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  מנחם מגידו'  שיחה עם פרופ-כה אמר מתמטיקאי 
  

 מי מאיתנו לא התלבט במשמעות המילים -הבנת אלגוריתם , הבנת מושג, הבנת משפט מתמטי
  ?האלה

הן מגיעות . גם תחושת ההבנה וגם ההרגשה המתסכלת של חוסר הבנה מוכרות היטב לכל אדם
אין לי מושג "או " הרי זה ברור"אמירות כמו . טיקהלביטויים חזקים במיוחד בהקשרה של מתמ

אולם . יומיות הנפלטות מדי פעם מפי כל אחד מאתנו-הן צורות התבטאות יום" למה הכוונה כאן
אנו מתקשים להסביר את , למרות יכולתנו האינטואיטיבית לאמוד את מצב ההבנה של עצמנו

  .הקריטריונים המשמשים אותנו בהערכותינו ואף את המשמעות המדויקת של מושג ההבנה עצמו

, אחד המקורות של הסיבוך הוא דווקא בעובדה. בעיית ההבנה המתמטית היא סבוכה למדי, ואמנם
ידי חוקי ההיגיון -המקצוע הנשלט על, אדרבא. שהסיבה לקושיה של המתמטיקה אינה גלויה לעין

לא היטיב להביע את פליאתו איש . להיות נהיר לכל בר דעת, לכאורה, אמור" הברורים מאליהם"
  : (Henri Poincare)אנרי פואנקרה , לנוכח המצב הפרדוקסלי כמו המתמטיקאי הצרפתי הדגול

או ליתר דיוק היתה מפתיעה אותנו לולא היינו כה רגילים , עובדה אחת חייבת להפתיע אותנו
הרי המקצוע מושתת על ? כך אינם מבינים מתמטיקה-כיצד קורה שאנשים רבים כל: אליה

כיצד נסביר , לאור זאת...  כללים מובנים לכל ומקובלים על כל מי שבריא נפשו -כללי לוגיקה 
העובדה שלא כל אחד מסוגל לגלות אמתות ? שאנשים כה רבים אטומים לגמרי בפניו

אין גם להתפלא שאנשים שוכחים הוכחות ותהליכים . מתמטיות חדשות אינה מפתיעה
קשה שלא לתהות לנוכח העובדה שרבים אינם מסוגלים להבין , לעומת זאת. שלמדו פעם

אלה המתקשים לעקוב אחר הטיעונים , ובכל זאת. טיעונים מתמטיים פשוטים באופן מיידי
  .עובדה זו אינה מוטלת בספק וניסיונו של מורה תיכון ודאי יאשר זאת; הם הרוב המכריע

מהם הכישורים ? סודה של החשיבה המתמטית ההופך אותה למקצוע לנבחרים, על כן, מהו
המיוחדים הדרושים לאדם כדי לפצח את האגוז הקשה של מערכות אקסיומטיות והוכחות 

האמנם דרכי החשיבה של אלה המרגישים בני בית בעולמות המופשטים של צורות ? פורמליות
 פנינו בחיפוש אחר התשובה? ומספרים שונות באופן מהותי מדרכי החשיבה של בני תמותה רגילים
ברשימה שלהלן מובאים . אל מספר מתמטיקאים ושוחחנו איתם בנושא החשיבה המתמטית

מנחם מגידור מתמטיקאי ידוע שהתפרסם בעולם בזכות עבודותיו ' קטעים מתוך דבריו של פרופ
  .בתחום הלוגיקה המתמטית

נתקלתי , מתמטיקאי אמריקאי ממוצא הונגרי,  תוך קריאה בזיכרונותיו של פאול הלמוס:שאלה
  : בקטע מעניין שבו הוא מספר על ניסיונו כסטודנט למתמטיקה

הדקויות ] ואולם... [יכולתי לשחק בהם ללא קושי. סימנים וסמלים לא הטרידו אותי
יכולתי לקרוא הוכחות . האינפיניטיסימליות של האנליסה האפסילונית הביכו אותי לגמרי

לא , ואולם. בצורה זו או אחרת,  לשחזרןלזכור אותן לאחר מאמץ כלשהו ואף, אנליטיות
  ...ידעתי מה באמת הולך שם

ופתאום ... 213אני זוכר את עצמי עומד בחדר . היה זה אחר הצהריים. יום אחד קרה משהו
כל החומר שאנשים שונים ניסו להחדיר לראשי נעשה . הבנתי מה הם גבולות. הבנתי אפסילון

  .נעשה מובן מאליו, שעד כה נראה לי חסר היגיון, כל הסיפור הזה. ברור

אנשים יכולים לתפקד , מחד גיסא. את מורכבותה של ההבנה המתמטית, ממחיש הקטע, לדעתי
הם . הם משתוקקים לתחושה זאת, מאידך גיסא. היטב ללא תחושה שהם מבינים את החומר

תחושה של ה: והדבר המדהים מכול. יודעים לזהותה בבירור ולעתים רחוקות טועים בהערכותיהם
מתמטיקאים רבים מדווחים על הארות . הבנה עשויה לבוא ללא התרעה וללא סיבה נראית לעין

  ?מה פירושה של הרגשת ההבנה הפתאומית הזאת? היש לך הסבר לתופעה זו. בלתי צפויות כאלה

, הבנה. הוכחה  או משפט, יש קפיצה קוונטית בדרך להבנת מושג. זו שאלה קשה,  כצפוי:תשובה
אני לא מאמין שמתמטיקאי יוצר . המשפט או התורה, פירושה שאתה מרגיש בנוח עם המושג

אני לא מאמין שהוא מברר באופן פורמלי את נכונותה של עובדה אחת לפני . הולך צעד אחר צעד
ההשלמה הפורמלית באה רק בשלבים של בדיקה . שהוא מחליט להתקדם לעבר העובדה הבאה

יש הרבה מאוד , כלומר של פתרון, בשלב של היצירה.  מאוחריםבשלבים הרבה יותר, וכתיבה
נוודא את זה . זה ברור שזה נכון. זה בעצם צריך להיות נכון: אתה אומר אז לעצמך. קפיצות דרך

הרגשת הבנה היא הביטחון שמותר לי לבצע את . קודם נברר איך אפשר להתקדם. אחר כך



 

_______________________________________________________________________________  
  אנה ספרד, "מנחם מגידו'  שיחה עם פרופ-כה אמר מתמטיקאי "

  1994מרץ , ד"ניסן תשנ, 14ה "על
  האוניברסיטה העברית ירושלים

 
 
 

-2-

זו נקודה מאוד . לפעמים המציאות נתכת בפניי ואז אני מגלה שבעצם לא הבנתי. הקפיצות הללו
  .מכרעת בהרגשת הבנה

האנשת . אני צריך ליצור איזה מטפורה, כשאני נתקל במושג חדש? כיצד מגיעים להבנה, ובכל זאת
בלי המטפורה אני לא יכול לעשות . איזה מטפורה של מבנה יסוד. או מטפורה מרחבית. המושג
  .כלום

חשבתי על איזה שהן , למשל, אתמול. דם כל האלמנט של האנשהבמושגים המתמטיים יש קו
אומרת לקוארדינטה , הקואורדניטה הזאת זזה לפה: אמרתי לעצמי. קואורדינטות במושג מסוים

היא מצווה על זאת האחרונה לעשות ; ושולטת על הקואורדינטה הזאת, הזאת את הדבר הזה
לא היה אפשר לצייר כאן , והרי הבעיה לא היתה גיאומטרית. היו כאן אלמנטים של אנימציה. ככה
יש מושגים אבסטרקטיים שמקבלים . ובכל זאת ראיתי אנשים זזים ומדברים זה עם זה, כלום

, בין השאר, ההבנה מתבטאה. לכל אחד יש אופי משלו, בסופו של דבר. פתאום אישיות כלשהי
בדיוק כפי שאני .  אופי כזהביכולת לזהות את האופי ובידיעה למה  אפשר לצפות ממישהו בעל

  ). פה ושם עלולות להופיע גם דעות קדומות(י עשוי להיות קצת פרא אדם 'ינג'מצפה שג

אבל זו , זה מוזר מאוד. במבנה כזה יש הרבה מאוד אלמנטים מרחביים. יש גם מטפורה של מבנה
לא קשור , והרי אנחנו עוסקים בדבר מופשט לחלוטין. גם תלמידה שלי הבחינה בכך. עובדה

. ובכל זאת אנחנו חושבים בעזרת תמונה מרחבית... לא קשור לשום דבר פיסיקלי, לגיאומטריה
ואנחנו נעים , וזה נמצא בצד, המושג הזה נמצא מעל זה: אנחנו אומרים לעצמנו דברים כגון, למשל

ם זה קורה ג! וכל זה כשאין שום צירים בבעיה. לאורך הציר הזה או נעים לאורך הציר הזה
האם משתמשים כאן באמת . קשה לומר? מה זה אלמנט חזותי. כשלבעיה אין כל תיאור חזותי

אבל ברור כי כשאנסה לתאר או להסביר לעצמי . אינני יודע? בחוש הראייה באיזה שהוא מובן
  .אשתמש במטפורות גיאומטריות, משהו

דרך חשיבה זאת היא מקור הקשיים שבהם נתקלים מתמטיקאים מהשורה הראשונה כשהם 
ואולי גם ברמות יותר , אחת הבעיות בהוראת מתמטיקה ברמה אוניברסיטאית. באים ללמד

מורה הרוצה להצליח בעבודתו ילמד . היא שהמורה יכול למצוא מפלט בגישה פורמלית, נמוכות
גם התלמידים יהיו . הוא יכתוב הכל על הלוח ולא ידלג על אף צעד. לעתים קרובות בצורה כזאת

מה שחסר הרבה פעמים בהוראה הוא ההסבר למה הדברים הם כפי . בדרך כלל, ם מזהמרוצי
אני .  להעביר את התחושות והתפיסות שיש לי-אני אישית משתדל לתת את ההסבר הזה . שהם

  .מאמין שגם מורים רבים אחרים נוהגים כך

אך איני יודע עוד , יש לי תוצאות האלה כבר זמן רב: " גאוס אמר פעם דבר מפתיע לכאורה:שאלה
, אם אתה מבין מושג: האמירה מצביעה על תופעה שגם אתה דיברת עליה". כיצד אגיע אליהן

איך אפשר לדעת מראש תכונות של ? כיצד תסביר זאת. אתה מסוגל לצפות מראש את התנהגותו
  ?יצור שאתה רואה אותו לראשונה

שהדברים , בלי לוודא, בלי לבדוק, אתה מגיע להבנה כשאתה יודע בביטחון,  כפי שאמרתי:תשובה
אתה יודע למה לצפות בלי , בדיוק כמו עם בן אדם שיצרת איתו יחסי אינטימיות. יהיו כפי שהם

אתה יכול להיות שקט שאתה תמצא אותו היכן שצריך ושהוא יגיב . שאתה חש צורך לוודא את זה
אתה יודע מה יקרה בלי לעשות צעדים . בצורה מסויימת לפעולה מצדך גם בלי שתבקש ממנו

  .פורמליים

יש לפעמים הפתעות . כך גם כאן אתה יכול לטעות, כמו במקרה של בני אדם העלולים להפתיע
: הרבה פעמים מישהו בא ושואל אותי. אבל ברגע הראשון אני בטוח שזה בסדר. מאוד מאכזבות

 די קשה כדי למצוא את לפעמים אני צריך לעבוד. זה קרה לי אפילו הבוקר? איך אתה יודע שזה כך
אבל לרגע לא היה לי ספק שהנימוק הפורמלי יימצא ושיהיה אפשר להשלים את . הנימוק הפורמלי
  .הצעדים החסרים

אני עוסק בבעיה חדשה . בזיהוי מבנה כלשהו, בוודאי, מדובר. השאלה היא מה בדיוק קורה פה
בניגוד , אומרים למשל ששחקני שח. אבל בבעיה זו יש מרכיבים שמזכירים לי מבנה שהכרתי בעבר

ביחסים בין . על-אלא עושים ניתוח של מבנה, אינם חושבים בצורה סדרתית ופרטנית, למחשב
מתוך נסיון קודם באה גם אינטואיציה האומרת . הם מזהים מבנה מוכר, בתמונה הכוללת, כלים

חדשה יכולים להיות בבעיה : כך גם במתמטיקה. איזה מבנה הוא רצוי ולאיזה מבנה כדאי לשאוף
  .מרכיבים דומים למשהו שאני כבר מכיר ושבו הצלחתי בעבר להשלים את הפרטים הפורמליים

חלק מהקפיצות המחשבתיות . והוא האלמנט של אסתטיקה, אני חושב שיש כאן גם אלמנט נוסף
אלא משום שאני אומר לעצמי כי כדי , מתרחשות לא משום שזיהיתי מבנה שהכרתי בעבר
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זה יהיה ממש לא יפה אם זה לא יהיה . חייב להתקיים מצב כזה ולא אחר, שהדברים יהיו יפים
  .מתמטיקאי טועה בשיקולים אלה לעתים די קרובות. כך

  ? אז איך מגיעים להבנה:שאלה

איך ? איך אתה תופס מושג חדש? איך אתה לומד?  איך אתה מתמודד עם תחום חדש:תשובה
עובדות המתבצע צעד אחר צעד או תהליך של יצירה שונה האם זה איסוף של ? אתה מטפל בו

אתה יכול לשבת תחילה עם ארכיטקט שיראה לך את . הדבר דומה לבעיה של בניית בניין? לגמרי
אתה , לחילופין. כך תחשוב על מימוש התכניות-רק אחר.  את התיאור הכללי של הבית-המבנה 

. יש מתמטיקאים המנסים לתפוס את המבנה כבר בהתחלה. יכול להסתכל מייד על תהליך הבנייה
תפיסת מבנה . ההרגשה שלי היא שחלק ניכר בפעילות המתמטית איננו דורש חשיבה אלגוריתמית

אלא , בצעדים קטנים, זה לא תהליך המתבצע בהדרגה. אתה קופץ ישר אל המבנה. היא העיקר
שתצטרך , ייתכן. רד לפרטיםאתה רואה איזו תמונה גלובלית ואז אתה יו. תפיסה ישירה ומיידית

אבל זה לא יהיה תהליך , להסתכל בניסוחים פורמליים המתארים את המבנה או חלקים ממנו
אני חושב שחלק ניכר מהמתמטיקאים הבולטים חושבים בצורה . המתבצע צעד אחר צעד, סדרתי
אבל אין לי כמעט ספק שזה לא . יש גם אחרים שחושבים אולי בצורה הרבה יותר סדרתית. כזאת
  .הכרחי

חשיבה "אני לא בטוח שהמונח . אני נמנה על אלה שאינם חושבים בצורה אלגוריתמית
אבל אני יודע שאין לי הסבלנות הדרושה כדי לנסות להתקדם צעד , ברור לי לגמרי" אלגוריתמית

. בפרטים הקטנים, לפעמים זמן רב, אני מתחיל מהמבנה ובדיעבד נאלץ להשקיע זמן. אחר צעד
יש . העדפות מסוג זה מתבטאות גם בעבודות כתובות.  זה תמיד בא אחרי תפיסת המבנהאבל

הם הולכים באופן סדרתי מההתחלה ועד . מתמטיקאים הבונים את מאמריהם צעד אחר צעד
ואני , לעומתם יש מתמטיקאים. הם גם אוהבים לקרוא מאמרים הכתובים בצורה זאת. הסוף

הדרך היחידה להתמודד עם . שפשוט לא מסוגלים לקרוא מאמרים כאלה, חושב שאני ביניהם
מה הן העובדות , ראשית כל, כלומר לנסות לראות, חומר כזה היא לדפדף ולחפש את המבנה

  .העיקריות

אפילו לא מניפולציה במובן , כדי להבין מושגים חדשים אני לא משתמש במניפולציה
.  זה לא הדרך שלי להסתדר עם מושגתרגול. אני פשוט לא מסוגל לעשות את זה. האבסטרקטי

 -כשיש מושג חדש אני צריך ליצור מטפורה . אלמנט של יצירה, ראשית כל, בתהליך שאני עובר יש
אני . לפתור בעיות, רק אז אני מסוגל לענות על שאלות. מטפורה אנושית או מטפורה מרחבית

  .מסוגל אז אפילו לבצע מניפולציות מסוימות של המושג

תמיד היתה לי התנגדות לחשיבה . אני יכול לספר לך משהו על ההתפתחות המתמטית שלי
. וזאת מסיבה נורא פרוזאית, 13ידעתי שאני הולך להיות מתמטיקאי כבר בגיל . אלוגריתמית

בחנות ספרים : אך באתי במגע איתה באופן מקרי, מתמטיקה לא הסתובבה בסביבה שלי
התחלתי לקרוא בו , קניתי אותו". דות המתמטיקהיסו"משומשים נפל לידיי ספרו של פרנקל 

עד אמצע שביעית או בשמינית הציון שלי במתמטיקה , עם זאת. והדבר הקסים אותי מייד
הציון הקודם היה נמוך בין היתר משום שלא . 10 -בבגרות פתאום זה זינק ל. 6 - ל5הסתובב בין 

הייתי מסוגל להסתדר עם מניפולציה בסמלים ולא יכולתי להגיע מדבר לדבר כשלא ראיתי קשר 
ידעתי איזה מניפולציה אני צריך , כשגיליתי את הקשר הזה. מהותי בין זהות אחת לזהות האחרת

ידעתי כבר מה עלי , כשהצלחתי לראות את הדבר המהותי שהסתתר מאחורי הסמלים. לעשות
  .עד אמצע שמינית הייתי גרוע מאוד במניפולציה, אבל במפורש. לעשות וכיצד

ידעתי , למרות הכל, ולכן. נהניתי מכל רגע. זה לא הפריע לי להנות מהקריאה בספרו של פרנקל
זה לא אומר שיכולתי .  הבנתי לא רע מה זה נגזרת14 או 13בגיל . שאני רוצה להיות מתמטיקאי
  ...אבל הבנתי את המושג. לגזור כל פונקציה שנתנו לי

  ?ואיך מביאים את התלמידים להבנה כזו: שאלה

יש רגע שבו פתאום . זה קורה בוודאי בקפיצות, כפי שאמרתי.  זאת באמת שאלה קשה:תשובה
 אני -איך מביאים אותו , איך הוא נוצר. קורה מעין פיצוץ. אני מרגיש הרבה יותר בנוח עם המושג

כשאני מלמד אני . אבל אני רואה יפה מאוד שלפעמים זה קורה גם לתלמידים. לא יכול לומר
לא . להביא אותם לרמה מסוימת של אינטימיות עם מושגים, ולא ברור לי איך, ם מצליחלפעמי

. מדי פעם אתה רואה תלמיד שבאופן פורמלי יודע לעשות הכול: את מכירה את זה, צריך לספר לך
הוא פותר שאלות ומוצא פתרונות גם . יודע ללמוד את המושגים והוא טוב גם במניפולציות

אתה חש כל הזמן שאין אצלו היכרות , אבל למרות כל אלה. לשאלות שאינן אלגוריתמיות באופיין
אתה רואה , מאידך גיסא. זה עשוי לקרות גם ברמה של מוסמך. עם המושגים, אינטימית, קרובה
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אך עם זאת מפגין תפיסת מושגים , לפעמים תלמיד המתקשה אולי בביצוע צעדים פורמליים
איך הוא . הצליח לגבש יחסי קרבה אמיתיים עם המושגים, בשלב כלשהו, התלמיד הזה. טובה

זאת אולי אחת החידות הגדולות שאתם צריכים להתמודד איתן בהוראת . אינני יודע, הגיע לזה
  .איך אנו מביאים תלמיד לדבר הזה: המדעים

  


