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ידע בנושא  והוא תומך בהבניית  אוכלוסיות של לומדים, 

של גופים משוכללים בהתאם לצורכי הלמידה.

מהות הפעילויות בחדר למידה אופפת

מגלים  הלומדים  )אימרסיבית(,  אופפת  למידה  בחדר 

ריצוף  על  המבוססת  משוכללים  גופים  לבניית  שיטה 

החינוכית  )הטלוויזיה  משוכללים  במצולעים  המישור 

הישראלית, 2012(. במסגרת הפעילויות, הלומדים נוגעים 

בתמונות על הקירות ודנים בשינוי המתרחש. הפעילויות 

משלב  המעברים  את  יוזמים  הלומדים  רב-שלביות,  הן 

אחד לשלב אחר, ולפיכך הם משתתפים פעילים בתהליך 

למידה  בחדר  הפעילויות  בנושא.  שלהם  הידע  הבניית 

בשאלות  לדיון  בסיס  מהווים  הלומדים  וגילויי  אופפת 

כל פעילות  המוצגות ללומדים. הדבר מאפשר להתאים 

לרמת הלומדים ולשלב הלמידה שלהם.

מבחינה מתמטית הלומדים מחזקים את הידע שלהם על 

אודות אפשרויות ריצוף )נושא "שולי" בתוכנית הלימודים 

לבין  ריצוף  דרכי  בין  הֶקשר  את  ומבינים  בגאומטריה( 

הרכבת גופים משוכללים. 

הפעילות הכוללת מגבשת את הבנת הלומדים על כמות 

הגופים המשוכללים והמבנה שלהם. 

שלב ראשון: 

הכרת גופים משוכללים 

את ההיכרות עם גופים משוכללים אפשר להתחיל מחוץ 

לחדר הלמידה האופפת. הלומדים מכירים את המצולעים 

המשוכללים בעולם דו-ממדי, ודרך חזרה על תכונותיהם 

זה  עולם הגופים המשוכללים. בשלב  יוצאים למסע אל 

יש לשאול שאלות הבהרה וחזרה: 

לאיזה מצולע קוראים מצולע משוכלל? 	 

מהו מצולע משוכלל בעל שלוש צלעות? 	 

מהו מצולע משוכלל בעל ארבע צלעות? 	 

האם קיים מצולע משוכלל בעל מאה צלעות? 	 

כמה מצולעים משוכללים קיימים? 	 

מבוא

היסודי  הספר  לבית  במתמטיקה  הלימודים  בתוכנית 

יש  ובמרחב  במישור  חזותית  תפיסה  לפיתוח  כי  מצוין 

החינוך,  )משרד  הגאומטריה  בלימודי  רבה  חשיבות 

עולה  ממחקרים   .)11 עמ'   ,2006 והספורט,  התרבות 

גוף  בין  הֶקשר  בהבנת  מתקשים  מהתלמידים  חלק  כי 

באמצעות  ייצוגים  למשל  כמו  הדו-ממדיים,  ייצוגיו  לבין 

איורים ופריסות )כהן, 2018(. טכנולוגיות מחשב עדכניות 

מאפשרות להציג באופן דינאמי אובייקטים תלת-ממדיים, 

והדבר מסייע להמחיש את הנושא של גופים גאומטריים. 

אינטראקטיביות  תמונות  מוצגות  רבים  אינטרנט  באתרי 

דינמיות אשר מאפשרות לראות את הגוף מכמה נקודות 

מבט, "לפתוח" אותו לפריסה, להרכיב ממנה את הגוף וכן 

הלאה. קיימות בעברית סביבות תוכן דיגיטליות שמשרד 

רבים.  מתמטיים  תכנים  גם  כוללות  והן  אישר,  החינוך 

בשנים האחרונות גובר השימוש בסביבות תוכן דיגיטליות 

בשיעורי מתמטיקה בכלל ובגאומטריה בפרט ובין השאר 

מנסרות  שונים:  גופים  ללימוד  יישומונים  מכילות  הן 

וחרוטים.  גלילים  פירמידות,  ותיבות(,  קוביות  )לרבות 

הנושא של גופים משוכללים אינו מופיע כמעט בסביבות 

מוזכר  זה  נושא  הלימודים  בתוכנית  שגם  כיוון  אלו, 

בתוכנית  גופים".  ב"הכרת  הנכללת  נוספת  כפעילות 

הלימודים מצוין כי קיימים רק חמישה גופים משוכללים, 

גופים  הרכבת  היא  הזה  בהקשר  המומלצת  והפעילות 

משוכללים מפריסותיהם המוכנות. 

במאמר זה מתוארת התנסות בלמידת גופים משוכללים 

על  מבוססת  הלמידה  דינמית.  טכנולוגית  בסביבה 

למידה  בחדר  מתרחשת  אשר  הלומדים  של  התנסות 

אופפת )immersive room(. הטכנולוגיה הזאת מאפשרת 

אינטראקטיביות  תמונות  החדר  קירות  על  להקרין 

על  מוצגות  המתואר,  בתרחיש  בהן.  בנגיעה  שמשתנות 

הקירות של החדר תמונות אינטראקטיביות של הגופים 

מורכבים  מהם  ומצולעים  פריסותיהם,  המשוכללים, 

הגופים. התרחיש מאפשר להתאים את הפעילויות לִמגוון 

"מהשטח": גופים משוכללים בסביבה טכנולוגית דינמית

מרינה סיניצקי
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זה מתברר כי חלק מהגופים הללו אינם מוכרים ללומדים. 

הדבר מעורר כמה שאלות: האם קיימים גופים משוכללים 

נוספים? אם כן, כיצד הם מורכבים? ואם לא, למה אי-אפשר 

לבנות גופים משוכללים נוספים?

תרשים 2: 
Quiver מעבר מאיור דו-ממדי לגוף באמצעות האפליקציה

שלב רביעי: 

המשוכללים  הגופים  הרכבת  חמישה?":  דווקא  "ָלמה 

בסביבה  שלהם  המסע  את  מתחילים  הלומדים 

אופפת  למידה  בחדר   - תלת-ממדית  אינטראקטיבית 

)immersive room(. בכניסה לחדר הלומדים רואים רצפה 

מרוצף  מהאזורים  אחד  וכל  אזורים,  לשלושה  המחולקת 

בסוג אחר של מצולעים משוכללים: האזור המרכזי מרוצף 

בריבועים  מרוצפים  הצדדיים  האזורים  ושני  במשולשים, 

ובמשושים משוכללים )ראו תרשים 3(.

תרשים 3: 
רצפת חדר למידה אופפת המרוצפת בִמגוון של מצולעים 

משוכללים

שלב שני: 

בשלב זה, הלומדים מוזמנים לא רק לתאר את המצולעים 

 .GeoGebra המשוכללים, אלא גם להציג אותם בסביבת

בסביבה זו - אפילו ללומדים צעירים החל מכיתה ג' - קל 

לבנות את המצולע המשוכלל בעל מספר הצלעות הרצוי 

)ראו תרשים 1(.

תרשים 1: 
בניית מצולע משוכלל לפי מספר צלעותיו בסביבת 

 GeoGebra

שלב שלישי: 

לשאלה,  בתשובה  פאון?  מהו   - שאלה  נשאלים  הלומדים 

הדיון מתמקד בדרכי ההבחנה, הזיהוי והתיאור של פאונים 

גוף  היא  שקובייה  מייד  נזכרים  הלומדים  רוב  משוכללים. 

משוכלל. בתיאוריהם מצויינים מושגים דוגמת קודקוד, פאה 

רכיבים  בזיהוי  להתקשות  אמורים  לא  והם  )ַמקצוע(,  וצלע 

מספר  האם   - בסוגיה  בדיון  כבר  אולם  הקובייה.  של  אלה 

דעות  נשמעות   - לא?  או  מוגבל  הוא  המשוכללים  הגופים 

מנוגדות. באנלוגיה למצולעים משוכללים, חלק מהלומדים 

של  במובן  )לא  המשוכללים  לגופים  סוף  אין  כי  מניחים 

הכולל  דף  מחולק  ללומדים  הגוף(.  בגודל  אינסופי  שינוי 

 Quiver והאפליקציה  המשוכללים,  הגופים  של   הדפסות 

)http://www.quivervision.com( "הופכת" את התמונה 
 .)2 תרשים  )ראו  תלת-ממדיים  לאובייקטים  הדו-ממדית 

משוכללים  גופים  לחמישה  נחשפים  הלומדים  זו  בדרך 

בשלב  מחומשים.  או  ריבועים  ממשולשים,  מורכבים  אשר 

http://www.quivervision.com
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באמצעות מצולעים משוכללים? כלומר, ָלמה אין ריצופים 

 נוספים במצולעים משוכללים )סיניצקי ואילני, 2014, עמ' 

156-154(? מה ממחישים איורי המצולעים הזהים שליד 

כל ריצוף?

שאלות המקשרות בין ריצוף לאובייקט תלת-ממדי: 	 

מהו הֶקשר בין "ריצוף חסר" לבין "הריצוף המושלם"? 

אשר  ה"פינה"  לבין  חסר"  "ריצוף  בין  הֶקשר  מהו 

מכל  האם  באובייקט?  נגיעה  באמצעות  נפתחת 

כמות של מצולעים זהים אפשר להרכיב "פינה"? מהו 

מספר המצולעים הקטן ביותר אשר נדרש להרכבת 

מהם  שאפשר  החסרים"  "הריצופים  הם  מה  פינה? 

להרכיב את הפינות?

הגופים 	  אשר  המצולעים  אודות  על  שאלות 

מורכבים מהם: האם יש גופים משוכללים המורכבים 

ממשולשים? אם יש, אז כמה? כמה גופים משוכללים 

להרכיב  אפשר  האם  מריבועים?  להרכיב  אפשר 

אפשר  האם  משוכללים?  ממשושים  משוכלל  גוף 

להרכיב גוף משוכלל ממצולעים משוכללים שמספר 

משוכללים  גופים  יש  האם  משש?  גדול  צלעותיהם 

המורכבים ממחומשים? אם יש, אז כמה? 

אמורים  הלומדים  הגופים,  הרכבת  של  השלב  בסיום 

או  מצולעים  שלושה  בו  שנפגשים  צומת  כל  כי  להבין 

לצומת,  מסביב  השטח  כל  את  ממלאים  לא  אשר  יותר, 

המורכבת   - כזו  פינה  מכל  פינה.  לבניית  מקור  הוא 

להרכיב  אפשר   - הסוג  מאותו  משוכללים  ממצולעים 

המורכבות  כאלו  פינות  שלוש  קיימות  משוכלל.  גוף 

ריבועים  משלושה  המורכבת  אחת,  ופינה  ממשולשים 

מצולע  גריעת  באמצעות  מתקבלת  מהן  אחת  כשכל 

גריעת  אולם  המתאים.  מהריצוף  מצולעים,  כמה  או 

מצולעים  שני  רק  משאירה  המשושים,  מריצוף  משושה 

בצומת ואז "אין פינה". לפיכך גם ממצולעים משוכללים 

פינה.  לבנות  אי-אפשר  גדול משש,  שמספר צלעותיהם 

זאת, הסידור של שלושה מחומשים משוכללים  לעומת 

מסביב לצומת "משאיר רווח", ולכן אפשר להרכיב פינה 

מהשלישייה הזו. בסך הכול אפשר אם-כן לבנות חמישה 

מריבועים  אחד  ממשולשים,  שלושה  משוכללים:  גופים 

)קובייה( ואחד ממחומשים.

על קירות החדר מוצגות תמונות של ריצופים "חסרים" 

לריצוף  הסמוך  הקיר  על  חלק(.  חסר  ריצוף  )בכל 

בריבועים מופיעה תמונה של שלושה ריבועים הצמודים 

להשלמת  אחד  ריבוע  בה  חסר  כלומר  אחד,  לקודקוד 

)מעל  הקדמי  הקיר  על  מסוים.  קודקוד  סביב  הריצוף 

ריצוף  של  תמונות  שלוש  מוצגות  במשולשים(,   לריצוף 

בריצוף:  חסרים  האלו  בתמונות  המשולשים.  באמצעות 

משולש אחד, שני משולשים או שלושה משולשים כלומר, 

סביב הקודקוד יש חמישה, ארבעה או שלושה משולשים, 

בהתאמה )ראו תרשים 4(. 

תרשים 4: 
הקיר  על  מתאימים  משוכללים  וגופים  "חסרים"  ריצופים 

הקדמי בחדר למידה אופפת 

מחומשים  שלושה  של  תמונה  מוצגת  הימני  הקיר  על 

ה"שטוחות"  לתמונות  מעל  אחד.  בקודקוד  המחוברים 

משוכללים.  גופים  של  תלת-ממדית  תצוגה  יש  האלו 

תלת- ל"פינה"  אותה  "הופכת"  שטוחה  בתמונה  נגיעה 

הקירות  על  מוצגים  "פינה"  לכל  מעל  תואמת.  ממדית 

המתאים.  המשוכלל  הגוף  של  אינטראקטיביים  איורים 

שלו  הפריסה  כך  ואחר  "נפרס",  הגוף  בהם  נגיעה  בעת 

בקישור  דוגמה  )ראו  המסתובב  לגוף  בחזרה  "נסגרת" 

.)https://youtu.be/a6YKXk74YNE

או  באחת  להמשיך  אפשר  הפעילות  של  זה  בשלב 

וגיל  הלמידה  למטרות  בהתאם  הבאות,  מהדרכים  יותר 

הלומדים.

להלן כמה סוגיות הנדונות בשלב הזה: 

שאלות באשר לריצופים: ָלמה מוצגים שלושה ריצופים 	 

https://youtu.be/a6YKXk74YNE
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שלב חמישי: 

ִׁשיּום ורכיבי הגופים המשוכללים

הגופים  של  המבנה  בחקר  מעמיקים  הלומדים  זה,  בשלב 

המורכבים ותחילה עליהם לשיים אותם. בשלבים הקודמים 

גופים   - פאונים  הגופים המשוכללים הם  כי  גילו  הלומדים 

המורכבים ממצולעים, וכל מצולע כזה הוא פאה של הפאון. 

גוף מספר  כי לכל  גוף מתברר  לאחר ִמסּפּור הפאות בכל 

ולפיכך אפשר להעניק שמות לגופים בהתאם  פאות אחר, 

למספר הפאות שלהם )מובן כי אין צורך להמציא שם חדש 

למעשה,  לומד(.  לכל  מּוָּכר  "קובייה"  השם  שכן  לקובייה, 

שמות הגופים המשוכללים נקבעו בהתאם למספר הפאות 

בכל גוף: ארבעון מורכב מארבעה משולשים, תמניון מורכב 

משמונה משולשים, תריסריון מורכב משנים-עשר )תריסר( 

מחומשים ועשרימון מורכב מעשרים משולשים.

הלומדים מתבקשים לא רק ִלמנות את הקודקודים ואת 

הַמקצועות )צלעות( בכל גוף, אלא גם לאמת את המנייה 

הזו באמצעות קביעת הֶקשר בין מספרים אלה. כך למשל 

ארבעה  כוללת  מהן  אחת  וכל  פאות  שש  יש  לקובייה 

מפגש  הוא  הקובייה  של  קודקוד  כל  אולם  קודקודים. 

בסך  פעמים.  שלוש  נספר  הוא  ולפיכך  פאות  שלוש  בין 

(. שיטת  6x4
3 הכול יש אפוא בקובייה שמונה קודקודים )8=

פחות  מּוָּכרים  אשר  לגופים  בייחוד  מתאימה  זו  ִמסּפּור 

20 פאות העשרימון יש  ללומד. כך למשל לכל אחת מ- 

שלושה קודקודים, וכל אחד מאלה משותף לחמש פאות 

קודקודים   12 יש  לעשרימון  לפיכך  בקודקוד.   הנפגשות 

הַמקצועות  מספר  את  לקבוע  מנת  על   .)20x3
5 =12(

ומספר  הפאות  מספר  את  לדעת  יש  גוף  בכל  )צלעות( 

הצלעות בכל פאה, כי ַמקצוע הוא מפגש של שתי פאות 

הגוף. לפיכך מספר הַמקצועות בתמניון הוא 12 -  מחצית 

מהמכפלה של 8 ו- 3.

בשלב הזה לא נדרש שימוש בחדר למידה אופפת, ואפשר 

או  )בתוך  הגופים  מוחשיים של  במודלים  גם  להשתמש 

אופפת,  למידה  לחדר  לחזור  כדאי  אולם  לחדר(.  מחוץ 

כי יש שם גם מסכי מגע המסכמים את תוצאות המנייה 

של פאות )פ'(, ַמקצועות )מ'( וקודקודים )ק'( בחמשת 

הפעילויות  לכל  המפתיע  ההמשך  המשוכללים.  הגופים 

עבור  המוזכרים  המספרים  בין  הֶקשר  אַחר  חיפוש  הוא 

גוף משוכלל הסכום של מספר  כל אחד מהגופים. בכל 

הפאות ומספר הקודקודים גדול ב- 2 ממספר הַמקצועות 

2. הנוסחה המפורסמת הזאת   + = מ'  + ק'  של הגוף: פ' 

של אוילר חושפת בפני הלומדים עובדה מעניינת בנושא 

של גופים משוכללים. אולם חשיבותה של נוסחת אוילר 

גדולה הרבה יותר - היא נכונה עבור כל פאון, כלומר גם 

עבור כל המנסרות וכל הפירמידות. בדיקת נכונותה של 

הנוסחה עבור גופים אלה היא הרחבה של הפעילויות, וגם 

בה רצוי לשלב שימוש בסביבות למידה דינמיות.

סיכום

למידת  היא  תוארו שלבי פעילות שמטרתה  זה  במאמר 

טכנולוגיים  כלים  שילוב  באמצעות  משוכללים  גופים 

מגוונים. רוב שלבי הפעילות נערכו בחדר למידה אופפת 

בכלים  בעיקר  התמקד  התיאור   .)immersive room(

בחדר  הפעילות  שלבי  מבנה  את  כי  הדיגיטלי,  ובתוכן 

ומחוצה לו יש לשנות בהתאם לידע הקודם של הלומדים, 

צורכיהם וסגנון הלמידה שלהם.

שלבי הפעילות פּותחו במכללה להכשרת מורים, והתנסו 

בה למעלה ממאה סטודנטים הלומדים במסלול להוראת 

המתמטיקה בבית הספר היסודי. אף שהלומדים בוגרים, 

אופפת  למידה  בחדר  ההתנסות  כי  ציינו  כולם  כמעט 

לדבריהם,  ורב-חושית.  מיוחדת  חוויה  להם  סיפקה 

גופים  בנושא  יותר  מעמיקה  להבנה  תרמה  ההתנסות 

משוכללים ותכונותיהם הבסיסיות.

בחדר  שימוש  המדגים  )פיילוט(  חלוץ  הוא  הניסוי 

זה  ניסוי  מתמטיים.  נושאים  ללמידת  אופפת  למידה 

תלת-ממדיים  אובייקטים  של  דינמית  הצגה  כי  ממחיש 

במרחב למידה מיוחד, עוזרת ללומדים להבין את מבנה 

האובייקטים וללמוד את תכונותיהם. ברור כי כיום לא בכל 

בית ספר בארץ אפשר להקים חדר מסוג זה, אך ברובם 

קיימים כמה כלים טכנולוגיים מתאימים שאפשר ליישמם 

בלימודי המתמטיקה. 

הפעילות המתוארת ממחישה כי שימוש מושכל בכלים 

אלה מאפשר למידה בסגנון פתוח, עוזר לתלמיד להתגבר 

על קשייו, תומך בהבניית ידע בִמגוון נושאים, מהווה גורם 

אצלם  ומפתח  הלומדים  של  חיוביות  לימודיות  לחוויות 

גישה חיובית ללימודי המתמטיקה.
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מקורות

גיאומטריה: 	   .)2012( הישראלית  החינוכית  הטלוויזיה 

https://www.youtube. ריצופים ופינות. נדלה מתוך

com/watch?v=xnQmqkTe6_4
אנליטי-	  שילוב  במחשבה":  "לראות   .)2018( נ'  כהן, 

לבנברג  א'  בתוך  בגופים.  פעילויות  בביצוע  ויזואלי 

מן  לה:  רבות  פנים  גיאומטריה  )עורכות(,  פטקין  וד' 

)עמ'  הגיאומטריה  בהוראת  המעשה  אל  המחקר 

113-81(. תל-אביב: מכון מופ"ת.

 	 .)2006( והספורט  התרבות  החינוך,  משרד 

בכל  א-ו  לכיתות  במתמטיקה  לימודים  תכנית 

החינוך: משרד  אתר  מתוך  נדלה   המגזרים. 

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_
Limudim/Math/Yesodi/mavo1.pdf

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

אלגבריות בעולם המספרים והצורות. תל-אביב: מכון 

מופ"

https://www.youtube.com/watch?v=xnQmqkTe6_4
https://www.youtube.com/watch?v=xnQmqkTe6_4
http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Math/Yesodi/mavo1.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Math/Yesodi/mavo1.pdf
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