קלרה זיסקין

סיפורי קסם למען המתמטיקה
עוד בזמנים עברו אנשים השתמשו באגדות ,בסיפורי קסם ,במשלים ובמיתוסים בתור אמצעים חינוכיים .הרי
בכל עלילה אגדתית מוצפנים מצבים ובעיות שנתקל ועובר כל איש בחייו .ההרפתקאות המהנות של גיבורי
אגדות והשפה התיאורית עזרים להפוך כל מוסר ההשכל אפילו קשה למעניין ומקובל .בסיפורי קסם עם
תכנים מתמטיים הכול מה שנזכר קודם נשמר ,רק הגיבורים יכולים להיות מספרים ,צורות גיאומטריות או
שהגיבורים עוסקים עם בעיות מתמטיות שונות .באגדות אלה הגיבורים מוצאים את עצמם בהרפתקה כלשהי
או בפני מכשול כלשהו ועל מנת להתגבר עליהם ולהשיג את מטרתן ,הם חייבים להתמודד עם פעולות
מתמטיות או לוגיות.
האם קיים שביל אגדתי לתחום המתמטיקה? מתברר שכן .מי שמתעניין ,יוכל למצוא אותו במקומות רבים.
השביל האגדתי לתחום המתמטיקה נמצא גם בתוך שלושה ספרים מאת קלרה זיסקין ואלי שור שראו אור
בשנים  .2010-2017כידוע ,עבור רבים ,המתמטיקה נחשבת כמקצוע לימודי קשה ,יבש ,משעמם ולפעמים
גם מאיים .מטרת כתיבתנו הייתה לשנות לטובה את יחסם למתמטיקה של אלה שעדיין אינם חיים עמה
בשלום ולתת הזדמנות לחובבי המתמטיקה ולכלל הקהל הרחב של הקוראים להתבונן בפנים אחרות של
המתמטיקה – פנים ידידותיות ומלבבות ,פנים אגדתיות ויחד עם זאת אמיתיות.
אביא כאן סקירה קצרה של כל אחד מהספרים ומספר "טעימות" מהם.

(" )1הסיפורים המפליאים של יער הקסם ו ...הבעיות המפורסמות של המתמטיקה"
לספר שני חלקים הקשורים זה בזה בדרך מפתיעה ומרעננת .בחלקו הראשון מובאים עשרה סיפורי אגדה,
המתרחשים בקרב תושבי יער הקסם .בכל סיפור מסתתרת בעיה מתמטית ,שנחשפת בסופו של הסיפור על
ידי העץ הנפלא 'רזיער' בצורת חידה .חלקו השני של הספר מתייחס להיסטוריה של המתמטיקה וכולל
סקירות היסטוריות של עשר בעיות מפורסמות של המתמטיקה מתקופות שונות ,החל ממצרים העתיקה ועד
ימינו ,המוצגות במעטפת אגדתית בחלק הראשון של הספר.
אציג כאן שני סיפורים מתוך הספר :הסיפור השביעי בשם "טיולים של החברים" והסיפור התשיעי בשם
"אריה הספר".
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סיפור שביעי

טיולים של החברים
בין שתי הגבעו ת אשר ביער הקסם מפריד עמק ובו זורם נחל רחב.
בקתה קטנה ,מעונה של משפחת בונים ,עומדת בין עצי צפצפה על הגדה
השמאלית של הנחל .כל בני המשפחה חרוצים מאוד ועמלים מבוקר עד ערב,
ולפעמים גם בלילות .הבונים עוסקים באגירת מזון ,בשימור הבקתה ובתחזוקת
שני הסכרים הישנים המקשרים את שתי גדות הנחל .לכל בן משפחה יש
תפקיד ,ועל ּבֹוני ,הבן האמצעי של משפחת הבונים ,מוטלת אחריות גדולה:
הוא שומר על המצב התקין של שני הסכרים.
לא רחוק מבקתת הבונים נמצאת מאורה של דוב צעיר בשם בֶריּ .בֹוני
וברי הם חברים טובים ואוהבים לטייל ביחד לאורך הנח ל .בדרך כלל הטיול שלהם מתחיל בגדה שלהם ,הגדה
השמאלית .אחר -כך הם עוברים לגדה הימנית ,לפעמים בהליכה על הסכרים ,ולפעמים בחציית הנחל – ּבֹוני
בשחייה ,וברי בהליכה בתוך המים שמגיעים רק עד מותניו .כאשר הם עוברים לגדה שממול ,הם ממשיכים
בטיולם.
לא קל לבונים לנוע ע ל היבשה ,לכן כשהם הולכים ,ברי מרכיב את ּבֹוני על הכתפיים שלו .בתחילה עורר
מראה הדוב המתהלך עם הבונה על כתפו צחוק בקרב תושבי יער הקסם ,אבל במשך הזמן הכל התרגלו
לתמונה המוזרה ,ואפילו הפסיקו לשים לב אליה.
בשעה שהם מטיילים ,החברים משלבים הנאה בתועלת – ּבֹוני בודק את עמידות הסכרים ומחזקם לפי
חמָר .ברי עוזר לו באיסוף חומרי הבנייה האלה מקרקעית הנחל ומגדותיו.
הצורך באבנים ,טיט ו ֵ
באחד האביבים ,אי-שם גבוה בהרים ,נמסו השלגים ופלגי מים ענקיים שעטו בכוח במורד.
שברי עצים ואבנים גדולות נגרפו עם הזרם החזק של המים ויצרו אי בתוך הנחל ,בין שני הסכרים .האי
היה יציב למדי ומי הנחל שזרמו סביבו לא הרסו אותו.
ּבֹוני וברי נדהמו לגלות תופעת טבע כזאת ,ומיד הבינו שהאי שנוצר יאפשר להם לגוון את הטיולים שלהם!
נחוץ רק לחבר את האי אל שתי גדות הנחל.
ּבֹוני גייס את כל בני משפחת הבונים ,וכע בור ימים אחדים הוקמו שני סכרים נוספים ,האחד חיבר את האי
לגדה השמאלית ,והשני – לגדה הימנית.
מעתה המשיכו החברים בטיוליהם לאורך ארבעה סכרים .הם עברו בלי להירטב מגדת נחל אחת ישירות
אל השנייה ,וגם מגדה אחת אל האי וממנו אל הגדה שמנגד.
הבונים ,כידוע ,הם יצורים חכמים ,שאוהבים להתמודד עם בעיות מסובכותּ .בֹוני התעניין מאוד בשאלה:
האם אפשר בטיול אחד לעבור פעם אחת בלבד על כל אחד מארבעת הסכרים? בחיפוש אחרי התשובה בחרו
ּבֹוני וברי בכל יום במסלול הליכה שונה על פני הסכרים :לפעמים התחילו את טיולם מהצד שלהם – הגדה
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השמאלית של הנחל ,לפעמים מהצד הנגדי ,הגדה הימנית של הנחל ,ולפעמים מהאי .אל הגדה הימנית ואל האי
הם הגיעו בשחייה ובהליכה בתוך המים.
ּבֹוני וברי שמו לב שניתן לעבור על כל ארבעת הסכרים פעם אחת בלבד ,רק אם קובעים את נקודת
התחלתו של המסלול בגדה כלשהי של הנחל .עם זאת ,בסוף המסלול ,תמיד ימצאו את עצמם בגדה הנגדית
לזו שהתחילו בה .אך אם קובעים את תחילת מסלול ההליכה מן האי ,אין הם מצליחים לעבור פעם אחת בלבד
על כל אחד מארבעת הסכרים.
לתיקון המצב בנה ּבֹוני סכר חמישי ,שהיווה חיבר נוסף בין האי לגדה השמאלית של הנחל.
החברים החליטו להמשיך בטיולים – להתחיל מגדה כלשהי של הנחל או מהאי ,במטרה לעבור על כל
אחד מחמשת הסכרים פעם אחת בדיוק .כאשר מצאו ּבֹוני וברי את המסלולים העונים על מטרה זו ,השכשוך
במי הנחל ,לפני ההליכה ואחריה ,נעשה הכרחי ,מה ששימח מאוד את החברים.

חידת רזיער :מאיזה מקום צריך להתחיל מסלול ההליכה של ּבֹוני וברי ,כדי שיוכלו לעבור על כל אחד
מחמשת הסכרים פעם אחת בדיוק ,ובאיזה מקום מסתיים המסלול?
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הסיפור "טיולים של החברים" מתבסס על בעיה מתמטית מפורסמת ,הידועה בשם "הבעיה של שבעת גשרי
קניגסברג" .מאז ומתמיד התעניינו תושבי עיר קניגסברג שבגרמניה וביניהם עמנואל קאנט ,הפילוסוף
הגרמני הדגול ,בשאלה :האפשר לעבור על כל שבעת הגשרים של העיר בטיול אחד ,מבלי לעבור אף גשר
פעמיים?
אחרי הניסיונות הרבים של תושבי העיר הסתבר שהמשימה אינה בת ביצוע ,אולם איש לא יכול היה להוכיח
או להפריך השערה זו עד שנת  ,1735כאשר לאונרד אוילר ,מתמטיקאי וחבר האקדמיה למדעים של סנט-
פטרבורג ,שמע על הבעיה ,התעניין בה ופתר אותה .בזה הניח אוילר אבן פינה להתפתחות 'תורת הגרפים'.
את הבעיה בסיפור "טיולים של החברים" ניתן לפתור בשתי דרכים :א .בעזרת תכונת הגרפים שגילה אוילר,
ב .בשיטת הניסוי ומסקנות לוגיות .הקורא יכול למצוא את פתרונה המלא של חידת רזיער בסקירה
ההיסטורית של הבעיה שבחלקו השני של הספר.
סיפור תשיעי

אריה הַסַ פָר

מחוז האריות ביער הקסם נמצא בחורשה המרכזית .האריות דיללו
את הסבך ,בנו לעצמם יישוב לתפארת וקראו לו בשם 'כפר המלכים'.
למרות שהאריות של יער הקסם הם יצורים טובי לב שאינם מזיקים לאף
יצור אחר ,בא השם להזכיר לַּכל שהאריה הוא מלך החיות.
התברר שהאריות הם בנאים מעולים .הם סללו בחורשה כבישים
רחבים המובילים אל הישוב ,ורשת ענ ֵפה של שבילים מקשרת בין הבתים
המסודרים ,הנטועים כארמונות קטנים בין העצים .כל האריות חשים את
עצמם כמלכים במידה שווה ,ועל כן מקובל בכפר המלכים שלטון
דמוקרטי .המקום מנוהל על ידי מועצת האריות – מועצה מקומית אשר דואגת לפיתוח וטיפוח המוסדות
הציבוריים של היישוב.
תשומת לב מיוחדת מוקדשת לענייני בריאות ,ניקיון ו תברואה .בישוב פועלים בית מרחץ ציבורי ,מכבסה
ומספרה .המספרה תופסת מקום מרכזי בחייהם של תושבי כפר המלכים ,כי האריות אוהבים להתקשט בזרים
בנ ֶה .כדי שסמלי מלכות אלה
שנ ִטוּו מעלים של עץ אלון ,והלביאות חובשות לראשן כתרים קטנים מקליפת עץ לִ ְ
יבלטו ,חייבים האריות והלביאות להקפיד על תספורת מתאימה.
האריה לֶביאון ,הסַ פָר המנוסה שראשו עטור שער שיבה ,כבר סיפר ללא לֵאּות זקנים ורעמות של אריות,
והמציא תסרוקות מקוריות וסלסולים ללביאות הגנדרניות.
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אבל הגיע זמנו ,והספר לביאון פרש לגמלאות .נכדתו רגינה ,לביאה צעירה ונמרצת ,ירשה את המבנה של
המספרה והפכה את המקום ל'סלון יופי' לשרותן של לביאות הישוב .לימודי הסַ פָרּות של רגינה לא כללו
תספורות גברים ,וכל הבריות ממין זכר של 'כפר המלכים' נשארו ללא שרותי תספורת.

מועצת האריות התכנסה לישיבה דחופה ובה הוחלט לפתוח מספרה חדשה לאריות ולהעסיק בה סַ פָר
ממין זכר .בין היתר ,נקבעו נהלים לעבודתו של הספר .שני הסעיפים הראשונים של התקנה נשמעו כך:
א .כל אריה חייב להסתפר ,לפחות פעם בחודש ,בעצמו או אצל ספר.
ב .אריה היודע לספר את עצמו ,אינו רשאי להסתפר אצל ספר.
תקנה

זו

התפרסמה

בעיתון

מקומי

'חדשות

כפר

דרוש :סַ פָּר לגברים
משְרָ ה
ּב ִ
אריה המעוניין ַ
מוזמן לראיון במועצת האריות
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המלכים'

בלווית

ההודעה

הבאה:

עבר יום ,עברו יומיים ,חלף שבוע שלם ,ולא נמצא אף אריה שהתעניין במשרה .אחרי עשרה ימים ללא
שום תוצאה ,נקטו חברי מועצת האריות יוזמה וערכו רשימה של מועמדים פוטנציאליים לתפקיד הסַ פָר ,וכל
מועמד קיבל הזמנה אישית לראיון.
השיחה שקיימו חברי המועצה עם כל אחד מהמועמדים התנהלה בערך כך:
"האם אתה מוכן להיות ספר?"
"לא ,לא מוכן".
"למה לא?"
"ומה יהיה עם התספורת שלי?"
זמן רב לא הבינו חברי מועצת האריות למה חוזרים כל המועמדים על אותה השאלה ,וכאשר הבינו ,נשארו
פעורי הפה:
"איך קרה שטעינו כל-כך?" אמרו זה לזה וביטלו מייד את הסעיף השני של התקנה.
מיד נמצא סַ פָר חדש ,אריה צעיר ונמרץ בשם רֹוי ,והשלווה חזרה לשְרֹות ב'כפר המלכים'.
למרות גילו הצעיר ,רוי התגלה כספר מוכשר באופן מיוחד ,ואריות רבים שידעו לספר את עצמם ,העדיפו
להשתמש בשירותו .פעמים רבות היה מִסְ פָר הלקוחות שהמתינו בתור גדול בהרבה מיכולת השירות של רוי ,ואז
היה רוטן חרש לעצמו" :מה ,לא ניתן היה למצוא פתרון אחר לבעיה?"
לאחר מחשבה קצרה החליט רוי לחפש לו עוזר.

חידת רזיער:
למה התעוררה השאלה הזהה ,הנוגעת לתספורתו האישית ,בפי כל מועמד לתפקיד ספר האריות,
וכיצד אפשר היה לפתור את הבעיה בצורה שונה?

בסיפור "אריה הספר" מתואר פרדוקס הידוע בשם 'פרדוקס קבוצת הקבוצות' שצוין בשנת  1903על ידי
המדען והפילוסוף האנגלי המפורסם ברטראנד ראסל .על מנת שהפרדוקס 'קבוצת הקבוצות' יהיה נגיש ומובן
לכולם ,ראסל הציג אותו בצורה 'הלא-מתמטית' הבאה:
נתאר לעצמינו שמועצת כפר כלשהו מגדירה את תפקידו של ספר הכפר בצורה הבאה:
הספר חייב לגלח את כל גברי הכפר אשר אינם מתגלחים בעצמם ,ורק אותם.
האם הספר מתגלח בעצמו או לא?
הקורא יכול למצוא את פתרונה המלא של חידת רזיער בסקירה ההיסטורית של הבעיה שבחלקו השני של
הספר.
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(" )2תעלומת החתול המלומד"
הטיול המרתק בשביל האגדתי מתחיל מהפגישה המופלאה של
וק ִלי ,תאומים בני  12אשר גרים באחד המושבים בדרום
אֶ ִלי ֶ
הארץ ,עם החתול המלומד שמדבר עברית ,ולא סתם עברית אלא
עברית צחה! במהרה מתברר שהחתול המלומד שהגיע לישראל
לחופשה בת שבוע מארץ מסתורית בשם "קשת-ים" הוא הגיבור
האגדי של המשורר הרוסי הדגול אלכסנדר פושקין .בשבוע זה
עוברים הילדים חוויה ייחודית ובלתי נשכחת הקובעת במידה רבה
את עתידם.
בתחילה מספר החתול לתאומים על קשת-ים ,הארץ שלו שהיא
העולם הדמיוני הקסום המקביל לעולמנו ,ועל היצורים המיוחדים
המפליאים שמתגוררים בארץ זו .הילדים מתעניינים כיצד החתול
המלומד (הם נותנים לו שם "למדא") ,שהיה פעם בן אדם ,הפך
לחתול והתגלם דווקא שם.
בהמשך ,השיחות של החתול עם הילדים נוגעות בתחומים שונים
של הידע הכללי :היסטוריה ,תנ"ך ,גאוגרפיה ,שירה ,פולקלור ו...
מתמטיקה.
למה דווקא מתמטיקה? מכוון שעל פי תנאי הכישוף ,כדי לחזור לדמות אנוש ,החתול שרכש כבר ידע רב-
תחומי חייב כעת ללמוד את המדע הקשה ביותר – המתמטיקה ,אחרת ,תוקפו של הכישוף בן  400שנים לא
יפוג לנצח .החתול מציג לפני הילדים בעיות מתמטיות שקיבל מהמורה שלו בקשת-ים ושלושתם ביחד
ועפרון.
נייר
ללא
הכול
ּוט ִעיָּה,
ְ
נְ ִסיָּה
של
בשיטה
פתרונן
דרכי
מחפשים
וק ִלי מתוודעים לעולם נוסף – העולם האינסופי של המספרים .מתברר שבו
כמו כן ,בשיחות עם החתול ,אֶ ִלי ֶ
חיים יצורים רב-גוניים ,כמו מספרים מושלמים ,מספרים שופעים וחסרים ,מספרים-ידידים או נאהבים.
הילדים היו כל כך מוקסמים מהמפגשים היום-יומיים (לפעמים פעמיים ביום) עם החתול המלומד ,שלא שמו
לב שעבר שבוע והגיע מועד הפרידה .בעיניים דומ עות הם נפרדים מחברם החדש ,והוא מבטיח להם שיחזור
והם ייפגשו בעתיד.
החתול המלומד קיים את הבטחתו .לאחר לימוד מוצלח של המתמטיקה שנמשך עשרים שנה ,הוא חזר
לעולמם של בני אנוש בשם בזיליוס קוטיקוס ,ותוך שנתיים הפך למומחה בין-לאומי בתחום של פולקלור
אומות העולם .אחת היצירות הראשונות שלו היא ספר הסברים לשיר של פושקין "על קשת-ים".
ספר זה הוכנס לתוך הספר המקורי כחלק ממנו .הפירושים לכל שורות השיר וההסברים לכל דמות שבשיר
מלווים באגדות שרקם החתול המלומד וסיפר אותן לפושקין בזמן ביקורו של המשורר בארץ קשת-ים .כמו כן,
בספרו של בזיליוס קוטיקוס נמצאות חידות מתמטיות (איך לא?) שאותן הוא חיבר בהיותו חתול ,וגיבורי
החידות הם דמויות של השיר .הקורא מוזמן לפתור אותן ללא נייר ועפרון ,לפני שהוא מציץ בתשובות
ובפתרונות המלאים המובאים בסוף הספר.
הספר הוקדש לזכרה של רנה ליטוין ,שתרגומה הנפלא לשיר "על קשת-ים" מאת אלכסנדר פושקין שימש
השראה בכתיבת ספר זה.
אביא כאן שני סיפורים מתוך הספר.

7

יום חמישי לפני הצהריים

פעולות הצלה של חישאטים (ראשי התיבות של 'חיות משלושת איתני הטבע')
סיפור שני :מנהרה מתחת להר השלג
משפחה אחת של כלבי ים חיה על חופו של אוקיינוס הקרח .שם גם נולדו הגורים שלהם .כידוע ,אחרי
לידה כלבי ים רק יונקים וכעבור שבועות מספר הם כבר מוכנים לאכילת דגים .לשם זה המשפחה עם
הצאצאים יוצאת לשדות הקרח ,שם הם מוצאים סדקים בקרח וצוללים במי האוקיינוס .שם ,מתחת
לקרח ,נמצאים דגים רבים .אחרי ארוחה דשנה כלבי הים חוזרים לחוף .כעת הם יכולים להתקיים על
החוף די הרבה זמן :שכבת שומן תת-עורית מונעת מהם לחוש ברעב .נוסף על כך ,הם "מנשנשים"
סרטנים קטנים שנמצאים בשפע על החוף.
קרה פעם שבדרכה חזרה משדות הקרח לחוף הים נקלעה משפחת כלבי ים לסערת שלגים כבדה .גל ענק
של שלג כיסה את כל בני המשפחה .תוך מספר שניות הם מצאו את עצמם קבורים תחת הר גדול של שלג.
כדי להציל אותם היה צריך לחפור מנהרה ארוכה בתוך ההר שנוצר .כשהסערה נרגעה ,שלח טוביקוס
(קוסם טוב) שני חישאטים לבצע את המשימה .הם הגיעו למקום ובמשך רבע שעה חפרו מנהרה באורך של
מחצית המרחק עד למקום שבו ישבו כלבי הים .באותו הזמן טוביקוס ,רכוב על הענן ,הבחין בסערה
חדשה מתקרבת .הוא חישב שבעוד  5דקות היא תתקוף שוב את המקום .טוביקוס שלח מיד עוד כמה
חישאטים – בדיוק כמה שצריך כדי לסיים את חפירת המנהרה בתוך  5דקות.

כמה חישאטים נוספים שלח טוביקוס,
בתנאי שלכל חישאט יש אותו כושר חפירה?
הייתה שתיקה.
"אין לי מושג כיצד לגשת לפתרון ",אמרה קלי" ,אני רק הבנתי שהם צריכים לחפור חצי מנהרה בתוך 5
דקות".
"נחשוב יחד ",אמר החתול" ,אני יכול להתחיל .אם שני חישאטים חפרו חצי מן המנהרה בתוך רבע שעה,
אז חישאט אחד יכול לחפור חצי מנהרה תוך חצי שעה."...
"וחישאט אחד יכול לחפור את כל המנהרה תוך שעה אחת!" התערב אלי בדברי החתול.
"אם כך ,מצאנו כושר חפירה של חישאט אחד ,וזהו הספק העבודה!" פסק החתול.
"הספק עבודה – מה זה?" שאלה קלי.
"הספק עבודה הוא כמות העבודה שפועל אחד מבצע ביחידת זמן אחת ",הסביר החתול.
"אה ...זה כמו מהירות העבודה "...הרהרה קלי בקול.
"אפשר להבין גם כך ,קלי ,ולהמשך הפתרון עלינו לחזור למשפט שאמרתי קודם :חישאט אחד יכול
לחפור חצי מנהרה בתוך חצי שעה ,כלומר בתוך  30דקות".
"תודה על ההכוונה ,למדא ,עכשיו אני יודע איך להמשיך ",חיוך רחב עלה על פניו של אלי" ,אם חישאט
אחד יכול לחפור חצי מנהרה בתוך  30דקות ,אז כדי לעשות זאת בתוך  5דקות ,כלומר פי שישה מהר
יותר ,אנו זקוקים לשישה חישאטים .שניים כבר עובדים וטוביקוס צריך לשלוח עוד ארבעה".
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"הסברת מצוין אלי ",אמר החתול" ,הבנת ,קלי?"
"הבנתי את הכול .מצאנו את הפתרון!"
"אכן כך .עם זאת ,הייתי רוצה להראות לכם דרך קצת שונה לפתרון ",העיר החתול" .אם שני חישאטים
חופרים חצי מנהרה בתוך רבע שעה ,אז לביצוע של אותה עבודה בתוך  5דקות ,כלומר פי שלושה יותר
מהר ,יש צורך במספר גדול פי שלושה של חישאטים ,זאת אומרת ,בשישה או בארבעה נוספים".
החתול המלומד קיבל מהתאומים מחיאות כפיים סוערות.
"קצר ולעניין .יפה ,למדא!" שיבח אלי.
"כל כך פשוט וברור ",הצטרפה קלי לאחיה.
"תודה ,יקיריי .העיקר ,ראינו שלאותו פתרון ניתן להגיע בדרכים שונות ,לפעמים דומות ולפעמים שונות
לחלוטין .טוביקוס לימד אותי שכאשר מתמודדים עם בעיה יש לחפש את הדרך הברורה ביותר והקצרה
ביותר לפתרונה .ועכשיו הגיע הזמן לעשות הפסקהִ .חזרו אחרי הצהריים".

סיפור שלישי (מתוך ספרו של בזיליוס קוטיקוס)  ..." :שַׁ רשֶׁ ֶׁרת פָּ ז עַׁ ל ֲענָּפָּ יו "...
כבר בימ י קדם הבחינו בני אדם בסגולותיו של זהב והפכו אותו לאמצעי תשלום ולסמל של עושר .בין
קישוטי זהב מגוונים היו שרשראות .אם שרשרת ברזל שימשה לקישור ולכבילה וסימלה שיעבוד ועבדות,
שרשרת זהב שימשה לקישוט והייתה אות למעמד חברתי גבוה של נושאה ולכבוד המגיע לו .אצל העמים
הסלאביים נחשב עץ האלון לסמל של אצילות ,חוזק וחוכמה .הם סגדו לו ,ומתוך הערצה עיטרו אותו
בקישוטים יפים ויקרים ,ביניהם שרשראות זהב .על שרשרת הזהב שעל האלון בקשת-ים אספר בסיפורי
הבא.

שרשרת פז וסודו של שלדי בן-האלמוות
האלון בקשת-ים מקושט בשרשרת פז – זהב טהור ,המתפתלת משורשיו
אל פסגתו ,מלפפת את גזעו ונשענת על ענפיו .מי תלה אותה? מספרים
על ִשלְ דַ י בן-האלמוות ,הקוסם המרושע והחמדן ,שהצליח לתפוס את
המוות שלו והחביאו בתיבה מולחמת .אם מישהו יפתח את התיבה
וישחרר את המוות ,ימצא המוות את ִשלְ דַ י וימית אותו .כדי שזה לא
יקרה טמן ִשלְ דַ י בן-האלמוות את התיבה בצמרת האלון ,הידק אותה
בשרשרת זהב ,ואת השרשרת כרך סביב גזעו והידק אותה לענפיו .הוא
כישף אותה כדי שתהפוך לחזקה כמו ברזל ותוכל לכבול אדם .אם מישהו זר יעיז לדרוך על השרשרת כדי
לטפס על העץ ,השרשרת מיד תתנתק מהעץ ,תשמיע צליל מיוחד ,תתגלגל סביב הפורץ ותקשור אותו.
המסכן הכבול לא יוכל לזוז עד ש ִשלְ דַ י בן-האלמוות יגיע בריצה ויתפוס אותו .לאדם אחד נודע ששלדי בן-
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האלמוות מסתיר תיבה בצמרת העץ ,ויום אחד החליט לפרוץ אותה .רק התחיל לטפס על העץ ,ומיד
התנתקה השרשרת מן העץ והחלה להיכרך סביבו .הפורץ לא איבד את עשתונותיו ,החל להסתובב לכיוון
הנגדי ,אבל לא הספיק להשתחרר ולברוח לפני ששלדי בן-האלמוות הגיע ותפס אותו.

חידה
מחצית השרשרת כבלה את רגליו של הפורץ ומחצית ממה שנותר קשרה את ידיו.
עד בואו של ִשלְ דַ י בן-האלמוות הצליח הפורץ להשתחרר ממחצית השרשרת שהייתה עליו.

איזה חלק מהשרשרת מצא ִשלְדַ י בן-האלמוות על הפורץ?
הקורא מוזמן לעיין בפתרון מפורט של החידה בסוף של הספר.

(" )3הפרה האדומה וסוד עץ התפוח"
בספרות העברית קיימת מסורת ארוכה של תרגום ,עיבוד ואימוץ אגדות עַ ם רוסיות .בימינו מסורת זו
מתבטא ת בפעילותו של סופר הילדים שלמה אַ בָּ ס ,שמציג עיבוד של אגדות עם שונות ,ביניהן אגדות עַ ם
רוסיות שנכנסו לתרבות העברית המודרנית והשתרשו בה .פעילותו החשובה של אבס שימשה עבורנו
השראה ועידוד לכתיבת ספר זה.
הספר מיועד לקוראים מכל הגילאים – לילדי הגן ,לתלמידי בית הספר היסודי ,להורים ולמחנכים וכן
למבוגרים עולים חדשים.
בספר שלוש מעשיות .המעשייה הראשונה" ,הַ פָּ ָּרה הָּ אֲ דֻ ָּמה וְסֹוד עֵ ץ הַ ַתפּוחַ " ,המספרת על חברונת-
'קה" (בתרגום אלה
רֹושצְ ָּ
'קה-חַ ְב ֶ
רֹושצְ ָּ
"ק ֶ
קטנטונת ועל פרה אדומה ,היא עיבוד לאגדת עַ ם רוסית בשם ְ
שמוקלר ומימי ברקוביץ') .אחריה מובא סיפור מקורי על עץ התפוח הקסום.
אֹותיו ֶשל ְל ִביבֹון-כַּדּורֹון" ,מבוססת על אגדת עַ ם רוסית בשם "קֹולֹובֹוק",
המעשייה השנייה" ,הַ ְרפַ ְת ָּק ָּ
ועלילתה רחבה יותר .המוטיבים של אגדה זו ,בעיבודה של תלמה אליגון-רוז ,מופיעים בסיפור "הלביבה
שהתגלגלה" (גיא ;1991 ,כנרת )2011 ,וכן בעיבוד של שלמה אבס" ,הסופגנייה המתוקה" (מודן.)1998 ,
"מ ְשפַ חַ ת עֵ זֶר וְעּוגַת הַ ֶגזֶר" ,מהווה עיבוד והמשך מקורי לאגדה "אליעזר והגזר"
המעשייה השלישיתִ ,
מאת לוין קיפניס (שמואל זימזון.)1964 ,
כל המעשיות מתובלות בטעמים מתמטיים :המעשייה הראשונה – במשמעות הכמותית של תשעת
המספרים השלמים הראשונים בעשרת הראשונה וערכם הנומרולוגי ,המעשייה השנייה – בפעולות חשבון
במספרים מהעשרת הראשונה ,והמעשייה השלישית – בחלוקת השלם ובמושג האינסוף .יש הטוענים כי
מושג האינסוף מופשט מדי בשביל ילדים קטנים ,אך אנו מסתמכות על הדעה הנתמכת במחקרים ובניסויים,
שלפיה ילדים קטנים דווקא מסוגלים לקלוט היטב מושגים מופשטים עוד לפני שהם רוכשים מיומנויות מנייה
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וחשבון .שילוב המוטיבים המתמטיים בסיפורים נועד לפתח חשיבה מתמטית של ילדי גן חובה ושל תלמידי
כיתות א'–ב'.
בספר קיים פן חינוכי נוסף .נכון שבאגדות מתרחשים אירועים שלא היו ולא נבראו ,אך מתוארים בהן גם
דברים מציאותיים רבים ,שחשוב להכירם בחיי היומיום .לכל מעשייה מסופח סעיף הערות ,שיש בו הסברים
על דברים הנזכרים במעשייה.
אביא כאן שני סיפורים מתוך הספר.

אֹותיו ֶׁשל ְל ִביבֹון-כַּדּורֹון" )
הֲ צָּ צָּ ה ל ְמעָּ ַׁרת זְ ֵאבים (מתוך "הַ ְרפַ ְת ָק ָ
ַאחֲ ֵרי הַ הֲ פּוגָה הַ ְקצָ ָרה חָ זַר לְבִ יבֹון-כַּדּורֹון ל ְִה ְת ַג ְלגֵל בַ ְשבִ ילַ .כעֲבֹור זְ מַ ן-מָ ה ִה ְת ִחיל הַ ְשבִ יל
ל ְִה ְתעַ ֵקם ּובְ ַאחַ ד הַ פִ ּתּולִים ָר ָאה לְבִ יבֹוןַ -כּדּורֹון ,ל ֹא ָרחֹוק מֵ הַ ְשבִ יל ,בַ כְ נִיסָ ה ל ְִסבַ ְך הַ יַעַ ר ,פ ֶַּתח שֶּ ל
ְמעָ ָרה ,שֶּ ֵאלֶּיהָ הֹובִ יל ְשבִ יל צַ ר ְמאֹד .לְבִ יבֹון-כַּדּורֹון הָ יָה סַ ְק ָרן לָדַ עַ ת ִמי ִמ ְס ַּת ֵּתר שָ ם .הּוא י ַָרד
אשיִ ,ה ְת ַג ְלגֵל ְל ֶּפ ַתח הַ ְמעָ ָרה וְ הֵ צִ יץ פְ נִימָ ה.
בְ שֶּ ֶּקט מֵ הַ ְשבִ יל הָ ָר ִ
גּורי זְ ֵאבִ ים ְקטַ נִים .אּולַי זֶּה הָ יָה בֵ יתֹו שֶּ ל אֹותֹו
ַאף שֶּ בִ פְ נִים הָ יָה חָ שּוְך ,לְבִ יבֹון-כַּדּורֹון ִהבְ ִחין בְ ֵ
זְ ֵאב שֶּ ִממֶּ נּו בָ ַרח לִפְ נֵי זְ מַ ן-מָ ה.
"הַ זְ ֵאב ל ֹא ִה ְספִ יק עֹוד לְהַ גִ יעַ הַ בַ י ְָתהָ ,אז ֵאיפֹה הַ זְ ֵאבָ ה?" חָ שַ ב לְבִ יבֹון-כַּדּורֹון.
גּורי זְ ֵאבִ ים ְקטַ נִיםִ .אם ִאמָ א-זְ ֵאבָ ה שָ ם ,בְ תֹוְך
הּוא הֶּ ְחלִיט לְהָ צִ יץ שּוב .עַ ד ָאז מֵ עֹולָם ל ֹא ָר ָאה ֵ
הַ ְמעָ ָרה ,וְ ִת ְרצֶּ ה ל ְִתקֹף אֹותֹו – הּוא יִבְ ַרח כְ פִ י שֶּ בָ ַרח מֵ הַ זְ ֵאב .לְבִ יבֹון-כַּדּורֹון הֵ צִ יץ פְ נִימָ ה בַ פַעַ ם
הַ ְש ִניָה ,עֵ ינָיו כְ בָ ר ִה ְת ַרגְ לּו ַלחֹשֶּ ְך ,וְ הּוא סָ ַקר ֶּאת כָל הַ ְמעָ ָרה .הּוא ָר ָאה שָ לֹוש ְקבּוצֹות שֶּ ל גּו ִרים,
גּורים ,וְ הַ זְ ֵאבָ ה ל ֹא הָ י ְָתה שָ ם.
בְ כָל ְקבּוצָ ה הָ יּו ְשנֵי ִ
גּורים בַ ְמעָ ָרה?" חָ שַ ב לְבִ יבֹון-כַּדּורֹון" ,ל ֹא ִה ְספ ְַק ִּתי ל ְִספֹר ,אּולַי ֶּא ְס ַּתכֵל עֹוד פַעַ ם
" ָאז כַמָ ה ִ
ַאחַ תַ ,אחֲ רֹונָה".
גּורים ִשנּו ֶּאת ְמקֹומָ ם .עַ כְ שָ ו הֵ ם י ְָשבּו בִ ְש ֵּתי ְקבּוצֹות ,בְ כָל
אּורה וְ ָר ָאה שֶּ הַ ִ
הּוא הֵ צִ יץ לְתֹוְך הַ ְמ ָ
גּוריםּ ,ופִ ְתאֹום שָ מַ ע ִר ְשרּוש
גּורים .ל ֹא ִה ְספִ יק לְבִ יבֹון-כַּדּורֹון לְחַ שֵ ב ֶּאת ִמ ְספַר הַ ִ
ְקבּוצָ ה ְשלֹושָ ה ִ
שֶּ ל צְ עָ ִדים ִמ ְת ָק ְרבִ ים ל ְַמעָ ָרה .הַ ִאם זְ ֵאב אֹו זְ ֵאבָ ה ,זֶּה ל ֹא הָ יָה ְמשַ נֶּה ִללְבִ יבֹון-כַּדּורֹון – הּוא בָ ַרח
עַ ל נַפְ שֹו בְ גִ לְגּולִים ְמ ִה ִירים.
גּורים שֶּ ָר ָאה בַ פַעַ ם הָ ִראשֹונָהְ :ש ַּתיִם וְ עֹוד
ַאחֲ ֵרי שֶּ ִה ְתאֹושֵ ש מֵ הַ בְ ִריחָ ה הּוא ִחשֵ ב ֶּאת ִמ ְספַר הַ ִ
גּורים
ְש ַּתיִם הֵ ם ַא ְרבַ עַ ,א ְרבַ ע וְ עֹוד ְש ַּתיִם הֵ ם שֵ ש .הָ יָה נ ְִדמֶּ ה לֹו שֶּ בַ פַעַ ם הַ ְש ִניָה הָ יּו בַ ְמעָ ָרה פָחֹות ִ
מֵ אֲ שֶּ ר בַ פַעַ ם הָ ִראשֹונָה ,כִ י הֵ ם י ְָשבּו ַרק בִ ְש ֵּתי ְקבּוצֹות .אֲ בָ ל כְ שֶּ ִחשֵ ב שָ לֹוש וְ עֹוד שָ לֹוש יָצָ א שּוב
גּורים – הֵ ם ַרק י ְָשבּו בָ א ָפנִים
שֵ שָ .אז הֵ בִ ין לְבִ יבֹון-כַּדּורֹון שֶּ בִ ְש ֵּתי הַ פְ עָ ִמים הּוא ָר ָאה אֹותֹו ִמ ְספַר ִ
שֹונִים!
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ירה חֹוז ֶֶּּרת בְ קֹול ָרם ,הַ פַעַ ם עַ ד
אשי ּתֹוְך ְספִ ָ
בְ שַ ְלוַת ֶּנפֶּש ִה ְמ ִשיְך ל ְִה ְת ַקּדֵ ם בְ גִ לְגּולִים בַ ְשבִ יל הָ ָר ִ
חָ מֵ שַ " :אחַ תְ ,ש ַּתיִם ,שָ לֹושַ ,א ְרבַ ע ,חָ מֵ ש – ָק ִדימָ ה! ַאחַ תְ ,ש ַּתיִם ,שָ לֹושַ ,א ְרבַ ע ,חָ מֵ ש – מַ הֵ ר!"...

חֲ ל ַֻׁקת

עּוגַׁת הַׁ ֶׁג ֶׁזר (מתוך " ִמ ְשפַ חַ ת עֵ זֶׁר וְעּוגַת הַ גֶׁ זֶׁר" )

ּוטעִ ימָ ה שֶּ בַ ְטעִ ימֹות .הָ ֵריחַ הַ ְמ ַת ְק ַּתק
בָ עֶּ ֶּרב הֵ כִ ינָה סַ בְ ָּתא אֱ לִישֶּ בַ ע עּוגַת ֶּגזֶּר– עּוגָה גְ דֹולָה שֶּ בַ גְ דֹולֹות ְ
שֶּ ל הָ עּוגָה ִמלֵא ֶּאת כָל הַ בַ יִת.
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אֹור ִחיםְ .סבִ יב הַ שֻ לְחָ ן הָ עָ ְמדּו ִששָ ה כִ ְסאֹות
עּוגַת הַ ֶּגזֶּר הֻ נְחָ ה בְ מֶּ ְרכָזֹו שֶּ ל הַ שֻ לְחָ ן הֶּ עָ גֹל בַ חֲ דַ ר הָ ְ
יֹותר בְ ָגבְ הָ ם מֵ אֲ נ ִָשים,
וְ דַ י ֵָרי הַ בַ יִת ִה ְתי ְַשבּו ֲעלֵיהֶּ ם ,כָל ֶּאחָ ד עַ ל כִ ְסאֹוִ .מכֵיוָן שֶּ בַ ֲעלֵי חַ יִים נְמּוכִ ים ֵ
ַרק ר ֹאשֹו שֶּ ל גַבִ י הַ כְ לַבְ ָלב וְ ַרק מַ חֲ צִ ית ר ֹאשָ ּה שֶּ ל ִמיצִ י הַ חֲ תּולָה נ ְִראּו ְליַד הַ שֻ לְחָ ן ,וְ זִ יזִ י הָ עַ כְ בָ ֹרנֶּת
ל ֹא נ ְִראֲ ָתה כְ לָל.
אֹותן לַצַ לָחֹות:
ירה ָ
סַ בְ ָּתא אֱ לִישֶּ בַ ע פ ְָרסָ ה ֶּאת הָ עּוגָה לַחֲ מֵ ש מָ נֹות שָ וֹות וְ הֶּ עֱבִ ָ
מָ נָה ִראשֹונָה לְסַ בָ א אֱ לִיעֶּ זֶּר,
מָ נָה ְש ִניָה לְסַ בְ ָּתא אֱ לִישֶּ בַ ע,
ִישית ַלנֶּכְ דָ ה אֲ בִ י ַגיִל,
מָ נָה ְשל ִ
מָ נָה ְרבִ יעִ ית ְלגַבִ י הַ כְ לַבְ לָב,
ישית ל ְִמיצִ י הַ חֲ תּולָה,
מָ נָה חֲ ִמ ִ
אֹותּה ְליַד הַ שֻ לְחָ ן.
וְ ֶּאת הָ עַ כְ בָ ֹרנֶּת שָ כְ חָ ה ,כִ י הֲ ֵרי ל ֹא ָראֲ ָתה ָ
יקה סַ בְ ָּתא אֱ לִישֶּ בַ ע לְהַ עֲבִ יר ֶּאת הַ מָ נֹות ל ְַמיֹעָ ִדיםָ ,קפְ צָ ה זִ יזִ י הָ עַ כְ בָ ֹרנֶּת עַ ל
עֹוד לִפְ נֵי שֶּ ִה ְספִ ָ
הַ שֻ לְחָ ן וְ צִ יְצָ ה:
"ּומָ ה ִא ִּתי? זֶּה ל ֹא הֹוגֵן!"
כָל הַ ּדַ י ִָרים ִה ְרגִ ישּו ְמבּוכָה גְ דֹולָה ,הֲ ֵרי ַרק בִ זְ כּות הָ עַ כְ בָ ֹרנֶּת ִהצְ לִיחּו בְ סֹופֹו שֶּ ל ּדָ בָ ר לְהֹוצִ יא ֶּאת
הַ ֶּגזֶּר מֵ הָ אֲ דָ מָ ה.
אֹותְך .עַ כְ שָ ו כָל ֶּאחָ ד מֵ ִא ָּתנּו י ִֵּתן לְָך בְ ִדיּוק
"סל ְִחי לָנּו ,זִ יזִ י הַ י ְָק ָרה ,שֶּ שָ כ ְַחנּו ָ
ָאמַ ר סַ בָ א אֱ לִיעֶּ זֶּרִ :
מַ חֲ צִ ית מֵ הַ מָ נָה שֶּ לֹו".
סַ בָ א חָ ַתְך כָל ַאחַ ת מֵ חֲ מֵ ש הַ פְ רּוסֹות שֶּ עַ ל הַ צַ לָחֹות ל ְִשנֵי חֲ ל ִָקים שָ וִ ים .כְָך חֻ ל ְָקה הָ עּוגָה ַלעֲשָ ָרה
חֲ ל ִָקים שָ וִ ים – לְעֶּ שֶּ ר ע ֲִש ִיריֹותְ ,ש ֵּתי ע ֲִש ִיריֹות מֵ הָ עּו ָגה עַ ל כָל צַ לַחַ ת.
אֹותּה לִפְ נֵי זִ יזִ י
ָ
ל ַָקח סַ בָ א אֱ לִיעֶּ זֶּר פְ רּוסָ ה ַאחַ ת ִמכָל צַ לַחַ ת ,הֶּ עֱבִ יר לְצַ לַחַ ת נֹוסֶּ פֶּת וְ ִהנִיחַ
הָ עַ כְ בָ ֹרנֶּת .הָ יּו שָ ם בְ ִדיּוק חֲ מֵ ש פְ רּוסֹות שָ וֹות ,כָל ַאחַ ת – ע ֲִש ִירית הָ עּוגָה.
כְָך יָצָ א שֶּ זִ יזִ י ִקבְ לָה ֶּאת מַ חֲ צִ ית הָ עּוגָה!
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