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 ) דקות20( עבודה בקבוצות –יצירת ריצופים באמצעות מצולעים משוכללים  .1

 ) דקות15(ליאה במסיכום ודיון  .2

 ) דקות20( עבודה בזוגות –ריצוף באמצעות מצולעים שאינם משוכללים  .3

 ) דקות15(סיכום ודיון במליאה  .4

 ) דקות10( עבודה בזוגות –שיטות ליצירת מרצפות  .5

 ) דקות10 ( בזוגותעבודה –? האם אפשר לרצף באמצעות כל מרובע .6

 

 

 ) דקות20(ודה בקבוצות  עב–יצירת ריצופים באמצעות מצולעים משוכללים  .1

. על כל שולחן נמצאים כל החומרים הנזכרים לעיל. המורים יושבים בקבוצות סביב שולחנות ועובדים בזוגות

 ).1נספח " (ריצופים" בדפי העבודה 1מבקשים מהמורים להכין את הצורות לריצוף ולפתור את תרגיל 

מניחים את הדף לגזירה על ערמה של .  הפעילותהמצורף לדפי,  משתמשים בדף לגזירה:הכנת הצורות לריצוף

 .סוג  מצולעים מכל10באופן כזה מכינים לפחות . סרטוטיםוגוזרים על פי ה,  דפי הטיוטה מהודקת4 -כ

 

 ) דקות15(סיכום ודיון במליאה  .2

בעזרת . ומבחינה זו מהווה המשך לפעילות הקודמת,  עוסק בריצוף באמצעות מצולעים משוכללים1תרגיל 

 )ריבועים(מרובעים משוכללים , ים כי ניתן לרצף בעזרת משולשים משוכלל,ולעים מגיעים למסקנההמצ

בסיכום תרגיל זה אפשר להגיע עם המורים למסקנה כי תנאי הכרחי לקבלת ריצוף הוא . ומשושים משוכללים

עות משושים רטוט של ריצוף באמצסכמודגם ב, סביב כל נקודה º360 הצמדת מצולעים כך שייווצרו בדיוק

 .)  כי תנאי זה אינו מספיק,בהמשך נדגים. (משוכללים

 

 

 

לא ניתן :  הם בלתי אפשרייםבאמצעות המסקנה הזו ניתן להסביר אלו ריצופים של מצולעים משוכללים חופפים

  גדול שלהםסכום שלוש זוויות שמאחר , 6 -גדול מ לרצף באמצעות מצולעים משוכללים שמספר צלעותיהם

 :ניסיון הריצוף של המתומנים המשוכללים, למשל. º360 -מ
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 סכום הזוויות קטן ,  מחומשים כאלה סביב נקודה3מצמידים שכ: לא ניתן לרצף באמצעות מחומשים משוכללים

 .º360 -גדול מהזוויות שמתקבל  מחומשים כאלה סכום 4 וכשמניחים ,º360 -מ

 

 

 סיכום 

  :צירת הפאונים המשוכללים האפשרייםי,  הפעילות הקודמתכדאי לקשור מסקנות אלה עם המסקנות של

 הצמדה ידי-על הנוצר ארבעון: קיימים שלושה סוגים של פאונים משוכללים הבנויים ממשולשים שווי צלעות -

 משולשים כאלה 4 הצמדה של ידי-על  הנוצרתמניון, )קודקוד( משולשים שווי צלעות סביב נקודה 3של 

 . משולשים כאלה5 הצמדה שלידי -הנוצר עלועשרימון 

 . ריצוף משולשים כאלה סביב נקודה יוצר 6הצמדה של 

 .  ריבועים סביב נקודה3ידי הצמדה של -קיים פאון יחיד הבנוי מריבועים והוא נוצר על -

 .ריצוף ריבועים יוצר 4הצמדה של 

לא . לה סביב נקודה מחומשים כא3ידי הצמדה של -קיים פאון יחיד הבנוי ממחומשים משוכללים ונוצר על -

 4 כי סכום הזוויות סביב נקודה המתקבל מהצמדה של ,ניתן ליצור ריצוף הבנוי ממחומשים משוכללים

 .º360 -מחומשים גדול מ

 משושים משוכללים סביב 3ידי הצמדה של -עלשמאחר . אין פאון משוכלל הבנוי ממשושים משוכללים -

 .ריצוףנקודה נוצר 

  

 ) דקות20( עבודה בזוגות –אינם משוכללים ריצוף באמצעות מצולעים ש .3

 .4-2מבקשים מהמורים לפתור את תרגילים 

 

 ) דקות15(סיכום ודיון במליאה  .4

 2בתרגילים  .חוקרים האם וכיצד ניתן לרצף בעזרת משולשים ומרובעים שאינם משוכללים 4 - ו3, 2בתרגילים 

על   רואים4בתרגיל  .עים למסקנות ומסבירים אותןמגי, ידי ניסוי-בודקים על,  משערים האם הריצוף אפשרי3 -ו

את ההשערות והמסקנות שהוסקו בתרגילים , במידת הצורך, מסך המחשב את הריצופים השונים ואז מתקנים

 .3 - ו2
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 הזוויות השונות 3את , קודקוד סביב כל מצמידים:  כל קבוצה של משולשים חופפיםאמצעותניתן לרצף ב

 סביב נקודה נוסף כעת התנאי º360 לתנאי של, כלומר.  שהצלעות השוות תתלכדנהבאופן) º180שסכומן יחד (

אפשר גם . (תנאי זה התקיים ממילא כשדובר במצולעים משוכללים חופפים. של הצמדת צלעות שוות זו לזו

 .) סביב אמצע אחת הצלעות של המשולש שלידוº180 - כי כל משולש בריצוף הוא למעשה סיבוב ב,להראות

גוררים ומשנים את הרשת  ,מזהים צורות בתוך רשת המשולשים, המתבצע באמצעות מחשב, 4יל בתרג

 משולשים שוני צלעות מבטיח את האפשרות לרצף באמצעות אמצעותוהצורות שבתוכה וממחישים כי ריצוף ב

 .כיםמכל שני משולשים סמומקבילית  משולשים שוני צלעות התקבלה אמצעות בריצוף ב.מקביליות וטרפזים

 מלבנים או מעוינים הוא אמצעותב ריצוף. ( שניתן להסתכל על ריצוף זה גם כריצוף באמצעות מקביליות,מכאן

 טרפזים אמצעותהאפשרות לרצף ב.) וודאי שהוא אפשרי לכן ,למעשה מקרה פרטי של ריצוף בעזרת מקביליות

אמצע אחת נקודת  סביב יבובס(ניתן להצמיד שני טרפזים :  מקביליותאמצעותנובעת מהאפשרות לרצף ב

 . ולקבל מקבילית) רטוטסכב, השוקיים

 

 

 

כדאי לנצל את העבודה במחשב שמאחר ) 7תרגיל (לסוף הפעילות  הדיון בריצוף בעזרת מרובע כלשהו נדחה

 .6 - ו5לדיון בריצופים נוספים בתרגילים 

באמצעות המחשב ( ,למסקנהניתן להגיע . עוסק בריצוף בעזרת משושים שאינם משוכללים ' ד4תרגיל 

 הם בעלי זוויות נגדיות שוות , באמצעותם מתבצע הריצוף במקרה זה,שהמשושים) והדגשת הריצוף על הדף

 .וצלעות נגדיות שוות

 

 ) דקות10(עבודה בזוגות  -שיטות ליצירת מרצפות  .5

 . בדפי העבודה6- ו5מבקשים מהמורים לפתור את תרגילים 

 זהים בצלעות נגדיות של "שקעים" ו"בליטות" ידי יצירת-יית צורות ריצוף על עוסקים בבנ6 - ו5תרגילים 

 באמצעות גזירה והדבקה של חלקי 6 מראים זאת בעזרת תוכנת המחשב ובתרגיל 5בתרגיל  .מרצפת מלבנית

 .ריבוע

 

 ) דקות10 (חקר בזוגות -? האם אפשר לרצף באמצעות כל מרובע .6

 המסקנות שהוסקו בתרגילים . ים חופפים שהם שוני צלעות וזוויות מתנסים בריצוף בעזרת מרובע7בתרגיל 

 תמצאנה ארבע הזוויות של קודקודיש להצמיד את המרובעים כך שבכל :  עשויות לעזור בביצוע המשימה4 -2

לכן כשמצמידים את הצלע . יש להצמיד צלע לצלע השווה לה במרובע השני, כמו כן). º360שסכומן (המרובע 

 .  ולהיפך1 לקודקוד זווית 2יש להצמיד את קודקוד זווית ,  למשל,2 - ו1ת שבין הזוויו

 כי ניתן ליצור ריצופים בעזרת ,ממחיש) 'סעיף ב(השינוי הדינאמי של המרצפת הבסיסית באמצעות המחשב 

במהלך ההתנסות ' ההסבר מדוע הדבר אפשרי מתקבל בסעיף א. מרובעים שונים כולל מרובעים קעורים

 .רך כיצד לרצףומציאת הד
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  המפגשסיכום

במהלכה נוכחו באופן מוחשי . בסדנא עסקו המורים בריצופים באמצעות מצולעים גזורים ובאמצעות מחשב

, משושים משוכלליםבאמצעות ריבועים ובאמצעות ,  משולשים שווי צלעותאמצעותהסבירו מדוע ניתן לרצף בו

 . ריםומדוע לא ניתן לרצף באמצעות מצולעים משוכללים אח

מקבילית (באמצעות מרובעים מיוחדים , לריצוף באמצעות משולש כלשהו אחר כך הורחבו ההתנסות והדיון

 . מרובע כלשהו באמצעותו) וטרפז

 . משוכלליםבנוסף נבדקו שיטות ליצירת מרצפות שאינן בהכרח מצולעים


