פינה דידקטית

פלינדרומים :אתגר
לתלמידי כיתה ד׳ ,וגם
לפרופסורים במתמטיקה
מאי יצחק

סטודנטית להוראה במסלול
מתמטיקה יסודי ,מכללת לוינסקי

דר׳ אנטולי קורופטוב
מרצה במכללת לוינסקי
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ָּפלינדרומים :אתגר לתלמידי כיתה ד' ,וגם לפרופסורים במתמטיקה
מאי יצחק ,אנטולי קורופטוב
המאמר נפתח בהסבר קצר  -מהו פלינדרום ,ומהו
פלינדרום במתמטיקה.
בגוף המאמר ניתן למצוא שני חלקים מרכזיים .בחלק
הראשון מוצגות ,מספר שאלות מרתקות בנושא
פלינדרום ,פתרונן ,וכן  -אפילו "קסם" פלינדרומי .בחלק
השני ,מוצג תיעוד של שיעור קצר שנערך בקרב תלמידי
כיתות ד' בנושא פלינדרום במתמטיקה .התיעוד ישקף
כיצד התלמידים התמודדו בעצמם עם אחת השאלות
המוצגות בחלקו הראשון של המאמר ,ויכלול תיעוד בכתב
של דרך הפתרון של שני תלמידים .במהלך חלק זה ,נדון
מעט על דרך הפתרון של התלמידים ,נתבונן בנושא
בעיניים של תלמיד בכיתה ד' ,וננסה להבין איך תלמידים
בגיל זה מגיבים לשאלות הסוטות מעט מהחומר הלימודי
הרגיל שלהם.
מילות מפתח :פלינדרום במתמטיקה ,שאלות אתגריות ,כיתה ד'.

פלינדרום הוא רצף של סמלים הנקרא באופן זהה
מההתחלה לסוף ומהסוף להתחלה .להלן דוגמאות
למילים שהן פלינדרומים :שמש ,אבא ,מכיתותיכם ,ויש
גם משפטים פלינדרומיים ,לדוגמה :רבי אברהם אבן
"א ִביֵ ,אל ַחי ִש ְׁמָך ,לָ ָמּה ֶמלֶ ְך ָמ ִש ַׁיח ֹלא
עזרא נשאלָ :
יָ בֹא"? והוא ענה"ְ :דּעּו ֵמ ֲא ִביכֶ ם כִ ּי ֹלא ּבֹוׁש ֱאבֹושׁ ,שּוב
מֹועד!" (אבן עזרא.)2011 ,
ָאׁשּוב ֲאלֵ יכֶ ם כִ ּי ָבא ֵ
גם במתמטיקה יש פלינדרומים  -מספר פלינדרומי הוא
מספר טבעי שלא משתנה בין אם קוראים אותו משמאל
לימין ,ובין אם קוראים אותו מימין לשמאל ,לדוגמה,55 :
.707 ,12321 ,121
יש שאלות מעניינות במתמטיקה העוסקות בפלינדרומים
(כץ .)2005 ,השאלות האלה ברובן קלות להבנה ,אך דרכי
הפתרון שלהן מורכבות ומאתגרות.

מבחר שאלות עם פלינדרומים
 .1האם הסכום של מספר ו"היפוכו" הוא פלינדרום?
נבחר מספר כלשהו ,לדוגמה  ,1,231ונחבר אותו עם

"היפוכו"  - 1,321האם הסכום שיתקבל הוא פלינדרום?
נחבר ונבדוק .1,231+1,321 = 2,552 :הסכום שהתקבל,
 2,552הוא אכן פלינדרום.
האם עבור כל מספר שנבחר ,הסכום שלו ושל היפוכו
יהיה פלינדרום?
נדמיין תרגיל חיבור של מספר והיפוכו כתרגיל חיבור
שכתוב במאונך .נקרא לכל זוג של ספרות שמחברים
בתרגיל "ספרות מתאימות" (למשל ,הספרה הראשונה
והספרה האחרונה) .נתייחס לשני מקרים.
 .אתרגילים שאין בהם המרה:
אם הסכום של כל שתי ספרות "מתאימות" במספר
שבחרנו קטן מ ,10-הרי שיתקבל תרגיל חיבור שאין
בו המרות .לדוגמה ,אם נחבר את המספר  6,542ואת
המספר ההפוך לו  2,456יתקבל תרגיל חיבור בלי
המרה  -הסכום של הספרות המתאימות  6ו 2 -שווה
לסכום של  2ו ,6 -ולכן בקצוות של התוצאה תהיה
הספרה  .8מכיוון שאין המרה ,גם הספרה השנייה
משני הכיוונים תהיה זהה ( )4+5=5+4=9ולכן הסכום
המתקבל הוא פלינדרום:
6,542
+
2,456
8,998
כלומר ,כאשר מחיבור מספר עם המספר ההפוך לו
מתקבל תרגיל ללא המרה (כלומר הסכום של כל זוג של
ספרות מתאימות קטן מ ,)10 -תמיד יתקבל פלינדרום.
המסקנה הזאת תקפה גם אם נבחר מספר שמספר
הספרות שלו הוא אי-זוגי .כאן התנאי של חיבור ללא
המרות קובע שהספרה האמצעית (שהיא "מתאימה"
לעצמה) קטנה מ.5 -
 .בתרגילים שיש בהם המרה:
נתחיל מדוגמה:
1,562
+
2,651
4,213
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הסכום שהתקבל מחיבור המספר  1,562עם היפוכו
אינו פלינדרום .האם ייתכן שבתרגיל שיש בו המרה,
הסכום בכל זאת יהיה פלינדרום?
תחילה נבדוק מקרים שבהם מספר הספרות של
המספר הוא זוגי.
נניח שיש בידינו מספר בעל מספר זוגי של ספרות,
וכשמחברים אותו עם היפוכו ,מתקבל פלינדרום
עם המרה .תחילה נשים לב שחייבת להיות המרה
בחיבור הספרה הראשונה (אחדות) והאחרונה .את
זאת נסביר באמצעות דוגמה מייצגת שלא נותנת
פלינדרום ,ונברר מה "השתבש".
43532612
+
21623534
65156146
בדוגמה ,שתי הספרות הראשונות ושתי הספרות
האחרונות לא גורמות להמרה ,אבל בגלל ההמרה של
 ,5+6הספרה הרביעית מימין בסכום היא  2+3( 6עם
המרה) ,והספרה החמישית היא  3+2( 5ללא המרה).
אם כן ,ניתן להניח שהסכום הפלינדרומי שלנו כולל
מספר אי-זוגי של ספרות ,כתוצאה מההמרה בפעולת
החיבור האחרונה .נטען שבסכום (הפלינדרום) – הספרה
האחרונה (אחדות) והראשונה – שתיהן חייבות להיות .1
מדוע? הספרה השמאלית ביותר בסכום מתקבלת על-
ידי המרה .הסכום הגדול ביותר שיכול להתקבל מחיבור
של שתי ספרות הוא  ,)9+9( 18ובמידה והייתה המרה
בשלב הקודם ,אז הסכום הגדול ביותר האפשרי הוא .19
אם כך ,הסכום שיתקבל ינוע בין  10ל( 19 -בכל מקרה
פחות מ ,)20 -והספרה שמתקבלת כתוצאה מההמרה
היא קטנה מ( 2 -כלומר  .)1מכאן ניתן להסיק ,שעל
מנת שהסכום יהיה פלינדרום ,גם ספרת היחידות שלו
צריכה להיות  .1לכן ,הסכום של שתי הספרות שבקצוות
 הספרה הראשונה והספרה האחרונה במספר צריךלהיות  11כיוון ש 11-הוא המספר היחיד בין  10ל19-
שמסתיים בספרה .1
ואכן ,הפלינדרום התלת-ספרתי היחיד שמתקבל
כתוצאה מחיבור של מספר דו-ספרתי עם היפוכו הוא
( 121למשל  ,47+74או .)29+92
ומה בנוגע לסכומי הספרות שבאמצע המספר?
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נניח ששתי הספרות השמאליות ביותר בסכום הן 12
(כמו בדוגמה של  .)121זאת כיוון שסכום הספרה
הראשונה והאחרונה ,כאמור ,הינו  ,11ואחרי ההמרה
נקבל  ,12כמודגם להלן.
6xx5
+
5xx6
12xx1
כיוון שכך ,הרי שאנו צריכים שסכום "הקצוות" של
הספרות האמצעיות (בדוגמה – הספרה השלישית
והרביעית) ,כולל ההמרה מהמקום הקודם ,יהיה
גם כן  ,12כלומר ,סכום הספרה השנייה מההתחלה
והספרה השנייה מהסוף גם כן ייצא  .11שיקול דומה
יוביל אותנו לאותה המסקנה לגבי כל הזוגות של
ספרות מתאימות .לסיכום ,כאשר מספר הספרות
הוא זוגי ויש המרה בחיבור ,הסכום הוא פלינדרום,
בדיוק באותם מקרים שבהם סכום כל זוג של ספרות
מתאימות הוא  ,11והסכום יכיל את הספרה  1במקום
הראשון ובמקום האחרון ,וכל שאר הספרות יהיו .2
לדוגמה:
5,386
+
6,835
12,221
נבדוק כעת מקרים שבהם מספר הספרות של
המספר הוא אי-זוגי.
משיקולים דומים לאלה שהובאו קודם ,הסכום
הפלינדרומי חייב להכיל ספרה אחת יותר
מהמחוברים ,כלומר ,חייבת להיות המרה בפעולת
החיבור האחרונה .גם כאן ,הספרה השמאלית בסכום
חייבת להיות ( 1כתוצאה מהמרה) ,ולכן הסכום של
הספרות במקום הראשון מההתחלה ומהסוף חייב
להיות  .11אבל במקרה של מספר ספרות אי-זוגי
המצב קצת שונה.
אם ,כמו במקרה של מספר ספרות זוגי ,סכום של
כל זוג ספרות מתאימות יהיה  .11במקרה כזה ,מה
תהיה הספרה האמצעית (שהיא מתאימה לעצמה)?
נתבונן בדוגמה:
24x79
+
97x42
12xx21

בדיקה פשוטה מראה שנקבל פלינדרום רק אם
הספרה האמצעית במחוברים היא  .0במקרה זה
הספרות האמצעיות בפלינדרום הן .1
לסיכום ,כאשר מספר הספרות הוא אי-זוגי אנו צריכים
את כל התנאים שדרשנו במספר ספרות זוגי (שסכום
הספרות המתאימות הוא  )11ושהספרה האמצעית
של המחוברים תהיה .0
53,086
+
68,035
121,121
 .גמקרים נוספים בהם מתקבל פלינדרום מחיבור
מספר והיפוכו:
הנה עוד סוג אחד של מספר בעל מספר ספרות אי-
זוגי ,שהסכום עם היפוכו נותן פלינדרום .מספרים
כאלה מתקבלים על-ידי הוספה של זוגות של אפסים
באמצע מספרים מהסוג הקודם .לדוגמה ,אפשר
להוסיף שני זוגות של אפסים לדוגמה הקודמת:
530000086
+
680000035
1210000121
לסיכום:
מצאנו שלושה מקרים בהם מתקבל פלינדרום
כשמחברים מספר והיפוכו:
•מספר בו כל הזוגות של הספרות המתאימות -
סכומם קטן מ.10 -
•מספר בעל מספר זוגי של ספרות ,שסכום כל זוג
ספרות מתאימות הוא .11
•מספר בעל מספר אי-זוגי של ספרות ,כאשר
 2k-1הספרות האמצעיות הן ( 0עבור איזשהו k
טבעי) ,ועבור כל שאר הספרות ,סכום כל זוג של
ספרות מתאימות הוא .11
מעניין האם יש מקרים נוספים? כנראה שכן .הנה
הדוגמאות שלא שייכות למקרים הנ"ל:
8003
+
3008
11011

או
505000606
+
606000505
1111001111
אנו מזמינים את הקוראים להמשיך לחקור נושא מעניין
זה.
 .2תהליך מתמשך של יצירת פלינדרום
כפי שראינו קודם ,לא כל מספר והיפוכו יוצרים סכום
שהוא פלינדרום ,לדוגמה ,96+69=165 :הסכום  165אינו
פלינדרום; ננסה להפעיל את התהליך (מציאת סכום של
מספר ו"היפוכו") שוב ושוב על הסכומים שמתקבלים –
ונבדוק האם באחד השלבים נקבל תוצאה פלינדרומית.
נמשיך עם הדוגמה שהוצגה לעיל (המספר :)96
96 + 69 = 165
165 + 561 = 726
726 + 627 = 1353
1353 + 3531 = 4884
עבור המספר  - 96בשלב הרביעי התקבל פלינדרום.
האם עבור כל מספר טבעי שנבחר בשלב כלשהו יתקבל
פלינדרום?
התשובה אינה ידועה; קיימים מספרים שעבורם לא
מתקבל פלינדרום גם לאחר מיליוני חזרות של התהליך.
דוגמה למספר כזה ,הוא המספר  - 196התהליך התבצע
עד שהתקבל מספר בעל יותר מ 400-מיליון ספרות
ועדיין לא התקבל פלינדרום .המספר הזה חשוד כמספר
"ליישרל" ( ,)Lychrelכלומר ,כמספר שעבורו לא מתקבל
פלינדרום .קיימת קהילה שלמה של אוהבי מתמטיקה
שעוסקת במספרים כאלה.
 .3האם מספר פלינדרומי ארבע-ספרתי מתחלק
ב?11-
כדי להוכיח שכל מספר פלינדרומי ארבע-ספרתי מתחלק
ב ,11 -נכתוב מספר כזה באמצעות האותיות.XYYX :
נייצג את ערכו של המספר בעזרת תרגיל חיבור:
)- 1,000 x +100 Y+10 Y+ x = 1,001 x +110 Y= 11(91 x +10 Y
הראנו שניתן להציג כל מספר פלינדרומי ארבע-ספרתי
כתרגיל כפל של מספר שלם ( )91x+10Yב.11-
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כלומר ,הוכחנו שכל מספר פלינדרומי ארבע-ספרתי
מתחלק ב.11 -
לא קשה להראות כי פלינדרום באורך זוגי כלשהו מתחלק
ב.11 -
 .4תרגיל חיבור פלינדרומי
תרגיל חיבור פלינדרומי הוא תרגיל חיבור ,שאם הופכים
את סדר הספרות של כל אחד מהמחוברים בתרגיל
התוצאה אינה משתנה .הנה כמה דוגמאות לתרגילי
חיבור פלינדרומיים:
.864+579 = 468+975 ,631+227 = 136+722 ,34+65 = 43+56
מתי תרגיל חיבור הוא פלינדרומי ומדוע? נניח כי לשני
המחוברים יש אותו מספר של ספרות ,וסכום הספרות
של הספרה הראשונה של כל אחד מהמחוברים בתרגיל,
זהה לסכום הספרות של הספרה האחרונה של כל
אחד מהמחוברים בתרגיל ,וסכום הספרות של הספרה
האחת לפני האחרונה שווה לסכום הספרות של הספרה
השנייה ,וכן הלאה .בתרגילים כאלה כאשר הופכים את
סדר הספרות של שני המחוברים ,המספר הכולל של
היחידות נשמר ,כך גם מספר העשרות נשמר ,ומספר
המאות נשמר ,וכן הלאה.
 .5קסם ה198 -
בוחרים מספר תלת-ספרתי שספרת העשרות שלו
קטנה ב 1 -מספרת המאות ,וספרת היחידות שלו קטנה
ב 1 -מספרת העשרות .מחסרים מהמספר שנבחר את
"היפוכו" ותמיד מתקבלת אותה התוצאה – .198
לדוגמה:
321
123
198
הסבר ה"קסם" :ספרת המאות של המספר שנבחר
תהיה תמיד גדולה ב 2 -מספרת היחידות שלו ,ולכן ספרת
היחידות של המחוסר תהיה תמיד קטנה ב 2 -מספרת
היחידות של המחסר ,ולכן בחיסור היחידות תהיה המרה.
ללא המרה ,תוצאת החיסור של היחידות תהיה (,)-2
וכאשר נמיר עשרת ,התוצאה של חיסור היחידות תהיה
 ,8כי  .10+)-2(=8ספרת העשרות של המחסר וספרת
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העשרות של המחוסר הן שוות ,אבל מכיוון שהמרנו
עשרת אחת מהעשרות של המחוסר ,תוצאת החיסור
ללא המרה נוספת תהיה ( .)-1כעת נבצע המרה
מספרת המאות ,ולכן התוצאה של חיסור העשרות תהיה
 ,9כי  .10+)-1(=9ספרת המאות של המחוסר תהיה תמיד
גדולה ב 2 -מספרת המאות של המחסר ,אך בגלל
שהמרנו מאה אחת ,תוצאת החיסור של המאות תהיה .1
האם תוכלו להכליל את הקסם להפרש של מספרים
בעלי מספר גדול יותר של ספרות?

שיעור פלינדרומי
שוחחנו עם תלמידי כיתה ד' מבית ספר במרכז הארץ על
פלינדרומים :מהו פלינדרום? מהן מילים פלינדרומיות?
ומהם פלינדרומים במתמטיקה.
בשלב הראשון אפשרנו לתלמידים "לשחק" מעט עם
המספרים הפלינדרומים ,להכיר אותם ולהתרשם מהם.
תחילה ,התלמידים ניסו למצוא מספרים פלינדרומים
עם מספר ספרות זוגי ,ולאחר מכן עם מספר ספרות
אי-זוגי .לאחר מכן ,התלמידים ניסו לנסח הכללות לגבי
מספרים פלינדרומים בעלי מספר ספרות זוגי ,ולגבי
מספרים פלינדרומים בעלי מספר ספרות אי-זוגי .בנוסף,
התלמידים התנסו בפתרון תרגילי חיבור ,חיסור ,כפל
וחילוק עם מספרים פלינדרומים ,ובדקו מה הם קיבלו -
האם התוצאה היא פלינדרום?
בשלב הבא ,שאלנו את התלמידים" :מה יקרה כאשר
נבחר מספר כלשהו ,למשל  ,1231נכתוב את היפוכו
 1321ונחבר אותם ,האם תמיד הסכום שיתקבל יהיה
פלינדרום? ואם לא ,באילו מקרים ,לדעתכם ,יתקבל
פלינדרום ומדוע?"
כל תלמיד קיבל דף לבן שבו תיעד את מחשבותיו ,את
רעיונותיו ואת החישובים שעשה תוך כדי התמודדותו
עם השאלה .לאחר ניסיונות רבים של חיבור מספר עם
היפוכו התלמידים הגיעו לכמה מסקנות מרתקות.

להלן עבודות של שני תלמידים:
תלמיד א׳:

תלמיד ב׳:
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ניתן לראות כי תלמיד א הגיע למסקנה שהסכום
שמתקבל הוא פלינדרום כאשר הספרות של המספר
הן מ 1-עד  ,4אך לא הצליח להסביר מדוע זה כך .חלק
מהתלמידים ,כמו תלמיד ב ,הסבירו שבמקרה כזה הסכום
הוא פלינדרום מכיוון שאין צורך ב"הלוואה" ,כיוון שהסכום
של כל שתי ספרות שנמצאות באותו טור אינו גדול מ-
 .9תלמידים נוספים שיערו שכאשר בוחרים מספר
פלינדרומי קטן מ ,500 -ומחברים אותו עם היפוכו ,תמיד
מתקבל מספר פלינדרומי .בדפי התיעוד של התלמידים
ניתן לראות שהם הגיעו לתוצרים ברמות שונות  -החל
מאוסף של דוגמאות המפוזרות על הדף ,ועד תלמידים
שהגיעו להכללות .המשותף לכלל התלמידים היה שהם
פתרו מגוון תרגילים ,ולא ביססו את ההשערות שלהם
על סמך תרגיל אחד או שניים בלבד .במהלך העבודה
של תלמיד ב ראינו שהוא סימן  Xלצד כל תרגיל חיבור
שסכומו אינו פלינדרום .לאחר מכן ,הוא התבונן בתרגילים
שהסכום שהתקבל בהם הוא פלינדרום וניסה למצוא
מכנה משותף לכולם ולנסח הכללה .הוא כתב את
מסקנתו ,וניסה לאמת אותה באמצעות תרגיל נוסף
שמתאים לתנאים ליצירת סכום פלינדרומי ,כפי שכתב
במסקנתו  -וראה כי הוא אכן הצליח .ניתן היה לראות
אצל תלמיד זה ניצנים של עבודת מחקר קטנה.
חשוב לציין שלא ניגשנו אל התלמידים בזמן שהם עבדו
על המשימה ,ואפשרנו להם להתמודד איתה בעזרת
התייעצות עם חברים בלבד .התלמידים נהנו מהמשימה,
ויצאו מעט מהשגרה של שיעורי החשבון .בסוף השיעור
הם הביעו רצון להמשיך בחקירת הנושא ולנסות למצוא
הכללות נוספות .אין לנו ספק שבמידה והיה להם יותר
זמן הם היו מגיעים לעוד תובנות מעניינות .בפעם הבאה
כדאי להרחיב את הדיון ולבקש מהתלמידים להתייחס
למספר הספרות של המספר שהם בוחרים ולתכונות
נוספות שלו.

סיכום
במתמטיקה יש יופי רב ,יש יופי בהוכחות ויש יופי
בהכללות אולם לדעתנו ,הדבר היפה ביותר במתמטיקה
הוא שיש בה תחומים שיכולים להיות רלוונטיים ומעניינים
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בכל גיל ,ללא יוצא מן הכלל.
רבים חושבים שהיכולת להתמודד עם משימת אתגר
במתמטיקה נרכשת רק בגילים בוגרים ,אבל מסתבר
שלעתים ילדים צעירים מצליחים לפתור משימות מהסוג
הזה יותר מאשר מבוגרים ,דווקא מפני שהם צעירים
ומחשבתם עדיין יצירתית ,פתוחה ופחות טכנית .יש
תלמידים שלא אוהבים מתמטיקה ונרתעים ממנה,
משום שבבית הספר לא חושפים אותם מספיק ליופי,
לקסם ולמרכיבים המרתקים של המתמטיקה .בשיעורי
מתמטיקה בבית הספר משקיעים זמן רב בטכניקה,
ופחות במה שאנו אוהבים לכנות "משחקים מתמטיים".
אנו סבורים כי על מנת שהתלמידים ייחשפו לעולם
המתמטיקה המרתק ,ולכל הקסם שיש למתמטיקה
להציע ,יש צורך ואף הכרח לשלב בשיעורים שאלות
מאתגרות ,ולאפשר לתלמידים לחקור נושאים מרתקים,
אפילו סוגיות שאין להן תשובה או שאין להן מסקנה
ברורה .אין לדעת ,אולי הם יהיו אלה שימצאו תשובה.

מקורות
•אבן עזרא ,אברהם בן מאיר ( .)2011אברהם אבן-עזרא
– שירים ,תל אביב :ההוצאה לאור של אוניברסיטת תל
אביב.

•כץ ,יפים ( ...,999 ,99 ,9" .)2005ומספרים
פלינדרומים" ,על"ה  ,34עמ' .55-54
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