
 

 
 
 
 
 

 ליין תשפ"א-נושאים ומיומנויות בתוכנית מתמטיקה און

 במה נעסוק השנה? 

 :1מתמטיקה רמה 
 משחקי קלפים

באילו אופנים מיוחדים אפשר לסדר קלפי משחק? מה הקשר בין לואיס קרול למתמטיקה? מהן 
 תמורות )פרמוטציות(? מהם מספרים ריבועיים? נכיר דרכים יצירתיות לשחק בקלפי משחק

 משפט פיק
מהם מצולעים פשוטים, קמורים וקעורים? אילו דרכים קיימות כדי למדוד שטחים של מצולעים? מהו 

  ט פיק? נשחק משחקים שונים עם מצולעים ונפגוש פאזלים ומשחקים נוספיםמשפ
 סוף-אין

סוף, -סוף? נכיר סוגים שונים של אין-חד ערכית? ומה הקשר בינה לבין נושא האין-מהי התאמה חד
 סוף-נשתעשע עם המלון של הילברט ונעשה חשבון עם האין

 פלינדרומים
תם? איך אפשר ליצור פלינדרומים? אילו פלינדרומים מיוחדים מהו פלינדרום ומתי החלו לחקור או

 קיימים? נשתעשע עם פלינדרומים ונחפש אותם סביבנו
 דומינו

מהו משחק הדומינו? מהם הכללים, והאם אפשר לנצח? נתבונן באופן חוקר ושונה על אבני המשחק, 
 ונתנסה בשעשועים ובמשחקי חשיבה שונים הקשורים באבני הדומינו

 מה הסיכוי
מהי המשמעות של הטלת מטבע? איך מחשבים איזה מספר ייצא בזריקת קובייה?  –תורת הסיכויים 

ומה קורה כשיש שני מטבעות או שתי קוביות? חידות מבלבלות הקשורות בסיכויים והסתברויות, 
 חידה מפורסמת של המתמטיקאי והחידונאי מרטין גרדנר ז"ל

 

 :2מתמטיקה רמה 
 

 ריבועי קסם •
מהו ריבועי קסם? איך יוצרים אותם? סיפורים היסטוריים ואומנותיים מיוחדים שמשלבים בתוכם 

  ריבועי קסם. שעשועים שונים הקשורים בריבועי קסם.
 צפנים •

 מהם כתבי סתר? איך שוברים אותם? נכיר סוגים שונים של כתבי סתר ונתנסה בפיצוח ויצירה שלהם
 משחק החיים של קונווי •

מהו אוטומט תאי? מה אפשר לעשות איתו? נכיר ונחקור את משחק החיים של קונווי, המבוסס על 
 אוטומטים תאיים ונראה אילו שימושים נוספים יש לו

 תורת החבורות ותורת הקבוצות •
דוק מהי תורת החבורות? מה המשמעות המתמטית שלה? נחקור את תכונות החבורה המתמטית ונב

 איזה חבורות אנחנו מכירים. נבחן חבורות אבליות ונעבוד עם לוחות חבורה.
מה ההבדל בין חבורה לקבוצה? מהי תורת הקבוצות? נכיר את  -אחרי שנכיר את החבורות נגלה 

 האופרטורים השונים הקשורים בתורת הקבוצות ונתנסה בהם
  חורים שחורים •

ן איטרציות? איך יוצרים פרקטים? מהם מספרי סיזיפוס האם קיימים חורים שחורים מתמטיים? מה
ומהו קבוע קפריקר? נחקור את החורים השחורים המתמטיים ונחפש מקומות נוספים שבהם אפשר 

 למצוא אותם
  חידות •

 נסיים בחידות מתמטיות מגוונות לחידוד המוח והחשיבה

 

 



 

 
 
 
 
 

 איך לומדים אצלנו?

 ים אוריינות מדעית דיגיטלית:אנחנו מטפחים בקרב הלומדים אצלנו בקורס

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

  כל אחת ואחד מתקדמים בקצב ובזמן שמתאים להם –למידה עצמאית 

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

 למידה עצמית משולבת בתהליך של חיפוש, שאילת שאלות  –וך סקרנות למידה מת
 ולמידה מטעויות

 

בכל הנושאים שיילמדו במהלך השנה בשתי הרמות, נשים דגש על פיתוח מיומנויות למידה 
מסדר גבוה, כמו חשיבה ביקורתית ומתמטית, פיתוח היצירתיות והסקרנות, שכלול החשיבה 

 החישובית. 
 


