
 

 יוונית  מתמטיקהל מבוא

, 02, 02כפי שראינו במאמרים שהופיעו בגיליונות 

", 0222של "מספר חזק  02 -, ו02, 00

המתמטיקה של העולם העתיק החלה להתפתח 

בבבל ובמצרים. יחד עם זאת, מרבית 

ההיסטוריונים תמימי דעים בנוגע לכך 

שהמתמטיקאים והמדענים הגדולים ביותר של 

העולם הקדום היו היוונים. בתקופה שבה 

 022 -המתמטיקה היוונית החלה להתפתח, כ

ה יוון איחוד של כמה שנים לפני הספירה, היית

-מדינה, שהיו ממוקמות על אוסף של חצאי-ערי

המבנה  איים ואיים סלעיים בים התיכון.

-הטופוגרפי הייחודי של יוון סייע לה להגן על ערי

המדינה מפני פולשים מבחוץ. ומכיוון שלמרבית 

המדינה הייתה גישה לים, היה באפשרותן -ערי

כמו גם בינן לקיים קשרי מסחר בינן לבין עצמן, 

לבין תרבויות אחרות ששכנו לחופי הים התיכון. 

קשרי מסחר אלה זימנו ליוונים אפשרות להיחשף 

 לתרבויות חדשות ולידע חדש.

 של החוזק מנקודות אחת, ומצרים מבבל בשונה

 חדש ידע שאותו העובדה תהיהי היוונית התרבות

הפך לנחלתו של כל יווני שהביע בכך עניין. בכל 

התרבויות העתיקות שקדמו לתרבות היוונית, 

אנשי  -הידע נפל בחלקם של יחידי סגולה בלבד 

המעמד הגבוה. למעמד הגבוה השתייכו, בדרך 

שלטון, ובמקרים רבים אנשי כלל, אנשי הדת וה

הדת היו גם אלה ששלטו בעם. עובדת היותם 

בעלי ידע העצימה את מנהיגותם ואת היכולת 

 שלהם לשלוט בפשוטי העם. 

שלושה גורמים עיקריים תרמו לכך שביוון 

ידי "האנשים -העתיקה הידע נרכש גם על

 הפשוטים":

( בניגוד לכתב הבבלי והמצרי, הכתב היווני 2) 

שוט ומובן לכל, ובכך הפך הידע הכתוב היה פ

 לנגיש.

( ביוון לא היה קיים מעמד חזק של אנשי דת 0) 

אשר היה בכוחו לנכס לעצמו באופן בלעדי את 

הידע. האינטלקטואלים היוונים, לא היו בהכרח 

אנשי הממשל, אלא בעיקר אנשי עסקים אשר 

 נחשפו לידע במהלך מסעות הסחר שלהם. 

 מתמטיקה יוונית

 עטרה שריקי

 

 תולדות המתמטיקה
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ת דגלה בחילופי דעות, ועודדה ( התרבות היווני2)

את האזרחים להתווכח ולהתפלמס, ולחפש 

תשובות לשאלות שהתעוררו אצלם בעקבות 

 המפגש עם הידע החדש. 

לפנה"ס הייתה אתונה, בירתה של  220בשנת 

יוון, בשיאה. אך תור הזהב הזה לא נמשך זמן 

רב. ספרטה פתחה במלחמה נגד אתונה, מלחמה 

ם. מלחמה זו גרמה להרס שני 02 -אשר נמשכה כ

המדינה אתונה וספרטה, ולמעורבותן -שתי ערי

 223מדינה נוספות במלחמה. בשנת -של ערי

אלכסנדר הגדול )אלכסנדר מוקדון(  ,לפנה"ס

המדינה של יוון תחת ה"אימפריה -איחד את ערי

המקדונית", כשאלכסנדריה שבמצרים נקבעה 

 כעיר הבירה. תחת שלטונו של אלכסנדר מוקדון

נרגע האזור כולו והמשיך בהתפתחותו. 

המלומדים שבחרו להישאר באתונה עסקו בעיקר 

בפילוסופיה, בהיסטוריה ובספרות, ואלה שעקרו 

ידי -שם נוסדה אוניברסיטה על -לאלכסנדריה 

עסקו במדעים ובמתמטיקה.  -המלך תלמי השני 

מלומדים אלה זכו לתמיכה מטעם השלטונות, 

דמי נרחב, ללא כל אשר סיפקו להם חופש אק

 התערבות. 

המתמטיקה שהתפתחה ביוון העתיקה היא שלב 

חשוב בהתפתחותה של המתמטיקה. 

המתמטיקה היוונית הציגה לראשונה את מושג 

ההוכחה, ובמסגרתה התפתחו תחומים מרכזיים 

גאומטריה, תורת  -של המתמטיקה, כגון 

המספרים, ומתמטיקה שימושית, וכן הועלו 

שהובילו בהמשך להתפתחות האנליזה רעיונות 

המתמטית. למרות שתרבויות קדומות כבר ביצעו 

-"תצפיות מתמטיות" על תופעות טבע בחיי היום

יום הרבה לפני תקופתה של המתמטיקה היוונית, 

הרי שבשונה מקודמיהם, היוונים לא קיבלו 

תצפיות אלה כאמיתות מוחלטות. היוונים רצו 

התצפיות שלהם תקפות, ודרשו לכך  מדועלדעת 

 הוכחה. הצורך בהוכחה פיתח את התובנות בנוגע

לרעיון של הסקת מסקנות תוך שימוש בכלים 

לוגיים. השאלות שהעלו המתמטיקאים היוונים, 

וגישת ההוכחה שבה נקטו, הובילה לגילויים לא 

רק במתמטיקה, שאותה תפסו היוונים כבסיס 

ולו, אלא גם בתחומי ללימודי העולם הפיסיקלי כ

 הפיסיקה, הביולוגיה, הרפואה, והפוליטיקה.

יחד עם זאת, מעניין לציין שבניגוד לעדויות 

המקוריות בכתב מבבל )לוחות החימר( וממצרים 

)הפפירוסים(, העדויות מיוון העתיקה, הכתובות 

ממקור ראשון, הינן מועטות. במקרים רבים 

ם, סיההיסטוריה היוונית היא אוסף של מיתו

ידי מחברים -אגדות ואנקדוטות אשר נכתבו על

שחיו מאות שנים לאחר מכן. המידע בנוגע 

לתרבות היוונית המצוי בידינו כיום הוא אוסף של 

העתקים של העתקים, שאינם בהכרח נאמנים 

למקור. לפיכך, ייתכן שמי שהעתיק את הכתבים, 

השלים את החלקים שהיו חסרים בטקסטים 

 לתפיסתו ולפרשנותו הוא. המקוריים בהתאם 

הבעיות הגאומטריות הבלתי פתורות של 

 העולם העתיק

מתוך רצון להתמודד עם אתגרים אינטלקטואליים, 

בבניות גאומטריות בעזרת סרגל עסקו היוונים 

בלבד. מדובר בבנייה של עצמים  ומחוגה

 –גאומטריים באמצעות סרגל ללא שנתות, כלומר 

יכולת למדוד אורכים, ומחוגה. באמצעות  ללא

פעולות בלבד:  0שימוש בכלים אלה ניתן לבצע 

סרטוט ישר העובר דרך שתי נקודות; סרטוט 

מעגל שמרכזו בנקודה נתונה כלשהי ורדיוסו שווה 

למרחק מנקודה זו לנקודה נתונה אחרת; מציאת 

נקודת חיתוך של שני ישרים שאינם מקבילים; 

וך של ישר ומעגל; ומציאת מציאת נקודת חית

נקודת חיתוך של שני מעגלים. למרות פשטותם 

של הכלים והפעולות הבסיסיות שניתן לבצע 

בעזרתם, הרי שבאמצעות שימוש בשני הכלים 

הללו הצליחו היוונים לבנות עצמים גאומטריים 

 רבים, כגון: אנך לישר דרך נקודה נתונה על הישר
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תון דרך נקודה או מחוצה לו; ישר מקביל לישר נ

שמחוץ לישר; העתקת קטע; חציית זווית; בניית 

מעגל החוסם משולש; בניית מעגל חסום 

 במשולש, ועוד. 

במשך מאות שנים העסיקו את המתמטיקאים 

ארבע בעיות בנייה )השלוש הראשונות הן 

 המפורסמות ביניהן(:

  בניית קובייה שנפחה כפול מזה של

 קובייה נתונה; 

  חלוקת זווית נתונה לשלושה חלקים

 שווים; 

  בניית ריבוע השווה בשטחו לעיגול נתון

 )בעיית "תרבוע העיגול"(; 

  .בניית מצולע משוכלל בן שבע צלעות 

עשרה הסתיימו הניסיונות -רק במאה התשע

תורת לפתור בעיות בנייה אלה, כאשר בעזרת 

אין דרך  -הוכח שהן אינן פתירות, כלומר  גלואה

 לבצע את הבניות הנדרשות באמצעות סרגל

ומחוגה, ולכן אין כל פלא בכך שהיוונים לא 

עם זאת, הצליחו לבצע את הבניות הללו. יחד 

הניסיונות לפתרון בעיות אלה במהלך השנים 

 תרמו רבות להתפתחותה של הגאומטריה. 

 הבעיות הנ"ל. 2להלן תיאור קצר של 

 א. בעיית הכפלת נפח הקובייה

בסוף המאה החמישית לפנה"ס השתוללה 

האורקל באתונה מגפת דבר קשה. כאשר נשאל 

כיצד ניתן לעצור את  שבמקדש אפולו שבעיר דלפי

המגפה, הוא ענה: הכפילו את נפח המזבח 

לאפולו. מזבח זה היה בצורת קובייה. האתונאים 

בנו מזבח חדש שאורך צלעו כפול מזה של 

המזבח הקיים. להפתעתם הרבה של האתונאים, 

המזבח החדש לא הניח את דעתו של האל, 

והמגיפה הקטלנית החלה להתפשט בקצב מהיר 

מהרה הבינו אנשי אתונה שנפח יותר. עד 

 הקובייה המהווה את המזבח החדש אינו כפול

מנפח הקובייה המקורית )מדוע?(. כאשר 

התגלתה הטעות הגיעה משלחת של תושבי 

מנת להתייעץ עמו. אפלטון -אתונה לאפלטון על

השיב להם שהאל לא באמת רצה מזבח בעל נפח 

כפול, אלא שמשימה זו הוטלה עליהם בשל כעסו 

על כך שהזניחו את המתמטיקה, ועל הבוז שהם 

רוחשים כלפי גאומטריה. סוף הסיפור אינו ידוע, 

אך בעיה זו מכונה עד היום בשם "הבעיה 

 הדלפית".

אגדה נוספת הקשורה בבעיה זו ניתן למצוא 

  Euripedesבאחת מהטרגדיות שכתב המשורר 

לפנה"ס(. בהתאם לגרסה שלו,  223–280)

, אשר במלך מינוסיא דווקא מקורה של הבעיה ה

רצה להגדיל את המצבה שנבנתה לבנו, שלא 

נראתה לו מכובדת די הצורך, אך ביקש לשמור 

 על צורת הקובייה שלה.

כך נולדה הבעיה הראשונה: כיצד לבנות, בעזרת 

סרגל ומחוגה, קובייה שנפחה כפול מזה של 

קובייה נתונה. במילים אחרות: כאשר נתונה צלע 

של קובייה, כיצד ניתן לבנות צלע של קובייה 

 שנפחה כפול.

מה צריך להיות אורך צלעה של קובייה שנפחה 

? xכפול מנפח קובייה נתונה, שאורך צלעה הוא 

שימו לב לכך שקל לחשב את אורך הצלע של 

 הקובייה החדשה:

 נניח שמידת האורך של צלע הקובייה המקורית

 .x3. כלומר, מידת הנפח שלה הוא xהוא 

מידת הנפח של קובייה בעלת נפח כפול מזה 

xx, ולכן אורך צלעה הוא 2x3תהייה  33 3 22 . 

מינוח או  וונים ידעו זאת )אף שלא היה בזמנוהי

סימון מתאים לשורש שלישי של מספר(, ולכן 

תה האם ניתן לבנות צלע יהשאלה שבה עסקו הי

בעלת אורך כזה באמצעות שימוש בשני הכלים 

הבסיסיים סרגל ומחוגה. כאמור, ההוכחה לכך 

שהדבר אינו ניתן לביצוע נמצאה רק לאחר מאות 

 רבות של שנים.
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של זווית לשלושה חלקים  חלוקהב. בעיית 

  שווים 

בחלוקת זווית נתונה לשלושה בעיה זו עוסקת 

. למרות שקיימות זוויות שניתן לחלק חלקים שווים

חלקים שווים באמצעות סרגל ומחוגה  2 -אותן ל

או זווית שמידתה  90)למשל זווית שמידתה 

180 .הרי שלא ניתן לבצע זאת עבור כל זווית ,)

חלקים שווים זווית בת  2 -למשל, לא ניתן לחלק ל

60  הוכיח  2822בעזרת סרגל ומחוגה. בשנת

המתמטיקאי פייר וונצ'ל שהבעיה אינה פתירה 

באמצעות סרגל ומחוגה. ההוכחה שלו התבססה 

 , והיאתורת גלואהעל רעיונות הלקוחים מתוך 

חלקים שווים שקולה  2 -מראה שחלוקת זווית ל

 לפתרון משוואה מסוימת ממעלה שלישית. 

 ג. בעיית תרבוע העיגול

בעיה זו עוסקת בבניית ריבוע השווה בשטחו 

לשטח של עיגול נתון. לבעיה זו הוצעו אינספור 

החליטה  2220פתרונות שגויים, עד שבשנת 

 האקדמיה הצרפתית למדעים שלא לבדוק יותר

 הצעות שהוגשו לפתרון בעיה זו.

, r2למעשה, כאשר נתון ששטחו של עיגול הוא 

הרי שכדי לבנות ריבוע בשטח כזה יש לבנות צלע 

rrשהאורך שלה הוא  ππ 2  ולכן השאלה ,

היא האם ניתן לבנות בעזרת סרגל ומחוגה צלע 

 באורך כזה.

הוא   -הוכיח פרדיננד לינדמן ש 2880נת בש

, ומהוכחה זו נובע שלא ניתן מספר טרנסצנדנטי

לבנות ריבוע השווה בשטחו לעיגול נתון, משום 

שבבנייה באמצעות סרגל ומחוגה בלבד לא ניתן 

 לבנות יחס טרנסצנדנטי.

 

 ד. בניית מצולע משוכלל בן שבע צלעות

קיימים מצולעים משוכללים שניתן לבנות אותם 

בעזרת סרגל ומחוגה )למשל, מחומש משוכלל(. 

קיומם של מצולעים כאלה עורר את השאלה האם 

ניתן לבנות בעזרת כלים אלה את כל המצולעים 

טען המתמטיקאי  2273המשוכללים. בשנת 

שבעזרת סרגל  קארל פרידריך גאוסהגרמני 

לבנות מצולעים משוכללים מסוימים,  ומחוגה ניתן

. למספר פרמהשלמספר הצלעות שלהם יש קשר 

 22למשל, ניתן לבנות מצולע משוכלל בעל 

צלעות. גאוס לא השאיר אחריו הוכחה לטענה זו, 

 .2822ידי פייר וונצ'ל בשנת -על והיא הוכחה

 

 הערה:

למרות שבבעיות הבנייה הקלאסיות מקובל היה 

להשתמש בשני הכלים, הסרגל והמחוגה, ידוע 

 2207שאפשר להסתפק גם באחד מהם. בשנת 

בפתרון  ד'אלמברעסק המתמטיקאי הצרפתי 

בעיות בנייה בעזרת סרגל בלבד. עבודתו של 

ד'אלמבר עודדה מתמטיקאים צרפתיים אחרים 

עסוק לעסוק בנושא, ורבים מהם המשיכו ל

. בשנת 28 -בבעיות היווניות במהלך המאה ה

לורנצו פרסם הגאומטריקן האיטלקי  2272

ספר שבו הראה שכל בעיה שאפשר  מסקרוני

ל ומחוגה, אפשר לבנות גם לבנות בעזרת סרג

באמצעות מחוגה בלבד. כדי להראות זאת, הוכיח 

מסקרוני שבמחוגה ניתן לחבר, לחסר, לכפול 

  .ולחלק מידות של אורכי קטעים

המתמטיקאים הבולטים של המתמטיקה 

 היוונית הקלאסית

אחת התופעות המדהימות הקשורות למתמטיקה 

היוונית, היא העובדה שהיא התפתחה באופן 

שנה.  222 -מואץ בזמן קצר יחסית של כ

המתמטיקאים היוונים הגיעו לתגליות כה 

משמעותיות, עד כי המתמטיקה כמעט ולא 

התפתחה מעבר לכך עד למאה השישית לספירה, 

 ן. כלומר, כחמש מאות שנים ויותר לאחר מכ

 

 

 8 0222, יוני 00גיליון     0222מספר חזק 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%96%D7%95%D7%95%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%96%D7%95%D7%95%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%96%D7%95%D7%95%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%A6%D7%A0%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%A6%D7%A0%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%9C_%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%92%D7%90%D7%95%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96'%D7%90%D7%9F_%D7%9C%D7%94-%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%93'%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%A6%D7%95_%D7%9E%D7%A1%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%A6%D7%95_%D7%9E%D7%A1%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%A6%D7%95_%D7%9E%D7%A1%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99


 

 להלן שבעה מבין המתמטיקאים היוונים אשר התוו את הדרך, הידועים עד היום.

 

 מתמטיקאי תקופה עיקרית תרומה

 משפט תאלס הקרוי על שמו.
 ה"ס.נלפ 080במאי, שנת  08 -החמה שהתרחש ב חזה את ליקוי

 סתאל ה"סנלפ 023 – 302

 פיתגורס לפנה"ס 273 – 082 משפט פיתגורס, תורת המספרים.

 היפוקרטס לפנה"ס 222 – 222 שלוש הבעיות של העולם העתיק.

 קלידסאו לפנה"ס 022 – 222 כרכים של ספרו "היסודות". 22-ארגון הידע הגאומטרי ב

 ארכימדס לפנה"ס 020 – 082 המנוף, יסודות החשבון הדיפרנציאלי.חוק 

 דיופנטוס לפנה"ס 022 – 082 .האלגברה אבי, דיופנטיות משוואות

 הרון לספירה 20 – 22 .צלעותיו אורכי סמך על משולש שטח לחישוב הרון נוסחת

 

 במאמרים הבאים נציג מקצת מעבודותיהם של מתמטיקאים אלה. 

 

 

 

 

 

  

 

 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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