
 תשפ"ב – של מכון ויצמן למדע כנית מפגשי המעגלים המתמטייםת
 

 תמונה נושא תאריך מספר

1 

10.10.2021 
מפגש 
במכון 
 דוידסון

 חידטלון

המסורתית של חידות הנפתח את השנה בתחרות פתרון 
במפגש חגיגי שייערך פנים אל פנים המעגלים המתמטיים, 

 במכון דוידסון

 

2 24.10.2021 

 בעיות פתוחות במתמטיקה וכיצד )לא( לפתור אותן

המתמטיקה מתקדמת בעזרת בעיות פתוחות. ככל שאנחנו 
יודעים יותר, אנחנו מבינים כמה מעט אנחנו יודעים. נלמד 

נפתרו, חלקן מהמתמטיקה העכשווית,  על בעיות שעדין לא
וחלקן ממתינות לפתרון כבר אלפי כמו בעיית הפנקייק, 

 התמונה להמחשה בלבד. שנים.
 

3 7.11.21 

 חשבון מודולרי –מספרים ראשוניים 

המספרים  –נלמד על אבני הבניין של תורת המספרים 
מודולרי הראשוניים. נחקור תכונות שלהם ושל החשבון ה

 עליהם.שמתבסס 

 

4 21.11.21 

 הצפנה –מספרים ראשוניים 

ניישם את עקרונות החשבון המודולרי בשיטות הצפנה 
שונות שמתבססות על מספרים ראשוניים ומאפשרות לנו 

 לבזבז את כספנו באינטרנט בראש שקט.

 

5 12.12.21 

 בעיית העצירה
 

האם מחשבים יכולים לעשות הכל? מה ההבדל בין מחשב 
 לבינה מלאכותית?"טיפש" 

נכיר את המתמטיקה המרתקת שנמצאת בבסיס של מדעי 
 המחשב, למידת מכונה ובינה מלאכותית.

 
 

6 26.12.21 

 סדרת פיבונאצ'י

אחת הסדרות המפורסמות ביותר בעולם המתמטיקה. 
נלמד מדוע היא מופיע בכל כך הרבה מקומות שונים: 

נשתמש בתנאי במדע, באמנות ובטבע, ונחקור מה יקרה אם 
 .התחלה שונים, ובחוקים אחרים לבניית הסדרה

 

7 

9.1.22 
מפגש 
במכון 
 דוידסון

 בניית מחשבון בינארי

נדבר על האופן בו מחשבים מייצגים מספרים ומבצעים 
פעולות חשבון. נבנה מעגל חשמלי מרכיבים פשוטים אשר 

 מסוגל לבצע פעולת חיבור. 

 

8 23.1.22 
  )יקבע בהמשך(. מפגש אורח



9 6.2.22 

 קשרים

מהו קשר מתמטי? איך ממיינים אותם לסוגים? איך 
מתמטיקאים קושרים נעליים? נקבל טעימה מתורת 

 הקשרים ונקווה שלא נסתבך יותר מדי...

 

10 20.2.22 

 חדו"א ללא גבולות

גילוי החשבון  –כה מתמטית טמנה בחובה מהפ 17-ה ההמא
הדיפרנציאלי והאינטגרלי, והיישומים שלו במדעי הטבע. 

גם עכשיו החדו"א עוד רלוונטית ומטילה אימה על 
סטודנטים ותלמידי תיכון באשר הם. אבל למרות תדמיתה 

המפלצתית, היא אחד הנושאים המרתקים במתמטיקה, 
  אם ניגשים אליה בעדינות וזהירות.

11 6.3.22 

 גבולותחדו"א עם 

התאפשרה רק בעזרות הביסוס  17-המהפכה של המאה ה
 , עם פיתוח הגדרת הגבול.18-הלוגי שלה שנעשה במאה ה

 

12 20.3.22 

 מתמטיקה בעולם העתיק

במצרים, בבל וסין. ביוון ובאמריקה. גילה של המתמטיקה 
הוא גילה של האנושות כולה, וההישגים של התרבויות 

 בקנה מידה של ימינו.הישנות מרשימים אפילו 

 

  )יקבע בהמשך(. מפגש אורח 24.4.22 13

14 8.5.22 

 גופים אפלטוניים

ממדי, -מבין כל אינסוף הגופים שניתן לבנות במרחב התלת
אפלטון רומם חמישה בלבד למעמד מיוחד. במשך השנים 

יוחסו להם תכונות מיסטיות, וניסו להשתמש בהם כדי 
היום הם מוכרים לנו בתור  לתאר את תנועת כוכבי הלכת.

קוביות המשחק המשמשות למשחקי תפקידים שונים. נגלה 
מה התכונה המייחדת אותם, ונוכיח שהם היחידים 

שמקיימים אותה. לבסוף, ננסה להציץ ולבדוק מה המצב 
 בממדים גבוהים יותר.

 

15 

22.5.22 
מפגש 
במכון 
 דוידסון

 חגיגי מפגש סיום

שלמדנו וגילינו השנה, נסכם ונחלק נחגוג את המתמטיקה 
 תעודות. להתראות בשנה הבאה!

 

16 5.6.22 
  .במידת הצורך -מפגש השלמה 

  .במידת הצורך -מפגש השלמה  19.6.22 17

 
 .לשינויים כפופהכנית ו*הת


