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 1. אוילר

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

   

 כרטיס ביקור 1.1

היסטוריה של ההוא המתמטיקאי הפורה והשופע ביותר בכל ) 1783 – 1707(ונרד אוילר אלי

 הוא נחשב . רובם בגיל מבוגר ובהיותו עיוור, מאמרים וספרים868 הוא כתב .המתמטיקה

 – מטיקהמתה הוא פעל בכל כיוון של .18-במאה השקמו לה  המתמטיקה ימפתחבצדק לגדול 

 תחומים חדשים כגון חשבון והיה שותף פעיל לפיתוח שלקיים אז היה  ש,טהורה ושימושית

של   את פניה ואופייהועיצב – 'העולם של אוילר' –שפע יצירותיו  .ווריאציות וטופולוגיה

  .מאז ועד היוםהמתמטיקה בכל הדורות 

  של אוילריצירההחיי  1.2

 כוהן פרוטסטנטי משפחה שלבבשוויץ בעיר באזל  1707אפריל ב 15-בליאונרד אוילר נולד 

אוניברסיטת במוריו הראשונים למתמטיקה של אוילר היו אביו ופרופסור  .פאול אוילרבשם 

 .והן ברנולי'ג – באזל

לקבל כלומר " לעבור את דרכו של אביו" בכוונה ,אוילר נכנס לאוניברסיטת באזל 14יל בג

אשר  , ברנוליוהן'ג אבל .הנו לעבור ללימודים לקראת התואר בכהמכןאחר להשכלה כללית ו

לשנות את מגמת  אותו  שכנע,גילה את הפוטנציאל העצום של אוילר בתחום המתמטיקה

 . למגמת המתמטיקההונההכ

  .מתמטיקהל בתואר מאסטר לפילוסופיה ו1726ר סיים את לימודיו באוניברסיטה בשנת אויל

למצוא עבודה ר לאויהצליח , לאחר ניסיון לא מוצלח לקבל משרה באוניברסיטת באזל

 קיבל אוילר 1733בשנת  .פטרבורג- בסנטבמחלקה לפיסיקה ומתמטיקה באקדמיה למדעים

  . ברנולי שעזב לבאזלדניאלבמקום , במחלקה זואת התפקיד הראשי במתמטיקה 

 מלך, פרידריך הגדול ו שלתמדעים בברלין לפי הזמנל לאקדמיה אוילר נכנס 1741בשנת 

 .פטרבורג-בסנט האקדמיה שנה תוך שמירת קשרים עם 25נשאר במשך הוא  בברלין .פרוסיה

 . מאמרים וספרים380- כפרסםבמשך שהייתו בגרמניה הוא 
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-ברלין בעקבות סכסוך עם פרידריך וחזר לסנטשל  האקדמיהאת  אוילר עזב 1766בשנת 

  .פטרבורג

 לא רק שלא אבל תפוקתו המדעית, לחלוטיןעיוור אוילר  היה 1783 -עד מותו ב 1771-מ 

   . אף גדלה בתקופה זו אלא,קטנה

  .מאמרים וספרים  900-קרוב לכתב אוילר , במשך כל הפעילות המדעית שלו

  : היא מאד מגוונת עסק אוילרתחומים בהםהרשימת 

 מתמטיקה טהורה

 אלגברה •

 גיאומטריה •

  טריגונומטריה •

 חשבון דיפרנציאלי •

  חשבון אינטגרלי •

 משוואות דיפרנציאליות •

 אציותחשבון ווארי •

 מספרים מרוכבים ופונקציות מרוכבות •

  גיאומטריה דיפרנציאלית •

 טופולוגיה •

 תורת המספרים •

 מתמטיקה שימושית

  מכאניקה אנליטית •

  הידרודינאמיקה •

 קרטוגראפיה •

 פיסיקה •

 אסטרונומיה •

 מוזיקה •

 . ויישומיה אוילר בתחום מתמטיקה  של, שבהן המרכזיות, יצירות אחדות כאןנציין

 משוואות דיפרנציאליות עלפטרבורג אוילר פרסם את הרעיונות שלו -סנטבתקופתו הראשונה ב

דיפרנציאליות מסדר גבוה נפתרו  באותו זמן משוואות .משוואות טריגונומטריותוקשריהן עם 

ותוך כדי כך ,  גמישמיתר של תנודות אוילר חקר . בלבדבאמצעות פונקציות אקספוננציאליות

בשנת   .שימוש בפונקציות טריגונומטריותנדרש להתרתן שיש משוואות דיפרנציאליות הבין כי 

 .אלית זמן להתרת משוואה דיפרנצייתבסינוס כפונקציהוא השתמש לראשונה  1739

תחום חדש שנולד בסוף המאה , אציותיאת רעיונותיו לגבי חשבון ווראוילר  פרסם ברליןבהיותו ב

 ה שלחקיר המוקדש בעיקר ל'מבוא לאנליזה של אינסופיים' הוא פרסם 1748 בשנת .17-ה
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המהווה ,  מתבסס על יצירה זו של אוילרהלימוד, היום עד .רנסצנדנטיותטפונקציות אלגבריות ו

 – יצא לאור הכרך השני 1755בשנת  .מתמטיתהאנליזה  האשון בסדרת ספריו בתחוםכרך ר
 יצא לאור לאחר חזרתו של ,'שיטות של חשבון אינטגרלי' –  הכרך השלישי.'חשבון דיפרנציאלי'

 זה מתבסס על שיטות אנליטיות ובו לראשונה מוסבר  כרך .1766פטרבורג בשנת -סנטאוילר ל

 .האינטגרל הכפול

 נציין את , לאחר חזרתו לרוסיה, של אוילר בתחום המתמטיקה היישומיתפעילויותהבין 

ו חישוב מסלול וגיאות ושפל חקירת תנועות הירח והשפעתן על דהיינו, מיהוחקירותיו באסטרונ

 . 1783ספטמבר ב 18 -לאחר סיום חישוב זה  בזמן קצר ר ט אוילר  נפ. אוראנוסשל הכוכב

 

 ואישיותו של אוילר  אישייםה וחיי 1.3

 הוא הרשה לעצמי ,פטרבורג-סנטשאוילר קיבל משרה גבוהה באקדמיית לאחר , 1733בשנת 

ית רמשפחה שוויצל בת (Katharine Gsell)ה את קתרינה גזיל  הוא נשא לאש. משפחההקיםל

 . לבגרותהגיעו מהם 5 ילדים שרק 13משותפים נולדו להם הם ה במשך חיי.פטרבורג- סנטגרה בש

חשובות אחדות הוא  תוצאותש נהג לומר הוא . להם את תשומת ליבוהקדיש ילדים ואוילר אהב

 .התיישב  אחד התינוקות ושאר הילדים שחקו לרגליו קיבל כאשר על ברכיו 

סמלית  .ך"תנב פסוקים תוקרא לבני משפחהוא  יום מדי .וילר היה מסור לדתו ולמשפחתוא

   .שחק עם נכדובעת מ שהוא מת העובדה במיוחד

 .היה לו כושר זיכרון מפתיע ויכולת ריכוז והתמקדות מדהימה .ופשוט צנועאדם ילר היה וא

 ."העיפרון רץ לפני": ענה,  הוא מסוגל לחשב כל כך מהרך איכשנשאל

הוא הזניח את בריאותו למען עבודתו על כך ש ה מעידומקרים רבים בחייב אוילר ו שלהתנהגות

 עקב עבודתו בקרטוגרפיה ואת העין השנייה מעיניואת אחת איבד  הוא . למען זולתוהשגיוואת 

פעמים  דחה על צניעותו וגדולתו מצביעה העובדה שהוא . לאחר הניתוחעליהחוסר הקפדה עקב 

בעצמם אפשרות להגיע אליהן כדי לתת למתמטיקאים צעירים  ויאת פרסום תוצאותאחדות 

 .ולפרסם אותן קודם

 פרידיריך הגדול ובסופו ו שלחצרבלו קל באווירה המתוחכמת  לכן לא היה .אוילר היה איש ישר

 ויכוחהמעיד סיפור על ש יחד עם זאת הוא היה בעל חוש הומור כפי .לעזוב אותהחליט של דבר ה

פגישתם עת  ב,(Diderot) דידרופילוסוף הצרפתי על הוכחת קיומו של אלוהים שפרץ בינו לבין ה

 .ה קתרינה הגדולה שלחצר בותמסיבאחת הב

לסיכום נציין כי השילוב באישיותו של אוילר של העוצמה האינטלקטואלית הבלתי רגילה עם 

ות ביותר בהיסטוריה של רתק הופך את דמותו לאחת הבולטות והמ,והחםהחיובי האנושי האופי 

 .המתמטיקה
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 ס העל יסודי" בביהמתמטיהבחינוך אוילר   שלהשגיושילוב    1.4

הוא המורה , לריקראו או, קראו אוילר": אמר לתלמידיו  (Laplace) הגדול לפלסהצרפתי המדען 

 ."Read Euler, read Euler, he is our master in everything"   –"בכל דבר נושל

  אשר נכתב על ידי  'Euler – The Master of Us All' מילים אלו נכנסו לכותרת של הספר

William Dunham הוצא לאור על ידי וMAA  ]9[.  

 אחת . היה לו שם של מורה מעולה. המדעיתובמשך כל שנות פעילותאוילר אהב ללמד ולימד 

 .להסביר את ממצאיו בפרטי פרטיםנכונותו  הידועות ביותר הייתה יומתכונות

 כגון, אנליזההאלגברה וה אסירי תודה לאוילר על מושגי יסוד וסמלים בתחום עלינו להיות

פונקציות טריגונומטריות של מספר , כבסיס לוגריתם טבעי eמספר ה ,xf)(סמלהפונקציה ו

 . ועוד π, i, Σ, ∆y, ∆2yסמלים  ה, ממשי

חינוך המתמטי בבית הלים לשרת את ומאגרים רבים שיכעוד  יש 'עולם אוילר'ב ,יחד עם זאת

 נציין .שימוש נאור ונבוןשייעשה בהן תנאי ב, אותו ט שיכולות לקש'יםפנינ'הרבה , תיכון הספרה

 - בביתמתמטיקהלימודי ה אוילר הניתנים לטיפול במסגרת יו שלנושאים שמקורם ביצירותמספר 

 :ספר תיכון

 בעיית באזל •

 גשרי קניגסברגבעיית  •

 פאון של והפאותהמקצועות , םהקדקודיהקשר בין מספר משפט אוילר על  •

 מספרי פרמה •

 והכללתו על ידי אוילרפרמה הקטן של משפט ה •

 n=3מקרה  לפרמה הגדול של משפט ההוכחת אוילר של  •

 נוסחת אוילר •

 קו אוילר במשולש •

 -עיון בית-ימי, טיפול בנושאים אלה יכול להתבצע במסגרת פרויקטים אישיים של תלמידים

  .שבוע וכדומה-בעיות, יקהטספריים במתמ

 נושאים נוספים הנכנסים למסגרת של 'שת אוילרמור'ניתן למצוא בללא ספק על ידי חקר מכוון 

נושאים כאלה ביחד עם מציאת דרכי שילובם ללימוד  חיפוש .ייסוד-החינוך המתמטי העל

 -מורים למתמטיקה בבית-בעלת ערך גדול למורים ומוריו  מהנה עשוי להיות פעילותהמתמטיקה  

 . ובמוסדות אקדמייםספר תיכון

חינוך המתמטי המודרני בכל להתפתחות המתמטיקה ול 'רשת אוילרמו'של  משכתהמתהחשיבות 

מלאת לקראת , 2001 באוקטובר (The Euler Society) 'חברת אוילר' של ייסודרמותיו מתבטאת ב

המאמץ שלהם אינו רודף ,  לפי דבריהם של מייסדי החברה.2007בשנת  אוילרלידתו של לשנה  300

להמריץ ולחזק את לימוד המתמטיקה וגם להעמיק ולהרחיב את הבנת  אלא מכוון ,מטרה זמנית
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 אוילר נמנה ביחד עם .מכניקה וטכנולוגיה, הקשרים ההדוקים בין  מתמטיקה לבין אסטרונומיה

 החברה של אוילר .שאים בהיסטוריהיכאחד מארבעת המתמטיקאים הנניוטון וגאוס , ארכימדס

 והשפעתו של ממצאיו על מחקר מודרני בתחומי  עבודתו וחייו של אוילר, תחקור את זמנו

 .מתמטיקה ויישומיה

 ,8-11אוגוסט ב( השנה .(Maine)ן יי התקיים הכנס הראשון של חברת אוילר במ2002באוגוסט 

מידע מפורט לגבי חברת אוילר ופעולתה ניתן . (Portsmouth, RI)בפורטסמות הכנס מתקיים  )2004

 .org.eulersociety.www למצוא באתר החברה

 
 

 גאוס .2

 

 כרטיס ביקור 2.1

פיזיקאי אשר , וםאסטרונ, מתמטיקאי –גדי אהוא מדען גרמני ) 1777-1855(קארל פרידריך גאוס 

ההיסטוריה   בכלדגוליםתרם תרומה עצומה לכל תחומי חקירותיו ונחשב אחד המתמטיקאים ה

  .'הנשיא של המתמטיקה' הוא נקרא לפעמים .של המתמטיקה

 

  של גאוסחיי היצירה 2.2
 .אביו היה שרברב . יחיד להוריו בן והיה)גרמניהמכעת חלק (ייג וו בראונשבדוכסותגאוס נולד 

 מספרים כי בגיל שלוש . גאוס היה ילד פלא.בחברה ובהשכלה היה נמוךשל הורי גאוס  םמעמד

ללמוד גאוס בגיל שבע התחיל  .ושל אביחשבון במסמך תשלומי עבודה הוא מצא ותיקן טעות 

 תולמידי כיתת קיבל ביחד עם שאר גאוסידוע על תקופה זו מספר כי פעם סיפור  .ספר יסודי-בבית

 המורה נתן משימה זו בכוונה להעסיק את .100 עד 1-ת כל המספרים מאת המשימה לחבר א

השיקולים על ידי ין רגע  גאוס פתר את הבעיה ב,ת המורה והתלמידים להפתע.הכיתה לזמן רב

  :הבאים

,101=50+51,  ..., 1+100=101,  2+99=101,  3+98=101 
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 5050 = 101 × 50       :ולכן כל הסכום הוא

 

  .גרמנית ולטינית: יה ולמד שם שפותספר יסודי לגימנס-עבר מבית  גאוס1788בשנת 

משפטים מתורת  מחדש מספר וגילה בעצמ' בקולג במשך לימודיו. 'עבר לקולגהוא  1792בשנת 

  ועבר לאוניברסיטת גטינגןבראונשווייגאת גאוס  עזב 1795בשנת  .קודם שכבר הוכחוהמספרים 

אפשרות הוא קיבל את התוצאה הידועה שלו על  1796שנת בשם . בראונשווייגבתמיכתו של דוכס 

ביוון  על ידי מתמטיקאים צגהוהשבעיה זו .  צלעות באמצעות מחוגה וסרגל17בניית מצולע בן 

גאוס נעשה מציאת הפתרון של בעיה זו  מייד עםלכן   .כאלפיים שנהלא נפתרה במשך , העתיקה

 חזר , דיפלומהיברסיטת גטינגן טרם קבלתזב את אונע הוא 1798שנת ב. םתמטיקאי מפורסמל

 את שמימן בראונשווייגדוכס . האוניברסיטאיקיבל את התואר  1799בשנת שם  ובראונשווייגל

 . טדרש ממנו להגיש את הדוקטורט לאוניברסיטת הלמשטא,  גאוסו שללימודי

קדמים  הטוען כי לכל פולינום עם מאלגברהההדוקטורט של גאוס מוקדש למשפט היסודי של 

ibaשורש מרוכב לפחות מרוכבים יש  אבל , לא היה הראשון שהציג את המשפטגאוס .  אחד+

 מספר פעמים במשך חייו להוכחת המשפט הוא חזר .  השלמהתואת הוכחנתן שהוא היה הראשון 

גאוס של  שונות הוכחות 4ת וידוע. כלל את מושג המספר המרוכבישזו  ובדרך,  אותהכדי לשכלל

ר שלם פ כי כל מסןעואריתמטיקה הטה גאוס הוכיח את המשפט היסודי של 1801 בשנת .משפטל

 . באופן יחיד עד כדי סדר וחברותניתן להציג כמכפלת גורמים ראשוניים

המחקרים ' ( Disquisitiones Arithmeticae  עבודתו המפורסמת  פרסם אתגאוס 1801בשנת 

הציג גאוס באופן שיטתי את תוצאותיו בתורת  הראשונים בששת הפרקים. )'באריתמטיקה

הדדיות ה חוק הוכיח את, קונגרואנציותשל אלגברה חשבון מודולרי ובפרט הוא פיתח  . המספרים

הפרק . שלושה מספרים משולשיםמ לא יותרשלם הוא סכום של הראה כי כל מספר ו  ריבועיתה

  צלעות17בניית המצולע בן  תיי לבעמוקדש Disquisitiones Arithmeticae של) האחרון (השביעי

 .שצוינה לעיל

 פיתח שיטת ריבועים מינימליים הוא 1801בשנת . גאוס שילב מחקר מתמטי במחקר אסטרונומי

בשנת . (Ceres)רס ק אסטרואידה לו לחשב את מסלול  איפשרהשיטה זו. אבל לא פרסם אותה

 ל גופי שמיים בשם גאוס פירסם את עבודתו היסודית במכניקה ש1806

Theoria motus corporum coelestium in sectionibus conicis Solem ambientium  

 .בין הממצאים של עבודה זו נמצא קבוע הגרוויטציה של גאוס

. אפשרות של גיאומטריה לא אוקלידית אבל אף פעם לא פירסם דבר בכיוון זההגאוס גילה את 

ניקולאי ו  (Janos Bolyai)יילא אוקלידית עבר ליאנוש בו לגילוי גיאומטריה לטלכן הקרדי

גאוס  ניסה ,יילבוו של  של עבודת1832לאחר פרסום בשנת  (Nikolai Lobachevski).בסקי 'לובצ

 .על ידי מדידת משולשים גדולים, אוקלידית בעולם פיסיקלי-יש מקום לגיאומטריה לאלבדוק אם 

ת אנליטיות הידוע כעת בשם משפט על אינטגרל קושי משפט על פונקציות מרוכבוההוא גילה את 

העתקה הבעיית את בתחום של פונקציות מרוכבות הוא פתר . אבל הוא לא פרסם אותו

 .שניקונפורמית של משטח אחד על משטח ה
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 התפלגות  גילה וחקרהואבעקבות עבודה זו . נוברהסקר גיאודזי של ב גאוס התחיל 1818בשנת 

בתחום זה הוא  . בגיאומטריה דיפרנציאליתוהתעניין 'ןגאוסיא'בשם  כעתנורמאלית הידועה 

קובע כי ניתן אשר ) הראוי לציון, המשפט הבולט –  Theorema Egregrium(הוכיח משפט חשוב  

 .משטח באמצעות כלים פנימיים בלבדשל למדוד את עקמומיות 

  Wilhelm Weber)(בר  וו  ווילהלםבשותפות עם פרופסור לפיסיקה, גאוס 1837-1831 בשנים

 חשוב לציין כי בקבלת תוצאות אלה גאוס .קיבל תוצאות חשובות בתחום מגנטיות וחשמל

שיטת הריבועים במיוחד בתורת הפוטנציאל ו, בתורות מתמטיות שפיתח קודםהשתמש 

 .המינימליים

 ידהוף אלבניפרבבית עלמין נקבר הוא  . מוקדם בבוקרהנישתוך  1855 בפברואר 23-נפטר בגאוס 
(Albanifriedhof) ב וצ צלעות אבל הח17 מצולע משוכלל בן חצב ייעל מצבתוגאוס רצה ש.  טינגןבג

של פסל  הבסיס בצורתהמצולע מופיע , בכל זאת. עגלזהה למסרב בנימוק כי מצולע כזה יהיה 

 .גאוס  אשר הועמד  לכבודו בעיר  מולדתו בראונשוויג

 על שטר גרמני הוצגו) גאוסיאן(קום ההתפלגות הנורמאלית וע של גאוס  תמונתו2001 עד 1989-מ

 .ים מרק10של 

 

 חייו האישיים של גאוס ואישיותו  2.3

במשך ארבע שנים  . נישואין אלו היו מאושרים. והנה אוסטוף' גאוס התחתן עם ג1805ו יבסת

. נות אסוה שורה שלאבל בסוף תקופה זו התחיל. )בן, בת, בן (זוג שלושה ילדיםהנולדו לבני 

  וכעבור שנהשל גאוס ו נפטר אבי1808בשנת  . דוכס בראונשוויגו במלחמה מיטיבפלתחילה נ

.  ומבוהלגאוס היה מזועזע. ןמכזמן קצר לאחר  התינוק מת . הבן השניהולדתרה אשתו לאחר טנפ

 .סוף ימיועד באופן שלם  להשתחרר הצליח ממנו לא ,אוןכהוא נכנס לדי

, והנה'חברתה הטובה ביותר של ג, וולדק) מינה(עם ווילהלמינה וב לאחר זמן קצר הוא התחתן ש

 .לא נראו מאושריםבכל זאת נישואין אלה  . נולדו להם שני בנים ובת1816- ו1813, 1811ובשנות 

 לקחה על עצמה את ניהול משק הבית הקטנה תרזה םבית, 1831 בשנת לאחר מותה של מינה

 אבל ימי חייה לא היו ארוכים התחתנההיא  לאחר מכך .המשיכה בתפקיד זה עד מותו של אביהו

  .1839- עד מותה ב1812- מאמו של גאוס גרה בביתו . )1816-1864(

קרובה ביותר ה תהי) 1808-1846(וילהלמינה ביתו מנישואין הראשונים ו, בין כל ילדי גאוס

עולמה בגיל צעיר אולי מהסיבה שהיא הלכה ל, אבל הוא לא בא לביטוי בולט, אביהשל לכישרון 

 .יחסית

הצליחו שם בעסקים , מיסורימדינת ל, ין השניים הגרו לארצות הבריתאושמהנישל גאוס שני בניו 

לפי העדויות הנמצאות ,  גאוסו של גרים צאצאי כעת בארצות הברית.והשיגו מעמד חברתי מכובד

  .באינטרנט

תולדת ראה את לנפוליאון בו במונרכיה והתנגד  הוא תמך. גאוס היה איש דתי מאוד ושמרני

 . הוא היה מסור מאוד לעבודתו ולא הרשה לאסונות אישיים להשפיע עליה. הצרפתיתמהפכהה
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אשתו  לו שקיים סיפור בו מסופר כי גאוס היה באמצע פתרון הבעיה כאשר באו אליו ואמרו

 . ענה גאוס– "עד שאגמוראחד אמרו לה לחכות רגע " .גוססתוהנה 'ג

זה את  הם הכירו .ייל של יאנוש בויו אב– (Farcas Bolyai)יי ל פרקש  בו–דוע אחד היה לו חבר י

 . בהיותם סטודנטים ושמרו על הקשר במשך שנים רבות1799בשנת  זה

, חזר על אותה עבודה מספר רב של פעמיםהיה קפדני במידה מוגזמת וגאוס  , לצער המתמטיקה

עתים קרובות הוא לא פרסם את תוצאות המחקרים  לכן ל. בעיניוכדי להביא אותה למצב משוכלל

 לכן קרו לו לא פעם ."ט אבל בשלעמ: "תהיסמתו היי ס.במשך זמן ממושך או פרסם אותן חלקית

יותר  מוקדם ופרסם  יותרשגילה על זכות בכורה כלפי תוצאות  בני זמנו מתמטיקאיםםריבות עמ

תוצאות על אשר את זכות הבכורה שלו  לאחר מותו של גאוס נמצא יומן המ.ריביואשר ימאוחר מ

 .רבות שלא פרסם

 . על ידי רבים מבני זמנוהקש ונחשב אדם מסוגר ומעטיםגאוס שיתף פעולה  עם מתמטיקאיים 

של גאוס באו אליו כבר ם הבלתי רגילים יהמדעי כת השגיוגאונות והערה ,ההכרהיחד עם זאת 

רק שני נציגי השתתפו , דת הדוקטורט שלועבושנה של  50בחגיגתו של , 1849 בשנת .בימי חייו

 .אבל הוא קיבל הרבה ברכות ופרסים) יעקבי  ודיריכלה (הקהילה המתמטית

קרל 'של גאוס כתב ספר בשם   'המתמידסטודנט ה'יה יהש (G. Waldo Dunington)וולדו דונינגטון 

כיל את תולדות חייו  המGauss: Titan of Science) (Carl Frederick ' ענק המדע:ריק גאוסיפריד

 . שנה50 - כ שלהפוגה לאחר 2003ספר זה הוצא לאור מחדש בשנת  .של גאוס

 

 יסודי-ס העל"בחינוך המתמטי בביה גאוס ו שלשילוב השגי 2.4

אבל היו סטודנטים שרצו  .גאוס אף פעם לא עבד כפרופסור למתמטיקה והוא לא אהב ללמד

 התגליות של .דדקינד ורימן ,למשל ,גדולים מתמטיקאים האחדים נעשותלמידיו ללמוד אצלו ו

מזמן לחלק בלתי נפרד של הפכו ו ות ומרכזיותכך חשוב-גאוס בכל כיווני המחקר המדעי שלו כל

 .בכל רמותיה, מתמטיתההשכלה מהבפרט ו, מדעיתהשכלה ההמ

שיטת גאוס :  גאוס הםו שליצירתב מקורםקריים שיהנושאים העיסודי -עלהמתמטי הבחינוך 

  .אלגברהההמשפט היסודי של , מרוכבהמספר המושג ,  מערכות ליניאריותלהתרת

במיוחד ,  גאוסתגליות שלהתוצאות והאוצר ניתן למצוא ב, חשוב לציין כי בנוסף לנושאים אלה

, יסודי-עלהמתמטי ה נוספים הראויים לשימוש בחינוך  ופריטיםנושאים, בתחום תורת המספרים

 עיון במתמטיקה-יום, ספר-שבוע מתמטיקה בבית, ם לתלמידיםפרויקטי, כגון, למטרות שונות

 .וכדומה

  .אלגברה והמבט המעמיק בתוצאותיוהאלה הוא הוכחת המשפט היסודי של האחד הנושאים 

  מאת 'בסיס אינטואיטיבי למשפט היסודי של האלגברה' :בלימוד נושא זה ניתן להיעזר במאמר

ה "עלעת ה בכתב 1995  אשר פורסם בשנת שמוקלראלה , אורית זסלבסקי, הדר-נצה מובשוביץ
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