
 

קסמים וחידות מתמטיות הם מקור לא אכזב 

מוטיבציה לשיעורי  יםמעוררהם ו ,לפתיח מרענן

ם מיהפיכת קסזאת, מתמטיקה. יחד עם 

א יה ,דקות 09שאורכו לשיעור  יםמתמטי

באמתחתך גם אם יש  ,הדורשת מאמץ משימה

אישיות תובנות  אציעבמאמר זה . מנצח קסם

 קסםפיתוח שיעור המתבסס על משנבעו 

  .מתמטי

השנים, זכיתי ללמד שיעור זה מספר במרוצת 

רב של פעמים במסגרות שונות: בכיתות 

מחוננים )כיתה ד(, בשיעורי מילוי מקום 

בחט"ב, בקורס "משחקי חשיבה במתמטיקה" 

אקדמית לסטודנטים  הניתן במכללה

וסטודנטיות המתכשרים להיות גננים/ות 

ומורים/ות בבית הספר היסודי. השיעור מעורר 

משתתפים ואני זוכה לשיתוף עניין אצל ה

 פעולה מלא מצדם. 

עשה בצורה יהצגת התהליך במאמר זה ת

על מנת להדגיש את התהליך אותו  ,כרונולוגית

עברתי כמורה. בסוף המאמר אציג מספר 

הערות מעשיות ואת מערך השיעור כפי שאני 

 יום. כמלמדת אותו 

 

 מציאת קסם מתמטי מעניין

 ערכהאת הקסם של ניחוש מספרים באמצעות 

למדתי  (1)ראו תרשים  קלפי קסםשל שישה 

 אותו ,Martin Hansen (1001)מאמרו של מ

 עת ,י לראשונה לפני כעשרים שנהקראת

של  חשיבה מתמטיתפיתוח קורסים ל לימדתי

 . ביניים-תלמידי חטיבת

 

  ניחוש מספר –ביצוע הקסם 

מבקשים מאחד התלמידים לחשוב על מספר 

לתלמידים את הקלפים  . מראים36עד  1 -מ

כל פעם שואלים את בו ,1(1)איור  בזה אחר זה

אותו התלמיד האם המספר עליו חשב רשום 

על הקלף. כל פעם שהתלמיד אומר "כן" זוכרים 

 ונהאת המספר המופיע בפינה השמאלית העלי

את המספר עליו חשב  "לנחש"כדי  .של הקלף

                                                 
1

ייתכן כי קסם זה ידוע היטב, אך במאמר זה הוא משמש  

כנקודת התחלה, ולהמשך הדיון ולשם שלמות הצגת 

 הקלפים מובאים כאן.. הרעיון

 ליאורה נוטוב

 

 מקסמים מתמטיים 
 לשיעורים קסומים  
 במתמטיקה 

 אפשר גם אחרת
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שהופיעו מחברים את כל המספרים  ,התלמיד

בהם  ,בפינה השמאלית העליונה של הקלפים

. אין צורךמופיע המספר שהתלמיד בחר

להראות את הקלפים לפי הסדר. למשל: אם 

מספר זה  – 12התלמיד חשב על המספר 

מופיע בקלפים בהם בפינה השמאלית העליונה 

. סכומם אכן 13, 8, 1, 1רשומים המספרים: 

 . 12 -שווה ל

 מציג במאמרו Hansenנוסף לקסם זה, ב

 השל ארבע ערכה לפי קסם אלה,קשלו לפיתוח 

א אל ,מספר נחשלא רק לבעזרתם ניתן קלפים 

 כלומר: , בתום הניחוש תוולהראות א גםניתן 

הניחוש מתקבל באופן "אוטומאטי". קלפים 

(, מפורטים במאמר המקורי ולכן 1אלה )איור 

 רק מוזכרים כאן לשם שלמות הדיון.

ומיד הכנתי את  ,התלהבתי מקסמים אלה מאוד

 םיוהראיתי אותם לתלמיד ,שני סוגי הקלפים

 מידים לוגם לת ,בחוג לפיתוח חשיבה מתמטית

אחרים בכיתות שלימדתי בבית הספר. זה היה 

נפלא ומשעשע... בערך לרבע שעה. הקסם 

 דקות  09לבדו לא התאים כנושא לשיעור של 

 דקות.  54ואפילו לא לשיעור של 

 

 1-ערכת קלפים "לניחוש" מספר מ :1איור 

 362עד 

 

 

 1קלפים "לניחוש אוטומאטי"ערכת : 0איור 

 

 

 

 

                                                 
פי שפורסם קישור ל"קסם", כ Hansen (1001.)מתוך  2

עד  1. הקישור נכון למספרים מ בעיתון "שווה" עם הסבר

61. 
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מפעילות של רבע שעה : ראשונהתובנה 

 דקות 02לפעילות של שיעור באורך של 

להביא את  שנים ויום אחד שכחתי מספרעברו 

תכנון אלטרנטיבי לא ו ,מפגש החוגהקלפים ל

במקום להדגים לתלמידים את הקסם, היה. 

באופן זה את קלפי הקסם.  יחד הצעתי שנבנה

, "קלפי קסם"מטרת השיעור הייתה בניית 

תרגילי  36 -פתרו כ במהלכו התלמידים

קיבל כל אחד  –פרס בלויק בסופוו ,חיבור

 .(1)המופיעים באיור  קסםה קלפישל  סדרה 

 העיקרון המתמטי שבבסיס הקסם:

–1353) גוטפריד לייבניץהמתמטיקאי הגרמני 

 המתבססת עלפיתח שיטת ספירה  ,(1213

נקראת . שיטה זו 1 -ו 9שתי ספרות בלבד: 

למשל: המספר  שיטת ספירה בינארית.

רה עשרונית בצורה ישמיוצג בשיטת ספ

בינארית בצורה השיטה הפי -צג עלוימ 10(38)

מציין את בסיס  1 )האינדקס 2(100110)

את המספר . אם נרצה לתרגם הספירה(

בינארי למספר עשרוני, נצטרך להכפיל כל ה

לפי ערך  1 בסיסחזקה המתאימה של ספרה ב

 ום.המק

(100110)2 = 1•25 + 0•24 + 0•23 + 1•22 + 

1•21 + 0•20 = 32 + 4 + 2 = (38)10 

רוק של סכום יכל מספר ניתן לפכלומר, 

 . דיופירוק זה הינו יח 0חזקות של 

תרגילים על לוח מספר פתרנו  עוריבמהלך הש

רוק של יניתן לפאכן כי כל מספר  ומחישהש

 1 + 2 + 16 = 19 . למשל:1סכום חזקות של 

 1, בכרטיס 1, יופיע בכרטיס 10ולכן המספר 

  .4ובכרטיס 

 -הפיכת הקסם ל"שלך": שנייהתובנה 

 פיתוח הקסם המקורי

באותה תקופה אלא, שהשיעור היה מעניין 

את קלפי הקסם  ושהכיל יםמשחקלשוק  ויצא

"ערכת  משחקים כמו) לניחוש המספרים

 והתלמידים כבר הכירמחלק ו ,צעיר"(ההקוסם 

הסבר תה יהתרומה שלי הי. אמנם קסםה את

אך  ,הקסם מתבסס ועלי המתמטישל החוק 

ההפתעה המרעישה שבתחילת השיעור כבר 

לא הייתה בידי. החלטתי שאני רוצה להתחיל 

לא מזכירה כלל בדרך שאת השיעור 

 המקוריים וכך הפכתי את הקלפיםמתמטיקה. 

נחש ניתן ל םבאמצעותHansen (1001 ,)של 

, לקלפים (1)איור  14עד  1 -מספרים מ

כך ו. (6 איור) ש צבעיםלנח באמצעותם ניתן

 . חזר להיות קסםהפתיח של השיעור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלון

 חלון

 לבן

 אפור

 סגול

 חלון

 חלון

 לבן

אדו  צהוב

 לבן אפור

 זהב

 ורוד

גולס  

 בורדו

 כן

 לא
1 

 אדום

 חלון

 לוןח

 2כרטיס  לא

 חלון

 ורוד

 כתום

Pale 

 צהוב ירוק

 אפור שחור

 זהב

 ורוד תכלת

 כתום

 כן

 לא
2 

 חלון

 חלון
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 קלפים ערכתניחוש צבע באמצעות : 6איור 

 

קלפים  המארבע תרכבוהקלפים מערכת 

. 5וקלף  ,6 קלף ,1 קלף ,1 : קלףממוספרים

, 1כפי שנראה בהמשך, הסדר חשוב! בקלפים 

ריבועים  ישנםעל צד אחד שלהם  6, 1

צבעוניים עליהם רשום הצבע וריבועים עליהם 

כלומר, יש להם צד אחד  ,"חלונות"רשום 

 ( .מסומןהוא כפי שכל חלון )יש לגזור . בלבד

בעל מבנה שונה: אין בו  קלףהינו , 5קלף 

נקרא הם )צד אחד צדדייש לו שני  אך ,חלונות

קלף הגב של הנקרא הוצד שני  ,עליוןהקלף ה

מופיעה רשימת צדדיו משני  ,, כלומרעליון(ה

כשהם את שני הצדדים יש לגזור ) .צבעים

לאורך הקו שמחברם, כך  ולקפלםמחוברים, 

הכתובית מיקום  .(זה על גבי זה שיהיו מונחים

אינו בתחתית הדף אלא בקלף העליון "לא" 

  שלו. בצד ימין

מראים לתלמידים את הקלף בו רשומים כל 

 של עליוןהקלף האת הגב של הצבעים ) 14

ומבקשים מאחד התלמידים לבחור  ,(5קלף 

צבע מבלי להכריז בקול רם על בחירתו. אחר 

 כחול

 לבן

 בורדו טורקיז

 ורוד תכלת

 כתום
 שחור כחול

 חום אפור

 זהב

 אדום צהוב

 ירוק

סגו  לבן

 טורקיז

 ורוד תכלת

 בורדו

 כתום
 כתום

 טורקיז בורדו

 זהב

 סגול

 ורוד תכלת

 בורדו

 כתום

 כן

 לא

4 

 חום

 

 כן

 חלון

 לבן

 בורדו טורקיז

 ורוד תכלת

 לא

 כחול

שחור  אפור

 לבן

 טורקיז

 ורוד תכלת

 בורדו

3 

 חלון

 עליוןהקלף ההגב של  עליוןהקלף ה
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ושואלים האם  1כך מראים את קלף מספר 

על הקלף. אם התלמיד ענה "כן"  מופיעהצבע 

כתובית כך שעל השולחן  1מניחים את קלף 

)כפי  תופיע בפינה השמאלית העליונה"כן" 

, אם התלמיד ענה "לא". (6שהוא מופיע באיור 

הכתובית "לא" כך ש 1יש להניח את קלף 

כך  תופיע בפינה השמאלית העליונה.

וקלף  1גם עם קלף מספר ממשיכים לעשות 

מניחים את הקלפים אחד על השני  :6מספר 

תופיע בפינה הכתובית "כן" או "לא" כך ש

בהתאם לתשובת השמאלית העליונה, 

יש להקפיד להניח את הקלפים אחד  התלמיד.

  .העליוןהוא הקלף  5קלף מספר על השני. 

גם לגביו נשאל את התלמיד אם הצבע שבחר  

רק הפעם נראה לו את הצד עליו  ,מופיע בו

נח על  וקלף זה י .עליון"הקלף ה"רשום 

)יש לשים לב  האחרים שלושת הקלפים

שהכתובית "לא" מופיע במקום שונה. במידה 

והצבע שהתלמיד בחר אינו מופיע על הקלף 

יש לסובב את הקלף ככה שהכתובית "לא" 

. עכשיו תופיע בפינה השמאלית העליונה(

מרימים את כל ארבעת הקלפים יחד ומראים 

שת ולתלמידים מה כתוב מאחור. היות ובשל

, הם מסתדרים ותחלונהקלפים הראשונים יש 

ציץ מהחלונות ובו מ, 5הגב של קלף כך ש

 . עליו חשב התלמידהצבע רשום 

אם תלמיד חושב על צבע צהוב,  :לדוגמה

שמאלית הבפינה "כן" הכיתוב יהיה עם  1קלף 

 בפינה ""כן הכיתוב עםיהיה  1, קלף עליונהה

 הכיתוב עםיהיה  6, קלף עליונההשמאלית ה

יהיה  5וקלף  ,עליונההשמאלית הבפינה "לא" 

. עליונההשמאלית הבפינה "לא" הכיתוב עם 

ביחד, קלפים ה 5כעת, מרימים את כל 

על הצד האחורי של ערמת ומסתכלים 

דרך צהוב מציץ האת הצבע  הקלפים, ורואים

 חלון.

 

 הרחבת מטרות השיעור: שלישיתתובנה 

(, 1ראו איור ) יםהמקוריקלפי הקסם  בניית

. מייגעתאך  פשוטה יחסית למטרה כההפ

בשלב זה החלטתי להרחיב את מטרות 

י עליו מתמטהעיקרון ההצגת , לא עוד השיעור

 יםאלא מציאת חוק ,מתבסס הקסם

 1 -רוק המספרים מיבטבלת פ יםהמסתתר

בניתי  .1סכום החזקות של בעזרת  ,36ועד 

 1טבלה שמספר שורות ממנה מוצגות בטבלה 

 שורות( 36)בטבלה שמקבלים התלמידים יש 

 בה מפורטות מספר דוגמאות.

את הקסם עם הדגמתי עור יבתחילת הש

על ולאחר דיון קצר  ,קלפי הצבעים ערכת

עברתי הקשר בין קסם זה למתמטיקה, 

 1 -מ הקלפים המקוריים עם המספריםערכת ל

ולבסוף גם  ,Hansen (1001)של  14עד 

שלי עבור ניחוש האת כישורי הדגמתי 

 של שישה ערכההעם  36עד  1 -מספרים מ

רצו בשלב זה כל הילדים  .(1איור ) קלפים

החיבור שלב גיע ה. כאן משלהםמאוד קלפים 

 תחילה  ותבקשה תלמידיםוה ,למתמטיקה

  .1טבלה להשלים את 
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 0סכום חזקות של בעזרת רוק המספרים י: פ1טבלה 

 
 
 

 

 

 

 

 .שיוצרים התרגילים לתלמידים לזהות תבניות תמאפשרה  1בלת טבלה קמת 1מילוי טבלה לאחר 

 

 מלאה 1: טבלה 0טבלה  
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 ותפנהלמלא את הטבלה  שסיימותלמידים ה

  להלן: על השאלות המוצגותלענות 

 19 -שמה תוכלו לומר על המספרים  .1

 ?בפירוקם המופיע

?  14יכול להופיע בעמודה  12האם המספר  .1

 למה?

חוקיות הופעת המספרים בכל אחת  ימה .6

 מהעמודות?

 כמה מספרים מופיעים בכל עמודה? למה? .5

 הקלפים?את בנה על סמך הטבלה נאיך  .4

כמה  24מספר האם נרצה לחשוב על  .3

 ,באילו קלפים קלפים נצטרך לשם הניחוש?

 ?24המספר יופיע  ,לדעתכם

תחום  ומה ,אם נוסיף קלף אחד נוסף .2

המספרים אותם נוכל לנחש באמצעות 

 קלפים? השל שבע ערכה

יכול לתת פתרון זו, השיעור  בגרסה

אלה האיטיים  להטרוגניות של התלמידים:

שמתקדמים יותר,  הממלאים את הטבלה, אל

 ועונים על השאלות; עובדים על זיהוי תבניות

פעילות  אהי זופעילות תלמידים אלה, עבור 

  .חקר

 

שתיארתי  מה למדתי מכל התהליך לסיכום,

כדי שהשיעור יהיה למדתי ש? במאמר זה

שיעור קסום במתמטיקה, אין די בהצגת "קסם 

למצוא דרך לחשוף את  ישאלא  ,מתמטי"

תה וא המתמטיקה שבבסיס הקסם ולהפוך

עבור המורה ומעניינת ת אתגרמקסומה, ל

 . ועבור התלמידים

 

 

 

 

 

 

 

 ת ומעשי עצות

 ,כדאי להכין את הקלפים מספיק גדולים -

כדי שכל התלמידים יוכלו לראות את 

 מרחוק.עליהם הכתוב 

 ריבועיםהקלפים, החלונות הריקים, וה -

קלפים הערכת ברשומים הצבעים,  הםב

חייבים להיות ריבועים מדויקים,  1שבאיור 

טב, היאחרת החלונות לא מסתדרים 

וייתכן כי יציץ צבע לא נכון או אף שני 

 צבעים יחד.

מערך השיעור אותו אני מלמדת היום,  -

ושפותח בעקבות התהליך שתואר כאן 

 הוא:

ניחוש צבע עליו חושב התלמיד בעזרת  .א

 ;6עים באיור יקלפים המופ

ר על מהו הקשר בין ניחוש צבע דיון קצ .ב

  ;למתמטיקה

ניחוש מספרים בעזרת קלפים המופיעים  .ג

 ;1 -ו 1באיורים 

: טבלה ותעבודה בהם מופיע-דפיב עבודה .ד

 36עד  1 -רוק מספרים מילפ 1מס' 

 ;, ושאלות חקר שונות1לסכום חזקות של 

 ;דיון בשאלות חקר .ה

 בניית קלפי קסם על סמך טבלה מלאה. .ו
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