 

 לכן.

, שהם 03פעמים  0לאחר מכן חישבו המצרים 

. בכך 52=26+26 - , כלומר05למעשה פעמיים 

 את התוצאה שהתקבלה קודם לכן. 0כפלו פי 

, ועוד 03כאן הפסיקו המצרים, שכן פעם אחת 

 0 -, מסתכם ל03פעמים  0, ועוד 03פעמיים 

יו ממשיכים שלב נוסף, היו . אילו ה03פעמים 

 , שזה יותר ממה שצריך.03פעמים  8 -מגיעים ל

חיברו  713כדי למצוא את תוצאת הפעולה 

המצרים את המספרים שהתקבלו: 

13+26+52=91. 

במילים אחרות, המצרים השתמשו למעשה בחוק 

 הפילוג, וחישבו את התוצאה באופן הבא:

713=(1+2+4)∙13=1∙13+2∙13+4∙13=13+26+52=91 

 

 נסכם את התהליך בעזרת הטבלה הבאה:

 31 3  

 62 6  

 26 4  

 המכפלה
91 7 

סה"כ 

 פעמים

 

נדגים את התהליך שנית. יש לבצע את הפעולה:   

2122. 

פעמים  00המצרים התייחסו לפעולה זו כאל "

00." 

 .00המצרים התחילו מפעם אחת 

 0. בכך כפלו פי 44=22+22יהיה,  00פעמיים 

 את התוצאה שהתקבלה קודם לכן.

, שהם 22פעמים  0לאחר מכן חישבו המצרים 

 . 88=44+44  ,, כלומר00למעשה פעמיים 

, שהם למעשה 00פעמים  8החישוב הבא יהיה 

 .176=88+88  ,, כלומר88פעמיים 

, שהם 00פעמים  05החישוב הבא הוא של 

 .352=176+176 ,, כלומר005פעמיים  

אילו היו ממשיכים שלב  כאן הפסיקו המצרים.

, ואילו אנו 00פעמים  30 -נוסף, היו מגיעים ל

 .00פעמים  00 -זקוקים רק ל

חיברו  713כדי למצוא את תוצאת הפעולה 

המצרים את המספרים שהתקבלו, אלא שבניגוד 

 

 )פתרונות ניתן למצוא בסוף המאמר.(  
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 לחיבור שביצענו בדוגמה הקודמת, הפעם אין

צורך לחבר את כל המספרים שהתקבלו בעמודת 

 התוצאה. אם נשתמש בחוק הפילוג נקבל:

2122=(1+4+16)∙22=1  22+4∙22+16∙22=22+88+352=462 

 נסכם את התהליך בעזרת הטבלה הבא:

 00 1  

 00 0  

 88 4  

 005 8  

 250 16  

 המכפלה
050 00 

סה"כ 

 פעמים

 

הערה: יש לשים לב לכך שבתחתית העמודה 

השמאלית רשום מספר הפעמים שעלינו לכפול 

מספר מסוים, ובתחתית העמודה הימנית מופיעה 

המכפלה. בעמודה השמאלית יש לחבר את 

הם(, כך יהמספרים )כדאי להתחיל מהגדול מבינ

שהסכום יהיה המספר הרשום בתחתית עמודה זו 

לקבל את המכפלה, (. כדי 1+ 4 + 16 - )כלומר

יש צורך לחבר את המספרים המתאימים בעמודה 

 (.22+ 88 + 352 - הימנית )כלומר

האם היא "תעבוד" מדוע השיטה "עובדת"? 

 תמיד?

קיים משפט מתמטי, שלא נציג במסגרת זו, לפיו 

. לכן, 0כל מספר ניתן לרשום כסכום חזקות של 

 nmברור שבכל פעם שנדרש לבצע את הפעולה 

מספרים טבעיים(,  נוכל לפרק את  m -ו nר )כאש

n  ולכן השיטה המצרית 0לסכום חזקות של ,

 תמיד תעבוד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 ג. חילוק

בדומה לפעולת החיסור, אותה ביססו על פעולת 

החיבור, כך גם את פעולת החילוק ביססו המצרים 

 על פעולת הכפל. 

לדוגמה: נניח שברצוננו לבצע את הפעולה:  

 8. למעשה, השאלה היא: "כמה פעמים 184:8

?". במילים אחרות, בהתייחס 080 -נכנס ב

לטבלה שתיארנו קודם, הרי שבתרגיל זה ידועה 

, אותה נרשום בתחתית העמודה 080המכפלה, 

הימנית, והפעם אנחנו מחפשים את המספר 

 המתאים לתא "סה"כ פעמים". 

 הפעולה תתבצע באופן הבא:

 8, לאחר מכן פעמיים 8מפעם אחת נתחיל שוב 

(, פעמיים 30) 8פעמים  0או  05(, פעמיים 05)

 05או  50(, פעמיים 50) 8פעמים  8או  30

)או  008(. כאן נפסיק, כי פעמיים 008) 8פעמים 

, ואילו אנחנו אמורים 005(, יתנו לנו 8פעמים  30

. עתה נחזור לעמודה הימנית, 080 -להגיע ל

 .080שסכומם ונחפש את המספרים 

 בדקו את עצמכם:

 . מהם המספרים שיש לחבר כדי 0

 ?17∙54למצוא את המכפלה    

 71 7   

 43 2  

  86 3  

 748 6  

 212 78  

  433 42   

 המכפלה
  43 

סה"כ 

 פעמים

 למצוא בסוף המאמר( )פתרון ניתן
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 בדקו את עצמכם:  

 . מהם המספרים שיש לחבר כדי למצוא 5 

 ?008:00את המנה של      

 73 7   

 26 2  

  48 3   

 772 6  

 223 78  

  336  42   

 המכפלה
476   

סה"כ 

 פעמים

 )פתרון ניתן למצוא בסוף המאמר(

, 090נקבל  50. אם נוסיף לו 008 -נתחיל מ

. 50. לכן, נוותר על 080 -כלומר, מספר הגדול מ

. עתה נוסיף 054, ונקבל 30את  008 -נוסיף ל

, ונקבל 8. לבסוף נוסיף את 005, ונקבל 05את 

. בעמודה 080 - את התוצאה המבוקשת

  השמאלית נסכם עתה את המספרים המתאימים:

03  =0  +0  +0  +05 

 וזו המנה המבוקשת. 

 

 8 3  

 32 6  

 16 4  

 83 6  

 368 32  

 המכפלה
763 24 

סה"כ 

 פעמים

 23 = 184:8מכאן:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

במאמר זה נחשפנו רק למקצת מהידע האריתמטי 

שהיה למצרים הקדמונים בנושא של פעולות 

 במספרים טבעיים.

במאמר הבא נעסוק בידע שלהם בתחום 

 המספרים הרציונליים. 
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 ד"ר עטרה שריקי
מרצה לחינוך מתמטי 

. תחום םבמכללת אורני
עיקרי הוא ה הנעניי

התפתחות מקצועית של 
מורים ושל פרחי הוראה 

כתוצאה מהתנסותם בביצוע 
מתמטיות  פעילויות חקר

 ומחקר פעולה בכיתותיהם.
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 פתרונות

 .00043. המספר הוא: 0

. הסכום 7543 + 24603. הפעולה שיש לבצע: 0

 . כלומר: 30005הוא: 

 

. ההפרש 1032-333. הפעולה שיש לבצע: 3

 . 599הוא: 

סה"כ חתולים.  0בתים ישנם  0 -בכל אחד מ. 0

חתולים, כפי שרואים בשורה השנייה  49=7∙7

 בטבלה.

עכברים,  343=7∙49סה"כ עכברים.  0לכל חתול 

 כפי שרואים בשורה השלישית בטבלה.

 2401=7∙343סה"כ  שיבולים. 0לכל עכבר 

שיבולים. המספר המופיע בשורה הרביעית 

 , ולכן בשורה זו יש טעות.2301בטבלה הוא 

סה"כ  גרגרי חיטה. 0 בכל שיבולת

גרגרי חיטה, כפי שרואים  16807=7∙2401

בשורה החמישית בטבלה. היות ובשורה זו 

התשובה נכונה, סביר להניח שבשורה הרביעית 

 הייתה שגיאת העתקה ולא שגיאת חישוב.

 ? כמה פריטים יש בסך הכל

7+49+343+2401+16807=19607        

 הערה:

שנה לאחר שהוצגה בעיה זו בפפירוס  3444

 Liber Abaciבספרו  ,פיבונאצ'יאותה רינד, הציג 

 החשבונייה"( בגרסה מעט שונה: )"ספר

 

 

 0נשים זקנות היו בדרכן לרומא, לכל אישה היו  0

 0כל שק הכיל  שקים, 0חמורים, כל חמור נשא 

סכינים, כל  0כיכרות לחם, לכל כיכר לחם היו 

 נדנים. 0 -סכין היה ב

 מהי הכמות הכוללת?

 בעיה דומה ניתן למצוא בשיר  ילדים אנגלי:

נשים,  0פגשתי איש עם  כשהלכתי לסנט איב,

 חתולים, 0שקים, בכל שק היו  0לכל אישה היו 

גורים, חתולים, שקים,  .גורים 0לכל חתול היו 

 ונשים, כמה הלכו לסנט איב?

 -בעיה זו הוצגה, אגב, גם בסרט של ברוס ויליס 

 ".3מת לחיות "

 . נשלים את הטבלה:0

   00 0   

 24 0  

 68 4  

 035 8  

 070 16  

 544 20   

סה"כ  00  908 המכפלה

 פעמים

 

, הרי שכדי לקבל את   54=32+16+4+2-היות ו

  המכפלה יש לחבר את המספרים:

544 + 272+ 68+ 34 = 918 
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  . נשלים את הטבלה:5

 00 0   

 08 0  

  05 0   

 000 8  

 000 05  

  008  30   

סה"כ  30  008 המכפלה

 פעמים

 

, הרי שכדי לקבל את   448+56+14=518-היות ו

 המנה יש לחבר את המספרים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32+4+1=37. 
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