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פינה דידקטית

 כיצד נחלק פיצה - 
 לאו דווקא עגולה?

חקר חלוקת צורות לחלקים שווים 
בשילוב כלי גאומטרי דינאמי

ד״ר מרינה סיניצקי
"אקדמית גורדון"- המכללה האקדמית לחינוך, חיפה,

המכללה האקדמית עמק יזרעאל.

 •
פרופ' משה סטופל

"אקדמית גורדון"- המכללה האקדמית לחינוך, חיפה,
"שאנן"- המכללה האקדמית הדתית לחינוך, חיפה.
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הקשיים  עם  בהתמודדות  ביטחון  וחוסר  חשש  אצלם 

בכיתה  הפעילות  במהלך  להיווצר  שיכולים   הטכניים 

למורים  לספק  חשוב   .)Drent & Meelissen, 2008(

המאפשרת  ממוחשבת  בסביבה  חקר  כלי  ולתלמידים 

או/ו  לגלות  יותר  שקשה  מעניינות,  לתוצאות  להגיע 

להמחיש אותן בכלים המסורתיים. 

במאמר זה מוצג אוסף פעילויות חקר של חלוקת צורות 

גאומטריות לחלקים "בסגנון של חלוקת פיצה" – כלומר, 

מאותה  היוצאים  )קווי-חיתוך(  קטעים  בעזרת  חלוקה 

על  דיון  נערך  חקר  שלב  כל  עבור  הצורה.  בתוך  נקודה 

לבין שימוש  גזירה  אפשרויות השילוב שבין פעילות של 

   .)GeoGebra( בתכנת ג'אוג'ברה

הפעילויות המוצגות מתאימות לתלמידים בכיתות שונות 

של בית הספר היסודי, כך שבחלקי הפעילות אפשר ואף 

רצוי לדון ברמות השונות של התפתחות התלמיד. נראה 

פרטניים  בשיעורים  חשוב  מקום  יש  כאלו  לפעילויות  כי 

העשרה  במסגרות  רב-גילאיות,  קבוצות  עם  ובעבודה 

ותגבור שונות. חשוב לציין כי הפעילויות מוצגות ברמות 

פירוט שונות, וכל מורה מוזמן להשלים, להרחיב ולהתאים 

אותן לצרכי הלימוד של קבוצתו. 

מזמן  במאמר  המוצגות  החקר  פעילויות  של  הביצוע 

סרגל  עיפרון,  נייר,  דפי  כמו:  פיזיים,  במודלים  שימוש 

חקר  של  ג'אוג'ברה  בסביבת  שימוש  גם  אך  ומספריים, 

בספריית  שימוש  מזמנות  מהפעילויות  חלק  ממוחשב. 

פשוטה  הכנה  דורשות  חלקן  מוכנים,  ג׳אוג'ברה  קבצי 

במחשב  מהחקר  וחלק  המורה,  על-ידי  עבודה  דף  של 

יכול להתבצע על-ידי בנייה עצמית של הלומד. לנוחיות 

דפי  הוכנו  ג'אוג'ברה  בסביבת  הפעילויות  לכל  המורה, 

עבודה, וקישורים ליישומוני הפעלה המופיעים במקומות 

המתאימים במאמר.

בתכנה  השימוש  של  האפשרויות  מגוון  כי  לציין,  חשוב 

כלי  כוללת  זו  סביבה  רב.  הוא  ממוחשבת  דינאמית 

לפעילויות  ומיועדת  מאוד,  מתקדמים  חישוב  וכלי  בנייה 

לומדים  על-ידי  שונים,  מתמטיקה  בתחומי  וגילוי  חקר 

 כיצד נחלק פיצה - לאו דווקא עגולה?  
חקר חלוקת צורות לחלקים שווים בשילוב כלי גאומטרי דינאמי

מרינה סיניצקי, משה סטופל

הקדמה

שבהן  ומגוונות  שונות  משימות  קיימות  במתמטיקה 

מחלקים צורה כלשהי למספר חלקים בהתאם לדרישות 

מסוימות. זוהי פעילות מרתקת המשלבת מרכיבים שונים 

יצירה  ויכולת  חזותית מפותחת,  ראייה  ידע מתמטי,  של 

של פתרונות מפתיעים. 

לפעמים הפעילות של חלוקת הצורה היא בסיס לפעילות 

אחרת,  לצורה  החלקים  הרכבת  נדרשת  שבה  המשך, 

מגיל  החל  ילדים  מתמודדים  שאיתם  לפאזלים  בדומה 

ברמה  משימות  גם  זה  בתחום  קיימות  זאת,  עם  צעיר. 

 Wikipedia למשל,  )ראו  מאוד  מתקדמת  מתמטית 

2015(. בין היתר, קיים גם משפט יסוד הקובע כי לשני 
חלוקה  קיימת  שטח,  אותו  בעלי  פשוטים  מצולעים 

האחר  את  להרכיב  אפשר  האחד  של  שמהחלקים  כזו 

 .)Frederickson, 1997, p. 222(

את  התלמידים  אצל  בונה  והרכבה  פירוק  של  הפעילות 

שימור  עיקרון  מאוד,  חשוב  מתמטי  עיקרון  של  ההבנה 

להם  החלקים,  שטחי  סכום  זה,  עיקרון  לפי  השטח. 

צורות  כלומר,  הצורה.  לשטח  שווה  הצורה,  מחולקת 

שונות שמורכבות מאותו אוסף של חלקים תהיינה שוות 

בשטחן. לעתים קרובות למשימות של חלוקת שטח צורה 

לחלקים שווי שטח, קיים יותר מפתרון אחד, ולפעמים אף 

ועושרה  יופייה  על  מצביע  והדבר  פתרונות,  של  אינסוף 

של  המתמטיקה.

חקר  פעילויות  מזמנת  במתמטיקה  הלימודים  תכנית 

חלוקה  לרבות  גאומטריה,  בתחומי  במיוחד  צעיר,  מגיל 

והרכבת צורות. חומרים מתאימים אפשר למצוא באתר 

היסודי  בחינוך  למתמטיקה  הארצי  המורים  מרכז  של 

כבר  הספר,  בית  תלמידי  האחרונות,  בשנים   .)2013(

בכיתות הצעירות, מכירים כלים טכנולוגיים שונים, והדבר 

המתמטיקה.  בשיעורי  בהם  שימוש  ומזמן  מאפשר 

קיים  במתמטיקה  רבים  למורים  כי  מהספרות,  ידוע 

קיים  אך  בהוראה,  טכנולוגיים  כלים  לשלב  הרצון 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dissection_problem
https://en.wikipedia.org/wiki/Dissection_problem
https://en.wikipedia.org/wiki/Dissection_problem
http://ymath.haifa.ac.il/
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חלקים א.  לשני  העיגול  את  לחלק  יש  ישר  קו  בעזרת 

שווים.

שעובר ב.  הישר  )הקו  החלוקה.  קו  עובר  כיצד  לתאר 

דרך מרכז העיגול מחלק אותו לשני חלקים חופפים. 

הקטע הזה הוא קוטר העיגול, והחלק שלו המחבר את 

הנקודה שעל המעגל עם מרכזו הוא רדיוס העיגול. 

יש לשים לב, שאורכי קטעים אלה גם נקראים קוטר 

ורדיוס, בהתאמה.(

הקצה של מחוג הדקות בשעון נמצא כעת בנקודה ג. 

המסומנת על המעגל. בעוד כמה דקות יהיה קצה זה 

בנקודה נוספת של מפגש הקו  עם המעגל? )כעבור 

30 דקות(. 

בדקו מה יקרה כאשר מזיזים  את הנקודה על המעגל ד. 

כך  הוכן  העבודה  דף  למורה:  )הערה  אחר.  למקום 

שתזוזת הנקודה על המעגל שומרת שהקו יעבור דרך 

מרכז העיגול.(

על סמך התשובה על השאלה הקודמת, יש לתאר דרך ה. 

)הערה  שווים.  חלקים  לשני  העיגול  לחלוקת  כללית 

חלקים  לשני  אותו  מחלק  בעיגול  קוטר  כל  למורה: 

חופפים, הנקודה הנבחרת היא שרירותית, ועל-כן יש 

אינסוף דרכים לבצע את החלוקה הנדרשת.(

פעילות 2:
חלוקת העיגול ליותר משני חלקים 

דף  אותו  על  כהמשך  לבצע  אפשר  הזו  הפעילות  )את 

עבודה של פעילות 1, או לבצע אותה על דף נייר. במקרה 

זה רצוי להכין מראש את העיגול המסורטט על הדף.(

נתון עיגול המחולק לשני חלקים, כפי שנעשה בפעילות 1.

יש לבחור על המעגל נקודה נוספת, ולהעביר דרכה א. 

ודרך מרכז העיגול קו ישר נוסף. לכמה חלקים מחולק 

כעת העיגול? 

חופפים? ב.  חלקים  שהתקבלו  החלקים  בין  יש  האם 

העיגול  שטח  את  מחלקת  א  סעיף  של  )החלוקה 

לארבעה חלקים שאינם חופפים בהכרח, אך ביניהם 

יש שני זוגות של גזרות חופפות – כאן המקום להסביר 

את מושג הגזרה.(

כל ג.  כלומר, האם  הוגנת,  היא חלוקה  זו  האם חלוקה 

אחד מהחלקים בהכרח שווים זה לזה? 

ברמות שונות. קיימות אפשרויות של הצגה והסתרה של 

של  וליכולותיו  לצרכיו  והתאמתם  הממוחשבים,  הכלים 

הלומד. במידה והמורים ירצו להכין דפי עבודה משלהם 

בתפריט  להשתמש  ממליצים  אנחנו  לכך(,  מצפים  )אנו 

באופציות  הכלים  תפריט  את  ולהגביל  העברית,  בשפה 

המופיעים  בקישורים  לנעשה  בדומה   – המתאימות 

במאמר. 

חלוקות שונות של העיגול

ההשראה למשימה שתוצג היא חלוקת פיצה איטלקית 

או עוגת יום-הולדת עגולה למספר גזרות שוות שטח, כך 

החלוקה  זה  במקרה  יקופח.  לא  מהאוכלים  אחד  שאף 

בשיעורי  העיגול.  של  גזרה  הוא  חלק  כל  כאשר  פשוטה 

מופיעה  שווים  לחלקים  צורה  חלוקת  מתמטיקה, 

בהדגמת חלקי השלם כבר בכיתה א, כאשר התלמידים 

מכירים את החצאים המתקבלים על-ידי חלוקת העיגול 

ומודל העיגול כשלם  לשני חלקים על-ידי קוטרו. מאחר 

)משרד  הלימודים  בתכנית  מוצג  לחלקים,  וחלוקתו 

לתלמידים  הלימוד,  ספרי  ברוב  ומופיע   )2006 החינוך, 

מוכרת חלוקת העיגול למספר של גזרות שוות )"חלוקת 

פרט  המקרים,  ברוב  מוצגת  הזו  החלוקה  הפיצה"(. 

לחלוקה לארבע גזרות שוות, כפתרון מוכן, ללא דיון בדרך 

בניית חלקי העיגול המתאימים למשימה. 

הבנות  את  להעמיק  האמורה  פעילות  מוצגת  במאמר 

התלמיד בנושא חלוקת העיגול למספר חלקים חופפים, 

כשאת הפעילות מלוות תשובות והערות למורה.

פעילות 1: 
חלוקת עיגול לשני חלקים

https://www.( עבודה  דף  הוכן  ג'אוג'ברה  בסביבת 

שבו  עיגול  המכיל   )geogebra.org/o/GHueEds4
מסומן מרכזו, ונקודה על המעגל - ראו איור 1.

איור 1: עיגול, מרכזו ונקודה על המעגל.

https://www.geogebra.org/o/GHueEds4
https://www.geogebra.org/o/GHueEds4
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חלקים  קבלת  לצורך  )הערה:  באיור.  החלוקה  את 

בגזרות  הזוויות המרכזיות  לשוויון  לדאוג  יש  חופפים 

שווים  חלקים  לשמונה  חלוקה  לקבלת  המתקבלות. 

חוצים כל זווית ישרה לשתי זוויות שוות בעזרת חוצה 

זווית, כנראה באיור 3.(

על-ידי  חופפים  חלקים  לשמונה  עיגול  חלוקת   :3 איור 

ארבעה קווי חלוקה

פעילות 3:
מחלקים עיגול מנייר

החלוקות א.  כל  את  להדגים  יש  ההבנה  להעמקת 

קיפולי  בעזרת  שווים  חלקים  למספר  הקודמות, 

זה,  )במודל  ולתאר את כל אחד מהשלבים.  העיגול, 

כבר  העיגול  כאשר  העיגול.  קוטר  הוא  קיפול  קו  כל 

נוסף  קיפול  הרי שקו  חופפים,  חלקים  לשני  מחולק 

את  "פותחים"  וכאשר  העיגול,  של  הרדיוס  הוא 

את  בונים  הרדיוסים  ששני  רואים  בחזרה,  הקיפול 

קוטר העיגול. באופן דומה, החלוקה השלישית על-ידי 

הקיפול של רבע העיגול, היא בעצם חלוקה בעזרת 

שני קטרים שמאונכים זה לזה ומהווים חוצי-זווית של 

הזוויות הישרות.(

מה ניתן להבין בכל שלב על גודל החלקים השווים ועל ב. 

אלו מדגימות את  )חלוקות  מספר החלקים השווים? 

עיקרון שימור השטח: בכל שלב של החלוקה, כל חלק 

מחולק לשני חלקים חופפים, כלומר, גודל כל חלק קטן 

פי שניים, ובהתאמה מספרם גדל פי שניים – בכך בכל 

שלב כל החלקים יחד מרכיבים את העיגול השלם.(

כאן המקום לשאול: אם העיגול כבר מחולק לשמונה ג. 

חלקים שווים, כיצד תתקבל חלוקתו לארבעה חלקים 

חלקים   12 ל-  כבר  מחולק  העיגול  אם  או,  שווים? 

שחלוקת ד.  כך  הקווים  שני  את  לסדר  דרך  יש  האם 

העיגול תהיה הוגנת, כלומר, שיתקבל שכל החלקים 

)קווי  זאת?  לעשות  כיצד  כן,  אם  לזה?  זה  שווים 

במילים  לזה.  זה  מאונכים  להיות  חייבים  החלוקה 

וכולן  לזו  זו  שוות  החלוקה  קווי  בין  הזוויות  אחרות, 

ישרות, כמו באיור 2. יש לשים לב, כי  הזוג "קו מאוזן 

וקו מאונך" מהווה רק אחת מאינסוף אפשרויות.( 

שני  על-ידי  חופפות  גזרות  לארבע  עיגול  חלוקת   :2 איור 

קווים המאונכים זה לזה

כאשר מצליחים לסדר את הקווים כך שהעיגול מחולק ה. 

הדקות  מחוג  של  הקצה  שווים,  חלקים  לארבעה 

בנקודת מפגש עם אחד מקווי החלוקה  היה  בשעון 

של המעגל. כעבור כמה זמן יעבור קצה המחוג בכל 

אחת משלוש הנקודות הנוספות של המפגש של קווי 

החלוקה עם המעגל? )המחוג עובר ב- 15 דקות את 

כלומר,  הבאה,  המפגש  לנקודת  נקודה  בין  המרחק 

קצה המחוג יהיה בנקודות החלוקה בעוד 15, 30, 45, 

ו- 60 דקות. כלומר, הזמן הנחוץ למחוג לחזור לנקודת 

ההתחלה הוא  שעה.(

לפי ו.  שווים  חלקים  לארבעה  העיגול  את  חילק  דני 

השיטה של סעיף ד. כעת הוא רוצה להעביר קו ישר 

נוסף דרך מרכז העיגול, כך שיתקבל שכל החלקים 

בלתי- הדבר  למה  לו  להסביר  יש  לזה.  זה  חופפים 

אפשרי. )כי קו נוסף "יחתוך" שני חלקי עיגול ויתקבלו 

החלקים  שני  מאשר  יותר  קטנים  חלקים  ארבעה 

האחרים שלא נחתכו.(

האם אפשר לעביר יותר מקו אחד נוסף לשני הקווים ז. 

חלקים  למספר  העיגול  לחלוקת  ולהגיע  הקיימים, 

חלקים  ולכמה  זאת,  לעשות  כיצד   – כן  אם  שווים? 

להדגים  לנסות  יש  העיגול?  אז  מחולק  יהיה  שווים 
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המיוחד ד.  מהו  הקודם,  הסעיף  של  החישוב  סמך  על 

בכל אחד מהמשולשים האלה? מה אפשר לומר על 

אורכי הצלעות של המשולשים האלה? יש לבדוק את 

ההשערה בעזרת סרגל מדידה. )כמובן שהמשולשים 

שווה  המסומנים  המיתרים  אורך  שווי-צלעות,  הם 

נקודות  לקבלת  הדרך  זוהי  העיגול.  לרדיוס  בדיוק 

החיתוך של קווי החלוקה הדרושים.( 

על-ידי  חופפים  חלקים  לשישה  עיגול  חלוקת   :5 איור 

שלושה קוטרים, אורך הבסיס של כל משולש שווה לרדיוס 

המעגל

יש  לחשוב כיצד להשתמש בקטע המחבר את מרכז ה. 

רדיוס  שנקרא  )הקטע  שעליו  נקודה  עם  העיגול 

המעגל(, כדי למצוא את נקודות החלוקה על המעגל, 

על מנת לחלקו לשישה חלקים "באופן הוגן".

חשוב לציין, כי בנוסף לפיתוח היכולת של ביצוע פעולות 

אותן  לתאר  חייבים  התלמידים  פשוטות,  גאומטריות 

בשילוב מונחים מתמטיים תקינים. )בעיה הידועה בקרב 

הפעילות  המתמטיקה.(  לימוד  שלבי  בכל  תלמידים 

נוגעת בהבנות אינטואיטיביות אודות חזקות של 2, שימור 

ה-ו  כיתות  לתלמידי  המיועד  החלק  ועוד.  שעון  השטח, 

עוסק בגילוי משולשים שווי-שוקיים ושווי-צלעות, ויישום 

תכונותיהם לפתרון בעיות בנייה באופן בלתי פורמאלי. 

הקווים  בעזרת  העיגול  חלוקת  מתמטית,  מבחינה 

פשוטה.  משימה  מהווה  העיגול  מרכז  דרך  העוברים 

שוות,  גזרות   n ל-  העיגול  חלוקת  כי  לציין  יש  זאת,  עם 

בחינת  צלעות.   n בעל  משוכלל  מצולע  לבניית  שקולה 

אפשרות בניית מצולע זה למספר n כלשהו בעזרת סרגל 

ומחוגה, מהווה בעיה מתמטית מרתקת בעלת היסטוריה 

ארוכת שנים, עם השפעה משמעותית ביותר על תולדות 

המתמטיקה )זיסקין, 2015(.

שווים, לכמה חלקים שווים ניתן בקלות לחלק אותו? 

כיצד? יש להסביר את הדרך. )משמעות השאלה היא 

יותר  קטן  חלקים  למספר  חלוקות  לקבל  שאפשר 

לחלק   לזו  זו  צמודות  גזרות  מספר  מאחדים  כאשר 

בקלות  לקבל  ניתן  חלקים   n של  מחלוקה  אחד. 

 .n k הוא מחלק של  k חלקים בתנאי ש-  חלוקה ל- 

חשוב לציין כי פעולה זו נכונה לא רק לחלוקת עיגול, 

אלא גם לחלוקות של כל צורה אחרת.(

פעילות 4:
חלוקה לשישה חלקים -  הייתכן?

זו מיועדת לתלמידי כיתות ה-ו, היא מתייחסת  )הרחבה 

זוויותיו.  גודל  סמך  על  צלעות  לפי  המשולש  סוג  לזיהוי 

המשולשים המוזכרים הם משולשים שווי-שוקיים כאשר 

הם  אלה  משולשים  לפיכך,   .60° הוא  הראש  זווית  גודל 

משולשים שווי צלעות.(

האם אפשר בשיטה בה כל חלק של עיגול מחולק לשני א. 

הוגן  באופן  העגולה  העוגה  את  לחלק  שווים,  חלקים 

לשישה חלקים שווים? אם כן – מהי דרך החלוקה? אם 

לא – יש להסביר למה לא ניתן. )את השאלה יש להציג 

לדיון, לפני ההמשך בו מוצגת דרך החלוקה.(

הגיעה ב.  עגולה,  פיצה  הזמינה  חברים  קבוצת  כאשר 

וכל  זו מחולקת באופן הוגן לשש גזרות שוות,  פיצה 

קווי החלוקה עברו דרך "מרכז הפיצה" – כמו באיור 4. 

מהו הגודל של הזוויות בין קווי החלוקה?

יש לחבר )על האיור שבדף או במחשב( את הנקודות ג. 

כך  המעגל  עם  החלוקה  קווי  מפגש  של  הצמודות 

שיתקבלו שישה משולשים. יש לנסות לגלות מה גודל 

כל אחת מהזוויות בכל אחד מהמשולשים שנוצרו.

על-ידי  חופפים  חלקים  לשישה  עיגול  חלוקת   :4 איור 

שלושה קווי חלוקה
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ישר החוצה את הצלעות הנגדיות של הריבוע. אפשר 

לתאר אותו מילולית גם כקו שעובר דרך אמצע צלע 

במקביל לצלעות הסמוכות לה, או כקו המאונך לצלע 

ועוד. החלקים המתקבלים הם שני מלבנים  הנגדית 

חופפים. רצוי לקיים דיון על החלוקות השונות.( 

מגוון  לגלות  התלמידים  את  לזמן  אפשר  בהמשך 

הקו  עם  תחילה  החלוקה,  לביצוע  נוספות  אפשרויות 

הישר ובהמשך גם בעזרת קווים מורכבים יותר. 

פעילות 6:
דרכים נוספות לחלוקת ריבוע לשני חלקים שווים

https://www. בג'אוג'ברה  העבודה  בדף  להתבונן  יש 

geogebra.org/o/VMYENGzq
ריבוע  של  הצלע  על  אחת  נקודות:  שתי  מסומנות  באיור 

מהן.  אחת  כל  של  המיקום  את  לתאר  יש  בתוכו.  ואחת 

)הנקודה המסומנת על הצלע מתלכדת תחילה עם אחד 

הקדקודים של הריבוע, והשנייה נמצאת בנקודת מפגש 

האלכסונים המכונה גם מרכז הריבוע.(

יש להעביר קו ישר דרך שתי הנקודות המסומנות. מה ה. 

התקבל? האם זו חלוקה חדשה של הריבוע?

את ו.  ולהזיז  הנקודה"  "תזוזת  באפשרות  לבחור  יש 

הנקודה למקום אחר על הצלע. האם כעת התקבלה 

חלוקה של הריבוע? )עם הזזת הנקודה לאורך הצלע, 

וממשיך  הריבוע,  מרכז  סביב  מסתובב  החלוקה  קו 

לחלק את הריבוע לשני מרובעים.(

האם החלוקה החדשה היא לשני חלקים שווים? מה ז. 

דעתכם? )בשלב זה מדובר על השערה בלבד, רצוי 

להגיע להנמקה בהמשך.(

עם הזזת הנקודה למקום אחר על הצלע, מה מגלים? ח. 

עם  החלוקה  קו  של  המפגש  למיקום  גם  לב  לשים 

כל  עובר  החותך  )הקו  הריבוע.  של  האחרת  הצלע 

על  הנחתכים  והקטעים  הריבוע,  מרכז  דרך  פעם 

שתי הצלעות הנגדיות שווים באורכם. זה גם מבטיח 

חפיפה בין החלקים המתקבלים בחלוקה.(

האם לדעתכם קיימות דרכים נוספות לחלוקת ריבוע ט. 

בהכרח  לא  החלוקה  קו  רמז:  שווים?  חלקים  לשני 

חייב להיות קו ישר. )ראו התייחסות לשאלה  בהמשך, 

אחרי פעילות 7.( 

חלוקות של ריבוע 

מקיימים  חופפים  חלקים  לשני  ריבוע  לחלק  התנסויות 

הילדים כבר בגן. מאחר והריבוע מהווה את המודל הנפוץ 

תלמידי  כי  להניח  סביר  שברים,  בלימוד  השלם  להצגת 

לחלק  "שגרתיות"  דרכים  מכירים  היסודי  בית-הספר 

ריבוע לשניים או לארבעה חלקים חופפים. אך ספק אם 

 – החלוקה  אפשרויות  כל  את  מסודר  באופן  חקרו  הם 

אפילו למקרה של שני חלקים.   

פעילות 5:
לחצות את הפיצה הריבועית - התנסויות בעזרת דף עבודה 

דינאמי

שני תלמידים לקחו פיצה אישית שצורתה ריבוע והם רוצים 

בעזרת  חופפים  חלקים  לשני  אותה  לחלק  דרכים  לגלות 

שימוש בדף העבודה הדינאמי בו מוצגים ארבעה ריבועים. 

.)https://www.geogebra.org/m/ukcK5TnD(

יש לחבר בעזרת קו ישר את שני הקדקודים הנגדיים א. 

של הריבוע שבאיור הראשון. כעת הריבוע מחולק לשני 

חלקים. מהם שני המצולעים שהתקבלו אחרי חלוקת 

מה  בגודלם?  שווים  האלה  החלקים  האם  הריבוע? 

אפשר לומר על הגודל של כל אחד מהחלקים ביחס 

לגודל הריבוע? האם אפשר לומר כי אלה שני חצאים 

של הריבוע? למה? )האלכסון שמעבירים התלמידים 

מחלק את הריבוע לשני משולשים ישרי-זווית חופפים 

- ולכן הם שווים בשטחם.(

לשני ב.  לחלוקה  אחרת  דרך  השני  הריבוע  על  לסמן  יש 

ומה שונה בשתי דרכים אלו? האם  דומה  חלקים. מה 

קיים שוני בתוצאות החלוקה? )החלוקה הנוספת היא 

אחד  חופפים  חלקים  מתקבלים  אחר,  אלכסון  על-ידי 

לשני וגם לשני החלקים שהתקבלו בחלוקה הראשונה.(

צלעות ג.  על  נקודות  שתי  מסומנות  השלישי  באיור 

הריבוע. יש לתאר מילולית את מיקומן. האם בעזרתן 

ניתן להציע דרך נוספת לחלוקת הריבוע? מהם שני 

האם  הריבוע?  חלוקת  אחרי  שהתקבלו  המצולעים 

חלקים אלה שווים בגודלם?  

הנקודה ד.  בעזרת  לקודמת  דומה  חלוקה  לבצע  יש 

המסומנת בריבוע האחרון. לאיזו חלוקה דומה חלוקה 

קו  על-ידי  מתבצעת  החלוקה  ד  ו-  ג  )בסעיפים  זו? 

https://www.geogebra.org/o/VMYENGzq
https://www.geogebra.org/o/VMYENGzq
https://www.geogebra.org/o/VMYENGzq
https://www.geogebra.org/m/ukcK5TnD
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תוצאות הפעילויות אמורות להיות מפתיעות לתלמידים. 

לשני  ריבוע  של  חלוקה  דרכי  אינסוף  התגלו  ראשית, 

חלקים חופפים. בנוסף, נמצא תנאי פשוט לקיום חפיפת 

שני החלקים: הקו הישר שחותך עובר דרך נקודת מפגש 

נקודה  עבור  נוספת  תובנה  מתקבלת  בכך,  האלכסונים. 

כי התוצאות חשובות  ראוי להדגיש  זו כ-"מרכז הצורה". 

שוות- לצורות  הצורה  ולחלוקת  השטח,  מושג  להבנת 

שטח: "חצאים" המתקבלים בחלוקות שונות בצורותיהם 

אך  לשנייה,  אחת  חופפות  ושאינן  ומשולש(  )מלבן 

שטחיהן שווים זה לזה, כל צורה בעלת שטח השווה לחצי 

משטח הריבוע המחולק.

בשאלה  לדון  מומלץ  המוצגות,  המשימות  להרחבת 

לחלוקת  דרכים  קיימות  האם   :6 בפעילות  שעלתה 

אחרים?  קווים  בעזרת  חופפים  חלקים  לשני  ריבוע 

https://www.geogebra.org/o/ בג'אוג'ברה  יישומון 

הריבוע  חלוקת  של  רבות  אפשרויות  מציג   Gd2z34Zz
https:// לשני מצולעים חופפים בעזרת קו שבור. ביישומון

דוגמאות  מוצגות   www.geogebra.org/o/Xe7E6tsU
החלוקה באמצעות קווים עקומים. מספר אופני החלוקה 

הוא בלתי מוגבל: כל קו שנפגש עם שתי צלעות הריבוע 

- קטע, קו שבור או קו עקום – ובעל סימטריה מרכזית, 

שמרכז הריבוע הוא מרכז הסימטריה, בהכרח יחלק את 

הריבוע לשתי צורות חופפות. מתנאי הסימטריה נובע כי 

הקו גם עובר דרך מרכז הריבוע – דוגמאות אחדות נראות 

באיור 6. אפשר להציע לתלמידים לשחזר את החלוקות 

שראו ביישומון, ולבקש מהם לבדוק את חפיפת החלקים. 

המחשה  באפשרויות  לדון  רצוי  יותר,  מתקדמת  ברמה 

ששטחו של כל אחד מהחלקים הוא חצי משטח הריבוע. 

יותר  למשל, לגזור חלק אחד מהצורה לחתיכות קטנות 

ולהרכיב מהן מלבן או משולש ישר-זווית. 

      ריבוע א         ריבוע ב

חופפים  חלקים  לשני  ריבוע  לחלוקת  דוגמאות   :6 איור 

ע”י קו שבור )א( וקו עקום )ב(

לחלוקת  אפשרויות  של  אינסופי  מספר  גילוי  אחרי 

הריבוע לשני חלקים, בעזרת התכנה  הדינאמית, חשוב 

להמחיש את התוצאות בחלוקות הריבוע בעזרת הכלים 

המסורתיים: עיפרון סרגל, ומספריים.

פעילות 7:
המחשות לחציית ריבוע מנייר

אותם א.  ולחלק  מנייר,  חופפים  ריבועים  שני  לקחת 

לשני  פעם  חלקים:  לשני  המספריים  בעזרת 

שנעשה  כמו   – מלבנים  לשני  ופעם  משולשים 

מלבן  הצורות:  בזוג  התבוננו  הממוחשבת.  בפעילות 

כי כל אחד  דני טוען  ומשולש אחד שקיבלתם.  אחד 

מהחלקים שקיבלנו הוא חצי מהריבוע. מהי הכוונה? 

)כל אחד מהחלקים המתקבלים, המלבן והמשולש, 

כמובן  אך,  השטח,  מבחינת  מהריבוע  חצי  מהווים 

שאינם חלקים חופפים.(

לשני ב.  מלבן(  או  )משולש  מהצורות  אחת  את  לגזור 

האחרת.  הצורה  את  אלה  מחלקים  ולהרכיב  חלקים 

הקודמת  לשאלה  לחזור  זו,  הרכבה  ביצוע  אחרי 

זו מדגימה אפשרות  )פעילות  ולבדוק את התשובה. 

בתנאי  אחר,  מצולע  מחלקי  אחד  מצולע  הרכבת 

ששטחיהם שווים זה לזה.(

לקחת ריבוע נוסף מנייר ולנסות לגזור עם המספריים ג. 

בפעילות  שהתגלו  הנוספות  החלוקות  אחת  את 

בוצעה  כיצד  מילולית  לתאר  יש  הממוחשבת. 

החלוקה. )כאמור, הקו החותך חייב לעבור דרך מרכז 

הריבוע, כלומר, יש תחילה לזהות נקודה זו. לחלופין, 

הנגדיות,  הצלעות  על  שווים  קטעים  לסמן  אפשר 

במרחק שווה מהקדקודים הלא סמוכים של הריבוע, 

ולהעביר קו דרך הנקודות המסומנות.( 

סכמו את הפעילות: ד. 

אילו צורות התקבלו בכל אחת מדרכי חלוקת הריבוע?• 

מה המשותף לכל הצורות שהתקבלו? • 

לחלקים •  שהתקבל  חלק  כל  לחלק  אפשר  האם 

יותר ולהרכיב מהם כל חלק אחר? מה זה  קטנים 

אומר לגבי הגדלים של חלקים אלה? 

את •  מחלק  הישר  שהקו  בכך  בטוחים  להיות  כיצד 

הריבוע לשני חלקים חופפים? 

https://www.geogebra.org/o/Gd2z34Zz
https://www.geogebra.org/o/Gd2z34Zz
https://www.geogebra.org/o/Xe7E6tsU
https://www.geogebra.org/o/Xe7E6tsU
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רבע  היא  צורה  כל  כלומר,  הריבוע.  את  מרכיבות  הן 

אחת  מכל  אחד  חלק  כעת  לקחת  יש  מהריבוע. 

מהחלוקות ולבדוק האם צורות אלו חופפות, כלומר, 

ולנסות  לבדוק  השנייה?  עם  אחת  להתלכד  יכולות 

אינם  האלה  החלקים  אם  התוצאה.  את  להסביר 

מהחלקים  אחד  כל  כי  לומר  אפשר  האם  חופפים, 

הוא באותו גודל? )החלקים מהחלוקות השונות אינם 

חופפים זה לזה. בכיתות הנמוכות הקביעה כי צורות 

אינן חופפות היא על-ידי הניסוי, אך בכיתות גבוהות 

אלו  צורות  שדוגמאות  להסבר  גם  לצפות  יש  יותר 

שייכות למחלקות שונות של מצולעים. שטחו של כל 

אחד מחלקים אלה הוא רבע משטח הריבוע, בכך הם 

שווים בשטח, ואפשר גם לומר "שווים בגודל".(

לנסות ד.  יש  הריבוע,  חצאי  עם  שנעשה  למה  בדומה 

שאינו  מלבני  חלק  למשל  החלקים,  אחד  את  לגזור 

חלק  מהם  ולהרכיב  יותר,  קטנים  לחלקים  ריבוע, 

עם  זה  ניסוי  על  לחזור  יש  משולשי.  חלק  או  ריבועי 

אפשרות  יש  )כאן  המסקנה?  מהי  אחרים.  חלקים 

שימוש  ועל  בשלבים,  העבודה  על  ודיון  לשיחה 

במשימה  לפתרון  כבסיס  אחת  במשימה  בפתרון 

אחרת. למשל, משני חלקי המשולש מרכיבים ריבוע, 

מלבן  הרכבת  לבצע  או  מלבן.  מרכיבים  ומהריבוע 

ממשולש בשני שלבים.(

בדיון אמרה המורה לתלמידים: "שימו לב, כדי לחלק ה. 

לחלק  קודם  אפשר  חלקים,  לארבעה  הריבוע  את 

כל  את  לחלק  מכן  ולאחר  שווים,  חלקים  לשני  אותו 

להתבונן  יש  שווים".  חלקים  לשני  מהחלקים  אחד 

בחלוקות שכבר נעשו באיור 7 ולהסביר למה התכוונה 

המורה בכל אחד מהמקרים.

שלא ו.  חלוקות  לקבל  גם  אפשר  כך  כי  אמר  יונתן 

שלו  למילים  להתייחס  יש  שווים.  יהיו  החלקים  כל 

למשל,  חופפים,  כולם  להיות  חייבים  לא  )החלקים 

אפשר לחלק מלבן אחד שהוא מחצית הריבוע לשני 

ישרי-זווית,   משולשים  לשני   - אחר  ומלבן  מלבנים, 

כנראה באיור 8.(

לארבעה  הריבוע  של  שונות  חלוקות  הוא  הבא  השלב 

חלקים. החלוקות הפשוטות מסוג זה מוכרות לתלמידים 

מלבניים,  "פסים"  לארבעה  החלוקות:  אלו  צעיר.  מגיל 

משולשים  לארבעה  וחלוקה  ריבועים,  לארבעה  חלוקה 

)איור 7(. השוואה בין דרכי חלוקה אלו מאפשרת העמקה 

נוספת בהבנת מושג שוויון השטחים של צורות שונות. 

חלקים  לארבעה  ריבוע  של  פשוטות  חלוקות   :7 איור 

חופפים

פעילות 8:
מחלקים ריבוע לארבעה חלקים

בפעילות זאת עוסקים התלמידים בדרכי חלוקת הריבוע 

לארבעה חלקים חופפים.

אחד  כל  ולחלק  מנייר,  זהים  ריבועים  שלושה  להכין  יש 

אחד  ריבועיים,  לחלקים  אחד  חלקים:  לארבעה  מהם 

לחלקים מלבניים שאינם ריבועיים, ואחד למשולשים.

יש לתאר את כל אחת מדרכי החלוקה: כיצד בוצעה א. 

החלוקה? באילו נקודות השתמשו?  

נטע התבוננה בריבוע המחולק לשני חלקים, ואמרה ב. 

כך  אחד,  ישר  קו  להוסיף  יכולה  היא  בקלות  כי 

שהריבוע יחולק לארבעה חלקים שהם ריבועיים. יעל 

יכולה להוסיף  כי היא  ואמרה  התבוננה באותו האיור 

שני קווים ישרים ולקבל את חלוקת הריבוע לארבעה 

חלקים, אך הם יהיו מלבנים שאינם ריבועיים. הייתכן 

את  ולהדגים  להסביר  יש  צודקות?  הבנות  ששתי 

לשני  המחולק  הריבוע  )את  ביצעו.  שהן  החלוקות 

מלבנים, אפשר לחלק בעזרת קו ישר נוסף לארבעה 

ריבועים, או להעביר שני קווים כך שיחולק כל מלבן 

יותר. בהתאם לכיתת הלימוד,  לשני מלבנים "צרים" 

חלוקות  בין  כדילמה  השאלה  את  כאן  לנסח  אפשר 

לארבעה מלבנים כל פעם, בהדגשת העובדה כי כל 

ריבוע הוא מלבן.( 

החלוקה, ג.  מאותה  צורות  ארבע  ביחד  לוקחים  אם 
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חופפים,  שווים  ריבוע לארבעה חלקים  11: חלוקות  איור 

לשני  מלבניים  חלקים  שני  חלוקת  על-ידי  המתקבלים 

חלקים. חלוקות נוספות אפשר לקבל גם בשילוב בין חלקים 

מחלוקות שונות 

יש לציין, כי לפעמים אפשר  "לערבב"  חלוקה אחת עם 

שצוין  בסגנון   11 מאיור  החלוקות  למשל  כמו  השנייה, 

בסעיף ו של פעילות זו. במקרה האחרון החלקים כמובן 

כבר לא יהיו חלקים חופפים, אך עדיין יהוו חלוקת ריבוע 

לארבעה חלקים שווים בשטחם. 

תלמידים  להביא  אמורה  המוצגת  הפעילות  כי  לציין  יש 

בכל  כמעט  אך  חלוקה,  דרכי  של  רחב  מגוון  לגילוי 

ואפילו  שבורים  קווים  בעזרת  נעשית  החלוקה  המקרים 

קווים עקומים. הפעילות הבאה מחזירה את התלמידים 

של  "בסגנון  הצורות  חלוקת  של  המקורית  למשימה 

פיצה". 

פעילות 9:
חזרה ל"חלוקה בצורת הפיצה"

עופר  אחרי העיסוק בחלוקות הריבוע לארבעה חלקים, 

אמר לחבריו: "כעת אנחנו יודעים לחלק ריבוע לארבעה 

חלקים שווים בגודלם בהרבה דרכים. התקבלו לנו חלקים 

בצורות שונות, מגוונות ויפות. אך כל זה לא כל-כך עוזר 

לחלק את הפיצות בפועל כמקובל. אני רוצה לחלק את 

המאפה.  בבתי  שעושים  כמו  שלנו   הריבועית  הפיצה 

כלומר, ממש לחתוך אותה לחתיכות שמתקבלות בעזרת 

 - הנקודה  אותה  דרך  שעוברים  ישרים  קווים  עם  גזירה 

מרכז הריבוע.  

התגלו א.  שכבר  חלקים  לארבעה  החלוקות  בין  האם 

עד כה, יש חלוקות בעזרת הקווים הישרים העוברים 

לעופר  אותן  להזכיר  יש  כן,  אם  הריבוע?  מרכז  דרך 

)החלוקות השנייה והשלישית מאיור 7 עונות לדרישה 

זו(.

של ב.  נוספות  דרכים  להיות  יכולות  לדעתכם,  האם 

בחלוקה  התבוננו  מחפש?  שעופר  מהסוג  חלוקות 

איור 8: חלוקת ריבוע לארבעה חלקים השווים בשטחם

או  ריבועים  לארבעה  אחת  "מחלוקה  אמרה:  רקפת 

לארבעה  נוספות  חלוקות  לעשות  יכולה  אני  משולשים, 

חלקים. מוסיפים לכל ריבוע חלק קטן מריבוע אחר, וכך 

שלה  הרעיון  את  הדגימה  היא  מהריבועים".  אחד  בכל 

על-ידי  זה  בסגנון  נוספות  חלוקות  להציע  יש   .9 באיור 

אלו  חלוקה  )דרכי  דרכים.  בכמה  מנייר  ריבועים  חלוקת 

מבוססות על עיקרון שימור השטח – הוספת חלק לצורה 

מזמנת הורדה של חלק זהה במקום אחר שלה.(

חופפים:  שווים  חלקים  לארבעה  ריבוע  חלוקת   :9 איור 

מכל אחד מהחלקים הריבועיים נגזר חלק שהוצמד לצלע 

הצמודה

נוספות ז.  דרכים  קיימות  האם  לשאול  המקום  כאן 

לחלוקת הריבוע לחלקים שווי-גודל.  

דרכים  לגלות  אמורים  התלמידים  פעילות,  כדי  תוך 

חופפים.  חלקים  לארבעה  הריבוע  לחלוקת  רבות 

באיורים 10-11 מוצגות חלוקות אחדות אפשריות, ראו 

.)Stupel & Oberman, 2017( -ב

איור 10: חלוקות המתקבלות משינויים מתואמים בארבעה 

חלקים
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החפיפה  מרובעים.  לארבעה  ריבוע  חלוקת   :12 איור 

נבדקת על-ידי חלוקה של אחד המרובעים לשני משולשים

פיצה ו.  חלוקת  של  האפשרויות  כלל  את  לסכם  יש 

שווים  חלקים  לארבעה  חתכים  שני  על-ידי  ריבועית 

בגודלם. 

של  מוגבל  בלתי  מספר  אודות  המתקבלת  התוצאה 

מכלילה  הפיצה",  חלוקת  "בסגנון  החלוקה  אפשרויות 

את התוצאה עבור חלוקת הריבוע לשני חלקים חופפים, 

כאשר  הריבוע  לחציית  הנוספות  לאפשרויות  בדומה 

קווי החלוקה לא בהכרח ישרים. גם למקרה של חלוקה 

הדיון  את  רבות.  נוספות  אפשרויות  חלקים  לארבעה 

במשמעות החלוקות האלו, כדאי להתאים לרמת הלומד, 

אך לכולם, ללא ספק, רצוי להציג את החלוקות – לפחות 

בתור תמונות יפות. 

חלוקות רבות של צורות רבות

הפעילויות המוצגות מאפשרות "טעימה קטנה" מהעולם 

היפה של חלוקת צורה לחלקים שווים בגודלם. בחלוקות 

כיוונים  קיימים  הצורה,  ממרכז  שיוצאים  קטעים  על-ידי 

הכיוונים  להלן  נוסף.  ולחקר  העמקה  לשאלות  רבים 

העיקריים לדיונים הנוספים:

האם הדרכים שנמצאו לחלוקת הריבוע לשני חלקים • 

ולארבעה חלקים שווים בגודלם, מתאימות לחלוקה 

כזו של מלבן? חשוב לציין כי למרות המספר הבלתי 

מוגבל של דרכי החלוקה, גם עבור המלבן, האנלוגיה 

אינה מלאה – יש לשים  לב למצב ההדדי של קווים 

המחלקים את המלבן לארבעה חלקים שווים בגודלם, 

ולחלקים עצמם.

האם וכיצד אפשר לחלק ריבוע עם הקטעים היוצאים • 

ממרכזו למספר גדול יותר של חלקים שווים בגודלם? 

חלקים  לשמונה  ריבוע  לחלק  קל  כמובן.  התשובה: 

של משולשים חופפים. יש "לשלב" את קווי החלוקה 

המוצגת בדף הג'אוג'ברה הדינאמי: "מחלקים פיצה 

https://www.geogebra.org/m/ ."לארבעה חלקים

frTftc2w יש בו כבר ריבוע המחולק לארבעה חלקים 
של  מהקצוות  אחד  את  הזיזו  אלכסוניו.  שני  על-ידי 

להזזה  שניתנות  )הנקודות  החלוקה.  מקטעי  אחד 

מודגשות ומסומנות בצבע כחול(. האם כעת הריבוע 

מחולק לארבעה חלקים? האם החלקים האלה שווים 

כולם בגודלם? )אחרי תזוזת הנקודה עדיין מתקבלים 

אינם  ואפילו  חופפים  אינם  הם  אך  חלקים,  ארבעה 

אחרים  ושניים  גדלו  מהם  שניים   – בשטחם  שווים 

קטנו אחרי ההזזה.(

למצב ג.  שוב  ולהגיע  החלוקה  את  לתקן  לנסות  יש 

חופפים,  חלקים  לארבעה  מחולק  הריבוע  בו 

הנקודה שהוזזה.  להחזיר למקום את  וזאת מבלי 

להזזה.  שניתנת  נוספת  נקודה  להזיז  יש  רמז: 

הריבוע  לחלוקת  להגיע  אפשר  כיצד  להסביר  יש 

אמורים  )תלמידים  חופפים.  חלקים  לארבעה 

מאונכים  להיות  חייבים  החלוקה  קווי  כי  לגלות 

המרחקים  לשוויון  שקולה  זו  דרישה  לזה.  זה 

אופי  הריבוע.  צלעות  על  החלוקה  קווי  שחותכים 

הניסוח תלוי ברמת הלומד, בכל מקרה אין לדרוש 

תיאור הנמקה פורמאלית.( 

.https://www.geogebraד.   - יש לפתוח את הקישור 

בסביבת  דינאמית  להמחשה   org/m/agFydzTc
לארבעה  ריבוע  של  חלוקות  מוצגות  בה  ג'אוג'ברה, 

מתקבלים  מצולעים  אילו  הפיצה".  "בסגנון  חלקים 

)פרט  אחד?  מקרה  להוציא  השונות,  בחלוקות 

המקרים  שאר  בכל  האלכסונים,  על-ידי  לחלוקה 

מתקבלים חלקים מרובעים "סתמיים" -  אגב, בעלי 

זוג זוויות נגדיות ישרות.(

מצורות ה.  אחת  את  למחברת  להעתיק  יש  זה  בשלב 

למה  ולהסביר  הדינאמית,  ההמחשה  של  החלוקה 

מחלוקה זו מתקבלים ארבעה חלקים שווים בשטחם. 

משולשים,  שני  מאותם  מורכב  מהם  אחד  )כל 

האלכסון  על-ידי  הריבוע  של  מחלוקתו  המתקבלים 

 – מקדקודיו  ואחד  הנתון  הריבוע  מרכז  את  המחבר 

כנראה באיור 12 וזאת מאחר שמרובעים חופפים הם 

גם שווים בשטחם.( 

https://www.geogebra.org/m/frTftc2w
https://www.geogebra.org/m/frTftc2w
https://www.geogebra.org/m/agFydzTc
https://www.geogebra.org/m/agFydzTc
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מהן אפשרויות החלוקה של מצולע משוכלל לחלקים • 

מרכז  דרך  שעוברים  קטעים  על-ידי  בגודלם,  שווים 

המצולע? מהו מספר החלקים אותו קל לקבל עבור 

המצולע? במה תלוי אופן החלוקה? כבר מהתנסויות 

לחצות  כי אפשר  ברור  ומשולש משוכלל,  ריבוע  עם 

כל מצולע משוכלל, אך מספר הדרכים "הפשוטות" 

להניח  סביר  המצולע.  צלעות  מספר  בזוגיות  תלוי 

מספר  את  לקבוע  אמור  המצולע  צלעות  מספר  כי 

החלקים החופפים, אותם קל לקבל בחלוקה.

התברר כי דרכי החלוקה שהכרנו מאפשרות הכללה • 

ל-  הריבוע  לחלוקת  בדומה  ומפתיעה:  יפה  פשוטה, 

16 חלקים שווים בגודלם, אפשר לחלק אותו "בסגנון 

בשטחם.  שווים  משולשים   20 ל-  גם  למשל,  פיצה", 

לאחר מכן לאחד כל ארבעה מהם לחלק אחד, ובכך 

לקבל חלוקת ריבוע לחמישה חלקים שווי-שטח )ראו 

צורה  של  ההיקף  קו  חלוקת  על-כן,  יתר   .)15 איור 

משוכללת למספר חלקים שווים באורכם, מאפשרת 

לחלק את הצורה לאותו מספר חלקים שווים בשטחם, 

 Sinitsky, Stupel & Sinitsky,( כפי שמופיע במקור

2017(. זוהי  הכללה נוספת של השיטה המאפשרת 
לבצע חלוקה במספר בלתי מוגבל של אופנים! 

        ריבוע א          ריבוע ב

)א(  שווי-שטח  משולשים   20 ל-  ריבוע  חלוקת   :15  איור 

והרכבה מהם חמישה חלקים שווי שטח )ב(

סיכום

שווים  או  חופפים  לחלקים  צורה  חלוקת  של  לבעיה 

בשטחם פרשנויות רבות. הגרעין המתמטי של הפעילויות 

דיון  מוצג  במאמר  ויישומיו.  השטח  שימור  עיקרון  הוא 

פיצה",  "בסגנון  בחלוקה  בעיקר  המתמקדות  במשימות 

בתוך  נקודה  מאותה  היוצאים  קווים  בעזרת  כלומר, 

הצורה. שילוב הכלי הממוחשב של גאומטריה דינאמית 

 13 באיור  כמו  ריבוע,  של  פשוטות  חלוקות  שתי  של 

א. אך לקבל חלוקות נוספות של אותו מספר חלקים 

הטבעי"  "ההמשך  מפתיע,  די  באופן  קל.  דבר  אינו 

 13 )איור  באמצע"  "בדיוק  חלוקה  קווי  העברת  של 

יהיו  הם  אך   – חופפים  משולשים   16 מספק  לא  ב.( 

שווים בשטחם. )תלמידי כיתה ו אמורים לגלות שוויון 

והם  מאחר  המתקבלים,  המשולשים  של  שטחים 

בעלי אותו אורך בסיס ובעלי גובה משותף.(

       ריבוע א         ריבוע ב

איור 13: חלוקת ריבוע לשמונה משולשים חופפים )א( ול- 

16 משולשים שווי-שטח )ב(.

לשני •  שווה-צלעות  משולש  לחלוקת  דרך  קיימת 

לחלק  אפשר  האם  לזה.  זה  חופפים  משולשים 

משולש אחר לשני חלקים חופפים, או לפחות שווים 

בגודלם? )השאלה נדונה אצל סיניצקי ואילני, 2014, 

448(. האם קיימות דרכי חלוקת משולש שווה- עמ' 

צלעות למספר גדול יותר של חלקים שווים בגודלם? 

התשובה היא כן. קל להראות כי שלושה קווי חלוקה 

ועובר דרך מרכז  יוצא מקדקוד המשולש  – כל אחד 

הכובד שלו - מחלקים  את המשולש לשישה חלקים 

לבנות  אפשר  מהם  זה.  את  זה  החופפים  משולשים 

אופנים  בשני   – חופפים  חלקים  לשלושה  חלוקה 

שונים. )ראו איור 14.(

     משולש א       משולש ב       משולש ג

לשישה  )א(  שווה-צלעות  משולש  חלוקת   :14 איור 

המורכב  משולש:  של  מהם  ובנייה  חופפים,  משולשים 

משלושה  המורכב  ומשולש  )ב(  מרובעים  משלושה 

משולשים )ג(
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חלוקות  לבצע  לתלמיד  מאפשר  בפעילויות,  ג'אוג'ברה 

רבות של צורות, ובכך להשלים את הפעילויות המוחשיות 

של גזירת צורה לחלקים. 

המאפשרות  מתפתחות,  כמשימות  מוצגות  הפעילויות 

לגלות דרכי חלוקה רבות, אפילו במקרים פשוטים מאוד 

של חלוקת הריבוע לשניים או לארבעה חלקים חופפים. 

הפעילויות מזמנות שאלות אודות שינוי מספר החלקים, 

שינוי הצורה המחולקת ועוד. 

השאלות לתלמיד מזמנות דיון תוך כדי שימוש במושגים 

ובעובדות המתמטיות הרלוונטיות, במטרה לפתח יכולת 

הנושא  לפי  הלומד.  לרמת  בהתאם   – והנמקה  הסבר 

ואופי הפעילויות, הן מתאימות לדיון בכל הכיתות של בית 

הספר היסודי. תלמידים של החטיבות הצעירות אמורים 

ליהנות מגילוי "ים האפשרויות" של החלוקה – בין היתר 

בסיוע המחשב. התלמידים של הכיתות הגבוהות יכולים 

אודות  עמוקות,  וגם  פשוטות  מתמטיות  עובדות  לגלות 

של  שווי-שטח  לחלקים  לחלוקה  האפשרויות  אינסוף 

צורות משוכללות. 
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