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 חקירת מתומנים
בסביבה מתוקשבת
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פרופ' שרה הרשקוביץ
שאנן - המכללה האקדמית הדתית, חיפה



עמוד 69 מספר חזק 2000 | גיליון מספר 31 | אוגוסט 2020

 Van Laar,( 'ושות Van Laar בתחום זה במאמרם של 

van Deursen, van Dijk, & Haan, 2017(, בו נעשתה 
את  לקטלג  וניסו  מאמרים  בעשרות  מטה-אנליזה 

הכישורים השונים שהוזכרו באופן שיטתי.

איזנברג וזליבנסקי אדן )2019(, מזכירים את אחת הדרכים 

למיון הכישורים הנ”ל, ומבחינים בשלושה היבטים:

חשיבה א.  בעיות,  פתרון  כמו:  קוגניטיביות  מיומנויות 

ביקורתית ויצירתיות.  

מכוונות ב.  שיתופיות,  כמו:  ורגשיים  חברתיים  כישורים 

עצמית, תקשורת, גמישות ועוד... 

בעולם ג.  להתמצאות  הקשורים  ומיומנויות  כישורים 

הדיגיטאלי. 

בבואנו להתייחס ללמידה הכוללת ידע ומיומנויות גם יחד, 

נשקול בחירת נושאים המקדמים התייחסות רב-ממדית 

בתכנים, במיומנויות ובכישורים הנדרשים.

הם  שבהן  בדרכים  ללמד  נוטים  שמורים  לכך  מודעים  אנו 

עצמם למדו )Kennedy, 1999(, אך אנו מאמינים שמורים 

הלמידה  חוויית  את  יחוו  חדשים,  למידה  בתהליכי  שיתנסו 

גם  החדשה  ההוראה  דרך  את  ויאמצו  יתרונותיה,  ואת 

בבחירת נושאי ההוראה וגם בדרכים מתאימות להוראתם.

מתומנים  חקירת   - מתמטי  נושא  בחרנו  זו  בעבודה 

מתוך  רק  נובעת  אינה  החקירה  כאשר  בגיאומטריה, 

)ארכיטקטורה(,  מבנים  מזיהוי  אלא  המתמטיקה 

לפעילות  כרקע  המבנה  של  בהיסטוריה  העמקה  לצד 

המתמטית - כלמידה רב-תחומית. 

המאפשרים  טכנולוגיים  כלים  בעזרת  נעשית  החקירה 

פיתוח כישורים ומיומנויות של פתרון בעיות, חקר, הסקת 

)הכוונה לפיתוח הכישורים הקוגניטיביים,  ועוד  מסקנות 

והמיומנויות הדיגיטאליות(.

נציג מבנה מעניין ואת ההיסטוריה שלו )ארכיטקטורה(, 

ונמשיך  המבנה  את  מורה(  )ברמת  מתמטית  נחקור 

תקציר

תוכנית  לפי  הנלמדים  הנושאים  אחד  הוא  מצולעים 

הלימודים בגיאומטריה במישור, לכן חשוב שכל העוסקים 

את  ילמדו  הוראה,  ופרחי  מורים   - זה  מקצוע  בהוראת 

הנושא החל מהכשרתם הראשונית, ויתנסו בדרכי חקירה 

יכולה  מצולעים  חקירת  הכשרתם.  במהלך  מגוונות 

לעורר עניין רב כאשר מבססים את הלימוד על דוגמאות 

קונקרטיות. במקרה של מתומנים, אנו מציעים פעילויות 

מתמטיות אשר משלבות מערכת של גיאומטריה דינמית 

ניסוח  ותהיות,  ניסויים  המאפשרת  מתוקשבת,  בסביבה 

בניינים  של  קיימות  מפות  בסיס  על  ומדידות  השערות 

ולפרחי  למורים  מאפשרת  זו  בסביבה  העבודה  נבחרים. 

ולפתח מיומנויות למידה, אשר עם הזמן  הוראה לרכוש 

יסייעו להם בפיתוח פעילויות מתאימות לתלמידיהם.

מילות מפתח: 
גיאומטריה, חקר, סביבה מתוקשבת, סביבה טכנולוגית, רב-תחומיות

מבוא

השינויים הגדולים והתכופים במילניום הנוכחי, מעוררים 

לימוד.  ולתחומי  הלמידה  למטרות  באשר  רבות  שאלות 

בנושאים הנ”ל מתפרסמים מסמכי מדיניות וחזון בעולם 

 Benander, 2018, Luckin & Issroff, 2018, OECD,(
 ,2019 ובושריאן,  זוהר  )למשל  ובארץ  ועוד...(   2018
עולים  אלו  במסמכים   .)2019 אדן,  וזליבנסקי  איזנברג 

וטרם נלמדו בבית הספר;  ידע שיש ללמוד  לדיון תחומי 

יש הטוענים שיש חשיבות מרובה למעבר מהוראה של 

הכישורים  את  המציינים  יש  כישורים;  של  להוראה  ידע 

בעולם  הנדרשות  ה-21  המאה  כ”מיומנויות  הנדרשים 

כישורים   ;)Schleicher 2010, 2018( הדיגיטאלי” 

הספרות  של  רחבה  בסקירה  מפורטים  אלו  ומיומנויות 

חקירת מתומנים בסביבה מתוקשבת: 
דוגמה לשילוב תחומי דעת כחלק מלמידת מתמטיקה

נח דנא-פיקארד ושרה הרשקוביץ
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דה מונטה”.

מתומנים  מגדלים  שמונה  עם  שלה  המתומן  העיצוב 

 Lanera,( לנרה  דומניקו  ייחודי.  הוא  המתומנת  והחצר 

2013-2019( ניתח את כל האלמנטים הארכיטקטוניים של 

הטירה. נתייחס כאן רק להיבטים הקשורים לגיאומטריה 

במישור ולפעילות ממוחשבת בעזרת תוכנה לגיאומטריה 

דינמית.

איור 1: 
Castel del Monte הטירה

הגיאומטרית:  צורתה  הוא  זאת  טירה  של  בולט  מאפיין 

משוכלל.  מתומן  היא  הבסיסית  הגיאומטרית  הצורה 

מרכז,  אותו  בעלי  מתומנים  שני  בין  כלוא  הבנוי  החלק 

ובכל פינה בנוי מגדל, גם הוא על בסיס מתומן. איור מס’ 

2 מראה את תוצאות המדידות של הטירה אשר נעשו על 

 Shirmer -ראו איור 2א( ו( Götze :ידי שני מודדים שונים

)ראו איור 2ב(. באיורים אלו רואים את הנקודות הבאות:

שני א.  קירות(,  בין  מרחק  קיר,  )אורך  חלק  אותו  עבור 

המודדים הגיעו למידות שונות.

המפות. ב.  בשתי  החלקים  אותם  בדיוק  נמדדו  לא 

של  המידות  את  מראה   Shirmer מפת  לדוגמה, 

קירות האולמות בצורת טרפז )הממוספרים בספרות 

.)Götze רומיות במפת

המתומנים לא באמת משוכללים.ג. 

האלה  ההבדלים  על  לעמוד  כדי  מחקרים1  נעשו  בעבר 

לציין  אפשר  אלו  הבדלים  להסביר  כדי  סיבותיהם.  ועל 

http://www.lanera.com/casteldelmonte/math_144/  .1
page-144-110-6.html. באתר זה מתארים גם את הכלים 

הממוחשבים ואת חישובי הסטיות בין התוצאות

יסודי,  בית-ספר  לתלמידי  המתאימה  המתמטיקה  אל 

והקשר אל תוכנית הלימודים.

אנו ממליצים למורים להעמיק בהתנסות זו, בין אם לצורך 

עיסוק מתמטי מעניין, בדרך של חקירה משולבת שימוש 

זו  בדרך  ללמד  יבחרו  מורים  מורי  אם  ובין  בטכנולוגיה, 

את פרחי ההוראה בבחינת דוגמה לעיסוק במתמטיקה 

מתמטית  חקירה  של  ובדרך  מחד,  רב-תחומי  בהקשר 

מאידך. אם אפשר, מומלץ לעבוד בקבוצות קטנות, כדי 

להתנסות גם בהיבטים של תקשורת עם עמיתים ושיתוף 

בידע )לפיתוח הכישורים החברתיים(. 

חקירה ממוחשבת של בניינים מתומנים

במישור  בגיאומטריה  ממוחשבת  פעילות  מציעים  אנו 

המשלבת רבים מהנושאים הנלמדים בתוכנית הלימודים 

של  ממוחשבת  בחקירה  ומתמקדת  הוראה  פרחי  של 

בניינים מתומנים.

מורים בפועל יוכלו להרכיב בעצמם פעילויות דומות על 

בהתאם  מלמדים,  שהם  הנושאים  את  להמחיש  מנת 

לגיל תלמידיהם והדרישות של תוכנית הלימודים. מחברי 

מאמר זה התנסו בפעילויות דומות עם פרחי הוראה, על 

בסיס חקר בניין אחר )הרשקוביץ ודנא-פיקארד, 2019(.

רבים  ומלווה  זו,  לעבודה  המצטרף  נוסף  מעניין  נושא 

תחומים  בהרבה  ובהוראתה  במתמטיקה  מהעוסקים 

נושא  הוא  בטבע  הזה  היחס  הופעת  הזהב.  יחס  הוא 

ידוע המוסבר באתרי אינטרנט רבים ובספריות המלאות 

ספרים בנושא. נרחיב את העבודה אל הנקודה היהודית 

המתוארת גם במאמרים של דנא-פיקארד )2017, 2020( 

של  השלישי  בחלק  נתאר  אשר  בפעילות  נעסוק  ובה 

הפרק הנוכחי.

חקר טירה איטלקית מימי הביניים – דרך ראשונה

 Castel del הנקראת  הביניים,  מימי  בטירה  נתבונן 

 .)1 מס’  איור  ראו  ההר,  מבצר  או  ההר  )טירת   Monte
הטירה ממוקמת באזור פוליה )Puglia( שבדרום מזרח 

איטליה. יש הטוענים שהיא הוקמה בינואר 1240 כשציווה 

על  הקדושה,  הרומית  האימפריה  קיסר  השני,  פרידריך 

הקמתה של מצודה בכדי להגן על כנסיית “סנקטה מריה 

http://www.lanera.com/casteldelmonte/math_144/page-144-110-6.html
http://www.lanera.com/casteldelmonte/math_144/page-144-110-6.html
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איור 3: 
GeoGebra ניסויים עם התוכנה

לפעילות  בסיס  היוותה  הזאת  הטירה  זאת,  עם 

משוכללים.  מתומנים  בנושא  ממוחשבת   בגיאומטריה 

על סמך הנתונים באיור 2 ובאיור 3, ועל בסיס ה”אמונה” 

 3 באיור  רומיות  בספרות  הממוספרים  האולמות  שכל 

טרפזי  הם  שהאולמות  שיערנו  המידות,  אותן  בעלי  הם 

הזהב.  ליחס  שווה  הטרפז  בסיסי  בין  היחס  דהיינו  זהב, 

  b ו-   a מספרים  שני  בין  היחס  הוא  הזהב  שיחס  נזכיר 

 φ היוונית  באות  מסומן  הזה  היחס   .
a a b
b a

+
= ש-  כך 

בהמשך,   .φ = 1+ 5
2  ≈ 1.618033988 ש-  להראות  וקל 

 ,GeoGebra המספר הזה יופיע בפעילויות עם התוכנה

עם פחות ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

בבנייה  לאסתטיקה  כקריטריון  נחשב   ,)φ( הזה  היחס 

בהרבה  גם  מופיע  הוא  רק.  לא  אבל  הקלאסית,  היוונית 

פרטי יודאיקה )דנא-פיקארד, 2017, 2020(.

עם  הבנייה  שלבי  את  נתאר  המבנה  את  לחקור  כדי 

)לקוראים   :)4 איור  )ראו  כדלהלן3  גאוגברה  התוכנה 

המתעניינים, הוספנו קישורים לפעילויות הגאוגברה, כך 

שיוכלו להתנסות בעצמם(.

צירי המערכת והשריג ברקע אינם הכרחיים, כיוון שמשתמשים בתכונות   .3
של הנדסת המישור ולא של הנדסה אנליטית. השארנו את השריג למען 

הנוחות בלבד.

בימי  התבצעה  אשר  מסיבית  אבן  בבניית  שמדובר  רק 

הביניים. באותה תקופה כלי המדידה לא היו מדויקים כמו 

השימוש במד-לייזר הקיים ומוכר בימינו.

כדי לחקור את המבנה השתמשנו במפות אחרות שלא 

 GeoGebra2 הכילו מספרים, כתמונת רקע לפעילות עם

)תוכנה לחקירה מתמטית דינמית( וכך התגלו ההבדלים 

והסטיות.

איור 2: 
מידות הטירה 

Götze א. לפיShirmer ב. לפי

תוכנת  עם  שנעשו  מהניסויים  חלק  מראה   3 מס’  איור 

GeoGebra ובולטות בו הסטיות ממתומנים משוכללים. 
המתומנים  במספרים,  להתעמק  ובלי  ראשון  במבט 

הניסויים  כך  ואחר  המדידות  אבל  משוכללים,  נראים 

בעזרת התוכנה מראים אחרת. יש לציין שלמרות האמונה 

אנו  מדויקת.  תמיד  לא  ממוחשבת  עבודה  גם  הנפוצה, 

מתכוונים לאחת מהתופעות הבאות:

מצד אחד, יתכן שתכונות קיימות לא מופיעות על המסך. 

Kidron & Dana-( נחקר עבור עקומות במישור  הדבר 

 Picard, 2006; Dana-Picard, Kidron & Zeitoun
 Zeitoun( ועבור משטחים במרחב התלת-מימדי  )2008

.)& Dana-Picard, 2010
מצד שני, יתכן שדבר המופיע על המסך לא קיים בפועל. 

מראה”  “כאילו  פונקציה  של  גרף  שרטוט  לדוגמה, 

רק מחברת  בעצם התוכנה  כאשר  אנכית,  אסימפטוטה 

Dana- המסך.  לגבולות  מחוץ  הנמצאות  נקודות  שתי 

)2000( התייחסו לאילוצים   Trouche ו-   )2007(  Picard
של החומרה ושל התוכנה המראים את הבעיות הנ”ל.

https://www.geogebra.org/?lang=en  .2

https://www.geogebra.org/?lang=en
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איור 5: 
הנחיות בלי מילים לבניית מפת הטירה4

את שלבי הבנייה עם התוכנה אפשר לראות באיור 6 שלהלן.

החיתוך ז.  נקודת   .IJ ו-    GH הישרים  את  משרטטים 

.R שלהם מסומנת באות

מסומנת ח.   NM ו-   GH הישרים  של  החיתוך  נקודת 

 R’ מומלץ לבדוק בעזרת התוכנה שהנקודה .R’ באות

 ,GH מבעד לאנך האמצעי של R -היא הסימטרית ל

 .O העובר דרך מרכז המתומנים

ולבדוק ט.   RR’ST המלבן  את  עכשיו  להשלים  קל 

ממדי  שיחס  דהיינו  זהב,  מלבן  הוא  הזה  שהמלבן 

המלבן הוא מספר הזהב φ )הבדיקה מופיעה בחישוב 

היחס o, ראו איור 6(.

מקבילים י.  ישרים  נעביר  הזה  המלבן  קודקודי  דרך 

לצלעות המתומנים שעדיין לא התייחסנו אליהן. 

איור 6: 
5GeoGebra המשך הבנייה עם התוכנה

 https://zibalsc.blogspot.com/2015/01/177-ottago-  4.
 ni-e-sezione-aurea.html

https://www.geogebra.org/m/ffkc6asn :יישומון גאוגברה  .5

איור 4: 
תחילת בניית המפה של הטירה

.φ = 1+ 5
2 ראשית, מומלץ להגדיר בתחילת המשימה את 

ל- א.  שווה  הצלע  שאורך  משוכלל  מתומן  נשרטט 

הוא  והמתומן   ,AB היא  ההתחלתית  הצלע   .1

.ABCDEFGH
נמצא את מרכז המתומן. הוא יסומן באות O.ב. 

נשרטט את המשולש OAB. ג. 

ל- ד.  שווה  ורדיוסו   O בנקודה  שמרכזו  מעגל  נצייר 

לחשב  רוצים  לא  אם  אפילו  אפשרי  זה   .1φ  • OB
OB. שימוש בכפתור  על מנת  ערך מפורש של 

תשובה  ייתן  ורדיוס,  מרכז  בהינתן  מעגל  לשרטט 

φ שהוגדר  ייעשה שימוש במשתנה  מדויקת כאשר 

כאן  מקורב,  ערך  יופיע  האלגברי  בחלון  בתחילה. 

1.62 )כיוון שבאופציות מוגדר כרגע שהקירובים הם 

עם שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית(.

נקודות החיתוך של המעגל הזה עם שוקי המשולש ה. 

OAB מסומנות ב- I ו- J בהתאמה. עפ”י משפט תלס 
. AB

IJ = φ מתקיים 

נשאר לצייר מתומן משוכלל שצלע הבסיס שלו היא ו. 

IJ. שני המתומנים המשוכללים מתארים את הקירות 
של החלק הבנוי המרכזי של הטירה.

 ,ABCDEFGH ששרטטנו  הראשון  המתומן  בעצם 

מסמן את הקיר הפנימי של החומה החיצונית; והמתומן 

הפנימית  החומה  של  הפנימי  הקיר  הוא   IJKLMNPQ
3(; דהיינו שניהם פונים פנימה אל  )התבוננו שוב באיור 

תוך האולמות הבנויים. על מנת לשרטט את העובי של 

החומות, אפשר להשתמש במידות מאחד הציורים באיור 

דיוקים  אי  יש  האמיתית  שבבנייה  הערנו  כבר  )אבל   ,2

התיאורטי  המודל  בבניית  להמשיך  מנת  על  וסטיות(. 

שלנו, נשתמש באיור 5, המשמש כהוכחה בלי מילים. 

https://zibalsc.blogspot.com/2015/01/177-ottagoni-e-sezione-aurea.html
https://zibalsc.blogspot.com/2015/01/177-ottagoni-e-sezione-aurea.html
https://www.geogebra.org/m/ffkc6asn
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חקר אותה הטירה – דרך שנייה 

שלב מרכזי בבנייה לעיל היה שימוש במשפט תלס )שלב 

ה’ - ראו איור 4(. המשפט הזה הוא משפט חשוב בתוכנית 

הלימודים בחטיבה העליונה. 

אנו מניחים שהמתנסים בפעילות יעלו רעיון זה, יחד עם 

בניית  של  הראשונים  השלבים  את  לבצע  אפשר  זאת, 

הנוכחית  בדרך  תלס.  במשפט  שימוש  בלי  השרטוט 

מערכת  את  גם  אלא  השריג  את  רק  לא  ברקע  נשאיר 

הצירים, כי יהיה בה שימוש )שלב ג’ להלן(.

.א.  כפי שהצענו לעיל, מגדירים את 

מציירים שני מעגלים בעלי מרכז משותף ורדיוסים 1 ב. 

ו- φ בהתאמה.

של ג.  הזוויות  חוצי  את  מציירים  הכפתור   בעזרת 

מערכת הצירים.

צירי המערכת ד.  נקודות החיתוך של המעגל החיצון עם 

ועם שני הישרים שהגדרנו בשלב ג’ הן הקודקודים של 

מתומן משוכלל. כנ”ל לגבי המעגל הפנימי. ראו איור 98.

איור 8: 
ציור שני המתומנים המרכזיים10

מכאן יכולים להמשיך לפי שלבי הדרך הראשונה. ה. 

סימונים  נושאות שני   8 באיור  נקודות  לב שמספר  ישים  הקורא   .9
)לדוגמא T ו- H, וגם D ו- L ועוד(. הדבר מאשר אקספרימנטאלית 
שאכן קודקודי המתומנים המשוכללים שנבנו הם נקודות החיתוך 

של המעגלים עם הצירים וחוצי הזוויות שלהם. 
 https://www.geogebra.org/m/ts9w4pge  :יישומון גאוגברה  .10

להמשך הבנייה, אפשר לבחור לעבוד באחת הדרכים הבאות:

 	.EF לעבוד לפי אותם השלבים על בסיס הצלע

 	 ,GF של  האמצעי  לאנך  מבעד  בשיקוף  להשתמש 

.O העובר גם הוא דרך

 .UU’R“R“’ בעזרת שיקופים נוספים מקבלים את המלבן

הזה  המלבן  של  שהקודקודים  התוכנה  עם  לבדוק  קל 

צלעות  את  הנושאים  ישרים  של  החיתוך  נקודות  הם 

המתומנים )איור 7(.

הוא יא.   UU’R“R“’ שהמלבן  בודקים  התוכנה  בעזרת 

 RR’ST המלבן  של  התמונה  הוא  בעצם  זהב.  מלבן 

.O 90 מסביב לנקודהo -בסיבוב ב

את  לצייר  עכשיו  ניתן  ממוחשבות,  בניות  באמצעות 

ואת  הראשי  הבניין  שבפינות  המתומניים6  הצריחים 

באותן  בשימוש  מדובר  בפועל  הפנימית.  החומה  עובי 

 7 הטרנספורמציות המתמטיות שהשתמשנו לעיל ואיור 

שלהלן מראה את התוצאה7. 

איור 7: 
המפה הכמעט סופית של הטירה8

הערה: לא ציירנו את עובי החומה הפנימית כיוון שהנתון 

של  המיוחדות  הפרופורציות  לחקר  רלוונטי  לא  הזה 

הבניין בהקשר ליחס הזהב. מאותה סיבה לא התייחסנו 

לאלמנטים פנימיים המופיעים באיורים 1 ו- 2, דהיינו חדרי 

מדרגות וכדומה. 

באופן  מתומנים  לצייר  מנת  על  בכפתור   להשתמש  מציעים  אנו   .6
אוטומטי

שימו לב שהעלמנו את רוב בניות העזר, בעזרת לחיצה על כפתור ימני   .7
.show object ובחירת

 https://www.geogebra.org/m/pdggt3ed :יישומון גאוגברה  .8

https://www.geogebra.org/m/ts9w4pge
https://www.geogebra.org/m/pdggt3ed
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10 מראה את הכיפה )הנקודה העליונה ביותר, 	  איור 

במרכז, שנמצאת בגובה 25 מ’ מעל הקרקע(, במבט 

מאולם התפילה )עזרת גברים(. המתומנים בתמונה 

הם  במציאות  אבל  מישור,  באותו  הם  כאילו  נראים 

בית  רצפת  שונים מעל  בגבהים  במישורים,  נמצאים 

הכנסת12.

איור 10: 
כיפת בית הכנסת רומבאך, צילום במאונך מקרקע אולם 

התפילה13.

בעזרת  המתומנים  בדיקת  של  תוצאה  מראה   11 איור 

התוכנה GeoGebra. השרטוטים שהבאנו הם מתקופת 

לעיל,  הסברנו  מדויקים.  די  ונראים  הכנסת,  בית  בניית 

בפרק זה שגם לחומרה גם לתוכנה יש אילוצים היוצרים 

אלמנטים  של  )בהופעה  המתמטית  מהאמת  סטייה 

מסוימים או באי-הופעתם(. כאן האילוץ הוא במקום אחר: 

היד  ידי  על  נעשית  למכונה  האדם  בין  האינטראקציה 

והעכבר. דיוק המיקום של הנקודות תלוי בדיוק תנועות 

היד, ולא רק. ככל שהציור על המסך קטן יותר, הדיוק של 

לחיצת כפתור על פיקסל מסוים )ולא על פיקסל שלידו( 

קשה יותר. ראוי איפה להגדיל את הציור באופן מירבי על 

מנת שבדיקת הנקודות ואורך הקטעים תהיה טובה יותר. 

מנת  על  נפרדות  בדיקות  מספר  לבצע  כדאי  לפעמים 

לברר את איכות התוצאות. 

קשורים  הקישוטים  מן  והרבה  הארכיטקטוניים,  האלמנטים  מן  הרבה   .12
לאיברים הראשוניים של סדרת פיבונצ’י. מחברי מאמר זה בדקו ומצאו 
נושא  )וזה  הבולט   8 המספר  את  נזכיר  כדוגמאות   .31 עד  כולם,  את 
המאמר הנוכחי(, ונזכיר גם שכל קשת בין עמודים עשויה מ- 31 קשתות 

קטנות. ראו איור 10.
קרדיט: נח דנא-פיקארד.  .13

חקר בית כנסת הונגרי מהמאה ה- 19

בין  אינטגרטיבית  ללמידה  נוספת  דוגמה  אנחנו מציעים 

התרבות  בסיס  על  ומתמטיקה  ארכיאולוגיה  היסטוריה, 

 .)Dana-Picard & Hershkovitz, 2018( היהודית 

אפשר לבנות פעילות דומה על בסיס בית כנסת שנבנה 

)איור  היום  הונגריה  בירת  בודפשט,  בעיר   19 ה-  במאה 

עשה  שהאדריכל  ונראה  פשוטה,  לא  צורה  למגרש   .)9

בו שימוש מירבי. החלק העיקרי הוא בית הכנסת והחלק 

ודירה  כיתות  בניין של  הוא  זווית  ישר  כמו טרפז  הנראה 

עבור רב הקהילה. בית הכנסת ברחוב רומבאך נבנה על 

בסיס מתומן משוכלל, אבל זה לא נראה מהרחוב.

איור 9: 
מיפוי בית הכנסת רומבאך11

               א                            ב                               ג

הקירות החיצוניים של אולם התפילה מהווים מתומן 	 

משוכלל, פרט לפתח הכניסה מהרחוב ונישה בדיוק 

את  מכיל  אשר  הקודש  לארון  המיועד  המקום  מול 

ספרי התורה )איור 9ג(.

בעמודים, 	  נתמכת  שמעל  בקומה  הנשים  עזרת 

פרט  משוכלל,  מתומן  בצורת  הוא  שלה  והמעקה 

ארון הקודש  הנישה של  לצלע אחת המשאירה את 

9ב מראה את העמודים )אלה  פתוחה למעלה. איור 

הנקודות שהן קודקודי מתומן שאיננו מצויר( ואיור 9א 

מראה את המעקה של עזרת נשים.

אבל  באינטרנט,  רומבאך  הכנסת  בית  של  המפות  את  למצוא  ניתן   .11
ברצוננו להודות כאן לאדריכל Kőnig Tamás מבודפשט, האחראי על 
זיכה אותנו בהרצאה מרתקת על  הבנייה מחדש של בית הכנסת. הוא 
בית הכנסת רומבאך ועל בית הכנסת של העיר סיגד, והעמיד לרשותנו 
תולדות  את  לנו  סיפר  גם  הוא  תמונות.  והרבה  מדידות  עם  תרשימים 

הבניין לאורך התקופות השונות והקשות שהיו ליהודי אירופה.
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תכונות המושגים והקשרים ביניהם” )עמ’ 14(.

את כל אלה יכולנו למצוא בנושא ובפעילות שהצגנו לעיל.

נוכל לזהות את   - בו  לנושא שעסקנו  יותר ספציפי  ובאופן 

ההיכרות עם מצולעים )החל מכיתה א( למרות שאת סוגי 

המצולעים השונים ובמיוחד המשוכללים יפגשו התלמידים 

החל  אורך,  מדידות  עם  מתמודדים  התלמידים  ה.  בכיתה 

מכיתה א, ושוב באופן יותר ספציפי ומדויק החל מכיתה ג. 

התלמידים עורכים היכרות עם גופים החל מכיתה א, אולם 

ההתייחסות היותר ספציפית תתחיל בכיתה ד. ואם נתמקד 

גם בחישוב יחסים הרי שנושא זה יימצא בכיתה ו.

בעבודה  איתה  שהתמודדנו  החקירה  בסיס  על  ועדיין, 

למשל:  כמו  ממנה  חלקים  לתלמידינו  להציע  נוכל  זו 

בניית דגם של המבנה החל מכיתה ד, וחקירת הממדים 

והיחסים ביניהם בכיתה ו. לחילופין, כבר מכיתה א, אפשר 

בסביבתם,  מעניינים  מבנים  לזהות  לתלמידים  להציע 

אותו,  לצייר  המבנה,  בתפקיד  ו/או  במקור  להתעניין 

לבנות דגם שלו, ולהתנסות במבט רב-ממדי על העולם 

זה  )במקרה  מתמטיים  היבטים  ועל  מחד  אותם  הסובב 

ויבינו  גיאומטריים( של הסובב אותם מאידך ובכך ילמדו 

על תרומת המתמטיקה להבנת העולם שמסביבנו. 

דיון ומסקנות

אנו  זה  במאמר  שהראינו  הפעילויות  של  המאפיינים  בין 

מבקשים לציין במיוחד את ההיבטים האלה:

מתבצעת א.  הבנייה  האיטלקית,  הטירה  של  במקרה 

להתחיל  יותר  קל  קרובות,  לעיתים  החוץ.  אל  מהפנים 

ולבנות  הגיאומטרית  הצורה  של  החיצוני  מהחלק 

עבודה  תוכנית  לבנות  וקשה  הפנימיים  החלקים  את 

פגשנו  זה  בנייה  לכיוון  דומה  תהליך  החוצה.  מהפנים 

בפועל,  מורים  עם  וגם  הוראה  פרחי  עם  גם  לדוגמה, 

שרפינסקי15.  פירמידת  את  לבנות  בקשנו  כאשר 

קל:  הוא  פנימה  מהחוץ  שרפינסקי  משולש  של  ציור 

משרטטים את המשולש “הגדול” הנתון ומחלקים את 

הצלעות. כך מציירים משולשים קטנים יותר וממשיכים 

הלאה באותה שיטה. כאשר מבקשים לבנות פירמידת 

שרפינסקי )איור 12( “מלא כלום”, פוגשים בעיה כפולה: 

ראיה תלת-ממדית ואפשרות לדמות את מה שרוצים. 

https://www.hamichlol.org.il/  .15משולש שרפינסקי

איור 11: 
בדיקת המתומנים14

הקשר ללימודי מתמטיקה בבית הספר 
היסודי

נבחן, מהם המושגים והרעיונות המתמטיים הבאים לידי 

ביטוי בעבודה זו, המתאימים לבית הספר היסודי? והיכן 

הם מצויים בתוכנית הלימודים?

הלימודים  בתוכנית  הלימודים.  תוכנית  את  תחילה  נבחן 

)2006( מתחילים בדגש על מטרות לימודי הגיאומטריה: 

פיתוח  הם:  הגיאומטריה  בלימודי  העיקריים  “הדגשים 

תפיסה חזותית במישור ובמרחב, ... פיתוח דרכי חשיבה 

בפירוט  האנושית”.  מהתרבות  כחלק  ייחודיות...  וחקירה 

הכישורים מרחיבים אל “חקירת צורות וגופים גיאומטריים 

עשירים...  חזותיים  דימויים  יצירת  עידוד  ותכונותיהם, 

הקשר  טיפוח  לוגיים....  קשרים  של  זיהוי  יכולת  פיתוח 

והתופעות  העצמים  לבין  הנלמדים  והגופים  הצורות  בין 

שבסביבתם של התלמידים” )עמ’ 8(.

בהמשך הפירוט של תוכנית הלימודים אפשר למצוא גם את 

“המטרות הגדולות” )Big Ideas( של לימודי המתמטיקה 

ייצוג מצבים   ,)11 )עמ’  כמו התמודדות עם משימות חקר 

בעזרת המחשות וייצוג מתמטי של מצבים )עמ’ 13(, “הבנת 

 https://www.geogebra.org/m/jarbec6v  :ראו את היישומון  .14

https://www.hamichlol.org.il/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A9_%D7%A9%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://www.hamichlol.org.il/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A9_%D7%A9%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://www.geogebra.org/m/jarbec6v
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בטכנולוגיה  שימוש  תוך  הנלוות,  והמיומנויות  רכשו, 

דינמית(  לגיאומטריה  תוכנה  עם  הנוכחית  )בדוגמה 
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