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  לכן יש אינסוף מספרים. כמובן שלא לכולם יש שמות... התדעו מהו המספר הגדול ביותר שיש לו

 שם?__________________________________________________________

 

 עומדים בשורה:אינסוף גמדים  .1

… 
 

 איננו יכולים לצייר באמת אינסוף גמדים בשורה...( הנקודות מסמנות עוד ועוד גמדים. הרי 3)

 נסיכה עוברת בין הגמדים, לפי הסדר, ומחלקת לכל אחד סוכריה.

 את הסוכריה הראשונה יקבל גמד מספר _____

 את הסוכריה השניה יקבל גמד מספר _____

 יקבל גמד מספר _____ 67-את הסוכריה ה

 

 אינסוף תרנגולים מסודרים בשתי שורות: .2

 

… 

… 

 גם כאן הנסיכה רוצה לחלק סוכריה לכל תרנגול. 

  ________ ?"האם קיים "המספר הגדול ביותר 

 

 _______________________________________________?מדוע

___________________________________________________ 

1 2 3 4 5 7 6 8 9 10 11 12 13 14 15 17 … 

הידעת? הסימון 

המתימטי המקובל 

 - לאינסוף הוא 

 שוכב... 8כמו 
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אם הנסיכה תצעד במסלול לאורך השורה הראשונה, האם בסוף כל התרנגולים יקבלו סוכריות?______ 

 מדוע?________________________________________________________________

שכל התרנגולים יקבלו בסוף סוכריות. שרטטו את המסלול שהצעתם על  הציעו לנסיכה מסלול הליכה כך

 האיור של התרנגולים.

 האם תוכלו למצוא יותר מהצעה אחת למסלול כזה? )אם כן, שרטטו אותה בצבע אחר.(

 

עומדת לפניה שורה אחת של ברווזים,  אך כעת, משימת חלוקת הסוכריות של הנסיכה הולכת ומסתבכת.  .3

 אין לה התחלה ואין לה סוף. –ת לשני הכיוונים השורה אינסופי

… … 

 האם תוכלו להציע מסלול חלוקת סוכריות עבור הנסיכה גם הפעם? שרטטו אותו על האיור.

 

למשימה המסובכת ביותר: עומדות בפני הנסיכה אינסוף שורות של ארנבים )לכל שורה יש  –ועכשיו  .4

 התחלה אך היא נמשכת עד אינסוף(:

 

                                     … 

                                     … 

                                     … 

                                     … 

… 
…  
… 

 

 

כך שכל ארנב יזכה בסוכריה? )כידוע, ארנבים אינם  האם תוכלו גם כאן למצוא מסלול עבור הנסיכה

 מוכנים להפסיד סוכריות טעימות...( שרטטו את המסלול שהצעתם על האיור.

 

מה המשותף לכל סוגי האינסוף שעסקנו בהם עד עכשיו? את כולם ניתן למספר בהתאם למסלולה של 

ים והארנבים המצויירים שם, לפי הסדר הנסיכה. חיזרו לציורים הקודמים, ומספרו את התרנגולים, הברווז

 שבו הם יקבלו את הסוכריות.







 
ינסוף כאן עליכם לדמיין עוד א

 שורות של ארנבים...
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 הבה נעיין בעוד תכונות מפתיעות של האינסוף הזה, "אלף אפס": .5

 ? _____ …,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14כמה מספרים טבעיים יש בסדרה האינסופית הבאה 

 הזוגיים בסדרה. הקיפו בעיגול את המספרים

מספרו  –להציע לנסיכה מסלול הליכה לאורכם?( אם כן  –האם ניתן למספר אותם )או במילים אחרות 

 אותם בשורה למעלה.

 השלימו: יש _________ מספרים זוגיים.

 זוגיים.-השלימו: יש _________ מספרים אי

 

 מסקנה:
0 0 ____  

  
. 

 

 

והשלימו:  והארנבים התרנגוליםשל  יםהסתכלו בציור .7
0

0 0

2 _____

_____

 

  
 

 

הוא האינסוף הכי קטן, ויש גם אינסוף גדול יותר  0 יותר מסוג אחד של אינסוף!יש והנה הפתעה: 

       הנקודות על הקטע הבא: " מבטא את כמות. האינסוף "שנקרא 

גיזרו מהחוט שקיבלתם רצועה באותו אורך של הקטע בשורה הקודמת והדביקו אותה במדוייק על המעגל  .6

 הבא: 

                                                                    

 ___________מהי כמות הנקודות על המעגל?_______ מדוע?_________________________

מכיוון שאת כל סוגי האינסוף הללו ניתן למספר, הם 

 כולם נחשבים לסוג אחד של אינסוף והוא נקרא

 .אפס"  "אלף  

)כן, גם בארצות אחרות  0מסמנים אותו כך:  

 סופים... יוווו!!(משתמשים באות העברית א' לסימון אינ

מספרים 

 זוגיים
 מספרים

 זוגיים -אי

כל 

 המספרים

 הטבעיים
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 התבוננו בקטע הקצר הבא:  .8

                                                     

 נקודות?_______________ או בדיוק  -, פחות מ-האם יש בו לדעתכם יותר מ

 הבה נבדוק!

 זה מעל זה, ונוסיף מעליהם נקודה עליונה: נצייר את הקטע הקצר והקטע הארוך

קטע ארוך

קטע קצר

נקודה עליונה

 

 נעביר קו מקווקוו מהנקודה העליונה דרך שני הקטעים:

ו

ג

ב

א

קטע ארוך

קטע קצר

נקודה עליונה

 

 כי הן נמצאות על אותו קו מקווקוו שעובר דרך הנקודה העליונה. "זוג"ב' הן -הנקודות א' ו

 ת הזוג של נקודה ג'. סמנו אותה באות ד'.היעזרו בסרגל ומצאו איזו נקודה על הקטע הארוך תהיה ב .9

 היעזרו בסרגל ומצאו איזו נקודה על הקטע הקצר תהיה בת הזוג של נקודה ו'. סמנו אותה באות ה'. .11

האם לכל נקודה על הקטע הקצר אפשר למצוא בת זוג על הקטע הארוך?_______  .11

 __כיצד?_________________________________________________________

 לכל נקודה על הקטע הארוך למצוא בת זוג על הקטע הקצר?___________ –האם אפשר גם להיפך 

 מסקנה: גם על הקטע הקצר יש ______ נקודות!!

 ציירו קטעים נוספים באורכים שונים כרצונכם. מהי כמות הנקודות על כל אחד מהקטעים? _______ .12
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 ______התבוננו בציור הבא והשלימו:  .13

 

 

 ואחרון חביב, נרצה לבדוק כמה נקודות יש על ישר אינסופי:

......

 

מסמנות שהישר ממשיך לשני הצדדים עד אינסוף! דמיינו אותו ממשיך וממשיך מעבר לגבולות  הנקודות 3) 

 הדף, ולא מסתיים לעולם.(

 

 התבוננו באיור הבא:

י

ג

ז

ה
א

......

 

 א', וסמנו אותה באות ב'. )השתמשו בסרגל!(נסו, כמו קודם, למצוא את בת הזוג של נקודה  .13

 את בת הזוג של ג' סמנו באות ד'.

 את בת הזוג של ה' סמנו באות ו'.

 האם בת הזוג של ז' נמצאת על הישר האינסופי? ______ היכן? __________________________

ל חצי המעגל לא לכל נקודה על חצי המעגל נוכל להתאים נקודה על הישר האינסופי? )הקצוות ש האם

 נחשבים...( ________ הסבירו! ______________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 המעגל וסמנו אותה באות ט'.חצי על הישר האינסופי מצויירת הנקודה י'. מצאו את בת זוגה על  .14

 ודה על הישר האינסופי יש בת זוג מתאימה על חצי המעגל? _________האם לכל נק

 

 מסקנה: גם על הישר האינסופי וגם על מחצית המעגל יש בדיוק _______ נקודות!

 

 

 

 

 

 

 

אין אות לידה( נקודה עליונה( 

  יש עליו _______ נקודות –חצי מעגל 

 

שהכרנו, הן רק שתי דוגמאות לסוגים שונים של  0-ו כדאי לדעת: 

אינסוף. אבל יש עוד המון סוגים שונים של אינסופים... כמה המון? 

 אינסוף כמובן! ואיזה סוג של אינסוף? זו שאלה קשה מאד!!

תתפלאו, אבל כמות סוגי האינסופים היא אינסוף כל כך גדול, עד שהוא 

 מכירים!יותר גדול מכל אינסוף אחר שאנחנו 


