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 כיצד עשיתי זאת!" יודע"איני באמת 

I Don't Really Know How I Did That!"" 

 

 R. Scott Eberleמאת: 

 Teaching Children Mathematics, Vol. 21, No. 7, March 2015הופיע ב: 

 

נושא עשיר ומעורר פיקה המתמטית של ריצוף גיאומטרי מ האסתטיקה

 מוטיבציה עבור חקירה מתמטית פתוחה

 

לבנה בצורת משולש. קובי שאלתי את קובי, תלמיד כיתה ד', אם הוא יכול לרצף רצפה עם 

סרטט קודם עם נייר ועיפרון כיצד הוא יחבר יחד משולשים קטנים כדי ליצור משולשים גדולים 

 (.1איור )ראו  וצורות אחרות הופיעו בתוך הדגםשמשושים בכך יותר. הוא הבחין 

 

הלבנים עצמן, הוא סידר בזהירות את המשולשים הראשונים  לרצף עםכשביקשתי ממנו 

כשהוא הניח את המשולש השישי, הופיע משושה מושלם. קובי עצר  סביב קדקוד משותף.

 הוא אמר. "איני באמת יודע כיצד עשיתי זאת!"למראה הצורה הבלתי צפויה. 

ר, לא עלה בדעתו למרות שקובי ידע שדגמים של משושים מופיעים בדגמי ריצוף גדולים יות
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התלהבות כזו מגילוי מופיעה כשנותנים לתלמידים את שהוא יכול ליצור משושה בעצמו. 

מאמר זה בודק כיצד לארגן  את האפשרויות האינסופיות של ריצוף גיאומטרי.החופש לחקור 

התנסויות ובמושגים המתמטיים שאנו רוצים בדרך שתומכת ב ,פעילויות ריצוף פתוחות

כמו כן נבחן את החשיבות, שלעיתים קרובות מתעלמים  ילמדו בגיאומטריה. שתלמידים

 ממנה, של מתן תשומת לב למה שהילדים מוצאים בו אסתטיקה בפעילויות כאלה.

 

 ?מהו ריצוף

 ( של צורות גיאומטריות שמקיים שלושה תנאים:patternריצוף הוא דגם )

 אין מרווחים בין הצורות. .1

 אין חפיפה בין הצורות. .2

 הדגם יכול להמשיך בצורה אינסופית בכל הכיוונים. .3

( מוכר לילדים ומספק מקור עשיר בכל הכיתות ללמידה של 2איור ריצוף של אריחים )ראו 

 מושגים גיאומטריים שונים רבים כגון זוויות וסימטריה.
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מימי קדם. המשיכה האמנותית שלהם יוצרת מוטיבציה אנשים יצרו ריצופים גאומטריים 

טבעית לחקירת מגוון של רעיונות גיאומטריים כמו גם דגמים מורכבים ביותר. באופן מפתיע, 

המתמטיקה שמאחורי דגמים אלה נחקרה רק לפני קצת יותר ממאה שנים. מתמטיקאים 

עדיין חוקרים היום שאלות רבות בנושא ריצופים. עדיין מופיעות תגליות חדשות, לעיתים 

 ספר.אפילו על ידי תלמידי בית 

( ממליץ שתלמידים ילמדו ריצופים NCTMהארגון הלאומי של מורי המתמטיקה בארה"ב )

בכיתה ד', אך הנושא מתאים בכל הכיתות. עבור התלמידים, ההיבט האינסופי של ריצוף הוא 

מאתגר משום שלריצופים יש שני מימדים. דבר אחד הוא ליצור דגם הממשיך עד אינסוף 
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ו זמנית עם שני מימדים הוא דבר אחר לגמרי. יתכן שילדים יאלצו בכיוון אחד, אך לעבוד ב

לדוגמה, מארי ריצפה במרצפת בצורת  להתמודד עם המושגים של סימטריה וטרנספורמציות.

L  א(. רחל יצרה את הריצוף שלה על ידי 3על ידי מיקום אקראי של המרצפות )ראו איור

ב(. סוג זה של חשיבה על 3נית )ראו איור הנחת המרצפות יחד בזוגות כדי ליצור יחידה מלב

, וכלול (Wheatley and Reynolds, 1996יחידה חשוב הן בחשבון והן בגיאומטריה )

.   CCSSI)  2010( של תכנית הלימודים בארה"ב )SMPבסטנדרטים להוראת מתמטיקה )

SMP3  הנמקה אינדוקטיבית )כמו זו בה  ,הכולליםמעשייםקורא לתלמידים להעלות טיעונים

השתמשה מארי בציינה שנראה שהריצוף שלה עובד עד כה( והנמקה דדוקטיבית )כמו זו בה 

 השתמשה רחל כדי לטעון שהריצוף שלה עובד כי היחידות שלה חזרו על עצמן כל הזמן(.

 

ות לפעילות הריצוף הפשוטה ביותר, הראו לתלמידים צורה גיאומטרית, כמו אחת מצור

הפלא, ושאלו אם אפשר לרצף רצפה עם צורה כזו. הדיון הכיתתי בדרך כלל יסתכם בכך 

שלדגם לא יכולים להיות רווחים או חפיפות )שני התנאים הראשונים של ההגדרה(. כדי ליצור 

ריצוף אמיתי, הילדים צריכים גם לדמיין שהם מרצפים רצפה אינסופית. חלק מהתלמידים 

אך אתגרו אותם  –אולי בקצה הדף  – במקום כלשהולהיות קירות  יעמדו על כך שחייבים

 לחשוב כיצד הדגם ממשיך מעבר לכך.
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 פיםריצו חקירת

דגמי ריצוף במגוון דרכים היא מטלה חשובה עבור ילדים. הנה כמה הצעות לרעיונות  חקירת

 להנחיית תלמידים:

  ללא שימוש באבזרים  –התחילו על ידי בקשה מהתלמידים לסרטט או לתאר מילולית

כיצד הם מדמיינים שריצוף יעבוד. לאחר מכן, כשהתלמידים משתמשים בלבנים  –

פיזיות, הלבנים באופן טבעי יכתיבו מבנה מתמטי, אפילו מבלי שהתלמידים יבינו את 

המבנה, כמו במקרה של המשושה של קובי. הבנת מבנה היא חשובה. ריצוף מוצלח 

יזיות או תוכנת מחשב, יכול לתת את הרושם של תלמידים בעזרת לבנים פ

סרטוט משמש  מבנה הריצוף מאשר הם מבינים באמת. אתשתלמידים מבינים יותר 

פני כיתה ג', מרבית התלמידים אינם מבינים הערכה מעצבת טובה יותר. לדוגמה, ל

אבל אפילו ילדים צעירים יכולים ליצור מערך של  דרים בריצוף.כיצד ריבועים מסת

 עים עם כפיסי ריבועים מפלסטיק, משום שהכפיסים מתיישרים באופן טבעיריבו

לקלסי לא היתה  (.Outhred and Mitchelmore, 2000בטורים ושורות בעצמם )

( 4איור בעיה ביצירת מערך ריבועי עם צורות פלא, אך הציור ההתחלתי שלה )ראו 

  גילה חוסר הבנה של המבנה של שורות וטורים.

 

מכין תלמידים להפתעות כשהריצוף יוצא שונה. לאחר שמרצפים עם לבנים סרטוט גם 

דרך טובה עבורם  –אמיתיות, תלמידים יכולים לתעד זאת על ידי סרטוט בתשומת לב מחדש 

תלמידים גם צריכים התנסות כדי ללמוד אילו מסקנות  דיוק מתמטי. לראות את החשיבות של

 (.  5איור יכולות או לא יכולות להיות מוסקות מטיוטה של סרטוט )ראו 
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  השתמשו במגוון של חומרים. כל כלי בו משתמשים התלמידים מעלה סוגים שונים

של חשיבה. דברים שתלמידים לא מבחינים בהם עם סוג אחד של כלי, הם יכולים 

לשים לב אליהם כשמשתמשים באחר. כלים אפשריים ליצירת ריצופים כוללים נייר 

 זווית, נייר נקודות, צורות פלא, תוכנות מחשב ונייר בריסטול.-חלק, סרגלים, מדי

  שאלו את התלמידים אם קיימת יותר מדרך אחת לרצף עם צורה נתונה. חלק

שמש לריצוף בדרך אחת מהצורות, כמו המשושה הצהוב מצורות הפלא, יכולות ל

 אינסופי של דרכים רצף במספר ניתן לן הכחול את צורת הפלא של המעויאך  בלבד.

להבין שלמטלה מתמטית יש לעיתים קרובות  צריכים(. תלמידים 6איור )ראו 

ידרוש  SMP3פתרונות רבים. כדי לטעון טענות מוצקות בעד אפשרות של ריצוף, 

מתלמידים שמבצעים ריצוף אקראי לגלות ריצופים חוזרים. מצד שני, ריצוף אקראי 

נגדיות מהווה אף  יכול להראות שלא לכל הריצופים יש סימטריה. מציאת דוגמאות

היא צורה חשובה של הנמקה מתמטית. במקרה זה, ריצוף אקראי עונה על השאלה 

 ?" בשלילה."האם כל הריצופים חייבים להיות סימטריים
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  שאלו את התלמידים אם הם יכולים להשתמש במשולשים ומרובעים שונים כדי לרצף

למעשה, כל סוג  רצפה. האם הם יכולים להשתמש במשולש שונה צלעות או בטרפז?

שונה צלעות, ישר  –של משולש או מרובע יעבוד. יתרה מזאת, לכל סוג של משולש 

דרכים שונות של ריצוף. חלק מהריצופים ידגישו יש כמה  –זווית, שווה שוקיים וכו' 

 לדוגמה, ילדים יכולים לרצף עם משולש ישר את התכונות המיוחדות של המשולש.

  (. 7איור ווית על ידי הנחת שניים ביחד ליצירת יחידה בצורת מלבן )ראו ז
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 –ת ליצירת זווית ישרה מגלים ששתי הזוויות האחרות מתלכדובעשותם זאת, הם 

על ידי מדידה,  מעלות. 180מקרה מיוחד של העובדה  שסכום הזוויות במשולש הוא 

או על ידי הבחנה שמרובע יכול להתפרק לשני משולשים, תלמידים מבוגרים יותר 

מעלות. העובדה שסכום הזוויות  360יכולים ללמוד שסכום הזוויות במרובע הוא תמיד 

בות לכך שניתן לרצף עם משולשים מעלות היא אחת הסי 360מעלות או  180הוא 

 360ומרובעים: בכל ריצוף, סכום הזוויות סביב כל קדקוד חייב להיות סיבוב שלם )

מעלות(, וזה יכול להתקבל על ידי שימוש בכל אחת מזוויות המשולש פעמיים או 

 (.8איור שימוש בכל ארבע הזוויות של המרובע פעם אחת סביב כל קדקוד )ראו 

http://www.nctm.org/
file://///MNHLC2/EDU1/USERS/mathcntr/מרכז%20ארצי/MATHCNTR/web%20site/weekly%20present%20new%20site/מאמרים%20מתורגמים/article111/ymath.haifa.ac.il


 
Translated and reprinted with permission from Teaching Children Mathematics, copyright © 5201  

By the National Council of Teachers of Mathematics, Inc. www.nctm.org. All rights reserved.  

NCTM is not responsible for the accuracy or quality of the translation 

 ymath.haifa.ac.il                                            מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי                 

9 

 

 

לאחד הסטנדרטים של תכנית הלימודים, עיקרון חשוב שתלמידי כיתה ד זוהי דוגמה 

לא יתפסו מיד בהקשר זה משום שהם יתמקדו בצורות השלמות ולא בזוויות. )שימו 

מעלות אינה  360 -לב גם לכך שהעובדה שזוויות מסוימות של מצולע מסתכמות ל

אם מצולע יכול מבטיחה שריצוף אפשרי. למעשה, לא קיים מבחן כללי כדי לדעת 

ליצור ריצוף. כל המשולשים והמרובעים יכולים, אך מתמטיקאים עדיין צריכים למצוא 

חוק כדי לדעת אילו מחומשים יכולים ליצור ריצוף. תלמידים ישמחו לדעת שהם 

 חוקרים טריטוריה שהמתמטיקאים עדיין לא כבשו.(
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 ונים של מצולעים בו אתגרו את התלמידים ליצור ריצופים תוך שימוש בכמה סוגים ש

) מצולעים בהם כל  מצולעים משוכלליםזמנית. ניתן ליצור ריצופים נפלאים רבים עם 

 (.9איור הצלעות וכל הזוויות שוות( )ראו 

 

יש פעילות ממוחשבת מצוינת של יוצר ריצופים, להנחיית  NCTMשל  Illuminationsבאתר 

 (.http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=3533ילדים לחקור ריצופים כאלה )

אפילו הגבלת הריצוף לריבועים ומשולשים בלבד מביאה לאינסוף אפשרויות, חלקן פשוטות 

רות יותר לחקירת וחלקן מורכבות. הריצופים המורכבים יותר מספקים הזדמנויות עשי

סימטריה. אתגרו תלמידים מבוגרים יותר לחקור כיצד הזוויות במצולעים משוכללים מתלכדות 

 (.10איור סביב כל סוג של קדקוד )ראו 
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 .חלק מהתלמידים, שקודם  עודדו את התלמידים להגן על תקפות הריצופים שלהם

נות את דעתם כשהם לכן הסכימו על כך שלריצוף אסור שיהיו רווחים, יכולים לש

מתאמצים עם ריצופים מסובכים שבהם מופיעים רווחים קטנים. דבר זה מספק 

ודיוק מתמטיים כמו גם האם הגדרות הזדמנויות לדיונים כיתתיים אודות תקפות 

האם זה באמת ריצוף תקין אם יש לו  מתמטיות הן רק קווים מנחים או חוקים נוקשים.

האם אפשר לבנות מחדש ריצוף כך שהמרווחים נעלמים?  כמה מרווחים קטנים?

בכל  תלמידים רבים מופתעים לגלות שמחומשים משוכללים לא יכולים ליצור ריצוף.

מאחר ומרבית  (.א11איור דרך שבה מנסים להצמיד אותם, מופיעים רווחים )ראו 

ות. התלמידים מתמקדים בצורות הוליסטיות במקום לנתח תכונות, הם ימשיכו לנס

 108הם יזדקקו לעזרה כדי לראות שכל הזוויות של המחומש המשוכלל שוות )

מעלות. מה לגבי סוגים אחרים של מחומשים?  360 -מעלות( ולא יכולות להסתכם ל

 (.ב11איור אם הזוויות הן בדיוק כמו שצריך, ניתן לרצף במחומשים מסוימים )ראו 
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  בקשה מהתלמידים לתאר אחד מהריצופים שלהם כך שתלמיד אחר יכול ליצור אותו

מחדש מבלי לראותו, מהווה פעילות מאתגרת הכוללת שימוש באוצר מילים גיאומטרי 

 כדי לתקשר בצורה מדויקת.

  שלהם. תלמידי כיתה ב לומדים תנו לתלמידים לנתח ולהשוות את הריצופים

. תלמידים מבוגרים יותר לומדים שכל שלריצוף ריבועים יש מבנה מתמטי מדויק

המקביליות, כולל מעוינים ומלבנים ניתנים לריצוף עם אותו מבנה של שורות וטורים. 

ידע זה יכול להעשיר את הבנתם אודות התכונות המשותפות של מרובעים מיוחדים 

 אלה.

 יוצרים מגוון של ריצופים, שאלו אותם איזה מהם הוא הטוב ביותר. זה  כשתלמידים

נראה סובייקטיבי, אך כפי שנראה להלן, טיעונים אסתטיים חשובים לא רק כדי ליצור 

מוטיבציה אצל התלמידים, אלא גם כדי לגלות במה התלמידים מתמקדים. דרך אחת 

בה שופטים את כל הריצופים  לקבוע איזה ריצוף הוא הטוב ביותר היא לקיים תחרות

אם מחלקים שלושה פרסים בכל קטגוריה, לכל ילד מתאפשר  שהתלמידים יצרו.

לזכות בפרס לפחות בקטגורית ריצוף אחת. קטגוריות אסתטיות יכולות לכלול כאלה 

כשחלק מזוויות המחומשים מסתכם 

מעלות, תכונה זו לבדה אינה  360 -ל

 ערבות לכך שריצוף יצליח.
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פופולריות כמו הצבע הטוב ביותר, או הטוב ביותר לריצוף מטבח, כמו גם קטגוריות 

המורכבת ביותר, השימוש הטוב ביותר בצורה, האשלייה  יותר מתמטיות, כגון

מימדית הטובה ביותר, השימוש הטוב ביותר בסימטריה, הכי סימטרי, הכי -התלת

 מפתיע והכי יצירתי.

  תלמידים יכולים ליהנות גם מחקר ריצופים מקצועיים, כמו אלה שנעשו על ידי האומן

יכולים  12איור מו זה המופיע בדיון על ריצופים כ (.M.C. Escherאשר )הולנדי ה

לתת השראה לתלמידים ליצור ריצופים יותר ויותר מורכבים כמו גם לעורר דיאלוג על 

 מה גורם לריצוף להיות יפה.

 

 

 אסתטיקה

מחקר שנערך לאחרונה מצא שמתן תשומת לב לאסתטיקה המתמטית של ילדים הוא חשוב 

(Sinclair, 2006 אסתטיקה היא הכוח המניע .)בפעילויות חקר פתוחות.  והמנחה חקירה

במקרה של ריצופים, ילדים נוטים להתלהב כשהם רואים קישורים לעולם האמיתי, כמו 

במקרה שבו דגם של משושים צהובים מזכיר להם חלת דבש. ילדים גם יגידו שריצופים הם 

בע לא "מגניבים" כשיש להם צבעים מרתקים או מורכבות מהנה. קשרים לעולם האמיתי וצ
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מסייעים לעיתים קרובות לראות תוכן מתמטי חשוב, אבל קריטריונים אחרים כן. מורכבות 

מהנה, למשל, היא תכונה אסתטית מסייעת כי היא מעודדת תלמידים ליצור ריצופים שאינם 

ריצופים כאלה עם מורכבות בינונית כוללים לעיתים ם מידי ואינם מסובכים מידי. פשוטי

הכמות הנכונה של מבנה מתמטי כדי ליצור תובנות מעניינות אודות קרובות בדיוק את 

 מושגים גיאומטריים.

בעוד התלמידים ממשיכים לחקור ולרכוש הכרות עם ריצופים, עליהם להתחיל להקדיש פחות 

תשומת לב לקשרים של העולם האמיתי ולצבע, ויותר תשומת לב למורכבות ולקריטריונים 

אחרים, כגון סימטריה. תלמידים יכולים להתחיל לנתח את מתמטיים אסתטיים חשובים 

מרבית הריצופים הסימטריה בדגמים שלהם על ידי שימוש בקיפול או באמצעים של שיקוף. 

של סימטריה שיקופית ויכולים לכלול גם סימטריה סיבובית ים רבים קוושל התלמידים כוללים 

י לעזור להם לפתח ריצופים (. חלק מהתלמידים ישתמש בסימטריה כד13איור )ראו 

  משלהם.
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קריטריונים אסתטיים אחרים בעלי חשיבות מתמטית שתלמידים ישתמשו בהם לעיתים 

כוללים תקפות )מילוי שלושת התנאים(, ייחודיות )להיות "יצירתיים"(, יחידות, והחלפה 

כל קריטריון אסתטי תורם לחקירה פורה. לדוגמה, מתן ערך  (.ב6איור לסירוגין )ראו 

חדשות נוספות, במקום חזרה פשוטה על אותם חודיות דוחף את התלמידים לתגליות ליי

עם כל ריצוף חדש, תלמידים מרחיבים את הרפרטואר של דגמים אפשריים  דגמים ישנים.

 ומקבלים תובנות חדשות אודות מבנים גיאומטריים אפשריים. 

משה יצר מגוון של ריצופים עם סימטריה שיקופית. כשאתגרו אותו ליצור ריצוף אחר עם 

ריבועים ומשולשים, הוא החליט להיות יצירתי ולנסות אסטרטגיה חדשה. הוא גילה שהוא 

(. סוג זה של ריצוף יכול להוביל לדיון על 14איור יכול ליצור ריצוף עם מבנה רדיאלי )ראו 

 סימטריה סיבובית.

 

מתמטיקאים גם כן מעריכים אסתטיקה בעבודתם. מתמטיקאים רבים טוענים שתוצאות 

מפתיעות וקשרים עשירים הם קריטריונים אסתטיים חשובים. ילדים לא תמיד מעריכים 
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הפתעה וקישוריות בחקירות המתמטיות שלהם, אז המורה צריך להדגים ולעודד קריטריונים 

(, ביקשתי מהתלמידים 15איור )ראו  מפתיעאסתטיים אלה. כשמשה שם לב לריצוף 

האחרים לעצור ולהקשיב לתגלית המפתיעה שלו, וגם הם התחילו להתלהב מהמבנה 

 המתמטי הייחודי.

 

כל הקריטריונים האלה של אסתטיקה עוזרים להנחות את הילדים ליצור ריצופים עשירים 

יבחינו אם תלמידים במבנה המתמטי של הדגמים שהם מגלים. מורים יותר ולהתמקד 

מתרחקים בהדרגה מהתמקדות חסרת תועלת בצבע ובאובייקטים מהעולם האמיתי, לעבר 

התמקדות בקריטריונים מתמטיים אסתטיים עשירים יותר, כגון מורכבות, סימטריה, תקפות, 

 ייחודיות, יחידות, הפתעה וקישורים.

ושגים גיאומטריים כמו גם ריצוף מספק את אחד המחקרים העשירים ביותר האפשריים של מ

נושא בעל עוצמה לחקירה מתמטית פתוחה, תוך עידוד של התנסויות מתמטיות חשובות. 

עבור תלמידים, אסתטיקה מתמטית יכולה להיות כוח מנחה לחקירה מתמטית, בדיוק כפי 

 שהיא עבור מתמטיקאים.
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