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¯ÈÈ†˙Â¯Ê‚Ó†˙ÂÚˆÓ‡·†‰È¯ËÓÈÒ‰†˙‡¯Â‰
חנה לבזמיר
יכולתלנבאאיךתיראההמגזרת,זיהויחוקיות,הבנת
עקרונותמתמטיים,יכולתלתכנןמגזרותבהתאםלעקרונות
והבנותשנרכשו,והכולתוךשימושבשפההמתמטית.
מרביתהמפגשיםעםהמושגים,נעשיםבצורהאינטואיטיבית,
במהלךהעשייה.כמוכןגםהמסקנותשמגיעיםאליהן
נובעותמההתנסויות,ללאהוכחותפורמליות,אםכי,ניתן
עםקבוצותמתאימות,להעמיקולהוכיחמסקנותאלה.
הפעילויותמדורגותומשלבותמעבריםמפעילויותמוחשיות,
הכוללותקיפולינייר,ציור,גזירה,הדבקה,לעיסוקבשרטוט
קוויהשיקוף,סימוןנקודותתואמות,מדידתמרחקיםביניהן,
שאילתשאלות,העלאתהשערות,אימותוהסקתהמסקנות
ועוד.כלאלהמהוויםחלקבלתינפרדמההתנסות.
הפעילויותמתחילותממגזרתעםקושיקוףאחד)בהן
נקבלתמונהבעלתסימטריהשיקופית(,והמשכןבמגזרות
בעלותמספרקווישיקוףמקבילים)בהןנקבלתמונותשל
שיקוףוהזזהלסירוגין(,ובמגזרותבעלותקווישיקוףנחתכים
)בהןנקבלסדרתשיקופיםהיוצריםמגזרתובהתמונת
שיקוףוסיבובלסירוגין(.לכלפעילותמושגיםמתמטיים
הרלוונטייםלה.

הסימטריהמופיעהבשלושצורותבסיסיות:שיקוף,הזזה
וסיבוב.עלפיתכניתהלימודיםשלמשרדהחינוך,נלמד
הנושאבאופןפורמלי,בכיתותאדואמוריםלהקצותלו
22שעותלימוד.בשלבמאוחריותרייעשהשימושבידע
שנצברלצורךזיהויתכונותבמצולעים,בגופיםובהוכחות
גאומטריות.
היופיבסימטריה,מקנהתחושתאיזון,שלימותובריאות
בחי,בצומחבדומם,ובניהאדםיודעיםלנצלתכונהזו
לצורךעיצובהסביבה,בעזרתיכולתםלהביןאתהעקרונות
המתמטייםשמאחוריהיופיועשייתשימושנבוןבהםכדי
להעצימו.
בכנסהשנתיהאחרוןשלהארגוןלקידוםהחינוךהמתמטי
האחרון)אפריל,(2005בחרתילהציגדרךלהוראתהנושא
באמצעותמגזרותנייר,תוךשאנימשלבתאתתחוםהיצירה
והאמנותעםהגאומטריה)דברהמאפשרשיתוףפעולה
עםהמורהלאמנותוחיסכוןבזמןיקר(.
הפעילותבמגזרתהניירמוכרתלכלילדעודמהגן,זוהי
פעילותמהנה,מפתיעהוכלתוצרישבויופי.הגורםהמזמן
לפעילותמסוגזה,יכוללהיותכלחג.עיצובברכותלראש
השנה,קישוטיסוכה,קישוטיםלחנוכה,מסכותלפורים,
מגזרותלחגהשבועותועוד.
מגזרתהניירנמניתעםהענפיםהמענייניםוהיפיםביותר
שלהיצירההעממית.
במשמעותהפשוטהביותרמגזרת,משמעה,יצירהבגזירה.
יצירהזאתאינהחייבתלהיותסימטרית,עםזאת,מרבית
המגזרותמושתתותעלעיקרוןהקיפולוהגזירה,המאפשרים
יצירתסימטריה.
מעברלהפתעהולהנאהמהיופישלהתוצר,הדגשבפעילויות
הואעלעשייה,הסתכלות,ניתוחשלהתוצר,הבנתקשרים,

ברובהעבודותשאנחנומבצעים,אנויוצריםקיפולאחד,
מצייריםצורהמסוימת,גוזריםובכךמכפיליםאותה,מרבית
האנשים,כמרביתהאמנים,יוצריםמגזרותעםקושיקוףאחד.
במגזרותבעלותקושיקוףאחד,באיםלידיביטוישני
מצבים:
א.מצב,שבולתמונתהמקוראיןנקודתשבתעםציר
השיקוף.
ב .מצב ,שבו לתמונת המקור יש נקודת שבת .ברוב
המקרים,כשהתמונההמבוקשתסימטרית,אנומציירים
חציצורה)חציכד,חצילב,חציחנוכיה,חצירימון(ואז,
כשנגזור,נקבלצורהשלמה.
מגזרתהחלזונות)איור,(1מדגימהפעילותאפשריתעל
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מגזרתבעלתקושיקוףאחד)במקרהזה,עםנקודות
שבת(,ניתוחיםדומיםטובשייעשועלהמגזרותשהילדים
יצרו.

ויש,כמובן,מקוםלהשערות,כמו:
ומהקורהכאשראיןלתמונתהמקורנקודותשבת?איזו
תמונהתתקבל?
פעילויותמסוגזהאפשריותכברבכיתותאב.

דוגמה לפעילות 1
A1

במגזרותבהןמועתקתתמונהיותרמפעםאחתאנומדברים
על סדרתשיקופים:סדרת שיקופיםבקוויםמקבילים
וסדרתשיקופיםבקוויםנחתכים.
סדרת מגזרות בקווים מקבילים,מפגישהעםתמונת
שיקוףוהזזהלסירוגין,מגזרותמסוגזה,נדירלמצואבין
מגזרותיהןשלאמנים.
אדגיםבעזרתמגזרתהחלזונותפעילויותאפשריותעל
סדרתמגזרותבקוויםמקבילים.

A
4מ"מ 4מ"מ

נקודת
שבת

B

B1
23מ"מ

23מ"מ

קו
שיקוף

דוגמה לפעילות 2

איור 1

כמהחלזונותבמגזרת?האםהםפוניםלאותוכיוון?
א.שרטטואתקוהשיקוף)קוהסימטריה(עלהמגזרת.
ב.סמנושתינקודותתואמותמשניצדיקוהסימטריה.
ג.מתחוביניהןקו.
ד.מדדואתהמרחקביןשתיהנקודותשסימנתם.
ה.מדדואתהמרחקמשתיהנקודותאלקוהשיקוף.
ו.סמנושתינקודותתואמותאחרות.
ז.חזרועלפעולותהמדידהמסעיףדוה.
מהניתןללמודמהפעילות?איךניתןלהסבירזאת?
ח.החלזונותנושקיםזהלזה.
סמנובצבענקודתהשקה.
מההמרחקשלהמקוהשיקוף?
לנקודהשנמצאתעלקוהשיקוףקוראיםנקודת
שבתהיאיושבתעלקוהשיקוף.
אפשר,כמובן,לקשטאתהחלזונותתוךשמירהעל
עקרונותהסימטריה.

אחרישמקפליםאתרצועתהניירואחרישמציירים
אתתמונתהמקור,אפשרלשאולשאלותהדורשות
חשיבהעלהתוצרעודלפנישגוזרים,כמו:
א .האם לתמונת המקור יש נקודת שבת עם קו
השיקוף?
ב.איךתראההמגזרת,האםנקבלשרשרתשל
תמונותהמקור,אואולינקבלרצועהובהחלונות
בתבניתתמונתהמקור?
קושיקוף5

ו

ד

קושיקוף2

ג

ב

א

איור 2

א .כמהחלזונותבמגזרת?
זהואתתמונתהמקורושרטטואתכלקוויהשיקוף
במגזרת,כמהקווישיקוףשרטטתם?
ב .השלימו:מספרקוויהשיקוףגדול/קטןב...ממספר
החלזונותבמגזרת.
ג .סמנואתהחלזונותבאותיותא,ב..,
ד.האםחילזוןאוחילזוןבמתקבליםזהמזהעלידי
שיקוףאוהזזה?
ה .מהבקשרלחילזוןאוחילזוןג?
ו .איזותמונהנקבלאם"נעלים"אתחילזוןב
וחילזוןד?אואםנעליםאתחילזוןאוחילזוןג?

במהלךהפעילותמדבריםבשפהמתמטית,ומשתמשים
במושגיםכמו:סימטריה,קושיקוף,קוסימטריה,נקודות
תואמות,נקודתשבת.
מחזקיםמיומנויות,כמו:קיפול,גזירה,שרטוט,מדידות
אורך,קישוטתוךהקפדהעלעקרונותהסימטריה.
מסיקיםמסקנות,כמו:
בשיקוףהתמונההופכתכיוון.
לכלנקודהישנקודהתואמתמצידוהשנישלקוהשיקוף.
המרחקמכלנקודהלקוהשיקוף,הואבדיוקמחצית
המרחקשביןשתינקודותתואמות.
≤∞∞∞†˜ÊÁ†¯ÙÒÓ
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קושיקוף1
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מומלץ לשרטט את קווי השיקוף ,לבחון את התמונות
המתקבלות,לסמנןבאותיותא,ב,ג,...ולראותשרימוןב
הנותמונתשיקוףשלרימוןא,ואילורימוןגהנותמונת
סיבוב של רימון א ,וכך הלאה )ראו איור .(4
חשובלתתאתהדעתלהבדלביןתנועתהסיבובלתנועת
ההזזהשהיכרנובסדרתהשיקופיםעםהקוויםהמקבילים
)כמובאיור.(3
סימוןנקודותתואמותשלתמונותסמוכות,חיבורכלאחת
מהןלנקודתהמרכזומדידתהזוויתהמתקבלת)ראואיור
,(4יאפשרוהסקתמסקנהבאשרלגודלהזוויתביןכל
שתינקודותתואמותבתמונתשיקוף.
לפני שגוזרים ,כדאי לעצור ולחשוב :כמה קווי שיקוף
למגזרת?כמהתמונותנקבל?האםלתמונתהמקוריש
נקודותשבת?עלמהעלינולהקפידבעתציורתמונת
המקור,אםאנומעונייניםבמגזרתעםחלונותבתבנית
תמונתהמקור)איור?(5אואםאנומעונייניםבשרשרת
של תמונות המקור כשהן מחוברות זו לזו )איור ?(6

דוגמה לפעילות 3
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קושיקוף5

קושיקוף2

קושיקוף3
A1
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ד
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B

א

איור 3

א.סמנושתינקודותתואמותעלזוגחלזונות)רצוי
שנייםסמוכים(,היוצריםתמונתהזזה)חילזוןא
וחילזוןגאוחילזוןבוחילזון.(...
ב.מדדואתהמרחקביניהן.
ג.סמנועלאותוצמדחלזונותנקודותתואמותאחרות
וחזרועלמשימהב.מהגיליתם?
ד.מדדואתהמרחקביןשניקווישיקוף.האםיש
קשר בין המרחק שבין שתי נקודות תואמות
והמרחקשביןשניקוויהשיקוף?
שאלותנוספותשניתןלשאול:
ה.איזומסקנהניתןלהסיקלגביהקשרביןמספר
קוויהשיקוףומספרהתמונות?
ו.איזומסקנהניתןלהסיקלגביהמרחקביןכלשתי
נקודותתואמותבתמונתהזזה?
ז.במהשונהמסקנהזומהמסקנהשהסקנולגבי
מרחקים בין נקודות תואמות בתמונת שיקוף
למרחקיםבתמונתהזזה?
מגזרותפופולריותאחרות,מושתתותעלעיקרוןהקיפול
בקוויםנחתכים.במקרהזהנקבלסדרת שיקופים בקווים
נחתכים,המפגישיםאותנועםתמונותשלשיקוףוסיבוב
לסירוגין.
אתהניירמקפליםבדרךכללל4חלקיםאול8חלקים,
ענייןשלנוחות.

איור 6

איור 5

אםנבחרלערוךניתוחשלשתיתמונותהמתקבלותזומזו
בסיבוב)איור6אשהואניתוחשלאיור,(6נמדודאת
הזווית בין שני קווי שיקוף סמוכים ,נמדוד את הזווית
המתקבלתביןשתינקודותתואמותבתמונתסיבוב)לדוגמה:
אפרוחאואפרוחג(ונקודתהמרכז,נחזורעלהפעילות
הזועםנקודותאחרותעלאותןשתיתמונות.מהניתן
ללמודעלהקשרביןהזוויתשביןקוויהשיקוףוהזוויתשבין
שתינקודותתואמות.

א.תמונתמקור

אפרוח א

ב.תמונת
שיקוףשלא

קווי שיקוף

˚90

אפרוח ג

נקודת
המרכז

אפרוח ב

A

ג.תמונת
סיבובשלא

˚45

נקודת המרכז
נקודת סיבוב

A1
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שיקוף

איור 4

איור 6א
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אםלתמונתהמקורלאתהיינהנקודותשבתעםקווי
השיקוףמשניהצדדים,נקבלאתתמונתהמקורבתפזורת
ונוכללסדרןבכלדרךשתיראהלנו,כפישנהגהאמןהנרי
מאטיס,אשרחלקמעבודותיוהנןמגזרותשאינןמבוססות
עלעקרונותהסימטריה)קיפוליםוגזירות(,אךברבות
מעבודותיוניתןלזהותאתהעיצוביםמאותןמגזרות,שנוצרו
מתמונותמקורשאיןבהןנקודותשבת,בקוויםמקבילים
אובקוויםנחתכים.
מגזרותניירשלמאטיסניתןלמצואבאתר:

דוגמה לפעילות 4

איור 10

התבוננו באיור :10
מאיזוצורההנדסית"יוצאים"הפרפריםבמחול?
שרטטואתקוויהשיקוףבמגזרת.
מהגודלהזוויתשנוצרתבנקודתהחיתוךשלקווי
השיקוף?
מה תוכלו לומר על כל זוג פרפרים סמוכים?
מהתוכלולומרעלכלזוגפרפריםשאינםסמוכים?
במגזרתרואיםאתהצורהההנדסיתוחלונותבצורת
פרפרים,מההתנאילקבלתמגזרתכזו?נסוליצור
מגזרתדומה.
התבוננו באיור :11
במה דומה מגזרת הפרפרים הורודים למגזרת
הפרפרים האפורים? במה הן שונות?
מההתנאילקבלתמגזרתכזו?
נסוליצורמגזרתדומה.
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אםניצורמרימוניםשהתקבלוממגזרתללאנקודותשבת,
תמונותבעלותסימטריהסיבובית)איור,(7נוכללהתייחס
למושגים,כמו:נקודתמרכזנקודתסיבוב,זוויתסיבוב.
B
B1

איור 11

A1
A

˚72
˚72

סיכום
במאמר זה ,הובאה הצעה ללימוד נושא הסימטריה
באמצעותמגזרותנייר,בליווימספרדוגמאות.הוראהבדרך
זומזמנתמגווןרחבביותרשלפעילויותהשוזרותהנאה,
חדוותיצירה)שלמוריםושלתלמידים(,שיתוףפעולהבין
מוריםלמתמטיקהומוריםלאמנות,חיבורנושאמתמטי
לחייהיוםיוםתוךטיפוחמיומנויותשלגזירה,שרטוט,
מדידתאורכיםומדידתזוויות,שיחושאילתשאלות,העלאת
השערות,הסקתמסקנות,מגווןרחבשלאנליזותבמידת
ההעמקה התואמת את אוכלוסיית היעד ,ושילוב יופי
ואסתטיקהעםהמתמטיקה.

איור 9

נוכל לבצע פעולות ,כמו :שרטוט ,מדידת זוויות.
ולהגיעלהכללות,כמושמירתהכיוון)אושמירתהמגמה(
בתמונתסיבובזוויתהסיבובביןכלשתינקודותתואמות
תמידזהה.
בהשראת האמן הנרי מאטיס ,אפשר לזמן מפגש עם
מגזרותשנותנותתחושהשלתנועה.
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