
 
 

י" מִּ יֻּנִּים שִּ י ָלְך צִּ יבִּ   ַהצִּ
י  תִּ ים שִּ ָלְך ַתְמרּורִּ
ְך  רֶּ ָלה דֶּ ְך ַלְמסִּ בֵּ לִּ

 ."ָהָלְכתְ 

 (א'כ  ,ירמיהו לא)

לאומית לאוכלוסיית -תמרורים משמשים כשפה בין

 –יות העולם, המיוצגת בעזרת צורות גאומטר

התמרורים . כאמירה ויזואלית ללא מילים

הראשונים שהוצבו בצדי דרכים היו קיימים עוד 

" אבני המייללפני הספירה הנוצרית,  והיו אלה "

שהציבו הרומאים. על "אבני דרך" אלה, שמוקמו  

 מרחקבכל ארצות האימפריה הרומית, נרשם 

רומא. בימי הביניים  נהגו להציב ברחבי  -לבירה 

אירופה שלטים בצומתי דרכים, להורות על כיוון 

הנסיעה לערים הראשיות.  התמרורים הראשונים, 

   של אזהרה או הוראה,  נוצרו רק בסוף המאה 

. הצורך בתמרורים נבע מהתפתחותם של 91 -ה

כלי תחבורה  מהירים ושקטים  אשר סיכנו את  

ור הולכי הרגל  ורוכבי האופניים.  להזכירכם, ציב

התקרבות של עגלה וסוס או כרכרה אפשר היה 

לשמוע ממרחק רב, בעוד שהמכונית  השמיעה  

קולות שקטים הרבה יותר. בעבר, היה נהוג 

הומים, לצורך  תחבורהמות במקו שוטריםלהציב 

. עם הגידול במספר כלי כלי רכבהכוונת תנועת 

הרכב, נדרש היה להשתמש באמצעים 

 תמרורי דרכיםו רמזוריםאוטומטיים, כגון, 

 02 -ה חל מהמאהה רה.להכוונת התחבו

לאומית  שעל כל בן -התמרורים הם "השפה" הבין

תרבות להכיר. לכן, לימודי זהירות בדרכים הפכו  

להיות חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים בבית 

(, 0290, 0222הספר היסודי  )משרד החינוך, 

והמשכם נעשה בתיכון בלימודי  התיאוריה 

צים מאמ והנהיגה. מדינת ישראל משקיעה

ומשאבים רבים מאוד לקידום לימודי זהירות 

להורדת מספר התאונות, ולחינוכו של  בדרכים,

 הדור הבא להתנהגות נאותה בכבישים. 

במאמר זה מוצגות פעילויות המשלבות בין  

ההיכרות עם התמרורים השונים לבין למידת 

מתמטיקה. המטרה היא להדגים למידת תכנים 

הדגשת צורתו של  שונים בחשבון והנדסה, תוך

התמרור, וההבנה של תפקיד התמרור בנושא 

התנועה והתחבורה. הרעיון של שילוב שני נושאי 

הוא  ,"זהירות בדרכים" ומתמטיקה ,הלימוד
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הוצאה לפועל של המלצה המופיעה ברציונל של 

תכנית הלימודים במתמטיקה )משרד החינוך, 

(, כמו גם בהמלצות של המועצה של איגוד 0222

. NCTM, 2000)י המתמטיקה בארה"ב )מור

בשני המקומות מצוין במפורש כי הוראה בדרך 

יום יוצרת עניין, -הקושרת את הלימוד לחיי היום

ועשויה להוביל ללמידה משמעותית, ובעקבותיה 

להבנה טובה יותר של שני תחומי הדעת. צורת 

התמרור, משמעות הצבעים שבו, תפקידו כמייצג  

לנהגים והולכי רגל,  מהווים אזהרה או  הכוונה 

חלק בלתי נפרד מן ההתנסות בפעילות  

 המתמטית. 

התמרורים שבהם השתמשנו, מהווים אמצעי 

המחשה וגשר למעבר מן  ההצגה הוויזואלית 

למושגים המתמטיים המופשטים, ותורמים 

כן, הם למידה משמעותית ומובנת יותר. כמול

וב י וחשמציגים את המתמטיקה כמקצוע  שימוש

כן, בדרך למידה זו בשלב ואולי אף מציל חיים. כמו

יד מפתח את כישורי הציור, הראשון התלמ

הוא הסרטוט, ויכולת ההתבוננות. ובשלב השני 

מפתח את יכולת היישום של התכנים המתמטיים 

ל תכנים ש המוכרים לו, ובונה תשתית ללמידה

מתקדמים וחדשים. בצד פיתוחם של הכישורים 

, הנעה יטיביים יש כאן למידה מתוך ענייןהקוגנ

 והנאה. 

 

 

 

 

 

 

 

 היכרות עם התמרורים

ידי צורות -כל התמרורים מיוצגים על

 :1 גאומטריות

הם תמרורי   – תמרורים שצורתם מעגל

 "עשה ואל תעשה". - הוראה

הם תמרורי  - תמרורים שצורתם משולש

 אזהרה.

או מרובעים  תמרורים שצורתם מלבן

הם תמרורי  - , טרפז(אחרים )ריבוע, מלבן

 הודעה. 

. התמרורים גם לצבעי התמרורים  ישנה חשיבות

הם תמרורי "אל  שחור-לבן-בצבעים אדום

הם אוסרים לבצע דבר מסוים.  תעשה".

התמרורים בצבעי כחול ולבן הם תמרורי "עשה". 

 הם מורים לבצע דבר מסוים. 

שני תמרורים בעלי צורות חריגות, אשר ישנם 

המחוקק היה מעוניין שהנהג או הולך הרגל  יזהה 

אותם לא רק בכיוון שהם פונים אליו, אלא מכל 

ת סדר כיוון בצומת. אלה התמרורים המסדירים א

 "זכויות הקדימה" בצומת, והם: 

והוא היחיד בעל  -צורתו מתומן  !התמרור עצור

או במפגש  צומתצורה זו. התמרור ממוקם לרוב ב

                                                           
 

1 רית )בעיקר של טגאומלעתים בשטח הצורה ה 

וזאת מכיוון  ,”גאומטרית טהורה“לא המשולשים( היא 

שבפס היצור )ממתכת( של התמרורים ניתן למצוא 

כאלה שקדקודי המשולשים שלהם "מעוגלים" )לצורך 

אינם עונים מפציעה של המתקינים(. ולכן, הם  הגנה

על ההגדרה הפורמלית של משולש.  יחד עם זאת הם 

כן מוצגים ומוגדרים כמשולשים, בחוברות ההדרכה של 

 המועצה לזהירות בדרכים.  
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עצור את רכבם עצירה רחובות, מורה לנהגים ל

מלאה, ולהתקדם אך ורק אם הדרך פנויה. 

 ארצות הבריתהשימוש בתמרורי עצור החל ב

 . תמרורים אלה היו קטנים02 -בראשית המאה ה

מאלה המוצגים היום, ונכתבה בהם  בגודלם

המילה "עצור" בצבע.  אצלנו מופיע תמרור עצור 

 עם ציור של כף יד.

 

 עצור!

הנמנה על   !"תן זכות קדימההתמרור "

גם הוא, כמו  התמרורים שצורתם משולש.

זהות שאפשר יהיה ל תמרור עצור מוצג כך

צג הוא מו אותו מכל כיוון בצומת. לכן,

תמרור כמשולש הניצב על קדקודו. זהו 

היחיד  שצורתו היא משולש, המוצג המשולש 

בדרך זו. כאמור, אפשר לזהותו גם מאחור, 

 בלי לראות מה מצויר עליו. 

 

 !תן זכות קדימה

תמרורים שאלות המשלבות לדוגמאות 

 פעילויות מתמטיות ב

נבחנו מספר תמרורים,  לפעילויות המתמטיות

המוכרים גם לתלמידים הצעירים. אלה בעיקר 

ות את התמרורים נבנו השאלות המתמטיות המלו

וזאת כדי להדגים את האפשרויות    ,באופן מדורג

השונות של הצגת  שאלות החל  מכיתה א ועד  

לכיתות הגבוהות של בית הספר היסודי, ואף 

שם  ,להרחיבן לבית הספר העל יסודיאפשר ורצוי 

התיאוריה. רמת השאלות מודי מתחילים בלי

-פי רמות ואן-רמת הזיהוי )עללהיות החל מ יכולה

( ועד לשאלות הדורשות ידע רחב יותר, הן הילה

 בחשבון והן בהנדסה. 

 

  שאלות כלליות שניתן לשאול לגבי כלל 

 התמרורים:

אילו צורות גאומטריות משמשות כתמרורי א. 

 תנועה?

 משולש?מה מאפיין את התמרורים שצורתם ב. 

 

 נה תמרור ״עצור״ מתמרורים אחרים,מדוע שוג. 

 ובמה?

  ,לפניכם שני תמרורים: תמרור "אין כניסה"ד. 

ותמרור "תן זכות קדימה". רשמו דברים 

מיוחדים על הצורה  הגאומטרית של כל  אחד 

 מהתמרורים.

עתה נעבור לשאלות המתייחסות לתמרור נבחר, 

לפעילות גאומטרית  ,שבו גם סומנו מידותיו

 רחבה יותר.

 למשל: 

 . (9)איור  לפניכם תמרור "אין כניסה"  .1
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  "אין כניסה"תמרור  - 9איור  

 

    בנוי התמרור "אין  גאומטריותמאילו צורות   .א

 כניסה"?

בהתאם למידות הרשומות על התמרור "אין   .ב

 מהו רדיוס המעגל האדום? –כניסה" 

מהו היחס בין שטח המלבן בתמרור לבין  .ג

 שטח העיגול כולו?

-נסו לשער מה הן מידותיו של התמרור "אין .ד

 כניסה" המוצב ברחוב. 

מידה( בין -מהו הקשר המתמטי )הקנה .ה

 התמרור ברחוב לזה המצויר  בדף הפעילות?

 

 

 .(0)איור  לפניכם תמרור "תן זכות קדימה" .0

 

 תמרור "תן זכות קדימה" - 0איור  

 

 מה תוכלו לומר על צורת התמרור?  .א

הם   DEFΔ -ו   ABC  Δהמשולשים  .ב

 .______________ משולשים

    DEF Δלבין   ABC  Δבין  פיםההיק יחס .ג

 .____________ הוא

    DEFΔ לבין  ABC Δבין  2יחס השטחים .ד

 .________________ הוא

 

 סיטרית"-לפניכם התמרור "דרך חד. 5 .5

  . (2)איור 

 

 
 

 סיטרית" -תמרור "דרך חד - 2איור  

 

-בנוי התמרור "דרך  חד צורותמאילו  .א

 זה?סטרית"? מה המשמעות של תמרור 

" הוא תמרור תסטרי-התמרור "דרך חד .ב

בהתאם למידות המוצגות, מהו  .הוראה

 שטחו של התמרור?

המוצג בצבע לבן בתמרור?  המצולעמהו   .ג

האם הוא מצולע משוכלל? יש לנמק את 

 קביעתכם.

יש למצולע "הלבן"? יש  כמה אלכסונים .ד

 -ו  Bלסרטט את כל האלכסונים מקדקודים 

F. 

של המצולע הלבן  אחוז מהווה השטח איזה .ה

משטח  התמרור כולו, אם אורך צלע התמרור 

 ס"מ? 02הריבועי הוא 

 

                                                           
 

2
כאן ישנה הזדמנות ללמד )בכיתות  -זאת שאלת העמקה והעשרה  

 .לחישוב שטח משולש  נוסחת הרוןגבוהות ( את 
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)איור לפניכם התמרור  "ירידה מסוכנת"  .4

4). 

 

 תמרור "ירידה מסוכנת" - 4איור 

 

 כמה  משולשים יש בסרטוט? .א

 כמה סוגי משולשים יש בסרטוט?  .ב

?  הסבירו את FGמה אפשר לומר על הקטע  .ג

 קביעתכם.

 שוות בגודלן? הסבירו.  D -ו  Aהאם הזוויות   .ד

 

 סמלי מכוניות  .3

תעשיות הרכב נוהגות להשתמש בצורות 

  .(5)איור ריות כסמל מסחרי למכוניות טגאומ

 

 

 ,תארו אותו במילים ,בחרו את אחד הסמלים .א

ריות ממנו הוא טגאומוהציגו את הצורות ה

 מורכב.

שאלה בחרו את אחד מסמלי המכוניות, ובנו   .ב

 ריה העוסקת בתמרור זה.טגאומב

כפעילות יצירתית לתלמידים אפשר להציע  .ג

ליצור סמל מסחרי לחברה דמיונית בעזרת 

אפשר  .ריות שונותטגאומ שלוש צורות

לבקש לבנות את הסמל בעזרת סרגל ומחוגה 

בלבד, כחלק מתרגול הנושא של בניות 

 הנדסיות.

 

 

 סיכום

מקצת מן שהוצגו לעיל, הן רק  הפעילויות

הדוגמאות  לאפשרויות הרבות של שיתוף הפעולה 

בין כותלי בית הספר, בין מורי המתמטיקה לבין 

 המלמדים את הנושא  "זהירות בדרכים".

הלמידה במקביל של שני הנושאים, משמעות 

יקה, יחזקו את הידע בשני התמרורים והמתמט

כמדינה הנלחמת  ,וואולי בדרך ז ,הנושאים

 , נצליח  אף להציל חיים.  בתאונות הדרכים

 סמלים שונים של  מכוניות - 5איור  
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 מקורות

 .    ו בכל המגזרים-לכיתות אהלימודים במתמטיקה  תכנית(. 0222משרד החינוך, התרבות והספורט )

 המזכירות הפדגוגית, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, ירושלים.

 )א(. 5(. חוזר מנכ"ל תשסז/0222משרד החינוך )

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc//sc5ak5_2_10.htm   

 .5(. חוזר מנכ"ל תשעב/0290משרד החינוך )

-cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/5/5http://

4.htm-2-5-5-2012-2/HodaotVmeyda/H 

    National Council of Teachers of  Mathematics (NCTM), (2000).     

     Principles and Standards for School Mathematics. Reston, Va.: NCTM.     

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

 ר דורית פטקיןד"
מרצה בכירה לחינוך 

מתמטי במכללת סמינר 
אביב, -הקיבוצים בתל

פרחי ”מדריכה מורים ו
בעלת ניסיון ”, הוראה

רכי הוראה עשיר בד
ובטיפול בטעויות 

ות מוטעות של שובתפי
 תלמידים במתמטיקה.

 ד"ר אילנה לבנברג
ראש החוג למתמטיקה 

במכללה האקדמית 
  לחינוך "גורדון" חיפה,

מרצה למתמטיקה 
 ,תמטימ ולחינוך

ומדריכה מורים ו"פרחי 
הוראה", בעלת ניסיון  

רב בהוראה בחינוך 
 .יסודי-העל
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