
  

  

  

  

     

  חדשות מתחום החינוך המתמטי בישראל  :הנושא
  ומן המתמטיקה בעולם

  
  

  .הדר-נצה מובשוביץ/ה"מערכת על  :י"הוכן ע
  

            
הדווח  :שלושה דיווחיםחדשות המתמטיקה במדור : חדשות המתמטיקה  :תקציר

 התוחלת לקביעתפיתח נוסחה סון ש-של תלמיד תיכון ייאהראשון עוסק בתגלית 
 הדיווח השני .ממדי- הצעדים של מסלול הליכה אקראית בשריג דושל מספר

אופן (בהתלבטות שליוותה את ההוכחה של היילס לבעיית האריזה עוסק 
הדיווח השלישי עוסק במרוץ לגילוי המספר הראשוני  ).האריזה החסכוני ביותר

ונכללות , על מפעל התחרויות העממיות במתמטיקה בסיום מדווח .הגדול ביותר
  .ו" תשסל"ה דוגמאות לשאלות שהופיעו בשלבים שונים של התחרויות בשנוב

      

הליכה , תוחלת, הסתברות ,היסטוריה של המתמטיקה, חדשות מתמטיות  :מילות מפתח

, תיבה, כדור, הנדסת המרחב, גיאומטרית המרחב,  חסכוניתאריזה, אקראית

פעולות , חרותת, תחרויות עממיות, מספר מרסן, מספר ראשוני, השערת קפלר

  .שארית, חילוק, חיסור, חיבור, חשבון
  
  

  .5-7עמודים , 2006ו "תשס, 36ה "על  :החומר פורסם במסגרת
  

  .עמודים 3: החומר מכיל בנוסף לעמוד הפתיחה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ale36-1       

  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– "קשר חם"
  תמטימינוך החיענון הריפור וש, ידוםקל
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  חדשות מתחום החינוך המתמטי בישראל
  ומן המתמטיקה בעולם

  הדר-וביץנצה מובש: ליקוט ועריכה

  

  אחורה, לפנים, שמאל-  שמאלה,ימינה-ימינה

הליכה אקראית היא התחום המתמטי המהווה 

התנודדותו של שתיין - של הליכתופורמליזציה

הליכה בצעדים שווים ב מדובר, ליתר דיוק. שהשתכר

שבה כל צעד נעשה אחרי הצעד הקודם בכיוון שנבחר 

כיוונים כך שלכל ה, באקראי מבין הכיוונים האפשריים

  . יש הסתברות שווה להיבחר

בשביל , בממד אחד זוהי הליכה מנקודת מוצא מסוימת

בשני , שנעים לאורכו בצעדים מדודים ושווים, ארוך וצר

. בהתאם לתוצאות של הטלת מטבע, כיוונים שונים

הולכים בכיוון אחד אם המטבע נופלת על הצד , למשל

ל הצד הממוספר ובכיוון ההפוך אם המטבע נופלת ע

  . המאויר

אפשר לחשב את ההתנהגות , בהליכה אינסופית כזאת

לאיזה מרחק מנקודת המוצא , ארוכת הטווח של ההולך

ההסתברות . הוא יגיע אחרי כל מספר של צעדים

שההולך יהיה במרחק מסוים מנקודת ההתחלה לאחר 

 עקום הפעמון ידי-למספר נתון של צעדים מוגדרת ע

  .הידוע כהתפלגות גאוס

יציבה כזאת -חת התולדות המפתיעות של תנועה לאא

היא שבשלב כלשהו ההולך באקראי יחזור בוודאות  

  !לנקודת המוצא

,  יכול למשל לצעוד ימינה' שלנויכורשה', בשני ממדים

בארבעה : או ליתר דיוק(או אחורה , קדימה, שמאלה

כשהוא בוחר באופן , )כיוון שונים במישור-וקטורי

ולכל ארבעת הכיוונים יש , בכל צעדאקראי את הכיוון 

הדבר דומה להליכה מקדקוד . הסתברות שווה להיבחר

או , לקדקוד על מערך משובץ דמוי לוח שחמט אינסופי

. על השריג של הנקודות במישור בעלות שיעורים שלמים

 –? מהי ההסתברות שהוא יחזור לנקודת המוצא

מסתבר שאם ההליכה הזאת מתרחשת במשך זמן 

ההולך ,  כלומר מספר הצעדים שואף לאינסוף,ישרירות

כולל נקודת , יגיע בוודאות אל כל אחד מהקדקודים

, יה)ל(פו' ורג' ג1921את זה הוכיח בשנת . המוצא

(George Pólya, 1887-1985) ,המתמטיקאי המחונן ,

שאנחנו המורים מכירים את עבודתו על אסטרטגיות 

ה גם שרק יה הרא)ל(פו. הויריסטיות לפתרון בעיות

.  המסלול חוזר בוודאות לנקודת המוצא2- ו1בממד 

הליכה . 1-בממד שלישי ומעלה ההסתברות לכך קטנה מ

  .אקראית בממדים גבוהים היא הרבה יותר מורכבת

מקיימת זה , חברת המחשבים הבינלאומית, אינטל

שרונות צעירים ישנים רבות תחרות לאיתור כ

ס תיכון בעיר " ביתלמיד (Yi-Sun)סון -ייא. במתמטיקה

מצא את התוחלת של מספר , חוזה שבקליפורניה-סן

שבו מסלול ההליכה ) המספר הצפוי(הצעדים 

ממדי יקיף את נקודת הראשית עד -האקראית בשריג דו

  .שיחזור אליה

 שהתוחלת של מספר הצעדים להשלמת ,סון גילה-ייא

הוא גם . מסלול מעגלי כזה בשני ממדים היא אינסופית

לקביעת התוחלת , מאד מסובכת, סחא מפורשתפיתח נו

 (windingשל מספר ההקפות של נקודת המוצא
(number אחרי nסון סבור שלתוצאות שלו -ייא.  צעדים

יש יישומים למודל ההתנהגות של פולימרים מסביב 

למוט והן עשויות להוביל להבנה יותר מעמיקה של 

  .המבנה והתכונות של מסלולי הליכה אקראית

סון במקום השני בתחרות של -מציו אלה זכה ייאעל מא

  . לתלמידי החטיבה העליונה2006אינטל לשנת 

  ? מהי האריזה הכי חסכונית של ארגז תפוזים

-1571(האסטרונום יוהאן קפלר  העלה 1590בשנת 

את ההשערה שהדרך היעילה ביותר מבין כל ) 1630

, הדרכים האפשריות לארוז כדורים בעלי גדלים שווים

יש אחת , בליסטראות של אותם ימים-ון כדורי תותחכג

כלומר , שמנצלת את נפח הארגז בצורה הטובה ביותר

זוהי האריזה המוכרת לכל . עם רווחים מינימאליים

אריזה , פרדסן שאורז תפוזים בארגזים למשלוח

באריזה זו . "Face centered cubic lattice" הנקראת

 שמרכזיהם  כך,מונחים הכדורים בשכבה התחתונה

נמצאים בקדקודים של רשת ריבועית וכל אחד נוגע 

ובכל שכבה שמעליה הרשת הריבועית , בארבעת שכניו

  ח  ד  ש  ו  ת



  

  2006, ו"תשס, 36ה " על– מתמטיקההמורה ללון ע

 
 

    

6

 כך שכל תפוז מונח ברווח הנוצר בין ארבעה ,מוזזת

וכך הוא נוגע לא רק , תפוזים סמוכים בשכבה שמתחת

אלא גם בארבעה תפוזים , בארבעת שכניו לשכבה

  .השכבה שמעליומהשכבה שמתחתיו ובארבעה מ

, יש לזכור שניתן להניח את התפוזים במערכים אחרים

למשל כך שכל אחד מהם מוקף בשישה תפוזים 

השאלה .  שמרכזיהם על קדקודיו של משושה משוכלל

העולה באורח טבעי היא איזו אריזה היא היעילה 

במשך מאות שנים ניסו  .הצפופה ביותר, ביותר

, ואחרים' לגרנז, וסכמו גא, מתמטיקאים רבים וטובים

להוכיח את השערתו של קפלר הוכחה דדוקטיבית על פי 

  .אמות המידה המקובלות במתמטיקה מקדמת דנא

בהרצאתו המפורסמת בפתיחת הכנס הבינלאומי של 

כלל דייויד ,  בפאריס1900המתמטיקאים בשנת 

 23 מבין 18 פרהילברט את השערת קפלר בבעיה מס

יות שיעסיקו את הבעיות שהציג כבעיות המרכז

במהלך המאה העשרים . 20-המתמטיקה במאה ה

הושגה התקדמות רבה לקראת פתרון של בעיית 

' ר. ( אבל השערת קפלר לא הוכחה18 פרהילברט מס

חבורות , טרנספורמציות: 35ה "בהקשר זה מאמר בעל

  .)וסימטריה

על כבר הגיעו - כשמחשבי20- של המאה ה90-בשנות ה

התאפשרה חקירה , ומותליכולות חישוביות עצ

אינדוקטיבית של מקרים פרטיים במספרים גדולים 

, )Thomas Hales( הציע תומאס היילס 1998ובשנת 

, ב"פרופסור למתמטיקה מאוניברסיטת פיצבורג בארה

 100,000-הוכחה שנשענת על בדיקה ממוחשבת של כ

היילס שהוא .  עמודים140מקרים שונים ומשתרעת על 

 למתמטיקה מאוניברסיטת פרינסטון בעל תואר דוקטור

שלח את , והתמחה בגיאומטריה דיסקרטית, 1986-ב

ההוכחה שלו לפרסום בעיתון היוקרתי ביותר של 

  . Annals of Mathematics: המחקר המתמטי בן זמננו

לשמירת הסטנדרטים המתמטיים הגבוהים של כל 

מועבר כל מאמר , עיתון מקצועי שמכבד את עצמו

לפני אישורו לפרסום , לבדיקה לקבוצת מומחים

נתקל פרסום ההוכחה של , בגלל טבעה הניסויי. בעיתון

עשר מתמטיקאים -היילס בלבטים קשים מצד שנים

מהשורה הראשונה שהתבקשו לבדוק אותה לצורך 

 עמדה 1976-ראוי לזכור כי ב. (רה לפרסוםאישו

הקהילייה המתמטית בפני דילמה דומה עם פרסום 

בהקשר זה גם מאמר ' ר. ההוכחה לבעיית צבעי המפה

    .) איזה דבר מופלא–הוכחה : 27ה "בעל

ההוכחה של היילס התקבלה לפרסום רק באוגוסט 

 שנים של בדיקה ודיונים שבע כלומר אחרי 2005

  לק התיאורטי שלה פורסם מיד לאחר הח. בתקפותה
Annals of Mathematics Vol. 162, No. 3, pp. 1063-1183  

  :המופיע באינטרנט
20/issues/Eannals7/%edu.princeton.math.www://http

html.3_/16205  

העוסקים בתוכנה ובבדיקות ממוחשבות , יתר החלקים

  : פורסמו בעיתון –
Discrete and Computational Geometry (2006), 36, 
pp.1-225   

הבעיה המעסיקה בימינו מספר רב של מתמטיקאים 

מחשב לקבילה -היא כיצד ניתן להפוך הוכחה מבוססת

כלומר להוכחה פורמאלית דדוקטיבית , במתמטיקה

 בהנהגתו של היילס מתמקד Flyspeckפרויקט . מלאה

  :לפרטים נוספים.   זובבעיה

html.index/flyspeck/thales~/edu.pitt.math.www://http     

בעיית האריזה הצפופה ביותר קשורה באופן , אגב

מפתיע למדי גם לתורת הקודים שהיא התורה העוסקת 

תוך סילוק כל , בהעברת מסרים בדרך הכי בהירה

או , בניגוד לתורת הקריפטוגרפיה(ההפרעות שבדרך 

ההצפנה שמנסה להקשות ככל האפשר על העברת 

  ).מסרים

  :ה מומלצתקריא
George Szpiro (2003): Kepler's Conjecture: How 
some of the greatest minds in history helped solve one 
of the oldest math problems in the world , Hardback - 
304 pages,  John Wiley & Sons Inc.   

  : נוספיםאתרים ובהם פרטים
4book/reviews/25issue/org.maths.plus://http /  

xfile/3issue/org.maths.plus://http/  
html.index/codes/3issue/org.maths.plus://http    

/ keplerconjecture/edu.princeton.math.annals://http
)s conjecture'Computer resources for Kepler(  

 מיליון ספרות 10רוץ אחרי ראשוני בעל המ

  !בעיצומו 

לפיים שנה אנחנו יודעים שיש אינסוף אף כי כבר א

המרוץ אחרי ראשוניים גדולים , מספרים ראשוניים

 להצפנה במספרים ראשונייםהשימוש . איננו נפסק

ולבחינת יעילותן של תוכנות המבצעות במהירות כפל 

ה שמן הסתם מתחרה בהנאה הצרופ, ענק-של מספרי

 GIMPS: The Great Mersenne .  טמונה בחיפוש ובגילוי
Prime Search הוא פרויקט בינלאומי שמושך 

  .מתמטיקאים וחובבי מתמטיקה בכל רחבי תבל

 שוב התבשרנו על מספר מרסן 2005 לדצמבר 15-ב

. 30,402,4572:  מכל הידועיםראשוני גדול עוד יותר

ר "ר קורטיס קופר וד" ד-שמחתם של המגלים אותו 

 באוניברסיטת המדינה שניהם פרופסורים, סטיבן בון

מספר מרסן . ודאי מהולה באכזבה מסוימת, של מיסורי
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 בסך לא יזכה אותם בפרס,  הידוע עד כה43-ה, זה

 Electronic Frontier Foundation: מאת הקרן$ 100,000

שמצפה לראשון שיגלה מספר ראשוני בעל עשרה מליון 

  ...   ספרות9,152,052" רק" יש לו .ספרות

יש כל הסיכויים . חפשו את הבא אחריו צאו ו–אז 

   .- -שהפרס מחכה למגלה את המספר הראשוני הבא 

  

הסתיימו התחרויות העממיות במתמטיקה 
  ו"תשס

עשרה שנה תחרויות  מקיים מזה שתים" קשר חם"

לתחרויות . ח-עממיות במתמטיקה לתלמידי כיתות ז ו

 שכל אחד מהם כמובן קשה מעט יותר ,שלושה שלבים

מכין את שלושת " קשר חם"צוות מיוחד של . מקודמו

השאלונים לכל קבוצת גיל ואת אמצעי בדיקתם לכל 

השאלות בשני השלבים הראשונים הן שאלות . שלב

.  שאלות פתוחות–ברירה ובשאלון השלישי -רבות

הצוות דואג לכך שהשאלונים לכל קבוצת גיל יהיו 

ולא יהיו תלויים בהכנה , מדורגים מהקל אל הכבד

  . וקדמת כלשהימ

בשלב א של התחרויות משתתפים כל התלמידים 

בכיתות ז ובכיתות ח בבתי ספר שמנהליהם הסכימו 

 מכל כיתה שמשתתפת 30%-לשלב ב עולים כ. לכך

בשלב א ולשלב ג עולה אחוז מסוים של התלמידים 

. שהגיעו לשלב ב מכל בית ספר שמשתתף בתחרות

ות שווה באופן כזה ניתנת בתחרויות אלו הזדמנ

לכל כיתה ולכל בית ספר בכל אזור , להצליח לכל תלמיד

שלב ג של התחרויות הוא אירוע . בו נערכת התחרות

אזורי ובעקבותיו נערך אירוע סיום חגיגי המהווה מעמד 

במימוש ובהשתתפות , מרגש לכל מי שנטל חלק בהכנות

  העולים  כל מקבלים האזורי הסיום באירוע .בתחרויות

ודות השתתפות ובעלי ההישגים הבולטים לשלב ג תע

  . ביותר זוכים בפרסים

" קשר חם"את התחרויות מנהלים נציגים מטעם 

ה או במחוזות והם אחראיים לכל פרטי "במרכזי פסג

ועריכת , בדיקת השאלונים, ההפעלה, הארגון

בשנים האחרונות התקיימו התחרויות . האירועים

יגים  שמות הנצ–בסוגריים (במקומות הבאים 

יפים (הרצלייה , )אירנה דובינסקי(אשדוד ): האזוריים

לוד , )אתי אופנהיים(כפר סבא , )רותי רייז(חיפה , )כץ

תקווה  פתח, )אתי אופנהיים(נתניה , )אביבה וירניק(

העבודה כולה ).  מלכה ברום(תל אביב , )אביבה וירניק(

נעשית בהתנדבות ומתוך הכרה במסר החשוב 

ת לציבור התלמידים וגם למורים שהתחרויות מעבירו

  .ולמנהלים

  

נערך בימים אלה לקראת התחרויות " קשר חם"

. ז"ל תשס"ח בשנה-העממיות במתמטיקה לכיתות ז

לפרטים נוספים על התחרויות ועל אופן ההצטרפות 

קשר "אליהן ניתן לפנות אל מזכירות המרכז הארצי 

    il.ac.ontechni.tx@liavh                     :ל"בדוא" חם

  

  

 מוכרים אותיות באנגלית מהן ניתן " לי-אות"בחנות  
 אותיות זהות נמכרות באותו מחיר . להרכיב מילים 
 . ואותיות שונות נמכרות במחירים שונים 
 . ₪ 6 הוא ONEמחיר המילה  
 . ₪ 9 הוא TWOמחיר המילה  
 ₪ 15 הוא ELEVENמחיר המילה  
  ?TWELVEמהו המחיר של המילה  
  
  ₪ 30)  ה       ₪ 24)      ד   ₪ 18)    ג      ₪ 17)   ב      ₪  12) א 

  ו"תשס, ח של התחרות לכיתה בשאלה מתוך השאלון לשלב 

 , 6- ב, 3-אורית בחרה מספר טבעי וחילקה אותו ב 
היא חיברה את שלוש השאריות שהתקבלו . 9- וב 
 . 15ומצאה כי סכומן  
 .  את המספר שבחרה18 -לאחר מכן חילקה אורית ב 
 .הסבירו תשובתכם? מהי השארית שהתקבלה 

  ו"תשס, שאלה מתוך השאלון לשלב ג של התחרות לכיתה ז


