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 )3–1שאלות ( תכונות של מספרים .1

חלק זה של הפעילות הוא הכנה לפעילות על קבוצות חלקיות של המספרים הטבעיים המוגדרות בעזרת  

שכולן תכונות של ,  תכונות של מספרים10בטבלה מוצגות . קות של המספרים שבהןתכונות התחל

בין התכונות יש . למרות שהן מוסוות, גם שלוש התכונות האחרונות הן כאלה, התחלקות בלי או עם שארית

ה יש תכונות הגוררות אחת את השניי, ) ה-ד ו, למשל(יש תכונות סותרות , ) ח-א ו, למשל(תכונות שקולות 

). ו, למשל(ויש תכונות בלתי אפשריות , ) ב-למשל א ו(יש תכונות שאינן קשורות זו לזו , ) ב-ג ו, למשל(

לפני , ידי עיסוק במספרים בודדים-מטרת חלק זה של הפעילות היא להתיידד עם תכונות המספרים על

 .העיסוק בקבוצות

 ".רץ עירא"אפשר לשחק במשחק , 2 - ו1אחרי העבודה והדיון על שאלות  

 נקודות אפשריות להתייחסות בדיון

 .2 - ו1דנים על אופן חיפוש המספרים בשאלות  •

וחלקם באופן , בכיתות הניסוי חלק מן המורים חיפשו את המספרים בשיטת ניסוי וטעיה

 .שיטתי

 ניתן לפעול 80 - הגדול מ6 -כדי לקבל מספר המתחלק ב, למשל. דנים על השיטות למציאת המספרים

 .ם שונותבדרכי

 .)לפי סימני התחלקות (3 -למצוא מספר זוגי המתחלק ב .א

 . 24 + 60 , למשל, 6 - ולחבר לו מספר נוסף המתחלק ב6 -למצוא מספר מוכר המתחלק ב .ב

 .120 = 6·20 ,  למשל,6 -לכפול מספר טבעי כלשהו ב .ג

 .מבקשים להסביר מדוע כל דרך עובדת

 .הטבעיים המקיימים כל תכונהיוצרים תבניות לתיאור כל המספרים  •

 ).  מספר טבעיn (6n: לתבנית) מן הנקודה הקודמת לדיון(מבקשים מן המשתלמים לתרגם את דרך ג 

מדוע סכום של מספרים , כלומר,  א פועלות- מדוע דרכים ב ו, בעזרת תבניות,מבקשים להסביר

אבל , 6 -מתחלק גם ב, 3 - וב2 -ומדוע מספר המתחלק ב, 6 - מתחלק גם הוא ב6 -המתחלקים ב

 בין הסבר במילים בהבדלדנים . 8 - אינו מתחלק בהכרח גם ב4 - וב2 -לעומתו מספר המתחלק ב

 ).כללי, תמציתי(להסבר בתבנית ) קולע אל האינטואיציה, לפעמים משכנע יותר(

 את  מייצגn כאשר an + rבאופן כללי מתקבלת תבנית מהצורה  . מבקשים ליצור תבניות עבור כל התכונות

 .r<a -ו, 0 השארית שהיא מספר טבעי או r,  המחלק הוא מספר טבעי כלשהוa, כל המספרים הטבעיים
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אבל , 7n + 10)(אמנם אפשר לכתוב תבנית מאותה צורה ו במהלך יצירת התבניות רואים כי לתכונה 

 י ניתן לפשט - ט ו,כמו כן רואים כי את התבניות של תכונות ח. r<aהתנאי היא אינה מקיימת את 

 .בעזרת התבנית ניתן להראות מדוע תכונה ו לא תיתכן. ולהגיע לתבנית מן הצורה שלעיל

 2שאלה ב דיון •

ומנסים להגיע לרעיונות כיצד ,  למצוא אותםאפשרבדיון מעלים את הדרכים למציאת המספרים כאשר 

 .התכונותזוגות המספרים המקיימים את כל ניתן למצוא את 

אין מספרים , למשל.  למצוא מספרים במקרים מסוימיםאי אפשראת ההסברים מדוע כמו כן מעלים 

כי כל המספרים המקיימים את התכונה , 7 יתנו שארית 10 - אשר בחלוקתם ב6 -המתחלקים ב

 .זוגיים-ואילו אלה המקיימים את התכונה השנייה הם אי, הראשונה זוגיים

 :סח משפטים כמו המורים מתבקשים לנ2בעקבות העבודה על שאלה 

 ). ג⇐ ב -א ו (6 - אז הוא מתחלק ב3 - וגם ב2 -אם מספר מתחלק ב -

 . אז הוא זוגי6 -אם מספר מתחלק ב -

 .) ב⇐י  (3 -אם ניתן לפרק מספר לשלושה מחוברים שהם מספרים עוקבים אז הוא מתחלק ב -

בדוק אם המשפטים ול,  למשפטים שכתבוכתוב את המשפטים ההפוכיםלאחר מכן הם מתבקשים ל

 .אינו נכון"  אז הוא זוגי6 -באם מספר מתחלק " המשפט ההפוך של המשפט  ,למשל. ההפוכים נכונים

 

 )9–4שאלות (קבוצות של מספרים והיחסים ביניהן  .2

 . הפעילות עוסקת ביחסים בין קבוצות חלקיות של המספרים הטבעיים 

ובודקים , וקבוצות חלקיות, הקבוצה הריקה, קבוצות זרות, מגדירים קבוצות שוות. 9–4בדים על שאלות עו

אחר מתארים את היחסים ההדדיים בעזרת . יחסים בין הקבוצות המאופיינות בתכונות הרשומות במסגרת

 .דיאגרמות וון

 נקודות אפשריות להתייחסות בדיון

 .9–4דנים בתשובות לשאלות  •

 . בוצות השונות ונותנים שמות נוספים לחלק מהןדנים בק

 , למשל

 . היא קבוצת המספרים הראשונייםGקבוצה 

 .זוגייםמספרים ה היא קבוצת הHקבוצה 

 .1 -זוגיים פרט ל- היא קבוצת המספרים האיIקבוצה 

 .3 - פרט ל3 - היא קבוצת המספרים המתחלקים בJקבוצה 
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במצב ההדדי בין קבוצות , למשל. ים בכל חלק של הדיאגרמהבדיאגרמת וון מבררים אילו מספרים נמצא

אל לא , כלומר בקבוצה המכילה" (טבעת"אילו מספרים נמצאים ב: שואלים, שאחת חלקית לשנייה

 ?)בקבוצה המוכלת

 .דנים בהבדל בין הליכה מן הפרט אל הכלל לעומת הליכה מן הכלל אל הפרט •

בחלק הקודם עסקנו במספרים בודדים , כלומר. ק זהדנים בהבדל בין החלק הקודם של הפעילות לחל

בחלק הקודם עסקנו .  המספרים המקיימים את התכונהבכלועכשיו עוסקים , המקיימים תכונה מסוימת

בפעילות זו משמעות הדבר שמספרים אלו משותפים לשתי , במספרים בודדים המקיימים שתי תכונות

 . קבוצות

 : כמו שעשינו בפעילות זו–ל הכלל דנים ביתרונות של הליכה מן הפרט א

 .העבודה עם מספרים מאפשרת הבנה ראשונית של הרכב הקבוצה והתיידדות איתה -

 .העבודה עם מספרים מובנת יותר מאשר עבודה עם קבוצות מספרים -

 .דנים ביתרונות של הליכה מן הכלל אל הפרט

 הפרטים לאחר מכן רק מחדד ובירור, העבודה עם הכלל מאפשרת את ראיית התמונה בשלמותה -

 .אותה

 .אז קל למצוא מקרים פרטיים, אם מצליחים לארגן את הקבוצות והיחסים ביניהן -

 .דנים במקומה של ההגדרה בלימוד •

מקיפים בגדר . המילה הגדרה היא מלשון גדר. בפעילות יש הגדרות שונות לגבי קבוצות והיחסים ביניהן

לאחר ניסוח . מוציאים מחוץ לגדר,  ואת כל אלו שאינם מתאימים,המתאימים להגדרה" יצורים"את כל ה

לפעמים שם המושג המוגדר מבוסס על מילים . שבתוך הגדר" יצורים"נותנים שם לאוסף כל ה, ההגדרה

 .יומית-מוכרות מן השפה היום

 . מספר זוגי ללא שארית קוראים 2 -למספר המתחלק ב, למשל

 . קבוצות זרותן איבר משותף קוראים לזוג קבוצות שאין לה: דוגמה נוספת

במקרה השני הגדר .  ללא שארית2 -הגדר מקיפה את כל המספרים המתחלקים ב, במקרה הראשון

 .מקיפה את כל זוגות הקבוצות שאין להן איבר משותף

והיא צריכה לתת קריטריון על פיו אפשר להחליט לכל פרט אם הוא , הגדרה היא בדרך כלל מילולית

 .  הגדר או הוא מחוץ להנמצא בתוך

 . בסוף או בכלל לא, בהתחלה, יש שלוש אפשרויות. דנים מתי משלבים הגדרה בהוראה

כי ההגדרה במקרה זה היא רק , ניתן לשלב את ההגדרה בהתחלה, שמגדירים מוכרים" יצורים"כאשר ה

. מגדירים אותםכדאי תחילה להתיידד איתם לפני ש, כאשר היצורים אינם מוכרים. גידור ונתינת שם

. אין טעם להגדיר מספרים ראשוניים לפני שעסקנו במספרים פריקים ופרקנו אותם לגורמים, למשל

יש להבהיר את הבנת , גם אם מגדירים בסוף תהליך. במקרה האחרון ההגדרה תבוא בסוף התהליך

 .שמחוץ להלאלה שבתוך הגדר ולאלה " יצורים"או למיין , ידי בקשה למציאת דוגמאות-ההגדרה על
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גם אם היצורים המוגדרים ,  להתמודד עם הגדרה בתחילת הלימוד, לפעמים,תלמידים מתקדמים יכולים

,  למשל–לפעמים כאשר השם מאוד מתאים אפשר לבקש מהלומדים הגדרה . אינם מגודרים עדיין

להציע ,  למשל–לפעמים אפשר אפילו לבקש מן הלומדים להציע שם מתאים . הגדרה של צורות דומות

 ....0.101010 , ...0.123123123שם מתאים למספרים מהצורה 

כי הגדרתם מאוד , פי דוגמאות בלבד-ומבינים אותם על, יש מושגים שמשתמשים בהם ללא הגדרה

 .מספר טבעי,  למשל–מורכבת 

וד ולנסות להיזכר באיזה שלב במהלך הלימ, בדיון מבקשים מן המשתלמים להיזכר בהגדרות שלמדו

 .נחשפו אליהן

 

 )14–10שאלות (מחלקים של מספר  .3

אפשר להתחיל את . בפעילות זו מטפלים במספרים גדולים והשתייכותם לקבוצות שונות של מספרים 

מבקשים מכל אחד ) ידי תנועות או מילים משונות-יוצרים אוירה של קסם על". (קסם"הפעילות עם 

אחר מבקשים לרשום לצד הספרות מימינן . ירתו במחשבוןמהמשתלמים לרשום מספר תלת ספרתי לפי בח

מבקשים לחלק את . xyzxyzשלוש ספרות כמו הראשונות כדי לקבל מספר בעל שש ספרות מהצורה 

זוהי . מביאים לתשומת לב המשתלמים שכולם קיבלו כתוצאה מספר שלם. 91 -המספר שהתקבל ב

בשלב זה רובם מופתעים . 11 -התקבלה בממשיכים ומבקשים לחלק את התוצאה ש. הפתעה ראשונה

מבקשים , כדי לחזק את ההפתעה .לראות על צג המחשבון את המספר המקורי התלת ספרתי שבחרו בו

אבל הפעם מבקשים לחלק את המספר בעל השש ספרות שהתקבל , לחזור על התהליך עם מספר חדש

מבקשים מן המשתלמים . 143 - ו7ממשיכים במהלך דומה עם חלוקה במספרים . 77 - ואחר ב13 -ב

ראו בנקודות אפשריות (אם הקסם התגלה מקיימים דיון על הפעילות . לחקור ולגלות מהו סוד הקסם

 . ואחר חוזרים אל הקסם, 11 -ו 10ממשיכים בפעילות בשאלות , ואם לא התגלה, )להתייחסות בדיון

תומכת למשל בהוכחה של הטענה והיא , רוק לגורמים היא גם הכנה להמשך הפעילויותיפעילות הפ 

 .  הוא מספר אירציונלי2 -ש

 נקודות אפשריות להתייחסות בדיון

 .עם המחשבון" קסם"דנים ב •

מספר . 1001 -ושווה ל, מכפלת זוגות המספרים שבהם המשתלמים חילקו בכל שלב היא קבועה

כל הקסם התבסס . xyzשל מספר מהצורה  פעמים ועוד פעם אחת 1000 הוא בעצם xyzxyzמהצורה 

 .1001 -ואחר חילקנו אותו שוב ב, 1001 -על כך שהכפלנו בצורה מוסווית מספר ב

יש דחיפה לאפשרות של ". עובד"שדוחף לגלות ולהבין כיצד ולמה הוא " טריק"מתייחסים לכוח של 

 ).?ריםמספרים אח? 10001? 101האם זה יעבוד עם (דומים אחרים " טריקים"תכנון 

שונה מאוד מן היישום הנדרש בסדרה של תרגילים מסורתיים , ניסיון כזה ליישום הידע במתמטיקה

 :בתהליך כזה אפשר להעלות על פני השטח תכונות מתמטיות רבות. מספר לימוד

-  (N :a) : b שקול ל- N : (axb) 
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 בעצם שלוש האפשרויות שהם( לשלוש מכפלות שונות של שני גורמים טבעיים 1001ניתן לפרק את  -

 ).13 - ו11, 7: הנוצרות משלושת הגורמים הראשוניים שלו

ניתן ללמוד  (xyz של מספר מהצורה 1001 - הוא מכפלה בxyzxyzמספר שש ספרתי מהצורה  -

ידי חוק הפילוג והתייחסותו לצורת הכתיבה העשרונית -או על, ישירות מצורת המספריםזו עובדה 

 .)שלנו

, ניתן לדון בכך שתכונות ברורות מאליהן כמו זו. ( באותו מספר הן פעולות הפוכות זו לזוכפל וחילוק -

  .)יכולות להיות מוסוות לפעמים

כי למרות שנבחרו בהתחלה מספרים , דנים ברעיון שפעילות כזו היא הכנה לאלגברה במובנים שונים

הם בעצם המחשה של עקרונות רוב התכונות שלמעלה . התוצאה הסופית הייתה אותה תופעה, שונים

 .אלגבריים

 .11–10דנים בשאלות  •

ומאפשרת חישובים , מתייחסים לרעיון שידיעת הגורמים הראשוניים של מספר תורמת להכרת תכונותיו

 ,למשל. שונים אתו

 .ראשוניאם הוא מאפשרת הבחנה  -

 .מספר ריבועיאם הוא מאפשרת הבחנה  -

 .מאפשרת מציאת המחלקים של המספר -

 ).למציאת מכנה משותף( מציאת הכפולה משותפת המינימלית של שני מספרים מאפשרת -

 .מאפשרת צמצום בשברים -

 .כדי להפוך שבר פשוט לעשרוני שהצגתו סופית, מאפשרת הרחבת שברים -

 ?18 -הוא מתחלק באם רוק לגורמים ראשוניים של מספר כדי שנדע ימה צריך לקרות בפ: בדיון שואלים

 .בפרט11רוק לגורמים שבשאלה יד עצמי בכלל והלימוד הזה של פדנים ברעיון של לימו

 ?האם יש חשיבות לכך שתלמיד יוכל ללמוד ולהבין נושא בעצמו  -

 ?מה נותן לימוד כזה  -

 ?האם צריכה להיות הפעלה כלשהי בעת הלימוד  -

 ?כיצד אפשר לשנות את הטקסט כך שתהיה הפעלה  -

 "?זו שיטה אתם מעדיפיםאי"האם יש חשיבות לשאלות מהסוג   -

 ?מדוע? האם חשוב לשאול שאלות כאלה במהלך ההוראה  -

  .14–12דנים בשאלות  •

:  השאלה הנשאלת בדרך כלל היא.כי אלה שאלות הפוכות, החקירה של השאלות האלה אינה פשוטה

 ? יש למספר מסוים, ומהם, כמה מחלקים
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36

2 18

123

361

4 9
6

או בעזרת כתיבתו , לגורמים ראשונייםפירוקו בעזרת : אפשר לתאר מספר בשני אופנים, לצורך החקירה

 .בדרכים שונות כמכפלה בין שני מחלקים שלו

 .הוא מודל מתאים לתיאור המספר לפי  הדרך השנייהשל מכפלות שרטוט עץ 

 32 · 2 = 3 · 3 · 2 = 18 : בשני האופנים18 את המספר , למשל,מתארים

 כי לכל מחלק יש בן זוג, וגימספר הענפים ז, ידי עץ המכפלות- על18בתיאור של 

 . שונה ממנו

 :  להתחיל את החקירה עם השאלהאפשר

  ?מה מאפיין את שני התיאורים של מספר ריבועי

 :בחקירה מתקבלים המאפיינים הבאים

  , למשל. כל גורם צריך להופיע כחזקה עם מעריך זוגי,  ריבועיבפירוק לגורמים ראשוניים של מספר

36 =  22 · 32 =(2 · 3)2 

בתיאור לכן . מספר ריבועי הוא מספר המתפרק למכפלה של שני גורמים שווים

 . מחלק אשר בן זוגו שווה לוהופיע צריך ל,עץ המכפלותפי -עלשל מספר ריבועי 

. מופיע פעם אחת בלבד, )שהוא שורש המספר הריבועי(מספר זה , כמחלק

נרשום אותו ). מספרכי יש רק מספר אחד שריבועו שווה ל, והוא היחיד הבודד(

לכן ). ראו שרטוט של עץ המכפלות משמאל. ( הענף האמצעי–על ענף בודד 

כאשר מספר המחלקים , ולהפך, זוגי-אימספר המחלקים של מספר ריבועי הוא 

 .לכן המספר ריבועי, פרוש הדבר שיש מחלק שבן זוגו שווה לו, זוגי-הוא אי

 :די להגיע למסקנות הבאותכלפי הנוחיות שני התיאורים אחד ממשתמשים ב

 .הוא ראשוניבלבד מספר עם שני מחלקים 

 .מספר עם שלושה מחלקים הוא כפולה של שני גורמים ראשוניים שווים לכן הוא ריבועי

או כפולה של שלושה גורמים , מספר עם ארבעה מחלקים הוא כפולה של שני גורמים ראשוניים שונים

 ).של מספרכלומר חזקה שלישית (ראשוניים שווים 

לכן הוא חזקה רביעית של , מספר עם חמישה מחלקים הוא כפולה של ארבעה גורמים ראשוניים שווים

 .מספר ראשוני

 : ניתן להכליל חלק מן הממצאים של החקירה לפי הדוגמאות הנתונות במסקנה הבאה

 .  מחלקיםn + 1יש בדיוק ,  ראשוניp כאשר pnלמספר מהצורה 

 : י להגיע להכללה המלאהאין מספיק דוגמאות כד

2 9

63

181 

18
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smn...למספר מהצורה  rqp  יש, 0מספרים טבעיים או  ,n ,m ,s -ו, ראשוניים ..r -וp ,  q כאשר ⋅⋅

(n + 1)(m + 1)(s + 1)0 -מ, ידי הצבת מספרים במקום המעריכים-כל מחלק מתקבל על.  מחלקים 

 .ועד המעריך של הגורם הראשוני

ההכללה כאשר המספר מתפרק למכפלת חזקות של שני גורמים ראשוניים אפשר להביא לכיתה את 

 .ולבדוק את הדוגמאות שנמצאו ביחס להכללה, בלבד

,  לפחות30 עד 1-דרך אחרת להתחיל את החקירה היא לפרק לגורמים ראשוניים את המספרים מ

ים והמחלקים ולמיין את המספרים לפי מספר וסוג הגורמ, למצוא את מספר המחלקים של כל מספר

 .ניגשים להכללות, רק לאחר שיש מספיק דוגמאות. שלהם

 

 .דנים במשחק •

 .בדיון שואלים את השאלות הבאות

 ? בחירת המספר הטובה ביותר כפתיחה למשחק, לדעתכם,מהי -

 ?מהי התכונה המשותפת למספרים שבחירתם כפתיחה למשחק מעניקה ליריב נקודה אחת בלבד -

 ?ים שבחירתם כפתיחה למשחק מעניקה ליריב יותר מנקודה אחתמהי התכונה המשותפת למספר -

 ?איזו בחירה כפתיחה למשחק תגרום לשחקן להפסיד נקודות -
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