
 

בן השושלת הפיניקית, הוא המתמטיקאי  ,תאלס

היווני הראשון הידוע מבין שבעת המתמטיקאים 

רו במאמר המבוא: שהוזכהיווניים המובילים 

תאלס  .המתמטיקה היוונית - תולדות המתמטיקה

, בתקופה שבה המושבה היוונית מילטוסנולד ב

 שגשגה בחופי אסיה הקטנה.

 

בצעירותו עסק במסחר בסחורות, ולכן ערך 

מסעות רבים. במסעות אלה למד גאומטריה 

מהמצרים ואסטרונומיה מהבבלים, וכן עסק 

בפילוסופיה ובמוסר. המוטו של תאלס היה "דע 

את עצמך". סיפורים רבים סופרו על חכמתו 

נהג לספר כיצד  הרבה של תאלס. אריסטו, למשל,

לאחר שנים רבות בהן יבול הזיתים היה בשפל, 

הצליח תאלס לחזות, בעזרת חישובים שהתבססו 

על הידע שלו באסטרונומיה, שתנאי מזג האוויר 

עומדים להשתנות. תאלס הבין שתנאי מזג האוויר 

יגרמו לעלייה ביבול הזיתים במילטוס, והוא שכר 

ים. ואכן מהחקלאים חלקות רבות של מטעי זית

באותה העונה היה שפע רב של זיתים, ותאלס 

התעשר. יחד עם זאת, כוונתו של תאלס לא 

הייתה להתעשר, אלא להוכיח את צדקת 

תחזיותיו, כך שאת שמן הזית שייצר מכר במחיר 

נמוך. אפלטון סיפר על תאלס שבאחד הלילות 

טייל כשהוא מביט בכוכבים, ותוך כך נפל לתוך 

איך  - במקום קראה לעברו ור. זקנה שעברהב

אתה יכול לדעת מה קורה בשמיים אם אתה לא 

יכול אפילו לראות את מה שמונח לרגליך? את 

האנקדוטה הזו נהגו לספר לעתים קרובות בעת 

העתיקה, כדוגמה לחוסר המעשיות של 

 המלומדים. 

כאמור בפרק המבוא למתמטיקה היוונית, 

הבבלים והמצרים השתמשו במתמטיקה ככלי 

לצרכים מעשיים. היוונים לקחו את "חומר הגלם" 

והפכו אותו לעקרונות מתמטיים ברורים, תוך גילוי 

רעיונות מתמטיים חדשים. תאלס היה הראשון 

שהוכיח טענה באופן לוגי, תוך התבססות על 

קה מהכלל אל הפרט( ולא הסקה דדוקטיבית )הס

 עטרה שריקי

 

 ביוון מפורסמים מתמטיקאים
  :העתיקה

 לפנה"ס( 664 - 426) תאלס

 תולדות המתמטיקה

 02 2024, יוני 25גיליון     2222מספר חזק 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90%D7%9C%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90%D7%9C%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%A1


 

על ניסוי או אינטואיציה, כפי שקרה לפני זמנו. 

גישתו של תאלס המבוססת על ניסוח טענות 

כלליות, מהווה למעשה את תחילתה של 

הגאומטריה הדדוקטיבית. כך הפך תאלס את 

בפני עצמו, וכיום רבים הגאומטריה לענף העומד 

 ".אבי הגאומטריהתאלס בשם " מכנים את

ריונים מייחסים לתאלס ניסוח של לפחות היסטו

 שישה משפטים בגאומטריה: 

 .זוויות קדקודיות שוות זו לזו 

 שוקיים, הזוויות שמול הצלעות -במשולש שווה

 השוות, שוות זו לזו.

 .הקוטר מחלק את המעגל לשני חלקים שווים 

  זווית היקפית הנשענת על קוטר המעגל היא

 זווית ישרה.

  שוות בהתאמה צלע ושתי אם בשני משולשים

הזוויות שלידה, אז המשולשים חופפים )מה 

 שמכונה כיום בשם משפט חפיפה ז.צ.ז.(.

יש הסבורים שתאלס גילה גם את משפט הדמיון 

ז.ז.ז, ואת העובדה שבין הצלעות המתאימות של 

 המשולשים הדומים קיים יחס שווה. 

 

 להלן נציג כמה מהישגיו המרשימים של תאלס.

 אלסמשפט ת

המשפט המוכר, הקרוי על שמו של תאלס טוען: 

אם שני ישרים מקבילים חותכים שוקיים של זווית, 

 אז הם מקצים על השוקיים קטעים פרופורציוניים.

 

 

 

 

 

 

זווית היקפית הנשענת על קוטר מעגל היא 

 זווית ישרה

כאמור, אחד המשפטים אותם ניסח תאלס, היה 

 המשפט: 

 

זווית היקפית הנשענת על קוטר המעגל היא זווית 

 ישרה.

 

 

 

 

 

 למשפט זה קיימות הוכחות רבות. נציג אחת מהן:

AC ו- BD  הם קטרים במעגלO ולכן מידות ,

 האורך שלהם שוות. 

AO ,OC ,BOו ,- OD  הם רדיוסים, ולכן מידות

 האורך שלהם שוות.

הוא מרובע שאלכסוניו שווים  ABCD -בלנו שיק

 זה לזה וחוצים זה את זה.

הוא מלבן, ולכן זוויותיו של  ABCD -מכאן ש

 המרובע ישרות.

)שימו לב לכך שכל אחת מזוויות המלבן נשענת 

 על קוטר.(

 

 

 

 

 

 

 פירמידות מדידת הגובה של

תאלס התעניין מאוד במצרים. ההישג המרשים 

ביותר שלו היה מציאת הדרך העקיפה לחישוב 

בגיזה בעזרת  הפירמידה הגדולהגובהה של 

שימוש בצל. קיימות שתי גרסאות בנוגע לדרך 

ת פשוטה, והשנייה שבה תאלס עשה זאת. האח

מורכבת יותר. לפי הגרסה המוקדמת יותר, תאלס 

צפה באורך הצל של הפירמידה בשעה מסוימת 

ביום, שבה אורך צלו של אדם שווה לגובהו 

  לפנה"ס( 40 -220) ארךפלוטהאמיתי. הפילוסוף 
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B 
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D 
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 :אז, BC||DE אם
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 כתב על כך באחד מחיבוריו: 

"למרות שהוא ]אמסיס מלך מצרים[ 

מעריץ אותך ]את תאלס[ בשל דברים 

רבים, הוא אהב במיוחד את הדרך 

שבה מדדת את גובה הפירמידה ללא 

כל בעיה, ומבלי להיעזר במכשיר 

ידי כך שהעמדת -כלשהו, אלא רק על

של  מישהו בנקודה הקיצונית של הצל

הפירמידה. בכך יצרת, בעזרת קרני 

השמש, שני משולשים והראית 

שהגובה של הפירמידה שווה לאורך 

של האיש באותו היחס של אורכי הצל 

 שלהם." 

למעשה, תאלס הבין את המשמעות של שני 

. הוא טען שהיחס בין גובה משולשים דומים

שווה  ,'h, לבין גובהו של האיש, hהפירמידה 

בהתאמה(. , 's -ו sליחס של אורכי הצל שלהם )

כלומר: 
'' s

s

h

h
  . 

מכיוון שקל היה למדוד את האורך של כל אחת 

מצלעות בסיס הפירמידה הריבועית, תאלס ידע 

א יהאורך של כל אחת מהצלעות הללו ה שמידת

מ'(,  226.5מ' )ולכן מחצית אורך הצלע הוא  222

מ'. לכן, כל מה שנותר  2..2וגובהו של האיש היה 

לו לעשות היה למדוד את אורך הצל של 

הפירמידה )המרחק מקצה הצל למרכז בסיס 

 הפירמידה(, ואת אורך הצל של האיש. 

תאלס מצא שהמרחק בין קצה הצל של 

ורך הצל של מ', וא 204הפירמידה לבסיסה הוא 

  מ', כפי שמתואר בסרטוט הבא: 5..2האיש הוא 

 

 

 

 

 

 

עתה היו ברשותו של תאלס כל הגדלים הדרושים, 

והוא חישב את גובהה של הפירמידה הגדולה של 

 גיזה:

73.146
75.2

5.220

83.1''
 h

h

s

s

h

h

 

 מ'. .24 -כלומר, גובהה של הפירמידה הוא כ

 מציאת מרחקה של אנייה מהחוף 

תאלס עסק, בין השאר, גם בפיתוח יישומים 

מעשיים לרעיונותיו, כגון מציאת שיטה לקביעת 

מיקומה של ספינה הנראית מן החוף. לפי כתביו 

(, 4.5 - 422של הפילוסוף הנפוליטאני פרוקלוס )

כדי לעשות זאת תאלס השתמש במשפט 

ז.צ.ז. )כלומר, משולש החפיפה הידוע כיום בשם 

נקבע באופן יחיד אם ידועה אחת מצלעותיו 

 וידועות שתי הזוויות המונחות על צלע זו(.

סביר להניח שהרעיון עלה במוחו של תאלס 

כאשר צפה באנייה מראשו של מגדל תצפית, 

-והשתמש ביחסי הצלעות של שני משולשים ישרי

זווית דומים. כל מה שנדרש לתאלס היה מכשיר 

כלשהו בעל שתי צלעות וזווית ישרה ביניהן, כך 

, על קו Eשהוא יכול היה לסמן נקודה כלשהי, 

 במקביל לאדמה.  הראייה עם האנייה,

 

 

h 

 מ' 226.5

 מ' 220.5

מ204

' 

2..

 מ'5

2..2

 מ'
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    :ABC , DEC: כך מתקבלים שני משולשים דומים

 

 

 

 

  

גובה מגדל  – hובעזרת שלושת הגדלים הידועים )

מרחק קצה  – yגובה התצפיתן,  – 'hהתצפית, 

(, ניתן שוב להשתמש  Eמגדל התצפית מהנקודה 

הצלעות ולמצוא את מרחק האנייה ביחס אורכי 

 מהחוף.

, אך לא לפני תאלסנסיים את סיפורנו על  כאן

, תאלסהיה המורה של פיתגורס.  שתאלסשנאמר 

אשר זיהה את הכישרון יוצא הדופן של תלמידו, 

הבא נרחיב  במאמרכל אשר ידע. את לימד אותו 

 .פיתגורס של פועלו על
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 C הצופה העין של  

 Eעל קו הראייה   

 Bאנייה   
 A בסיס מגדל התצפית  

y 

x יה מהחוףימרחק האנ 
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 ד"ר עטרה שריקי
מרצה לחינוך מתמטי במכללת 
אורנים. תחום עניינה העיקרי 
הוא התפתחות מקצועית של 

מורים ושל פרחי הוראה 
כתוצאה מהתנסותם בביצוע 

פעילויות חקר מתמטיות 
 ומחקר פעולה בכיתותיהם.
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