
 הסבר מילולי המלווה את המצגת

 )המספרים מתייחסים למספרי השקפים(
 
על הקופסה מצוירת ? מה מוזר בתמונה. "דרוסטה"קופסת קקאו של החברה ההולנדית  )1

שמחזיקה עוד , שעליה מצוירת שוב אישה, שעליו כוס וקופסת קקאו, אישה שמחזיקה מגש
שאלו את התלמידים עד היכן .... ישהשעליה מצוירת עוד א, שעליו כוס וקופסת קקאו, מגש

אך , די לראותכ קטן מהבציור אין מקום לעוד אישה ועוד אישה כי זה יהי? זה יכול להמשיך
: וזה נושא המצגת. ממש עד אין סוף,  נשים יותר ויותר קטנותתארבדמיון אנחנו יכולים ל

דפוסים , טליםחשוב לציין בפני התלמידים שבפרק. סופיים-שהם ציורים אין, פרקטלים
האישה זהה בגדלים : כמו בדוגמה הזו, זהים או דומים חוזרים שוב ושוב בגדלים שונים

 .שונים
כאשר מחזיקים מראה מול ,  מראות בבית בעזרת שתייצורדוגמה לפרקטל שאפשר ל )2

 יותר מתוחכם והצליחה לגרום לפס מסביב קצת הילדה בתמונה עשתה משהו .מראה
 . לא חשוב לציין את זה בפני התלמידים– למראה להסתדר בספיראלה

 נחשו. כל ענף מתפצל לשניים: הנה כלל. בפרקטל חוזרים על כלל פשוט שוב ושוב ושוב )3
 ? הצורה בסוףאיך תראה 

. )את האנימציה רואים רק כשהשקף במצב מצגת (מראים את האנימציה של יצירת העץ )4
ספרו . רק בגודל מוקטןכולו עץ הראו לתלמידים שהענפים הקטנים ביותר של העץ זהים ל

 עודדו את התלמידים – 5 או 4, 3-אפשר לצייר עצים כאלו גם עם פיצול ללתלמידים ש
 !!לנסות

 .עלה ירוק והעורקים המתפצלים שלו: דוגמאות של פרקטלים בטבע )5
מורכב  שפרחבצורת הוא כולו הברוקולי . כרובית\סוג של ברוקולי: הפעם אכיל, עוד פרקטל )6

 .קטנים יותר וכל פרח קטן מורכב גם הוא מפרחים קטנים עוד יותרמפרחים 
אגני . "גרנד קניון"המכונה ה, דו בארצות הבריתאתמונת לווין של אגן הניקוז של נהר קולור )7

, פלגים קטנטנים המתחברים לפלגים גדולים יותרגשם יורד ומייצר : ניקוז הם פרקטלים
הפוך בכיוון הראות את זה מונה יותר קל להבת.  מתחברים לנהרשמתחברים ליובלים אשר

 . דרך היובלים הגדולים ליובלים הקטנים יותר) הקו השחור( מהנהר הגדול –
מתקשרים בעזרת אותות חשמליים זעירים ") נוירונים("תאי עצב במוח : פרקטלים בגוף )8

 .שהם מעין עצבים קטנטנים, ")אקסונים"ו" (דנדריטים"דרך מערכת מסתעפת של 
כמו עץ ות  נראהסמפונות :קל לראות את הפרקטלים במערכת הנשימה. הריאות )9

מערכת הדם ועץ יש להסביר לילדים שכמובן . )מימין(וגם במערכת הדם , )משמאל(
אך כדי להקל על ההבנה והלמידה הם הופרדו ,  של הגוףי הצדדים קיימים בשנהסמפונות

 .בדגם
 .)Pinwheel Galaxy(בשם גלגל הרוח  גלקסיה:דוגמה של פרקטל בצורת ספיראלה  )10

גז ואבק שהיא המבנה הסדור הגדול ביותר , כוכבי לכת,  אוסף של כוכביםגלקסיה היא
שביל "שנקראת , כמו הגלקסיה שלנו, )ספירלית(זאת תמונה של גלקסיה לוליינית . ביקום
את  היא גדולה מדי מכדי שנוכל לצ–אין לנו תמונה אמיתית של שביל החלב ". החלב

 ....לצלם אותהוהחוצה 
 . עננים מיוחדים: עוד פרקטל ספיראלי  )11
מתאים לכיתה ד  – סופי של פרקטלים- מסבירים את הגבול האין16 עד 12שקפים   )12

שבפרקטל הזכירו לילדים ). פרקטל עקומת קוך( נכיר את פרקטל פתית השלג .ומעלה
 הפוכה V ומקבל 3-תחלק ל קטע ישר מכל: כללאז הנה ה, חוזרים על כלל פשוט שוב ושוב

במקרה כל הקטעים ? לא, נראה פשוט? האם יהיה ניתן למדוד את הפרקטל. באמצע
 ..אלא ש. 4-אז אפשר פשוט למדוד קטע ישר אחד ולהכפיל ב, הישרים באורך זהה

כעת יש .  הפוכה באמצעV ומקבל 3- קטע ישר מתחלק לכל:  חייבים להפעיל את הכלל )13
 ... אלא ש? 16-אז אולי נמדוד אחד ונכפיל ב, ים קטעים ישרים זה16לנו 

וכך ..... הפוכה באמצעV ומקבל 3- קטע ישר מתחלק לכל: חייבים להפעיל את הכלל שוב )14
 ! נגלה שהפרקטל שוב גדל, כל פעם שנרצה למדודב –זה ממשיך ומשיך 

, כי כאשר מחברים שלוש עקומות כאלו? למה קוראים לפרקטל הזה פרקטל פתית השלג )15
 . בלים צורה של פתית שלגמק

השטח הפנימי הוא . בכחול למשל,  ניתן לצבוע את השטח הפנימי של הפרקטל-שימו לב  )16
 יש שטח מלבןל, לשם השוואה. כפי שראינו, סופי-היקף של הפרקטל הוא איןהאך . סופי

 . סופי וגם היקף סופי
  . עוד סוג של פרקטל,  כך מייצרים משולש סירפינסקי–ולבסוף  )17

 


