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כיצד נבנה אנך ,  בידינו סרגל בלבד
  ?לישר

משה סטופל             שלמה חרירדוד פרייברט          

  קדמהה
גיאומטריית הן ענף של  בעזרת סרגל ומחוגה בלבד בניות הנדסיות

למרות , שאינו בא לידי ביטוי ישיר בתכנית הלימודים ,המישור

, יצירתיות ומקוריות בדרכי הפתרון, שיבהח מעודד שהעיסוק בו

 .לשלב פתרונות תוך פיתוח אסטרטגיות ייחודיות ופורש הזדמנויות

מתגלים , במהלך ההתמודדות עם בעיות בנייה, לעתים קרובות

בעיות . פתרונות מעניינים המבליטים את יופייה של המתמטיקה

  .אתגר רב עצמה התורם לפיתוח החשיבה מסובכות מהוותבנייה 

מחייב ידע רחב ומעמיק  ,בנייה בעזרת סרגל בלבד פתרון משימות

בהשוואה לזה הנדרש לפתרון בעיות , גיאומטריית המישורביותר 

 השימוש הוא בסרגל ללא שנתות .מחוגהו סרגל ידי- עלבנייה 

  . שבעזרתו מעבירים ישרים

ליישם את התכונות החשובות של צורות  ותמאפשר אלה בניות

ובכך לגוון , קטיבייגיאומטריות מוכרות במישור האוקלידי או הפרוי

  .גיאומטריההאת תהליך הלימוד של 

במאמר הנוכחי מוצגת משימת בנייה גיאומטרית באמצעות סרגל 

בפתרון הבעיה נשתמש בתכונות גיאומטריות מוכרות . בלבד

  .שטיינר והשלכותיווכן במשפט  ,מספרי הלימוד

  הצגת המשימה

וכן נקודה אקראית  ,AB במישור מסומן מעגל שקוטרו

עלינו לבנות באמצעות סרגל  .Pכלשהי המסומנת באות

 .ABומאונך לקוטר Pדרך הנקודהישר העובר בלבד 

  .)1ראה סרטוט  (Pקיימים שבעה מיקומים שונים לנקודה

Pפתרון המשימה ומידת הקושי שלה תלויים במיקום הנקודה

  .ולמעגל הנתון AB ביחס לישר

  

  

  

  

  

  1סרטוט 

  

1Pנקודה ה :מקרה א P ,כך שהיטלה  ,נמצאת מחוץ למעגל

  .AB הקוטר א עלוה AB על

2Pנקודה ה :מקרה ב P והיטלה על המשך  ,היא מחוץ למעגל

AB מחוץ למעגל נמצא.  

3Pהנקודה  :מקרה ג P אך אינה , היא נקודה פנימית במעגל

  .מונחת על הקוטר

4Pהנקודה  :מקרה ד P אך שונה  ,נמצאת על קשת המעגל

  .B- וְ  Aמקצות הקוטר 

5Pהנקודה  :מקרה ה P  נמצאת על שהיא נקודה פנימית

  .הקוטר

6Pהנקודה  :מקרה ו A P   בקצה נמצאתA של הקוטר.  

7Pהנקודה  :מקרה ז P על המשך הקוטר תנמצאAB  מחוץ

  .למעגל

מורכב מהפתרונות של כל אחד ה משימההפתרון המלא של 

  .ז - מהמקרים א

פתרון המשימה מחייב ידע מסוים מהחומר הנלמד בגיאומטריית 

 ולכן כדאי להציגה, יסודי- המישור במהלך הלימודים בחינוך העל

= BA

P7

P6

P5

P4

P3

P2

P1

בעיות בנייה 
מסובכות 

מהוות אתגר 
רב עצמה 

התורם 
לפיתוח 
  .החשיבה

פתרון 
משימות בנייה 
בעזרת סרגל 

מחייב , בלבד
ידע רחב 

ומעמיק יותר 
בגיאומטריית 

 .המישור
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, מעגל: לתלמידים לאחר שלבי הלימוד של הנושאים הבאים

בפתרון  ,בנוסף). זווית ועוד- חוצי, גבהים(קטעים מיוחדים במשולש 

שבדרך כלל , תכונות מיוחדות של טרפזהמשימה נחוץ ידע מסוים ב

  .לטרפז משפט שטיינרלדוגמה , אינן מוכרות לתלמידים

הי   סטורירקע 
 ,Jakob Steiner(זה המקום להעלות קווים לדמותו של יעקב שטיינר 

וכפי שנאמר על  ,מתמטיקאי דגול -  שטיינריעקב  .)1796-1863

, "ממשה עד משה לא קם כמשה", רבי משה בן מימון –ם "הרמב

הוא תואר כגדול אנשי  .גם על יעקב שטיינר ר לומר זאתאפש

מקדמוני מפתחי  –הגיאומטריה מאז תקופתו של אפולוניוס 

  .המתמטיקה

רק כשהגיע לגיל . 1863 - בשוויץ ונפטר שם ב 1796 - שטיינר נולד ב

 החל ללמוד באופן סדיר בבית 18בגיל . הוא למד קרוא וכתוב 14

החל בלימודים  1818בשנת . וזאת בניגוד לרצון הוריו ,הספר

תוך שהוא מתקיים , אקדמיים באוניברסיטת היידלברג בגרמניה

בעת לימודיו . ממתן שיעורים פרטיים במתמטיקה, באופן עצמאי

 אוגוסט ליאופולד בהיידלברג הוא הכיר את המתמטיקאי הבכיר

מתמטיקאי גרמני שייסד , (August Loepold Crelle, 1780-1855) קרל

 Journl fur :או בשמו הגרמני Journal Crell's :עאת כתב העת הידו

die reine und angewandte Mathematik founded,  כתב עת שנוסד

שטיינר החל לפרסם את מאמריו  .מתפרסם גם כיוםו 1826שנת ב

עבודתו המתמטית הוקדשה  .בכתב עת זה וכך זכה להכרה

גיאומטריה , כלומר, הוא עסק בגיאומטריה סינתטית. לגיאומטריה

בתחום שלו . ונאמר עליו שסלד מאנליזה באופן כללי, אנליטית- לא

מחקריו ידועים בכלליות הגבוהה שלהם ; הוא עלה על כל קודמיו

בתחום  הוא תרם רבות ,כן כמו. והוכחותיו ידועות בקפדנותן

  .הפרויקטיביתהגיאומטריה 

" משטח שטיינר": לדוגמה, מספר משפטים נקראים על שמו

 השוניםמאמר בולט שלו עסק בחתכים . יקטיביתמטריה הפרובגיאו

וצגה כמו כן בעיית רשת הכבישים המינימאלית ה. של החרוט

  .יעקב שטיינר ידי- עללראשונה 

   :בכרך השני של כתביו

Die geometrischen Constructionen ausgefuhet Mittelsder geraden 

Linie, und eines festen Kreises,  

שניתנת לפתרון  נקודתית שטיינר שכל בעיית בנייההוכיח 

, סרגל בלבד ידי- עלאפשר לפתור , באמצעות סרגל ומחוגה

   .ומרכזו בתנאי שנתון מעגל

המשמשות  הטרפז  תכונות 
  המשימה לפתרון

  טרפזשטיינר למשפט  :אתכונה 

נתייחס במאמר זה , מתמטיקאים נוספים הוכיחו משפט זה :הערה

  . בלבד הוכחת שטיינרל

  :הבאות נקודותה רבעאABCDבכל טרפז  

  של הבסיסים האמצעשתי נקודות  

 נקודת חיתוך האלכסונים  

 של המשכי השוקיים נקודת החיתוך  

  . אחד ישרנמצאות כולן על 

DN,:נתון כי NC AM MB .  

 ,מונחות על אותו ישרN- ו F,M,E: הנקודותנוכיח כי 

  .2כמתואר בסרטוט 

  2 סרטוט

  

  שטיינרי "הטרפז כפי שניתנה ע הוכחת משפט

  EF יש להוכיח כי הישר, על מנת להוכיח את המשפט

  .)3 סרטוט(N- וְ  Mבנקודתחוצה את בסיסי הטרפז 

||

F

E

M

ND C

A B

 
  

 
 יעקב שטיינר

)1796-1863 (
עסק  - 

בגיאומטריה 
סינתטית 

אמר עליו ונ
שסלד 

מאנליזה 
.באופן כללי
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  3סרטוט 

  

KLאת הקטעEמעבירים דרך הנקודה   . ABהמקביל לבסיס  

 נקודת מפגש אלכסוני הטרפז חוצה את הקטע: "המשפטעל סמך 

י הטרפז והעובר דרך נקודת שקצותיו על שוק, המקביל לבסיס

KE ולכן, )לסאידי משפט ת- ניתן להוכחה על( "המפגש EL ,

  .FKL במשולשKLהוא תיכון לצלע EF,דהיינו

  לצלע תיכון, FKL, כלשהו במשולש" :נוסף במשפטנשתמש 

KL מקביל להחוצה כל קטע -KL, על שוקי  אשר קצותיו מונחים

  ).לסאידי ת- גם זהו משפט הניתן להוכחה על". ( KFLהזווית 

FKLהמשולשיםנשתמש במשפט זה לגבי שני  FDC - ו 

ואת הקטע  N בנקודה DC חוצה את הקטע FE ונקבל כי

AB בנקודה M.  

בסוף המאמר ו. שטיינר לפתרון המשימה שלנו נשתמש במשפט

פשוט הניתנת לפתרון  גיאומטריתלבעיה  נוספת נביא דוגמה

  .לטרפז בעזרת משפט שטיינר

  טרפזשטיינר לנובעת ממשפט : תכונה ב

  .ABCDאמצעי הבסיסים של טרפז  N - וMיהיו 

 גדולבעלי בסיס , ים של שני טרפזים שווי גובהיהמשכי השוק

נחתכים בנקודות הנמצאות , שווה באורך קטן ובעלי בסיסמשותף 

  .אחד המקביל לבסיסי הטרפזיםעל קו ישר 

 AMND - ו MBND :ניתן להבחין בשני טרפזים 4 סרטוטב

F- ו Gהנקודות. ובסיסים קטנים שווים משותףבעלי בסיס גדול   

   .המקביל לבסיסי הטרפזים ,נמצאות על ישר אחד

FNC: ההוכחה בעזרת דמיון משולשים FMB  ומשולשים: 

GDN GMB  ומשפט תאלס הפוך.  

  

  

  4סרטוט 

  

  טרפזשטיינר ל בניית ישום של משפט

העובר דרך  ,יש לבנות ישר מקביל לקטע נתון: המשימה

כאשר נתונה נקודת האמצע של , נקודה נתונה כלשהי

  . הקטע

 .נקודת האמצע שלוהיא  AB. Cוקטע  Pנתונה נקודה : כלומר

  .AB- ל לומקבי Pיש לבנות ישר העובר דרך הנקודה

  תיאור הבנייה

הישר  על המשך .P- וְ Aהנקודות עבירים ישר העובר דרךמ

 הנקודותעם  1X מחברים את הנקודה .1X בוחרים נקודה כלשהי

B ְו -C   ).5 סרטוט( 

  5 סרטוט

  

 1CX - ו BP קטעיםה. P עם הנקודה B מחברים את הנקודה

 - וAותהנקודישר המחבר את  ריםעבימ. 2X הנקודבנחתכים 

2X 1חותך אתשהמשכוBX הוא  3PX הישר. 3X בנקודה  

  .הישר המבוקש

  

X1

X2

X3

A BC

P

| |

K L
E

GF

M

ND C

A B
| |

GF

M

ND C
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  הוכחת הבנייה

- אינו מקביל ל 3PX נניח שהישר. ההוכחה תינתן בדרך השלילה

AB.  מעבירים דרך הנקודהP  ישרPQ המקביל ל -AB 

  ). 6 סרטוט(

  6 סרטוט

  

3Xמאחר והנקודות - וְ 3AX אזי הישרים, אינן מתלכדות Q- וְ   

AQ קטע וחותכים את ה ,שונים BP 2בנקודות שונותX ְו - R 

1לכן גם הישרים . בהתאמה 2X X ְ1 - וX Rוחותכים  שונים זה מזה

, כלומר, בהתאמה D- וC :בנקודות שונות AB קטעאת ה

משפט פי - מאידך על. ABאמצע הקטע  אינה D הנקודה

1Xהישר ABPQ בטרפזשטיינר  R  ,ABחוצה את הבסיס  

לכן ! התקבלה סתירה .AB נקודת האמצע של D ,כלומר

3PX- ו ,ההנחה אינה נכונה AB.  

נתון  קטעישר המקביל ל יה כללי שליהוא תהליך בנבנייה זו אור ית

  ).שלו עם נקודת האמצע(

  

הרלוונטיות נוספות להלן פירוט תכונות גיאומטריות 

   .לפתרון המשימה

  :תכונות של זויות במעגל. 1

  .זווית ישרה הנשענת על הקוטר היא תוית היקפיזו. א  

) או על קשתות שוות(ויות היקפיות הנשענות על אותה קשת וז .ב  

  .שוות זו לזו

  :תכונות של קוטר ומיתר. 2

או דרך נקודת (קוטר העובר דרך נקודת האמצע של מיתר  .א  

  .מאונך למיתר )האמצע של הקשת המתאימה למיתר

  .קוטר המאונך למיתר חוצה אותו. ב  

  :תכונות של גבהים במשולש. 3

  .שלושת הגבהים של משולש נחתכים בנקודה אחת. א  

1;שלושת הגבהים ABCבמשולש .ב   1,BB AA  ְ1- וCC  הם

1גם חוצי הזויות של המשולש  1 1A B C ,7 סרטוטכנראה ב.  

  7 סרטוט

  

קרן אור שתחדור האומרת כי  ,למשפט זה יש גם משמעות פיזיקלית

1בכיוון  1Cדרך הנקודה  1C B תמשיך לנוע אינסוף פעמים, 

1במסלול  1 1C B A  וזאת מפני שזווית פגיעת האור בכל צלע

  .שווה לזווית ההחזרה) בהנחה שהיא מצופת ראי מבפנים(

גיאומטריות הדרושות את כל הטענות ה הצגנולאחר ש ,כעת

סרגל בלבד את האנך עלינו לבנות באמצעות , לפתרון המשימה

  .ניגש לפתרון .P עובר דרך נקודה נתונהה AB לקוטר

המשימה     פתרון 

   1Pבנקודה P  של מהמיקו: מקרה א

  תיאור הבנייה

). קצות הקוטר(B- וְ A עם הנקודות 1Pמחברים את הנקודה 

מחברים  .2X- וְ 1Xקשת המעגל בנקודות  ישרים אלו חותכים את

 עם הנקודהB ואת הנקודה 2X עם הנקודה A את הנקודה

1. X 2 קטעיםשני הAX  ְ1- וBX 3 נחתכים בנקודהX .הישר

1 3P X , שהמשכו חותך את הקוטר בנקודהM , הוא האנך

  ).8 סרטוט(המבוקש 
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   8 סרטוט

  הוכחת הבנייה

ויות זו( 1APBהם גבהים במשולש  1BX- וְ 2AX קטעיםה

היא נקודת מפגש הגבהים  3X- ו) היקפיות הנשענות על קוטר

  .הוא הגובה השלישי במשולש 1PMועל כן  ,במשולש

  2Pבנקודה  P מה שלמיקו: במקרה 

  תיאור הבנייה

  .9 סרטוטוכפי שנראה ב 'א שלבי הבנייה כמו במקרה

  9 סרטוט

  הוכחת הבנייה

2APבמקרה זה המשולש B לכן נקודת . קהה זווית הוא משולש 

2APהגובה לצלע ,1BX כאשר, 3Xהיא החיתוך של הגבהים   ,

הגובה לצלע, 2AX- וְ 
2BP..  3הנקודהXנמצאת מחוץ למשולש 

2AP B .2 הקטע 3P X   .ABהוא הגובה השלישי לצלע 

   3Pבנקודה  P מה שלמיקו: מקרה ג

  :תיאור הבנייה

  .10 סרטוטה בשנרא וכפי' שלבי הבנייה כמו במקרה א

   10 סרטוט

  הוכחת הבנייה

1AX ְ2- וBX 3AXגבהים במשולש    B,  3ולכןX M  הוא

  .Mהגובה השלישי החותך את הקוטר בנקודה 

   4P בנקודה P מה שלמיקו: מקרה ד

  תיאור הבנייה

4Pעם הנקודה A מחברים את הנקודה ועל המשך הישר ,  

הנקודה עם  B הנקודהמחברים את . 1Xבוחרים נקודה כלשהי 

1X. 1 קטעהBX  2חותך את המעגל בנקודהX )11 סרטוט .(

2Xעם Aחברים את הנקודה מ  4P עם Bואת נקודה , 

 1Xהנקודה  מעבירים ישר דרך. 3X ומתקבלת נקודת החיתוך

 .4Xבנקודה  ABהמשך הישר חותך את הקוטר  ,3Xהנקודה ו

4Xעם הנקודה 2Xמחברים את הנקודה  והמשך הישר חותך ,  

4הישר . 5Xאת המעגל בנקודה  5P X לקוטר הוא האנך.  
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X1

X2

X3

X4

X5

A B

P4

  11סרטוט 

  הוכחת הבנייה

1- וְ  2AX, 4BPהקטעים  ,במקרים הקודמיםמו כ 4X X  הם

' ב3פי תכונה - מכאן על. 1ABX גבהים במשולש שלושה

4 של המשולש  הזוויות מקבלים שהם גם חוצי 2 4P X X .הקרן

2AX 4חוצה את זווית    2 4P X X .שהנקודה ,זאת אומרת A 

4היא אמצע הקשת  5P X, 4מיתר ה' א2פי תכונה - ן עלכלו 5P X 

   .ABקוטרמאונך ל

5P 6P בנקודה P מה שלמיקו: ז , ו, ה יםמקר

  7P -ו

  ).תיאור הבנייה זהה לשלושת המקרים( תיאור הבנייה

1  אנכים מעבירים 2X X3- ו 4X X לקוטר AB באופן הבא: 

ומעבירים  ,)4Pכמיקומה של ( על המעגל 1Xבוחרים נקודה 

מתבצעת כמו במקרה  הבנייה( 2Xממנה אנך לקוטר עד הנקודה 

. 4Xהנקודה דאנך ע עביריםומ3Xבאותו אופן בוחרים נקודה ). 'ד

הן נקודות החיתוך של האנכים עם הקוטר  N - ו Mנקודות ה

AB  12 סרטוט(בהתאמה.(  

 .2X ועם הנקודה 1Xעם הנקודה  5Pמחברים את הנקודה 

3חותכים את  קטעיםה 4X X  5בנקודותX6- וX,  כך שמתקבל

1טרפז  2 6 5X X X X,  שהנקודותM ו - N האמצע  הן נקודות

ואת  N עם הנקודה 2Xמחברים את הנקודה . של בסיסיו

הישרים נחתכים בנקודה  כיהמש. 5Xעם הנקודה  M הנקודה

7X .5הישר, הנובעת ממשפט שטיינר לטרפז, 'לפי תכונה ב 7P X  

  .AB מאונך לקוטר 

  

  12סרטוט 

  

 ידי- עלהניתנת להוכחה מהירה וקלה לסיום נציג בעיה נוספת 

  . לטרפז משפט שטיינר

  בעיה
 בסיס התחתוןהוסכום זוויות  b- ו aתון טרפז שאורך בסיסיו נ

90 .הבע באמצעותa ו -b  את אורך הקטע המחבר את אמצעי

  ).13 סרטוט( הבסיסים

  13סרטוט   

  

AB : נתון a  

  DC b  

  90     
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  משפט שטיינרהוכחה בעזרת 

מתקבל משולש ישר . ממשיכים את השוקיים עד לנקודת פגישתן

,הנקודות : לפי משפט שטיינר לטרפז. GABזווית  ,G E F

  .נמצאות על ישר אחד

GF ו - GE שווים למחצית  ,זווית יישר יםליתר במשולש ניםתיכו

 :ולכן ,היתר
2

a b
FE GE GF


    

הן ארוכות  אך, דרכי הוכחה נוספות לבעיה זו ניתן להביא :הערה

ושימוש בנוסחאות אלגבריות  ,יותר ומחייבות העברת קווי עזר

  .הקשורות בטרפז

  

  סיכום
משמש ככלי ליישום הוא  .מרהיב ביופיו גיאומטריותתחום הבניות ה

. וכן כאתגר חשיבתי, גיאומטריותמשפטים ותכונות של צורות , ידע

קיימות מגבלות על סוג  ןהוא בניות שבהזה ענף חשוב בתחום 

סרגל בעזרת בניות : כגון, רטוטסהכלים בהם מותר להשתמש ל

סטופל , חריר: (ראה. או בעזרת מחוגה בלבד ,בלבד) חסר שנתות(

  ).ו"תשס, וריגלמן

ר דרך וכך שיעב, של הורדת אנך לישרמשימה  במאמר זה הוצגה

עם סימון של קוטר ללא ציון כשברקע נתון מעגל , נקודה נתונה

   .מיקום מרכזו

המתמטיקה מוצע לעיין וחובבי  ילמתעניינים בתחום ובעיקר לשוחר

   .Samogorghuriskii, 1961)(במקור הקלאסי 

  

  לקריאה נוספים מקורות
  .)13בעיה , 304' עמ(הוצאת מישלב : תל אביב. ספר לימוד  – גיאומטריה של המישור). 1989(' ב, גורן

 .חיפה ,א"כרך י, המכללה האקדמית הדתית לחינוךשנתון  –"שאנן". בניות הנדסיות שונות). ו"תשס(' ו, וריגלמן' מ, סטופל', ש, חריר

שנתון המכללה   –"שאנן". והדגמת השימוש בהם לפתרון בעיותשנשכחו בהנדסת המישור  משפטים). ה"תשס(' מ, וסטופל 'ר, מוגילבסקי
  .חיפה). 233' עמ(, 'כרך י, האקדמית הדתית לחינוך

  .18, ה"על. ידי סרגל בלבד- יות עלבניות גיאומטר). 1996(' ו, ואוקסמן' מ, סטופל

, 'כרך ב, האקדמית הדתית לחינוךשנתון המכללה   –"שאנן". ככלי לפיתוח החשיבה והיצירתיות בניות הנדסיות). ו"תשנ(' ו, ואוקסמן' מ, סטופל
  .חיפה

שנתון  –תלפיות. בעיות גיאומטריות בדרך אלגברית מערכת נוסחאות ויישומה להתרת: אלגברה של טרפז אקראי .)ו"תשס(' ד, פרייברט
  .ד"י- ג"המכללה כרך י

Samogorghuriskii, A.S. (1961). The Ruler in Geometrical Constructions. Oxford: Pergamon Press. 

Steiner, Jakob, from Wikipedia, the free encyclopedia. 

   שלמה חרירר "ד

המכללה האקדמית הדתית  - מכללת שאנן
  .חיפה, לחינוך

. מתמטי בטכניון בוגר תואר שלישי בחינוך
 .,ראש מכללת שאנן

   משה סטופלר"ד

המכללה האקדמית הדתית  - מכללת שאנן
  .חיפה, לחינוך

ראש , בוגר תואר שלישי בהנדסה בטכניון
בעבר מנהל . החוג למתמטיקה במכללה
  .תיכון דתי לבנות בחיפה

   דוד פרייברטר "ד

המכללה האקדמית הדתית  - מכללת שאנן
  .חיפה, לחינוך

מ "ברה -  בוגר תואר שלישי בחינוך מתמטי
, מרצה בחוג למתמטיקה במכללה. לשעבר
  ".מדרשת הגליל"במלמד 
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