‡˙¯Á‡†Ì‚†¯˘Ù
˘‰˜ÈËÓ˙Ó‰†˙‡¯Â‰·†¯ÂÓÂ‰·†˘ÂÓÈ
אלכסקופרמן

להומורצורותרבות,אךלכולןמכנהמשותף:הןגורמות
חיוךוצחוק.
אפשרלראותאתההומורכמעשהיצירה,שבונקשרים
רעיונותבצורהבלתישגרתיתומקורית.אלמנטיםאשר
נתפסובמקורםכבלתיקשורים,משתלביםבאופןמוזר
יחד,ופתרונההמפתיעשלהמעשייהגורםלנושמחהועונג
אינטלקטואלי.
שימושבהומורבהוראה,ובהוראתהמתמטיקהבפרט,
עשוי להביא לשיפור ניכר בתהליך הלמידה ולצמצום
המרחקביןהמורהלתלמידיו.בסקריםרביםשנעשובקרב
תלמידים וסטודנטים התברר שהם מציינים ,בין שאר
תכונותיושלהמורההטובבעיניהם,אתהיכולתלהשתמש
בהומורבשיעור.בתחוםהלמידהאפשרלהשתמשבהומור
בצורהמבוקרתומתוכננת,כגורםמקלבהסברמושגים
חדשים.
להומורוליצירתיותישמכנהמשותף:שניהםדורשיםדמיון
מפותחוחשיבהמקורית,לעתיםמפתיעה.
שניהםמציעיםהסתכלותשונהעלעובדותידועות.שילוב
הומורבשיעוריהמתמטיקהעשוילשחרראתהתלמידים
מחשיבהשגרתיתולעודדחשיבהיוצרת.

 .4כמכשיר לשילוב עובדות מתוך ההיסטוריה של
המתמטיקה.
.5כגורםלהגברתיצירתיותאצלתלמידים.

.1שימושבהומורכמכשירלהתמודדות
שלהמורהעםלחציםעצמייםושחיקה
ולשינוי עמדות אצל התלמידים
מוריםרביםרואיםבבעיותהמשמעתאתאחדהקשיים
המרכזייםבעבודתם.
מבחניםקשים,ציוניםנמוכים,קשיילמידהוגורמיםנוספים
עלוליםלהביאתלמידים רביםלמצביתסכולותוקפנות.
למוריםבעליחושהומורישדרךלהתמודדעםתופעות
אלווהםיכוליםולפתחעמדותחיוביותהןכלפיעבודתם
והןכלפיהתלמידים.מורהיכוללהשתמשבהומורכאמצעי
לשחרורלחצים.כאשרהואמאפשרלתלמידיולצחוק!
הואנותןלהם,למעשה,הזדמנותלהשתחררבאופןבלתי
תוקפני ממתח נפשי ומתסכולים שהצטברו.
כדילנטרלהתנהגותתוקפניתשלתלמידים,יכולהמורה
לעתיםלהשתמשבאסטרטגיהשלהפנייתחציההומור
כלפיעצמואוכלפיהמקצוע)"כסחאתעצמךותתחזק.("...
מורהכזהנתפסבדרךכללעל!ידיהתלמידיםכאדם
חברותי,גמישובעלחושהומורמקורי.תלמידיםמפרשים
התנהגותכזאתכעדותלביטחוןעצמיוכמחווהשלרצון
טוב.במצבזהפוחתהצורךשלהתלמידיםלגלותביקורת
כלפיהמורהאוהמקצוע,שהריהמורהכברעשהזאת
בעצמו,ונשאררקלצחוק.
להלןמספרדוגמאותלשימושבהומורעצמיהמכווןכלפי
המקצועוכלפיהמתמטיקאים.

המורהלמתמטיקהיכוללהשתמשבהומורבמספראופנים:
.1כמכשירלהתמודדותועםלחציםעצמייםושחיקה,
ולשינויעמדותאצלהתלמידים.
 .2כמכשיר דיאגנוסטי וכמכשיר ללכידות קבוצתית.
.3כמכשירלשיפוריכולתהריכוזולשיפורהזיכרוןעל!ידי
שימושבמטאפורותובאסוציאציות.
„ÔÓ¯ÙÂ˜†ÒÎÏ‡†¯¢
Æ‰˜ÈËÓ˙Ó‰†˙‡¯Â‰Â†‰˜ÈËÒÈËËÒ†¨‰˜ÈËÓ˙ÓÏ†‰¯ÂÓÂ†È‡˜ÈËÓ˙Ó
Æ‰ÙÈÁ† ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡·Â† ÔÂÈÎË·† ¨ÔÂ„¯Â‚† ˙ÏÏÎÈÓ·† ‰ˆ¯Ó
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מתמטיקאימתבקשלהשיבעלשאלהקשה:
"לרשותךכירייםשלגז,גפרורים,ברזוקומקום.כיצדניתןלהרתיח
מיםבקומקום?"
"זהפשוטמאוד!"משיבהמתמטיקאי".קודםישלהדליקאתהגז,
אחרכךלמלאמיםבקומקוםולבסוףלשיםאתהקומקוםעלהכיריים".
"יפה מאוד ,ומה עושים אם הקומקום כבר מלא ב מים?"
"קודםישלשפוךאתהמיםמןהקומקום",משיבהמתמטיקאי".על–ידי
כךמביאיםאתהבעיההחדשהלתנאיהבעיההקודמת,שאותהאנחנו
כבריודעיםלפתור!"

מהנדס,פיזיקאיומתמטיקאייושביםבקרוןרכבתהחוצהאתהגבול
ביןגרמניהלשוויץ.בחוץהםרואיםשלושפרותשחורותבאמצעהשדה.
"ראו ,רבותיי!" קורא המהנדס" .בשוויץ כל הפרות שחורות!"
"זהלאמדויק",משיבהפיזיקאי".בשוויץישלפחותשלושפרות
שחורות!"
"גםזהלאמדויק",אומרהמתמטיקאי".בשוויץישלפחותשלושפרות
אשרלפחותמצדאחדהןשחורות!"
יוסיאומרבבוקרלאמו":די,אנילאהולךיותרלביתהספר,
הילדיםמרביציםליוהמוריםצוחקיםממני",משיבהלואמו:
"אתההרייודעשזהבלתיאפשרי.אתהבן48ואתה
המנהל"...

שואליםמתמטיקאי":תארלעצמךשאתהיושבבקצהאחדשלהספסל
ובקצה השני יושבת בחורה יפה .כיצד תתקרב אליה?"
משיבהמתמטיקאי":קודםאשבבאמצעהספסל,אחר–כךאחלקאת
החלקהנותרלשניחלקיםשוויםושובאשבבאמצע,וכךאמשיךעד
אין–סוף.ישרקבעיהאחת:לעולםלאאוכללהגיעאליה,כילשם
כךצריךלבצעאיןסוףצעדים".
מהעונהמהנדסעלאותההשאלה?"אחרי6–5צעדיםנהיהכלכך
קרוביםזהלזה,שאוכללפתוריחדעםהבחורהכלבעיהמעשית!"
כידוע,דרךכלשתינקודותאפשרלהעביר
קוישראחד.המתמטיקאיהפולניהמפורסם
הוגושטיינהאוזניסחאקסיומה"חדשה":
"דרךכלשלושנקודותאפשרלהעבירקו
ישרמספיקעבה".
מורהלחשבוןרוצהלהדגיםלתלמידהמתקשה
במקצוע את פעולות החיבור והחיסור:
"בואנניחשאניחייבתלאבאשלך₪1000
והחזרתילו₪900כמהכסףאניעדיין
חייבתלאבאשלך?"
"האםאבאנתןלךחשבונית?שואלהתלמיד.
"מהזהבכללמשנה?"מתרגזתהמורה,
"נניח שלא נתן לי את החשבונית".
"אםכך,אתעדייןחייבתלו"!₪1000

הרוחמעיפהכדורפורחלארץבלתיידועה.לפתערואיםנוסעיהכדורמבעדלענניםדשאירוק
וממש מתחתיהם עומד על הדשא אדם ומתבונן בשלווה בכדור הפורח.
"איפהאנחנו?"צועקיםאליוהנוסעים.
עוברותכמהדקותוהאישאינומשיב.כעבורמספרדקותנוספותהואמשיב":בדיוקמעליי!"
אומר אחד הנוסעים האומללים" :האדם הזה חייב להיות מתמטיקאי משלוש סיבות:
.1תשובתובאהבאיחור.
.2תשובתומדויקתמאוד.
שואליםביולוגשאלהקשה":באמצעהמדברנמצאיםחמישהאריות.כיצדניתןלתפוסאותם?"
.3תשובתולגמרילאשימושית".
משיבהביולוג":ראשיתישלהתקרבבשקטלמקוםואזישלשיםסביבוגדרגבוההבקוטרשל
100מטר".
מהמשיבהמתמטיקאיעלאותההשאלה?
"זהפשוטמאוד!אבנהסביביגדרבקוטר2מטרואחר–כךאבצעאינברסיהביחסלגדר,שהיא
בעצםמעגל,על–ידיכךכלהנקודותשבתוךהמעגלתעבורנהלנקודותמחוץלמעגלולהיפך:כל
הנקודותהחיצוניות)כוללאריות!(תעבורנהלנקודותבתוךהמעגל,כלומר,בתוךהגדר".
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.2שימושבהומורכמכשירדיאגנוסטי
ו כ מ כ ש י ר  ל ל כ י ד ו ת  ק ב ו צ תי ת
הומורשחורנוצרבדרךכללמתוךתסכול,חרדהומצוקה.
לעתיםזהוהומורעצמיהמתארבדרךהומוריסטיתאת
מצבוהאומללשלההומוריסטולעתיםזהוהומורמחתרתי
הנוצראךורקעבורחבריקבוצהמסוימת.הומורכזה
מותחביקורתעלהמצבהקייםבאופןסטיריומנסהעל!ידי
כךלפגועבמקורהסמכות)במערכתפוליטיתזהוהומור
פוליטיהפוגעברשויותהשלטון;בביתהספרזהוהומור
המכווןנגדמוריםוהנהלה(.הומורשחורעוזרלהתמודד
עםפחדיםוחרדותולראותהיבטיםהומוריסטייםבחוויה
טראומטית,ובכךמהווהמנגנוןהגנהיעיל.הומורקבוצתי
מחזקאתלכידותהקבוצהותורםלהעלאתהמורלשל
חבריהקבוצה.
כלקבוצהמצמיחההומורהאופיינילהורקלה,עםבדיחות
פרטיותוסלנגפנימי.
תלמידיםנוהגיםלתת"כינויםיצירתיים"למוריםשונים
ולשים ללעג את ממסד בית הספר .מורה המאפשר
לתלמידיולמתוחביקורתבדרךהומוריסטיתעוזרלהם
להשתחרר מלחצים ומתסכולים .מניתוח ההומור של
התלמידיםיכולהמורהללמודעליחסםללימודיםולמורים,
ועל החרדות והלחצים שנוצרו בתהליך הלמידה.

יוםאחדהודיעובכלאמצעיהתקשורת":סוף!סוף
הצליחו מדענים בפקולטה לרפואה  לגלות
אתהגןהאחראיעלחרדתמבחנים".כדילהמחיש
אתגודלההצלחה,נבחרעל!ידיהמדעניםסטודנט
שסבלמחרדתמבחניםקשהביותר.הסטודנט
עבר טיפול  גנטי והניסוי הצליח מעבר לכל
הציפיות:הסטודנטניגשלכלהמבחנים
ונכשלבכולםללאשוםחרדה!

והנהקטעהומוריסטישמספריםזהלזהמורימתמטיקה
בחדרהמורים.
יוסיכהן,אישעסקיםמצליח,פגשבאירועחברתי
אתהמנהלשלביתהספרבולמדלפנישניםרבות.
"תגידלייוסי",פונהאליוהמנהל",כיצדאתהבוחר
אתהעובדיםשלך?"עונהלויוסי":ישלישיטה
פשוטה.אנישואלאתהמועמדשאלהאחתויחידה:
מיהובנושלאביאךאיננואחי?התשובההיאאני
עצמי,כמובן.אםהמועמדעונהעלשאלתינכוןאני
מקבלאותולעבודה".למחרתמזמיןהמנהלאתסגנו
אלחדרו.
"שמע,ישליבשבילךשאלהמעניינת:מיהובנושל
אביאךאיננואחי?"
"אניאנתחאתהשאלהלעומקואחזורעםהתשובה
בעוד שעה" אומר הסגן ועוזב את החדר.
הואממהראלמרכזהמתמטיקהופונהאליו",ישראל,
ישליבשבילךחידהלוגיתמעניינת:
מיהובנושלאביאךאיננואחי?"
"זהפשוטמאוד,הריזהאניעצמי!"עונההמרכז.
הסגןחוזרלחדרושלהמנהלוקורא":אנייודע,אני
יודע,זהוישראלמרכזהמתמטיקה!"
"אידיוט",עונההמנהל",מהפתאוםישראל?זהו
אישהעסקיםיוסיכהן!"

כאמור ,ההומור מחזק את הקשרים החברתיים בין
התלמידים,יוצרתחושהשללכידות,מעלהאתהמורלשל
הקבוצהבמצבילחץ,ובונהשפהמשותפתשל"בדיחות
ייחודיות"המובנותרקלחבריהקבוצה.
להלןמספרדוגמאותלסוגזהשלהומור.
מורהלמתמטיקהחיברמבחןאמריקאיבהסתברות:
לכלשאלהשתיתשובות,אךרקאחתמהןנכונה.
בזמןהמבחןהבחיןהמורהכיתלמידמסויםמטיל
מטבע פעם אחרי פעם ,בודק את התוצאה
ומסמן מיד את תשובותיו .המורה החליט
להתעלםמןההתנהגותהמוזרהשלהתלמיד
ולאלהגיב.לאחרשהמבחןהסתייםוכל
העבודותנאספו,ראההמורהכיהתלמיד
יושבבפינהומטילאתהמטבע,אךהפעם
בקצבמהירפיכמה!ניגשאליוהמורהושאל":תגיד,
מה אתה עושה ,הרי המבחן כבר הסתיים?"
"אני בודק את התשובות" ,השיב התלמיד.
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ובאסוציאציותהומוריסטיות המשתלבותעםהחומרהנלמד.
הדברמשפיעבאופןחיוביעלהריכוזשלהתלמידים,
מגביראתהמוטיבציהומאפשרהבנהטובהיותרשל
החומרהנלמד.
מטאפורותואסוציאציותהומוריסטיותיוצרותקשריםנוספים
עםתכניםמתמטייםחדשים ,ועל!ידיכךמשפרותאת
הזיכרון.בנוסףלכך,נוצרתבכיתהאווירהנעימהשמעודדת
את התלמידים להשתתף באופן פעיל בשיעור.
להלןמספרדוגמאות.

ביןסטודנטיםהלומדיםלקראתתוארדוקטורלמתמטיקה
פופולרימאודהסיפורהבא ,המתייחסלחשיבותושל
המנחהבהצלחתעבודתהדוקטורט.
יוםאחדנפגשוביערשועלוארנב".ארנב,ארנב",
פנהאליוהשועל",מדועאתהכלכך שמחועליז?"
"נרשמתילתוארשניבמתמטיקה",השיבהארנב.
"ומהנושאהמחקר?",התענייןהשועל.
"איךארנביםאוכליםשועלים".
"שטויות,זהלאיכוללהיות",אמרהשועל.
"בואאתילמנחהשליוהואיסבירלך",ענהלו
הארנב.
השועלוהארנבנכנסולמאורההחשוכהשלהמנחה
וכעבורשעהיצאמשםרקהארנב.
כעבורכמהשבועותפגשהארנבביערזאב.
"ארנב,ארנב",שאלאותוהזאב",מדועאתהכלכך
שמחועליז?"
"נרשמתילתוארדוקטורלמתמטיקה",השיבהארנב.
"ומהנושאהמחקר?"התענייןהזאב.
"איךארנביםאוכליםזאבים".
"שטויות,זהלאיכוללהיות",אמרהזאב.
"בואאתילמנחהשליוהואיסבירלך",ענההארנב.
שניהםנכנסולאותההמאורה.כעבורשעה
יצאמשםהארנב,ואחריואריההמלקק
בתיאבון אתשפתיואחרישסיים
את הארוחה ,וזהו סוף הסיפור.
מהמוסרההשכל?

כידועהנגזרתשלexשווהל.ex
והנהסיפורהומוריסטיהנוגעלעובדהזו.
שניסטודנטיםשלמדוחשבוןדיפרנציאלילאעמדו
בלחץהבחינות,התמוטטוואושפזובביתחוליםלחולי
רוח.יוםאחד,תפסאחדמןהסטודנטיםאתהמספריים
שלהגנןוהתחיללרדוףאחריכולם,ותוךכדיכךצעק:
"אניאגזוראותך!אניאגזוראותך!"
כולםפרטלחברולמקצועברחווהסתתרומפניו.החבר
נעמד,ניצבזקוףמולוואמרבשלווה":אנילאפוחד
ממך,כיאניהפונקציה,exוהגזירהלאעושהליכלום!"
כידוע,המספרהמדומהiמקייםאתהקשרi2= -1
או . -1= ±iבהקשרלזהאפשרלספרלתלמידים
אתהסיפורהבא.
שנימתמטיקאיםנפגשיםבבוקר.
"שמע",אומראחדמהםלשני",חלמתיבלילהחלום
נורא:אניהייתימינוסאחדוישבתימתחתלשורש
הריבועי!"
"איזה חלום נורא! ומה עשית?" שואל חברו.
"צעקתי:אי!ויצאתיהחוצה!"

תלמידניגשבסוףהשיעורלמורהלמתמטיקהואומר":אני
מביןאתכלהחומרממשבמאהאחוזים.רקדבראחד
מטרידאותי:כלשבועאנימשחקב"לוטו"ותמידמפסיד.
איךהדברייתכן?הריישרקשתיאפשרויות:אפשרלזכות
אולהפסיד,כלומר,הסיכוייםהםחצי!חצי.אתהלאחושב
שמרמיםאותי?"
sin x
lim
אותו תלמיד טען שהגבול      n  ∞   nשווה ל!.6
מסיבהפשוטה:מצמצמיםאתה!n
במונה ובמכנה וכתוצאה מכך מקבלים. six :

והנהסיפורשמדגיםבדרךמשעשעתאתהחשיבות
שלסטייתתקן.
תיירהגיעלשפתהנהרופנהלתושבמקומי":מהוהעומק
הממוצעבנהרהזה?"
"150סנטימטרים",ענההתושב.
קפץהתיירלנהרוגילהלהפתעתושהמיםעמוקיםמאוד.
אחרישהצליחבקושילצאתמןהנהר,פנהבכעסלאיש:
"בגללךכמעטטבעתי!"
"אנילאאשם",ענההתושב)שבמקרהאולאבמקרה
היהמתמטיקאי(",מדועלאשאלתמהיסטייתהתקן?".

 .3שימוש בהומור כמכשיר לשיפור
יכולתהריכוזוהזיכרוןשלתלמידים
במהלךהשיעוריםיכולהמורהלהשתמשבמטאפורות
≤∞∞∞†˜ÊÁ†¯ÙÒÓ

∑±

‚≤∞∞∂†ÏÈ¯Ù‡†¨±±†¯ÙÒÓ†ÔÂÈÏÈ

עודקטעהומוריסטיהממחישהפעםאתהמושג
"ממוצעחשבוני".

סיפרהבןהמלומדלבניהשבטעלחוקיהחיבורשל
הווקטורים.בניהשבטהחליטומידליישםידעשימושי
זהבשטח.כדילצודאתהאריהשישבמולם,ירו
האבובנושניחיצים:אחדבכיווןצפוןמזרח,והאחר
בכיווןצפוןמערב,בתקווהשהחץהשקוליפגעבאריה.
סוףהסיפורהואעצוב:האריהטרףאתהבןהמלומד,
וכך הוכח באופן מוחלט שווקטור אינו חץ.

מורהלמתמטיקהשלימדשתיכיתותמקבילותהחליט
להעלותאתהממוצעשלהציוניםבמתמטיקהבשתי
הכיתות.המורההעבירמכיתהאחתלשנייהתלמיד
מסוים,וכתוצאהמכךעלההממוצעבכלאחתמשתי
הכיתות.נסולהסבירכיצדזהאפשרי.

 .4שימוש בהומור כמכשיר לשילוב
עובדותמתוךההיסטוריהשלהמתמטיקה
מתמטיקהנתפשתעל!ידיתלמידיםרביםכמקצועמנוכר
וחסררגשות.רביםמהםחושביםשהתפתחותהמתמטיקה
נעצרההיכןשהואבעברהרחוק.
כאשרתלמידיםפוגשיםאנשימחקרהעוסקיםבמתמטיקה,
לאפעםניתןלשמועאתהשאלה":מה,נשארעודמשהו
שאפשרלחקורולהמציאבמתמטיקה?"
שילובההיסטוריהשלהמתמטיקהבהוראתהמקצועיכול
להפוךאותולמשמעותייותרעבורהתלמידים.חשובללמד
אתהמתמטיקהתוךשילובעובדותהיסטוריותוסיפורים
אנושיים מעניינים ופיקנטיים על הדמויות המפורסמות
שפיתחואתהמתמטיקה.כפישלאנהוגללמדמוסיקה
מבלילהזכירקורותחייםשלמוסיקאיםמפורסמיםשיצרו
אותה,כךקשהלעלותעלהדעתשנלמדמתמטיקהמבלי
להזכירמתמטיקאיםמפורסמיםמהעברהרחוקומההווה.
הדברמקרבאתהמתמטיקהלתלמידיםועושהאותה
למעניינתיותרורלוונטית.

חלקמןהמשפטיםבמתמטיקההםמשפטיקיום.למשל,
המשפטהבאהואמשפטקיום:
"לפונקציה רציפה בקטע סגור יש מקסימום ומינימום
מוחלטים".
משפטיקיוםבדרךכללאינםקונסטרוקטיביים,
כלומר,הםאינםמתאריםאתהאלגוריתםלמציאת
הפתרון.חלקמהסטודנטיםאינםמביניםמהוהטעם
במשפטיהקיוםאםהםאינםקונסטרוקטיביים.
אפשרלהמחישאתחשיבותםשלמשפטיקיוםבאמצעות
הסיפורהבא.
"תארולעצמכםשאנימבקשמכםלקוםברגעזה
וללכתלחפשמתחתלבנייןמטבעותזהב.קרובלוודאי
שאףאחדמכםלאילךלחפשאתהאוצר.כעת,
תארולעצמכםכיקיימתהוכחהכיהזהב,אמנם,
נמצאמתחתלבניין,רקלאידועאיפה.האםגם
הפעםתישארובמקום?"
מושגהווקטורמתקשראצלמרביתהתלמידיםעם
חץ.ניתןלהמחישאתהעובדהשמושגהווקטוררחב
מאוד והחץ הוא רק המחשה גיאומטרית שלו,
באמצעותהסיפורהבא.

על פרידריך גאוס ) ,(1855!1777אחד משלושת
המתמטיקאיםהגדוליםבכלהזמנים,ניתןלספראתהסיפור
הבא,הקשורלסדרהחשבונית.כשהיהגאוסבן,10המורה
למתמטיקההציגבפניכיתתואתהשאלההבאה:ישלחשב
אתהסכוםשלכלהמספריםהטבעייםמ!1עד.100
המורה,שרצהלנוחמעט,ציפהשתלמידיויהיועסוקים
בשאלהזועדסוףהשיעור.לתדהמתו,כעבורכמהשניות
מסרלוגאוסהצעיראתהתשובההנכונה.5050:וזההיה
הפתרוןשלגאוס:
נסמןs=1+2+3+...98+99+100 :
אםנרשוםכעתאתכלהמספריםעודהפעםאך
בסדרההפוךונחברנקבלs=100+99+98+...+3+2+1:
נחבראתשניהסכומים:
)2s=(1+100)+(2+99)+(3+98)+...(99+2)+(100+1
זאתאומרת,2s=101x100ומכאןנקבלש!.s=5050

מנהיגשבטהחליטלשלוחאתבנוהיחידללמוד
באוניברסיטהבאוקספורד.
אחרי מספר שנים חזר בנו המלומד לאפריקה.
"ספרלנומהלמדת",אמרהאב.
"למדתימתמטיקה",השיבהצעיר.
"על מה בדיוק למדת?" חקר אותו האב.
"למדתיעלוקטורים.זהבעצםחצים".
"מה?"קראהאב".עלחציםאנייודעהמון
דברים,בייחודעלחציםמורעלים!ספר
לנו ,בני ,דברים שימושיים על חצים".
≤∞∞∞†˜ÊÁ†¯ÙÒÓ
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המתמטיקאי הגרמני המפורסם קרל ווירשטרס
),(1897!1815נהגלומרלסטודנטיםשלושמתמטיקאי
שאין בו שמץ מהמשורר ,לעולם לא יהא מתמטיקאי
מושלם.

הדףהוכחהלמשפטחדש,אךבשלבמאוחריותר
החליטשההוכחהשגויהוהשליךאתהדףלפח
אשפה.בערבחזרלביתהישןושםגילהשכלהחפצים
והרהיטיםנעלמו.הואראהילדקטןבקרבתהבית,
קראלו,ואמר":ילד,האםאתהיכוללהגידלילאן
משפחתווינרנסעה?"
"כן ,אבא ",אמר הילד הקטן" ,אמא שלחה אותי
להראות לך את הדרך לבית החדש שלנו".

סטפןבנך),(1945!1892מגדוליהמתמטיקאיםהפולנים,
נהגלומרשמתמטיקאיטוברואהאנלוגיותביןמשפטים
שונים,אךמתמטיקאידגולרואהאנלוגיותביןאנלוגיות.

בהוכחותרבותמשתמשיםמתמטיקאיםבשיקולי
סימטרייה.מספריםשווינרהגיעפעםלהרצאהעם
שרוך אחד קשור ואחד פתוח .כאשר אחד
מהסטודנטיםהעירלועלכך,השיבלוווינרבחיוך
"נכון,קשרתיבבוקררקשרוךאחד,חשבתישהשרוך
השני יהיה קשור מטעמי הסימטריה " ...

דודהילברט),(1943!1862מגדוליהמתמטיקאיםשל
סוףהמאהה!19ותחילתהמאהה!,20נזכרפעםבאחד
מתלמידיו:היהלופחותמדידמיוןופחותמדייצירתיות,
ולכןהואלאהפךלמתמטיקאי,אלאלמשוררמפורסם.

סטניסלבאולם,מתמטיקאימקוריובעלחושהומור
עוקצני,שתרםתרומהמשמעותיתלפיתוחפצצתהמימן
האמריקאית,טעןשמתמטיקאיהפותרתרגיללידהלוח
חושבשהתוצאההיאAכאשרבעצםהיא,Bרושםעל
הלוחCשנראהכמו.D
בהזדמנות אחרת ניסח אולם משפט לוקאלי על
מתמטיקאים:לכלמתמטיקאיקיימתסביבהמספיקקטנה
שבהיהיההגאוןהגדולביותר.

פאולארדש),(1996!1913אחדמהמתמטיקאיםהידועים
ביותר במאה העשרים ,כתב" :אינני מוסמך לומר אם
אלוהיםקיים,אךאניתמידאומרשלאלוהיםישספר
המכיל את ההוכחות הטובות ביותר לכל המשפטים
המתמטיים ,הוכחות שהן אלגנטיות ומושלמות".

המתמטיקאיהדגולנורברטווינר)(1964!1894היה
מקורלאאכזבלסיפורי"המתמטיקאיהמפוזר",שגםאם
מרביתםאינםנכונים,הםמשעשעיםביותר.הנהמספר
דוגמאות.

.5שימושבהומורלהגברת
יצירתיות אצל תלמידים
יצירתיותהיאהיכולתלראותדבריםבצורהלאשגרתית.
מרקטוויןכתב":השנינותהינהזיווגפתאומיביןרעיונות
אשרלפניאיחודםנתפשיםכחסריכלקשרביניהם".אם
כן,קייםדמיוןביןהחשיבההיצירתיתוההומור,בשניהם
יש אלמנטים של חשיבה מסתעפת ובלתי שגרתית.
נראהכישילובההומורבשיעוריהמתמטיקהכאמצעי
להמחשהולהסברתמושגיםחדשיםעשוי לפתחאצל
תלמידיםיצירתיותופתיחותולשחררםמחשיבהשגרתית.

יוםאחדצעדווינרלאורךשבילארוךבקמפוסשל
,M.I.Tכשעצראותואחדמהסטודנטיםושאלאותו
שאלהמתמטיתמרתקת.ווינרהשיבעלהשאלה
בפירוטרב.לאחרשהסטודנטהודהלו,אמרווינר:
דרךאגב,באיזהכיווןהלכתיכשפגשתיאותך?כי
אםהלכתימכאןישר,פירושהדברשכבראכלתי
היוםארוחתצהריים.אםהלכתיבכיווןההפוך,אני
צריךעכשיוללכתלאכול.

ריצ'רדפיינמן),(1988!1918חתןפרסנובללפיסיקה
ומגדולי הפיסיקאים התיאורטיים בעולם ,היה ידוע גם
כמרצהמעולהשאהבלשבץבהרצאותיוקטעיהומור
וסיפוריםמרתקיםעםמוסרהשכל.הנהאחדמהםהידוע
כ"פולחן המטען") .אני תמיד מספר את הסיפור הזה
לסטודנטיםשליכדוגמהכיצדאסורללמודמתמטיקה(.

הסיפורהמשעשעביותראודותווינרהואכיצדהוא
עברדירה.כשיצאלעבודהבבוקר,אמרהלואשתו
שלאיחזורלביתהישןבערב,ורשמהלואתהכתובת
החדשהעלדףנייר.ווינררשםבמהלךהיוםעלאותו
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באייהאוקיינוסהשקטקייםדברהנקראפולחןמטען.
במלחמתהעולםהשנייה,תושביהאייםראולעתים
קרובותמטוסיםנוחתיםעםהמוןסחורותומוצרים,
והםרצומאודש"פלא"כזהיקרהגםלהם.לשםכך
הםבנולעצמם,אחרישהמלחמההסתיימה,כעין
מסלולים,הדליקומדורותמשניצדיה"מסלולים",
ולידםבנובקתתעץוהושיבובהבן!אדם,עםשתי
חתיכותעץעלהראששלושנראותכמואוזניות,
ולידוחתיכתבמבוקארוכההמזדקרתהחוצהכמו
אנטנה.האישהזההיהה"פקח",והאנשיםישבווחיכו
שהמטוסיםינחתו.הםעשוהכולכמושצריך,אבל
זה לא עבד ,שום מטוס לא נחת .למה?
הםמילאואחרכלהעקרונותוהמתכוניםהחיצוניים,
אבלבעצםלאהבינואתמשמעותהדבריםוהחמיצו
אתהעיקר.

בנושלחושםהתקשהבלימודיהחשבוןולשםחישוב
נעזרבאצבעותיו.
אמרלואביו:נסהלחשבבראשךולאבאצבעותיך.
ענה הבן :אבל אבא ,יש לי רק ראש אחד...
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דוגמהלפתרון
)ישהרבהמאדפתרונותאפשריים(.

האישהבת,88ישלה11ילדים44,נכדים
ו!33נינים.
אתבנההבכורילדהבגיל22ואתהצעיר
בגיל.44
גיליילדיה,56,58,61,63,66:
.44 ,47 ,50 ,51 ,53 ,56

"בשיבהטובה"
אישהאחתשהגיעהלשיבהטובההציגהחידהלחברותיה:
גיליהואכפולהשל.11
מספרילדייהואכפולהשל.11
מספרנכדייהואכפולהשל.11
מספרנינייהואכפולהשל.11
מספרצאצאיי)ילדיי,נכדייוניניי(שווהלשנות!חיי.
אתילדיהבכורילדתיכשגיליהיהכפולהשל.11
גםאתילדיהצעירביותרילדתיכשגיליהיהכפולה
של.11
סכום הגילים של ילדיי הוא כפולה של .11
כמהילדים,כמהנכדים,וכמהניניםלאישה?
מהגילילדיהשלהאישה?
האםישיותרמאפשרותאחתלפתרון?

סכום הגילים של כולם הוא
,605כפולהשל11

±±

ÆÆÆ±±†ÔÓÈÒ·†„ÂÚÂ

‚≤∞∞∂†ÏÈ¯Ù‡†¨±±†¯ÙÒÓ†ÔÂÈÏÈ

