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בעיות חיתוך 
והרכבה

ד״ר סבינה סגרה
המכללה האקדמית אחוה

רגע חושבים
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העיסוק בחיתוך והרכבה של מצולעים מעשיר את שיעורי 

זאת  ועם  אחד,  מצד  משחק  שזהו  מפני  המתמטיקה 

מן  משימות  השטח.  מושג  של  מיטבי  המחשה  אמצעי 

הסוג הזה יכולות להמחיש את משמעות השטח בכיתות 

ב' עד ד' ואת משמעות נוסחאות השטח בכיתה ה'. בעיות 

דרכים  מאפשרות  בהמשך  שמוצעות  והרכבה  חיתוך 

מגוונות לפתרון, וכך מפתחות את היצירתיות המתמטית 

מתייחסת  אכן  הלימודים  תוכנית  התלמידים/ות.  של 

לחשיבות של פתרון בעיות כאלה הנקראות בעיות "גזירה 

והדבקה של צורות" )משרד החינוך, 2006(. בעיות מסוג 

והרכבה״,  חיתוך  ״בעיות  בשם  במתמטיקה  מכונות  זה 

מונח שנשתמש בו במאמר.

שטח  יחידות  של  רקע  על  המצולעים  מופיעים  כאשר 

את  למנות  ניתן  הזה(,  במקרה  ריבועיות  )יחידות 

המשבצות ואת חלקי המשבצות כדי לקבוע את השטח 

שבהם  ומקרים  נוספות  דוגמאות   .)1 )איור  הצורה  של 

ניתן  זהים  שאינם  לחלקים  מחולקות  השטח  יחידות 

למצוא בספרות )ברבש וגורב, 2006(.

איור 1: 
משבצות  של  רקע  על  שוקיים  שווה  זווית  ישר  משולש 

)יחידות שטח(.

הצלע  נתונים  ובמקומו  המשבצות,  רקע  חסר  כאשר 

על  מוטל  מקביליות  או  משולשים  של  זו  לצלע  והגובה 

להמחיש  ניתן  שטח.  בנוסחאות  להיעזר  התלמידים/ות 

הנתונה  הצורה  חיתוך  באמצעות  השטח  נוסחאות  את 

להיות  יכול  זה  2(. תהליך  )איור  והרכבת מלבן מחלקיה 

חווייתי, והוא מוביל להבנה עמוקה יותר של מושג השטח. 

של  אחד  קצה  וצרה",  "גבוהה  מקבילית  של  במקרה 

חיתוך  תהליך  מתאר   3 איור  לצורה.  מחוץ  יהיה  הגובה 

והרכבה עבור מקרה זה. ניתן גם לסובב את המקבילית 

כך שהצלע הארוכה היא הבסיס )אופקית(, ולפתור את 

)איור  בלבד  אחד  חיתוך  קו  עם  למלבן  ההפיכה  בעיית 

שהשיטה  לתלמידים/ות  ולהסביר  להבהיר  חשוב   .)4

המתאימה היא של חיתוך והרכבה, מפני שהשטח נשמר 

שהחלקים  ובלי  חורים  ללא  מורכבים  מצולעים  כאשר 

יכסו זה את זה.

איור 2: 
והמשולש.  המקבילית  עבור  השטח  נוסחאות  המחשת 

שטח המקבילית שווה לשטח מלבן בעל אותו הבסיס ואותו 

המקבילית  משטח  מחצית  הוא  המשולש  שטח  הגובה. 

בעלת אותו הבסיס ואותו הגובה.

בעיות חיתוך והרכבה

סבינה סגרה
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איור 3: 
בדיקת נוסחת השטח עבור מקבילית צרה וגבוהה במקרה 

שהגובה מחוץ למקבילית.

איור 4: 
ניתן להפוך מקבילית צרה וגבוהה למלבן בעזרת קו חיתוך 

את  מסובבים  כאשר  זאת  לראות  יותר  קל  בלבד.  אחד 

המקבילית כך שהצלע הארוכה תהיה אופקית. 

כבר אוקלידס )365 לפנה״ס – 275 לפנה״ס( נעזר בנימוק 

של חיתוך והרכבה: הוא כתב )במילים המתאימות לזמנו( 

בספר הראשון של ״היסודות״ במשפט ל״ה, שמקביליות 

בעלות בסיס משותף וגובה זהה, הן בעלות אותו השטח, 

לכפליים  שווה  מקבילית  של  שהשטח  מ״א,  ובמשפט 

הגובה  ואותו  הבסיס  אותו  בעל  משולש  של  השטח 

)אליאור, 2019(. אולם אוקלידס לא סיפק נוסחאות שטח 

אלא השווה בין המצולעים מבחינת השוואת שטחים. 

היתר,  בין  הספר,  בבית  משמשים  והרכבה  חיתוך 

חיתוך  חידות  זאת,  עם  שטח.  נוסחאות  של  כהמחשה 

בפני  ומאתגרות  מעניינות  כבעיות  הוצגו  רבות  והרכבה 

עצמן ללא מטרת חישובי השטחים. לפי ההגדרה, ״בעיות 

קווי  את  למצוא  יש  שבהן  חידות  הן  והרכבה״  חיתוך 

החיתוך של מצולע מסוים )למשל משולש שווה צלעות(, 

כך שניתן יהיה להרכיב מהחלקים שהתקבלו מצולע אחר 

)למשל ריבוע(. אתגר נוסף הוא למצוא פתרון בעל כמה 

שפחות קווי חיתוך. 

קושי  ברמות  והרכבה  חיתוך  בעיות  ישנן  שנראה,  כפי 

שונות מאוד זו מזו. החידה הבאה מתאימה לילדים/ות: 

חלקו את הריבוע לשני ריבועים קטנים יותר.

לפתור  וניתן  פתרונות,  ריבוי  בעלת  בעיה  היא  זו  חידה 

אותה בדרכים מגוונות. בכיתה יציגו הילדים/ות פתרונות 

השאלות  באמצעות  בהם  לדון  שכדאי  ומגוונים  רבים 

הבאות: 

כיצד נראה פתרון שבו הריבוע המקורי מחולק לשני . 1

ריבועים חופפים )איור 5(? 

כיצד נראית חלוקה לשני ריבועים שאינם חופפים? . 2

מהו הפתרון עם המספר הקטן ביותר של גזירות? . 3

קווי . 4 שבו  במצב  נוספים,  פתרונות  קיימים  האם 

החיתוך לא חייבים להיות קטעים ישרים )איור 6(? 

ריבוע . 5 )רמז: אפשר לחלק  מה אפשר לשאול עוד? 

ליותר משני ריבועים קטנים(.

איור 5: 
חיתוך והרכבה של ריבוע לשני ריבועים חופפים.
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לפני שתקראו את הפתרון לבעיה זו בנספח למאמר זה, 

נסו לפתור בעצמכם. הינה רמז:

מובן שלוח העץ המקורי והשולחן בצורת ריבוע יהיו בעלי 

גלם(.  חומר  לבזבז  רוצה  לא  הנגר  )זוכרים?  זהה  שטח 

הריבוע  של  הצלע  אורך  את  וחשבו   8 באיור  התבוננו 

הנדרש. היכן בשרטוט ניתן למתוח קטע בעל אורך זה?

איור 8: 
לוח הנגר על רקע משבצות להקלת חישוב השטח.

החידה מתאימה לאוהבי מתמטיקה שיודעים להתמודד 

עם מדידה או השוואת שטחים של מרובעים ומשולשים, 

אורך  את  לחשב  )כדי  ריבועי  שורש  להוציא  ושיודעים 

יכול  פיתגורס  ידע במשפט  הצלע של הריבוע הנדרש(. 

להועיל.

מכירים/ות  לא  שעדיין  היסודי  הספר  בבית  לילדים/ות 

את משפט פיתגורס, ניתן להציע רמז או לגלות את קווי 

התצרף  מחלקי  ריבוע  להרכיב  מהם/ן  ולבקש  החיתוך, 

)הפאזל(.

אפשר לרמוז שקווי החיתוך מתחברים לנקודת האמצע 

מהצלעות  אחת  על  האמצע  לנקודת  )הכוונה  ב״קיר״ 

ושאינם   ,)9 )איור  הבית  של  הריבוע(  של  המקבילות 

מקבילים לצלעות הקיימות. אחרי שהתגלו קווי החיתוך, 

אלכסונים  הם  )כי  אורך  שווי  הם  מדוע  לשאול  אפשר 

במלבנים חופפים(.

איור 6: 
חיתוך והרכבה של ריבוע לשני ריבועים לא חופפים, כאשר 

קווי החיתוך אינם ישרים.

חידות חיתוך והרכבה ברמת קושי גבוהה חדו החידונאי 

האמריקאי סם לויד )1911-1841( והחידונאי האנגלי הנרי 

ארנסט דודני )1930-1857(.

לבעיה  בנוגע  בסיפורים.  חידותיו  את  לעטוף  אהב  דודני 

הבאה הדגיש את הרלוונטיות של פתרון בעיות לחיי היום־

:)Dudeney, 1917( יום

התבוננו בתמונה )איור 7(. נגר רוצה לחתוך את לוח העץ 

שברשותו לכמה שפחות חלקים כדי ליצור מהם שולחן 

רוצה לבזבז שום חומר. מה עליו  ריבוע. הוא לא  בצורת 

לעשות? לכמה חלקים אתם הייתם חותכים את לוח העץ 

שבתמונה?

איור  7: 
שרטוט שמלווה את חידת הנגר בספר

״Amusements in Mathematics״ מאת הנרי 

ארנסט דודני )1917(.
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בשם  ופרסומם  ותצרפים  לחידות  רעיונות  בגניבת  לויד 

סם לויד.

של  היא  ופתר  חד  שדודני  ביותר  המפורסמת  הבעיה 

מופיעה  זו  בעיה  לריבוע.  צלעות  שווה  משולש  הפיכת 

כסיפור בתוך ספרו "חידות קנטרברי". הפעם בחר דודני 

בדמויות של סיפורי קנטרברי הקלסיים )מהמאה ה־14(. 

ומספרות  בספרו, הדמויות הללו נמצאות בעלייה לרגל, 

שזמן  הסדקית,  מוכר   .)Dudeney, 1907( חידות  לזו  זו 

ממושך לא השתתף בדיונים, מספר שברשותו בד בצורת 

משולש שווה צלעות שממנו הוא רוצה ליצור ריבוע )איור 

מוכר  )בסיפור  טריוויאלית  אינה  זו  שבעיה  מתברר   .)10

הסדקית אינו יודע את הפתרון(.

איור 10: 
איור מתוך הספר ״חידות קנטרברי״ 

)The Canterbury Puzzles( מאת הנרי ארנסט דודני.

נוסף:  מאתגר  תנאי  מקיים  זו  לבעיה  דודני  של  הפתרון 

נשארים  חלקים  שני  כל  וההרכבה,  החיתוך  במהלך 

שרשרת  שמתקבלת  כך  אחד,  בקודקוד  מחוברים 

שווה  משולש  או  ריבוע  להרכיב  ניתן  שממנה  חלקים 

תוכלו   GeoGebra של  באתר   .)11 )איור  צלעות 

יישומון: בעזרת  השרשרת  עם  המניפולציה  את   לבדוק 

)בעזרת    https://www.geogebra.org/m/wtsgqewa
ניתן להפוך את המשולש לריבוע;  סרגל הגרירה הכחול 

גודל  את  לשנות  ניתן  הוורוד  הגרירה  סרגל  בעזרת 

איור 9: 
רמזים עבור חידת הנגר.

אחרי שהילדים/ות הצליחו להרכיב ריבוע מחלקי התצרף 

לנמק  צריך  כמובן  הריבוע.  שטח  מהו  לשאול  ניתן 

שני  כי  )הבית(,  המחומש  לשטח  שווה  הריבוע  ששטח 

רווחים  ללא  התצרף  חלקי  מאותם  מורכבים  המצולעים 

ובלי שהחלקים יכסו זה את זה.

בבעיה זו ניתן לגלות את אורך צלע הריבוע הנדרש דרך 

ממנו.  השורש  והוצאת  הנתון  המחומש  שטח  חישוב 

באופן  משתנה(.  שאינו  )גודל  ״אינווריאנט״  הוא  השטח 

כללי, החיפוש אחרי אינווריאנטים הוא אסטרטגיית פתרון 

בעיות הנפוצה בענפים רבים של המתמטיקה )סיניצקי 

ואילני, 2014(. 

הנרי ארנסט דודני

הנרי ארנסט דודני נולד ב־1857 בעיר מייפילד שבאנגליה. 

התעוררה  מתמטיים  ותצרפים  בחידות  התעניינותו 

ואסטרונומיה,  מתמטיקה  בעצמו  שלמד  סבו,  בעקבות 

וכך הפך מרועה למורה בבית הספר. גם אביו היה מורה 

תיכון,  ספר  בבית  למד  לא  עצמו  דודני  אך  ספר,  בבית 

הוא   .13 מגיל  החל  אדמיניסטרטיבי  כפקיד  עבד  אלא 

אהב חידות ושחמט, וכבר בגיל תשע החל לשלוח חידות 

"ספינקס". החל משנת  ותצרפים לעיתונים בשם הבדוי 

1893 פרסם דודני יחד עם החידונאי האמריקאי סם לויד 

הוא  יותר  מאוחר   ."Tit-Bits" בשבועון  מאמרים  סדרת 

בין דודני  פרסם בשמו במגזינים שונים. שיתוף הפעולה 

סם  את  האשים  דודני   - במריבה  הסתיים  לויד  סם  לבין 

https://www.geogebra.org/m/wtsgqewa
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איור 13: 
מציאת קווי החיתוך בעזרת פסים מרוצפים. יש להניח את 

פס המשולשים על פס הריבועים, כך שנקודת אמצע הצלע 

של  הצלע  אמצע  נקודת  עם  תתלכד  אחד  משולש  של 

הריבוע )נקודה A, מסומנת באדום(. בהמשך יש לסובב את 

הפס. הנקודות הכחולות ) C ,B( מסמנות נקודות אמצע של 

צלעות ריבוע, והנקודות האפורות )E ,D( מסמנות נקודות 

אמצע של צלעות משולשים. צלעות המשולשים מסמנות 

את קווי החיתוך של הריבוע. מאותם החלקים ניתן להרכיב 

את המשולשים כפי שמצוין בשרטוט.

משפט פיתגורס

אומנם משפט פיתגורס אינו מופיע בתוכנית הלימודים של 

בית הספר היסודי, אך חבל לוותר על ההוכחה שמבוססת 

על חיתוך והרכבה. מקור ההוכחה הבאה נמצא בעבודות 

של ת'אבת אבן קורה )901-826(, מתמטיקאי ואסטרונום 

.)Shloming, 1970( מתור הזהב של האסלאם

מוסיפים   .)14 )איור  ריבועים  משני  מתחילה  ההוכחה 

 .AH = FE-ו HE = ADכך ש־ ,H את הנקודה AE לקטע

הריבועים הללו הם הריבועים על הניצבים של המשולשים 

החופפים AHD ו־EFH. קווי החיתוך הם הקטעים FH ו־

״hinged״,  נקראים  כאלו  פתרונות  באנגלית  הצורות(. 

מאונכים  צירים  לדמיין  ניתן  כי  בציר״,  ״תלויים  כלומר 

למישור חלקי התצרף שעוברים בקודקודים המשותפים 

וסביבם מסתובבים החלקים )ראו איור 12(.

איור 11: 
החלקים  כל  הסדקית  מוכר  לבעיית  דודני  של  בפתרון 

נשארים מחוברים ויוצרים שרשרת.

 

איור 12: 
הסדקית״  מוכר  ״בעיית  של  החלקים  את  לדמיין  ניתן 

כמורכבים על צירים מאונכים למישור החלקים.

דודני תיאר בספרו ״חידות קנטרברי״ את פתרונו, אך לא 

פירט כיצד מצא אותו. 

היא  והרכבה  חיתוך  בעיות  לפתרון  ניסיונית  שיטה 

הצורות  משתי  מרוצפים  פסים  יצירת  באמצעות 

)Stewart, 1997(, אחד מהם על נייר שקוף או חצי שקוף. 

כאשר מניחים פס אחד בשיפוע על השני, הצלעות של 

בצורות  החיתוך  קווי  את  העליונה מראות  הפס בשכבה 

של השכבה התחתונה )ראו איור 13(. לא ידוע אם דודני 

עבד לפי שיטה זו.
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את  שחוצים  שהקווים  לנמק  אפשר  השטחים  בחישוב 

לשני  הללו  היחידות  את  מחלקים  הריבועיות  היחידות 

חלקים שווי שטח.

כל  את  להרכיב  מהילדים/ות  לבקש  אפשר  לכך,  נוסף 

הקטן  המשולש  של  מהעתקים  הטנגרם  מצורות  אחת 

משולשים   16 שנדרשים  מתברר  במשחק.  שיש  ביותר 

ספירת   .)16 )איור  יחד  הטנגרם  חלקי  כל  עבור  קטנים 

מחלקי  אחד  כל  עבור  הנדרשים  הקטנים  המשולשים 

כך  החלקים.  שטחי  לחישוב  נוספת  דרך  היא  הטנגרם 

הילדים/ות יכולים לחשב את השטחים של חלקי הטנגרם 

בדרכים מגוונות, ולבדוק את עצמם.

איור 16: 
חלוקת חלקי הטנגרם למשולשים.

DH. בהמשך חותכים ומצמידים את המשולש EFH עם הצלע FE לצלע FG, ואת המשולש AHD עם הצלע DA לצלע 
DH( ובעקבות ההרכבה שווה שטח לשני הריבועים ההתחלתיים  )FH או  DHFK  הוא הריבוע על היתר  DC. הריבוע 
)הריבועים על הניצבים(. גם בחיתוך והרכבה זו כל שני חלקים נשארים מחוברים בקודקוד משותף. ניתן לבדוק עובדה זו 

.https://www.geogebra.org/m/bewpvkmk :ביישומון זה

איור 14: 
.https://www.geogebra.org/m/bewpvkmk  הוכחת משפט פיתגורס דרך חיתוך והרכבה. ראו גם

הטנגרם והסטומכיון

 )1996 )אסמן,  טנגרם  המשחקים  יותר,  רחב  במובן 

חיתוך  בעיות  לקבוצת  שייכים   )2004 )גירון,  והסטומכיון 

והרכבה, אך קווי החיתוך נתונים, לכן אין צורך לפתור חלק 

בין  טנגרם,  המשחק  את  לשלב  ניתן  המשימה.  של  זה 

היתר, עם בעיות חיתוך והרכבה כדי לחשב את השטחים 

של חלקי טנגרם ביחס למשולש “הקטן” ביותר. למטרה 

זו כדאי להציג את הריבוע שניתן להרכיב מחלקי הטנגרם 

לשאול  כדאי  בהמשך   .4x4 בגודל  ריבועים  רשת  על 

יחידות ריבועיות( ומהם   16( מהו השטח של כל הריבוע 

השטחים של כל אחד מחלקי הטנגרם )איור 15(. 

איור 15: 
המשחק טנגרם על רקע משבצות.

https://www.geogebra.org/m/bewpvkmk
https://www.geogebra.org/m/bewpvkmk
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 C להסתיר אותם. באופן דומה ניתן להסביר שגם הנקודה

.AD אינה נמצאת על האלכסון

איור 18: 
בסידור חלקי הריבוע במלבן יש רווח קטן לאורך האלכסון.

הם  זו  שגויה  בהוכחה  הצלעות  שאורכי  לדעת  מעניין 

ליצור  ניתן  אכן   .)13  ,8  ,5( עוקבים  פיבונצ׳י  מספרי 

אשליות דומות עם שלשות אחרות של מספרי פיבונצ׳י 

.)Weisstein, 2021( עוקבים

חידה בשלושה ממדים

נסתפק  הפעם  ממדים.  בשלושה  אחרונה  חידה  הינה 

בבעיית חיתוך בלבד.

איור 19:
כדי לחלק קובייה ל־27 קוביות זהות וקטנות יותר, יש לחתוך 

לאורך הקווים השחורים.

קוביות  ל־27  קובייה  לחלק  ניתן  חיתוכים  שישה  בעזרת 

יהיה לארגן את  19(. אם מותר  )איור  יותר  וקטנות  זהות 

החלקים מחדש אחרי כל אחד מהחיתוכים )למשל להניח 

אותם זה על גבי זה( נוכל לשאול – האם ניתן יהיה לקבל 

בהמחשה  לסייע  יכולים  והרכבה  חיתוך  לעיל,  כנזכר 

יותר  ובחישוב של שטחים מורכבים  נוסחאות שטח  של 

בדרכים שונות. 

למטרת  והרכבה  חיתוך  של  בתהליך  זהירות! 

הבאה  התמונה  לרמות.  גם  ניתן  שטח  חישובי 

ל־65  שווה  ש־64  לכך  ״הוכחה״  היא   )17 )איור 

;2014 ואילני,  סיניצקי   ;2002 ווב,  עם   )מובשוביץ-הדר 

.)Gardner, 1956

איור 17: 
הוכחה חזותית שגויה.

אינם  התצרף  שחלקי  לראות  ניתן  יותר  מדויק  במבט 

הרווח  שטח   .)18 )איור   AD האלכסון  לאורך  נצמדים 

מסתכם לשטח של משבצת אחת )יחידה ריבועית אחת(. 

 BDG  ,ABE שהמשולשים  להסביר  ניתן  חישובי  באופן 

הניצב  בין  היחס   ABE במשולש  דומים:  אינם   ADF-ו

AE =  2  = 16 . במשולש  
EB     5     40 הקצר יותר לניצב הארוך יותר1 הוא 

BDG היחס בין הניצב הקצר יותר לניצב הארוך יותר הוא 
513 . לכן, הנקודה  = 15

38 , ובמשולש ADF יחס זה הוא 39 = 15
40

המשולש  של  )היתר   AD האלכסון  על  נמצאת  אינה   B
ADF(. ההפרשים בין היחסים הללו הם כה קטנים, שניתן 

גם . 1 ניתן   .Bו־  A בנקודות  שעובר  הישר  שיפוע  של  המוחלט  הערך  זהו 
לשקף את המשולש  בציר אנכי כדי לקבל יתר בעלייה )עם שיפוע חיובי(. 
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לקריאה נוספת

חיתוך  חידות  של  רבים  סוגים  למצוא  ניתן 

״The Geometry Junkyard״ באתר   והרכבה 

.)https://www.ics.uci.edu/~eppstein/junkyard/dissect.html( 
Amusements״   in  Mathemat ics ״ ר  פ ס  ב

חיתוך  לבעיות  שלם  פרק  מוקדש   )Dudeney, 1917(

והרכבה ברמת קושי עולה.

ביבליוגרפיה

אוקלידס 	  מאת  היסודות  ספר   .)2019( ע’.  אליאור, 

בתרגום עברי מאת ר’ יעקב בן מכיר. אוחזר מתוך 

https://hebrewscience.org/ספר-היסודות-ספר-א/

בהוראת 	  עזר  כלי   - הטנגרם   .)1996( ד’.  אסמן, 

המתמטיקה. מספר חזק )בית ברל(, 13, עמ’ 6-13.

וגורב, ד’. )2006(. מדידת שטחים והיקפים 	  ברבש, מ’ 

וצורות הקשורות בהם. ב- מ’  של מלבנים, משולשים 

ברבש, וד’ גורב, גאומטריה ועוד )כרך 1, עמ’ 459 - 473(. 

אבן יהודה, ישראל: רכס פרויקטים חינוכיים בע״מ.

חזק 	  מספר  ה״סטומכיון״.  חידת   .)2004( ת’.  גירון, 

2000, 3, עמ’ 36-38.

מובשוביץ-הדר, נ’ עם ווב, ג’. )2002(. אחד שווה אפס. 	 

חיפה: גסטליט בע״מ.

לימודים במתמטיקה 	  )2006(. תכנית  החינוך.  משרד 

לכיתות א-ו בכל המגזרים. ירושלים.

סיניצקי, א’ ואילני, ב’. )2014(. שימור ושינוי. תל אביב: 	 

מכון מופ״ת.

• Dudeney, H. E. )1907). The Canterbury 
Puzzles. Thomas Nelson and Sons, LTD. 
Retrieved from https://www.gutenberg.org/
ebooks/27635

• Dudeney, H. E. )1917). Amusements in 
Mathematics by Henry Ernest Dudeney. 
Thomas Nelson and Sons, LTD. Retrieved 
from https://www.gutenberg.org/ebooks/16713

• Gardner, M. )1956). Mathematics, Magic and 
Mystery. New York: Dover.

• Hilbert’s problems (2021). In Wikipedia, 

27 קוביות זהות וקטנות יותר בפחות משישה חיתוכים? 

מצאו את התשובה בנספח למאמר זה.

סיכום והכללה

ניתן  תמיד  האם  כלשהם.  מצולעים  שני  שלפנינו  נניח 

וליצור  יותר,  קטנים  למצולעים  האחד  את  לחתוך  יהיה 

מהחלקים הללו את השני? במילים אחרות – האם קיים 

לכל שני מצולעים אוסף של מצולעים קטנים יותר )של 

משני  אחד  כל  להרכיב  יהיה  שניתן  כך  תצרף(,  חלקי 

חיובית.  היא  התשובה  זה?  מאוסף  הנתונים  המצולעים 

ופול גרווין  וואלאס, פרקס בוליאי  ויליאם  המתמטיקאים 

זו במאה התשע־עשרה במשפט שנקרא  הוכיחו עובדה 

היום על שמותיהם.

השאלה  את  העלה  הילברט  דוד  הגרמני  המתמטיקאי 

וואלאס-בוליאי-גרווין  משפט  את  להכליל  ניתן  האם 

 23 שבה  לרשימתו,  שלישית  כשאלה  ממדים  לשלושה 

סמוך   – ב־1900  פרסם  שהוא  פתוחות  מתמטיות  בעיות 

פאונים  שני  ״בהינתן  החדשה:  המאה  של  לתחילתה 

הראשון  את  לחתוך  ניתן  תמיד  האם  שווה,  בנפח 

שניתן  כך  יותר,  קטנים  פאונים  של  סופי  למספר 

השני?״ הפאון  את  הללו  הקטנים  מהפאונים   להרכיב 

השיב  השנה  באותה   .)Hilbert’s problems, 2021(

הוא  שלילית.  תשובה  הילברט,  של  דוקטורנט  דן,  מקס 

הצליח להוכיח שלא ניתן להרכיב קובייה וארבעון מאותם 

החלקים. להרחבה בנושא זה אפשר לקרוא את המאמר 

.)Stewart, 1997( מאת איאן סטיוארט

אחת הסיבות לכך שאני אוהבת לאתגר ילדים וסטודנטים 

מחברות  הללו  שהבעיות  היא,  והרכבה  חיתוך  בבעיות 

חישוב  צורות,  זיהוי   – הגאומטרייה  של  שונים  תחומים 

שלא  ילדים  גם  ריצופים.  ואפילו  חפיפה  דמיון,  שטח, 

של  יותר  טכניים  או  תאורטיים  לחלקים  מתחברים 

המתמטיקה, נהנים מהפאזלים.

את  והרכבה  חיתוך  בעיות  מתארות  סימלי  באופן 

את  מנתחים  כאשר  שמגלים  במתמטיקה,  שיש  היופי 

התמונה  את  מרכיבים  וכאשר  המתמטיים  האובייקטים 

השלמה מחלקיה.

https://www.ics.uci.edu/~eppstein/junkyard/dissect.html
https://hebrewscience.org/ספר-היסודות-ספר-א/
https://www.gutenberg.org/ebooks/27635
https://www.gutenberg.org/ebooks/27635
https://www.gutenberg.org/ebooks/16713
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איור 21:
באיור  המוצג  הפתרון  שיקוף  דרך  המתקבל  נוסף  פתרון 

הקודם.

פתרון לחיתוך הקובייה: 

משישה  פחות  בעזרת  הקובייה  את  לחלק  ניתן  לא 

הקטנה  לקובייה  יותר.  קטנות  קוביות  ל־27  חיתוכים 

יש שש פאות שאינן  שנמצאת במרכז הקובייה הגדולה 

נמצאות באותו המישור. כדי ליצור קובייה זו )כלומר כדי 

לשחרר אותה ממרכז הקובייה הגדולה( נדרשים שישה 

חיתוכים.

איור 22: 
כדי ליצור את הקובייה הפנימית נדרשים שישה חיתוכים.

The Free Encyclopedia. Retrieved from 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Hilbert’s_problems

• Shloming, R. (1970). Thabit Ibn Qurra And 
The Pythagorean Theorem. The Mathematics 
Teacher, 63)6), 519–528. 

• Stewart, I. (1997). Two-Way Jigsaw Puzzles. 
Scientific American, 277(4), 140–145.

• Weisstein, E. W. )2021). MathWorld--A 
Wolfram Web Resource. Retrieved from 
Cassini’s Identity: https://mathworld.wolfram.
com/CassinisIdentity.html

נספח

שטח   ,20 באיור  לראות  שניתן  כפי  הנגר:  לבעיית  פתרון 

הלוח המקורי הוא 5 יחידות ריבועיות. לכן אורך הצלע של 

הריבוע הנדרש חייב להיות 5√ יחידות. לפי משפט פיתגורס 

יש לקטעים AF ו־FD אורך זהה. אלה קווי החיתוך. אחרי 

 AB הוורוד עם הצלע  יש להצמיד את המשולש  החיתוך 

עם  הכחול  המשולש  ואת  המקורי,  הלוח  של   AE לצלע 

 AFDG של הלוח המקורי. המצולע ED לצלע CD הצלע

את  לדמיין  אפשר  זה  בפתרון  גם  הנדרש.  הריבוע  הוא 

החלקים כ״תלויים בצירים״ )ראו עמ׳ 37(: ניתן לקבל את 

המשולש AEG דרך סיבוב המשולש ABF סביב הקודקוד 

סיבוב  דרך   DGE המשולש  ואת   ,90° ב־   A המשותף 

עם   90° ב־   D המשותף  הקודקוד  סביב   DFC המשולש 

נוסף מתקבל כאשר משקפים פתרון  כיוון השעון. פתרון 

זה בציר הסימטריה של המחומש המקורי )איור 21(.

איור 20: 
פתרון לבעיית הנגר.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hilbert's_problems
https://mathworld.wolfram.com/CassinisIdentity.html
https://mathworld.wolfram.com/CassinisIdentity.html
https://mathworld.wolfram.com/CassinisIdentity.html

