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פנטזיה ומתמטיקה  -קשר עתיק יומין
קלרה זיסקין

אלה שמוקלר

נושא הקשר בין ספרות לבין מתמטיקה הוצג בעבר (זיסקין ,שמוקלר & מובשוביץ-הדר.)Shmukler & Ziskin, 2014) ,)2006 ,
במאמר הנוכחי נתייחס ליצירות ספרותיות שהן אגדות ,מיתוסים ,סיפורים בדיוניים ,הכוללים רכיבים מתמטיים ומכוונים
להשגתן של מטרות מתמטיות ,כמו פופולריזציה של המתמטיקה ,חינוך מתמטי ,השכלה מתמטית ופיתוח של חשיבה
מתמטית.
כאשר דמיון ספרותי ומתמטיקה נפגשים ,הם נכנסים ליחסי ברית או יחסי שירות הדדיים .מיחסים אלה יכולים להיוולד
בעיות מתמטיות או/ו יצירות ספרותיות מיוחדות .במאמר מתוארים מצבים כאלה מהעת העתיקה ועד ימינו.
גוף המאמר מחולק לשישה סעיפים ומלווה בדברי סיכום ,ברשימת היוצרים המופיעים במאמר ,וברשימת המקורות .טקסטים
נבחרים מחלק המקורות אלה מסופחים לסעיפים או מצוטטים בתוכם.
אנו מודות לד"ר גילה רון על קריאת טקס המאמר בגרסתו הראשונית ועל ההמלצה המועילה להרחיב מידע על המקורות על
מנת לקרב את הקורא לנושא המאמר.
תודה מיוחדת לפרופ' נצה מובשוביץ-הדר על כניסתה לעומק לאותה הגרסה ושיפוטה הבונה .השתמשנו בהערותיה
והמלצותיה לפיתוח הגרסה המעודכנת הנוכחית של המאמר.
אם בגרסה זו ימצאו לקויים כלשהם ,האחריות עליהם היא של המחברות בלבד.

1
העת העתיקה :בעיית ארכימדס
מתמטיקה וספרות דמיונית הם שני תחומים עתיקי יומין .בעת העתיקה נכתבו גם יצירות ספרותיות שהמתמטיקה נמצאת
במרכזן ,אולם רק מעטות מהן שרדו .אחת היצירות האלו היא פואמה שהיא למעשה חידה מתמטית בת  44שורות הידועה
בשם "בעיית הבקר של אל השמש" אותה חיבר ארכימדס ( 212-287לפנה"ס) ,המתמטיקאי הדגול של הזמן העתיק ,אשר
בתגליותיו ובהמצאותיו הקדים את זמנו באלפי שנים (לוריה.(Dijksterhuis, 1987) , )2004 ,1945 ,
ארכימדס ,חי בעיר סירקוז ,סיציליה .באותה עת חי בעיר אלכסנדריה שבמצריים ,מתמטיקאי מפורסם נוסף ,בעל ידע
בתחומים רבים ,ושמו ארטוסתנס מקירנה ( 194-276לפנה"ס) .ארכימדס וארטוסתנס ניהלו ביניהם התכתבות שבמסגרתה
ארכימדס שלח לארטוסתנס את הפואמה שלו "בעיית הבקר של אל השמש".
לכל אחד משני אישים דגולים אלה היה ניסיון בעבודה עם מספרים גדולים .ארטוסתנס ,היה הראשון שחישב את רדיוסו של
כדור הארץ לאור התפישה של צורת הארץ ככדור ,אשר הופיעה לראשונה ביוון העתיקה במאה ה 6-לפנה"ס .ארכימדס היה
הראשון שבחיבורו המדעי "ספירת גרגרי חול" הגה את הרעיון שלא קיים מספר שיכול להיקרא "הגדול ביותר" .בחיבורו,
"המספרים הגדולים נוצרים כתוצאה מספירה של פריטים קטנים מאוד" ,ובפואמה שלו "בעיית הבקר של אל השמש" הם
נוצרים ככמויות של פריטים בעצמים גדולים מאוד .הפואמה נוצרה בעקבות יצירה ספרותית אחרת .המשורר היווני הומרוס
(המאה ה 8-לפנה"ס) מספר ביצירתו האפית "אודיסאה" ,על הליוס ,אל השמש ,ועל עדרי הבקר שלו .ארכימדס "העמיס" על
המיתוס היווני העתיק של הומרוס את הבעיה המתמטית ,שפתרונה מתמקד בפתרון מערכת משוואות ,הידועות בזמננו בשם:
משוואות דיאופנטיות (לוריה ,2004 ,1945 ,עמ' .(Dorrie, 1965) ,)101-102
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בפתיח לפואמה-חידה שלו כותב ארכימדס:
כמה שוורים יש לאל השמש,
תוכל למצוא ,איש נוכרי?
(חשוב ,מנה אותם ,אם חוכמת המנייה לא זרה לך).
בשדות הדשנים של סיציליה האי
רעו הם בארבעה עדרים.

בהמשך הפואמה מביא ארכימדס פרטים על כמויות וצורות של עדרי אל השמש ,ובסיומה הוא כותב:
אם תמצא אתה ,איש נוכרי ,בעזרת שכלך,
ותוכל לציין את המספר המדויק של שוורים בכל עדר,
לך-לך ,התגאה בהישגך,
ויהיה נחשב כי בחוכמה הזאת עלית על כולם.

ארכימדס ידע שפתרון הבעיה מצריך חישובים במספרים ענקיים בגודלם ,כפי שמתאים למידותיהם של עדרי אל השמש .לא
היה בכוחו לכנות אותם בשם מוכר של מספר כה גדול ובוודאי שלא היה יכול לרשום אותם ,כי ביוון העתיקה לא הייתה
קיימת עדיין שיטת הספירה העשרונית ,או שיטה נוחה אחרת ,ולא היו אמצעים טכניים לביצוע פעולות בין מספרים גדולים.
בעת החדשה בעיית ארכימדס חזרה והתפרסמה בשנת  1773על ידי גוטהולד אפרים לסינג ,מחזאי והוגה דעת גרמני.
דרך ארוכה עברה הבעיה המפורסמת על עדרי אל השמש .היא צמחה מתוך הפואמה של הומרוס במאה ה 8-לפנה"ס,
ארכימדס במאה ה 3-לפנה"ס השתמש במיתוס של הומרוס להצגה של בעיה מתמטית משלו .לא נדע לעולם כמה מוחות
אנושיים ניסו לפתור אותה במשך יותר מאלפיים שנה עד זמננו .רק בשנת  ,1965הודות לשימוש במחשבים חזקים ,מצאה
בעיית ארכימדס את פתרונה והתברר כי הוא מכיל מאות אלפים של ספרות.
יש לציין כי הערכה זו של מספר הספרות בפתרון בעיית ארכימדס הייתה ידועה למתמטיקאים כבר בסוף המאה ה ,19-אך עד
החצי השני של המאה ה 20-הצליחו למצוא רק עשרות אחדות מספרות אלה.
עד היום הפואמה המתמטית של ארכימדס על עדרי הבקר של אל השמש מוצאת את עצמה ,לא פעם ,בתור נושא למחקרים
ודיונים ).(Benson, 2014
בהמשך הדיון בפואמה של ארכימדס ,נציין שיש בה עוד דבר אתגרי ,בנוסף לחידה מתמטית ,דהיינו פנייה במילים 'איש נוכרי'
לאדם שארכימדס מציע לו לפתור את הבעיה .כך פונים לאיש זר ,לא מוכר .קשה להניח שארכימדס פנה כך לארטוסתנס .ידוע
ששני האישים הכירו זה את זה ,אף אם לא באופן אישי ,אז דרך התכתבותם ועבודתם המדעית .ניתן לשער כי ארכימדס פונה
בקריאת תיגר לכל אחד בדורו ובדורות הבאים אשר יהיה מוכן להתמודד עם הבעיה .ההיסטוריה הצדיקה את קריאת האתגר
של הגאון :כמאה דורות אחריו ,כשנוצרו את התנאים המתאימים ,קריאתו נענתה בחיוב ─ בעיית ארכימדס על עדרי אל
השמש נפתרה!
לפניהם ציור על כד מהמאה ה 6-לפנה"ס ,שהתגלה בחפירות ארכיאולוגיות במרכז איטליה,
בעיר עתיקה  .Cerveteriהכד נמצא במוזיאון לובר בפריס תחת השם " The cattle of the
."Sun
יש להבין שהאומן העתיק תיאר על הכד את הקטע מתוך המיתוס המפורסם של הומרוס
מהמאה ה 8-לפנה"ס על עדרי בקר של הליוס ,אל השמש ,הרועים בשדות של האי "המשולש",
שהוא האי סיציליה.
ארכימדס ,ללא ספק ,התרשם מהמיתוס העתיק והחליט לכתוב פואמה משלו ו"להטעין"
אותה בבעיה מתמטית .כך נולדה הבעיה המפורסמת של ארכימדס ,שעד היום לא נותנת מנוח לקהילה המתמטית.

-3-

להלן טקסט שלם של הפואמה "החידה של ארכימדס" בעברית (התרגום מאנגלית 1של קלרה זיסקין).

על עדרי הבקר של אל השמש
מאת ארכימדס מסירקוז ( 212-287לפנה"ס)

אם אתה ,חרוץ וחכם ,איש נוכרי,
חשב נא את מספר הבקר של אל השמש,
זה שפעם ,לפני שנים רבות ,רעו בשדות
של האי טרינציה שבסיציליה,
המחולקים לארבעה עדרים בצבעים שונים,
אחד לבן חלבי ,אחר שחור מבריק,
שלישי אדמוני והאחרון מנוקד.
בכל עדר בקר ,מספרם עצום
בהתאם ליחסים הבאים:
תבין ,איש נוכרי ,מספר השוורים הלבנים
שווה לחצי ועוד שליש של השחורים
ביחד עם כל האדמוניים,
אך השחורים שווים לרבע
של המנוקדים ועוד חמישית ,ביחד ,שוב,
עם כל האדמוניים .בנוסף הבחן
שהשוורים שנשארו ,המנוקדים ,שווים
לשישית של לבנים ושביעית,
ביחד עם כל האדמוניים.
ואלה הם היחסים של הפרות:
הלבנות שוות במדויק לשליש
ורבע של כל העדר השחורים;
אך השחורות שוות לרבע
של כל המנוקדים יחד עם חמישית,
כאשר כולם ,כולל שוורים ,הולכים למרעה יחדיו.
כעת המנוקדות שבין ארבעה הצבעים שוות במספר
לחמישית והשישית של כל עדר האדמוניים.
לבסוף האדמוניות הן במספר השווה
לשישית ולשביעית של כל עדר הלבנים.
אם תוכל למנות במדויק ,איש נוכרי ,את מספר
הבקר של אל השמש ,להציג בנפרד את מספר
השוורים השבעים ועוד את מספר הפרות,
בהתאם לכל צבע ,לא תהיה אתה מוזכר
בתור הלא מיומן או בור המספרים ,אך עדיין
לא תהיה נמנה בין החכמים.
1

https://www.math.nyu.edu/~crorres/Archimedes/Cattle/Statement.html
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אך בוא ,תבין גם את כל התנאים
המתייחסים לבקר של אל השמש .כאשר השוורים הלבנים
יתמזגו במספרם עם השחורים ,הם יהיו איתנים,
שווים בעומק וברוחב ,ושדות של טרינציה
ישתרעו רחוק לכל הכיוונים ,ויתמלאו בשפע.
ושוב ,כאשר השוורים האדמוניים והמנוקדים
יתקבצו לעדר אחד הם יהפכו להמון כזה
שמספרם ,החל מאחד ,יגדל לאט גבוה וגבוה
עד שימלאו את הצורה המשולשת ,ולא יהיה בה
צורך בשוורים בצבעים אחרים.
אם אתה בעל כישרון ,איש נוכרי ,תמצא את כל המספרים הללו,
לקט אותם במוחך ,בשמירה על כל היחסים,
אז תצא אתה הוכתר בתהילה ותהיה ידוע בתור מישהו
שמעורך בכבוד בסוג זה של החוכמה.
הקורא יכול להבחין שלבעיית ארכימדס שני חלקים .החלק הראשון מתייחס למספרם של השוורים והפרות בכל אחד
מארבעה העדרים .בחלקו השני מדובר על שתי צורות גיאומטריות שניתן ליצור על ידי איחוד של שוורים משני צבעים שונים.
נתרגם את תנאי הבעיה הטמונה בפואמה לשפה מתמטית .לשם כך ,נסמן באמצעות אותיות לטיניות גדולות את מספר
השוורים ובאותיות קטנות (כתב יד) יווניות ─ מספר הפרות על פי הצבעים:
 Aו –  -לבן;  Bו –  -שחור;  Cו –  -מנוקד;  Dו –  -אדמוני.
הקשרים בחלקה הראשון של הבעיה מתוארים על ידי מערכת של שבע משוואות ליניאריות עם שמונה נעלמים שהם מספרים
טבעיים:
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החלק השני של הפואמה מכיל נתונים נוספים :מספר השוורים הלבנים יחד עם השחורים מהווים מספר ריבועי ,ומספרם של
המנוקדים עם האדמוניים ─ מספר משולש.
שתי המשוואות הנוספות ,הלא ליניאריות ,הן:

A  B  M2

8

CD

9

N  N  1
2

N  N  1
 Mו N-הם שני נעלמים נוספים טבעיים ,כאשר  M 2הוא מספר ריבועי ו-
2

הוא מספר משולש .החקירה וההתרה

של מערכת המשוואות ) (1)-(9עם עשרה נעלמים טבעיים מביאות את בעיית ארכימדס לפתרונה.
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2
העת העתיקה-החדשה :בעיית דידו
המיתוס הנוסף של העת העתיקה אליו מתקשרת בעיה מתמטית מפורסמת ,הוא המיתוס על הקמתה של העיר קרתגו על ידי
הנסיכה הפניקית דידו במאה התשיעית לפנה"ס .מיתוס זה משתקף בפואמה "איניאידה" מאת המשורר הרומי פובליוס
וירגיליוס מארו (המאה הראשונה לפנה"ס) .תולדותיה של בעיית דידו רוויות בגרסאות שונות ,בשמות המתמטיקאים שחקרו
בהן ,וחקירות אלה משתרעות על פני תקופות ארוכות .נספח לסעיף זה את הסקירה ההיסטורית של בעיית דידו עם הרקע
המיתולוגי שלה הלקוחה מהספר "הסיפורים המפליאים של יער הקסם ו ...הבעיות המפורסמות של המתמטיקה" (זיסקין &
שור.)2014 ,2010 ,

בעיית הנסיכה דידו
האיזֹופ ִֶּרימֶּ ְט ִרית' .2בבעיה זו מחפשים צורה
אחת הבעיות העתיקות ביותר במתמטיקה היא הבעיה הידועה בשם 'הבעיה ִ
גיאומטרית מישורית בעלת שטח מירבי עבור היקף נתון .הבעיה ידועה גם בשם 'בעיית ִדידֹו' ,בהקשר למיתוס רומי עתיק,
המספר על חייה של הנסיכה הפניקית בשם דידו .לפי מיתוס זה ,דידו הייתה בתו של מושל העיר הפניקית צֹור ,השוכנת לחופו
המזרחי של הים התיכון .אחרי שאביה מת ,ובעלה נרצח ,נאלצה
הנסיכה לברוח מהעיר ולחפש לה מקום מקלט .האונייה ,שנשאה
את דידו יחד עם קרוביה ומשרתיה ,הגיעה לחופה הצפוני של
יבשת אפריקה ─ כיום אזור בתוניסיה ─ שתושביו היו שבטים
ברבריים.
יארב ,המושל המקומי ,הסכים למכור לנסיכה הזרה חלקת
אדמה קטנה ,כזאת שניתן להקיפה בעורו של שור .חלקה קטנה
כזאת מספיקה ,אולי ,לבניית בקתה קטנה ,אבל דידו הייתה חדת
מחשבה ,ובמוחה נולד רעיון אחר לגמרי .היא ציווה למשרתים לחתוך את עור השור לרצועות דקות מן הדקות ולחבר אותן
לחבל חזק וארוך מאוד.
בציור ,הפותח את הסקירה ,מתוארים דידו ומשרתיה ,הפועלים לפי הוראות הנסיכה.
קיימות גרסות אחדות באשר להמשך הסיפור .לפי אחת מהן הנסיכה
הקיפה בסיס של גבעה ,לפי גרסה אחרת היא הקיפה שטח בצורת
עיגול ,ולפי הגרסה השלישית הקיפה הנסיכה שטח בצורה של חצי
עיגול ,הנושק לחוף הים .בכל אחד מהמקרים היה השטח המוקף
מספיק לבניית מצודה .מצודה זו הייתה ראשיתה של העיר קרתגו
(בפניקית 'קַ ְר ְת חַ דַ ְש ְת' ─ העיר החדשה) שקמה במאה התשיעית
לפנה"ס.
במרוצת השנים התפתחה קרתגו למעצמה הפניקית הגדולה במערב הים התיכון ,שהתקיימה עד שנכבשה על ידי הרומאים
באמצע המאה השנייה לפנה"ס ,ונהפכה לאחת המושבות של האימפריה הרומית.
ֵיאס ,גיבור
המיתוס על הנסיכה דידו ,על הקמת מצודת קרתגו ועל גורלה הטרגי של הנסיכה בשל אהבתה ללא-גבולות את אֵ ינ ָ
ֵיאידָ ה' מאת המשורר הרומי הגדול פובליוס וירגיליוס מארו (המאה הראשונה לפנה"ס),
מלחמת טרויה ,משתקף בפואמה 'אֵ ינ ִ
וגם ביצירות רבות ומאוחרות יותר של ספרות ואמנות.
 2מיוונית :איזוס – שווה ,פֶּרימטר– היקף ,אורך שפת הצורה הגיאומטרית במישור.
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האיזופרימטרית בשם "בעיית דידו" .בעיה זו העסיקה
כפי שצוין ,האגדה מצאה ביטוי גם במתמטיקה בְ כַנֹותָ ה את הבעיה ִ
מתמטיקאים רבים בזמן העתיק ובזמננו .ביניהם המתמטיקאים היווניים ארכימדס וזנודורוס (המאות השלישית והשנייה
לפנה"ס) ,המתמטיקאי השוויצרי יעקב שטיינר ( )1796-1863והמתמטיקאים הגרמניים הרמן שוורץ ( )1843-1921וקרל
ויירשטראס ( .)1815-1897כתוצאה ממחקריהם הוכח כי:

.1

מכל הצורות הגיאומטריות ,המוקפות על ידי עקומה סגורה באורך נתון ,העיגול הוא בעל השטח הגדול ביותר.

.2

מכל הצורות הגיאומטריות ,המוקפות על ידי עקומה באורך נתון ,שאינה סגורה ,ועל ידי קטע של הישר הנתון ,שטחו של
חצי עיגול הוא הגדול ביותר.

לכן ,פעולותיה של הנסיכה דידו התאימו בדיוק למטרתה להקיף את השטח הגדול ביותר .זה מעיד על הנוכחות של
האינטואיציה המתמטית אצל הנסיכה ,שאפשרה לה להגיע לפתרון הבעיה האיזופרימטרית מאות שנים רבות לפני ביסוסה
המתמטי.
חקירת היבטים שונים של הבעיה האיזופרימטרית נמשכת גם היום ,בהתאם לדרישות ולאפשרויות של המתמטיקה
המודרנית.
משמע ,מעצמת קרתגו ,שייסדה הנסיכה דידו ,התקיימה פחות משבע מאות שנים ,אך הבעיה המתמטית "הצנועה" ,הקשורה
לראשיתה של מעצמה זו ,ממשיכה להתקיים כבר יותר מאלפיים ושש מאות שנים!

3
העת החדשה :מארץ הפלאות לארץ המתמטיקה
מתקופתו של ארכימדס נעבור קדימה לתקופה הויקטוריאנית באנגליה ( .)1832-1901תקופה זאת הצטיינה בהישגים
משמעותיים בתעשייה ,בכלכלה ,בתרבות ובמדע .באותה תקופה נכתב ויצא לאור סיפור-האגדה הידוע מאת לואיס קרול בשם
"הרפתקאות אליס בארץ הפלאות" ( .)1865זוהי יצירה ספרותית שנמנית על מיטב האוצרות של התרבות העולמית .היא
תורגמה ללמעלה מ 120-שפות .רק בשפה העברית יש לפחות  14תרגומים .לא רבים יודעים שמאחורי שם-העט של מחבר
הסיפור הנפלא הזה עומד הלוגיקן והמתמטיקאי האנגלי צ'ארלס דודג'סון (.)1832-1898
למרות שבאגדה נמצאים טעונים ודימויים מתמטיים כמו גם חידות וחישובים ,הם מהווים רק ביטוי טבעי של הסגנון האישי
ודרך החשיבה של המחבר .ככל הנראה ,דודג'סון לא שם לעצמו את החינוך המתמטי או את הפופולריזציה של המתמטיקה
כמטרות בכתיבת הסיפור.
בין השנים  1960-1999יצאו לאור שלוש מהדורות של ספריו של לואיס קרול על הרפתקאות אליס עם הערותיו של מרטין
גרדנר ,המומחה הנודע בתחום הכתיבה המתמטית לציבור הרחב .ההערות של גרדנר מסבירות ומאירות אותם הקטעים
בספרים של לואיס קרול אשר הקורא המודרני ,עקב חוסר היכרות עם תקופתו וסביבתו של לואיס קרול ,מתקשה או לא
מסוגל כלל להבינם .ההופעה של "אליס מוערת" ללא ספק הוסיפה לפופולריות של יצירותיו של לואיס קרול בימינו.
בהשראת סיפורי הדמיון של לואיס קרול ,המרתקים במשך למעלה מ 150-שנים את כל העולם הנאור ,נכתבו יצירות רבות
בארצות ובשפות שונות .ביניהן ,בשנת  1997יצא לאור בשפה עברית הספר של קרול לואיס "הרפתקאות אליס בארץ הפלאות",
בתרגומו של רנה ליטוין ,כולל הערותיו של מרטין גרדנר והערות המתרגמת (קרול.)1997 ,
יש לציין ,שלא רק אנשי החינוך המתמטי מושפעים מיצירתו הגאונית של לואיס קרול .קיימים סרטים ומחזות רבים
המבוססים על יצירה זו .בישראל ,לדוגמה ,קיימת אופרה לילדים ומבוגרים "אליסה בארץ הפלאות" (הלחן והמילים מאת
המוזיקאי דוד זבה).
נציין שתים מהיצירות שנכתבו בהשראת ספרו של לואיס קרול ושייכות לתחום המתמטיקה.
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הספר ברוסית "עליסה בארץ המתמטיקה" מאת לב גנדנשטיין (גנדנשטיין)1994 ,
המחבר שאל מלואיס קרול את הדמות המרכזית ושורה של גיבורים נוספים ,כמו כובען ,חתול צ'שייר ,חמפטי-דמפטי ועוד .אך
האירועים מתרחשים לא מתחת לאדמה ,כמו בארץ הפלאות של לואיס קרול ,אלא גבוה מעל האדמה ,בקרבת הכוכבים ,בארץ
המתמטיקה ,ארץ מלאת פלאות גם היא .הקורא מטייל בה יחד עם אליסה ,מתוודע למושגים מתמטיים שונים ,ופותר חידות
מתמטיות מהנות .כמו כן מביא המחבר סיפורים מעניינים מתוך ההיסטוריה של המתמטיקה ,מימי קדם עד הזמן החדש .כל
זה שובה את תשומת הלב של הקורא ומכניס אותו לאווירה של דמיון יצירתי וחשיבה לוגית .אחרי היכרות עם הספר אף אחד
לא יעז לומר שמתמטיקה היא משעממת.
המאמר "עליזה בארץ המתמטיקה" מאת יונתן אחיטוב (אחיטוב)2005 ,
המאמר "עליזה בארץ המתמטיקה" מאת יונתן אחיטוב נפתח בקטע מאוד מסקרן:

"נפלאות הרפואה המודרנית מאפשרות היום הן השתלות של מרבית איברי הגוף ,והן שינו המראה החיצוני כמעט
ללא גבולות .אפשרויות אלה מעלות שאלה פילוסופית כבדת משקל :האם יש איזה גרעין עצמי בכל אדם ,ששומר על
הזהות הקודמת שלו למרות כל השינויים שעבר?"
שאלה זאת מטרידה את הילדה עליזה ,ויחד אתה ,אותנו ,הקוראים .הגיבורה המפורסמת מארץ הפלאות ,חוותה על גופה
שינויים קיצוניים מאוד .היא מודאגת ושואלת את עצמה:

"האם החליפו אותי בלילה? האם אני היא
אותה אחת שהתעוררה הבוקר? ...אבל אם
אינני אותה אחת ,השאלה הבאה היא:
אז מי אני בכלל? זאת החידה הגדולה!"
כיצד פותרת ילדה קטנה את החידה הגדולה? התשובה היא :בעזרת חשבון!
עליזה רוצה לבדוק האם היא זוכרת את מה שידעה פעם ,ואז היא מציבה לפניה מבחן בחשבון:

"ארבע כפול חמש הם שתים עשרה,
וארבע כפול שש הם שלוש עשרה,
וארבע כפול שבע הם –
בחיי! בקצב כזה לעולם לא אגיע עד
עשרים!"
בחשבון שלה עליזה השתמשה בלוח כפל מוזר המבוסס על בסיסי ספירה שונים .מחבר המאמר מביא שני הסברים של מרטין
גרדנר לפעולות הכפל של עליזה .הקורא מופנה למאמר זה על מנת להבין את "סוד" הכפל ולפתור חידה הכלואה באמירה של
עליזה.
בנספח לסעיף זה נביא קטע מהסיפור בשם "הספור המפחיד ביותר" מתוך הספר "אליסה בארץ המתמטיקה" מאת לב
גנדנשטיין ,בתרגומו מרוסית של קלרה זיסקין .בקטע זה מסופר על פגישה של אליסה עם זחל .בשיחתם הם דנים במושגי יסוד
של תורת הקבוצות .מושגים אלה הם :קבוצה ,איבר הקבוצה ,שייכות עצם כלשהו לקבוצה ,קבוצה בת איבר אחד ,קבוצה
ריקה .כמו כן ,הם דנים בפעולות בין הקבוצות :חיבור או איחוד (∪( ,כפל או חיתוך )∩( וחיסור )\( ,ובהשוואתן עם פעולות
החשבון במספרים שלמים.
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קטע מן "הסיפור המפחיד ביותר"
 ...בהצצה מאחורי העץ ,ראתה אליסה שעל כובעה של פטרייה יושב לו הזחל הכחול
ובנחת מעשן נרגילה.
אליסה התביישה מאוד שקיבלה את הזחל בתור דרקון .היא יצאה מאחורי העץ.
"מי את?" שאל הזחל בקול עצל.
"אליסה ",ענתה אליסה ,מרוצה שהשיחה יצאה לפועל.
"אז ,הנה הן כאלה אליסות  ",...השמיע מהורהר הזחל ,ובחן את אליסה מראש עד
לרגליים.
"תגידי ,כל אליסות הן כאלה ‒ דו-רגליות ,רקדניות ,פחדניות ,גדלות מהר ועם סרט על הראש?"
"אליסה ,זהו השם שלי ",הבהירה אליסה" .אני ילדה וקוראים לי אליסה".
"את רוצה להגיד שאת שייכת לקבוצת בנות ולקבוצה של אלה ,שקוראים להן אליסות?" שאל הזחל.
"אני לא בטוחה ,שרציתי לומר בדיוק את זה ",התוודתה אליסה" .את האמת ,אפילו לא ידעתי שאני שייכת לאיזו
שהין קבוצות!"
"כולם שייכים לאיזו שהן קבוצות ",הגיב הזחל בפליטת ענני עשן.
"וגם אתה?" שאלה אליסה.
"גם אני ",אישר הזחל" ,אני שייך לקבוצת הזחלים ולקבוצה אלה שחיים ביער הזה ...למעשה ,ישנן גם קבוצות
שאנחנו אתך ביחד שייכים אליהן!"
"אנחנו אתך?" אליסה הייתה המומה" .הרי בינינו אין שום דבר משותף!"
"כל-כך שום דבר?" שאל הזחל ,אליסה הרגישה שהוא קצת נעלב.
"יש ,יש משותף!" אליסה הגיבה בזמן (היא כלל לא רצתה להעליב את הזחל)" .לשנינו יש עיניים ,ואנחנו יכולים
לדבר ועוד"...
" ...ועוד הרבה מה משותף ",הסכים הזחל ,למרות שנימת העלבון עדיין נשמעה בקולו.
"זאת אומרת ,אנחנו אתך ביחד שייכים לקבוצה של אלה שיש להם עיניים ולקבוצה של אלה שיודעים לדבר?" שאלה
אליסה.
"בהחלט ",אמר הזחל" ,אך אפילו אם לא היה לנו אתך שום דבר משותף לגמרי ,אנחנו היינו שייכים לאיזו שהן
קבוצות ביחד!"
"איך זה?" התפעלה אליסה.
"לדוגמה ,לקבוצה המורכבת ממך וממני ",ענה הזחל.
"האם קבוצה יכולה להיות מורכבת רק משניים?" שאלה אליסה.
"קבוצה יכולה להיות מורכבת אפילו מאיבר אחד ,השמיע הזחל" .למשל ,את – האיבר היחיד של קבוצה ,שמורכבת
רק ממך ,היחידה!"
"אני לא איבר ,אני ילדה!" הפעם אליסה נעלבה.
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"איברים הם אלה שמהם מורכבות קבוצות ",הסביר הזחל" .את – איבר בקבוצת בנות ועוד בקבוצה של אלה
שקוראים להן אליסה ,ועוד "...הזחל הסתכל על עליסה בצורה בוחנת ..." ,בקבוצה של אלה שיש להם  ...כיסים.
בקבוצה זאת ,דרך אגב ,את נמצאת ביחד עם קנגורו"...
"לא ,אני לא רוצה להיות באותה קבוצה עם קנגורו!" קטעה אותו אליסה.
"את אפילו באותה קבוצה עם צפרדעים ",בקור רוח פסק הזחל" .זאת ,לדוגמה ,קבוצה של אלה שיש להם ראש"...
"ואז יוצא שאני נמצאת בקבוצה כלשהי ",העלתה אליסה.
"לא בכלשהיא ",אמר הזחל" ,את לא שייכת ,לדוגמה ,לקבוצת הצפרדעים"...
"כרגע אתה בעצמך אמרת שאני איתם בקבוצה אחת!" התפרצה אליסה.
"אפילו לא באחת ",השמיע הזחל" .את יחד עם צפרדעים נמצאת בקבוצות רבות שונות .אך בתוך קבוצת הצפרדעים
עצמה את לא נמצאת!"
"למה?" שאלה אליסה ,מבולבלת לגמרי.
"כי את לא צפרדע ",ענה הזחל ברוגע ושוב התבונן באליסה.
אליסה מסכנה אפילו לא ידעה כיצד להמשיך בשיחה!
"ועוד ,את לא שייכת לקבוצה של אלה ,שיודעים הכול!" אחרי שתיקה קצרה ,עם מבט חודרני ,השמיע הזחל.
"האם יש מישהו שיודע הכול?" התפעלה אליסה.
"אף אחד!" פסק בקצרה הזחל.
"זאת אומרת ,קבוצת האלה שיודעים הכול ,פשוט לא קיימת ",אמרה אליסה.
"היא קיימת ",סתר הזחל ,השתתק לרגע והוסיף" :אך היא קבוצה ריקה".
"מה זאת אומרת?" לא הבינה אליסה.
"זאת אומרת ,שאין בה אף איבר ",ענה הזחל.
"אז למה יש צורך בקבוצה כזאת שאין בה כלום?" התפעלה אליסה.
"בלעדיה ,אי-אפשר ,למשל ,לכפול קבוצות בקבוצות ",ברוגע השמיע הזחל.
"לכפול קבוצות?" בקולה של אליסה נשמעה התפלאות" ,האם הן מספרים?"
"קבוצות בהחלט לא מספרים ",ענה הזחל" .לכן כופלים אותן אחרת .בעצם ,אנחנו אתך התחלנו מזה!"
"אני לא שמתי לב בכלל" ,אמרה אליסה בשקט" ,מתי זה היה?"
"את אמרת ,שאת ילדה ,שקוראים לה אליסה ",הזכיר לה הזחל" .אז כך :אם כופלים קבוצה של כל הילדות בקבוצה
של כל האליסות ,מתקבלת קבוצה של כל הבנות עם השם אליסה"...
"אה ,אני הבנתי!" צהלה אליסה" .ואם נכפיל קבוצת כל החתולים בקבוצת כל תושבי אוקספורד ,נקבל קבוצה של
כל החתולים שחיים באוקספורד ,נכון?"
"לעולם לא יצא לי להיות באוקספורד ולעולם לא ראיתי חתולים ",אמר הזחל" ,אך אני יכול לאמת שאת צודקת!"
"לי נראה שאני כבר מתגעגעת לחתולה אחת מכל אלה ",הודתה אליסה.
"ומה אוכלים החתולים?" התעניין הזחל.
"הם לא נוגעים בזחלים ",הרגיעה אותו אליסה" .אך ,אני עוד לא הבנתי למה למכפלה של קבוצות יש צורך בקבוצה
ריקה?"
"תנסי לכפול קבוצת כל הנמרים בקבוצת כל הצפרדעים ",הציע הזחל.
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"נקבל  ,...נקבל קבוצה של כל הנמרים שהם צפרדעים ...אבל  ...הרי לא קיימים כאלה!" הריעה אליסה.
"זאת אומרת ,שקבוצת נמרים-צפרדעים היא קבוצה ריקה ",בשבע-רצון אמר הזחל.
"קבוצה ריקה דומה לאפס ",ציינה אליסה" .הרי אפס – הוא גם כלום!"
"דומה ",הסכים הזחל" .אך בכול זאת קבוצה ריקה היא לא אפס".
"במה שונה קבוצה ריקה מאפס?" התענינה אליסה.
"תגידי לי ,מתי בהכפלה של שני מספרים מתקבל אפס?" שאל הזחל.
"כאשר לפחות אחד המספרים שווה לאפס!" ענתה אליסה אחרי שחשבה קצת.
"נכון ",אישר הזחל" .אך לגבי הקבוצות זה לא ככה :ניתן לכפול שתי קבוצות הלא-ריקות ולקבל קבוצה ריקה!"
"בוודאי ",אליסה הסכימה מיד" .למשל ,נמרים-צפרדעים שלנו!"
"את הקבוצות ניתן לא רק לכפול ",אמר הזחל" .אותן אפשר גם לחבר ולחסר".
"ואיך עושים זאת?" שאלה אליסה" .בעצם ,יותר טוב שאני אנסה! אם קבוצת כל הבנות נחבר עם קבוצת כל הבנים,
נקבל קבוצה של כל הילדים ,נכון?"
"אני אף פעם לא ראיתי בנים ",השמיע הזחל" ,ואני לא יודע מה זה ילדים .אם ילדים הם רק בנים ובנות ,אז את
צודקת".
"נראה לי ,שאני מנחשת כיצד לחסר קבוצות ",אמרה אליסה" .אם מקבוצת כל הילדים לחסר קבוצה של כל הבנים,
מתקבלת קבוצה של כל הבנות ,נכון?"
"נכון ",אישר הזחל" .ועכשיו תנסי ההפך :חסרי מקבוצה של כל הבנות את הקבוצה של כל הילדים – מה נקבל?"
"נקבל  "...אליסה הרהרה" ,נקבל קבוצה ריקה  -הרי לא קיימות בנות כאלה שהן לא ילדים!"
"כפי שאת רואה ,קבוצה ריקה נחוצה לא רק לכפל ,אלא גם לחיסור ",אמר הזחל.
"אני רואה שגם חיסור קבוצות מתנהל לא כמו חיסור בין מספרים ",העירה אליסה" .אפס מתקבל במספרים אך ורק
כאשר אנו מחסרים ממספר בדיוק אותו המספר!"
חיבור בין הקבוצות מתבצע גם הוא לא כמו בין מספרים ",אמר הזחל" .אם ,לדוגמה ,למספר חמש נוסיף מספר
איזשהו ,האם נקבל שוב חמש?"
"בוודאי ,לא!" ענתה אליסה.
"ואם אנו נוסיף אפס?" שאל הזחל ,צמצם את עיניו ושיחרר חמישה ענני עשן בדיוק.
"את האפס אני לגמרי שכחתי ",התוודתה אליסה" .אך ,אותו הדבר קורה לקבוצות :אם לקבוצה כלשהי נוסיף
קבוצה ריקה ,נקבל את אותה הקבוצה".
"בהחלט ",הסכים הזחל" .ומה את חושבת ,מה נקבל אם לקבוצה של כל החרקים נוסיף קבוצה של כל הזחלים?"
"נקבל  ...נקבל שוב קבוצה של כל החרקים!" הריעה אליסה" .הרי כל הזחלים הם חרקים!"
"האם קבוצה של כל הזחלים היא קבוצה ריקה?" שאל הזחל" .את רואה בעצמך ,שלפחות זחל אחד קיים!"
"הבנתי ",אמרה אליסה" .לקבוצה כלשהי אפשר לחבר קבוצה הלא ריקה ונקבל בדיוק את אותה הקבוצה! זאת
אומרת ,הקבוצות באמת מתחברות לא כמו המספרים "...
השיחה נעשתה עוד יותר מעניינת ,אך כאן נזכרה אליסה ,שהיא עלולה לאחר למסיבה.
"סלח לי ",אמרה אליסה בצורה מנומסת" ,אני ממהרת למסיבה .האם אתה רוצה לבוא למסיבה? אני יכולה להזמין
אותך!"
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"ומה בדיוק אני אעשה שם?" שאל הזחל" .הרי אינני שייך לקבוצה של כל אלה שיודעים לרקוד!"
באמרה זאת ,הזחל החליק מהפטרייה ובין רגע נעלם לתוך הדשא...

4
פנטזיה בשירות המתמטיקה
בסעיף זה נציג שני ספרים בהם הפנטזיה משרתת מטרות מתמטיות.
"לוגיקה בארץ הפלאות :מבוא ללוגיקה באמצעות קריאת 'הרפתקאות אליס בארץ הפלאות'"
מאת עטרה שריקי ונצה מובשוביץ-הדר (שריקי & מובשוביץ-הדר)2013 ,
ספר זה מוקדש ליסודות של לוגיקה מתמטית ונועד ללימודי פרחי ההוראה .הוא עוסק בפרט בהגדרה ובתכונות של קַ שָ רים
לוגיים המתאימים לפעולות לוגיות :חיבור לוגי )˅( – הקַ שָ ר 'או' ,כפל לוגי )˄( – הקַ שָ ר 'וגם' ושלילה לוגית )¬ או ~ ( –
הקַ שָ ר 'לא'.
למען הדגמה והבהרה של חומר תיאורטי ולבניית משימות ותרגילים ,המחברות משתמשות בסיטואציות המתוארות בספר
"הרפתקאות אליס בארץ הפלאות" של קרול לואיס (קרול .)1997 ,ניקח ,לדוגמה ,מתוך הספר "לוגיקה בארץ הפלאות" את
פרק  2המוקדש לנושא של הקַ שָׁ ר הלוגי 'לא' .בתחילת דף הפעלה 2ד ,הנועד ללומדים ,מובא טקס מספרו של לואיס קרול
המתאר את הפגישה של אליס עם זחל ומצוטט קטע משיחתם (מעניין ,ששני גיבורים אלה ,ייפגשו שוב בעוד  129שנים 1865-/
 /1994בספרו של לב גנדנשטיין).

השיחה בן אליס והזחל מהווה בסיס לארבע משימות הנמצאות בהמשך דף הפעלה 2ד.
לכל משימה מצורפות ארבע תשובות אפשריות והתשובה הנכונה מסומנת בעיגול.
נציג את המשימה .1
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ניסוח המשימה בדף ההפעלה מלווה בנימוקים מפורטים לתשובה הנכונה .המחברות מביאות גם את הפתרון החלופי
והמקוצר .נציג פתרון זה בעזרת שימוש בפעולה לוגית ˄ (וגם) ובשני ערכים לוגיים ( Tאמת) ו( F-שקר) .נשתמש בסימון של
המחברות :p :אליס יכולה להסביר את עצמה :q ,אליס מנסחת דברים בבירור.
p  q  F
את נתוני המשימה ניתן לרשום בצורה של המערכת הבאה:
p  T

( נציין ,שעבור כל פסוק  sהשוויון  s  Tפירושו ש-

 sהוא פסוק אמת ,והשוויון  s  Fפירושו ש s-הוא פסוק שקר).
ברור ,שהמשוואה הראשונה במערכת מתקיימת אם ורק אם. q  F :
הצגנו "טעימה" קטנה משירות הפנטזיה של קרול לואיס למען הלימוד של לוגיקה מתמטית ,כפי שהוא תואר בספר "לוגיקה
בארץ הפלאות" .התמקדנו רק בדף אחד מספר זה ,אך המחברות נעזרות בפנטזיה של קרול לואיס לאורך כל תהליך הלימוד.
הספר מהווה דוגמה מעניינת לדרך לא שגרתית בהוראת המתמטיקה ללומדים בכל הגילאים.
"הסיפורים המפליאים של יער הקסם ו ...הבעיות המפורסמות של המתמטיקה"
מאת קלרה זיסקין ואלי שור (זיסקין & שור)2014 ,2010 ,
הספר "הסיפורים המפליאים של יער הקסם ו ...הבעיות המפורסמות של המתמטיקה" מורכב משני חלקים ,שבעצם מהווים
שני ספרים עצמאיים ,למרות שהם קשורים זה לזה .החלק הראשון מכיל עשרה סיפורי אגדה ,המתרחשים בקרב תושבי יער
הקסם .בכל סיפור כלולה חידה המהווה מקרה פרטי של בעיה מתמטית מפורסמת המוצגת בסקירה שבחלק השני של הספר,
עם כל הפרטים :היסטוריה של הופעתה והתרתה ,והשפעתה על התפתחות המתמטיקה.
הבעיות המתמטיות המפורסמות הן :בעיית פפירוס רינד ,בעיית הנסיכה דידו ,בעיית יוספוס פלביוס ,בעיית המטבע המזויף,
בעיית השקילה של באשה ,המשפט הגדול של פרמה ,הבעיה של שבעת גשרי קניגסברג ,הריבועים הגרקו-לטיניים ובעיית סיור
הקצינים של אוילר ,פרדוקס ספר הכפר של ראסל ,משפט גדל ופופולריזציה שלו.
המשותף לשני הספרים "הסיפורים המפליאים של יער הקסם "...ו"-לוגיקה בארץ הפלאות" הוא השימוש בפנטזיה למטרות
מתמטיות .בספר "לוגיקה בארץ הפלאות" המטרה היא הדרכת מורים להוראת קורס מבוא בלוגיקה מתמטית .בספר
"הסיפורים המפליאים "...המטרה היא השכלה של אוכלוסייה רחבה בתחומי המתמטיקה וההיסטוריה שלה .הפנטזיה
המשרתת את המתמטיקה בספר של לוגיקה היא של קרול לואיס ובספר "הסיפורים המפליאים "...הפנטזיה היא של
המחברות.
שני הספרים יצאו לאור באנגלית (.(Shor & Ziskin, 2016), (Movshovitz-Hadar & Shriki, 2018
בנספח לסעיף זה נביא סיפור אגדה בשם "האייל והאיילה מקימים אוהל" .סיפור זה נמצא בחלקו הראשון של הספר והוא
מקביל לסקירה על בעיית הנסיכה דידו ,שמוצגת בשלמותה במאמר זה ,בנספח לסעיף  .2הסיפור מכיל בתוכו מקרה פרטי של
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בעיית דידו ומסתיים בחידה .לפתרון החידה לא נדרש ידע מיוחד ,פרט לנוסחאות שטח ריבוע ושטח עיגול .פתרון החידה על
ידי הקורא אמור להקדים את היכרותו עם בעיית דידו במקרה הכללי שלה.

והאיָׁילה מקימים אוהל
האיָׁיל ַ
ַ
יער הקסם מוקף בשרשרת הרים מכל עבריו .על הרכס הצפוני חיים להם איילים צפוניים ,ועל הרכס הדרומי ─

איילים דרומיים .מעיינות תת-קרקעיים פורצים מתוך מדרונות ההר הצפוני ,מתחברים זה לזה בדרכם ויוצרים נחל
צר ועמוק אשר קולח ומתפתל מצפון לדרום ,לכל אורכו של יער הקסם .שם ,לרגלי ההר הדרומי ,נעלם הנחל ,כאילו
בלע אותו ההר.
מימיו של הנחל צלולים מאוד ויש להם סגולה רפואית .שוכן היער ,שנחתך או נפצע ,נחפז
לנחל ,טובל בו ונרפא .לכן כינו את הנחל בשם 'ז ֶֶּּרם הַ מַ ְרפֵא' .מכל תושבי היער מַ ְרבִ ים
האיילים לבוא אל ז ֶֶּּרם הַ מַ ְרפֵא .הם שותים ממימיו ,טובלים בו את עצמם או סתם

מטיילים לאורכו.
ביום אביבי אחד ,על גדת הנחל ,נפגשו לראשונה אייל צעיר ותמיר ממשפחת
האיילים הצפוניים ואיילה דקיקה ונאווה ממשפחת האיילים הדרומיים .הם
נפגשו ,התאהבו והחליטו להקים משפחה.
עונות האביב והקיץ עברו עליהם בנעימים .הם בילו בפינות הקסומות של היער,
בחורשות הסבוכות ובקרחות היער שטופות שמש .עם בוא הסתיו הסכימו ביניהם
לגור ,בכל שנה לסירוגין ,במחוזות ילדותם .שנה אחת יגורו על ההר הצפוני ושנה אחת על ההר הדרומי .עוד הוחלט
לפתוח במגורים על ההר הצפוני ,מולדתו של האייל ,ראש המשפחה.
החלטה זו דרשה היערכות מיוחדת ,כי מזג האוויר ,השורר על הרכס הצפוני ,שונה מאוד מזה ,השורר בדרום ,שהוא
חם ונעים בכל ימות השנה .הרכס הצפוני אינו מוגן מרוחות החורף המקפיאות ,והתושבים נאלצים לבנות על
החלקות שלהם מחסה להסתתר בו מן הקור עד תום העונה .בבוא האביב נהוג לפרק את האוהלים ולשמור אותם עד
החורף הבא.
האייל הצעיר קנה יריעה מרובעת של אֲ בַ ְרזִ ין בחנותו של השועל הזקן .מידותיה של היריעה היו מטר אחד בָ אורך
ומטר אחד ברוחב .האברזין הוא אריג מבֹודֵ ד ,עמיד בפני קור ורוחות ,והאיילים ייעדו אותו להקמת המחסה .האייל
גלגל את הבד לגליל קטן ,קשר אותו לקרנו והזוג הצעיר יצא לדרך בכיוון צפון ,לבניית חייו החדשים.
בה גיעם למקום ,פנו מיד אל יושב הראש של המועצה המקומית ,שמתוקף תפקידו היה אחראי על חלוקת מגרשים
למשפחות התושבים .במשך שנים רבות מילא את התפקיד אייל זקן ומכובד ,המכונה 'יושבראש'.
הזוג הצעיר התייצב לפני יושבראש ,והאייל הצעיר בירך אותו לשלום בניד קרניים:

"שלום לך ,האדון יושבראש .הרשה לי להציג את אשתי איילה .לא מזמן באנו בברית הנישואין ואנו מבקשים מן
המועצה להקצות לנו חלקת אדמה לבניית אוהל למשפחתנו ,מחסה לקראת החורף הקרב".
"אני מברך אתכם ומאחל אושר למשפחה הצעירה" ,ענה יושבראש" ,אלא שלצערי איחרתם לבוא .חלוקת המגרשים
הסתיימה .נותרה רק רצועת חוף פנויה לאורך זרם המַ רפא ועליה לעמוד לרשות הציבור כולו ,להשגת מזון תחת
השלג".
איילה שמעה את דברי יושבראש והבינה ,שעליה לפעול ומיד .היא הסירה את הגליל מעל הקרן של בעלה ,פ ְָרשָ ה אותו
לעיני יושבראש ,השפילה את עיניה ואמרה:
"אדוני ,תן לנו בבקשה חלקה ליד הנחל ,כזו שניתן להקיפה בחתיכת הבד שבידי .עליה נבנה את ביתנו".
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יושבראש ראה לפניו ריבוע לא גדול של אברזין וחשב לעצמו ,שלא יתכן לבנות בית על מגרש קטן כזה ,אבל לא אמר
מילה ונתן את הסכמתו.
האייל והאיילה פנו אל הנחל על מנת לבחור להם מגרש .הם ידעו ,שבמעלה הנחל הוא זורם בקו ישר ללא שום
פיתולים ופנו ישירות לשם.
כעבור ימים אחדים הגיע יושבראש למקום ,כדי לבדוק כיצד מתקדמת הבניה ,ונדהם לראות מגרש רחב ידיים בצורת
חצי עיגול ,מוקף בגדר עץ המתחילה ומסתיימת על שפתו של הנחל .על המגרש נראה אוהל בתהליך הקמתו.
יושבראש שאל בתמיהה:
"מה זה? האם המגרש תואם את המידה ,שהתחייבתם עליה?"
האיילה הצביעה על פקעת שהייתה קשורה לגדר ואמרה:
"גזרתי את האברזין ,שהראיתי לך ,לעשרים פסים זהים ,וחיברתי אותם זה לזה ,כך שהתקבל סרט ארוך .את הסרט
הנחנו על הקרקע לפי חצי מעגל ,ואת קצותיו קשרנו לשני עצים שעל שפת הנחל .לאורך ההיקף של הסרט הקמנו גדר
עץ .הנה ,הסרט לפניך!"
האיילה הורידה את הפקעת מן הגדר והפילה אותה על הקרקע .הפקעת התגלגלה ונפרמה ,ויושבראש ראה לפניו סרט
אברזין ארוך.
"ודאי תסכים איתי ,אדוני ,שלא
הפרנו את ההסכם .לקחנו חלקת
אדמה ,שניתן להקיפה בעזרת
יריעת האברזין שראית"...
יושבראש הבין ,שהאיילה עלתה
עליו בחכמתה .הוא טלטל את
קרניו ,צחקק והלך לדרכו .האייל
והאיילה המשיכו בעבודתם
בחריצות והספיקו לסיים את
בניית האוהל לפני בוא החורף.
הזוג חי באושר באוהל שעל
החלקה שלו עד בוא האביב,
וכאשר הגיע הקיץ השתעשע על
הדשא המוריק לא הרחק מהנחל,
בנם הבכור ,עופר קטן וחביב.

חידה :למה נבנתה גדר העץ דווקא
בצורה של חצי מעגל ולא בצורה
אחרת ,למשל ,בצורת מעגל או בצורת ריבוע?
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5
מתמטיקה ודמיון ביחסי עזרה הדדית
בסעיף זה נציג שלוש יצירות אשר בהן פנטזיה ומתמטיקה כרתו ביניהן ברית.
בכל אחת משלוש היצירות הללו מופיע הנושא של מספרים שלמים ותכונותיהם .נושא זה מהווה מרכיב בלתי נפרד של עלילה
דמיונית ,והדמיון מאפשר לראות אותו כנושא מרתק ומושך .בכך ,ביצירות אלה מתמטיקה ופנטזיה עוזרות זו לזו.
הסיפור "לילה אחד בחיי אליסה" מאת אלה שמוקלר (שמוקלר.)2017 ,
גיבורת הסיפור היא אליסה ,ילדה בת זמננו .בחלומה עוברת אליסה הרפתקה יוצאת דופן בפגישה עם היצור המיוחד במינו.
במהלך ההרפתקה אליסה ועמה הקוראים נחשפים לידע על קבוצת מספרים שלמים ,חיוביים ושליליים והמספר המיוחד
המבדיל ביניהם שהוא המספר אפס .כל זה על רקע מסר מוסרי תנכי.
חלק הסיפור המכיל בתוכו את הנושא של מספרים שלמים ,בתרגומו לעברית ,פורסם באתר "גן אדם"
 , http://www.omath.org.il/במדור "קסם מתמטי" תחת הכותרת :אלי שור "הווידוי של יחיאל".

הסיפור "אפסי-ופסי (או :המלך כלום)" מאת נורית יובל (יובל.)2008 ,
בסיפור אגדתי על גינה של מספרים ,מספרת נורית יובל על מספר נחמד מכולם בשם "אֶּ לֶּפְ אַ ְרבַ מֵ אֹות" שנולד כארבע-עשרה
פשוט ,אבל שני האפסים שהצטרפו אליו מימין הוסיפו לו ערך וייחוס .אלה שזכו בהרבה אפסים לצידם ,קיבלו משרות של
שרים והתייחסו אל שאר המספרים כאל "אין ואפס" .הקורא ייהנה מעלילתו המרתקת והמשעשעת של הסיפור ומלשונו
העשירה והעסיסית .נציין רק את הנושאים המתמטיים הקשורים לסיפור :יחסי סדר "קטן ,גדול" בקבוצת מספרים טבעיים,
ייצוג מספרים טבעיים באמצעות ספרות עשרוניות ,מספר עוקב ומספר קודם ,תפקידים ותכונות מיוחדים של המספר אפס
ופעולות חשבון עמו .נביא ,לדוגמה ,קטע מהסיפור של נורית יובל:

ימּוש ַניִם רצה לחלק את עצמו במתנה לאחד האפסים
יש ְ
 ...הכל היו מבולבלים ,וההתרגשות הגיעה לשיא כשחֲ ִמ ִ
האהובים עליו .האפס התרגש מאוד מהרצון הטוב של ידידו אבל עצר בו מייד ואמר באיפוק רב:
"לחלֵק באפס חלקים? אין דבר כזה!''
ימּוש ַניִם הנעלב.
יש ְ
"למה?'' שאל חֲ ִמ ִ
"ככה" ,ענה האפס" ,זה החוק בגינה שלנו''.
ימּוש ַניִם" ,בואו נבטל אותם!''
יש ְ
"לשם מה צריך חוקים?'' התפלא חֲ ִמ ִ
"לא כדאי'' ,ענה לו האפס" ,חוקים נועדו כדי לקבוע סדר ולאַ פשֵ ר לנו לחיות בגינה שלנו .אם נשנה את החוקים,
תהיה לנו גינה אחרת ,חדשהּ ,ובּה חוקים חדשים .בשביל מה זה טוב?''
התשובה הזאת הדהימה את כל הפרחים .הם שקעו במחשבות עמוקות ושעה ארוכה שרר בגינה שקט מוחלט .הם לא
ידעו איך לבלוע את האפס הזה שמפתיע כל הזמן בתעלולים חדשים ,ומצד שני יש לו כוח עצום כשהוא וחבריו
עומדים לימינו של מי מהם.
אחרי שגמרו לשתוק התחילו לשוחח ולהתייעץ ביניהם ,התווכחו ודנו ,ובסופו של דבר החליטו שכדאי להמליך את
האפס למלך הגינה .ראשית ,הוא הוכיח להם שהוא מתמצא בחוקים ,ושנית ,למלך מותר לעשות ככל העולה על רוחו.
אם סתם מספר משתולל בצורה לא מקובלת ,תכף שולחים אותו לַיֹועֶּ צת ודואגים שיחזור מהר להתנהג יפה במקומו
המ ְספָרים ,אבל מלך? מי יעיז לשלוח מלך לַיועצת? להפך ,מצַ פים מן המנהיגים שיחליטו החלטות משונות
בשורת ִ
ויעלו רעיונות חדשים!
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ימּושתַ ים התנגד ,אך היה מיעוט בָ טֵ ל
יש ְ
ליתר ביטחון ערכו הצבעה ,ואמנם התברר שרוב המספרים היו בעד .חֲ ִמ ִ
וקולו לא נשמע .לא נותר אלא לקבוע מי מבין כל האפסים ראוי לשלוט ,ואיזה אפס מביניהם יישב על כסא המלוכה?
אחרי התלבטויות רבות בחרו בְ וַפְ ִסי ,האפס הכי גדול והכי עגול והכי ענקי שהיה בגינה ,וצרפו אליו גם אֲ פ ִָסית חיננית
ומתוקה עם שתי לחיים תפוחות ,בשם אַ פְ סָ ה ,שתהיה לו למלכה .וַפְ ִסי וְ אַ פְ סָ ה היו זוג מלכותי מאוד ,אך מעולם לא
נראו בצוותא ,כי לאֲ פ ִָסים יש התנהגות משונה ואין לדעת אם האפס יכול אמנם להיות זוגי .אבל ידוע שנולדו שם
הרבה ילדים ,כי הממלכה הלכה והתמלאה באפסים שונים ,בכל המידות והגדלים...
"שד המספרים – ספר לכל אלה שפוחדים ממתמטיקה"
מאת הנס מנגוס אנצנסברגר (אנצנסברגר)1998 ,

על הכריכה האחרית של הספר "שד המספרים" כתוב" :מתמטיקה? חס וחלילה! עצם המחשבה גורמת לרבים חלחלה .כמה
חבל!" גיבור הספר הוא מיקי ,ילד בפיג'מה כחולה ,שהיה שבוי בדעה שלילית על המתמטיקה ,ולילה אחד חלם על שד
המספרים .כבר באותו הלילה שד המספרים (איש קטן ,די זקן ,עם שפם מזדקר ומקל הליכה בידו) הצליח לעניין את מיקי
בייצור של מספרים אינסוף גדולים ואינסוף קטנים ,ובעוד קסמים מתמטיים .חלומותיו של מיקי נמשכים שנים-עשר לילות,
ושד המספרים בעזרת להטוטים מופלאים ומשעשעים ממשיך לעניין אותו בנושאים מתמטיים שונים ,כמו תורת המספרים,
קומבינטוריקה ,גיאומטריה ועוד .השד ממציא שמות למושגים ולפעולות מתמטיים שאינם נמצאים בספרי לימוד .לדוגמה,
"הקפצות" הן העלאה בחזקה " ,מספרי בונאצ'י" הם סדרת פיבונצ'י" ,מספרים לא הגיוניים" הם מספרים אי-רציונליים ועוד.
בסוף הספר נמצאת רשימה של כל המושגים עם ציון מקום שלהם בתוך הטקסט .הספר כתוב בצורה המושכת הן את הקורא
הצעיר הן את המבוגר ,ומכיל איורים נהדרים המלווים את סיפוריו.
בנספח אל הסעיף נביא קטע מתוך הספר "שד המספרים  "...מאת הנס מנגוס אנצנסברגר.
הקטע לקוח מפרק "הלילה האחד-עשר" .בו נדונות שאלות פילוסופיות של המתמטיקה ,כמו חשיבות והכרחיות ההוכחות של
טענות מתמטיות .העובדה ,שהאינדוקציה חלקית ,בכך שלא תהיה ארוכה מאוד ,אינה מספיקה להצדקה של נכונות הטענה
הכללית .המחבר משווה בצורה אלגורית את תהליך החיפוש של דרכי הוכחה של טענות מתמטיות עם חציית נהר גועש שמכיל
בתוכו כמה אבנים גדולות.

קטע מתוך "הלילה האחד-עשר"
"...במשך כל השבוע שעבר ,מאז הפעם האחרונה ,ניסיתי לחשוב איך כל שהראית לי מתקשר יחד .טוב ,אתה גילית לי
הרבה תעלולים ,זה נכון .אבל אני שואל את עצמי :למה? למה התוצאה המתקבלת בכל התעלולים הללו היא
התוצאה שמתקבלת? למשל המספר המעצבן? והחמש? למה הארנבים מתנהגים כאילו הם יודעים מה זה מספר
בונאצ'י? למה המספרים הלא-הגיוניים לעולם אינם מסתיימים? ולמה כל מה שאתה אומר תמיד נכון?"
"אה" ,אמר שד המספרים" ,ככה זה .אתה לא רוצה רק לשחק עם המספרים ,אתה רוצה לדעת מה עומד מאחוריהם?
את חוקי המשחק? את המשמעות של כל העסק? במילים אחרות ,אתה שואל את אותן שאלות שהיה שואל
מתמטיקאי אמיתי".
"מתמטיקאי או לא מתמטיקאי .בסך הכול ,אתה תמיד מראה לי דברים ,אבל אתה לעולם לא מוכיח אותם".
"נכון" ,אמר האשף הזקן" .אתה חייב לסלוח לי ,אבל העניין הוא כזה :להראות משהו זה קל וזה כיף .להניח משהו
זה גם כן לא רע .לבדוק אם ההנחה נכונה זה עוד יותר טוב .את זה עשינו הרי לא פעם ולא פעמיים .אבל למרבה
הצער ,כל זה לא מספיק .ההוכחה היא העיקר ,ואפילו אתה כבר רוצה שאוכיח לך הכול".
"בטח .כי חלק מן הדברים שהראית לי אני מבין ללא הסברים נוספים .אבל בדברים האחרים אני בכלל לא מבין איך
זה עובר ולמה ומדוע".
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"בקיצור ,אתה לא מרוצה .זה טוב .אתה חושב אולי ששד מספרים כמוני יכול אי-פעם להיות מרוצה ממה שהוא
מגלה? לעולם לא! בגלל זה אני שוקד כל הזמן על מציאת הוכחות חדשות .זו עבודה של הרהורים והתעמקויות
והגיגים שאין להם סוף .אבל כשפתאום באה ההארה ─ וזה יכול לקחת הרבה זמן ,במתמטיקה מאה שנים חולפות
מהר─ נו ,או אנחנו שמחים ,כמובן ,כמו ילדים .אז אנחנו מאושרים".
"אתה מגזים .מציאת ההוכחות לא יכולה להיות עד כדי כך קשה".
"אין לך מושג .גם אם אתה חושב שהבנת משהו ,יכול לקרות שאתה פתאום ממצמץ בעיניים ורואה שלמשהו הזה יש
בעיה".
"למשל?"
"אתה ודאי חושב שהבנת את עניין ההקפצות .רק בגלל שזה בא לך בקלות ,להגיע מ 2-ל 2×2 -ל."2×2×2 -
"כמובן .שתיים בחזקת אחת ,שתיים בריבוע ,שתיים בשלישית ,וכן הלאה .זה קלי קלות".
"כן ,אבל מה קורה אם אתה מקפיץ בחזרת אפס? אחת בחזקת אפס ,שמונה בחזקת אפס או מאה בחזקת אפס .אתה
יודע מה מקבלים במקרים ה אלה? להגיד לך? אתה תצחק ,אבל התשובה היא תמיד אחת".
10  1, 80  1, 1000  1

"למה זה?" שאל מיקי בתדהמה.
"עדיף שלא תשאל .אני יכול להוכיח לך את זה ,אבל אני חושב שהיית משתגע אילו הייני עושה את זה".
"תנסה ",קרא מיקי בכעס.
אבל שד המספרים הזקן לא נתן שיוציאו אותו משלוותו.
"ניסית פעם לחצות נהר גועש?" שאל.
"אני מכיר את הבעיה" ,קרא מיקי" .אני מכיר אותה טוב מאוד!"
"אי אפשר לשחות ,כי הזרם יסחף אותך מיד .אבל באמצע הנהר ישנן כמה אבנים גדולות .ובכן ,מה תעשה?"
"אני מחפש את האבנים הקרובות זו לזו ,כך שאוכל לקפוץ מאבן לאבן .אם יש לי מזל
אני יכול לחצות .אם אין לי ,אני נתקע".
"בדיוק ככה זה עם ההוכחות .אבל בגלל שבמהלך אלפי השנים האחרונות ניסינו כבר
את כל הדרכים לחציית הנהר ,אתה לא צריך להתחיל מההתחלה .בנהר יש כבר
אינסוף אבנים ,ואתה יכול לסמוך עליהן .בדקו אותן כבר מיליון פעמים .הן לא
חלקלקות ,הן לא שוקעות ,הן מאפשרות לך עמדות זינוק בטוחות .כשעולה בראשך
רעיון ,הנחה ,אתה מתחיל לחפש סביבך את האבן היציבה הקרובה .אם אתה יכול
להגיע אליה ,אתה מזנק ,וממשיך עד שאתה מגיע לגדה השנייה .אם אתה שם לב למה
שאתה עושה ,לא תרטיב את הרגליים".
"אה" ,אמר מיקי" .אבל היכן נמצאת הגדה השנייה של המספרים או של המחומשים או של ההקפצות? אתה יכול
להגיד לי?"
"שאלה טובה" ,אמר שד המספרים" .גדה השנייה ,אלה הם כמה משפטים ,שהם כל כך פשוטים ,עד שאין פשוטים
מהם .כשהגעת אליהם ,סיימת .זו היא ההוכחה".
"ואיזה מין משפטים אלה?"
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"טוב ,למשל המשפט הזה :לכל מספר רגיל ,לא משנה אם  14או  14מיליארד ,יש אך ורק מספר עוקב אחד שאותו
ניתן למצוא על ידי הוספת המספר  .1או :אי אפשר לחלק נקודה ,אין לה שטח .או :דרך שתי נקודות במרחב אחד
עובר רק קו ישר אחד ,אשר ממשיך לשני כיוונים עד אינסוף".
"את זה אני מבין" ,אמר מיקי" .וממשפטים אלה אתה יכול להמשיך לזנק עד שאתה מגיע למספרים המעצבנים או
למספרי בונאצ'י?"
"בקלות .אפשר גם להגיע הרבה יותר רחוק .אתה פשוט צריך מאוד להיזהר לפני כל קפיצה .בדיוק כמו בנהר הגועש.
ישנן אבנים הנמצאות במרחק רב מדי זו מזו .במקרה כזה אתה לא יכול לזנק .אם למרות זאת תנסה לעשות את זה,
תיפול למים .במקרים רבים אפשר להתקדם רק בדרכים עקלקלות ,אחרי סיבובים רבים ,ולפעמים זה לא הולך
בכלל .במקרים כאלה יכול להיות שהיה לך רעיון מפתה ,אבל אתה לא יכול להוכיח שהוא מוביל למקום כלשהו .או
שמסתבר שרעיון טוב אינו רעיון טוב .אתה זוכר את מה שהראיתי לך ממש בהתחלה? כיצד אפשר לכשף את כל
המספרים באמצעות הספרה אחת?"
1 1  1
1111  121
111111  12321
11111111  1234321

"וכן הלאה .זה נראה כאילו אפשר להמשיך כך לנצח".
"כן ,ואתה די כעסת כשטענתי שמשהו בעסק הזה מבריח".
"טוב ,אני רק אמרתי את זה כדי להרגיז אותך ,כי באמת שלא היה לי צל של מושג".
"בכל זאת ,הרגשתי שמשהו חשוד .בעקבות מה שאמרת המשכתי לחשוב ,ואכן ,כשהגעתי ל:
1 111 111 111  1 111 111 111

"נפלתי למים :כל מה שקיבלתי היה סלט מספרים .אתה מבין? התעלול נראה יפה ועבד יפה ,אבל בסופו של דבר ,כל זה לא
שווה בלי הוכחה"...
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6
מתמטיקה בשירות מעשיות
בסעיף זה נציג שני ספרים בהם מתמטיקה עוזרת לחדש ולחבר מעשיות (אגדות).
"הפרה האדומה וסוד עץ התפוח" (זיסקין & שור)2017 ,2014 ,
לספר זה יש כותרת משנית ─ "שלוש מעשיות עם טעמים מתמטיים" .בכתיבת הספר נעשה שימוש בשיטה שנקראת "רימייק"
בלועזית או "תַ ְח ִדיש" בעברית .לפי שיטה זו ,ביצירה אמנותית קיימת נעשים שינויים אחדים ונבנית יצירה חדשה תוך שמירה
על הקו המרכזי של עלילה ועל גיבוריה .ספר "הפרה האדומה וסוד עץ התפוח" מכיל תחדישים של אגדות-עם רוסיות.
בתחדישים אלה העלילות של המעשיות המקוריות הורחבו ובתוכן נשתלו נושאים מתמטיים .בכך נוצרת סביבה המעודדת
פיתוח חשיבה מתמטית ורכישת מיומנויות מתמטיות לחינוך של ילדי גן ותלמידי בית ספר יסודי .הנושאים המתמטיים
השוזרים באגדות הם :ספירה וחשבון בתחום העשרת הראשונה ,חלוקה של שלם לחלקים ,שמות של שברים אחדים ,נגיעה
במספרים גדולים ,רעיון נומרולוגי ו ...הרעיון של אינסוף!
נביא ,לדוגמה ,קטע מהסיפור "פְּ גִ ישָׁ ה עִ ם ִקפֹוד".

"וְ ִהנֵה כ ִָרית שי ְִהיֶּה לִי נֹוחַ לָנּוחַ עָ לֶּיהָ " ,חָ שַ ב לְבִ יבֹוןַ -כ דּורֹון וְ קָ פַץ עַ ל הָ ע ֲֵרמָ הּ ,ובְ אֹותֹו ֶּרגַע חָ ש כְ ִאּלּו עַ ְשרֹות ְמחָ ִטים
גֹורמֹות לֹו כְ אֵ ב ַרב .הּוא צָ עַ ק צְ עָ קָ ה גְ דֹולָה וְ קָ פַץ חֲ ז ָָרה לַקַ ְרקַ ע ,וְ אָ ז שָ מַ ע בְ קֹול דַ ק ּובָ רּור:
חֹודרֹות לְגּופֹו וְ ְ
ְ
"מי אַ תָ ה ּומַ דּועַ קָ פַצְ תָ עָ לַי?"
ִ
לְבִ יבֹון -כַדּורֹון ָפנָה לְכִ ּוּון הַ קֹול וְ ָראָ ה ְשתֵ י עֵי ַניִם נֹוצְ צֹות וְ אַ ף עִ ם ְקרּום ְסבִ יב הַ נ ְִח ַיריִם .עֹוד הּוא ָראָ ה בַ גַב ּובַ ּׁשֹוקַ יִם שֶּ ל
מַ ְש ִמיעַ הַ קֹול קֹוצִ ים שֶּ ִהזְ דַ ְקרּו ְלכָל הַ כִ ּוּונִים.
יתי לָנּוחַ עָ לֶּיהָ " ,אָ מַ ר.
"אֲ נִי לְבִ יבֹוןַ -כדּורֹון .חָ שַ בְ ִתי שֶּ אַ תָ ה כ ִָרית וְ ָרצִ ִ
"אֲ נִי כ ִָרית? חָ ה-חָ ה-חָ ה! מֵ עֹולָם ל ֹא שָ מַ עְ ִתי דָ בָ ר ִטפְ ִשי כָל כְָך .אֲ נִי ִקפֹוד וְ יֵש לִי שֵ ם דֹומֶּ ה לְשֶּ ּלְָךִ :קפֹודֹון-כַדּורֹון".
ּצּור ְתָך דֹומָ ה ְלכַדּור".
"מַ דּועַ כַדּורֹון?" ִה ְת ַפּלֵא לְבִ יבֹון-כַדּורֹון" ,ל ֹא נ ְִראֶּ ה לִי שֶּ ָ
"כְָך זֶּה נ ְִראֶּ ה כ ֶָּרגַע ,אֲ בָ ל אֲ נִי יֹודֵ עַ לְהַ ְס ִתיר אֶּ ת הַ קֹוצִ ים וְ אֶּ ת הַ ָפנִים שֶּ ּלִי כְָך שֶּ אֵ ָראֶּ ה כְ מֹו ַכדּור קָ טָ ן חָ לָק .אַ ְך
רֹומ ִמים וְ אָ ז"...
כְ שֶּ ִמישֶּ הּו נֹוגֵעַ בַ כַדּור ,הַ קֹוצִ ים בִ ןֶּ -רגַע ִמ ְת ְ
עֹושים קֹוצָ יו שֶּ ל הַ ִקפֹוד ,וְ שָ אַ ל" :וְ כַמָ ה קֹוצִ ים יֵש לְָך?"
"אֹוי" ,קָ טַ ע אֹותֹו לְבִ יבֹון-כַדּורֹון שֶּ חָ וָה כְ בָ ר עַ ל גּופֹו מָ ה ִ
אֹומ ִרים שֶּ ּל ְִקפֹוד צָ עִ יר יֵש כִ ְשֹלשֶּ ת אֲ לָפִ ים קֹוצִ ים".
"נּו ,אֲ נִי עֹוד ִקפֹוד צָ עִ יר .חֲ כָמֵ ינּו ְ
"שלֹושֶּ ת אֲ לָפִ ים?" הֻ פְ תַ ע לְבִ יבֹון-כַדּורֹון .עַ ד אָ ז ,עִ ם כָל כִ ְשרֹונֹותָ יו בְ חֶּ ְשבֹון ,הּוא ל ֹא נ ְִתקַ ל בְ ִמ ְספָר גָדֹול ָכזֶּה.
ְ
"כֵן" ,עָ נָה בְ גַאֲ וָה ִקפֹודֹון-כַדּורֹון" ,וְ אֵ צֶּ ל ִקפֹוד ִמ ְתבַ גֵר ִמ ְספַר הַ קֹוצִ ים יָכֹול לִגְ דֹל עַ ד כִ פְ ַליִם ִמזֶּה".
"מַ ה זֶּה כִ פְ ַליִם?" שָ אַ ל לְבִ יבֹון-כַדּורֹון ,שֶּ הָ יָה טֹוב בְ חֶּ ְשבֹון יֹותֵ ר ִמבְ שָ פָה.
"כִ פְ ַליִם זֶּה ַפעֲמַ יִם .כִ פְ ַליִם ְשתַ יִם הֵ ם אַ ְרבַ ע ,כִ פְ ַליִם שָ לֹוש הֵ ם שֵ ש".
"אָ ז כִ פְ ַליִם ְשלֹושֶּ ת אֲ לָפִ ים הֵ ם שֶּ ּׁשֵ ת אֲ לָפִ ים .הַ ִאם יֵש ל ְִקפֹוד ְמ ֻבגָר כְ שֶּ ּׁשֵ ת אֲ לָפִ ים קֹוצִ ים?" שָ אַ ל לְבִ יבֹון-כַדּורֹון
בְ תַ ְדהֵ מָ ה.
"אּולַי אֲ פִ ּלּו יֹותֵ ר ִמזֶּה!" עָ נָה ִקפֹודֹון-כַדּורֹון.
"וָואּו!" צָ עַ ק לְבִ יבֹון-כַדּורֹון וְ שָ אַ ל" :אַ תָ ה חַ י כָאן ,בַ מָ קֹום הַ זֶּה?" נֹושֵ א הַ קֹוצִ ים ִהכְ ִאיב לֹו וְ הּוא ָרצָ ה לְהַ חֲ לִיפֹו...
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"תעלומת החתול המלומד" (זיסקין & שור)2015 ,
ספר זה נכתב בהשראה של השיר "על קשת ים" מאת המשורר המפורסם הרוסי אלכסנדר פושקין בתרגומו לעברית מאת רנה
לטוין (פושקין .)2005 ,השיר כפי שהוא מופיע בספר.

הספר "תעלומת החתול המלומד" נבנה בצורה "ספר בתוך ספר" .בספר המקיף מתוארות תולדותיו של החתול המלומד ,אותו
'חתול-חכם' שמוזכר בשיר "על קשת ים" .מתברר ,שהחתול המלומד הוא בעצם חקלאי יווני לשעבר ,שהפך בכישוף לחתול
והועבר לארץ אגדית קשת-ים ,בה הוא מתגורר כבר מאות שנים .במשך הזמן הזה הוא למד את כל המדעים פרט למתמטיקה.
אם הוא יתגבר על לימודיה ,הכישוף יתפוגג ולחתול תוחזר דמות האדם .לפני לימוד המתמטיקה נשלח החתול לחופשה בת
שבוע לארץ ישראל ,לאחד המושבים בדרומה .שם הוא פגש שני ילדים ,תאומים בני  .12במשך שבוע זה עוברים הילדים חוויה
ייחודית ובלתי נשכחת הקובעת במידה רבה את עתידם .השיחות של החתול עם הילדים נוגעות בתחומים שונים של הידע
הכללי :היסטוריה ,תנ"ך ,גיאוגרפיה ,שירה ,פולקלור ו ...מתמטיקה.
החתול מציג לפני הילדים בעיות מתמטיות מילוליות המתארות את אירועים המתרחשים בקשת-ים ובעולם החיצוני סביבה,
ושלושתם ביחד מחפשים דרכי פתרון .הכול בשיח ,ללא נייר ועפרון!
כמו כן ,בשיחות עם החתול ,מתוודעים הילדים לעולם האינסופי של המספרים .מתברר ,שבו חיים יצורים רב-גוניים ,כמו
מספרים מושלמים ,מספרים שופעים וחסרים ,מספרים-ידידים או נאהבים .הילדים היו כל כך מוקסמים מהמפגשים היום-
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יומיים עם החתול המלומד ,שלא שמו לב שעבר שבוע והגיע מועד הפרידה .בעיניים דומעות הם נפרדים מחברם החדש ,והוא
מבטיח להם שיחזור והם ייפגשו בעתיד .וכך גם קרה .לאחר השלמת לימודי המתמטיקה במשך עשרים שנה ,חוזר החתול
המלומד לדמות האדם ,תחת השם בזיליוס קוטיקוס ,ונעשה מדען וסופר בתחום התרבות העממית של אומות העולם .הוא זה
שכותב "ספר הסברים" המכיל פירושים לשירו של פושקין ,המלווים בסיפורי אגדה קצרים ובחידות מתמטיות .זהו הספר
הפנימי של הספר המקיף.
התכנים המתמטיים המופיעים בספר כולו עשויים להעמיק ולהרחיב את הידע המתמטי של קוראים החל מגיל  .10-12במאוחד
הספר מומלץ לקריאה לתלמידי בית ספר תיכון.
בנוסף למטרות חינוכיות ,לשני הספרים שהוצגו כאן ,קיימות מטרות תרבותיות.
למשל ,הספר הראשון (המנוקד) עשוי להועיל לעולים חדשים בלימוד עברית .באמצעות הספר השני יכולים הקוראים להכיר
ולהעמיק בתופעה תרבותית מעניינת של פולקלור סלאבי.
נציין ,שסקירה על שלושת הספרים של המחברות פורסמה באתר "גן אדם" במדור "קסם מתמטי"
 ,http://www.omath.org.il/תחת הכותרת :קלרה זיסקין "סיפורי קסם למען המתמטיקה".
בנספח לסעיף  6נביא טקסט מתוך "ספר הסברים" של בזיליוס קוטיקוס המכיל את אחד הפירושים של דמויות השיר "על
קשת ים" ,את הסיפור האגדתי ואת החידה המתמטית המתקשרת לסיפור זה .הקורא מוזמן לפתורה!
ֹלשים בְּ נֵי-חַ יִל יֵצְּ אּו בַ סָׁ ְך מֵ ְּר ִאי הַ מַ ִים ,וְּ ִאיש-הַ יָׁם בָׁ הֶ ם ּדֹוחֵ ק
" ...וְּ אַ בִ ִירים ְּש ִ
"...

בפולקלור רוסי יש אגדה בשם "ילדי נס" ,שבה מסופר על  30נערים
זהים הן בהופעה והן בגיל שיצאו ממי-ים לחוף רק לשעה אחת פושקין
בשירו מתאר בכוח פואטי מדהים את התמונה המרשימה של רגע
יציאת אבירי הים "מראי מים" אל החוף ,בטור שבראשו "איש-הים",
המפקד שלהם ,ש"דוחק בהם" .מדוע הם יוצאים? האם כולם
תאומים? ומהו גילם? התשובות לשאלות אלה בסיפורי הבא.

אבירי הים ואביהם אור השמש
במעמקי הים מתנוצץ ארמון עשוי כולו מאלמוגים .דייריו הם מלך-הים ,בתו היפהפייה
כוכבת-ים ובנו אמיץ הלב צ'רנומור .יום אחד בשעת זריחת השמש נגע אור השמש בכוכבת-
ים .התאהבה בת המלך באור השמש ובמרוצת השנים הולידה  30בנים בריאים ויפים.
דודם ,צ'רנומור ,חינך ואימן אותם לתפארת .שלושים האבירים יצרו יחידת משמר בפיקודו
של צ'רנומור לשמירה על אוצרות המרחב הימי .כל יום ,עם שחר ,הם יוצאים בטורים
ממעמקי הים לברך את אביהם – אור השמש ,והוא נוגע בהם ,מברך אותם ,ובכך מגביר את
חוזקם.
חידה :לאחר שלכוכבת-ים נולד הבן הבכור ,היא המשיכה ללדת בנים כל שנה.
בין שלושים הבנים ישנם שלושה זוגות תאומים ושתי שלשות תאומים.
מהו גילו של הבכור ,אם גילו של הבן הצעיר ביותר הוא  20שנה?
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לסיכום
קיימת דעה שמתמטיקה ופנטזיה לא הולכות יחד .הרי המתמטיקה כרוכה בחשיבה מדויקת וקשוחה ,והפנטזיה היא חשיבה
חופשית ,מעוף הדמיון .הסקר הספרותי שנעשה במאמר מראה שבהיסטוריה של ציביליזציה על פני כדור הארץ ,החל מזמן
עתיק קיימים מקרים כאשר פנטזיה ומתמטיקה נפגשות ופועלות ביחד ,למרות השוני בין תכונותיהן או אולי דווקא הודות
לשוני זה.
בסקר מוצגות יצירות דמיון אחדות המכילות בתוכן נושאים מתמטיים ,וספר לימוד במתמטיקה אחד המשתמש בטקסטים
מספר הדמיון המפורסם .במפגש של פנטזיה ומתמטיקה במקורות אלה אחת מהן נותנת שירות לשנייה ,או שתיהן עוזרות זו
לזו למען הצגת מטרות מתמטיות או ספרותיות.
בתוך הסעיפים של המאמר ובנספחים להם מובאים טקסטים נבחרים ממקורותיו .הקורא המעוניין להכיר מקורות אלה
ביותר פרטים ,יוכל להיעזר ברשימת המקורות בסוף המאמר.
בעזרת חיפוש עצמי ניתן גם למצוא ולהכיר מקורות נוספים באותו הנושא החשוב והמרתק של היחסים בין פנטזיה לבין
המתמטיקה.
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