
  

  

  

  

     

  פונג מתמטי-פינג: הנושא
  

  
  

  .רון אהרוני  :י"הוכן ע

  

הוא אמנם אינו ? איך חושבים מתמטיקאים: המחבר פותח בשאלה  :תקציר

אך בוחר לשתף אותנו בחוויית גילוי מתמטי , מתיימר לענות עליה

שעבר נער בנוכחותו בחיפוש אחר נוסחה לסכום של סדרה 

, שופכת אור, שעבר הנער, ילויההתחקות אחר תהליך הג. גיאומטרית

. על תהליכי החשיבה והגילוי במתמטיקה בכלל, לדעתו של אהרוני

  .  המאמר הוא פרק מספר שעתיד לצאת לאור בקרוב

      

, חקר וגילוי, חקר, גילוי, הוכחה, חשיבה מתמטית, חשיבה, עיון ודיון  :מילות מפתח

מחקר , סכום של סדרה גיאומטרית, סכום, סדרה גיאומטרית

  .פאול ארדש, מתמטי

  

  .18-21עמודים , 2007 ז" תשס,38ה "על  :החומר פורסם במסגרת

  

  . עמודים4: החומר מכיל בנוסף לעמוד הפתיחה
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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– "קשר חם"
  תמטימינוך החיענון הריפור וש, ידוםקל
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  פונג מתמטי- פינג
  

               

  רון אהרוני 
il.ac.technion.tx@ra  

 הטכניון, הפקולטה למתמטיקה
  
  

גאוס הוא כמו שועל שמטשטש את עקבותיו "
 ,Niels Abel)נילס אבל ( ".בחול בעזרת זנבו

  )מתמטיקאי נורבגי, (1802–1829

משום ? מדוע כל כך קשה להבין מתמטיקה
אבל , ים בדוגמאותשהמתמטיקאים חושב

  )אלמוני( .מספרים לך את ההפשטות

  ?איך חושבים מתמטיקאים

. 'מיליון דולר'זוהי שאלת ? איך מתמטיקאים חושבים

אפשר היה , לו היו קיימים מתכונים לחשיבה מתמטית

. לתכנת מחשב שימלא את מקומם של המתמטיקאים

. הדבר עדיין אינו אפשרי, כיום, או לשמחתנו, לצערנו

 כיצד ,)George Polya, 1985-1887( ידוע של ּפֹוָיה ספר

 בעברית בהוצאת התפרסם, How to solve it(? פותרין

מספר על אסטרטגיות חשיבה , )ב"תשכ, "אוצר המורה"

, הוא גדוש בהבחנות חכמות. בפתרון בעיות מתמטיות

הדרך להשתפר . אבל אינו עוזר ישירות למתמטיקאים

  . התנסותבפתרון בעיות היא בעיקר 

אפשר , למרות שאין נוסחת פלא לחשיבה מתמטית

החשיבה המתמטית : לנסח מאפיין בסיסי שלה

, פונג בין דוגמאות לבין הכללות-מתנהלת כמשחק פינג

, מדוגמאות בונים הכללות. בין המוחש למופשט

כדי לבנות , שמעומתות בשלב הבא עם דוגמאות אחרות

 הזה אינו פונג-משחק הפינג. הכללה יותר קולעת

 יצירת ההכללה –משום שחבטות בכיוון אחד , סימטרי

 –בעוד שהחבטות בכיוון השני ,   כרוכות בקסם–

  . הן יותר ארציות ופשוטות –העימות עם דוגמאות 

  

זהו השלב שבו מופיעה . ןלשלב ההכללות אין מתכו

 הקליק במוח שהוא ביטוי להיווצרותו ',הארה'ה

.  לסדר הקיים בעולםהפתאומית של מבנה שמתאים

  . זהו השלב בו טמון היופי, במילים אחרות

קיים ? האם אפשר ללמוד איך לשחק את המשחק

והוא ששלבי המשחק , מכשול רציני אחד בדרך לכך

מי שקורא את פתרונה של . אינם ניכרים בתוצר הסופי

בפתרון . בעיה  אינו לומד על המאבק שהוליך לפתרון

.  עקבות נפתוליו של הפותרהמוגמר אין ניכרים כמעט

הקורא של הפתרון רואה רק את תוצאותיה של החבטה 

בכך . שהיא חבטה בכיוון המופשט, האחרונה במשחק

הוא משול לצופה שאיחר להצגה ומגיע לתמונה 

לאחר שרוב הדמויות נעלמו כבר , האחרונה במחזה

 בדומה לתלונתו של ַאֶּבל על גאּוס ולתלונתו של –מזמן 

כדי . האלמוני בציטוטים שבפתיחת המאמרהתלמיד 

, ועימו את החשיבה המתמטית, להכיר את המשחק

ולעקוב אחרי מהלך פתרונה של ', לעצור את הרגע'צריך 

במאמר זה אתאר את תהליך פתרונה של בעיה . בעיה

אף , אני עצמי שימשתי כצופה. 16שהצגתי בפני נער בן 

ום של  מציאת הנוסחה לסכהיתההבעיה . כי מעורב

הדרך בה גילה הנער את הנוסחה . סדרה גיאומטרית

זו . דומה מאוד לדרך חשיבתו של מתמטיקאי בוגר

אחת מיני , תהיה אפוא תשובה על דרך הדוגמה

איך חושבים : לשאלה שבה פתחנו, אינספור אפשרויות

  ?מתמטיקאים

 דוגמה לתהליך –סכום של סדרה גיאומטרית 

  חשיבה

:  אההצגתי לנער את הסדרה הב
ושאלתי אותו מה החוקיות   64,32,16,8,4,2,...,1024

 כל איבר גדול מקודמו פי –כמובן , הוא זיהה. בה

סדרה 'אמרתי לו שסדרה כזו נקראת . שניים

הוא בכך שכל איבר , אגב, מקור השם. 'גיאומטרית

*

המאמר מבוסס על שני פרקים מתוך * 
העומד , "מתמטיקה שירה ויופי"הספר 
  ".הקיבוץ המאוחד"בהוצאת לאור לצאת 

 עיון  ודיון 
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512         1024          256   128…

כלומר ,  של שני שכניו1בסדרה הוא הממוצע הגיאומטרי

 ובין 2 נמצא בין 4, שללמ(ריבועו שווה למכפלת שכניו 

8242 ואכן, 8 סדרה 'מקור השם , בדומה). =×

שכל איבר בה הוא הממוצע , הוא העובדה' חשבונית

בסדרה גיאומטרית כל איבר . החשבוני של שני שכניו

של ' מנה'שנקרא ה, שווה למכפלת קודמו במספר קבוע

טן כל איבר ק, 1-קטנה מ חיובית ואם המנה(הסדרה 

שאלתי את הנער אם . 2במקרה זה המנה היא ). מקודמו

את סכום הסדרה , בדרך שיש בה כלליות, יוכל לחשב

  : כלומר את, הזאת

1024512256128643216842 +++++++++  
  

, הנער כבר הכיר את הנוסחה לסכום של סדרה חשבונית

נוסחה כללית לסכום של : לכן הבין מה נדרש ממנו

אחד הרעיונות הוא ניסה את . סדרה גיאומטרית

שמובילים למציאת הנוסחה עבור סכום של סדרה 

 מציאת הממוצע החשבוני של איברי הסדרה –חשבונית 

מסתמך על העובדה שהערך ' טריק'בסדרה חשבונית ה(

הממוצע של איברי הסדרה כולה שווה בערכו למספר 

הנער הבין ). הנמצא באמצע בין האיבר הראשון לאחרון

משום שלא כמו ,  לא עובדמייד שבמקרה זה הדבר

המספר הנמצא באמצע בין האיבר , בסדרה חשבונית

אינו שווה למספר ) 1024 ובין 2בין (הראשון לאחרון 

הנמצא באמצע בין האיבר השני לבין האיבר הלפני 

  . נחוץ אפוא רעיון אחר). 512 ובין 4בין (אחרון 

שהנער יחשב  סברתי –ציפיתי לתהליך של ניסוי וטעייה 
42,842,16842 :הסכומים החלקייםאת  ++++++ 

אבל . ויגלה את החוקיות מתוך התוצאות שיקבל', וכו

עשויה מן החומר , הוא הפתיע אותי בהארה אמיתית

בוא נהפוך את ". שממנו קורצו תגליות מתמטיות
כלומר נסתכל על הסכום בסדר . הוא אמר, "הסדר

2481632641282565121024 :הפוך +++++++++ .  

כאשר בשלב זה הדברים היו , אמר, "2048 זה בערך"

 ברגע –זהו תהליך מוכר (עדיין מעורפלים במוחו 

הראשון ההארה עדיין מגששת את דרכה לאוויר 

 –כלומר ). והיא מתקשה ללבוש צורה מדויקת, העולם

משום ? מדוע. 1024, בערך פי שניים מן האיבר הראשון

                                                           
היות וקל להציע בניה ? וצע כזה נקרא גיאומטריומדוע ממ 1

לקטע שאורכו שווה לשורש , בעזרת סרגל ומחוגה בלבד, גיאומטרית
הבניה נסמכת  .הריבועי של מכפלת האורכים של שני קטעים נתונים

הגובה ליתר שווה באורכו , במשולש ישר זווית. 1: על שני משפטים
. 2. נצבים על היתרלממוצע הגיאומטרי של אורכי ההיטלים של ה

בונים קטע . זווית היקפית במעגל הנשענת על קוטר היא זווית ישרה
חוצים . השווה באורכו לסכום האורכים של שני הקטעים הנתונים

משרטטים מעגל שמרכזו באמצע הקטע ואורך מחוגו . את הקטע
מעלים אנך לקטע בנקודת המפגש בין . שווה למחצית אורך הקטע

, האנך פוגש את המעגל. נים שהוקצו עליושני הקטעים הנתו
האנך שהעלינו הוא . ומתקבל אז משולש ישר זווית החסום במעגל

  .הגובה ליתר במשולש ולכן הוא הקטע בעל האורך המבוקש

רך שתוספת כל איבר בסדרה מקרבת אותנו מחצית הד

 –לפני שהוספנו איבר כלשהו יש בידינו אפס . 2048אל 

האיבר ; 2048 הוא בפשטות 2048-שמרחקו ל, 0

 , אחרי הוספתו,ולכן, הוא מחצית מזה, 1024, הראשון

,  יהיה הוא עצמו2048המרחק בין הסכום החלקי לבין 

ולכן אחרי ,  הוא מחצית המרחק הזה512; 1024כלומר 

 2048הסכום החלקי לבין הוספתו יהיה המרחק בין 

אני חושב שבמוחו של הנער . 512כלומר , שווה לו עצמו

  :  התמונה הבאההיתה

  

                                       

המרחק , אחרי הוספת איבר בסדרה, קיצורו של דבר

.  הוא כגודל האיבר הזה2048בין הסכום החלקי לבין 

ם כולו כאן כבר היה הנער מסוגל לחשב את הסכו

  : המרחק בין הסכום. במדויק

  2481632641282565121024 +++++++++  

לכן הסכום . 2כלומר ,  הוא האיבר האחרון2048לבין 
)22048(-הזה שווה ל 210242: שהוא, − −× ,

 שתי פעמים האיבר הראשון בסדרה –במילים אחרות 

  . פחות האיבר האחרון, )1024(

הוא . לי שלא המציא כל זאת באותו רגעהנער הסביר 

, של סדרה גיאומטרית יורדת, כבר פגש בסכום דומה

  : כמו למשל

512
1...

4
1

2
11 ++++  

בסכום הזה תוספת של כל איבר חוצה את המרחק 

ולכן הסכום הוא , לשניים
512

12 אבל גם קישור . −

ת הן פעמים רבות תגליו. מסוג זה אופייני למחקר

זה מזכיר " -תוצאה של התחברות לרעיונות מוכרים 
, לאמרתו של סילבסטר' מן השטח' יש כאן הדגמה ."לי

מתמטיקה היא גילוי הדמיון בין דברים "ש
 זו – גם דרך הקישור בין שתי התבניות ."שונים

,  אופיינית למחקר מתמטיהיתה –הנחקרת וזו המוכרת 

נית המוכרת הקשר בין התב.  ישירההיתהבכך שלא 

הנער נדרש . ודרש עיבוד, לתבנית החדשה היה סמוי

כדי להציף את , לבצע טרנספורמציה על הבעיה הנתונה

להפוך את , ראשית. הדמיון בינה לבין הבעיה שהכיר

,  1024, ושנית לייחס לאיבר הראשון, הסדר של הסדרה

  : בסכום" 1" המספר –את התפקיד של היחידה האחת 

512
1...

4
1

2
11 ++++  

הנער גילה את הנוסחה לסכום סדרה , אם כן

הסכום שווה להפרש שבין : 2גיאומטרית עם מנה 

.  לבין האיבר הראשון2-המכפלה של האיבר האחרון ב

אם , פי הסימונים המקובלים-על, בנוסחה מתמטית
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naaa :איברי הסדרה הם ,...,,  :הסכום הוא, 21

12 aan הוא 2a,  הוא האיבר הראשון1aכאשר ( .−

המסמל את האיבר , na-וכך הלאה עד ל, האיבר השני

  nאם בסדרה בדיוק .  בסדרהn-הנמצא במקום ה

  .)מסמל את האיבר האחרון בה na איברים אזי

בדוק את ההתאמה של הנוסחה שהציע ביקשתי ממנו ל

מה קורה כאשר בסדרה יש : לדוגמה הפשוטה ביותר

שפירושו הוא שכל הסדרה , n=1כלומר , איבר אחד
. שהוא גם האיבר הראשון וגם האחרון, 1aכולה היא 

 מתקבל שהסכום הוא, בהצבה בנוסחה שגילינו

1112 aaa   . שהוא אכן סכום הסדרה, −=

 האחד בכיוון –שני צעדים , הנער ואני, עד כה פסענו

והשני , 2לקיחת דוגמה פשוטה שבה המנה היא , הפרטי

עתה .  הקפיצה המחשבתית שעשה הנער–בכיוון הכללי 

עברנו לסדרה גיאומטרית , עשינו עוד צעד לכיוון הפרטי

: סכום הסדרה, למשל, מהו. 3עם מנה 
כלומר כל איבר , 3בה המנה היא , 810,270,90,30,10

כאן עשה הנער צעד נוסף בכיוון של ? 3גדול מקודמו פי 
12  הסכום הוא2אם כאשר המנה היא . הכללה aan − ,

, לדעתו,  הסכום צריך היה3אז כאשר המנה היא 
13: להיות aan איבר האחרון  פעמים ה3כלומר , −

שמתאים גם , בהחלט ניחוש חכם. פחות האיבר הראשון

ביקשתי אותו לבדוק את השערתו . לחוקר מנוסה

, הוא רצה לקחת את הדוגמה שהצגתי לו. בעזרת דוגמה

810270903010 :כלומר לחשב את הסכום ++++ ,

הוא . אבל עודדתי אותו לקחת דוגמה פשוטה יותר

כלל חשוב במשחק  (10 –הסתכל בסדרה בת איבר אחד 

, הנוגע לחבטות בכיוון המוחש, פונג המתמטי-הפינג

להסתכל בדוגמה , ואף רצוי, מותר. הוא שאין פשוט מדי

. 10, כמובן, סכומה הוא). הפשוטה ביותר האפשרית

13,יחשעל פי הנוסחה שנ, לעומת זאת aan צריך , −

2010103:היה הסכום להיות במקרה זה (×−=

הנוסחה , אם כן). 10, האיבר האחרון הוא גם הראשון

, הנער רצה למשוך את ידו מן הכיוון הזה. לא מתאימה

יתרונו של מתמטיקאי מנוסה . אבל כאן באתי לעזרתו

בכל זאת יש לשער  – הוא בידיעה שאין ִמקריות בעולם

 2 מופיע הכופל 2שלא מקרה הוא שכאשר המנה היא 

עודדתי אותו לנסות להשוות את התוצאה של . בנוסחה
13 ,הנוסחה שניחש aan בהרבה , עם הסכום האמיתי, −

, 810,270,90,30,10 הוא התייחס לסדרה. דוגמאות

קיים ובדק את התאמת הנוסחה שהציע לסכומים חל

  :שלה

 
 

  הנוסחה  הסכום

403010 =+ 8010303 =−× 

130903010 =++ 26010903 =−× 
  

: בדוגמאות אלה היה לנער די כדי לגלות את החוקיות

הנוסחה שניחש נותנת תוצאה הגדולה פי שניים מן 

,  הנכוןכדי לקבל את הסכום, אם כן. הערך של הסכום

כלומר הנוסחה . 2-צריך לקחת את הנוסחה ולחלק ב

: לסכום היא כנראה
2

3 1aan בדוגמאות ראינו . −

  . שהנוסחה אכן עובדת

מכאן קצרה הדרך לניחוש הנוסחה לסכום של סדרה 

את המנה של סדרה (q גיאומטרית עם מנה כלשהי 

 האות הראשונה של, q-גיאומטרית נוהגים לסמן ב

אם כאשר ). 'יחס'או ' מנה'שפירושה , quotientהמילה 

 הנוסחה היא 3המנה היא 
2

3 1aan  כאשר המנה היא, −

q, נוסחה מתאימה היא 
1

1

−
−

q
aqan . בדקנו שהנוסחה

 – קודם אליו התייחסנו q=2מתאימה למקרה 

12ולכן הנוסחה היא , q−=11במקרה הזה  aan − ,

מקרים קטנים : גם זה אופייני להכללות. ללא מכנה

במקרה זה הביטוי . מחביאים לפעמים חלק מן האמת
1−q  2כאשר ' התחבא'במכנה=q , משום שהוא שווה

ה הוא יכול נתתי לנער עוד דוגמה שב. 1-במקרה זה ל

 :חישוב הסכום. לבדוק את הנוסחה בקלות
100001000100101 ++++ .  

ועל פי הנוסחה שגילינו הסכום הוא  , q=10כאן

111,11
9
999,99

110
1000,1010

==
−

−×
וקל לראות שזהו , 

  . אכן הערך של הסכום

גם כאן . לאחר שניחשנו את הנוסחה הגיע שלב ההוכחה

הוא הבין שהגענו :  מתמטית מפתיעהגילה הנער בגרות

צריך , כך אמר לי, בשביל הוכחה. לשלב הפורמאלי

זה לא מאוד . נחוצה נוסחה לאיברי הסדרה. נוסחאות
 והאיבר השני גדול 1aאם האיבר הראשון הוא . מסובך

ר ובדומה האיב, qa1הרי האיבר השני הוא , qממנו פי 

 שהוא, qהשלישי הוא האיבר השני כפול 
2

11 qaqqa 3והרביעי הוא , ×=
1qa .באופן כללי ,

1 הוא k-האיבר ה
1

−kqa . אם ישn אברים בסדרה ,

1 הוא האחרון האיבר
1

−nqa, איברי  לסכום והנוסחה  
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  : אהסדרה שניחשנו היא אפו
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 נחלק את שני האגפים. לא קשה להוכיח, אחרי שניחשנו

משום שאחרת , שמותר להניח שהוא שונה מאפס (1a-ב

  : ונקבל את הנוסחה השקולה, )0כל איברי הסדרה הם 

1
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...1(*) 132

−
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q
q

qqqq
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 כל שצריך עתה הוא לכפול את שני אגפי המשוואה
  : באגף שמאל נקבל. q−1:  בביטוי
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nn
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  -ששווה ל
)...1(... 132132 −− +++++−+++++ nnn qqqqqqqqq   

  מה שנשאר הוא–בסכום הזה מתבטל כמעט הכל 

1−nq . נקבל (*) באגף ימין של נוסחה

1
1
1)1( −=

−
−

×− n
n

q
q

qq ,אם . כמובן, שהוא ביטוי זהה

  . והשלמנו את משימתנו, (*) הוכחנו את הנוסחה ,כן

  שלבי המחקר המתמטי
בדוגמה הקטנה הזאת אפשר היה לראות את כל שלביו 

, אומנם(היה ניחוש על פי דוגמאות . של מחקר מתמטי
הנער דילג על שלב הדוגמאות במציאת הסכום של 

אבל הוא ניחש מתוך דוגמאות את , 2סדרה עם מנה 
ניסיונות הכללה ; ) מנה כלליתהסכום של סדרה עם

 2הכללה מן המקרה של מנה (ועימותם עם דוגמאות 
האנלוגיה לסדרה עם (הארה לא צפויה ; )למנה כללית

מנה
2
1

. בעזרת נוסחאות, הוכחה פורמלית, ולבסוף; )

את רוב השלבים אכן ? האם אפשר ללמוד כל זאת
דוגמאות אפשר את סוד ההתבוננות ב. אפשר ללמוד

והאמת היא שאנו עושים , וצריך להקנות לכל תלמיד
כמה מורים מעודדים את , למשל. זאת פחות מן הראוי

לאחר שלמדו את פתרונה של משוואה , תלמידיהם
לנסות את הפתרון על המשוואה הפשוטה , ריבועית

02 ,ביותר =x ? גם את שלב הלבשת הרעיונות
אבל . הוכחה הפורמאלית אפשר ללמדבנוסחאות וה
, הוא בגדר אמנות, ההארה הלא צפויה, אחד השלבים

ואפשר להקנות את הכישרון לביצועו רק מתוך עידוד 
  .של התלמיד לפתור בעיות בעצמו

? האם ההוכחה שהתקבלה היא הטובה או היפה ביותר
לסיום . אפשר ללטש אותה ולקצר אותה. לאו דווקא

זהו הנוסח . לוטש להוכחה שלעילהמאמר נביא נוסח מ
כאשר בכלל מוכיחים את , שנלמד בבית הספר התיכון

  . הנוסחה

  הספר בשמיים: אחרית דבר

זה כמו לשאול מדוע ? מדוע מספרים יפים
  .הסימפוניה התשיעית של בטהובן יפה

  )מתמטיקאי, פאול ארדש(
  

 - Paul Erdös, 1913(המתמטיקאי ההונגרי פאול ֶארֶדש 
הספר הזה ". הספר בשמיים"ה נוהג לדבר על  הי)1996

כל אחד עם , אמור להכיל את כל המשפטים המתמטיים
בתום אחת ההרצאות של . ההוכחה היפה ביותר שלו

ארדש ניגש אליו מתמטיקאי שכנראה לא שלט היטב 
ושאל אותו איפה הוא יכול למצוא , בשפה האנגלית
  . עותק של הספר

הגדולה ביותר היא המחמאה " הוכחה מן הספר"
שמצא , ידיד שלי. שאפשר לתת להוכחה מתמטית

: העיר בעקבות תגליתו הערה חכמה, הוכחה כזו
לעתים . לא תמיד נולדות ככאלה" מן הספר"הוכחות 

רחוקות הן צצות במוחו של בעליהן כאתנה שקפצה 
בדרך כלל ראשיתן . בשלמותה מראשו של זאוס

וש הן נראות ורק אחרי ליט, בהוכחות פחות אלגנטיות
גם להוכחה לנוסחת הטור הגיאומטרי . כמעשי קסמים

  . שניתנה לעיל יש נוסח מלוטש יותר
ההוכחה מבוססת על ההבחנה שכפל הסכום 

1
1

2
111 ... −++++ nqaqaqaa ב-q  נותן כמעט אותו

 הופך  הואq -כשכופלים כל איבר בסכום הזה ב. סכום
 לו שאין,  כמובן מחוץ לאיבר האחרון–א לאיבר הב

  :מה שיתקבל הוא . איבר שאחריו
nn qaqaqaqaqa 1

1
1

3
1

2
11 ... +++++ −  

שההבדל בינו לבין הסכום המקורי הוא שנוסף איבר 

. 1aכלומר,  הראשון–ונעלם איבר אחד , nqa1–אחד 

1 :אם נקרא לסכום
1

2
111 ... −++++ nqaqaqaa 

 q-ב Sו שכפל הסכום כי אז האמור לעיל פירוש, Sבשם  
 :כלומר. 1a ומחסיר ממנו את nqa1  את S-מוסיף ל

nqaaSqS 11  :העברת אגפים נותנת. =−+

)1()1( 1 −=− nqaqS , והעברת אגפים נוספת נותנת

: את הנוסחה המבוקשת
1
1

1 −
−
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 ואזרח יהודי, הונגרי, שפאול ארד

  . 1996–1913, העולם

  . אבי הקומבינטוריקה המודרנית

ארדש היה התגשמות תדמיתו של 

המתמטיקאי המנותק מכבלי המציאות 

  . הקושרים את שאר בני האדם

וסומך על , הוא היה נוסע ברחבי העולם עם תיק יד קטן

  .מארחיו בכל מה שנוגע לסידורי העולם הגשמי


