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 :צא ולמד מתמטיקה כחלק מתרבות העם: הנושא
 זיקתו של החינוך המתמטי ההומניסטי לתרבות העם

 
 

 .עדה קצף :י"הוכן ע
 

   
סטוריה של המתמטיקה יייחסות אל הה של ההתחשיבות הארתומבמאמר ב :תקציר

 פעילות המתאימה לשילוב בכיתה במסגרת לימודי וצעתבמהלך ההוראה ומ
 .יההגיאומטר

 
 

גיאומטרית , הנדסת המישור, גיאומטריה, הנדסה, סטוריה של המתמטיקהיה :מילות מפתח
 .הגדרת שטח, שטח משולש, משולש, המישור
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 המרכז הישראלי להוראת

 ש עמוס דה שליט"המדעים ע

  מכון טכנולוגיה לישראל-ון הטכני
 המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים

 מוסד הטכניון למחקר ופיתוח

  המרכז הארצי– "קשר חם"
 תמטימינוך החיענון הריפור וש, ידוםקל
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 : ולמד מתמטיקה כחלק מתרבות העםצא

 זיקתו של החינוך המתמטי ההומניסטי לתרבות העם
 

 

 עדה קצף
 שבע- באר,קייש " לחינוך עהמכללה

 
 

 מבוא

, מהי מתמטיקה", אמן במקצועו, שאלתי איש אחד

מתמטיקה היא : "הוא לא היסס וענה לי מיד, "?לדעתך

. "והוכחת בעיות, פתרון משוואות, עיסוק במספרים

האם המתמטיקה יכולה לעורר באדם ", ועוד שאלתי

תשובתו לא התעכבה ". ?למשל,  כמו אמנות,התרגשות

,  אמנות זו יצירה. זה מקצוע יבש?מה פתאום: "לבוא

עם תרבות , עם האנשים, האמן מזדהה עם הסביבה

חשיבה " ?היכול להיות הדבר דומה למתמטיקה. העם

א  החינוך על תשובתו של האמן מזמינה שיח בנוש

ובמתמטיקה שצמחה , מחד, המתמטי ההומניסטי

 .מאידך, בתרבות העם
 

 חדשה גישההחינוך המתמטי ההומניסטי מסמל 

הוראה של המתמטיקה שבבסיסה /בראיית למידה

 :  עקרונותהשלוש

כפעילות , תפיסת המתמטיקה כהומניסטית) א

כמשפיעה , ובתור שכזו, חברתית-הומאנית

  .האנושיתומושפעת מההיסטוריה 

ממש כמו , קבלת המתמטיקה כהומניסטיקה) ב

   .האמנות והמוסיקה, הפילוסופיה, הספרות

, קצף(הוראת המתמטיקה בדרך ההומניסטית  ) ג

2003 .( 

-מתמטיקאי בן, )(Hersh ,1997 בשיר הבא מבטא הרש

הנמנה עם הפילוסופים המתמטיים ידועי , זמננו

את עמדתו בראיית המתמטיקה , שםה

 :מניסטיתכהו

, המתמטיקה אף לא פיסית ולא מנטאלית
 . היא חברתית

 היא חלק מהיסטוריה, היא חלק מתרבות
ן כעי , כעין כסף, כעין דת, היא כעין הלכה

הינה  כל דבר ממשי כאשר הריאליות שבו
 .חלק מתודעה  אנושית משותפת

 

נבאר שתי סוגיות המוכלות במונח החינוך המתמטי 

 :  ההומניסטי

  יית החינוך ההומניסטיסוג  -

  סוגיית המתמטיקה ההומניסטית  -

מפרש , החינוך ההומניסטי, את הסוגיה הראשונה

כתפיסה של , )1999, זאב-פריירה אצל גור(פריירה 

שיח עם -דותוך כדי ,  שהתלמידים,החינוך הגורסת

, חייבים להיות שותפים בביקורת ובחקירה, המורה

ות ולאתגר את לגר, לעודד"ותפקידו של המורה 

תכליתו של החינוך , מוסיף פריירה, ועוד". המתחנך

ההומניסטי הינה להמציא בסיס לצמיחה ולהתפתחות 

כך שהלמידה שלהם תמשך , אישית של התלמידים

ומציאת , לאורך החיים באופן של הכוונה עצמית

מבין שבעת . סיון אישיימשמעות המבוססת על נ

שנקבעו ,  ההומניסטיעקרונות היסוד הייחודיים לחינוך

קרונות חשוב לציין את הע, )1981(על ידי קומבס וחבריו 

מקדם את המימוש כ: המכירים בחינוך ההומניסטי

מפתח את רכישת המיומנויות ; העצמי של הלומד

; תרבותית-הבסיסיות הדרושות לחיים בחברה רב

ומפתח אצל ; למידה המציעות אתגר-מפתח סביבות

 .לזולת והערכה לערכו הייחודיהלומדים דאגה אמיתית 
 

 –  המתמטיקה ההומניסטית– ובאשר לסוגיה השנייה

 המתמטיקה כפי שתוארה לתפיסתזוהי האלטרנטיבה 

כפי , נית כלפי המתמטיקהאהגישה ההומ. על ידי האמן

נובעת מתוך השקפת העולם , )שם(שמצהיר הרש 

לפיה המתמטיקה חייבת להיות מובנת , הפילוסופית

כחלק מהתרבות האנושית , ניתאומכפעילות ה

נה המתמטיקה במוָב. וההתפתחות ההיסטורית
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היא קיימת מאז , ההומניסטי איננה המצאה חדשה

אשר הציגו , אפלטון והמתמטיקאים ידועי השם

והדגישו את הקשר הקיים שבין המתמטיקה לתחומים 

והעידו על חיבור רעיוני והגיוני בין , האחרים

 (White,וייט. ים את האדםהמתמטיקה לחיים הסובב
שנחשב לאבי המצאתה מחדש של המתמטיקה , )1986

מציג את החינוך המתמטי ההומאניסטי , ההומניסטית

  :כבא לידי ביטוי

  בדרך ההומניסטיתהמתמטיקה בהוראה של  –

  המתמטיקה ההומניסטיתבהוראה של   –

דיון בדרכים לשיפור החינוך המתמטי הוביל לחיבור 

 שעשויה להוות יסוד בלימוד ,יניםרשימת מאפי

בין , ברשימה נמנים. המתמטיקה בדרך ההומניסטית

; אוריינטציה היסטורית: המאפיינים הבאים, היתר

אפשרות ליצור משמעות ; 'אנושי'מתמטיקה כמאמץ 

;  מעורבות פעילה של התלמידים בלמידה; עצמית

אקלים כיתתי  ;'פסיבית' ולא 'אקטיבית'צרכנות 

 . (White, 1998) ,ממריץ
 

 מאחד את היעדים של החינוך המתמטי ההומניסטי

הוראת מקצוע המתמטיקה עם יעדי החינוך ההומניסטי 

האיחוד יוצר פסיפס רחב של . בחברה המודרנית

ות ביצוע בהפעלת החינוך המתמטי רתכליות ב

שביישומן טמונים פוטנציאל ויכולת , ההומניסטי

המתמטית אצל להשפיע על ההתפתחות של  התפיסה 

הכנסת שינויים בתוכן ובמבנה  , אחת מהן. הלומד

מערך , למשל, ניתן לבנות. מתמטיקההעור י שךמער

, עורישהעור בו משולב חומר מתמטי הנלמד באותו יש

חומר החושף בפני הלומד את המתמטיקה כחלק עם 

 . מתרבות העם

 ללמוד מתמטיקה כחלק מתרבות העם

ני כדור הארץ תרמו בדרך רוב התרבויות הקיימות על פ

בל , יחד עם זאת. זו או אחרת להתפתחות המתמטיקה

נשכח שלכל תרבות היו פנים משלה ואנשי אשכולות 

אנו מתרשמים  מהמתמטיקה של הבבלים אשר . משלה

, )לפחות מהעדות שנמצאה עד כה(היו הראשונים 

 ואת יםחישובבשדאגו לרשום את הידע שצברו 

ות וחוקים מתמטיים בצורה ההסברים לשימוש בפעול

אנו נפעמים מהמתמטיקאים של יוון . מסודרת ומבנית

שלעולם יהיו הנכס הבלתי מעורער של , העתיקה

אנו מלאים הערכה למתמטיקאים . הקהילה המתמטית

למתמטיקאים המזוהים , כמו גם, של המזרח הרחוק

ולמתמטיקאים , עם המתמטיקה המוסלמית

כל אלה השאירו  –האירופיים של האלף האחרון 

שנים והיום העצם עם תשה, אחריהם אוצר מתמטי

ידע מתמטי המחולק לתחומים גדול של מהווה מאגר 

 .  רבים ומגוונים
 

עדות לשליטה בידע מתמטי מתגלה גם בכתובים 

, 'אחוז'המושג , למשל, כך. ובמקורות התרבות היהודים

, א"מופיע בספר במדבר ל, במשמעותו המקובלת כיום

 :ז"ק מפסו
 האחז -ישראל את-ויקח משה ממחצת בני"

,  הבהמה-ומן  האדם- החמישים מן-אחד מן
 'ויתן אתם ללוים שמרי משמרת משכן ה

 "את משה' כאשר ציווה ה
 

שתכניה , דות לחשיבות שהיתה לתחום הגיאומטריהע

ת ולדייק בחישובים בבניית אפשרו לקיים מצוֹו

 .בספרי הקודשאנו מוצאים , הסמלים לתרבות היהודית

למושגים , ברמה זו או אחרת, התייחסותבכולם יש 

והנפוצה שביניהם היתה ההתייחסות , גיאומטריים

, בין אם זה שטח מצולע או שטח עיגול, 'שטח'למושג 

 .   π-שבו נדרש חישוב ל
 

, מעט ידוע על הדרך הארוכה אותה עברו היהודים

קה לאורך ההיסטוריה בקרב שהפיצו את מדע המתמטי

רבים מהיהודים נאלצו . עמם או בקרב עמים אחרים

עם שבקרבו בני הל בני המקום ֶשלאמץ לעצמם שמות ְּכ

לאורך , עם כל הקשיים. ואף להמיר את דתם, חיו

מדור , עברו הסיפורים מאב לבן, ההיסטוריה היהודית

 סיפרו על היהודים שהביאו .לדור כמו תורה שבעל פה

שהצליחו בתחום , ששלטו בשפות רבות, ד לעמםכבו

ואף , המסחר והבנקאות כיועצים למלכים ושליטים

עדות  . שרכשו ברחבי העולם, הפיצו את הידע המתמטי

מתעדת עבודותיהם של  רבנים הכתובה יש בידינו היום 

' ר, משה בן אברהם' ר: מתקופת ימי הביניים כמו

ובן יחיא אל , אברהם בר חייא' ר, אברהם אבן עזרא

). איסלאם לותהאחרון המיר את דתו מיהד(סמואל 

הספרים שנכתבו על ידם שימשו את המלומדים 

נכיר בקצרה את . דע מתמטיהיהודים כמקור לרכישת י

 .םפרי עמל

' על ר, )ח"תש( מספר שישא 'ציפר הרופא-אבו'בספרו 

 =' ציפר-אבו'שכונה , רופא מקורדובה, משה בן אברהם

בן , לפי הסברה, )אפס=  ציפר–בערבית  ('אפס-אבי'

מושג הסבר ללערבית אברהם היה הראשון שתרגם 

, עוד מובא בספר. האפס ממקורות בספרות ההודית
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ובריות 'שמשה בן אברהם כתב על תשע ספרות ג

המוכרות כיום כספרות לרישום מספרים בעולם 

, ציפר-אישור לאמינותו של הסיפור על אבו. המערבי

אברהם ' נמצא בלונדון בכתביו של ר, השסופר בעל פ

שנולד בטולדו והשאיר עקבותיו בהתפתחות , אבן עזרא

אבן עזרא פרסם ספרים על תורת המספר . המתמטיקה

:  ספרים מפרי עטוארבעהכיום מפורסמים . נהווהתכ

ספר ' ו'ספר הלוחות', 'ספר המספר', 'ספר האחד'

:  ספריםאברהם בר חייא השאיר אחריו שני' ר. 'העיבוד

 ,'חכמת השעור' ודן ביסודות אלגברהה ,'חכמת המניין'

אל היה בן יחיא אל סמו. דן ביסודות הגיאומטריהה

אלקואמי חשבון ' ו בספר.אסטרונום ומתמטיקאי, רופא

הסבר ,  לספירה11 -כבר במאה ה, הוא נתן, 'אלהני

, 'אלביהר'ובספרו , מפורט על מספרים שליליים ואפס

 .  אמנם לא כהכללה אלא בדרך הניסוי,הציג אינדוקציה

 ששמו מתקשר גם הוא ,אשכולות נוסף-איש

המכונה  , אליהו בן שלמה זלמן'  רההי, למתמטיקה

 . 18 -השחי במאה , הגאון מוילנא

  'איל משולש'הגאון מוילנא וספרו 

היה מגדולי , )1797-1720(הגאון רב אליהו בן משה זלמן 

איש , ורות האחרוניםאנשי הרוח שקמו לעם ישראל בד

ששמו יצא למרחקים כגאון , לימוד והלכה מובהק

שהמתמטיקה , הוא החזיק בדעה. בתחומים רבים

ולכן , והאסטרונומיה הכרחיים להבנת סוגיות הלכתיות

השקיע מחשבה רבה בלמידה והבנייה של מושגים 

, על ידי חשיפתם לפתרון בעיות, מתמטיים אצל חסידיו

 גם הסברים מפורשים להבנת כמו, הנדסיות בעיקר

הגאון . הפסוקים מספרי הקודש הדורשים ידע מתמטי

עברית מוילנא הסתמך על ספרי מתמטיקה שנכתבו ב

לא התייחס כלל הוא . בימי הביניים ובימי הרנסנס

ות וספרים הי,  ואילך17 -הלמתמטיקה שפותחה במאה 

עם . בה שלטהשפה היחידה  – אלה לא תורגמו לעברית

לפרסם את , שמואל לוקניק, דאג תלמידו, מותו

שנמצאו בעיזבונו של , רישומיו לשעורי המתמטיקה

בעמוד הפתיחה של ספר ". איל משולש"בספר , הגאון

מעט הכמות ורב האיכות על "זהו ספר עם : זה מצויין

, נציין". החיבור מחכמת המשולשים… חוכמת ההנדסי

, םשבספר מופיעות הוכחות של משפטים גיאומטריי

. הוכחות של טענות אלגבריות וטריגונומטריות, כמו גם

שפתו , שאנו מכירים כיום, לעומת השפה התמציתית

 שפה היתה זו .יותר 'הסברתית' היתה הגאון של

 שחיפשה דרך לשכנע ולהגיע לאוזנייהם הקשובות של 

ודות למורם ורבם השהפנימו את הנאמר ו, תלמידיו

הוכחות רבות בספר . יהתקרבו אל המדע המתמט

ההסבר . מתייחסות לנושא המדידה וחישוב השטחים

את , אולי יותר מכל,  מבטא'שטח'שנושא ה, לכן הוא

הזיקה בין צרכי קהילה היהודית לידע מתמטי המסייע 

לקיום מצוות ובניית סמלים המזוהים עם מסורת ודעת 

 . לבין המתמטיקה כמדע
 

הפעילות . ' משולששטח'עור בנושא ילהלן מוצע מערך ש

 'שטח'לימוד ההגדרה של המושג את עור משלבת יבש

, זוית-משולש חד: והמשפטים לגבי כל אחד מהמקרים

שרשם בספרו , זוית-משולש ישר זוית ומשולש קהה

עם ההגדרה והמשפטים בנושא , הגאון מוילנא

 .  המקובלים כיום

 'שטח משולש'עור בנושא ימערך ש

 .ט, חכיתות : אוכלוסיית היעד

 :עורימטרות הש

יצירת מפגש עם המתמטיקה במקורות היהודיים  . 1

דרך סיפור על גדולי העם שפילסו דרך להוראת    

 .המתמטיקה כיום

, הכרות עם איש אשכולות מההיסטוריה היהודית . 2

שחוכמתו קידמה לימוד התורה    , הגאון מוילנא

 . ולימוד המתמטיקה גם יחד

והוכחת משפטים בנושא שטח לימוד המושג שטח  . 3

המקובלת ובדרך " איל משולש"שולש לפי ספר מ

 . כיום

ניסוחים של ההגדרה והמשפטים ההשוואה בין  . 4

     'איל  משולש'בנושא שטח משולש המופיעים בספר 

 אלה המופיעים בספר בו לומדים גיאומטריה עם

תלמידים יעמדו על ההבדל ועל המשותף    (תה יכב

  .)חוות דעתם על הניסוחיםויביעו את 

שטח  : בנושאמשפטיםוהוכחת בעיות פתרון  . 5

 .משולש
 

 עור   יפתיחת הש

 וכיצד מודדים ?'שטח 'ומה: דיון בכיתה סביב השאלה

 ? שטח

המורה מספר על גדולי העם שפילסו דרך להוראת 

איל 'ועל הגאון מוילנא וספרו , המתמטיקה כיום

תתי יכ לדיון וןמכו המורה ההסבר בתום .'משולש

 כחלק ,שטח זה במקרה ,גיאומטריה לימודיל ביחס
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 . מההיסטוריה היהודית

נסו לדמיין את התקופה , תלמידים: שאלה אפשרית

, לאילו שימושים. חיי היהודים בתקופה זואת ו

 ? היה צורך בידע מתמטי, לדעתכם
 

 עור י השמבנה

 : עור זה יכולה להתבצע במספר דרכיםיהלמידה בש

 כל תלמיד מקבל דף לעבודה –עבודה עצמית  ) א

 .עצמית

כל קבוצה מקבלת חומר הפעלה  –עבודה בקבוצה  ) ב

  .לעבודה קבוצתית

שיח במליאה - המורה מנהל רב–תתי ידיון כ ) ג

וכל הנאמר במליאה נרשם , בהשתתפות התלמידים

 . על הלוח

מטרות בתה ויבחירת דרך הלמידה תלויה בהרכב הכ

מומלץ להסביר , מכל מקום. עוריששהמורה הציב ל

, לתלמידים במשפט אחד או שניים על ההפעלה הצפויה

. עור המתוכנןיובכך להפוך אותם לשותפים בביצוע הש

 . בהמשך מופיע פירוט על דרך העבודה בקבוצה
 

 תיאור הפעילות

יש לומר לתלמידים שנושא , דיון בפתיחההלאחר 

בדו בשלוש  התלמידים יע.'שטח משולש 'עור הואיהש

שכל אחת מהקבוצות תתנסה בהוכחת , כך, קבוצות

משפט אחד מבין אלה המופיעים בנושא שטח משולש 

 . 'איל משולש'בספר 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

וכל קבוצה מקבלת , תה מחולקת לשלוש קבוצותיהכ

איל 'ספר ההדף הראשון  מכיל פסוקים מ. שלושה דפים

גומים של הדף השני מכיל תר). 1נספח  ('משולש

הפסוקים לעברית ופירושם בשפה המתמטית המקובלת 

). 3נספח (הדף השלישי הינו דף משימות ). 2נספח (כיום 

שרשמה , בתום הפעילות תציג כל קבוצה את ההסברים

 . במליאה, למשימות

שלמרות השוני בתוכן ההפעלה בין קבוצה , יצוין

הניסוח של המשימות ודרכי ההפעלה זהים , לקבוצה

כל קבוצה תקבל דפים ראשון ושני . ל הקבוצותלכ

המכילים את שלושת המשפטים ) 2נספח , 1נספח (

-ישר, ויתוז-חד: משולשיםההנוגעים לשלושת סוגי 

כל קבוצה תתבקש להתייחס רק . ויתוז-וית  וקההוז

כל המשפטים על דף של שום ירבהמטרה . למשפט אחד

תה לכל יהתלמידים בכהיא חשיפה של , אחד

בסיום ההפעלה . כבר בעיון הראשוני, פטיםהמש

לרשום את להציג והקבוצות מוזמנים שלושת נציגי 

בסיום הצגה זו וסיכום . ההסברים שהכינו בקבוצה

 . יערך דיון במליאההדברים על לוח הכיתה
 

 עור יסיכום הש

בדיון המסכם רצוי לברר עם התלמידים האם אהבו את 

, גאון מוילנאדרך ההוכחה של שטח משולש שהציע ה

 לדיון ביצירת זיקה אותםולכוון , 'איל משולש'בספר 

לסיום השעור יינתנו . בין המתמטיקה לבין תרבות העם

 .שעורי בית בנושא שטח משולש

 נספחים להפעלה בכתה

 1נספח 

 )י" רשכתבב(של הגאון מוילנא " איל משולש"פסוקים על שטח משולש בספר 
 

 ט" פסוק מ-הגדרת שטח 
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   2נספח 

בעברית ותרגומם לשפה " איל משולש"פסוקים מספר 

 מתמטית עכשווית
 

 הגדרת שטח

השטח הוא כמה אמה על תשבורת : ט בעברית"פסוק מ

או אצבע על אצבע מרובעים , או טפח על טפח, מהא

בין השטח מריבוע או עיגול או משולש או בכל , בתוכה

 .תמונה שיהיה

שב והשטח מח :ט בשפה המתמטית העכשווית"פסוק מ

או אצבע על , או טפח על טפח, על פי אמה על אמה

זה שטח מרובע או אם בין , אצבע ריבועים שבתוכה

 .  שטח עיגול או שטח של כל צורה אחרת
 

 יתושטח משולש ישר זו

 שטח משולש הוא חצי משטח :א בעברית"פסוק ע

והמופת שתמשוך קו . מרובע קו הניצב עם השוכב

ד "ג ב"ד שוין וכן א"ב ג"מקביל לניצב ושוכב כזה קו א

ד אם "ד אג"ד משותף לשני המשולשין אב"שוין וקו א

 .ד"צי ממרובע אבגד הוא ח"כן משולשי אג

 

 

 

 

 

 

 

  שטח המשולש :א בשפה המתמטית העכשווית"פסוק ע

  קו אנכי כפול קו–שווה למחצית של שטח המלבן 

 אנכי  לקו מקבילים קווים תעביר :וההוכחה .אופקי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ד "וקו א, ד"ג שווה ל ב"א, ד"ב שווה ל ג"א, ולקו אופקי

לכן המשולש . ד"ד ו אג"משותף לשני משולשים אב

 .    ד"ד הינו חצי מהמלבן אבג"אג
 

 שטח משולש חד זוית

 אם העמוד הניצב בתוך המשולש :ב בעברית"פסוק ע

 כמו משולש כזה תעשה שני קוים מקבילים לעמוד וקו

. ה"ה הוא חצי ממלבן אבד"משולש בד,  מקביל לשוכב

אם כן משולש , ה"ו הוא חצי ממלבן בגו"משולש בה

 . ו" ממלבן אגדו הוא חצי"בד

 

 

 

 

 

 

 

 אם נתון שגובה :ב בשפה המתמטית העכשווית"פסוק ע

הינו בתוך המשולש אז תעביר קווים מקבילים לגובה 

, ה"ה שווה למחצית המלבן אבד"משולש בד. ולבסיס

לכן . ה"ו שווה  למחצית  המלבן בגו"ומשולש בה

סדר  [.ו"ו שווה למחצית המלבן אגד"המשולש בד

 .]כנהוג בימינו,  מעגליהאותיות אינו
 

 ויתושטח משולש קהה ז

 אם העמוד הניצב נופל מחוץ :ג בעברית"פסוק ע

למשולש תמשוך השוכב עד הניצב ותעשה קו מקביל 

ד שהוא חצי "תסיר משולש אג. לניצב והשוכב כזה

 ו שהוא חצי ממלבן"וכן תסיר משולש גה ו"אגד ממלבן

ד ג

ב א

 ג"ע, ב"ע, א" פסוקים ע– והוכחתם 'טח משולשש'משפטים בנושא 

 ד ה ו

 א ב ג
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 .ה" אדבה שהוא חצי ממלבן"נשאר משולש גד. ו"בגה

 

 

 

 

 

 

 

 אם הגובה נופל :ג בשפה המתמטית העכשווית"פסוק ע

ותעביר , תמשיך את הבסיס עד הגובה, מחוץ למשולש

ד שהוא מחצית "תחסיר משולש אג. קו מקביל  לבסיס

ו שהוא מחצית "ו וכן תחסיר משולש גה"המלבן אגד

ה שהוא מחצית המלבן "נשאר משולש גד. ו"המלבן בגה

 .ה"אדב

 

   3נספח 

 דף משימות

ראו את ההוראות הבאות ובצעו את המשימות יק

 שטח –קבוצה ב , יתוזו-שטח  משולש חד – קבוצה א(

- שטח משולש קהה–קבוצה ג , יתוזו-משולש ישר

 ). ויתוז

שטח ' למושג שמו בטבלה שלפניכם הגדרהיר . 1

 שטח משולש בשתי בדברמשפט ל הוהוכח' משולש

און מוילנא ובדרך המקובלת בדרכו של הג: דרכים

 .כיום

   
הגדרת שטח והוכחה של 
שטח המשולש בדרכו של 

 הגאון מוילנא

הגדרת שטח והוכחה 
של שטח המשולש בדרך 

 המקובלת כיום
 
 
 
 
 
 

 

 

 

הסבירו את ההבדל ואת המשותף בין שתי  . 2

, שתי הדרכים שרשמתם בטבלהבין ההגדרות ו

 ?מהן מידות השטח המקובלות כיום

איזה מבין הדרכים להגדרה ולרישום של הוכחת   .3

 דרך   ניתן להציע גם?כםיניהמשפט עדיפה בע

 .אחרת

בית הספר בתקופה בה לימד ' נראה, 'לדעתכם, איך . 4

איך התבצעו השיעורים ומי היו    , הגאון מוילנא

 ?התלמידים

 ,בחרו בספר הלימוד שאלה בנושא שטח משולש . 5

 .שמו את פתרונהיור

הציגו את משימותיה  ואת מסקנותיה של הקבוצה   .6

 .במליאה

 לסיכום

כולל מקורות דת ומסורת , אנו חשופים לספרות עניפה

בה לא דנים במתמטיקה ההומניסטית אלא , תרבותית

 שניתן לפרש אותה, מציגים את המתמטיקה כך

אם נכיר ללומדים את המתמטיקה , ואכן. כהומניסטית

 תרומה משמעותית, לאו דווקא, תהיה זו, ההומניסטית

לקהילה זו (להגדלת מימדיה של הקהילה המתמטית 

, )לעולם לא היו חסרים המתמסרים אליה בגוף ובנפש

לאלה , בעלת ערך מעשי, אלא תהא זו תרומה ממשית

שעמדו מן הצד ולא חשבו לעולם שכף רגלם תדרוך 

 .בשדה הניר ששמו מתמטיקה

 רשימת מקורות
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