
:בעייה מוזרה

ארנבות יהיו לו אחרי  

וכל זוג , חודש

גם הם מתחילים  

הוא צייר את משפחת  

:   ארנבות יש בכל חודש

על  היטב הסתכלו . יש חוק סודי לסדרה של המספרים שרשמתם
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את  .......)  לא חייבים להמשיך עד אין סוף( פיבונציסידרת השלימו
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!!!פיבונצי 

?מה מיוחד במידות של הריבועים. בעזרת סרגל
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התחילו בריבועים הקטנים  . התבנית בתמונה

דאגו לכך שרבעי המעגל בכל ריבוע  . האותיות
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זן של יצורים שכנראה היו  , נאוטילוסהשל  הקונכיהפנימי של 

  הנאוטילוסשל  הקונכיהעם השנים ! בזמן הדינוזאורים

.  עוברת לחדרים הגדולים יותר הקונכיהוהרכיכה שחיה בתוך 

טוענים  גדלה לפי ספיראלה של   הנאוטילוסשל  שהקונכיהאנשים

אבל  , הדבר לא ממש נכון. כמו זו שיצרתם כרגע 

שניהם הם –פיבונצילספיראלה של  דומהכן  הנאוטילוסשל 

.  שמתרחבות ככל שמתרחקים מהמרכז ,לוגריתמיות

.  כאלו מופיעות הרבה בטבע

קוראים גם  פיבונצי ל

כי  , ליאונרדו מפיסה

.  פיסההוא נולד בעיר 

לא להתבלבל עם  

,  ליאונרדו דה וינצי

שהיה כמובן מהעיר  

.וינצי

דאגו לכך שרבעי המעגל בכל ריבוע  . האותיות

את החוק ולכתוב את  

__________________________________ ?

. והמציאו סידרה של מספרים
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יהיו. היה לו זוג ארנבות תינוקות הוא רצה לדעת כמה ארנבות

כל זוג ארנבות מוליד זוג תינוקות בכל חודש.  כמה חודשים

תינוקות הופכים להיות מבוגרים תוך חודש ואז כמובן גם הם

......   להוליד תינוקות

לכן הוא צייר. גם פיבונצי, טוב? משתגעים מרוב ארנבות. א

ספרו את הארנבות ורשמו כמה זוגות של ארנבות. הארנבות
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יש חוק: רמז(? כמה זוגות של ארנבות יהיו בחודש הבא. ב

). המספרים שקודמים לכל מספר 2
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השלימו את? כמה זוגות ארנבות יהיו בחודשים הבאים. ג
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פיבונצי 

סרגל. התבוננו בריבועים בדפים הבאים. א מדדו אותם בעזרת
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גזרו את הריבועים והניחו אותם על השולחן לפי התבנית. ב

והמשיכו בצורה סיבובית לפי סדר האותיות) ב, א(ביותר 

ד

ה

זה חתך פנימי של

קיימים עוד בזמן הדינוזאורים

והרכיכה שחיה, גדלה

הרבה אנשים טוענים

 פיבונצימספרי 

הספיראלה של 

לוגריתמיותספיראלות 

ספיראלות כאלו מופיעות
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והמשיכו בצורה סיבובית לפי סדר האותיות) ב, א(ביותר 

.   מתחברים לספיראלה

קיבלתם צורה, אם עשיתם נכון

.  שמזכירה את התמונה למטה

תוכלו לגלות את החוק. 15, 10, 6, 3, 1, 0: הנה עוד סידרה .א

? __________________________________המספרים הבאים בסידרה

)?מה ההפרשים בין המספרים: רמז(

חשבו על חוק והמציאו סידרה! גם אתם יכולים להמציא סדרה .ב

! הראו את הסידרה לחברים ותנו להם לגלות מה החוק






