
 

 מבוא 

 להן ויש בטבע המופיעות צורות הן ועיגול מעגל

 בלימודי, זאת עם יחד. יום-היום בחיי רב שימוש

 הנה ההתמקדות ,הספר בבית הגאומטריה

 הלימודים תכנית פי-על .במצולעים ותכונותיהם

 שעות בלבד 8בבית הספר היסודי, מוקדשות 

 ריבוי ישבנושא זה  .מעגל ועיגול ללימוד הנושא

 ,ותכונות ייחודיות שלא קיימות במצולעים ,מושגים

והוא מזמן מפגש ראשון של התלמידים עם 

רציונאליים. זהו נושא מתמטי עשיר -מספרים אי

מפתיע, מצאנו ספרות מועטה  באופן .ומגוון

העוסקת בהתפתחות הבנת המושגים בנושא 

 ל שכבות הגיל. וכאצל הלומדים מ מעגל ועיגול 

( מתאר את 2002והרכבי,  ון דורמולן )ון דורמולן

ניסיונו בהוראת המעגל כמורה בבית ספר. הוא 

נהג לפתוח את הוראת הנושא באמרה שמעגל 

הוא צורה שבה לכל אחת מנקודותיה יש אותו 

מרחק מנקודה נתונה. התלמידים היו מקשיבים 

ונראה היה שהם מבינים. אבל כאשר שאל אותם 

אמר לשחזר את הנמה זה מעגל? רובם לא יכלו 

או שרק הצליחו לדקלם את ההגדרה ללא הבנה. 

 (Pearcy, 2011פרסי ) כמו כן, מצאנו בבלוג של

פירוט של ניסיונו בהוראת המעגל לתלמידי כיתה 

ט, ואת הצעותיו לדרך התמודדות עם תפיסות 

שגויות שיש לתלמידים על המשפטים הקשורים 

למעגל. מאמרים נוספים בנושא מציעים בעיקר 

 המתאימות לבית ספר יסודי )למשל, פעילויות

 צינצינטוס, באור,-; בסן2002ארנון ומאווטוויטן, 

; הלוי 2002; הדס, 2002בן שמעון ובן בסט, 

; 7222 ; מלצר,2077; לבנברג, 7221ובוהדנה, 

(. כמו כן קיימים אתרים 2002משרד החינוך, 

המציעים פעילויות עבור תלמידים )למשל, גלים, 

מרכז הארצי למורים למתמטיקה ה.ש.ב.ח.ה.(. ה

   ינוך היסודי מציע אוסף מאמרים עלבח

. המרכז מציע גם אוסף פעילויות מגוונות ושימושיו

המרכז הארצי למתמטיקה  . גם  -לקראת יום ה

 תלמידים פעילויות מגוון מציע יסודי-בחינוך העל

להזכיר כאן גם פוסטר  י. ראוזה יום לקראת

המורכב  ,בנושא מעגלזה ידי מרכז -שנערך על

תמונה משלל התמונות שנשלחו לתחרות "

 ". ישראלית בעין מתמטית

 הלומדים בהבנת עוסקיםההמחקרים הרבים  בין

 מצאנו ,בגאומטריה המושגים את הגילאים בכל

, בין יתר נבדקים בהם בלבד מחקרים שני

 ליאורה נוטוב

 שבע אילני-בת

 מעגללעגל את הקשיים: 
 יום-יום בחיי ועיגול

 ובמתמטיקה
 

 צורה ומרחב
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המושגים הגאומטריים, גם מושג המעגל והעיגול. 

( בדקו את הבנת  Wu & Ma, 2005הו ומה )

המושגים הגאומטריים בקרב ילדי בית ספר יסודי, 

כיתות א עד ו, ברמת החשיבה הראשונה של ואן 

 -ב. המחקר נערך (Van Hiele, 1999)הילה 

בטייוואן ובו נמצא כי ברמת החשיבה  2004

ויזואליזציה, מבין הצורות משולש,  -הראשונה 

מרובע ומעגל, הצורה שהתלמידים זיהו בקלות 

הרבה ביותר היא המעגל. יחד עם זאת, נמצא כי 

 הקושי הגדול ביותר לזהות צורות מלאות )עיגול(

וריקות )מעגל( היה בנושא המעגל, וזאת 

 רובעים. בהשוואה למשולשים ומ

( בדקו את רמות החשיבה 2074ברקאי ופטקין )

בגאומטריה של מורים ומתכשרים להוראת 

מתמטיקה, בנושאים שונים בגאומטריה של 

המישור והמרחב, בנקודות ציון שונות במהלך 

הכשרתם. נמצא כי רמת החשיבה של 

הסטודנטים בנושא המעגל היא הנמוכה ביותר 

 ביחס  לנושאים אחרים.

לאור סקירה זו, למאמר הנוכחי שלוש  על כן,

  מטרות:

להעלות את נושא הוראת המושגים הקשורים  .א

עיגול לדיון בקרב קהילת המורים. ללמעגל ו

)אנחנו מזמינות מורים לשלוח אלינו את 

 תגובותיהם ואת הרהוריהם בנושא.(

להצביע על קשיי הלומדים שאיתרנו במהלך  .ב

 ההוראה בנושא המעגל והעיגול.

מספר תרגילים שיכולים להציף קשיים  להציע .ג

 אלה ולהוות פתיח לבירור הקשיים.

 

במאמר זה נצביע על קשיים אפשריים בהבנת 

נציע המושגים הקשורים למעגל ועיגול, לאחר מכן 

שימושים שונים של מעגל פעילויות בנושא: "

יום", -ועיגול ומושגים הקשורים בהם, בחיי היום

 בנושא.ולסיום נציע מספר תרגילים 

 

 

  קשיי הלומדים בנושא מעגל ועיגול

הוא המקום הגאומטרי של כל הנקודות  המעגל

, הוא המרכזבמישור שמרחקן מנקודה מסוימת, 

חשוב לציין כי המעגל הוא אליפסה קבוע. 

של כל  מקום הגאומטריהיא ה מיוחדת. אליפסה

שסכום מרחקיהן משתי נקודות  מישורהנקודות ב

הוא קבוע.  קבועות במישור, הנקראות מוקדים,

פחוס, ולמעשה מעגל הוא  מעגלאליפסה דומה ל

אליפסה, שבה שני המוקדים  מקרה פרטי של

 מתלכדים.

המעגל הוא צורה גאומטרית יוצאת דופן מבחינות 

רבות, לעומת הצורות האחרות הנלמדות בבית 

הספר היסודי. על סמך ניסיוננו בהוראת המושגים 

המעגל והעיגול במסגרות שונות ולמגוון 

אוכלוסיות לומדים, ערכנו רשימה של מספר 

עות מתכונותיהם נקודות קושי בנושא הנוב

 . הייחודיות של המעגל והעיגול

 

 ריבוי המושגים ומשמעותם .א

 בנושא זה   – ריבוי מושגים והקשרים ביניהם

קיימים מושגים רבים שהינם ייחודים: קוטר, 

, מעגל ועיגול.  קשת, מרכז המעגל, המספר 

ריבוי המושגים יוצר  אצל חלק מהלומדים, עצם

עומס ורתיעה. כמו כן, בנוסף למושגים עצמם, 

יש לדעת את הקשרים ביניהם )אותם לא נמנה 

 במאמר זה(.

 הבחנה זו  – הבחנה בין המושגים עיגול ומעגל

ועיגול קיימת בתכנית הלימודים רק לגבי מעגל 

כשמתייחסים  ולא קיימת לגבי המצולעים.

היקף המלבן או למצולעים, נהוג לדבר על 

היקף המשולש, לעומת שטח המלבן או שטח 

  המשולש.

  קיים פער בין השימוש במושגים המעגל

יום ובין הפירוש -והעיגול בהקשר לחיי יום

פער זה יכול להוות גורם לבלבול  – המתמטי

ולתפיסות שגויות. בהמשך המאמר נתייחס 
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לקושי זה ונציע פעילות להבהרת הפער בין 

 שונות. המשמעויות ה

 

 משמעות מתמטית .ב

  בניגוד  –חישוב ומדידת שטח והיקף המעגל

לחישוב שטח המצולעים בהם ניתן להיעזר 

בשטח של ריבוע, ולאפשר לתלמידים למנות 

את מספר הריבועים ולפתח אינטואיציה, 

במעגל משימה זו קשה הרבה יותר היות 

 ומדובר במספרים לא שלמים.

  יש   במקרה של המספר  – כיחס  המספר

שילוב של שני היבטים קשים במיוחד 

מושג היחס הדורש חשיבה  לתלמידים:

, (2002חיים, קרת, ואילני, -בןפרופורציונלית )

 רציונלי.-הוא מספר אי   והעובדה שהמספר  

 הוא     –בנוסחאות השטח וההיקף     המספר

רציונלי הראשון שתלמידים -המספר האי

ר חלק גדול מהתלמידים בגילאים פוגשים. עבו

צעירים המעבר ממספרים טבעיים לשברים 

הינו מעבר קשה, על אחת כמה וכמה, המעבר 

רציונליים. -ממספרים רציונליים למספרים אי

מעגל הוא הצורה היחידה שהתלמידים פוגשים 

היסודי, שלא ניתן לתת שום  בבית הספר

תרגיל לחישוב שטח או היקף שיתבסס על 

מספרים טבעיים בלבד: כדי ששטח העיגול 

יהיה מספר שלם, רדיוס המעגל צריך להיות 

 כפולה של 
 

√ 
. באופן דומה, כדי שהיקף 

המעגל יהיה מספר שלם, רדיוס המעגל צריך 

 להיות כפולה של 
 

 
. 

כדי להתמודד עם המעבר המאתגר, ממספרים      

רציונליים, מורים עושים -שלמים למספרים אי

ארנון )  מאמצים רבים להמחיש את ערכו של 

; ון 2002צינצינטוס, -; בסן2002ומאווטוויטן, 

. דרך נוספת להתמודד (2002דורמולן והרכבי, 

עם קושי זה היא שימוש ביישומונים דינאמיים. 

, או ליישומון כזה בעבריתה דוגמלהלן 

 . ליישומונים באנגלית

 הבנת המשמעות של הגדרת המעגל – 

לכאורה מעגל הוא אחת הצורות הבסיסיות 

שהילדים לומדים לזהות ולצייר כבר בגיל מאוד 

. כדי לברר האם (Wu & Ma, 2005)צעיר 

הלומדים באמת מבינים את משמעות ההגדרה 

של המעגל כמקום גאומטרי, הכותבת 

הראשונה של המאמר ביקשה מקבוצת 

 נהגי שלבגאומטריה  טט מעגללסר 1סטודנטים

של  גאומטריהב. (Taxi Geometry) מוניות

גל מוגדר כמו בגאומטריה המענהגי מוניות, 

אוסף נקודות  הואאוקלידית, כלומר: המעגל 

המרוחקות מרחק שווה מנקודה הנקראת מרכז 

. (Euler & Sadek, 1999)המעגל 

מטלה זו הנם  בצעהסטודנטים שהתבקשו ל

-להוראת מתמטיקה בבתי ספר על מתכשרים

 בבחינת חנושנביסודיים )וביניהם עתודאים 

 כל "ל(.חי 5מתמטיקה ברמה של ב בגרות

אומטריה סטודנטים התקשו בציור המעגל בגה

ותרגיל זה הוביל לדיון מעמיק  ,של נהגי מוניות

על משמעות ההגדרה של המעגל בגאומטריה 

אוקלידית. אמנם דיון זה לא ניתן לקיים בכיתה 

רגילה, אך הוא מבהיר את רמת ההבנה של 

 שא זה.ווההגדרות הבסיסיות בנהמושגים 

  

 עדינה מוטוריקה .ג

  אצל חלק  –מעגל בעזרת מחוגה סרטוט

 מעגל סרטוטבקיים קושי מוטורי  תלמידיםהמ

 .  מחוגה באמצעות

 

 יום-בחיי יום ושימושיהם עיגולמעגל ו

לוע הר  ,בטבע )למשל הצורה המופיע הוא מעגל

שימושים רבים בשפה  יש ולעיגולגעש(.  למעגל 

 ,המדוברת, למשל: הצגת תהליכים מחזוריים כמו

                                                           
1

אין אלה  ,סטודנטים 11היות ומדובר בקבוצה קטנה של  
ממצאים מבוססים אך הם מצביעים על קושי שראוי 

 .להיבדק במחקר
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סמל  ,2מעגל קרבסמעגל החיים, מעגל קסמים, 

חוד )טבעות הנישואים(. גם בדת ובמיסטיקה ילא

לוח שנה , 3סטונהנג'למשל: למעגל יש ייצוג רב. 

, יין 5המעגלי התבואה המסתוריים באנגלי, 4עגול

המסמלים את הכוחות המנוגדים  –ויאנג 

יתה היום יהקדמוניים והמשלימים. ולבסוף, היכן ה

 האנושות ללא המצאת הגלגל?

אך השימוש במושג המעגל אינו מוגבל רק 

לתחומים שמנינו, הוא רחב הרבה יותר; למשל, 

משתמשים במושג מעגל בהקשרים חברתיים 

בהתייחסותנו למערכות היחסים החברתיות שלנו. 

בעת שמחה או צער אנחנו פונים אל מעגל 

תמיכה. כבר בגיל צעיר הילדים לומדים את מושג 

ן הילדים יושבים בג –המעגל בהקשר החברתי 

במעגל כאשר צורת ישיבה זו מדגישה את 

 השוויוניות בין כל הנוכחים. 

, חינוך הבלתי פורמלירעיון השוויוניות מרכזי ב

 ציוניות. תנועות הנוער התנועות הנוערובמיוחד ב

תיאר  פרחיים ח. פלמ"חאף הורישו רעיון זה ל

, וכינה 7282-" בדברתרבות זו במאמר בעיתון "

" אותה "תרבות המעגל". "תרבות המעגל

שהתקיימה בתנועות הנוער ובתנועה הקיבוצית 

רצוניות, טיפחה סגנון  ובפלמ"ח ובעוד מסגרות

דיבור מיוחד. את מקום הנואם הגדול תפס 

לברר דברים, להבקיע  המורה, המבקש-המשוחח

 .6יחדיו מן הספק, לשכנע בצוותא"

                                                           
2

 מטבוליהוא מסלול  (Krebs cycleמעגל קרבס ) 
יצורים ב תרכובות אורגניותמ אנרגיההמשמש להפקת 

 . חיים
 

3
 מחוזהשוכן ב פרהיסטורי מונומנטסטונהנג' הוא  

 סולסבריקילומטרים צפונית ל 8-, כאנגליהב וילטשייר
אחד מהאתרים הפרהיסטוריים המפורסמים  והוא

  .עולםב

 
4

 זכתהו 1971-אבן שהתגלתה בנמצא על  לוח שנה עגול 
יש המאמינים כי שמשה  .לכינוי אבן השמש המקסיקנית
 .את האצטקים כלוח שנה מעגלי

 
5
  (.1111) מאמרו של אלדרראו את  

 
6
 "מעגלמתוך ויקיפדיה תחת הערך " 

 ההגדרה בין הקשר את להמחיש מנת על

, ניתן החברתית ומשמעותו המעגל של המתמטית

. לשם כך, הכיתה תלמידי באמצעות מעגלליצור 

 או תלמידנותנים חבל באורך של כמטר וחצי ל

, ומעמידים אותו או אותה במרכז החדר תלמידה

 התלמידהאו  התלמיד. המשחקיםאו מגרש 

נמחיש את  כעת. המעגל מרכז אתממחישים 

 במישור הנקודותגאומטרי של כל מקומן ה

 תלמידי באמצעות זה מעגל ממרכז שמרוחקות

 הפנוי הקצה אל ניגש, בתורו תלמיד כל. הכיתה

זה העומד במרכז  –התלמידים  שני. החבל של

 את מותחיםהמעגל וזה האוחז בקצה השני, 

 תלמידי. זה תלמיד של מקומו נקבע וכך, החבל

 שאחרון עד, זו פעילות על חוזרים הכיתה

 מעגל נוצר כך. מקומו את מוצא התלמידים

 ניתן הפעילות של כסיכום. הכיתה מתלמידי

 המרחק שוויון משמעות על שונים דיונים לערוך

 לדון אפשרגם מבחינה מתמטית.  קבועה מנקודה

 חברתיותגם על משמעויות  התלמידים עם

 (.עגול שולחן סביב ישיבה מסמלת מה ,)למשל

 ,המעגל, עם המושגים הקשורים אליוהיות ומושג 

כך נפוץ בחיי -קשת, גזרה, מיתר ועוד, כל :כמו

, לומדיםהלדון על כך עם  מומלץיום, -היום

ולהדגיש את המשמעות השונה שיש לפרשנות 

מתמטית מול הפרשנות של אותה המילה בחיי 

 יום. רציונל זה הנחה את הכותבת הראשונה -יוםה

בקורס "גאומטריה של המאמר ללמד את הנושא 

 ואינטואיציה".

לתת  התבקשוהסטודנטיות בקורס  ראשון בשלב

דוגמאות לשימוש במושג "מעגל" ובמושגים 

יום ובמתמטיקה -הקשורים למעגל, בחיי יום

בשלב השני  .(7)תשובותיהן מסוכמות בטבלה 

 המעגלתרגילים הקושרים בין  לפתור נתבקשו

בהחלט  ניתן(. 7 תרגול דף)ראו  יום-היוםלחיי 

גיל ובכל רמת  בכל לומדים עם זו פעילותלעשות 

 קושי.
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 יום ובמתמטיקה-בחיי יום ועיגולמושגים הקשורים למעגל : 1טבלה 

 שימוש  במתמטיקה יום-שימוש בחיי היום המילה

מעגל ידיים, מעגל מתופפים, מעגל  מעגל
נשים, לרבע את המעגל, מעגל חשמלי 

 סגור, מעגל החיים, מסלול מעגלי.

אוסף כל נקודות המישור שמרחקיהן מנקודה 
נקרא מעגל. נקודה קבועה זו  ,קבועה שווים

נקראת מרכז המעגל, והמרחק  ממרכז המעגל 
 לכל אחת מהנקודות, נקרא רדיוס.

 עיגול תנועה, עיגול
 מטבעות בצורת עיגול, 
 סוכרייה בצורת עיגול,
 לחמנייה בצורת עיגול,

 לעגל את הפינות.

 פנים המעגל. .7
, ובה מספריםהנעשית על  פעולהעיגול הוא  .2

פחות משמעותיות במספר  ספרותמוחלפות 
וספרות משמעותיות יותר עשויות  אפסיםב

לעבור שינוי קטן, כך שמתקבל מספר פחות 
בנה. אם לא צוין מדויק, אך נוח יותר לזכירה ולה

אחרת, עיגול פירושו החלפת המספר הנתון 
, הקרוב אליו. זהו עיגול לשלמים מספר השלםב

יות וכו', וכן אך ניתן לעגל גם לעשיריות, למא
. למשל, נקודה העשרוניתלניתן לעגל מימין 

לתשלום,  דולריםתוצאות מספריות העוסקות ב
אין טעם להציג בדיוק העולה על שתי ספרות 
מימין לנקודה, משום שהמטבע הקטן ביותר 

לר מוצג הדו שער חליפיןבדולר הוא סנט אחד )ב
 גם בדיוק של ארבע ספרות מימין לנקודה(.

קשת בשיער, קשת בענן, מכשיר לירי  קשת
 חיצים, קשת של כינור.

 חלק מהיקף המעגל.

תכונה, מדרגה, שלב, טמפרטורה, הוד  מעלה
 תואר כלשהו. -מעלתו 

 יחידת מדידה של זוויות ואורכי קשתות.

גזרה בדקדוק, גזרה בתפירה, לגזור  גזרה
 במספריים.

 חלק מהעיגול הנמצא בין שני רדיוסים.

זווית נוצרת משתי קרניים היוצאות מנקודה  דעה, צד, הסתכלות. זווית
 משותפת.

 היקף

 

מותניים, היקף התופעה,  ,ירכיים היקף
 הקפות שמחת תורה, פגיעה היקפית.

 הקו המקיף את הצורה.
 

מאפה בעל בסיס בצקי פריך ומעל  פאי
אפויה, או קרם בטעמים שכבת פרי 

 שונים.

רציונלי, משמש בעיקר למדידת -מספר אי -  
שטח והיקף מעגלים, או לחילופין, משמש 

 בטריגונומטריה כמידה.

מיתר כחלק בכלי נגינה, מיתר במצנח,  מיתר
 מיתרי הקול, מיתרי הנפש.  

 .קטע שמחבר בין שתי נקודות על המעגל

הקטע המחבר את מרכזו של מעגל עם היקפו, או  רדיוס אטומי., FMתחנת רדיו רדיוס  רדיוס
 את מרכזו של כדור ופניו, וכן אורכו של קטע זה.

 

-לחיי יום המתמטיקה בין המקשרים תרגילים

 יום

 ולאור ,לעיל שהעלנו הלומדים של הקשיים לאור

-היום בחיי ועיגול מעגל במושגים הרב השימוש

 בין המקשרות, נציע כאן אוסף שאלות יום

שיש  שימושהו המעגל של המתמטית המשמעות

הצגת התרגילים,  חריום. לא-למושג זה בחיי היום

 .לקיים מומלץ אותו לדיון שאלותנציע 

 

 יום -בחיי יוםמעגל ה: 1 תרגול דף

 בו  מעגל, סמנו את מרכזו והעבירו סרטטו .1

 לפחות קוטר אחד. 

 ס"מ. חשבו 1 -נתון שרדיוס המעגל שווה ל .א

 קוטר המעגל, היקף המעגל ושטחו.את 

 גזרות שוות באמצעות 2 -ת המעגל לחלקו א .ב

 מחוגה. ה

 השונה, אלה מגזרות חדשה צורה בנו .ג

, כך שהיקף הצורה החדשה יהיה מעיגול
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קרוב )עד כמה שניתן( להיקפו של המעגל 

 המקורי.

 צירי סימטריה. כמה צירי סימטריה 2 סרטטו .ד

 נוספים יש במעגל?

 ?המעגל של הסימטריה דרגת מהי .ה

 

שאלה זו מזמנת התמודדות  :1 בשאלה אתגרים

 :עם מספר אתגרים שצוינו בסעיף הקודם

סרטוט , מעגל רטוטס – עדינה מוטוריקה -

 ,גזרות 2 -ל המעגל חלוקת, המעגל קוטר

 ,רציונליים-אי מספרים עם חישוב -

  ,האינסוף מושג -

 .המעגל ומרכז המעגל הגדרת -

 

 )האיור 7צורה הנתונה באיור ב הביטו .0

 (.2000בוהדנה, ב מופיע 

 כמה צירי סימטריה יש לצורה זו?

 מהי דרגת הסימטריה של הצורה? .א

 הציעו דרך לחשב את השטח של צורה זו. .ב

 הציעו דרך לחשב את היקפה של צורה זו.  .ג

 

 1איור 

שאלה זו מזמנת התמודדות  :2 בשאלה אתגרים

 עם מספר אתגרים שצוינו בסעיף הקודם:

 ,רציונאליים-אי מספרים עם חישוב -

 .המעגל והיקף שטח של המושגים הבנת -

בסעיף ג כדאי להנחות את התלמידים לגזור את 

חלקי הצורה ולסדר אותם כך שנוכל לחשב את 

השטח. סעיף זה מזמן דיון על שימור שטח 

במהלך פירוק צורה למספר חלקים. כהמשך לדיון 

מזמן חשיבה לגבי שינוי או שימור  גזה, סעיף 

 ההיקף במהלך התהליך.

 

 : 2באיור ו 2 באיורנתונות שתי צורות,  .0

 

 

 

 

 

 0איור                       0איור 

לגבי כל צורה קבעו האם יש לה סימטריה  .א

 שיקופית.

 ציינו כמה צירי סימטריה יש לה. ,אם כן       

לגבי כל צורה קבעו האם יש לה סימטריה  .ב

 סיבובית.

הסימטריה? מהי דרגת אם כן, מהו מרכז       

 הסימטריה?

כדי למצוא את השטח הצבוע בשתי הצורות,  .ג

 אילו גדלים צריך לדעת? 

צורה לשערו לאיזו צורה יש שטח גדול יותר:  .ד

 ? 2או לזאת שבאיור   2באיור 

מקרים שווה האם נתון כי רדיוס המעגל בשני 

הצבוע בשתי  חשבו את השטח ,ס"מ 70 -ל

 הצורות. 

 

שאלה זו מזמנת התמודדות  :3 בשאלה אתגרים

 עם מספר אתגרים שצוינו בסעיף הקודם:

 ,המעגל ומרכז המעגל הגדרת -

 .המעגל והיקף שטח של המושגים הבנת -

 

 ( הם:4איור  נתוני מגדל עזריאלי העגול )ראו .4

 . מטר 228מטר, רדיוס העיגול  781 גובה       

 

 4איור         
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 בצורת__________. בנויהמגדל  .א

על גג מגדל זה רוצים לבנות גדר. לשם כך  .ב

צריך לחשב: שטח או היקף? חשבו גודל מה 

 זה.

ם לרצף באריחים את קומת הכניסה רוצי .ג

האריחים מה צריך  חדשים. לשם הזמנת

 לחשב, שטח או נפח? חשבו גודל זה.

חליף הכדי לשמור על איכות הסביבה רוצים ל .ד

ולשם כך צריך במגדל,  את כל המזגנים

 לחשב את כמות האוויר במגדל כולו.

 איזה גודל צריך לחשב? חשבו אותו. 

החליט  דוד עזריאלי, הבעלים של המגדל, .ה

לכסות את המגדל,  לקראת יום העצמאות

 מהקרקע ועד הגג )ללא הגג(, בדגל ישראל. 

עזרו לו לחשב את  מידות הדגל כדי לערוך        

 את ההזמנה במפעל.

על גג הבניין הוחלט לבנות גגון בצורת  .ו

על גודלן של זוויות  מה תוכלו לומרמשולש. 

הגגון  אם ידוע כי שתי שוקיים הן מיתרים 

 והצלע השלישית היא קוטר?  

   

שאלה זו מזמנת התמודדות  :4 בשאלה אתגרים

 עם מספר אתגרים שצוינו בסעיף הקודם:

 ,המעגל ומרכז המעגל הגדרת -

, גליל ונפח, שטח, היקף :מושגיםה הבנת -

 ,מעטפת שטח

, הקוטר על הנשענת ההיקפית הזווית גודל -

 .במשולש זוויות סכום

 

( בחר במעגל 7284נציין כי אדווין אבוט ) לסיכום

כצורה המסמלת את מעמד הכוהנים בספרו 

. ספר זה שייך 7884 -" שיצא לאור ב"שטוחלנדיה

לז'אנר הפנטזיה המתמטית ובו מתאר אבוט את 

בה חיות צורות שטוחות.  ,החיים בארץ בדיונית

 ,המצולעים והקווים –מתאר את היצורים הוא 

והמעמד העליון  ,כחברה בעלת היררכיה חברתית

בחברה זו הוא מעמד הכוהנים. כלומר, אבוט, 

 מעגלים למתמטיקה, העמידשהיה גם מורה 

ממדיות. ואם הוא -בראש היררכיה של צורות דו

אולי יש בכך  ,ייחס חשיבות כה רבה לצורות אלה

מעגל  הנושא הוראת מקום את לבחוןמתן עידוד 

 . הלימודים בתכניתועיגול 
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  שבע אילני-ד"ר בת
עוסקת בחינוך מתמטי 

במכללות להכשרת מורים 
ובאוניברסיטה 

השתתפה  הפתוחה. 
בכתיבה, בייעוץ ובעריכה 

של ספרים וחומרים 
המיועדים לגנים, לבתי 
הספר ולהכשרת מורים 
למתמטיקה. דוגמאות 

–שימור ושינוי  לספרים:
תובנות אלגבריות בעולם 

פיתוח  המספרים והצורות, 
חשיבה מתמטית בגיל הרך 

  .ויחס ופרופורציה

 

   ד"ר ליאורה נוטוב
מרצה למתמטיקה, 

ת גורדון, מכללת במכלל
 ,אורנים ומכללת שאנן

שיטות מחקר בנושאים 
ומיומנויות הוראה. בעלת 

שנות הוראה  20ניסיון של 
במערכת חינוך, כולל 

חינוך כיתות מב"ר. 
מחברת הספר: "מחנכת 

מ". תחומי המחקר: "בע
מנהל החינוך, הוראת 

מחקר איכותני, הוראת 
 .מתמטיקה
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