
 
 

במאמר זה, החותם את סדרת המאמרים 

 של "מספר חזק 20שתחילתה בגיליון מספר 

", נכיר כמה מהרעיונות בהם עסקו פיתגורס 2000

וחברי כת הפיתגוראים. תחילה יוצגו נושאים 

מתוך תורת המספרים, לאחר מכן נציג הוכחות 

בקשר  שונות למשפט פיתגורס, ולבסוף נעסוק

בא לידי הוא שבין אלגברה לבין גאומטריה כפי ש

 ביטוי בנושא של שלשות פיתגוריות.   

בהזדמנות זו ברצוני להודות לקהל הקוראים 

שליווה אותי במהלך שלוש השנים האחרונות, 

שלח שאלות, עצות והערות, וחלק אתי מניסיונו. 

התחום של תולדות המתמטיקה רחב היקף 

גרת המצומצמת של סדרת ומרתק, ומובן שבמס

ד והמאמרים ניתן היה לחשוף רק חלק קטן מא

ממנו. אשמח להמשיך ולדון אתכם בנושאים 

 השונים, וללמוד מניסיונכם.

 

הקודם סיימנו בכך שסיפרנו  המאמראת 

 שפיתגורס היה תלמידו של תאלס.

כת את זה נכיר את פיתגורס ו במאמר

סד, ונעסוק במקצת יהפיתגוראים שי

ידי תלמידיו -ידו ועל-מהמתמטיקה שפותחה על

 הנאמנים.

חקר המספרים בהיבט המופשט שלהם החל 

ידי פיתגורס וחברי -במאה השישית לפנה"ס על

ד ידוע על חייו של פיתגורס, ושלו. מעט מאהכת 

וכל מה שנאמר עליו אינו ודאי. פיסות המידע עליו 

ידי היסטוריונים שונים. -נכתבו במהלך השנים על

שנה לפנה"ס  580ההערכה היא שנולד בערך 

עזב את  18באי האגאי סאמוס. בסביבות גיל 

ובמצרים, והגיע  Phoenicia -סאמוס כדי ללמוד ב

. לא ברור בדיוק מתי היה בכל אחד אף לבבל

מהמקומות הללו, וההיסטוריה מתעדת את פועלו 

, הגיל שבו החל לחפש אחר מקום 50החל מגיל 

. מסיבה כלשהי, שלו ספרהמתאים להקמת בית 

הרודן ששלט בסאמוס החרים אותו, והוא התיישב 

בקרוטונה שבדרום איטליה. הקמת בתי ספר 

מה שייחד  וני, אולםהיוהייתה די מקובלת בעולם 

את בית ספרו של פיתגורס הייתה העובדה שהיו 

 תולדות המתמטיקה

  
 

 מפורסמים מתמטיקאים
 פיתגורס  :העתיקה ביוון

 עטרה שריקי לפנה"ס)  580–496(
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לו גם מטרות פוליטיות, פילוסופיות ודתיות. בית 

צעירים מהאריסטוקרטיה  300 -הספר כלל כ

היוונית, והקהילייה נשאה אופי של אחווה סודית: 

שרר בה סדר מופתי, הדברים החומריים היו 

עות ְלמה לם, נקבעו הלכות הנוגומשותפים לכ

מותר או אסור לאכול, וכיצד יש לנהל את חיי 

אריתמטיקה (עם  :יום. נושאי הלימוד היו-היום

דגש על תורת המספרים, בניגוד לחישובים), 

מוזיקה, גאומטריה, ואסטרונומיה. לארבעת 

התחומים המרכזיים הללו התווספו לימודי לוגיקה, 

תחומים הנוגעים לשימוש  - דקדוק ורטוריקה

חברי הקהילייה הפיתגוראית בשפה המדוברת. 

עברו טקסי חניכה מוזרים, מה שהקנה לקהילייה 

דימוי של כת סודית. בנוסף, חלו על חברי הכת 

איסורים רבים. למשל, נאסר עליהם לאכול 

שעועית, לשתות יין, להרים משהו שנפל, או 

אמינו ברזל. הפיתגוראים ה בעזרתלהצית אש 

שהנשמה עוזבת את הגוף לאחר המוות, ויכולה 

לעבור לאדם אחר או לבעל חיים. לפיכך נמנעו 

מאכילת בשר ודגים, מחשש שמא שוכנת בהם 

רוחו של אחד מחבריהם. מלבד במקרה של 

רבן לאלים, חברי הכת גם נמנעו והקרבת ק

מלהרוג בעלי חיים. בנוסף, נמנעו מללבוש בגדים 

 בעלי חיים.  שמקורו בותו תוצר העשויים צמר, בהי

 - פיתגורס חילק את תלמידיו לשתי קבוצות

תלמידים המאזינים להרצאותיו באופן פסיבי 

(מאחורי וילון, מבלי שיראו אותו), ותלמידים שגם 

עוסקים באופן פעיל במתמטיקה. התלמידים 

הפסיביים הורשו, לאחר שלוש שנים בהן שמעו 

הפעילה. רק  את הרצאותיו, להתקבל לקבוצה

תלמידי הקבוצה הפעילה הוכנסו בסודם של 

 עקרונות בית הספר.

פי החוק היווני נאסר על נשים -למרות שעל

להשתתף במפגשים ציבוריים, הן הורשו להיכנס 

נשים  28פי אחד מהמקורות היו בו -לביה"ס, ועל

שאף היו מתמטיקאיות פעילות. בהיותו כמעט בן 

 - מתלמידותיו , התחתן פיתגורס עם אחת60

תיאנו, מתמטיקאית מבריקה, אשר המשיכה את 

גורס לאחר מותו. יש לציין שלא תעבודתו של פי

כל המקורות ההיסטוריים התייחסו לתיאנו כאל 

אשתו. חלקם טענו שהייתה רק תלמידתו, וחלקם 

דומה למורים האחרים ב .הבת שלוטענו שהייתה 

שלו בארצות המזרח, פיתגורס העביר את הידע 

, ונראה שלא השאיר אחריו כל תיעוד הפל בע

בכתב. חברי הקהילייה שלו היו מחויבים שלא 

לספר לאיש מחוץ לקהילייה על מה שלמדו מפיו 

של פיתגורס, או על גילוייהם המתמטיים של 

חברי הקהילייה. האגדה מספרת שאחד 

מהתלמידים הפר הוראה זו, והתרברב על כך 

דודקאדר, ובעקבות  הגוף המשוכללשגילה את 

זאת האלים הענישו אותו, והוא טבע בים. אחרים 

  סבורים שחברי הכת הם אלה שהטביעו אותו.

 
שעליו נשבעו חברי הקהילייה הפיתגוראית  הסמל

סימל את ארבעת היסודות: אש, מים, רוח 

ידי משולש -טרי עלואדמה. הסמל יוצג באופן גאומ

נקודות, ובאופן  10 -וי משווה צלעות שבנ

 אריתמטי יוצג באמצעות המספר

 1 + 2 + 3+ 4 = 10.  

 
הכוכב בעל חמשת הקדקודים, הפנטגרם, שימש 

כסמל לאחווה, ובאמצעותו יכלו חברי הכת לזהות 

זה את זה. מספרים שבאחד ממסעותיו חלה 

רטט פיתגורס את ספיתגורס. על ערש הדווי 

קש מהמארח שטיפל בו לתלות את יהפנטגרם וב

רטוט מחוץ לביתו. זמן לא רב לאחר מותו של סה

ת אחד מחברי הכת, אשר פיתגורס עבר ליד הבי

זיהה את הסמל. הוא נכנס לבית ושמע מבעל 
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הבית את סיפור מותו של פיתגורס, ובעקבות זאת 

 תגמל את בעל הבית בכסף רב. 

 

עם מותו של פיתגורס, חברי קהילייה רבים עזבו 

באיטליה וחזרו ליוון. מאות שנים  ת הספראת בי

עוד המשיכו חברי הקהילייה לעסוק  כך-ראח

בפילוסופיה ובמתמטיקה. הם נשארו אגודה 

סודית, ולא השאירו אחריהם כל מסמך כתוב. את 

 כל גילוייהם ייחסו לאדונם, פיתגורס. 

כיום מזוהה פיתגורס בעיקר עם המשפט הקרוי 

"משפט פיתגורס". כפי שראינו, הבבלים   - על שמו

ט פיתגורס עוד והמצרים כבר הכירו את משפ

הרבה לפני זמנו של פיתגורס. הסיבה לכך 

שהמשפט נקרא למרות זאת על שמו של 

פיתגורס נובעת מכך שפיתגורס עצמו (או אחד 

מחברי הכת שלו) סיפק למשפט הוכחה. כזכור, 

היוונים היו הראשונים שעסקו במתמטיקה באופן 

דדוקטיבי, ולכן אין זה פלא שלפני זמנם לא ניתנו 

ת כלשהן למשפט. משפט פיתגורס הוא הוכחו

הוכחות  400 -המשפט המתמטי היחיד שיש לו כ

שונות, מתחומים שונים של המתמטיקה. בהמשך 

 נכיר כמה מההוכחות הגאומטריות של המשפט.

 

 פיתגורס ותורת המספרים
 מספרים מצולעייםא. 

להשתמש היוונים שנה לפנה"ס החלו  450 -כ

ייצוג מספרים. תשע בסימונים אלפביתיים לצורך 

האותיות הראשונות של האלפבית היווני ייצגו את 

תשעת המספרים הטבעיים הראשונים. תשע 

 אות ייצגו את מכפלת המספרים הללוהאותיות הב

אותיות האחרונות ייצגו את ה, ותשע 10 -ב

 . 100 -מכפלתם ב

שכן לפיתגוראים לא היו סימנים עבור מספרים, 

הסימון של המספרים, בתקופתם טרם הומצא 

לפיכך חשבו על מספרים באופן ויזואלי, כנקודות ו

היוצרות תבנית גאומטרית כלשהי. לכן, מספרים 

סווגו על ידם כ"משולשיים", "ריבועיים", 

א ו"מחומשיים", וכן הלאה. כיום מקובל לקר

למספרים כאלה בשם "מספרים צורניים" או 

ו עסק "מספרים מצולעיים". נראה שפיתגורס עצמ

אר משולשיים ומרובעיים, ובש יםבמספר

כת שלו המספרים המצולעיים עסקו חברי ה

 מאוחר יותר. 

, היא הקבוצה המשולשייםקבוצת המספרים 

כל כאשר , …,21 ,15 ,10 ,6 ,3 ,1הבאה:      

המייצגות מספר הנקודות  מהאיברים הואאחד 

   משולש שווה צלעות.

 
שבאמצעותה ניתן לתאר את  נוסחת הנסיגהמהי 

 המספרים המשולשיים?

לפי מקום המתארת  ההאם ניתן למצוא נוסח

תבנית אלגברית שבאמצעותה  -(כלומר אותם

ניתן למצוא כמה נקודות כולל האיבר הראשון, 

 ?הלאה) כמה נקודות כולל האיבר השני, וכן

, ונסמן נתבונן בסדרת המספרים המשולשיים

, triangularעבור  t1, t2, t3,… )tאותם באמצעות 

 :משולשי)

 
ל מספר משולשי חדש מתקבל מהמספר כ

ידי הוספת שורה המכילה -המשולשי הקודם על

מזה שהתווסף קודם  1 -מספר נקודות הגדול ב

 לכן. 

לאיבר  t1=1כדי לעבור מהאיבר הראשון,  :כלומר

 );t2= t1+2נקודות ( שתיצריך להוסיף  t2=3השני 
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לאיבר השלישי  t2=3כדי לעבור מהאיבר השני, 

t3=6 נקודות ( שלושך להוסיף צריt3= t2+3;( 

לאיבר הרביעי  t3=6כדי לעבור מהאיבר השלישי, 

t4=10  נקודות ( ארבעצריך להוסיףt4= t3+4;( 

 וכן הלאה.

י, -n -את המספר המשולשי ה tn -לכן, אם נסמן ב

 . tn = tn−1 + n נקבל:

כזו נקראת בשם "נוסחת נסיגה", משום  הנוסח

), יש tnשכדי לגלות את הערך של איבר מסוים (

, האיבר שלפניו. tn-1"לסגת" לאחור, ולמצוא את 

שוב יש  tn-1כדי למצוא את הערך של האיבר 

, האיבר שלפניו, tn-2"לסגת" לאחור, ולמצוא את 

 וכן הלאה.

אבל אפשר לכתוב איברים אלה גם בעזרת 

לפי מקום". נתבונן בייצוג אחר של  ה"נוסח

 הסדרה:

t1 = 1;  t2 = 1 + 2 = 3;  t3 = 1 + 2 + 3 = 6;  

t4 = 1 + 2 + 3 + 4 = 10 ….  

tn = 1 + 2 + 3 + 4 + … + n 

 tnשהערך של כל מספר משולשי בלנו יקלמעשה, 

עד  1 -סכום המספרים הטבעיים ממתקבל מתוך 

n . שהאיבר הראשון שלה  סדרה חשבוניתזוהי

 . 1, והפרש הסדרה גם הוא 1הוא 

ל סדרה חשבונית איברים ראשונים ש nסכום של 

 :ההנוסחניתן למצוא באמצעות 
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 המתמטיקאי גאוסידי -התגלתה על זו הנוסח

 . 8) בהיותו בן 1777-1855(

 : הריבועייםבסדרת המספרים עתה נתבונן 

 

ונסמן את המספרים נתבונן בייצוג הבא, 

עבור  s1, s2, s3,… )sהריבועיים באמצעות 

square ,:(ריבועי 

 
כל מספר ריבועי חדש מתקבל מהמספר הריבועי 

זוגי העוקב -ידי הוספת מספר אי-הקודם על

 זוגי שהוספנו בפעם הקודמת.-למספר האי

 כלומר: 

לאיבר השני  s1=1כדי לעבור מהאיבר הראשון, 

s2=4  נקודות. שושלצריך להוסיף 

לאיבר השלישי  s2=4כדי לעבור מהאיבר השני, 

s3=9  נקודות. חמשצריך להוסיף 

לאיבר הרביעי  s3=9כדי לעבור מהאיבר השלישי, 

s4=16  נקודות. שבעצריך להוסיף 

מהי נוסחת הנסיגה שבאמצעותה ניתן לתאר את 

 המספרים הריבועיים?

לפי מקום המתארת  ההאם ניתן למצוא נוסח

 אותם? 

י, -n -את המספר הריבועי ה sn -אם נסמן ב

 נקבל:

s1 = 1;  s2 = s1 + 3 = 1 + 3 = 4;   

s3 = s2 + 5 = 4 + 5 = 9;   

s4 = s3 + 7 = 9 + 7 = 16 … 

זוגי -נשים לב לכך שבכל פעם הוספנו מספר אי

 זוגי שהוספנו בפעם הקודמת.-העוקב למספר האי

כידוע, מספרים זוגיים ניתן לייצג באמצעות 

-, ומספרים אי…,n=1, 2, 3, כאשר 2nהתבנית 

, כאשר 2n-1זוגיים ניתן לייצג באמצעות התבנית  

n=1, 2, 3,….  
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, נוסחת הנסיגה של המספרים הריבועיים כלומר

 .sn = sn-1 + (2n-1): היא

אבל אפשר לכתוב איברים אלה גם בעזרת 

 כפי שניתן לראות, מתקבל "נוסחה לפי מקום".

 למעשה:

 s1 = 12 =1;  s2 = 22 = 4;   

s3 = 32 = 9;  s4 = 42  = 16 … 

לפי מקום של המספרים הריבועיים  הולכן, הנוסח

 .sn = n2היא:  

,... קוראים בשם "ריבועים 16, 9, 4, 1למספרים 

שלמים", היות והם מתקבלים באמצעות העלאה 

 בריבוע של מספרים שלמים.

הנסיגה והנוסחה  מתוך נוסחתמה אפשר ללמוד 

  ?לפי מקום של המספרים הריבועיים

אם נרשום כל אחד מאברי הסדרה בשני הייצוגים 
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, אפשר לרשום באמצעות n2כלומר, ריבוע שלם, 

  1 -זוגיים עוקבים, החל מ-סכום של מספרים אי

 . 2n – 1 -ועד ל

 

בין המספרים המשולשיים למספרים הריבועיים 

רטוט שלעיל סבעזרת ה קיימים קשרים רבים.

הסכום של שני מספרים נדגים את אחד הקשרים: 

 .משולשיים עוקבים שווה למספר ריבועי
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, בעזרת קל להוכיח זאת גם באופן אלגברי

 :הנוסחה לפי מקום של המספרים המשולשיים
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התאוריה של המספרים הצורניים המשיכה 

להעסיק מתמטיקאים גם שנים רבות לאחר שכת 

הפיתגוראים כבר חדלה מלהתקיים. בין השאר, 

ידועים בתחום זה גילוייו של המתמטיקאי 

את עולמם .  גאוסהמתמטיקאי , ופסקלוהפילוסוף 

מספרים הצורניים אפשר להמשיך ולחקור של ה

בעזרת אתרי אינטרנט רבים, והקוראים מוזמנים 

 לעשות זאת. 

 
 )מושלמיםמספרים (או  משוכלליםב. מספרים 

וק בחקר חברי הכת הפיתגוראית הרבו לעס

שמות לקבוצות  התכונות של מספרים, ונהגו לתת

. אחת של מספרים שעלה בידם לגלותהשונות 

מקבוצות המספרים שבה עסקו הפיתגוראים 

", או "מספרים משוכלליםמכונה בשם "מספרים 

בימי הביניים הייתה התעניינות  ".מושלמים

 במספרים אלה מסיבות נומרולוגיות.

 
 ?  משוכללמהו מספר 

 -וב 1 -מתחלק לפחות ב nכל מספר טבעי כידוע, 

n  .מספרים ראשוניים מתחלקים רק  עצמו

מספר ראשוני הוא מספר  - (כלומר 1 -בעצמם וב

, ואילו לכל מספר שיש לו רק שני מחלקים שונים)

 .שאינו ראשוני יש מחלקים נוספים
n  אם הוא שווה לסכום  משוכללמספר הוא

 עצמו.   nוללא  1מחלקיו, כולל 
הוא המספר המשוכלל הראשון.  6מספר ה

 , וסכום המחלקים1,2,3,6הם:  6המחלקים של 

היות . 6=1+2+3הוא:  ,עצמו 6הללו, מלבד 

הוא המספר המשוכלל הראשון, כינה  6והמספר 

יתכן והיה יפיתגורס בשם "יסוד הבריאה" ( אותו 

לכך גם קשר לעובדה שהעולם נברא בשישה 

 ימים).
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אותם הצליח פיתגורס  המשוכלליםהמספרים 

 . 8128, 496, 28, 6לגלות היו: 

6=1+2+3 ;  28=1+2+4+7+14  ; 

496=1+2+4+8+16+31+62+124+248 

הוא  8128הקוראים מוזמנים לבדוק האם אכן גם 

 מספר משוכלל.

סכום נשים לב לתופעה מעניינת. אם ניקח את 

 נקבל: של מספר משוכלל ההופכיים של המחלקים

 

 
 האם תוכלו להכליל את התופעה?

בקישור   מספרים משוכללים נוספים אפשר למצוא

 .הבא

 

 ותימשפט פיתגורס ושלשות פיתגור
פיתגורס והמשפט המפורסם ביותר 

0Fהיסטוריהב

1 
על אף שבבית הספר מדגישים בעיקר את הקשר 

הם ניצבים  b -ו  a(כאשר  a2 + b2 = c2האלגברי 

הוא היתר של  c -זווית, ו-של משולש ישר

הרי שהיוונים עסקו במשפט בהיבט המשולש), 

להלן נציג הסבר אינטואיטיבי  הגאומטרי שלו.

 .משפט פיתגורסלמשמעות הגאומטרית של 

                                                 
 - חלק זה מבוסס על הספר "אפשר גם אחרת" 1

מתמטיקה לחטיבת הביניים, כיתה ח, חלק ב. 
הטכניון, מל"מ, משרד החינוך, והאוניברסיטה 

 העברית.

 

, ונצבע 3*3ריבוע בגודל נשרטט  :שלב א

 זווית חופפים-בפינותיו ארבעה משולשים ישרי

נצבע בכחול את המרובע  (המשולשים הצהובים). 

נסמן את זוויותיהם של  ה"פנימי" שהתקבל.

 רטוט).סהמשולשים (ראו ב

שוות (כי כולן מהוות  הצלעות של המרובע הכחול

החופפים), וכל זוויותיו יתר במשולשים הצהובים 

(סכום הזוויות לאורך צלע המרובע  90°-שוות ל

), ולכן המרובע הכחול הוא 180°החיצוני הוא 

 ריבוע. 

 כחול?המהו שטחו של הריבוע 

 9=3⋅3חיצוני, הוא השטחו של הריבוע הגדול, 

 יחידות שטח.

משולשים הצהובים הוא:ה שטחם של ארבעת

4
2
214 =
⋅

 יחידות שטח. ⋅

יחידות  5=9-4לכן, שטחו של הריבוע הכחול הוא: 

  שטח.

עתה נסיר שלושה מהמשולשים : שלב ב

נשאיר רק , והצהובים שמסביב לריבוע הכחול

זווית (צהוב) -אחד מהם. קיבלנו משולש ישר

 וריבוע (כחול) הבנוי על היתר שלו.   
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ריבועים גם על הניצבים (הריבוע הירוק נבנה 

שטחו של הריבוע האדום,   והריבוע האדום).

 יחידת שטח. 1הבנוי על אחד הניצבים, הוא 

בנוי על הניצב השני, ה שטחו של הריבוע הירוק,

כפי שראינו, שטח הריבוע  יחידות שטח. 4הוא 

לכן, סה"כ  יחידות שטח. 5הבנוי על היתר הוא 

שטחי הריבועים הבנויים על בלנו שסכום יק

 הניצבים שווה לשטח הריבוע הבנוי על היתר.

יתן:  , והכללתו,לגבריתאתרגום המשפט לשפה 

a2 + b2 = c2 

 
 הערה:

), שהיה פיזיקאי 1777-1855קרל פרידריך גאוס (

ואסטרונום, ומגדולי המתמטיקאים של כל 

הזמנים, האמין שקיימות צורות חיים תבוניות גם 

לכדור הארץ, והעלה את הרעיון להעביר מחוץ 

להם מסר ויזואלי: לטעת במדבר סהרה שטח 

פני שטח של מאות קמ"ר, -ירוק המשתרע על

גאוס האמין שאם בדומה לצורה המתוארת כאן. 

-אותם יצורים יבחינו בצורה זו, הם יבינו שגם על

פני כדור הארץ חיים יצורים תבוניים, וינסו ליצור 

 איתנו קשר.

 
 400 -כאמור, למשפט פיתגורס יש קרוב ל

 תוכלו להתרשם מכמה מהן.   כאןהוכחות שונות. 

ניתן למצוא כמאה הוכחות של  הבא קישורב

תוכלו למצוא  הבא קישורב .משפט פיתגורס

הוכחות אינטראקטיביות. וכמובן שקיימים עוד 

 העוסקים בנושא.עשרות אלפי אתרים אחרים 

 
 ותיפיתגור שלשות

שלשה פיתגורית היא שלשה של מספרים טבעיים 

a,b,c  שסכום הריבועים של שניים מהם שווה

 לריבוע של השלישי. 

, שלשה פיתגורית צריכה  a ≤ b <cאם נניח ש:  

 .a2 + b2 = c2לקיים את הקשר:  

כאמור, מבחינה גאומטרית מספרים אלה מייצגים 

-האורך של צלעות של משולש ישראת מידות 

הם מידות האורך של  b –ו aזווית, כאשר 

 הוא מידת  האורך של היתר. cהניצבים, 

  8,10,12   3,4,5: דוגמאות לשלשות פיתגוריות

(בדקו שאכן כל שלשה מקיימת את  5,12,13

 משפט פיתגורס).

ת ונקרא 5,12,13 -ו 3,4,5כדוגמת  ותשלש

 "שלשה פיתגורית יסודית". 

הוא שהמספרים  שלשות יסודיות המאפיין של

המרכיבים את השלשה מהווים מספרים טבעיים 

מספרים טבעיים שאין להם מחלקים  ,זרים, כלומר

 משותפים.

 -אינה שלשה יסודית, מכיוון ש 8,10,12השלשה 

הוא המחלק המשותף של כל המספרים  2

 בשלשה.

על בסיס של שלשה פיתגורית יסודית ניתן לבנות 

ידי כך -על(לא יסודיות) אינסוף שלשות פיתגוריות 

שכופלים כל אחד מהמספרים במספר מסוים. 

כל אחד מהמספרים  3 -, אם נכפול בהלדוגמ

 15,36,39נקבל את השלשה  5,12,13בשלשה 

מקיימים את משפט (בדקו שמספרים אלה אכן 

 3פיתגורס). שלשה זו איננה שלשה יסודית, שכן 

הוא הגורם המשותף של כל המספרים השייכים 

 לשלשה זו.

 להלן נציג כמה דרכים לקבלת שלשות פיתגוריות.
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http://kesher-cham.technion.ac.il/clickit_files/files/index/552619713/772552269/780792015.pdf
http://www.cut-the-knot.org/pythagoras/index.shtml
http://www.internet4classrooms.com/skill_builders/pythagorean_theorem_math_eighth_8th_grade.htm


 
 

 דרך ראשונה –בניית שלשות פיתגוריות 
דרך זו מבוססת על אחת מנוסחאות הכפל 

222  המקוצר: 2)( mnmnmn ++=+. 

. במקרה m =1נבחן תחילה מקרה פרטי שעבורו 

)1(12זה נקבל:  22 ++=+ nnn. 

מהתבוננות במשוואה ניתן לראות שמופיעים בה 

  ריבועים של שני מספרים טבעיים עוקבים:

, ובאגף שמאל מופיע הריבוע n2 באגף ימין מופיע 

מנת לקבל באגף ימין -. על2(n + 1) -העוקב לו 

של שני ריבועים, כפי שנדרש של המשוואה סכום 

), נרצה שגם a2 + b2 = c2בשלשות הפיתגורייות (

2n + 1  .יהיה ריבוע של מספר טבעי כלשהו 

.   = 2n + 1 t2, ונקבל    t2 –נסמן מספר זה ב

 כלומר, 
2222 12)1( tnnnn +=++=+  .  

השלשה הפיתגורית (המספרים המרכיבים את 

 ).(t,n,n+1השלשה) במקרה זה היא:  

 nעל מנת שלא יהיו בשלשה שני סימונים שונים (

 :    tבעזרת  n + 1ואת  nנבטא את  ), t-ו

2
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כעת ניתן לבטא את כל המספרים שבשלשה 

, והשלשה הפיתגורית המתקבלת tבאמצעות 

 היא:

)
2

1,
2

1,()1,,(
22 +−

=+
tttnnt . 

נתבונן במספרים: 
2

1,
2

1 22 +− tt
  

(שימו לב שמספרים אלה עוקבים, שכן 

2
11

2
1 22 +

=+
− tt

.( 

היות והמספרים המופיעים בשלשה צריכים להיות 

מספרים טבעיים, הרי ברור שהמונים של 

ללא  2 -המספרים הללו צריכים להתחלק ב

 שארית. 

צריכים להיות מספרים  t2 + 1 –ו  t2 – 1כלומר, 

 זוגיים.

זוגי (היות -צריך להיות מספר אי t2 –מכאן נקבל ש

הוא  1או מחסרים ממנו  1וכאשר מוסיפים לו 

 צריך להיות מספר זוגי). 

עצמו חייב  tזוגי, אז גם -הוא מספר אי t2אם 

-זוגי, שכן רק ריבוע של מספר אי-להיות מספר אי

 זוגי. -זוגי נותן בעצמו מספר אי

זוגי, -חייב להיות מספר אי t -עתה, משגילינו ש

 ניתן בקלות לבנות שלשות פיתגוריות. 

 . נקבל: t=7נבחר, לדוגמה, 

)25,24,7()
2
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. בדקו ששלשה (25 ,24 ,7)קיבלנו את השלשה 

 זו אכן מקיימת את משפט פיתגורס.

מובן מאליו שלא נקבל בדרך זו את כל השלשות 

האפשריות. יחד עם זאת, היות ושני  הפיתגורייות

המספרים הגדולים יותר בשלשות המתקבלות 

בדרך זו (
2

1,
2

1 22 +− tt
הם מספרים טבעיים ) 

עוקבים, הרי שבהכרח לא יהיה להם גורם 

משותף. לכן, בדרך זו ניתן לקבל שלשות 

  פיתגוריות יסודיות.

שלשות השלשות שמתקבלות בדרך זו נקראות "
", כלומר, שלשות בהן לפחות שניים תאומות

 מהמספרים הם מספרים עוקבים.

אף היא "שלשה תאומה", אך  3,4,5השלשה 

 בשלשה זו יש שלושה מספרים עוקבים.

. m  = 1נו את המקרה הפרטי שבו  יכאמור, הרא

 mבמסגרת זו לא נציג את המקרה הכללי, שבו 

 הוא מספר כלשהו. 
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 שנייה דרך –יות בניית שלשות פיתגור
 לפניכם הצעה נוספת לבניית שלשות פיתגוריות. 

 דיופנטוסבדרך זו השתמש המתמטיקאי היווני 

 לפנה"ס). 284-200(

 נתונה שלשת המספרים:
2222 ,2, mncmnbmna +==−= 

(n >m) 

נבדוק ששלושת המספרים אכן מקיימים את 

 ות:פיתגוריהדרישה לשלשות 

2222

4224

224224

222222
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=+=

=++=
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פיתגורס והבבלים הציגו את השלשה הנ"ל עבור 

. כלומר, m = 1המקרה שבו 

)1,2,1( 22 +− nnn. 

ות יסודיות, ת ואנו מעוניינים בשלשות פיתגוריהיו

כך שלא יהיה להם  n –ו  mהרי שיש לבחור את 

 n -ו m -. לכן, לא ייתכן ש1מחלק משותף מלבד 

הוא המחלק  2יהיו שניהם מספרים זוגיים (כי אז 

 המשותף שלהם).

-יהיו שניהם מספרים אי n -ו m  -האם ייתכן ש

 זוגיים?  

-ו m2זוגיים, הרי שגם -אם שני המספרים הללו אי

n2 זוגיים.-הם מספרים אי 

2222 -מכאן נקבל ש , mncmna +=−= 

שניהם מספרים זוגיים (כי סכום או הפרש של שני 

 bזוגיים הוא מספר זוגי). לכן, גם -מספרים אי

חייב להיות מספר זוגי, ושוב לא תתקבל שלשה 

יהיה המחלק המשותף של  2פיתגורית יסודית (כי 

 שלושת המספרים בשלשה). 

חייב להיות מספר  nהוא מספר זוגי,  mלכן, אם 

 זוגי, ולהיפך. -אי

נציג דוגמה למציאת שלשה פיתגורית יסודית 

  בדרך זו.

, m -חייב להיות גדול יותר מ n -תחילה נעיר ש

22אחרת   mna  יהיה מספר שלילי. =−

הוא מספר זוגי,  m -. מכיוון שm=4נבחר, למשל 

n זוגי, למשל  -צריך להיות מספר איn=5 .:נקבל 
2222 ,2, mncmnbmna +==−=  
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 .9,40,41קיבלנו את השלשה היסודית: 

 

 דרך שלישית –ות בניית שלשות פיתגורי
זוגיים או זוגיים -בחרו זוג כלשהו של מספרים אי

 . 9 -ו 7 –עוקבים, למשל 

חברו את המספרים ההופכיים שלהם: 

63
16

9
1

7
1

=+ . 

מהווים את מידות הניצבים  63 -ו 16המספרים 

זווית. נמצא את מידת האורך -של המשולש הישר

 של היתר שלו: 

. השלשה הפיתגורית 652=4225 = 632 + 162 

 ).16,63,65שהתקבלה: (

 

נבחר עתה שני מספרים זוגיים  :דוגמה נוספת

 .8,10 -עוקבים, למשל

נחבר את המספרים ההופכיים: 

40
9

80
18

10
1

8
1

==+ 

מהווים את מידות הניצבים של  40 -ו 9המספרים 

 זווית: -המשולש הישר

. השלשה הפיתגורית 412=1681 = 402 + 92 

 ).9,40,41שהתקבלה: (

 

שימו לב שאם לא מקפידים על כך שהמספרים 

לא בהכרח נקבל  זוגיים עוקבים,-יהיו זוגיים או אי

 שלשה פיתגורית בדרך זו.

 . 10 -ו 7למשל, נבחר את 
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נחבר את המספרים ההופכיים: 
70
17

10
1

7
1

=+. 

אמורים להוות את מידות  70 -ו 17המספרים 

 זווית: -הניצבים של המשולש הישר

. אבל המספר 5189=289+4900 = 702 + 172

במקרה זה אינו ריבוע שלם, ולכן לא נקבל  5189

 שלשה פיתגורית.

להלן נראה שאכן דרך זו תמיד מובילה לקבלת 

 שלשות פיתגוריות:

את שני המספרים  n+1 -ו n−1 -נסמן  ב

  העוקבים. נחבר את ההופכיים שלהם ונקבל:
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12 -ו n2-קבלנו ש −n    מהווים את מידות

 הניצבים של המשולש ישר הזווית.

נמצא עתה את היתר, ונראה שגם הוא ריבוע 

 שלם:
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242

222

)1(12
124

)1()2(

+=++

=+−+

=−+

nnn
nnn

nn
 

מכאן נקבל שהשלשה הפיתגורית היא:

)1,1,2( 22 +− nnn . 

זוגי, חברי השלשה הם מספרים -אי nכאשר 

יסודית ניתן לחלק כל זוגיים, וכדי לקבל שלשה 

 . 2 -אחד מהמספרים ב
 

ות קיימות, לדעתכם, עבורן כמה שלשות פיתגורי

? כמה מתוכן הן, 100 -אורך היתר קטן  מ

לדעתכם, שלשות פיתגורייות יסודיות? כמה 

 מתוכן הן שלושת פיתגורייות תאומות? 

את התשובה לכך ניתן למצוא באתרי האינטרנט 

 השונים. 

 

 ממשפט פיתגורס למשפט פרמה -לסיום 
למשפט האחרון של משפט פיתגורס מתקשר 

ידי פייר דה פרמה באמצע -, אשר נוסח עלֵפְרָמה

ידי -על 1995, והוכח רק בשנת 17 -מאה הה

. טענתו של אנדרו ויילסהמתמטיקאי האנגלי 

פרמה הייתה במשך כל אותה תקופה, אחת 

הטענות המתמטיות המפורסמות ביותר שטרם 

 מצאה להן הוכחה. נ

האם ניתן להכליל  –משפט פרמה יוצא מהשאלה 

 קיימות את משפט פיתגורס? כלומר, האם

 אחד כל נעלה שאם טבעיים, מספרים של שלשות

 את , ונחבר 2- מ גדול טבעי מספר בחזקת מהם

 את נקבל מביניהן, הקטנות החזקות שתי סכום

השלישי. במילים אחרות,  המספר של החזקה

 שלמים, עבורם  a, b, cהאם קיימים 

an + bn = cn כאשר ,n 2 -מספר טבעי גדול מ. 

פייר קבע המתמטיקאי הצרפתי  1637כבר בשנת 

שהתשובה לשאלה זו היא שלילית, אך  דה פרמה

לא נמצאה בכתביו הוכחה לכך.  בשולי ספרו של 

, "אריתמטיקה", שתורגם ללטינית, רשם דיופנטוס

פרמה "גיליתי הוכחה נפלאה למשפט זה, אך 

אלה צרים מלהכילה". הערה זו הניעה  שוליים

 מתמטיקאים רבים לחפש הוכחה לטענה. 

ההוכחה של ויילס מורכבת מאוד, משתרעת על 

עמודים לערך, ועושה שימוש בטכניקות  200פני 

. מעטים 20 -מתמטיות שפותחו רק במאה ה

המתמטיקאים שמסוגלים להבין את ההוכחה. לכן 

-ניתנה עללא ייתכן שפרמה התייחס להוכחה ש

ידי ויילס. היות ופרמה העיר גם שההוכחה שמצא 

"פשוטה להפליא", עד היום ישנם מתמטיקאים 

שמחפשים אחר ההוכחה ה"פשוטה" למשפט 

רמה. יחד עם זאת, סביר להניח האחרון של פ

  שפרמה טעה בחושבו שיש לו הוכחה לטענה.
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 עטרה שריקי פרופ'
מרצה לחינוך מתמטי במכללת 
אורנים. תחום עניינה העיקרי 
הוא התפתחות מקצועית של 

 "פרחי הוראה"מורים ושל 
כתוצאה מהתנסותם בביצוע 

 ,פעילויות חקר מתמטיות
 ומחקר פעולה בכיתותיהם.
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