
 
 

15 

בדוא"ל בלתי פנייה יק 2014בפברואר 

כרתי: "...אני מכינה עבודה ימסטודנטית שלא ה

העוסקת בפרקטלים ושילובם בתכנית הלימודים 

ו). אני מבינה שאת -בכיתות היסודי הגבוהות (ה

 תוכןנותנת הרצאות בנושא. איך ניתן לקבל את 

מהתכתבות שבאה בעקבות ההרצאה שלך?". 

פנייה התברר כי סטודנטית זו הייתה תלמידה ה

 בבית ספר. מורהכ שלישלימדתי בשנה הראשונה 

אחד  שיעורשבשנים הבאות החלטתי , לפיכך

פרקטלים.  –בנושא האהוב עלי  להעשרה אקדיש 

שתי תלמידות  ,בות שיעור ההעשרהבעק

בו  ,השונה משלנויקום על כתבו סיפור מהכיתה 

 ,כל דבר נראה מאוד דומה אך שונה: למשל

בהם אך עדיין יש  ,אחד לשניהרחובות דומים 

 ,עצים דומים אחד לשניהמשהו שהוא קצת שונה, 

לי, אשפנתה אך בכל זאת שונים. הסטודנטית 

היה עבורה למידה מאוד  סיפור זהכי  פרהיס

במשך השנים לצערה הרב, אך  ,משמעותית

 הסיפור שכתבה אבד.

מנם לא חשבתי על הבנות ועל מאוד. אהתרגשתי 

הסיפור שכתבו במשך שנים רבות, אך ידעתי 

איפה אני שומרת את העותק של הסיפור וק בדי

במשך יותר  שהן כתבו. שמרתי את יצירתן

 . שנה עשריםמ

כמרצה,  והיום ,כמורה תיבודעבמשך כל שנות 

בכל הזדמנות  את נושא הפרקטליםתמיד לימדתי 

: החל מתלמידי כיתה ד ועד שונים קהלסוגי ול

למורים, המלמדים ביסודי או בתיכון. אני אוהבת 

טיות, היופי תללמד נושא זה. אני אוהבת את האס

0Fגוניות של צורות אלה-והרב

, וגם, כמובן, את 1

המתמטי הגלום בהם. במאמר זה תחילה  העושר

את מושג הפרקטלים, לאחר מכן תחילה אציג 

עם תלמידים  ןשניתן לעשות פעילויותאציע מספר 

וגם אסביר מדוע אני חושבת  ,בבית ספר יסודי

 בלימודי המתמטיקה. שכדאי לשלב את הוראתם

 
 נא להכיר! –פרקטלים 

 על מנת להכיר את הצורות הנקראות פרקטלים

המכיל שתי קבוצות: קבוצה א  1נתבונן באיור 

וקבוצה ב מורכבת מצורות  ,מורכבת מפרקטלים

 אוקלידיות מוכרות.

                                                 
ברשימת המקורות יש הפניות לאתרים בהם ניתן  1

 לראות פרקטלים מרהיבים.

 צורה ומרחב

  
 

 אני ופרקטלים אחרים

 ליאורה נוטוב
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 אובייקטים גאומטריים שונים: 1איור 

ניתן לראות את מורכבותם של כבר ממבט ראשון 

 :לעומת הצורות האוקלידיות הפרקטלים

קו "שבור מאוד" או מכילים ממורכבים  הפרקטלים

פנימה או  . כמו כן אם נעשה "זום""חורים" רבים

החוצה (כלומר: נתמקד בחלק קטן כלשהו של 

פי רצוננו) נוכל -עלאותו הצורה ונגדיל או נקטין 

 6 -ו 5(ראו ציורים  לדעת מהי הצורה המקורית.

לעומת זאת, אם נעשה  ).רוהסבר בהמשך המאמ

"זום" על כל חלק מצורה אוקלידית, נוכל לראות 

שני מרכיבים אלה לא  –או קטע ישר או זווית 

יכולים לרמוז על הצורה המקורית, היות וכל 

  המצולעים מורכבים מקטעים ישרים וזוויות.

ההבחנה האינטואיטיבית של  בהסתמך עלכעת 

או "חורים" תכונת הפרקטלים, קו "שבור מאוד" 

פרקטלים הם :  , נגדיר כירבים ואת פעולת ה"זום"

קבוצה של אובייקטים גאומטריים בעלי דמיון 

עצמי" אם הוא -אובייקט נקרא "בעל דמיון. עצמי

בעל אותו "סוג" של מבנה בכל רמת פירוט שבה 

 .בו נביט

,Maletsky Saupe, Jürgens, Peitgen,( 
1991 ,Yunker & ,Perciante( . אובייקטים

כאלה אינם נראים בהכרח זהים בכל קנה מידה, 

אולם בתוך כל אחד מחלקיו של האובייקט מצויים 

 רק חלקים הדומים לצורתו המקורית.

פרקטלים החלו להופיע בספרות המתמטית כבר 

. מה שנחשב היום כפרקטל ראשון 19 -ה במאה

 1883 -הוא קבוצה שבנה קנטור ב

(Mandelbrot, 1983) . קנטור הציע להסתכל על

קבוצת הנקודות שיש בקטע כלשהו. את הקטע 

ואת קטע  ,לשלושה קטעים שווים מחלקים

האמצע "מוחקים". בשלב הבא מחלקים כל קטע 

ושוב "מוחקים" את  ,ישר לשלושה קטעים שווים

נסוף הקטע האמצעי. ממשיכים בחלוקה זו אי

שלבים ראשונים בבניית  4 מדגים 2פעמים. איור 

שהוא הקטע  0בנייה השלב את (ו פרקטל זה

. הפרקטל של קנטור הוא קבוצת הנקודות הנתון)

שנשארת לאחר אינסוף שלבי בנייה שתוארו 

 לעיל.

 

 
 קבוצת קנטור: 2איור 

 

 סיירפינסקי ואצלב נוספים כמומתמטיקאים 

בתחילת הציגו לעולם המתמטי  ן קוךפוהלגה ו

צורות שלא תאמו את החוקים של  20 -המאה ה

אוקלידיות. היו כאלה שאף כינו אותן הצורות ה

; גליק, 1979(גבעולי, ומטריות" "מפלצות גא

. אך "מפלצות" מרהיבות אלה מצאו את )1991

 פרקטלים -קבוצה א  

 

 אוקלידיות צורות -קבוצה ב 
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(פרוים,  ה מנדלברוטאבנומקומן הטבעי כאשר 

 אותןהמאפיינים משותפים הה חוקים יז )2002

 ,Mandelbrot)ית לוהציג לעולם גאומטריה פרקט

רה פרקטלים הציתו את סקרנותם מהבו ,(1983

 ודמיונם של אוהבי מתמטיקה ואסתטיקה.

 

אחת השיטות המקובלות ליצירת  עתה אתנכיר 

נתונה  יצירת "חורים" בתוך צורה –פרקטלים 

נסתכל על משולש  ,. לדוגמהרקורסיביבאופן 

). על כל צלע נסמן 3באיור  0צלעות (שלב -שווה

נחבר את שלוש ואת נקודת אמצע הצלע 

הנקודות. בדרך זו חילקנו את המשולש לארבעה 

משולשים חופפים. עכשיו "נזרוק" את המשולש 

האמצעי ונקבל במקום המשולש המקורי, שלושה 

 1מצע (שלב משולשים חופפים עם "חור" בא

הינו  ). כל אחד משלושת המשולשים3באיור 

כאשר אורך הצלע של כל  ,שווה צלעות משולש

אחד מהם הוא חצי מאורך הצלע של המשולש 

המקורי. כעת, נחזור על תהליך זה לגבי כל אחד 

 יםמדג 3משולשים הנותרים. איור המשלושת 

ארבעה שלבים ראשונים בבניית פרקטל זה. אם 

חלוקה עד אינסוף, נקבל פרקטל נמשיך את ה

על שמו של  ,הנקרא "משולש סיירפינסקי"

שהציג  ,צלב סיירפינסקיאפולני והמתמטיקאי ה

1916-פרקטל זה ב 1F

2. 

 

 
 4שלב  3שלב  2שלב  1שלב  0שלב 

 משולש סיירפינסקי: 3איור 
הוספה של פרקטלים היא השיטה השנייה לבניית 

. נדגים שיטה זו אלמנט מסוים שחוזר על עצמו

הנקרא  ,באמצעות בניית פרקטל קלאסי נוסף

-פתית השלג. בשלב ראשון נתחיל ממשולש שווה

). כל צלע נחלק 4באיור  0צלעות (ראו שלב 

את  . כעת, נחליףלשלושה קטעים שווים באורכם
                                                 

  לפרקטל זה מעניינת ולא שגרתיתפרשנות  2

ים היוצרקטעים  בשני הקטע האמצעי של הצלע

V,  שליש אורך  הואקטע חדש כל  אורךכאשר

). חוזרים על 4באיור  1הצלע המקורי (ראו שלב 

פעולות אלה (חלוקת כל קטע ישר לשלושה  שתי

והחלפת הקטע האמצעי בשני  קטעים שווים,

 4) לגבי כל קטע ישר. איור V קטעים היוצרים

 מדגים שלושה שלבים ראשונים בבניית פרקטל

על שמו של  ,בשם "פתית השלג של קוך"

-ון קוך שהציגו בפמתמטיקאי שבדי, הלגה 

19042F

3 . 

 

 

 קוךפון שלבי בנייה של פתית השלג של : 4יור א

 
 תכונות של פרקטלים

פי כל -לפרקטלים שתי תכונות מרכזיות: דמיון על

מספר לא שלם שיכול להיות  ,מידה וממד-קנה

(Amaku, Horodynski-Matsushigue, & 

Pascholati, 1999; Martin, 1991( תכונה .

מתמטית מעניינת נוספת שיש לפרקטלים היא 

 הקשר בין שטח להיקף. 

מידה מבטיח שאם נגדיל כל -פי כל קנה-דמיון על

חלק, ולו הקטן ביותר של פרקטל, נקבל צורה 

הדומה לצורה ההתחלתית. למשל, אם נגדיל קטע 

קוך, נקבל את פון כלשהו מפתית השלג של 

. תכונה זו לא 5מדגים איור שכפי  הצורה כולה

שאנחנו מכירים.  האוקלידיותקיימת בכל הצורות 

-מגןהמקדקודי  דנעשה זום על אחלמשל אם 

. °60נקבל זווית בת , 6איור כפי שמודגם ב ,דידו

נוכל לדעת אם הצורה ההתחלתית  במקרה זה לא

 .לע אחרואו מצטרפז משולש או הייתה 

                                                 
  לציור פרקטלים V. Hartפרשנותה של  3
 

 4שלב  3שלב  2שלב  0שלב 
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 הדגמת דמיון עצמי של העקום של קוך: 5איור 

               
 הדגמת דמיון עצמי של העקום של קוך: 6איור 

 

 תכונה מעניינת נוספת שיש לפרקטליםכאמור, 

היא הקשר בין היקף לשטח. נסתכל למשל על 

פתית השלג של קוך. ניתן לחסום צורה זו במעגל 

ועל כן השטח של פתית השלג יהיה מספר כלשהו 

ניתן ( .הקטן משטח המעגל החוסםבעל ערך סופי 

לש סיירפינקי אצל ולמצוא חישוב שטח של מש

) עכשיו ננסה לתת אומדן .1996וטוב ועזריאל, נ

 הוא 0רה. נניח שאורך הצלע בשלב ולהיקף הצ

. בשלב השני, כזכור, מחלקים אחת יחידת אורך

את הקטע לשלושה חלקים שווים באורכם, 

"מוחקים" את הקטע האמצעי (בשלב זה אורך ו

2 שני הקטעים הנותרים הוא 
3

) .יחידת אורך  

קטעים שאורך כל קטע הוא   2ובמקומו מוסיפים 
1
3

יחידת אורך אחת. ולכן אורך הצלע החדשה   

1הוא 
3

יחידות אורך. בשלב הבא של הבנייה,  1

1שוב נגדיל אורך של כל אחת מהצלעות פי 
3

1,  

כלומר, אורך היקף פתית השלג, לאחר אינסוף 

בלנו יחזרות על תהליך הבנייה, הוא אינסוף. ק

כאן צורה שהתלמידים עדיין לא נחשפו לה: צורה 

ח סופי ומקיף אותו עקום שאורכו שיש לה שט

 !אינסופי

בולטת לעין, היא ממד.  אינההתכונה השנייה, ש

הזדמנות נהדרת לדבר על פרקטלים מהווים 

מושג זה. אנחנו משתמשים במושג "ממד", וכולנו 

מכירים דוגמאות לצורות וגופים בעלי ממדים 

, לקטע יש ממד 0שונים, למשל: לנקודה יש ממד 

ולכל גוף יש  ים,ממד 2, לכל צורה מישורית יש 1

. אך למרבה ההפתעה באף ספר לימוד יםממד 3

. מסתבר ממדלא ניתן למצוא הגדרה למושג 

לא תמיד , ושקיימות הגדרות שונות למושג זה

חישוב של ממד לפי הגדרה אחת תואם את 

. (Falconer, 1990)החישוב לפי הגדרה אחרת 

על כן, למי שבוחר לעסוק בתכונה זו של 

פרקטלים, יש למצוא דרך לעשות זאת (ראו נספח 

ב את הממד בסוף המאמר המציע לחש 1

 הפרקטלי באמצעות אומדן).

 
 למה ללמוד פרקטלים בבית ספר יסודי?

תכנית הלימודים בבית הספר היסודי עמוסה. כל 

אחד מהנושאים הנלמדים חשוב ומספק 

לתלמידים הזדמנות לחשוב, לתרגל מושגים 

שלמדו, ועל רקע זה נשאלת השאלה: למה 

 להכניס נושא חדש שלא נכלל בתכנית הלימודים?

כמו: תרומה  ,ניתן לתת תשובות רבות לשאלה זו

זיהוי יה מרחבית, יתוח ראילפיתוח דמיון, פ

סוק במתמטיקה יעתבניות גאומטריות ואלגבריות, 

מעניינת ומעוררת תהיות, אינטרדיסציפלינריות 

ועוד. בחרתי להדגיש ארבעה נימוקים הממצים 

את היתרונות הייחודיים לשילוב הפרקטלים 

 מודים בבית הספר היסודי.בתכנית הלי

: מתמטיקה היא 20מתמטיקה שפותחה במאה 

עולם ומלואו, והיא לא מפסיקה להתפתח ולספק 

לנו תגליות חדשות. יחד עם זאת, המתמטיקה 

שכלולה בתכנית הלימודים של בית הספר פותחה 

לפני מאות ואף אלפי שנים. מתמטיקאים שתרמו 

לפיתוחה שאת שמם אנחנו זוכים להזכיר 

בשיעורים, כבר מזמן לא אתנו. לעומת זאת, 

של  60 -ם הוא נושא שפותח בשנות הפרקטלי

ידי מתמטיקאי שעד לפני מספר -על 20 -המאה ה

לקרב את  תשנים חי ויצר. עובדה זו מאפשר

ולהסביר להם שכל מה שכתוב  ,התלמידים

 בספרים הוא יצירה אנושית.  

חוויית לימודים משותפת עבור המורה 

אחרונות דובר רבות על ה: בשנים והתלמידים
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ל וכ-יודע-ו של המורה: לא עוד מורהשינוי תפקיד

ובעל תשובה לכל שאלה בטרם נשאלה, אלא 

ואף שותף  ,יוצר סיטואציות של למידהההמורה 

פעיל ללמידה. פרקטלים מספקים הזדמנות 

נטי. אין זו חוויה תלהתנסות בחוויה זו באופן או

שבדרך כלל מוכרת למורים, אך היא מאוד מוכרת 

נט חוקרים יחד כאשר המנחה והסטוד ,באקדמיה

מנם למנחה יש ניסיון וידע תופעה לא ידועה. א

רחבים יותר מזה של הסטודנט, אך לגבי תופעה 

 תועיםספציפית העומדת במוקד המחקר, שניהם 

בערפל. אין זו התנסות פשוטה, אך היא התנסות 

 .21 -מצמיחה, המתאימה ללומדים במאה ה

ים קשורים לעולם : התלמידשילוב טכנולוגיה

הדיגיטאלי. באינטרנט יש אתרים רבים בעזרתם 

ניתן לייצר פרקטלים, או לחקור אותם. למשל 

יישומון  אתר המכיל יישומונים דינאמיים (למשל

או  )Illuminations באתר Fractal Toolבשם 

 .  כאומנות דיגיטליתתייחס לפרקטלים אתרים המ

: בעיני חלק גדול קשר בין מתמטיקה לאומנות

מהתלמידים, מתמטיקה נחשבת למקצוע יבש. 

שלכאורה לא  ,והנה צורות יפות, צבעוניות

קשורות כלל למתמטיקה. ליופי של צורות אלה 

מוקדשים מספר מוזיאונים וירטואליים שביקור 

בהם מעורר התפעלות ממיזוג הצבעים ומעושר 

3Fהצורות

 Fractalארגון בשם  ,. למשל4

Foundation שם 2003 -שהוקם בארה"ב ב ,

לעצמו למטרה לנצל את יופיים של הפרקטלים 

בלימודי מתמטיקה ומדעים. ארגון כדי לעורר עניין 

אומנותית בקנה  הזה בחר לעשות זאת דרך יציר

את הקהל הרחב עם  להפגיש וכך  ,מידה גדול

של הארגון ניתן  באתרהיופי שגלום במתמטיקה. 

 לראות פרקטלים שתלמידים יצרו.

אחת המטרות של : קשר בין מתמטיקה לטבע

מתמטיקה היא לבנות מודלים עבור תופעות 

                                                 
4 -http://www.pinterest.com/scottmednick/museum

art-fractal-of/ 
http://www.wack.ch/fame/artists/kod101.html  
http://www.ams.org/mathimagery/  

, )2001(סטיוארט וגולוביצקי, ואובייקטים בטבע 

מספיקה לשם כך.  אינהגאומטריה האוקלידית הו

לפי דברי מנדלברוט: העננים אינם ספרות, 

ההרים אינם חרוטים, קווי חוף אינם מעגלים וברק 

יקטים . אובי(Mandelbrot, 1983)אינו קטע ישר 

טבעיים משופעים בפיתולים, בקיעים וקצוות 

) על כן פרקטלים יכולים 7משוננים (ראו איור 

ם לתיאורם בצורה טובה יותר מצורות ילהתא

). כמו כן, Frabini & Moller, 2008אוקלידיות (

בטבע הבנויים, כמו הפרקטלים, ישנם אובייקטים 

ברק או נהר או כמו עץ או  ,בצורה איטרטיבית

 שרך. עלה

 

  

  
 

 פרקטלים בטבע: 7איור 
 

 תלמידים בבית ספר םהצעות לפעילויות ע
 יסודי

לחלק לילדים  :תיאור פרקטל מהטבע •

כרובית, ברוקולי או עלי שרך, ולבקש מהם 

לתאר את הצורה של הירק או הצמח. 

להקפיד לשאול שאלות פתוחות: מה אתם 

יכולים להגיד על הצורה של הירק? איך 

לחשוב  כםזאת? מה גורם ל יםיודע םאת

 .(Vacc, 1999)לי יותר על...  וכך? ספר

להביא כרובית או ברוקולי  :רוק והרכבהיפ •

או לבקש  ,ולנתח את המבנה שלהם

חלק של מפלסטלינה  מהתלמידים ליצור

צירות שלהם יולהרכיב  את כל הכרובית 
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ובכך להדגים את  ,לכרובית אחתיחד 

 המבנה האיטרטיבי של הכרובית.

אחד הפרקטלים את להראות  ציור משותף: •

ים (כמו עלה שרך) ולבקש מכל אחד יהטבע

ולאחר מכן לצרף  ,קטן עלמהם לצייר על

ים יחד לעלה שרך אחד. עלאת כל העל

באותו אופן, לבקש מכל ילד לצייר משולש 

בע משולשים בגודל אחיד ואז לצרף כל אר

בבניית משולש סיירפינסקי).  1יחד (שלב 

אחר כך אפשר להציע ללומדים להוציא את 

בבניית משולש  2המשולש האמצעי (שלב 

סיירפינסקי). שוב אפשר לשאול שאלות 

חות על הצורה החדשה. כעת אפשר ופת

משולשים  הלהציע להם לצרף כל ארבע

 3ולקבל צורה גדולה יותר (שלב  ,יחד

 משולש סיירפינסקי). תיבבני

: לבקש מהתלמידים תיאור בניית פרקטל •

להסביר במילים שלהם את שלבי הבנייה 

 של הפרקטלים הבאים:

 

 

 
 

לבקש  :השלמת שלבי בנייה של פרקטל •

בנייה המהתלמידים להשלים את שני שלבי 

) של פרקטל 1ושלב  0ראשונים (שלב ה

של  3 -ו 2כאשר נתונים השלבים  ,העץ

אחר מכן למצוא את החוקיות לו ,הבנייה

 שבהוספת הענפים לעץ:

 

 

  
 0שלב  1שלב 

  
 2שלב  3שלב 

 
 

 מספר ענפים שלב בנייה
0 2 = 2 
1 2 + 4 = 6 
2 2 + 4 + 8 = 14 
3  
4  
5  
6  
7  

 
 

: לבקש מהתלמידים בניית פרקטל אישי •

פי השלבים -לבנות פרקטל משלהם על

 שתוארו במאמר:

  .מתחילים מצורה מוכרת -

 .מסירים או מוסיפים לצורה הקיימת -

 חוזרים על התהליך אינסוף פעמים. -

סיפור על החיים בארץ הפרקטלים  תביכת •

מהתלמידים לכתוב  : לבקשפרקטלנדיה –

 חש בארץ פרקטלנדיה.סיפור שמתר
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 חישוב הממד : 1נספח 
 . ה תוארה במאמרתנסתכל על קבוצת קנטור שבניי

 

 

  

 

 (& ,Amaku, Horodynski-Matsushigue כעת, נציע דרך לתת אומדן לממד של הפרקטל

Pascholati, 1999; Martin, 1991)( . יחידת אורך, אז נוכל לומר  1היה  0כזכור, אורך הקטע בשלב

1כי אורך כל קטע לאחר החלוקה הוא 
3

, נוכל לרשום 1יחידת אורך. היות וידוע כי ממד של קטע הוא   

 זאת בצורה הבאה:

 

 נגדיר: 

N – ;מספר החלקים המתקבלים לאחר החלוקה של הצורה המקורית 

S – ;גורם הגדלה / הקטנה 

d – ממד. 

לה. נוכל לרשום עמלבמקרה של הקטע ממנו התחלנו את בניית קבוצת קנטור מתקיים השוויון הרשום 

 .×Sd N 1 =זאת בצורה כללית: 

N=2 ,S = 1מה לגבי הפרקטל של קנטור? במקרה זה 
3
ידי -אך נוכל לאמוד את ערכו עלידוע, לא  d -, ו 

d = 1 ( 1(בנוסחה. כלומר:     dהצבת ערכים שונים של 
3

. על מנת להקל על החישוב, ניתן להפעיל × 2 

קבל אומדן עבורו. נערכים שונים ו d. כעת נציב במקום 3d = Nי חזקות ולקבל את השוויון הבא: קחו

 יתן לעשות זאת בעזרת מחשבון:נ

3 אז        d = 0  אם  0  d > 0       מסקנה           2 > 1 = 

3 אז            d =1 אם  1  d < 1 > 0       מסקנה             2 < 3 = 

3 אז      d = 0.5 אם    0 5.   > d > 10.5        מסקנה    2 > 1.732 = 

3 אז   d = 0.75 ם  א 0 75.  d < 0.75 > 0.5  מסקנה    2 < 2.72 = 

3 אז    d = 0.65 אם  0 65.  d < 0.65 > 0.5  מסקנה   2 < 2.04 = 

 

, כלומר, קבוצת קנטור היא פחות מקטע אך 1 -: הממד של קבוצת קנטור הוא מספר הקטן ממסקנה

את אותו האומדן ניתן לעשות גם עבור פרקטלים אחרים. למשל לגבי משולש סיירפינסקי  יותר מנקודה.

N = 3, S = 1
2

 ולאחר מכן חשבו אותו. ,d. תחילה שערו מה יהיה ערכו של 

 
 

 קנטור קבוצת

1
3
1×3

1
3
1

3
1

3
1

1

111

=







=





+






+
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