
 

 
 
 
 
 

  בליין )בהתכתבות( תשפ"-בתוכניות מתמטיקה אוןומיומנויות נושאים 

 במה נעסוק השנה?

 :1מתמטיקה רמה 

 יחס הזהב 

איך מוצאים מהו המספר הבא ? יחס באופן כללי מגדיריםאיך ? מהו יחס הזהב

 עתיק יחס הזהב ונגלה איפה הוא נמצא בטבע ובאומנותהמושג את ה נכירבסדרה? 

 חיסור גורלי 

? האם יש יותר מדרך אחת לבצע בו אפשר לנצחוכיצד ? איך משחקים במשחק נים

פעולת חיסור? נשחק במשחק נים בדרכים שונות, נלמד אסטרטגיות ניצחון ונראה 

  מה קורה כשמשנים את הכללים של המשחק

  ספרותאותיות במקום 

איך פותרים חידות של אותיות במקום ספרות? מהם תרגילים הודיים? נפתור חידות 

 שונות בדרכים מגוונות  

 טעויות 

מה הקשר בין טעויות למתמטיקה? מהם פרדוקסים? איך ייתכן שקיימים מבנים 

בלתי אפשריים? נדון בטעויות בתחומים שונים במתמטיקה ונשתעשע עם אשליות 

 אופטיות

 במספרים שלמים חידות 

אילו שיטות יש לפתור חידות שתוצאותיהן מספרים שלמים?  מי היה דיופנטוס?

נפגוש חידות מתמטיות עתיקות כמו חידת הקוף ואגוזי הקוקוס, ריבועים לטיניים, 

 סודוקו וקקורו

 גרפים מכוונים 

מהם גרפים? ואיך אפשר להיעזר בהם כדי לפתור חידות? מתי אפשר לצייר ציור 

תורת הגרפים, ונראה באילו אופנים אפשר להיעזר את יכת קולמוס אחת? נכיר במש

 בהם לניצחון במשחקים, פתרון חידות ועוד

 אריזות 

 איך אורזים בצורה יעילה? ומה קורה אם רוצים לארוז עיגולים? וכדורים?

נכיר אלגוריתמים )שיטות לביצוע פעולה מסוימת( שונים לאריזות ונבחן את היעילות 

 הם. נתנסה באריזה בשטח )דו ממדי( ואף בנפח )תלת ממדי(של

 

  

 

 



 

 
 
 
 
 

 :2מתמטיקה רמה 

 ?מה במספר 

? איך משחקים אתם מכיריםמהם מספרים ערפד? אילו קבוצות מספרים שלמים 

במשחק ארבע על ארבע? נכיר קבוצות שונות, חלקן מוכרות יותר וחלקן פחות, של 

 מספרים שלמים

 משולש פסקל 

נפגוש מהו משולש פסקל? מה מיוחד בו? אילו סדרות של מספרים מופיעות בו? 

 סופי, שאפשר ללמוד ממנו הרבה מאוד על מספרים-משולש מיוחד במינו, אין

 ברקודים 

איך כתבו מספרים במצרים העתיקה? וברומי? ומה הקשר בין זה לבין הברקודים 

כתיבה מספרים במהלך  שאנחנו מוצאים בסופרמרקט? נדון בשיטות שונות של

ההיסטוריה ונראה איך זה מתקשר עם שיטות כתיבת המספרים העכשווית. בנוסף 

 נבין מהי ספרת הביקורת בת"ז

 הנדסה של נהגי מוניות 

מהי הנדסה של נהגי מוניות? מדוע הם צריכים הנדסה מיוחדת משלהם? נפגוש 

דיוק כמו שאנחנו הנדסה חדשה וקצת שונה שבה מעגלים, אליפסות ופאי הם לא ב

 מכירים. נבדוק מתי ההנדסה הזאת שימושית ונזכיר הנדסות מיוחדות נוספות

 ?מה הקשר 

מהי תורת הקשרים? ומהו בכלל תחום הטופולוגיה? נציג תחום מיוחד במתמטיקה 

קשרים זאת אחת הדוגמאות.  –שחוקר צורות שאינן משתנות כאשר מעוותים אותן 

 ?מעוותים אותו ואיך צובעים אותו נלמד מהו המבנה של קשר, איך

 חידות שקילה 

איך פותרים חידות שקילה? מתי משתמשים במשקולות ומתי במאזניים או במשקל 

רגיל? נכיר שיטות שונות לפתרון בעיות שקילה ונראה איך מפרקים בעיה לחלקים 

 קטנים ואז חוזרים ופותרים את הבעיה המקורית

 משחקים 

 לחידוד המוח והחשיבהמשחקים מתמטיים שונים נסיים ב

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 ?לומדים אצלנו מה עוד

בקורסים אוריינות  אנחנו מטפחים בקרב הלומדים אצלנובנוסף לתכנים במועברים בקורס 

 ית:מדעית דיגיטל

  הטלת ספק במידע, הצעת פתרונות שונים לאותה בעיה –חשיבה ביקורתית 

 מתקדמים בקצב ובזמן שמתאים להםכל אחת ואחד  –מידה עצמאית ל 

  בניית ניסוי, קריאת גרפים, הסקת מסקנות –מיומנויות חקר מדעי 

  למידה עצמית משולבת בתהליך של חיפוש, שאילת שאלות  –למידה מתוך סקרנות

 ולמידה מטעויות

  היצירתיות פיתוח, ומתמטית ביקורתית חשיבה –למידה מסדר גבוה מיומנויות 

 .החישובית החשיבה שכלול, והסקרנות


