
   

  

  
  
  
  
  

  חדשות מתחום החינוך המתמטי בישראל : הנושא
  ומן המתמטיקה בעולם
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  :בחומר מובאות שתי חדשות מתמטיות הקשורות למספרים ראשוניים  :תקציר

  הוכחה של המשפט בדבר קיומן של סדרות חשבוניות של מספרים . 1
  .בכל אורך, ראשוניים    

  .ספר מרסן ראשוני חדשמציאת מ. 2
ר חנה פרל "מינויה של ד: מובאות חדשות הקשורות לחינוך מתמטי בארץ, כמו כן

  .ומינוי של וועדת מקצוע חדשה, ר למתמטיקה"לתפקיד מפמ
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  מ"מל
  המרכז הישראלי להוראת

  ש עמוס דה שליט"המדעים ע

   מכון טכנולוגיה לישראל-הטכניון 
  המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים

  מוסד הטכניון למחקר ופיתוח

   המרכז הארצי– " חםקשר"
  תמטימינוך החיענון הריפור וש, ידוםקל
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  חדשות במתמטיקה מן העולם    
  סדרות חשבוניות של מספרים ראשוניים

 325-270(כבר ביוון העתיקה הוכיח אוקלידס . מספרים הראשוניים עוררו סקרנות רבה במהלך ההיסטוריהה

פיתחו הדמר , 1896 -ב, יותר מאלפיים שנה מאוחר יותר.  כי קיימים אינסוף מספרים ראשוניים,)ס"לפנה

(J.S.Hadamard, 1865-1963) וָוֶלה פוסין (C. Vallee Poussin, 1866-1962) ,נוסחה ,  אחד בנפרד ובאופן עצמאיכל

המידע אודות המספרים  .טבעי מסוים ממספר הקטנים הראשוניים המספרים כמות האומדת את הערך הגבולי של

 –' תאומים'לא ידוע האם קיים מספר אינסופי של מספרים ראשוניים : למשל. אך רב גם הנסתר, הראשוניים הוא רב

גם סדרות חשבוניות של מספרים ראשוניים . )43,41(,)13,11(,)5,3( :כמו, 2 אזוג מספרים שההפרש ביניהם הו

  נית החשבו סדרהה גם .)19,13,7(,)11,7,3(,)7,5,3(: למשלסדרות פשוטות ומוכרות הן . העסיקו את המתמטיקאים

  .)2089,1879,1669,1459,1249,1039,829,619,409,199(:  ראשונייםאשר כולם ,הבאה מכילה עשרה איברים

ת העסיקה דורו ?' איבריםnחשבונית של מספרים ראשוניים בעלת  עי ניתן למצוא סדרה טבnהאם עבור כל  ': השאלה

 ביותר הגדול המספר ,בלבד המוכרות המכילות מספרים ראשונייםהחשבוניות  בין הסדרות. רבים של מתמטיקאים

  קבוצת(J.E.Littlewood, 1885-1977)וליטלווד  (G.H.Hardy, 1877-1947)  ניסחו הרדי1923-ב .22 :הוא איברים של

קיימות סדרות , כלומר, אחת מהן התשובה לשאלה היא חיובית פי-על .ראשוניים במספרים העוסקת השערות

  דווחו גרין וטאו2004באפריל . ההשערה נשארה פתוחה כמעט מאה שנה. חשבוניות של מספרים ראשוניים בכל אורך

(Green, B. and Tao, T.) ההוכחה אינה . לטענה זו,  עמודים48פני -עת עלהמשתר, על קיומה של הוכחה

חיפוש שיטות . אך היא מוכיחה את קיומן, היא אינה מספקת דרך למציאת סדרות כאלה, כלומר, קונסטרוקטיבית

  :)תוכן הידיעה לקוח ברובו מתוך( .למציאתן הוא עדיין משימה למתמטיקאים

primeprogression/12-04-2004/news/com.wolfram.mathworld://http   

  במרוץ אחרי מספרים ראשוניים חדשים  

12 : נמצא שוב מספר ראשוני גדול מכל הידועים לפניו2003בנובמבר  011,996,20 זהו ). 1 מינוס 20,996,011 בחזקת 2(−

ידי מיכאל -והוא נמצא על)  מליון ספרות יותר מהקודם הכי גדול שהיה ידוע עד אז2( ספרות 6,320,430מספר בעל 

  לחיפוש Dellהסטודנט השתמש במחשב . הלומד הנדסה כימית, 26סטודנט לדוקטורט באוניברסיטת מישיגן בן , שפר

זה . GIMPS Great Internet Mersenne Prime Search שנים בשם 8מספר מרסן הראשוני  הבא במסגרת פרויקט בן 

 9 השקול למחשב על שיכול לבצע – מחשבים 200,000 -פרויקט בינלאומי שמשתתפים בו אלפי אנשים ולמעלה מ

  org.mersenne.www    :אתר הבית של הפרויקט הוא. טריליון חישובים בשנייה

  . )2004 מחודש מרץ MAA של FOCUSתוכן הידיעה לקוח מתוך העיתון (

  

  מינויים חדשים בחינוך המתמטי בישראל  
  :ה מברכת את"מערכת על

    .ר מתמטיקה"חנה פרל על מינויה לתפקיד מפמ'  דר -

    .חברי וועדת המקצוע החדשה שמונו לאחרונה -

  

  il.ac.tau.post@danamirאביב  - אוניברסיטת תל–דן עמיר'  הוא פרופיושב ראש הועדה

  ח  ד  ש  ו  ת 
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  :הם) ב של שם המשפחה"לפי סדר א( יתר חבריה

  net.bezeqint@shoshgof  מחוז דרום, הדרכה  שושנה גפשטיין

  il.ac.weizmann@arcavi.abraham  מכון ויצמן    , הוראת המדעים  אברהם הרכבי' פרופ

 vinner@vms.huji.ac.il  גוריון    -ת בןאוניברסיט, הוראת המדעים  שלמה וינר' פרופ
 com.yahoo@h_zlila  התרבות והספורט   , משרד החינוך  צלילה חדש

 il.ac.bgu.math@mia  גוריון    -אוניברסיטת בן, מתמטיקה  מרים כהן' פרופ
 il.ac.tau.lingo@talmale  ברל     -מכללת בית  תלמה לויתן' דר

 il.ac.huji.math@rlivne  יברסיטה העברית בירושלים    האונ, מתמטיקה  רון ליבנה' פרופ
 il.gov.int@Orady  התרבות והספורט, משרד החינוך  יטןומלכה מאוונט' דר

 il.ac.biu.macs@merzbach  אילן    -אוניברסיטת בר, מתמטיקה  עלי מרצבך' פרופ
 il.net.012@einotr  מורה  רבקה עינות

 il.net.netvision@patkin      מכללת הקיבוצים  דורית פטקין' דר
 il.ac.haifa.construct@ipeled  אוניברסיטת חיפה    , חינוך  אירית פלד'  דר
 com.hotmail@olgaplaksin  מורה  אולגה פלקסין' דר

 il.net.netvision@11spl  חטיבת ביניים    , הדרכה  ציפי פרוכטמן
 התרבות, משרד החינוך, ר מתמטיקה"מפמ  חנה פרל' דר

  והספורט    
il.ac.huji.vms@hannahp 

, והוראת הטכנולוגיה והמדעים, מכללה ערבית  ל רסלאןאאמ'  דר
  הטכניון

il.ac.technion.techunix@rasslan   

 
 il.ac.technion.techunix@ziegler  הטכניון    , הפקולטה למתמטיקה  צבי ציגלר' פרופ

  
      

  :דן עמיר' פרופ, ר ועדת המקצוע"דברי יו     
האחת היא  המחלה .טועל החינוך המתמטי בישראל בפר, למות על החינוך בכליכמה מחלות קשות מאי

הן התלמידים והוריהם והן קובעי   במחלה זו לקו –הפיכת השגת תעודת הבגרות למטרה הראויה היחידה 
 הידע גם רמת. מתמשך לבגרות נמצאת בפיחות כך שהרמה הנדרשת, המדיניות במשרד החינוך

 הן בגלל אווירת ,הביניים סבלו מפיחות ניכר-חטיבתבס היסודי ו"בביה ת הנדרשות מהתלמידיםיווהמיומנו
 כמיטיבים, לכאורה, חינוכיות שנותנות משקל יתר לשיקולים שנראים והן בגלל השקפות הלימוד הכללית

בלבד  כך שהפער לא זו, מאשר בחזקיםעם התלמידים החלשים יותר ולמעשה פוגעים בחלשים עוד יותר 
הוא  כלליות אלה המעט שוועדת המקצוע יכולה לתרום כנגד מגמות. שאינו מצטמצם אלא שהוא מתרחב

כולל , המתמטיקה לימודי של הסטנדרטים שייקבעו לכל שלב של, באופן זהיר והדרגתי, העלאה
התוכנית (ד החדשות בתוכניות הלימו לתת צריך, בנוסף. המיומנויות הבסיסיות הנדרשות מהתלמידים

גם , )הביניים-חטיבתשל תוכנית הגם את , תוך זמן קצר, לסיים ואנו מקווים, ליסודי תסוכם סופית בקרוב
המעבר מהמוחשי  – קרון הראשון הוא הקונקרטיותיהע. המתמטיקה הוראת ביטוי לכמה עקרונות לגבי

לעולם  מטיקה צריכים להיות רלבנטיים המת  לימודי – השני הוא הרלבנטיות. הדרגתי להיות למופשט צריך
גם במעבר בין , המוכר לחומר החומר שנלמד חייב להתקשר –השלישי הוא הרצף . יום-הפיסיקלי ולחיי יום
, תמונה של המתמטיקה כשיטה אחידה ליצור יש –  הקישוריות קרון הרביעי הואיהע. החטיבות השונות

יוכל , ובמיוחד ציבור מורי המתמטיקה, הנוגעים בדברכל  מאמץ משותף של. ולא כדיסציפלינות נפרדות
 של  בהתאם למקומההראויולהביא את לימודי המתמטיקה בישראל למקום  המדאיגה להפוך את המגמה

  .המתמטי בעולם בצמרת המחקר ישראל


