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חקירת מקומות גאומטריים בסביבת 

 ?ללמוד מזה ניתןמה  -גאומטריה דינמית 

 

       רותי סגל      משה סטופל      ויקטור אוקסמן

 מבוא

מוגדר כאוסף כל הנקודות בעלות תכונה מקום גאומטרי 

של מגוון לפתרון ניתן להשתמש ובתכונה זו  משותפת,

לביצוע בעיות בנייה  הואף להיעזר ב ,רחב של בעיות

כפי שמקובל לעשות מאז ימי  ,בעזרת סרגל ומחוגה

 העולם הקדמון של המתמטיקה.

מקומות גאומטריים משולבים בנושאים אחדים בתכנית 

הלימודים. אחד המקומות הבולטים הוא פרק 

 5הלימודים ברמת  תכניתהגאומטריה האנליטית ב

 יחידות לימוד.

במאמר זה נציג בעיות אחדות מתכנית הלימודים ברמת 

העוסקות במקומות גאומטריים,  יחידות לימוד, חמש

נרחיב את הבעיות ונחקור אותן באמצעות תוכנה 

גאומטריה דינמית. בנוסף, נזהה קווי דמיון בין הבעיות 

השונות ונסביר אותם כמקרים שונים של תופעה 

 מתמטית אחת.

 שימוש בתוכנה גאומטרית דינמית

מחקרים בחינוך מחפשים אחר דרכים לשפר את איכות 

ומתוך כך הם מתמקדים גם בשילוב , הלמידהההוראה ו

הטכנולוגיה בהוראה. הכלי הטכנולוגי מאפשר לבנות 

תוך כדי מתן  ,ולהציג אובייקטים מתמטיים באופן דינמי

 (;Alakoc, 2003משוב למשתמש במהלך פתרון בעיות 

(Martinovic & Manizade, 2013 למידה המשלבת שימוש .

לגלות תופעות  כנה דינמית מאפשרת ללומדיםובת

וקשרים  ,מודלים מתמטיים, ייצוגים מגוונים , מתמטיות

 בין תיאורים גרפיים תוך התייחסות למושגים מתמטיים 

(Wiest, 2001) בלמידה באמצעות כלי טכנולוגי .

תלמידים יכולים לתאר טוב יותר מושגים וקשרים 

מתמטיים בהשוואה להוראה שאינה משלבת כלי 

משיגים הבנה טובה יותר של מושגים טכנולוגי. הלומדים 

 והם מונגשים עם רעיונות מתמטיים ברמה גבוהה ,אלה

(Hohenwarter, Hohenwarter & Lavicza, 2008). 

שימוש משלבות ת במאמר זה, והחקר המוצג ותמשימ

 Dynamic Geometry : דינמיתגאומטרית כנה ובת

Software (D.G.S).  במהלך החקר המתואר במאמר זה

 .GeoGebraגאוגברה  כנה ושימוש בת הנעש

כנה דינמית  מסייע לתלמידים לפתור בעיות והשימוש בת

באמצעות למידה מדוגמאות.  יכולתו של המחשב ליצור 

באופן מהיר דוגמאות רבות ומגוונות, לשמר ולשחזר 

ולספק משוב איכותי ולא רק שיפוטי, מספקת  ,מהלכים

ללומד מידע על המושג המתמטי המהווה בסיס 

 (;Chazan, 1993להכללות והשערות הדורשות הוכחה. 

Dreyfus & Hadas, 1996; Hanna, 2000; Laborde, 2000). 

להלן דוגמה של מהלך חקר המשלב שימוש תוכנה 

מות דינמית בפתרון בעיות העוסקות במציאת מקו

במכללה  ,גאומטריים. מהלך זה יישמנו בגירסאות שונות

 .בהשתלמויות למורים ולמדריכיםולהכשרת מורים 

 

 פעילות חקר והתובנות העולות ממנה

 בעיות חקר ראשוניות -שלב א 

בונים המשתתפים  מהלך החקרבשלב הראשון של 

את שלוש הם ממחישים תם ושלושה יישומונים באמצע

 .1באיור מס' הבעיות המופיעות 
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במאמר זה נציג 

בעיות אחדות 
מתכנית 

הלימודים 
ברמת חמש 

יחידות לימוד, 

העוסקות 
במקומות 

גאומטריים, 
נרחיב את 

הבעיות ונחקור 

אותן באמצעות 
תוכנה 

גאומטריה 
דינמית. בנוסף, 

נזהה קווי דמיון 
בין הבעיות 

השונות ונסביר 

אותם כמקרים 
של שונים 

תופעה 
 מתמטית אחת.
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נתבונן בשאלה הראשונה של משימת החקר. כדי לבנות 

את היישומון עלינו לסמן על האליפסה הנתונה נקודה 

הניתנת לגרירה, ולמקם, באמצעות בנייה, את  Cכלשהי 

   Cכאשר גוררים את הנקודה  נקודת מפגש התיכונים.

וכתוצאה מכך  CABלאורך האליפסה משתנה המשולש 

כנה והתיכונים. תמשתנה גם מקומה של נקודת מפגש 

 מאפשרת לבנות GeoGebraגאומטרית דינמית כמו 

בות על יישומון, בהתאם לנתוני השאלה, להפעיל עק

 ,Mולעקוב אחר המסלול עליו נעה הנקודה  , Mהנקודה

 2האליפסה. איור לאורך C כאשר גוררים את הנקודה 

 מראה שמתקבלת אליפסה קנונית.

 מתוות אליפסה M: עקבות הנקודה 2איור 

, בניית יישומון המדגים את המקום באופן דומה

(, מבוססת על סרטוט 1)איור  2הגאומטרי בשאלה 

על הפרבולה,  Cהפרבולה הנתונה, סימון נקודה כללית 

של המשולש המופיע  Mומציאת נקודת מפגש התיכונים 

לאורך הפרבולה,   Cהנקודה כשגוררים אתבשאלה. 

ה פרבולה חדשה, שגם קדקוד  Mמתוות עקבות הנקודה 

 (.3)איור  y -נמצא על ציר ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בנייה נכונה של  :3כך גם במקרה של שאלה 

כנה גאומטרית דינמית, מאפשרת לעקוב ובתהיישומון 

 בעיות חקר ראשונות: 1 איור

 

 מתוות פרבולה M: עקבות הנקודה 3איור 
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ולראות על צג  Mאחר המסלול עליו נעה הנקודה 

 . 4  באיור  נראהפי שכהמחשב כי מתקבל מעגל, 

 מתוות מעגל M: עקבות הנקודה 4איור 

התגלתה תופעה המקרים  שלושתכל אפשר לראות כי ב

 1מתוות עקומה הדומה Mמשותפת: עקבות הנקודה 

האם זה מקרי?  מקום הגאומטרי המקורי.ה לעקומה של

ננסה לענות על כך באמצעות הרחבה של פעילות 

 החקר.

 החקר פעילותשל  רחבהה - שלב ב

נתבונן שוב  של פעילות החקר ההרחבהלקראת 

 שנחקרו, ונזהה את הדמיון בנתוני הבעיה. מקריםב

 התחלנו עם עקומה המייצגת  מקריםה תבשלוש

  .חרוטחתך 

 הנקודות שעקבותיהן התוו את  מקריםה תבשלוש

העקומה )ובמילים אחרות: הנקודות השייכות 

( הן נקודות על קטע מבוקשה למקום הגאומטרי

שקצהו האחד הוא נקודה קבועה וקצהו השני הוא 

 .חתך החרוטנקודה כללית על 

  השייכות  למקום בשלוש הבעיות הנקודות

חילקו את הקטע הנ"ל ביחס  ,המבוקשהגאומטרי 

                                                
 

 

1
בשלב זה אנחנו משתמשים במילה דומה במשמעות  

 . נרחיב על כך בהמשך.היומיומיתקובלת בשפה מה

בשתי השאלות הראשונות שעסקו  1:2קבוע. )היחס 

בשאלה השלישית  1:1במפגש התיכונים, והיחס 

ה העקומה שמתווה נקודת אמצע שבה נחקר

 . (המיתר

 בהרחבת החקירה ננסה לענות על מספר שאלות:

  האם התופעה שגילינו מתקיימת גם עבור חתכי

 נוספים? חרוט

 ת גם עבור יחסי מהאם התופעה שגילינו מתקיי

 חלוקה שונים מאלו שבדקנו?

 

מחלקת  Mלמקרה שהנקודה  2 -ו 1חקור את משימות נ

ואת  ,)מפגש תיכונים( 1:2 -השונה מביחס  OCאת הקטע 

מחלקת את המיתרים ביחס  Mכאשר הנקודה  3משימה 

 )אמצע המיתר(. 1:1 -השונה מ

ליישומונים הבאים, הדומים לשלושת היישומונים 

הראשונים ששימשו לחקירת הבעיות הראשונות, שתי 

תכונות נוספות: הם מאפשרים לשנות את הפרמטרים 

המשמשים כנקודת מוצא  ,חרוטחתכי המשוואות של 

לחקירת הבעייה, ומאפשרים לשנות את היחס שבו 

              .הנתוןמחלקת את הקטע  Mהנקודה 

 תוצאה מפתיעה ראשונה

תופעה מעניינת: מתגלה עם ביצוע הבנייה של היישומון 

ועבור כל בחירה של עבור כל יחס של חלוקת הקטעים, 

מקום גאומטרי יוצרות  Mהנקודה עקבות  ,הפרמטרים

 הדומה למקום הגאומטרי המקורי.

 

לראות אפשר 
 שלושתכל כי ב

המקרים 

התגלתה 
תופעה 

משותפת: 
עקבות הנקודה 

M  מתוות

 עקומה הדומה
לעקומה של 

המקום 
הגאומטרי 

המקורי. האם 
 זה מקרי?

 

 

 

  – מייישומון דינ       

 מקום גאומטרי נולד מאליפסה

 
  – מייישומון דינ       

 מקום גאומטרי נולד מפרבולה

 – מייישומון דינ       

 מקום גאומטרי נולד ממעגל

 

http://tube.geogebra.org/material/download/format/file/id/1475439
http://tube.geogebra.org/material/download/format/file/id/1475439
http://tube.geogebra.org/material/download/format/file/id/1475487
http://tube.geogebra.org/material/download/format/file/id/1475487
http://tube.geogebra.org/material/download/format/file/id/1475493
http://tube.geogebra.org/material/download/format/file/id/1475493
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מופיעה הוכחה להיווצרות בסוף המאמר  1בנספח  

מופיעה הוכחה  2בנספח  אליפסה בתוך אליפסה.

 להיווצרות פרבולה בתוך פרבולה. 

 העלאת שאלות נוספות  - שלב ג

התשובות החיוביות שקיבלנו בשלב הקודם של החקירה 

היא נראה שלבדוק אם התופעה שהתגלתה, מעודדות 

הנוכחי נחקור באמצעות עוד יותר כללית. בשלב 

  :הבאות ותיישומונים את השאל

  האם הנקודה שממנה יוצאים קטעים המתחברים

יכולה  ,עם נקודות שעל המקום הגאומטרי המקורי

ועדיין הנקודה  במערכת הצירים,להיות בכל מקום 

M   עקומה דומה לעקומת המוצאתנוע על? 

  חרוטהאם גם כאשר עקומת המוצא איננה חתך ,

עקומה דומה היא  Mהנקודה של עקבות ה מתוות

 ?לעקומת המוצא

תחילה נתמקד במטרה לבחון את השאלה הראשונה, 

ה מ בבעיית החקר השלישית, העוסקת במעגל, ונשאל:

 אינה על המעגל?  Aאם הנקודה 

  Pנסמן נקודה. (5)איור  במערכת צירים נתון מעגל

על  …,C1, C2 ,C3; נסמן נקודות כלשהי במערכת הצירים

; על …,PC1, PC2 ,PC3המעגל; ניצור את הקטעים 

 הקטעים

 PC1, PC2 ,PC3,… נסמן בהתאמה נקודות חלוקה 

 M1, M2 ,M3,…המחלקות את כל הקטעים באותו יחס , 

kבאופן שמתקיים 
PA

PM

i

i .  האם גם הפעם נמצאות כל

  נקודות החלוקה על מעגל אחד?

ניתן להציג את המעגל העובר דרך   ביישומון שלפנינו 

גם נקודות , ולגלות שM3 -, וM1 ,M2שלוש הנקודות 

  החלוקה האחרות נמצאות על מעגל זה.

 –מקום גאומטרי נולג ממעגל   יישומון דינמי           

 הרחבת החקירה

  rרדיוס המעגל היישומון מאפשר לשנות את בנוסף, 

, ולגרור את מרכז המעגל ואת kואת יחס הקטעים 

  במערכת הצירים. Pהנקודה 

 ,Pוגוררים את הנקודה  קטעים כאשר קובעים את יחס ה

מתרחשת תופעה מעניינת: מרכז המעגל הפנימי 

ר לכך ההסב. משתנה, ואילו הרדיוס נשאר ללא שינוי

 יובא בהמשך המאמר.

 

התוצאות מתקיימות גם כאשר האם גם את השאלה: 

נוכל להתחיל לחקור  ?חרוטחתך  עקומת המוצא אינה 

 באמצעות התוכנה.

היא נקודה   f(x)=x3-9x2 .Aהפונקציה גרף  הנרא 6באיור 

היא נקודה כלשהי על  B -וכלשהי במערכת הצירים. 

כך   ABנמצאת על הקטע   Mגרף הפונקציה. הנקודה 

:AB -ו AMיחס קבוע בין אורכי הקטעים  שמתקיים

k
A B

A M
.  ניתן לראות באיור שגם במקרה זה, כאשר

  Pהאם התופעה מתקיימת גם כשהנקודה : 5 איור

 אינה על המעגל?

 

האם התופעה מתקיימת גם כשעקומת המוצא : 6 איור

 ?חרוטאינה חתך 

 

http://tube.geogebra.org/m/Tmicrqti 

 

 

http://tube.geogebra.org/m/Tmicrqti
http://tube.geogebra.org/m/Tmicrqti
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לאורך גרף הפונקצייה, מתוות  Bגוררים את הנקודה 

נראית כמו צילום בהקטנה העקומה  Mהנקודה עקבות 

 .של גרף הפונקציה הנתונה

 מבט מאחד על התופעות שנחקרו

בכל הדוגמאות שהובאו במאמר הופעלה על כל 

 טרנספורמציהההנקודות של המקום הגאומטרי המקורי 

  :הבאה

על המקום הגאומטרי  Aהתמונה של כל נקודה 

 OA' = kOA :המקיימת  'Aנקודה ההיא המקורי 

מספר ממשי  k -נקודה נתונה במישור ו Oכאשר 

 חיובי. 

נקראת   O טרנספורמציה זו נקראת הומותטיה. הנקודה

נראה נקרא מקדם הדמיון.  kוהמספר  .מרכז ההומותטיה

יש  k עם מקדם דמיון הומותטיהת היישלטרנספורמצ

 שתי תכונות המסבירות את התופעות שהתגלו בחקירה:

הן בהתאמה התמונות של הנקודות  'C -ו 'A', Bאם  .1

A, B ו- C, אז מתקיים k
O B

'O B

BC

'C'B

AB

'B'A
 .

 ההומותטיהית יטרנספורמצבמילים אחרות: 

תכונה זו נובעת מדמיון שומרת על יחסי מרחקים. 

 OA'C'  OAC  -ו OA'B'  OABהמשולשים 

   (7)איור  .צלעותיהםומהיחס הקבוע בין 

 

  קטעים: ההומותטיה שומרת על יחסי 7איור 

 ביניהם זוויותהועל 

 

                   הזוויות שוויון שומרת על  הטרנספורמציה .2

∡ABC ∡A'B'C' =  גם תכונה זו נובעת מדמיון (. 7)איור

 אםכתוצאה מכך, זכר בסעיף הקודם. מוהמשולשים ה

אז  ,נמצאות על ישר אחד C -ו A ,B שלוש נקודות, 

לות באמצעות הטרנספורמציה תמונותיהן המתקב

אף הן על ישר אחד. גם תכונה זו נובעת נמצאות 

  , ' =   -ו  ' =  -מדמיון משולשים: כיוון ש

 .(8)איור  ' + ' = 180אז גם    + =180  אם

 : התמונות של נקודות קוליניאריות 8איור 

 אף הן קוליניאריות

 

תכונות אלה של הטרנספורמציה מאפיינות צילום 

ולכן מסבירות את הדמיון בין העקומה  ,בהגדלה

המקורית לעקומה שהתקבלה באמצעות 

ם שחקרנו התוו עקבות בכל המקרי .הטרנספורמציה

נראית כמו צילום בהקטנה העקומה חדשה  Mהנקודה 

 כך שיהיה kשל העקומה המקורית. )אם נבחר את 

עקומה חדשה  Mיתוו עקבות הנקודה  ,1 -מספר גדול מ

אם  (הנראית כמו צילום בהגדלה של העקומה המקורית.

עד כה כשדיברנו על עקומות דומות השתמשנו במילה 

עכשיו הראינו , יומיומיתהמעותה בשפה "דומות" במש

שלדמיון העקומות משמעות נוספת המאפיינת גם דמיון 

 משולשים.

רובד נוסף להסבר באמצעות ההגדרה של 
 מקומות גאומטריים

מדוע מתקבל מקום גאומטרי רובד נוסף להסבר  

נקבל אם ניזכר  ,שצורתו דומה למקום הגאומטרי המקורי

 .הגאומטרייםבהגדרות של המקומות 

 

 

 

 אם עד כה

השתמשנו 
במילה "דומות" 

במשמעותה 
בשפה 

 יומיומית, 

עכשיו הראינו 
שלדמיון 

העקומות 
משמעות 

נוספת 

המאפיינת גם 
דמיון 

 משולשים.
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 מקרה א: מעגל

הוא המקום הגאומטרי של כל הנקודות  מעגל

שמרחקיהן מנקודה נתונה, מרכז המעגל, הוא גודל נתון. 

התמונה של  'P. אם Rומחוגו  Pנחשוב על מעגל שמרכזו 

מרכז המעגל המתקבלת באמצעות הטרנספורמציה, אז 

גרירה היא אוסף כל  ידי-על מתקבלתהעקומה ש

, ולכן kR  -קבועים ושווים ל 'P -שמרחקיהן מהנקודות 

 .kRמחוגו אורך ו 'P -מרכזו בקיבלנו מעגל חדש ש

: הנקודות על העקום החדש מקיימות את התכונה 9איור 

 המגדירה  מעגל

 אליפסהמקרה ב: 

אליפסה היא המקום הגאומטרי של כל הנקודות שסכום 

נניח שהפעלנו על מרחקיהן משתי נקודות נתונות קבוע. 

 'Q -ו 'Pתהיינה . kהאליפסה הומותטיה עם מקדם דמיון 

נקודה על  Cהתמונות של מוקדי האליפסה. אם 

התמונה שהתקבלה ממנה  'C -האליפסה המקורית ו

 C'P' =kCP ,C'Q'=kCP  אז . באמצעות הטרנספורמציה

 . C'P'+C'Q'=kCP+kCQ=k(CP+CQ) ולכן:

במילים אחרות: כל הנקודות על העקום שהתקבל 

באמצעות גרירה מקיימות את התכונה המגדירה של 

הוא גודל  'Q -ו 'Pהאליפסה: סכום מרחקיהן מהנקודות 

  .k(MP+MQ)  -קבוע 

באופן דומה נוכל להראות שגם במקרה של פרבולה, 

גרירה שומרת על התכונות  ידי-עלתקבלה העקומה שה

 של המקום הגאומטרי.

 האם כל הפרבולות דומות ?

. שאלות בסגנון זה 11נתבונן בשאלה המופיעה באיור 

 5מצויות בספרי הלימוד בגאומטריה אנליטית ברמת 

יחידות לימוד. הפעם נתמקד בתופעה שיכולה להיות 

 מפתיעה עבור תלמידים רבים. 

 ישר ידי-על: שתי פרבולות נחתכות 11איור 

 

ולאחר מכן נתבונן  ,נציג תחילה אבני דרך בפתרון

 .בתוצאה

  כיוון שכל אחת מהנקודותA ו- B  היא נקודת החיתוך

נוכל לפתור  ,של הישר עם אחת הפרבולות

R 

kR 

העקום החדש מקיימות את  : הנקודות על10 איור

 התכונה המגדירה של האליפסה
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 מצוא את שיעוריהן:משוואות ול














a

c
,

a

c
A

2

 ,















b

c
,

b

c
B

2

. 

  אורכי הקטעיםOA ו- OB :הם, לאחר פישוט

2c1
a

c
A O  ,2c1

b

c
BA . 

 י הקטעים הוא כהיחס בין אור
a

b

O B

O A
 יחס .

 זה אינו תלוי בשיפוע הישר.

ניתן לומר שמתקיימת כאן הומותטיה, או במילים אחרות: 

כל פרבולה 
2axy (0a דומה לפרבולה )

2bxy  (0b),  ושתי הפרבולות משמרות יחס

אלומת ישרים  ידי-עלקבוע בין אורכי המיתרים הנוצרים 

כל שתי פרבולות שקדקודן  היוצאת מראשית הצירים.

 ידי-עליכולות אם כן להתקבל זו מזו  ,בראשית הצירים

 צילום בהגדלה או בהקטנה.  

תופעה זו מפתיעה מאוד: אנחנו מכירים את גרף 

2x2yהפונקציה   למשל, כמתיחה אנכית של גרף ,

2xyהפונקציה  תכן ששתי הפרבולות יכולות י. כיצד י

צילום בהגדלה או בהקטנה,  ידי-עללהתקבל זו מזו 

 שאינו משנה את הפרופורציות של אובייקט הצילום?

באתר המרכז הארצי למורים דיון בשאלה זו ניתן למצוא 

 .ינוך העל יסודילמתמטיקה בח

2x2yכאן נסתפק ברמז: הפונקציה    היא אכן מתיחה

2xyשל הפונקציה  2פי  אנכית  יחד עם זאת, אם .

2xyהפונקציה  נצלם את גרף   המוגדרת בתחום

1x1   במכונת צילום המקטינה את שני ממדי הדף

הפונקציה על גרף הגרף המוקטן  אתנוכל להניח  ,2פי 

2x2y   5.0המוגדרת בתחוםx5.0  והגרפים ,

 יכסו זה את זה בדיוק. 

 סיכום

המאמר מציג פעילות חקר העוסקת במציאת מקומות 

המתקבלים כתוצאה מהתאמה של נקודה  ,גאומטריים

בכל אחת  לכל אחת מהנקודות של מקום גאומטרי נתון.

מהדוגמאות שהוצגו במאמר נשמרת הצורה של המקום 

הגאומטרי המקורי. החוט המקשר בין כל הבעיות 

המוצגות במאמר הוא טרנספורמציית ההומותטיה, והיא 

. אשר מסבירה את כל התופעות המתגלות בחקירה

מורים מלמדים בסביבת הכיתה במסגרת הוראת הנושא 

בדרך  ,אך ,ת מתאימותאת הנושא תוך כדי פתרון משימו

המאמר מציג להכללות אפשריות. ללא התייחסות  ,כלל

פעילות חקר המזמנת מבט מעמיק ומחודד יותר על 

בהן פעולות על מקומות גאומטריים משמרות את  ,בעיות

פעילות החקר . צורתו של המקום הגאומטרי המקורי

ימוש בתוכנה גאומטרית דינמית הוצגה בשילוב ש

GeoGebraלראות הלכה למעשה את פשרת , המא

היווצרותו של המקום הגאומטרי באופן דינמי, תוך כדי 

גרירה של נקודה על המקום הגאומטרי המקורי והפעלת 

אומטרי ג"עקבה" על נקודה הנמצאת על המקום ה

הבנה מזמנת כנה הדינמית  ותההמבוקש.  העבודה עם 

 ,טובה ומעמיקה יותר של המושג "מקום גאומטרי"

 ,בנייתור של הדינמיות המתרחשת תוך כדי ובעיק

 (,de Villiersוהעלאת השערה לגבי הכללה אפשרית

1998 .) 

לזהות  מאפשרדינמית  גאומטרית כנה והשימוש בת

הכללות מפתיעות המציגות את שימור המקום הגאומטרי 

 ,המקורי, גם כאשר יחס חלוקת הקטע הרלוונטי משתנה

ורית דרכה עוברת וגם כאשר מיקומה של הנקודה המק

 Martinovic & Manizadeאלומת הישרים משתנה.  

נה הדינמית כשותף וכאת תפקיד הת מדגישות(, 2013)

(partner) .במקרה זה המשתמש נשען  בתהליך הלמידה

 : האם כל הפרבולות דומות?12איור _
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על הידע המתמטי שלו על מנת להצדיק  את מה 

 שהטכנולוגיה ממחישה.  

ההוראה בסביבה טכנולוגית מציבה בפני המורים ומורי 

המורים אתגר פדגוגי בהצגת חשיבותה ונחיצותה של 

לדאוג  ,ההוכחה המתמטית לצורך הכללה, כלומר

תפק כי לא ניתן להס/לתלמידים להבהיר לסטודנטים

תוך כדי עבודה עם  הנחשפות ,זיהוי תופעות והכללותב

להדגיש את מקומה של חשוב אלא   ,הכלי הטכנולוגי

התקפה לכל אינסוף המקרים  ,מתמטיתההוכחה ה

 הפרטיים.

משימת החקר שהוצגה במאמר על כל שלביה, היא 

הלומדים החושפת את  (powerful task)משימה מעצימה 

לתהליך למידה מורכב ולחשיבה מתמטית ופדגוגית 

יה של י. תהליכי הבנ(Kranier, 1993)מקשרת 

ותהליכי  ,כנה הדינמיתוהאובייקטים באמצעות הת

ההכללה המתמטית הדגישו את הקישור בין נושאי 

מתמטיקה שונים: גאומטריה אוקלידית )יחסי קטעים, 

מטרי, דמיון משולשים( וגאומטריה אנליטית )מקום גאו

לקשרים מעין לומדים חלוקת קטע ביחס נתון(. חשיפת ה

המתמטיקה כמדע מקושר ולא  מבט עלאלו מזמנת 

 (Houseבדיד של נושאים המנותקים אחד מהשני כאוסף 

& Coxford, 1995; NCTM, 2000). 

וההכללה שהתקבלה פעילות החקר שהוצגה במאמר 

מרחיבה את הידע המתמטי של הלומד על תכונת 

הקיש למשימות ור, מאפשרת הכללות מהן ניתן לשימ

בחינות הבגרות בכלל זה שאלות המופיעות ב, דומות

 יח"ל.  5בהיקף של 

פעילות החקר המוצגת במאמר הנוכחי מתאימה גם 

במטרה לשפר את . מוריםפרחי הוראה וסביבת הוראת ל

יש להציג בפני פרחי הוראה  ,ההוראה בסביבת הכיתה

, ת חקר הרלוונטית לסביבת הכיתהילופע ומורים בפועל

ורצוי  ,ויחד עם זאת הפעילות צריכה להיות מאתגרת

.  (Movshovits-Hadar, 1988)שהמשימה תזמן הפתעה 

באמצעות שילובן של הפתעות מתמטיות ניתן להציג 

ללומדים את יופייה של המתמטיקה, וכן גישת הוראה 

ם האותה הלומדים עשויים לאמץ בתהליך ההוראה של

התמודדות של הסטודנטים והמורים עם . בהמשך

המשימה, וקיום דיון  בנוגע להיבטים מתמטיים ופדגוגיים 

 הרחבת הידע הפדגוגי והמתמטיתורמים ל ,של המשימה

הרלוונטית לשילוב מאתגרת ומפתיעה, . משימה שלהם

שיתוף המורים עניין,  מעוררת בקרבבסביבת הכיתה 

כי ההוראה שלהם רפלקציה על דרופעולה, הפתעה, 

ועל האינטראקציה שלהם עם  ,בסביבת הכיתה

 . (Zaslavsky, 2007 ;Zaslavsky, 2008)המשימות 
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 ית להיווצרות אליפסה בתוך אליפסהאלגברהוכחה  - 1ניספח 

 

1נתונה האליפסה הקנונית 
b

y

a

x
2

2

2

2

 הנקודה .

C(XC,YC) הנקודה  .האליפסה היא נקודה כללית עלM 

k: שמתקיים, כך OCהקטע  נמצאת על
m

n

O M

MC
 . 

נעה על  Mנעה על האליפסה, הנקודה  Cכאשר הנקודה 

 המקום הגאומטרי המבוקש.

 .(XM,YM) -ב Mנסמן את שיעורי הנקודה 

  XMמשוואת המקום המבוקש צריכה לבטא קשר בין 

 .YM -ו

 .YM -ו XM, נוכל להציבן במשוואת האליפסה ולקבל קשר בין YM -ו XMבאמצעות  Cאם נצליח להציג את שיעורי הנקודה 

 :M שיעורי הנקודה נוכל לרשום את ביחס נתון קטעלפי הנוסחה לחלוקת 

nm

my
Y,

nm

mx
X C

M
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M





. 

 מכאן נקבל:

MMMC X)1k(X)1
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n
(X

m

nm
x 


 , MMMC Y)1k(Y)1

m
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(Y

m

nm
Y 


   . 

 מקיימים את משוואת האליפסה. C(XC,YC)שיעורי הנקודה 

MC במשוואת האליפסה נציב X)1k(x  ו-  MC Y)1k(Y :ונקבל 

     
1

b

Y1k

a

X1k
2

2
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 ולאחר פישוט:

1

1k

b
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1k
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2
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2
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)1(נעה על אליפסה קנונית שאורכי הצירים שלה קטנים פי    Mכלומר, הנקודה k  מאורכי הצירים של האליפסה

 המקורית.

 דה שרר

(x,y) 

(X,Y) 

n 
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 להיווצרות פרבולה בתוך פרבולה אלגבריתהוכחה  - 2ניספח 
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נעה על מקום גאומטרי    M. כלומר, הנקודה 

 שהוא פרבולה.

  

 

מרצה במכללת שאנן 
 ובמכללת אורנים.

 

 


