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 גופים משוכללים
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 גופים משוכללים  : שיעור/נושא המפגש

 

 .היחידה מיועדת לשני מפגשים של שיעור כפול - : ומהלכו מטרות המפגש

 .ם אודות קיומם של גופים משוכלליםיהתלמידים קוראים סיפור מעשה החושף היבטים ראשוני במפגש הראשון

כדי לענות על השאלה העולה , על התלמידים לחקור באמצעי בניה מוחשיים כמה גופים משוכללים קיימים ומי הם גופים אלה - 

 .מסיפור המעשה

ולחקור את שב בו יוכלו לסקור את כל הגופים המשוכללים הקיימים התלמידים יאמתו את מסקנותיהם באמצעות יישומון ממוח  -

 .ואת פריסותיהם המישוריות. תכונותיהם ובראשן משפט אוילר הקושר בין מספרי הקדקודים המקצועות והפאות של פאונים

 .את פריסותיהם של הגופים המשוכלליםהתלמידים יחקרו באמצעות יישומון ממוחשב   -

 

 .חבילת קשים וסרט הדבקה. 1 :אמצעי המחשה

 א מחמשת הגופים המשוכללים"בדיקה מרחבית של כמאפשר   Platonic Solids Toolהגופים האפלטונים : 'איישומון . 2 

 .('ו בנספח יםמופיע, למדי פשוטה, ש ביישומון זהוהסבר על אופן השימ)

 .של הגופים המשוכלליםהפריסות מאפשר לבחון את ,  Illuminations: Geometric Solids: 'ביישומון . 3 

 .שרה נוספתהשימוש ביישומון זה הוא אופציונאלי לצרכי הע

 .פעילות המופיעים בנספחיםדפי . 4 

 .המיועד למורה בלבד, ים המשוכלליםנספח רקע מתמטי אודות הגופ. 5 

 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_128_g_2_t_3.html?open=instructions&from=topic_t_3.html
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=70
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 :מתמטיים רעיונות

 פעילותבהרעיונות המתמטיים 

 

קטעי המפגש בין  ןשה( ועותמקצ)וצלעות , קדקודים כנקודות מפגש בין הפאות, פאות שהן מצולעים: י סדרת מושגים"מאופיין ע, פאון, גוף מרחבי

 .הפאות

 

 

מצולעים משוכללים וחופפים ובכל קדקוד שלו נפגשים מצולעים  ןהוא מקרה פרטי של פאון קמור שכל פאותיו ה( גוף משוכלל)פאון משוכלל 

 .במספר שווה( פאות הגוף)

 

 

 .בתקופה העתיקהעובדה זו היתה ידועה כבר לבבלים וליוונים . יימים רק חמישה פאונים משוכלליםק

 

 

 .ולכן הוא מתקיים גם עבור פאונים משוכללים, המקצועות והפאות בכל פאון, משפט אוילר לפאונים מייצר קשר מתמטי בין מספר הקדקודים
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 :מהלך המפגש

 נקודות לתשומת לב המורה פעילויות למידה משימות

 משימת פתיחה
 (חקר)
 

המופיע , מחלק לתלמידים את סיפור המעשההמורה  .1
 .וקורא אותו בפניהם', בנספח א

  –הסיפור מציג בפני התלמידים בעיה 
 ?מי הם הגופים המשוכללים

 

 

 

 

 

 

 אתהמורה מציג לתלמידים את האופן בו עליהם לגלות  .2
 .הגופים המשוכללים

לרשותם עומדת קופסת קשיות ממנה ניתן לבנות 
, ריבוע, משולש שווה צלעות)מצולעים משוכללים 

עליהם לייצר מצולעים מאותו (. 'ווה צלעות וכומחומש ש
 .ולראות אם ניתן לבנות מהם גוף משוכלל, סוג

לחבר אותם באמצעות , יש להתחיל בבניית ריבועים
 .סגורהולבנות קוביה , סרט ההדבקה

 

 

 

 

על המורה לוודא , מעשהלאחר שקוראים את סיפור ה -
, שהתלמידים מבינים מה היא ההגדרה של גוף משוכלל

 .הגופים שאותם התלמידים נדרשים לגלות
אלא לנסות , את ההגדרה אין לתת מייד באופן פורמלי

מתוך , להביא את התלמידים לכך שיגיעו להגדרה בעצמם
אין צורך להתייחס לדרישת  .הדוגמא הפרטית של קוביה

 .הקמירות
 

, אחת השאלות שיש להציב בפני התלמידים בשלב הזה
היא האם קיימים אינסוף גופים , בלא לתת לה מענה

, (באנלוגיה לאינסוף המצולעים המשוכללים)משוכללים 
 ?או שמספרם סופי

 

וחיבורם בסרט , בניית המצולעים המשוכללים מקשיות -
 .'הדבקה מתוארת בלווית צילומים בנספח ב

 

, עילות החקר של התלמידים בתחילתההמורה יכוון את פ -
, על ידי הצעה שהגוף המשוכלל הראשון יהיה קוביה

לאחר מכן יציע המורה לחזור לתחילת . אותה קל לבנות
 –הפשוט ביותר המשוכלל התהליך ולהתחיל מהמצולע 

 .משולש שווה צלעות
הארבעון כאן יש לצפות שהתלמידים יצליחו לבנות את 

אפשר לדלג ; בבניית העשרימון יתקשואך , התמניוןואת 
 . על גוף זה
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יש לעבור , לאחר שתורגלה בניית הקוביה, בשלב השני .3
 .צלעות-למשולשים שווי

יתן לבנות גופים ממשולשים על התלמידים לגלות האם נ
 .ניתן לבנותאלו גופים , ואם כן, שווי צלעות

 

בשלב השלישי על התלמידים לנסות לבנות גופים  .4
משוכללים נוספים ממצולעים אינם משולשים או 

 .ריבועים
 

, לכתוב את מסקנותיהם בדף סיכוםעל התלמידים  .5
 .לקראת הדיון במסקנות בשלב הבא

ייעשה על פי החלטת ( משושה, מחומש)למצולעים הבאים  -
כאן מצופה שהתלמידים יגיעו למסקנה כי  .הצוות עצמו

צלעות  6לא ניתן לבנות גופים משוכללים ממצולעים בני 
 .או יותר

 

 

 

את המסקנות אליהם מגיעים התלמידים עליהם לסכם בדף  -
עליהם לרשום ולתאר בדרך . ורמט חופשיבפ, נפרד

 .הטובה ביותר את המסקנות שהגיעו אליהם

דיון על מסקנות 
 הביניים

באופן מסודר את  יבקש מן התלמידים להציגהמורה 
 : הגיעו כל המסקנות אליהן

 ?ומה תיאורם, כמה גופים משוכללים הצליחו לבנות .1

האם קיימים גופים נוספים שאולי הם לא הצליחו  .2
 ?ותלבנ

אלו , ללא בניה מעשית בקשיות, האם קיימת דרך לגלות .3
 ?מצולעים לא יכולים להרכיב גופים משוכללים

 

 ?מדוע הגופים הללו נקראים גופים משוכללים .4
 ?כלל בהם יחסית לגופים אחריםמה משו

השונה בין גופים משוכללים ומצולעים מה הדומה ומה 
  ?משוכללים

ם להגיע למסקנה על התלמידי, שלב זהבדיון הבתום  -
ושהם , שמספר הגופים המשוכללים הוא כנראה סופי

אינם בטוחים , אך כנראה, את חלקם או את כולםמכירים 
 .שבידיהם מצוי כל המידע

המורה ינחה את התלמידים להגיע למסקנה שלא ייתכנו  -
גופים משוכללים המורכבים מפאות בנות יותר מחמש 

על פי , א סופיושמספר הגופים המשוכללים הו, צלעות
 .'ההסבר בנספח ג

ודא שהתלמידים מכירים את כל המושגים המורה יחדד ויו -
 :המתמטיים הקשורים לגופים המשוכללים

 (צלע) מקצוע, קדקוד, פאה, פאון
 .המקצועות' מסו הקדקדים' מס, מספר הפאות

באמצעות מושגים על התלמידים לתאר את הגופים שגילו 
 .אלה

משימת אישוש 
 המסקנות

בשלב זה יציע המורה לתלמידים כלי ממוחשב איתו 
 . יוכלו לבדוק את מסקנותיהם
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 .ים הקיימיםכלי זה מציג את כל הגופים המשוכלל

 atonic SolidsPlהתלמידים יפעילו את היישומון 

 
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_128_
g_2_t_3.html?open=instructions&from=topic_

t_3.html 

 
דיו באקדמיה לקראת לימו, ויבנו רשימה עבור אריסטו

  .רשימת כל הגופים המשוכללים ותכונותיהם –

 .'השימוש ביישומון מופיעות בנספח ו הנחיות .1

להניע אותם , על התלמידים לעבור על כל חמשת הגופים .2
 .ולהתרשם מתכונותיהם, ברוטציה

המורה יוודא כי התלמידים , בתום ההתנסות הממוחשבת .3
יציג להם , וכלליםי קיימים חמישה גופים משהגיעו למסקנה כ

יזכיר גם כי גופים אלו (. בעברית וביוונית)את שמותיהם 
על שמו של אפלטון הנזכר בסיפור  גופים אפלטונייםנקראים 
 .'ויציג את טבלת הגופים מנספח ד, המעשה

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_128_g_2_t_3.html?open=instructions&from=topic_t_3.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_128_g_2_t_3.html?open=instructions&from=topic_t_3.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_128_g_2_t_3.html?open=instructions&from=topic_t_3.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_128_g_2_t_3.html?open=instructions&from=topic_t_3.html
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 –משימת חקר 
 אוילר משפט

בשלב זה נדרשים התלמידים לבדוק האם קיים קשר 
פר המקצועות ומספר מס, כלשהו בין מספר הקדקודים

 .הפאות של הגופים המשוכללים

ולהכין טבלת ערכים , עליהם להשתמש באותו יישומון
 .מספרים אלה לכל גוף משוכללשל 

 .י שורה אחת בטבלה"כל גוף יתואר ע

לפני , המורה יוודא שהתלמידים מבינים את המשימה -
טבלה  אין הכוונה לחלק. תחילת השימוש ביישומון

לאחר שיבינו את , יה היא שהתלמידיםהציפי, מובנית
ל מבנה הטבלה יהיו מסוגלים להחליט ע, המשימה

 .הנדרש בכוחות עצמם

לא רק , המורה יציין כי משפט אוילר נכון לכל הפאונים -
  .המשוכללים

בכובע של , המורה יאסוף את הצוות לשיחת סיכום  מסכםדיון 
 .אריסטו ואכילס

נים מה ילמד על התלמידים לספר לגיבורים היוו
בשנת , אריסטו על הגופים המשוכללים באקדמיה

  -הלימודים הבאה 

והאם אכן , מה מיוחד בהם, מי הם הגופים המשוכללים
הם ראויים להיכלל ברשימת העצמים המשוכללים 

  .שהוזכרו בסיפור המעשה

שיחת הסיכום נועדה לעבור על כל התכונות המתמטיות 
 .בפעילות זושנלמדו 

 :יב את היריעה עם המידע הבאהמורה ירח
יופיים הסימטרי , הגופים המשוכללים היו ידועים לקדמונים

וההרמוניה שלהם משכו והקסימו את האדם ולכן הם נחקרו 
הגופים  .יוחסו להם תכונות מיסטיות רבות, וכן, רבות

וניתן למצוא , המשוכללים מצטיינים במבנה פשוט ויציב
 .ה של מולקולות ועודמבנ, בדמות גבישים, אותם בטבע

, קוביה)אם התלמידים למדו על פריסות של גופים בעבר 
אפשר להרחיב ולשאול אותם על פריסות של גופים ( תיבה

כהכנה למשימת ההעשרה אותה יוכלו לחקור , משוכללים
 .באופן עצמאי

 ?כיצד תיראנה הפריסות של הגופים המשוכללים משימת העשרה

פריסות של לפחות  על התלמידים לחקור ולסרטט
 Geometric: באמצעות היישומון, שלושה גופים

Solids 

phttp://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.as
x?ID=70 

 

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=70
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=70
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=70
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=70
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=70
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 סיפור המעשה: 'נספח א

התקופה היא המאה הרביעית . העיר החשובה ביותר ביוון העתיקה, של העיר אתונה הפוליספוסעים להם לאיטם ברחובות , אריסטו ואכילס, החברים הותיקיםשני 

 . מספר על תכניותיו לחברו אכילס, ד התלמידים המצטיינים בעירשהוא אח, אריסטו. השעה היא שעת בין הערביים, לפני כאלפיים וארבע מאות שנים, לפני הספירה

 . שתצטרף אלימאד  ארצה; אני הולך ללמוד באקדמיהובשנה הבאה , אנחנו עומדים לסיים את שנת הלימודים האחרונה שלנו, ידידי היקר, אכילס :אריסטו

אני אמשיך את אימוני הספורט ופיתוח . לכוחותי וליכולותיזה כבר מעל , לימודים באקדמיהאבל , הלכנו רבות יחדיו. אתה הלא מכיר אותי לא מהיום, אריסטו :אכילס

 .ובאויבנו הפרסים האחרות המדינה-ילחם את מלחמותינו בעריאצא לה ;לגדודי העילית של אתונה, אם ירצו האלים, ואלך, הגוף

 !נקראתי לתחרות מבחן גדולה באצטדיון, מחר

 .לי על כך לא סיפרת, רתחרות מדובבאיזו  :אריסטו

אך שמע , תחרות על שם זנוןזו . שלושה ימים רצופים היא תימשך, בידוי דיסקוס, קצרות וארוכותבריצות , תחרות שתכלול קרבות רבים בענפי האתלטיקה :אכילס

 !.. אתונהאצן המהולל מבין נערי ה, אני, להתחרות בצב. לחלוטיןוהזוי משהו מוזר  !ה אני אמור להתחרות בריצה מול צבבתחילת, משהו מוזר

 . לקראת האפשרות שתגוייס לצבא, יתכן וטומנים לך שם מלכודת כלשהי, לא לזלזל בצב, כחבר טוב, אני מציע לך :אריסטו

 ?מה תלמד שם, מה ידוע לך על האקדמיה, ואתה. איני מבין זאת, קשה לי להאמין :אכילס

זה בית ספר פרטי . 'אומנות הנאום ועו, טבע, אלמד בה גם נושאים של מתמטיקה והנדסה וגם פילוסופיה. י הפילוסוף הגדול אפלטון"האקדמיה הוקמה ע :אריסטו

נוי מדברים הוא וחבריו מאמינים שהעולם ב. ולהסביר דברים רבים באמצעות המתמטיקה, מנסה לגלות את סודות היקום, כך סיפרו לי, אפלטון. חדש ומצליח

 . הוא צורה כדורית כמעט מושלמת, אף כי אינו חלק לגמרי, כדור הארץ שלנו, לדוגמא. משוכללים, יםיאידאל, מושלמים

 .מה היה המיוחד בהם. ואולי גם נוספים 24ונדמה לי שגם , 6כמו , המספרים הללו? מה זה היה, המספרים המשוכלליםלמדנו בשנה שעברה על , אכן :אכילס

? זוכר מצולעים משוכלליםוהיו גם . בדוק זאת. הם שווים לסכום המחלקים שלהם. מושלמים כאלה, הם מספרים משוכללים 22 -ו 6, אכן! לא רע ידידי :ואריסט

 .משוכללותאינסוף צורות , משושה שווה צלעות, מחומש שווה צלעות, משולש שווה צלעות, ריבוע. שוות זוויותיהםוכל , שוות מצולעים שכל הצלעות בהם

צריך להיות כזה שכל הפאות שלו שוות ובנויות ממצולעים , כמו מצולע, גוף משוכלל. בטח תלמד על כך באקדמיה, מעניין אם יש גם גופים משוכללים :אכילס

 .. אם יש כזה, אצליח לבנות לי גוף משוכלל, אולי באימוני פיתוח הגוף שלי. יכול להיות מגניב כזה, משוכללים

 .איני יודע, אולי? אך האם יש עוד כאלה. כל הצלעות הן ריבועים. הקוביה. לפחות אחד כזה ברור שקיים! גוף משוכלל, איזה רעיון מדליק :אריסטו
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 בניית מצולעים וגופים משוכללים באמצעות קשיות וסרט הדבקה: 'נספח ב

 Straw:באמצעות קשיות וסרט הדבקה ניתן להיעזר באתר הבא( 'וכד, יבוער, צלעות-משולש שווה)להנחיות על האופן בו ניתן לבנות מצולעים משוכללים 

Shapes  a/strawshapes/straws.htmhttp://britton.disted.camosun.bc.c 

 : כבתמונות הבאות, י השחלה"חיבור הקשים זה לזה נעשה ע

   

 

סרטי ת ולחבר אותם לגוף באמצעו, מסדרת קשיות ניתן לייצר מצולעים זהים. שהחלק המושחל בכל קשית זהה, כדי לשמור על אורכי צלעות שוות, יש לוודא

 :הדבקה כמתואר בתמונות הבאות

 

http://britton.disted.camosun.bc.ca/strawshapes/straws.htm
http://britton.disted.camosun.bc.ca/strawshapes/straws.htm
http://britton.disted.camosun.bc.ca/strawshapes/straws.htm
http://britton.disted.camosun.bc.ca/strawshapes/straws.htm
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 רקע מתמטי למורה –גופים משוכללים : 'נספח ג

 .מצולעים שווהנפגש מספר  ואשר בכל אחד מקדקודיו, ם חופפיםמצולעים משוכללי ןאשר כל פאותיו הקמור גוף משוכלל הוא פאון , בגאומטרית המרחב

 (.והראה כיצד בונים את הגופים, הוכיח זאת, דותיסובספרו , אויקלידס) תובנה אליה הגיעו כבר הבבלים והיוונים, קיימים חמישה גופים משוכללים בלבד

האילוץ השני הוא מספר הצלעות שיכולות . ריבוע או מחומש, צלעות-שיכולה להיות רק משולש שווה, האילוץ המרכזי בבניית גוף משוכלל הוא צורת הפאה

 :נסביר זאת. להיפגש בפינה אחת

, וכן, פאות 3קדקוד המרחבי ייפגשו לפחות בצריך ש, כדי ליצור פינה של פאון. מישורית של הפאותנסתכל על הטלה , מימדית של פאון-כדי לבנות פינה תלת

 :מימדית-אינו מאפשר בניה של פינה תלת, לדוגמא, המבנה הבא. 360 -שסכום הזויות הנפגשות יהיה קטן מ

              

180י הנוסחה "צלעות נתון ע nגודל הזווית במצולע משוכלל בן , כזכור ( 2)n n  (3עבור משולש בו , לדוגמאn   , תוצאת הנוסחה היא

180 (3 2) 3 60   .)גדלה גם הזווית, קל לראות שככל שמספר הצלעות גדל . 

6n)עבור משושה   ) 360 -נקבל סכום זוויות שאינו קטן מ, (3)עבור המספר המינימלי של פאות , לכן.  120נקבל זווית בת. 

 :שרק הצירופים הבאים אפשריים לבניית פינה תלת מימדית של גוף משוכלל, מכאן

 .פאות 4בן , (טטרהדרון) ארבעוןהגוף הנוצר הוא (. 180הזוויות בפינה הוא  סכום)פאות של משולש שווה צלעות  3 .1

 .פאות 2בן , (אוקטהדרון) תמניוןהגוף הנוצר הוא (. 240סכום הזוויות בפינה הוא )פאות של משולש שווה צלעות  4 .2

 .פאות 22בן , (איקוסהדרון) עשרימוןהגוף הנוצר הוא (. 300וויות בפינה הוא סכום הז)פאות של משולש שווה צלעות  5 .3

 .פאות 6בן , (הקסהדרון) קוביההגוף הנוצר הוא (. 270סכום הזוויות בפינה הוא )פאות של ריבוע  3 .4

 .פאות 12בן , (דודקהדרון) וןתריסרהגוף הנוצר הוא (. 312הוא סכום הזוויות בפינה )פאות של מחומש שווה צלעות  3 .5
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גילה נוסחה פשוטה המקשרת בין מספר , מהגדולים והפוריים שבמתמטיקאים לאורך כל ההיסטוריה, (1123 – 1121)המתמטיקאי השוייצרי לאונרד אוילר 

 . לא רק למשוכללים שבהם, נה לכל הפאוניםהנוסחה נכו. הצלעות והפאות בפאונים, הקדקודים

 .שווה לסכום מספר הקדקודים ומספר הםאות 2מספר המקצועות ועוד , משפט אוילרהנקראת גם , על פי נוסחה זו
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 (הפאונים האפלטוניים) הגופים משוכללים חמשת: 'נספח ד
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 פאות וצלעות בגופים המשוכללים, קדקודים: 'נספח ה

 

 הערות מספר הפאות מספר הצלעות ר הקדקודיםמספ שם הגוף
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 Platonic Solids Tool : 'א הנחיות לשימוש ביישומון: 'ונספח 

 .Utah State University תהאמריקאיהאוניברסיטה י "אשר נבנה ע, הוא יישומון פתוח ברשתיישומון זה 

 Platonic Solids Toolקישור הבא  בלחיצה על ה. היישומון פשוט לשימוש

(p://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_128_g_2_t_3.html?open=instructions&from=topic_t_3.htmlhtt )מתוך ה- Browser ,נפתח החלון הבא : 

 

 .וכך לבחון את מראהו המרחבי, ניתן להניע את הגוף באמצעות הנעה של הסמן על נקודה כלשהי בגוף

 (.הפאות שקופות, מקצועות בלבד)חון את הגוף במבנהו השלדי לב תמאפשר Transparent -לחיצה על ריבוע ה

 .י המכוון הכחול"ניתן לשלוט בגודל הגוף ע. מאפשר לעבור לגוף המשוכלל הבא New Shapeלחצן 

 : מקצועות ופאות באופן הבא, אפשר לסמן ולצבוע קדקודים

בצורה זו ניתן לספור את האלמנטים הללו בלא . את העצם הנדרש ולצבוע אותולבחור  Shift+Clickובלחיצה משותפת של , הצבעים מרשימתיש לבחור צבע 

.להתבלבל

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_128_g_2_t_3.html?open=instructions&from=topic_t_3.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_128_g_2_t_3.html?open=instructions&from=topic_t_3.html
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