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ניסוי כדרך שיטתית 
להבניית ידע גאומטרי 

בבית הספר היסודי

פרופ׳ איליה סיניצקי
מרצה בחינוך מתמטי,

האקדמית גורדון - המכללה האקדמית לחינוך,
שאנן – המכללה האקדמית הדתית לחינוך
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בתוך  הנמצאים  חופפים  משולשים  בזיהוי  קושי  יש 

מצולעים שונים. יכולת זיהוי זו נחוצה למשל, בהבנת 

המופיעה  פיתגורס  משפט  של  הקלאסית  ההוכחה 

סיניצקי  אצל  )הוצג  אוקלידס  של  היסודות  בספר 

וסטופל, 2018, עמ' 290-289(. 

מסוגים 	  משולשים  סוג:  מאותו  אובייקטים  מגוון 

שונים,  מסוגים  שוקיים  שווי  משולשים  שונים, 

משולשים ישרי זווית מסוגים שונים וכדומה.

וצורות 	  )מצולעים  גאומטריים  אובייקטים  מגוון 

כידוע, תלמידים  ועוד(.  אחרות, מרובעים, מחומשים 

היסודי,  הספר  בבית  רק  ולא  לימודיהם,  במהלך 

כמעט  הם  ובמרובעים.  במשולשים  בעיקר  עוסקים 

כגון:  במישור  אחרים  אובייקטים  להכיר  זוכים  ולא 

ולגלות  משוכללים,  ולא  משוכללים  מצולעים  עיגול, 

את התכונות המרתקות של צורות אלו.

פעילויות  כי  מדגישה  במתמטיקה  הלימודים  תוכנית 

להוות  אמורות  ממוחשבים  ובייצוגים  מוחשיים  בעצמים 

גאומטריים  ומושגים  גאומטריות  תובנות  להבניית  בסיס 

על-ידי הלומד )משרד החינוך, 2006(. לטענתי, פעילויות 

ממוחשבת,  בסביבה  פעילויות  לרבות  והרכבה,  פירוק 

יכולות להיות פעילויות המובילות להשגת מטרות אלו. 

הלמידה  את  מדגימות  במאמר  המוצעות  הפעילויות 

את  בונים  תלמידים  קבוצת  או  תלמיד  בה  הפתוחה, 

בפעילויות  "הפנימיים".  השיקולים  לפי  החקר  תהליך 

התשובה  את  לחפש  מנסים  לא  התלמידים  אלה 

הלימוד,  בספר  למלל  תתאים  או  המורה  את  שתספק 

לשאול  מוזמנים  "סוף-סוף"(  לומר  כדאי  )אולי,  אלא 

וכלים  דרכים  ולחפש  אותם  שמסקרנות  השאלות  את 

מתמטי  בחינוך  ידועה  זו  גישה  כמובן,  להתמודדות. 

ההתמודדות   .)1961( פויה  של  בעבודותיו  ושורשיה 

רב- תהליך  מהווה  פתוחות  מתמטיות  סיטואציות  עם 

 Problem( בעיות  פתרון  של  אלמנטים  המשלב  שלבי 

 .)Problem Posing( שאלות  שאילת  עם   )Solving
גבוה  מסדר  חשיבה  מאפיינות  אלו  מיומנויות  שתי 

 Leikin &( ונחשבות רכיבים מרכזים ביצירתיות הלומד

מבוא 

גאומטריה, כידוע, נלמדת בבית הספר הישראלי מכיתה 

א' עד כיתה י"ב. בבית הספר היסודי, גאומטריה נלמדת 

הביניים,  מחטיבת  והחל  המתמטיקה,  מלימודי  כחלק 

ששמו  נפרד  מקצוע  הוקדש  הגאומטריה  ללימודי 

המלא הוא בעצם "גאומטריה אוקלידית" )כאשר לימודי 

אלגברה  בין  ב"תפר"  נמצאים  אנאליטית  גאומטריה 

אודות  הידע  מקרית:  אינה  זו  חלוקה  וגאומטריה(. 

אובייקטים גאומטריים )צורות וגופים( נבנה בכל רמות 

אינטואיטיבי  תהליך  של  כתוצאה  הגאומטריה  למידת 

היחס  אולם  והנמקות,  השערות  גילויים,  ניסויים,  של 

חטיבת  מכיתות  החל  משתנה  אלה  מרכיבים  בין 

בעל  כמקצוע  לגאומטריה  הדגש  העברת  עם  הביניים, 

ללמידת  במעבר  הקשיים  "נוקשה".  דדוקטיבי  מבנה 

גאומטריה כמבנה דדוקטיבי ידועים היטב וקבלו מענה 

לאורך  פורמליות  להוכחות  הדרגתי  מעבר  של  ברעיון 

החינוך,  )משרד  הביניים  בחטיבת  המתמטיקה  לימודי 

 .)2013

לסייע  אמורים  היסודי  הספר  בבית  גאומטריה  לימודי 

לימודי  להמשך  הנדרשים  הכישורים  בפיתוח  לתלמיד 

מטרות  לפיכך,  בפרט.  וגאומטריה  בכלל  מתמטיקה 

החל  ומגוונות,  רבות  הן  א-ו  בכיתות  הגאומטריה  לימודי 

לפיתוח  ועד  ובמרחב  במישור  חזותית  תפיסה  מטיפוח 

יכולת הזיהוי של קשרים לוגיים בין העובדות הגאומטריות 

)משרד החינוך, 2006(. 

אמורים  גאומטריה  לימודי  מרחבית,  לתפיסה  בנוגע 

גאומטריים  אובייקטים  לזהות  הלומד  יכולת  את  לפתח 

שונים במצבים שונים, כלומר לפתח תובנות אודות מגוון 

מספר  "מגוון"  למילה  שלהם.  זיהוי  ויכולת  האובייקטים 

משמעויות: 

משולש 	  למשל,  האובייקט.  אותו  של  מצבים  מגוון 

למיומנות  ה-"אופייני".  למצב  בהשוואה  "מסובב" 

זיהוי מגוון המצבים של אותו אובייקט תפקיד בלימודי 

לתלמידים  למשל,  בהמשך.  אוקלידית  גאומטריה 

ניסוי כדרך שיטתית להבניית ידע גאומטרי בבית הספר היסודי

איליה סיניצקי
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פעילות 1 

ממשולש לחלקים ובחזרה, אך לא רק...
בפעילות זו התלמידים מוזמנים לגלות מגוון אפשרויות של 

חלוקת מצולע נתון לצורות חדשות בעזרת "גזירות", כלומר 

העברת קווים המחלקים את הצורה הנתונה לחלקים. 

ולדון  קו  בעזרת  משולש  לחתוך  מתבקשים  התלמידים 

בתוצאות הגזירה. ברור כי כל אדם "מנוסה" בגאומטריה 

וממיין  ישר  קו  העברת  על  מיידי  באופן  כמעט  חושב 

לפני  אך  הקו.  העברת  לאופן  בהתאם  התוצאות  את 

או  היחידה  כאופציה  תעלה  זו  דרך  כי  הכרחי  לא  כן, 

כי  להניח  סביר  הצעיר.  לתלמיד  ביותר  כטבעית  לפחות 

בקלמרה של תלמידה בכיתה א' יש מספריים שחותכים 

1א,  באיור  כמו  מסולסל  יפה"  "קו  בעזרת  הצורות  את 

הגזירה  של  הכיוון"  את  "לשנות  מחליט  שתלמיד  או 

גזירה  כי  נראה  1ב.  איור  בסגנון  קו  ומעביר  סיומה  לפני 

זו מעניינת לא פחות מאשר החלוקה "המסורתית". נציג 

רק קומץ מהשאלות שעולות.

איור 1
גזירת אותו המשולש על-ידי )א( קו עקום; )ב( קו שבור

בא

שאלות על הקשר בין דרכי הפירוק הנ"ל לבין תוצאותיו:

הצורות 	  מספר  לגבי  מהגזירות  לגלות  אפשר  מה 

המתקבלות?

שונות 	  להיות  יכולות  המתקבלות  הצורות  שתי  האם 

ב"אופיין", כלומר צורה אחת היא מצולע ואחרת לא? 

באילו תנאים שתי הצורות המתקבלות הן מצולעים? 	 

נחוצה  לא  מצולע  המלה  זה  בשלב  כי  לב,  )נשים 
כל כך, אפשר לדבר על "קצוות" הצורה שהם כולם 

קטעים(. 
אותו 	  תופסת  המתקבלות  מהצורות  אחת  כל  האם 

אפשר  האם  לא,  אם  המקורי?  המשולש  כמו  מקום 

קטנה  המתקבלות  מהצורות  אחת  כל  כי  לומר 

שילוב  למימוש  הדרכים  אחת   .)Pitta-Pantazi, 2013

זה היא אסטרטגיית הצגת שאלות מסוג "מה אם לא?". 

בין היתר, משתמשים בה בלמידת גאומטריה אוקלידית 

 Segal, Stupel,( משפטים  של  הכללות  לצרכי  ככלל, 

מגיעים  התלמידים   .)Sigler & Jahangiril, 2018

למסקנות בעזרת העלאת השערות במצבים החדשים 

ריבוע  לא  הוא  הנתון  המרובע  אם  יקרה  "מה  דוגמת, 

אלא מלבן כלשהו?".

להיות  יכולה  אלו  לפעילויות  המתאימה  המסגרת 

היום  המקובלת  המסגרת  מאשר  יותר  הרבה  פתוחה 

לתלמידים  לאפשר  רצוי  ואף  אפשר  המקצוע.  בלימודי 

למידה בסגנון של ניסוי כמעט חופשי "לעשות מה שבא 

לך ואיך שבא לך", כמובן בהינתן סביבת הלימודים וכלים 

מתאימים. יש לציין כי ניסוי עוסק, בין היתר, בהשוואת 

מתמטיים  באובייקטים  פעילות  אותה  של  תוצאות 

משתנים  שלא  מאפיינים  לגלות  מאפשר  ובכך  שונים, 

 .)invariants( אחר  לאובייקט  אחד  מאובייקט  במעבר 

הבניית תובנות מסוג זה היא לא רק דרך לגילוי תכונות 

אלא   ,)2018 וסטופל,  )סיניצקי  האובייקטים  של 

לומד  אצל  חדשים  מתמטיים  מושגים  להבניית  דרך 

 .)Sullivan, 2018(

פעילויות  של  אחדות  דוגמאות  מוצגות  בהמשך 

עולם  אודות  על  הלומד  מודעות  את  לבנות  האמורות 

ללימודי  שייכות  העולות  השאלות  כל  המצולעים. 

גאומטריה, אך קשה לשייך כל אחת מהן לנושא מסוים. 

הלומד,  הניסוי הפתוח שמבצע  באופן טבעי, במסגרת 

בכלים  שימוש  המזמנות  שונות  סוגיות  לדיון  עולות 

מגוונים ובמושגים מ"מגירות שונות" מהידע של הלומד. 

משמעותי  ידע  בהבניית  לתמוך  אמורות  אלו  פעילויות 

העובדות  של  פורמלית  שליפה  במקום  הלומד  על-ידי 

"הנלמדות". בסוף כל פעילות מוצגים "תוצרי הפעילות" 

והשאלות  המתגלות,  התכונות  גם  וביניהם  האפשריים 

הניסוי במסגרת הפעילות.  והדילמות העולות בעקבות 

סטודנטים  לפני  הודגמו  מהפעילויות  אחדים  חלקים 

המוצגות  והשאלות  מתמטיקה,  להוראת  המתכשרים 

שעלו  ודעותיהם  רעיונותיהם  את  היתר  בין  משקפות 

בדיונים אלה.  
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יש מספר בלתי מוגבל של צורות אחרות  אך בנוסף 

שאפשר להרכיב מחלקים אלה, אפילו צורות בעלות 

)כיצד?(.  המקורי  המשולש  לשטח  זהה  שטח 

צורות  יש  המתקבלות  הנוספות  הצורות  בין  האם 

המתקבלת  שהצורה  לכך  התנאים  מהם  קמורות? 

המצב  להמחשת  דוגמאות  מספר  קמורה?  תהיה 

באופן  כי  התברר   .2 באיור  להלן  מוצגות  המורכב 

להרכבת  עיקריות  דרכים  שתי  קיימות  עקרוני 

אחד  חלק  )א(  המשולש:  חלקי  משני  קמורה  צורה 

תוצאת  )ואז  האחר  החלק  בתוך  כולו  להיכנס  יכול 

או  מהשניים(  הגדול  החלק  בעצם  היא  ה"הרכבה" 

קמורים  מצולעים  להיות  חייבים  החלקים  שני  )ב( 

בחלק  לצלע  שווה  צלע  יש  מהם  שבאחד  כאלה 

מספיק(.   לא  אך  הכרחי  הוא  זה  )תנאי   האחר 

בשלב מסוים של ההתנסויות, רצוי לדון בסיווג דרכי 

ההרכבה )אפשרות להתלכדות חלקית של החלקים, 

דרכי הצמדתם במקרה של חוסר התלכדות ועוד(.

אפשר 	  המצולעים  חלקי  את  כי  הגבלה  נוסיף  אם 

לחבר אחד לשני אך ורק בהצמדת צלעות שוות זו לזו, 

כמה מצולעים יתקבלו? ואילו? האם התשובה תלויה 

במשולש אותו גוזרים? 

איור 2
אפשרויות אחדות של גזירת מצולעים לשני חלקים: מה 

אפשר להרכיב מחלקים אלה? באיור מומחשים רק חלק 

מהמקרים, בכולם אין התלכדות חלקית של החלקים.

א. 
אחרי הגזירה, 
חלק אחד יכול 
להיכנס כולו 
לחלק אחר. 

כתוצאה מכך, 
יכול להתקבל  
החלק הגדול 
)אך לא רק(

ב. 
בגזירה על-ידי 

קו עקום 
מתקבלים שני 
חלקים “גדולים 
מספיק” )אף 

אחד אי-אפשר 
להכניס לאחר(. 

אין אפשרות 
להרכיב צורה 
קמורה חוץ 

מהצורה 
המקורית

ג. 
גזירת משולש 

לשני משולשים, 
מהם תמיד 

אפשר להרכיב 
מרובע קמור בו 
קו הגזירה הוא 

האלכסון

ד. 
גזירת משולש 
על-ידי קטע 

אמצעים. 
בהצמדת 

צלעות שוות 
בהתאמה של 

טרפז ומשולש, 
מתקבלים 
מצולעים 
קמורים די 
מפתיעים

מהמשולש המקורי? באיזה מובן? ואם ניקח את שתי 

הצורות המתקבלות  ביחד - מה יהיו התשובות? 

והחלקים  המקור  צורת  בין  הקשר  על  שאלות 

המתקבלים אחרי הגזירה ועל הקשר ביניהם:

משולש 	  להיות  יכול  המתקבלים  החלקים  בין  האם 

החלוקה?  דרך  מהי  כן,  אם  הנתון?  למשולש  זהה 

בין  כלשהו  משולש  להיות  יכול  בכלל  האם  לא,  ואם 

החלקים המתקבלים?  

צורות 	  להיות  יכולות  המתקבלות  הצורות  שתי  האם 

כל  עבור  אפשרי  זה  דבר  האם  כן,  אם  חופפות? 

בקו  מיוחד  מה  כן,  ואם  אותו?  שנגזור  משולש 

קיום  כי  לגלות  אמורים  התלמידים  )כאן  הגזירה? 

לאפשרות  הכרחי  תנאי  הוא  במשולש  שוות  צלעות 
הגזירה הנדרשת.(

שאלות על הרכבה מהחלקים שהתקבלו:

מחדש 	  להרכיב  אפשר  שהתקבלו  מהחלקים  האם 

את המשולש המקורי?

צורות 	  להרכיב  אפשר  שהתקבלו  מהחלקים  האם 

נוספות? כיצד? מהן דרכי הרכבה?

כיצד אפשר לסווג את דרכי ההרכבה?	 

כיצד אפשר לסווג את הצורות המתקבלות? 	 

שתופסות 	  כאלה  יש  המתקבלות  הצורות  בין  האם 

אותו מקום כמו המשולש המקורי?  

ידע  דורשות  ולא  כמעט  לעיל  שמוזכרות  השאלות 

נוגע במושגים ובעקרונות  בגאומטריה, אך דיון בהן כבר 

יסודיים כמו: מצולע, שימור ואי-שימור של שטח, ואפילו 

כי תהליך פירוק השלם לחלקים פותח  בתובנה עמוקה 

מאשר  יותר  אלה,  מחלקים  להרכבה  רבות  אפשרויות 

חזרה למצב המקורי.  

ושאלות  אחדות  מפתיעות  עובדות  נציין  זאת,  עם 

נוספות שהציעו פרחי הוראה בעקבות פעילות זו:

ידוע כי בחלוקת המשולש על-ידי גזירה אחת כלשהי, 	 

בהכרח  לא  הדבר  אך  צורות.  שתי  מתקבלות  תמיד 

בין  כבר  רמז:  אחר.  מצולע  של  )אחת!(  בגזירה  נכון 

המרובעים יש צורות כאלה, אפילו בין אלה שיש להם 

שם מיוחד במשפחת המרובעים...

כמובן 	  יש  חלקים  לשני  המשולש  גזירת  אחרי 

הנגזר.  המשולש  את  מהם  להרכיב   אפשרות 
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חלק שני: 

בחרו משולש שווה צלעות וִחתכו אותו לשני משולשים 

באמצעות העברת קטע אחד.

במה דומים ובמה שונים שני המשולשים המתקבלים 	 

בחלוקה של המשולש?

האם יש אפשרות לחלוקה של המשולש הנתון לשני 	 

משולשים שווים )חופפים(? אם כן, כיצד לבצע גזירה 

זו? 

האם יש אפשרות לחלוקה של המשולש הנתון לשני 	 

משולשים לא חופפים? אם כן, מהם שני המשולשים 

המתקבלים בגזירה זו? 

חלק שלישי: 

משולשים  לשני  אותו  וִחתכו  כלשהו  משולש  בחרו 

באמצעות העברת קטע אחד.

במה דומים ובמה שונים שני המשולשים המתקבלים?	 

במשולש 	  תלויה  הקודמת  לשאלה  התשובה  האם 

שני  שונים  ובמה  דומים  במה  כלומר,  לגזירה?  הנבחר 

המשולשים המתקבלים בחלוקה של משולשים שונים?

האם יש אפשרות לחלק את המשולש שבחרתם לשני 	 

משולשים  אילו  עבור  )חופפים(?  שווים  משולשים 

יש לבצע את החלוקה? למה  וכיצד  המצב מתקיים 

אי-אפשר לבצע חלוקה זו במקרים אחרים?

אם אי-אפשר לחלק משולש מסוים לשני משולשים 	 

לשני  לגזירתו  אפשרות  קיימת  האם  חופפים, 

אופנים  בכמה  כן,  אם  שווה?  שטח  בעלי  משולשים 

הנתון?  המשולש  עבור  זו  גזירה  לבצע  אפשר 

אך  השטח,  מושג  בהבנת  כרוכה  הזו  )המשימה 
גילוי הדרך לא בהכרח מבוסס על חישוב השטחים, 
הקווים  אחד  של  התפקיד  השוואתם.  על  רק  אלא 

המיוחדים במשולש נחשף כאן...(
שלושת 	  כל  זו,  בחלוקה  כי  אפשרות  יש  האם 

מאותו  יהיו  חלקם  או  סוג  מאותו  יהיו  המשולשים 

משולש  לגזור  למשל,  אפשר  האם  כלומר,  סוג? 

יהיו  שווה שוקיים כך ששני המשולשים המתקבלים 

שווי שוקיים? או למשל, האם אפשר לחלק משולש 

כלשהו לשני משולשים שכל אחד מהם הוא משולש 

קהה זווית? וכדומה.

פעילות 2 

ממשולש למצולעים אחרים
נוגעת  אחת המסקנות האפשריות מהפעילות הקודמת 

לקשר בין אופי העברת קו הגזירה והצורות המתקבלות 

הוא  הגזירה  קו  בה  הפעילות  על  כעת  נדלג  זו.  בגזירה 

קו שבור, ולא מהסיבה כי הפעילות לא מספקת שאלות 

ותוצאות מעניינות )למשל, מה אפשר לדעת על מספר 

הצלעות בכל אחד מהמצולעים המתקבלים בגזירה זו?(. 

נתמקד רק במקרה בו קו הגזירה הוא קטע של קו ישר. 

הנזכרת  המלבן  חלוקת  לפעילות  דומה  די  פעילות  זוהי 

)משרד  הלימודים  לתוכנית  דרך  ציוני  במסמך  למשל 

עם  צפויות  לשאלות  בנוסף  כאן,  גם  תשס"ט(.  החינוך, 

תשובות והסברים המוכרים למורה, קיימות  עוד שאלות 

מעניינות  פחות  לא  שהן  נוספות  בסוגיות  הנוגעות 

או/ו  "השגרתיות"  את  כולל  חלקן,  את  נציג  וחשובות. 

הידועות )סיניצקי ואילני, 2014(, אך בניסוח פתוח מאד. 

חלק ראשון: 

באמצעות  לצורות  אותו  וִחתכו  כלשהו  משולש  בחרו 

העברת קטע אחד.

במשולש 	  תלוי  המתקבלות  הצורות  מספר  האם 

הנבחר או בדרך ההעברה של קו החיתוך?

המתקבלות 	  לצורות  כלשהו  מיוחד  שם  קיים  האם 

בגזירה זו, ואם כן, מהו השם?

אם הצורות המתקבלות בחלוקה הן מצולעים, האם 	 

אם  צלעות?  מספר  אותו  האלה  המצולעים  לכל  יש 

יש  האם  לא,  אם  האלה?  המצולעים  שם  מהו  כן, 

בעלי  מצולעים  שני  גזירה  באותה  לקבל  אפשרות 

מספר צלעות שונה? 

בדרך 	  תלויים  המתקבלים  המצולעים  סוגי  האם 

חד- הוא  זה  קשר  האם  החיתוך?  קו  של  ההעברה 

משמעי? כלומר, האם דרך העברת הקו קובעת את 

סוגי המצולעים המתקבלים? 

בגודלו" 	  "שווה  להיות  יכול  מהחלקים  אחד  האם 

הנתון?  המשולש  כמו  שטח(  אותו  לתפוס  )כלומר, 

למה?  
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איור 3 
שונה  ממשולש  שוקיים  שווה  משולש  לגזירת  דוגמאות 

משולש  גזירת  של  אפשרויות  שתי  מוצגות  באיור  צלעות. 

שוקיים  עם  שוקיים  שווה  משולש  ויצירת  צלעות  שונה 

השוות לצלע הקצרה ביותר )בצבע כחול( במשולש המקורי.  

קל לראות כי משולש ישר זווית-שווה שוקיים אפשר 	 

מעניין  4א(.  )איור  חופפים  משולשים  לשני  לגזור 

- גם הוא  שכל אחד משניהם - כמו משולש המקור 

משולש שווה שוקיים. מכאן עולות השאלות: האם יש 

משולשים שווי שוקיים אחרים שאפשר לגזור אותם 

הרצוי  המצב  האם  שוקיים?  שווי  משולשים  לשני 

יכול להתקבל מחלוקה כמו באיורים 4ב ו- 4ג? באופן 

מפתיע ביותר, התשובה קשורה למושג "חתך הזהב" 

המכונה  ו-300   600  ,900 זוויות  עם  משולש  אינו  )וזה 

לפעמים בשוגג משולש הזהב(. 

איור 4 
חקר אפשרויות הגזירה של משולש שווה שוקיים לשני 

משולשים שווי שוקיים:   

א
גזירת משולש 
שווה שוקיים 

וישר זווית לשני 
משולשים שווי 
שוקיים וישרי 

זווית

ב
 גזירת משולש שווה 

 שוקיים קהה-זווית או 
חד-זוויות, כשקו הגזירה 
 מאונך לצלע הנגזרת. 
הייתכן שהמשולשים 

 המתקבלים הם 
שווי שוקיים? 

ג
גזירת משולש 
שווה שוקיים 

חד-זוויות, כשקו 
הגזירה אינו מאונך 

לצלע הנגזרת. 
הייתכן שמשולשים 

המתקבלים הם 
שווי שוקיים? מהו 

התנאי לכך?

פעילות 3

ממשולש עד ל...
עובדות  לגלות  התלמידים  אמורים  זו  פעילות  במסגרת 

אחרי  במצולע  הצלעות  מספר  שינוי  אודות  מפתיעות 

גזירת חלק ממנו בעזרת קו ישר אחד. בין היתר, מתגלה 

חלק רביעי: 

ומרובע  למשולש  אותו  וִחתכו  כלשהו  משולש  בחרו 

באמצעות העברת קטע אחד.

במה דומות ובמה שונות דרכי הגזירה שבעזרתן נגזר 	 

המשולש הנתון למשולש ומרובע?

האם אפשר לגזור ריבוע מהמשולש הנתון בעזרת קו 	 

גזירה אחד? אם כן, כיצד? ואם לא, למה?  

האם אפשר לגזור מלבן מהמשולש הנתון בעזרת קו 	 

גזירה אחד? אם כן, כיצד? ואם לא, למה?  

האם אפשר לגזור מקבילית מהמשולש הנתון בעזרת 	 

קו גזירה אחד? אם כן, כיצד? ואם לא, למה?  

מרובע 	  מתקבל  הגזירה  של  מהמקרים  בחלק  האם 

שיש לו שם מיוחד? מהו המרובע ומהי דרך הגזירה? 

במקרה זה, מהו הקשר בין המשולש הנתון והמשולש 

אופנים  בכמה  למרובע(?  )בנוסף  בגזירה  המתקבל 

אפשר לבצע גזירה זו? האם התשובה תלויה במשולש 

ממנו נגזר המרובע? 

בעזרת 	  הנתון  מהמשולש  דלתון  לגזור  אפשר  האם 

לא, למה? האם  ואם  כיצד?  כן,  גזירה אחד? אם  קו 

התשובה תלויה בסוג המשולש אותו גוזרים? 

מגוונות מאד.  להיות  יכולות  זו  פעילות  בתום  המסקנות 

אך נציין מספר מסקנות הנראות "טבעיות":

מהמשולש הנתון, בעזרת קו ישר, נגזרים שני חלקים, 	 

את  מחבר  הגוזר  והקו  במקרה  ורק  אך  משולשים, 

אחד מקודקודי המשולש עם נקודה כלשהי על הצלע 

"צלע  המושג  משמעות  מהי  )אגב,  הקודקוד  שמול 

רלוונטי למקרה של  זה  מול הקודקוד"? האם מושג 

מצולע אחר ולא רק למשולשים?(.

משולש שונה צלעות אפשר לגזור לשני משולשים כך 	 

שאחד מהם יהיה שווה שוקיים )איור 3(. נראה כי את 

זה אפשר לעשות גם במשולש שהוא משולש שווה 

נכונה עבור כל משולש שווה  זו  גזירה  שוקיים. האם 

שווה  משולש  קיים  האם  אחרות,  במילים  שוקיים? 

)שימו  נכונה?  אינה  זו  טענה  שעבורו  מיוחד  שוקיים 

לב, כי בגזירה נבחר קטע על צלע מסוימת שאורכו 

שווה לאורך צלע אחרת, קצרה יותר(.
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חלק שני: 

התמקדות בזוג המצולעים הנגזרים

המצולעים  בזוג  נתמקד  הפעילות  של  זה  בחלק 

אחד.  ישר  קו  על-יד  קמור  מצולע  מגזירת  המתקבלים 

ברורה  לכך  שהסיבה  נדמה  קמור?  מצולע  רק  ולמה 

מהדיון בשאלות החלק הראשון. 

בגזירת משולש בקו ישר אחד לשני חלקים, מתקבלים 	 

שני מצולעים, כך שמספר הצלעות בשניהם יחד הרבה 

יותר גדול ממספר הצלעות של המשולש הנגזר. בכמה? 

גזירה  כל  האם  אלו?  צלעות  "נוספות"  וכיצד  מאין 

כן,  אם  הצלעות?  מספר  של  הגדלה  לאותה  "תורמת" 

מספר  על  הגזירה  דרך  משפיעה  כיצד  לא,  אם  למה? 

הצלעות יחד בשני המצולעים המתקבלים?   

אחרי 	  המתקבלים  במצולעים  הצלעות  מספר  מהו 

יש  צלעות  כמה  מצולעים?  לשני  מרובע  גזירת 

העברת  בדרך  תלויה  התשובה  האם  יחד?  בשניהם 

מספר  סכום  הגזירה,  של  אופן  באיזה  הגזירה?  קו 

הקטן  הוא  המתקבלים  המצולעים  בשני  הצלעות 

ביותר? באיזה אופן של הגזירה, סכום מספר הצלעות 

בשני המצולעים המתקבלים הוא הגדול ביותר? 

כיצד אפשר למיין את אופני הגזירה של מרובע בהתאמה 	 

לשינוי במספר הצלעות יחד בשני מצולעים המתקבלים? 

האם כל אופני גזירה אלה אפשריים גם במשולש? האם 

כל אופני גזירה אלה אפשריים גם במחומש ובמשושה?  

בגזירת משושה, מה יכול להיות מספר הצלעות יחד 	 

בשני המצולעים המתקבלים? 

 	 )5 איור  )ר'  משוכלל  משושה  גזר  כי  שטוען  ילד  יש 

לשני משושים, הייתכן? 

איור 5
משושה משוכלל ודרכים אחדות לגזירתו בקו ישר אחד. 

ראו הסבר על אודות מיון דרכי הגזירה בפיסקה הבאה. 

אין  כי  להבין  אפשר  הגזירה,  אופני  כל  את  לנסות  )מבלי 

אפשרות לגזירתו לשני משושים, ואפילו למשושה ומחומש(.

ד. ג. ב. א. 

בשני  הצלעות  במספר  השינוי  לגבי  פשוט  שימור 

המצולעים המתקבלים בגזירה זו. 

חלק ראשון: 

התמקדות באחד מהמצולעים הנגזרים.

לקבל 	  אפשר  ישר,  בקו  משולש  של  בגזירה  האם 

צורות עם מספר צלעות קטן יותר מאשר למשולש? 

האם מהגזירה הנ"ל אפשר לקבל צורות עם מספר 	 

מה  כן,  אם  המשולש?  צלעות  למספר  שווה  צלעות 

שמותיהן? 

האם מהגזירה הנ"ל אפשר לקבל צורות עם מספר 	 

מה  המשולש,  צלעות  ממספר  הגדול  צלעות 

שמותיהן?   

האם בגזירה של מרובע בקו ישר, אפשר לקבל צורות 	 

יותר מאשר למרובע, כלומר  עם מספר צלעות קטן 

משולש? כיצד אפשר לבצע גזירה זו?  

האם בגזירה של מרובע בקו ישר אפשר לקבל צורות 	 

המרובע?  צלעות  למספר  שווה  צלעות  מספר  עם 

כיצד אפשר לבצע גזירה זו?  

האם בגזירה של מרובע בקו ישר אפשר לקבל צורות 	 

עם מספר צלעות גדול ממספר צלעות המרובע? אם 

כן, מה שמותיהן? האם התשובה תלויה בסוג המרובע 

הנבחר? כלומר, האם קיימים מרובעים שנגזרים על-

ידי קו ישר אחד ויכול להתקבל מהם מצולע עם יותר 

מחמש צלעות? אם לא, למה? אם כן, מהם מרובעים 

אלה וכיצד צריך לגזור אותם? 

ילד קטן גזר ממשושה, בקו ישר ובגזירה אחת מצולע 	 

עם תשע )!( צלעות. הייתכן? כיצד? 

כי  לגלות  כך... קל  כל  השאלות המוצגות לא "תמימות" 

מרובע  משולש,  לגזור  אפשר  צלעות   N בעל  ממצולע 

וכל מצולע אחר שמספר צלעותיו עד N+1. אגב, תיאור 

"צלעות סמוכות"  מיוחד של  הדרך מזמן הבחנה במצב 

במצולע. עם זאת, נראה כי אי-אפשר להגיע ל- N+2 או 

אי- אחד,  ישר  בקו  בגזירה  ממשולש  אכן,  צלעות.  יותר 

אפשר לקבל מצולע עם יותר מארבע צלעות. אך זה נכון 

רק עבור משולש, כלומר עבור N=3. כבר בין המרובעים, 

קיימים כאלה )לא כולם כאלה!( שבגזירתם אפשר לקבל 

משושה, אז אולי הילד מהשאלה האחרונה לא טעה. 
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נציין כי יש רק שלושה אופני גזירה: אחד מהם שומר על 

צלעות המצולע הנגזר, ובכך ל"מניין" הצלעות נוסף רק 

הקטע הגוזר, ומספר הצלעות בסה"כ גדל ב- 2 )למה?(; 

לשני  נגזרת  הנתון  המצולע  של  אחת  צלע  אחר,  באופן 

משני  אחד  בכל  )אחת  צלעות  לשתי  ההופכים  חלקים 

במקרה  גדל  הצלעות  ומספר  המתקבלים(,  המצולעים 

צלעות  בשתי  נוגעת  השלישי  באופן  הגזירה   ;3 ב-  זה 

 ,4 ב-  גדל  הצלעות  מספרי  סכום  זה  ובמקרה  המצולע, 

וזו ההגדלה המרבית האפשרית במספר הצלעות אחרי 

שבגזירת  למשל,  נובע,  זה  מגילוי  כי  מדהים,  הגזירה. 

משולש  מתקבלים  תמיד  כלשהו  באלכסון  מחומש 

בגזירת משושה מצלע לצלע אפשר לקבל  ומרובע, אך 

שלושה זוגות שונים של מצולעים )ביניהם שני מחומשים 

ועוד...(.

פעילות 4 

בתוך מצולע - על אורך קו הגזירה
נתמקד להלן בקווים המחלקים את המצולע הנתון.

חלק הראשון: 

קו החותך משולש 

האם אורך הקו החותך את המשולש )לאו דווקא קטע 	 

של קו ישר(, יכול להיות קצר לפי רצוננו? 

האם אורך הקו החותך את המשולש )לאו דווקא קטע 	 

במילים  רצוננו?  לפי  ארוך  להיות  יכול  ישר(,  קו  של 

אחרות, האם אורך קו החיתוך מוגבל? 

להיות 	  יכול  המשולש  את  החותך  הקטע  אורך  האם 

קצר לפי רצוננו?

להיות 	  יכול  המשולש  את  החותך  הקטע  אורך  האם 

ארוך לפי רצוננו? 

שאורכו 	  בקטע  המשולש  את  לחתוך  אפשר  האם 

שווה לאורך אחת מהצלעות? אם לא, למה? אם כן, 

מהי דרך הגזירה? 

בצלע 	  תלויה  האחרונה  לשאלה  התשובה  האם 

הנבחרת? 

בסוג 	  תלויות  הקודמים  לסעיפים  התשובות  האם 

המשולש הנגזר? 

חלק השני: 

קו החותך מרובע 

את אותן השאלות שנשאלו על המשולש אפשר לשאול גם 

על מרובע כלשהו. עם זאת, עולות גם שאלות נוספות כגון: 

בסוג 	  תלויות  הקודמים  לסעיפים  התשובות  האם 

המרובע הנגזר? 

במעבר 	  ישתנו  הקודמים  לסעיפים  התשובות  האם 

ממרובע למצולע אחר שנגזור? 

אם נסכם, הקו הארוך ביותר במשולש כלשהו, הוא בעצם 

עבור  תקפה  לא  כמובן  כזו  מסקנה  מצלעותיו.  אחת 

ארוך  האלכסון  שבו  בריבוע  להתבונן  מספיק  מרובעים, 

מכל אחת מצלעותיו. לפי המקרה של הריבוע, נראה כי 

לוקח  במרובע  ביותר  הארוך  הקו  של  ה"התפקיד"  את 

האלכסון )איזה?(. האם זה נכון עבור כל מרובע ומרובע? 

נראה כי תשובה חיובית לא כל כך מוצדקת, אם נחשוב 

על מיקום האלכסונים בחלק מהמצולעים...

סיכום

במאמר מוצגות דוגמאות של פעילויות אחדות המבוססות 

צורות  פירוק  של  בפעולות  התלמידים  התנסות  על 

יש  אלה.  מחלקים  צורות  והרכבת  לחלקים  גאומטריות 

לציין, כי מומלץ לשלב כלים מגוונים לביצוע ההתנסויות 

)גזירות  מוחשיים  מודלים  עם  פעילויות  כמו:  המוזכרות 

במחשב  לחקר  סביבות  חופשית,  ביד  איורים  נייר(, 

)GeoGebra עם תפריט המותאם לגיל התלמיד( ועוד. 

רק המחשה  אלו מהוות  השאלות המופיעות בפעילויות 

לשאלות התלמידים, ורצוי מאד כי שאלות אלו יעלו לדיון 

פתוחה,  ללמידה  היא  הציפייה  הלומדים.  של  ביוזמתם 

מבחינה  "נקיים"  בניסוחים  מעוניינים  פחות  ואנחנו 

"יושבים  לא  שעוד  במונחים  מוקדם  ובשימוש  מתמטית 

יותר ליזום תהליך חקר  לעומק" אצל התלמידים. חשוב 

ניסוי שבו התלמיד בעצמו קובע את דרכי  המבוסס על 

את  שואל  שהוא  ושאלות  בוחן  שהוא  מצבים  עבודתו, 

עצמו ואת חבריו. 

תוצאות  בו  ספיראלי,  באופן  חקר  מדגימות  הפעילויות 

לרבות  ובדיקתן  הכללות  השערות,  מזמנות  הניסוי 

בהמשך.  לבירור  שאלות  גם  ובהתאם  הפרכה  הנמקות, 
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רשימת מקורות

תכנית 	   .)2006( והספורט  התרבות  החינוך,  משרד 

המגזרים.  בכל  א-ו  לכיתות  במתמטיקה  לימודים 

ירושלים: המזכירות הפדגוגית, האגף לתכנון ולפיתוח 

תכניות לימודים.

הספר 	  לבית  מתמטיקה  )תשס"ט(.  החינוך  משרד 

בתכנית  לנושאים  דרך  ציוני  המגזרים.  לכל  היסודי 

המזכירות  ירושלים:  דוגמאות.  בליווי  הלימודים 

הפדגוגית, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים.

החדשה 	  הלימודים  תכנית   .)2013( החינוך  משרד 

לכיתות ז, ח, ט. ירושלים: המזכירות הפדגוגית.

שימור ושינוי: תובנות 	  סיניצקי, א' ואילני ב' )2014(. 

תל-אביב:  והצורות.  המספרים  בעולם  אלגבריות 

מכון מופ"ת.
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היסטוריה ארוכת טווח והשלכות עדכניות ללמידה. בתוך 

גיאומטריה פנים רבות  א' לבנברג וד' פטקין )עורכות(, 

הגיאומטריה  בהוראת  המעשה  אל  המחקר  מן  לה: 
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מהתנסות  שוב  שמתחיל  הבא  לשלב  מובילים  אלה  כל 

בסיטואציה חדשה המובילה למסקנות ובעיקר לשאלות 

ולדילמות חדשות. 

מקום  קיים  פתוחה,  למידה  של  המוצע  בסגנון  כי  ברור 

הפעילות.  שלבי  בכל  הדיון  למהלכי  ומכריע  מרכזי 

במסגרת סגנון למידה זה, תלמידים אמורים לשתף את 

עמיתיהם בדרכי הניסוי, בתוצאותיו, בגילויים, בהצלחות 

בהתלבטויות,  בהשערות,  בשאלות,  ובאי-ההצלחות, 

במסקנות, בהצעות לגבי המשך הדרך ועוד ועוד. 

אודות המודל המוצע מתייחסת  על  הסוגיה המשמעותית 

החופשי  המשחק  טבעי:  הוא  החשש  הלמידה.  לתוצרי 

עם האובייקטים הגאומטריים יכול להיות מרתק, אך האם 

בהקשר  כמובן,  התלמיד?  ידע  להבניית  יגרום  באמת  הוא 

עליהם  המוצע.  התהליך  בכל  מכריע  תפקיד  למורים  זה 

מיון  כולל  משמעותי  מתמטי  דיון  המזמנת  מסגרת  לבנות 

יגלו  בכך,  וכדומה.  וניסוחן,  הכללות  הבניית  תוצאות,  וסיווג 

גאומטריים  אובייקטים  של  מעניינות  תכונות  התלמידים 

הדיון  בנוסף,  אלה.  אובייקטים  בין  יחסים  על  עובדות  וגם 

התלמידים,  )בין  המשתתפים  בין  תקשורת  לכלול  אמור 

לבין המורה( לרבות הסברים  בינם  בין קבוצות התלמידים, 

בערוצים מגוונים, ובכך תהליך ההמשגה הרלוונטית מתבצע 

כך, למשל,  בתיווך המורה(.  )כמובן,  ביוזמתם של הלומדים 

מהותית  בהבנה  תומכות  זה  במאמר  המוצגות  הדוגמאות 

של מושגים כמו: צלע, קדקוד, מצולע, מצולע קמור, זווית, 

תיכון,  )לסוגיהם(, אלכסון, צלעות סמוכות,  אנך, משולשים 

צורות חופפות, צורות שוות שטח )שאינן חופפות(, שימור 

השטח - והרשימה לא מלאה. חשוב כי הבניית הידע של כל 

מושג  למשל,  פעיל.  באופן  תיעשה  האלו  מהמושגים  אחד 

הקודקוד עולה בדילמה "כיצד מעבירים קו גזירה?", ומאוחר 

יותר באותו הקשר עולה מושג האלכסון; מושג הגובה עולה 

כדרך להעביר קטע מקודקוד לצלע, לצורך גזירה עם שתי 

זוויות שוות במקום המפגש של קו גזירה עם הצלע. יתרה 

אודות  על  דילמות  עולות  יותר  מאוחרים  בשלבים  מכך, 

סמוכה  צלע  היא  )"מה  מסוים  במושג  השימוש  מגבלות 

ומהי צלע נגדית לצלע נתונה במחומש?"(.   

בלימודי  מקום  יש  המוצע  למודל  להדגים,  שניסיתי  כפי 

יתרום לתהליכי  זה  יישום מודל  כי  ויש לקוות  הגאומטריה, 

הבניית ידע מתמטי משמעותי של הלומדים בצורה חווייתית.   

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/TzyuneiDerech/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/TzyuneiDerech/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/TzyuneiDerech/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/TzyuneiDerech/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativatBeinayim/TochnitChadasha.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativatBeinayim/TochnitChadasha.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativatBeinayim/TochnitChadasha.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativatBeinayim/TochnitChadasha.htm
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ר מידע. 
חשוב יות

דמיון 

 מוגבל. 
ידע הוא

דמיון - אינסופי.

אלברט איינשטיין
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