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האינסוף הוא נושא מרתק, מסקרן ולא אינטואיטיבי, הנלמד בדרך 

כלל בשנה הראשונה של התואר הראשון במתמטיקה בקורס "תורת 

הקבוצות". מטרת דף עבודה זה היא לאפשר לילדים צעירים לקבל 

מספר אינטואיציות לא טריוויאליות בתחום העוצמות האינסופיות 

כמעט פורמליות, מתורת ואף להתנסות בהוכחות אמיתיות, 

 הקבוצות.

 '. ט-'הכיתות  גיל מומלץ:

שיעורים רצופים או נפרדים )נקודת עצירה טבעית  2 זמן:מסגרת ה

 (.6היא סוף שאלה 

 נדרשת, בכל הגילאים. הדרכת מורה:

סרגל לכל ילד, חתיכות של חוט דק, מספריים,  :חומרים נדרשים

 .אחד לפחות( סלוטייפ, מכשירי כתיבה )רצוי טוש צבעוני

 

 

 העשרהו תוספותלדפי העבודה, וכן מלאים קובץ זה מכיל פתרונות 

לשם הנוחות, מיספור  השיעור. ךשאפשר להשתמש בהם במהל

 העמודים זהה למיספורם בדפים לתלמיד.
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 ?לכן יש אינסוף מספרים. כמובן שלא לכולם יש שמות... התדעו מהו המספר הגדול ביותר שיש לו שם 

 .אפסים אהמובעקבותיה  1 ספרהכלומר ה ,011בחזקת  10 מספרהוא ה (Googol) וגולג

על ידי מילטון סירוטה בן התשע, אחיינו של  1938 המונח הוטבע בשנת
קאסנר הציג את המספר בספרו "מתמטיקה  .אדוארד קאסנר אמריקאיה מתמטיקאיה

  ."והדמיון
ולאחריו גוגול אפסים, או עשר בחזקת  0הוא  גוגולפלקס המספר

יהיה בלתי   מאחר שבגוגולפלקס יש גוגול ואחת ספרות . :גוגול
גם אם כל  ,עשרוני אפשרי לכתוב או לייצג את כל הספרות של גוגולפלקס בייצוג

 . )מתוך ויקיפדיה(.החומר ביקום היה משמש כדיו ונייר

 עומדים בשורה:אינסוף גמדים  .1

… 
 ינסוף גמדים בשורה...(הנקודות מסמנות עוד ועוד גמדים. הרי איננו יכולים לצייר באמת א 3)

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

 __1את הסוכריה הראשונה יקבל גמד מספר _

 __2את הסוכריה השניה יקבל גמד מספר _

 __67יקבל גמד מספר _ 67-את הסוכריה ה

 

 אינסוף תרנגולים מסודרים בשתי שורות: .2

… 

… 

 גם כאן הנסיכה רוצה לחלק סוכריה לכל תרנגול. 

  ?"לאהאם קיים "המספר הגדול ביותר 

 

 ?ולקבל מספר גדול יותר 0כי תמיד אפשר להוסיף 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 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/0_(%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8)
http://he.wikipedia.org/wiki/0_(%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8)
http://he.wikipedia.org/wiki/1938
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%93%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%93_%D7%A7%D7%90%D7%A1%D7%A0%D7%A8&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%93%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%93_%D7%A7%D7%90%D7%A1%D7%A0%D7%A8&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A1_%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A1_%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99
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כי מדוע? לא? אם הנסיכה תצעד במסלול לאורך השורה הראשונה, האם בסוף כל התרנגולים יקבלו סוכריות

 תורם של התרנגולים בשורה השניה לעולם לא יגיע!

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

דיון על כך שבכל מסלול כזה מוכרחות להיות שוב ושוב  פתחכדאי ל האיור של התרנגולים.

 "קפיצות" משורה לשורה.

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

אחת של ברווזים,   עומדת לפניה שורהכעת, משימת חלוקת הסוכריות של הנסיכה הולכת ומסתבכת.  .3

 אין לה התחלה ואין לה סוף. –אך השורה אינסופית לשני הכיוונים 

… … 

 

 

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

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

 (.8מומלץ לעבור לנספח בעמוד  –)אם התלמידים מתקשים כאן  התחלה אך היא נמשכת עד אינסוף(:

 

                                     … 

                                     … 

                                     … 

… 
…  
… 

 

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

השרטוט, שרק תחילתו  מוכנים להפסיד סוכריות טעימות...( שרטטו את המסלול שהצעתם על האיור.

תחילה עוברים על האלכסון הראשון )ארנב אחד(,  –מצויירת כאן, נבנה ב"שיטת האלכסון" 

 כ על האלכסון השני )שני ארנבים(, אח"כ על השלישי )שלושה ארנבים( וכן הלאה...אח"

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

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

נקודת ההתחלה,  –)האובייקט הראשון הוא המסומן בעיגול  ם יקבלו את הסוכריות.שבו ה

 לפי רצף הקו(. –וההמשך 







 
כאן עליכם לדמיין עוד אינסוף 

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

 0?  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14…,כמה מספרים טבעיים יש בסדרה האינסופית הבאה 

   1   2   3    4      5        6        7               .הקיפו בעיגול את המספרים הזוגיים בסדרה

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

כאן יש לשים לב שלמרות שכביכול יש "יותר" מספרים טבעיים  אותם בשורה למעלה.

ה עוצמה של אינסוף, מכיוון שקיימת ההתאמה בין קבוצת מאשר זוגיים, זו עדיין אות
הטבעיים לקבוצת הזוגיים המתבטאת במיספור שהצענו. זו תופעה מפתיעה שאינה 

היותה של קבוצה "שוות גודל" )פורמלית, שוות עוצמה(  –קיימת בקבוצות סופיות 
  לתת קבוצה אמיתית שלה!

 ים זוגיים.מספר 0השלימו: יש

 זוגיים.-מספרים אי0השלימו: יש 

 מסקנה:
0 0 0  

  
. 

 

והשלימו:  והארנבים של התרנגולים יםהסתכלו בציור .7
0 0

0 0 0

2 

  
 

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

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

 )כאן יש לוודא שהתלמידים מבינים את המושג "נקודה", ומדוע יש אינסוף נקודות על כל קטע(.

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

 המעגל הבא: 

                                                                   

כי יש התאמה מלאה בינו לבין הקטע דלעיל.  מדוע?  מהי כמות הנקודות על המעגל?

כדי שההתאמה תהיה מלאה צריך לקחת את הקטע הנ"ל  –ינה נקודה עד)למעשה יש כאן 

מכיוון שאת כל סוגי האינסוף הללו ניתן למספר, הם כולם 

נחשבים לסוג אחד של אינסוף והוא נקרא "אלף אפס". מסמנים 

באות  )כן, גם בארצות אחרות משתמשים 0אותו כך: 

 העברית א' לסימון אינסופים... יוווו!!(

מספרים 

 זוגיים
 מספרים

 זוגיים -אי

כל 

 המספרים

 הטבעיים

לפי התרנגולים 

םלפי הארנבי 
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עם נקודת קצה אחת ובלי נקודת הקצה השניה. אבל אין צורך להיכנס לעומק כזה עם 

 (הילדים.

 התבוננו בקטע הקצר הבא:  .8

                                                     

 אבדיוק  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:

ה

וד

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

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

 ה'.היעזרו בסרגל ומצאו איזו נקודה על הקטע הקצר תהיה בת הזוג של נקודה ו'. סמנו אותה באות  .10

מעבירים ישר דרך כיצד?כן האם לכל נקודה על הקטע הקצר אפשר למצוא בת זוג על הקטע הארוך? .11

 הנקודה העליונה והנקודה הנתונה, ומוצאים את נקודת החיתוך שלו עם הקטע הארוך.

כן, באופן לכל נקודה על הקטע הארוך למצוא בת זוג על הקטע הקצר? –האם אפשר גם להיפך 

 דומה.

 נקודות!! על הקטע הקצר יש  מסקנה: גם

 ציירו קטעים נוספים באורכים שונים כרצונכם. מהי כמות הנקודות על כל אחד מהקטעים?  .12
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 אי נקודות, וגם בקטע השמאל א)בקטע הימני  התבוננו בציור הבא והשלימו:  .13

כפי שראינו  –נקודות  אנקודות, וכשנחבר את שני הקטעים לקטע אחד ארוך, הרי גם עליו יש 

 בשאלה הקודמת!(

 

 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) 

 ולא מסתיים לעולם.(הדף, 

 התבוננו באיור הבא:

 

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

 את בת הזוג של ג' סמנו באות ד'.

 את בת הזוג של ה' סמנו באות ו'.

 הרחק ימינה מעבר לגבולות הדף!היכן?  כןהאם בת הזוג של ז' נמצאת על הישר האינסופי? 

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

נקודה הנתונה, ונתאים לו את נעביר ישר דרך הנקודה העליונה וההסבירו!  כןנחשבים...( 

סגור, ז"א כולל את נקודות  )אילו חצי המעגל היה החיתוך שלו עם הישר האינסופי. נקודת

לישר האינסופי מקביל הקצה שלו, אזי הישר המחבר נקודת קצה כזו עם הנקודה העליונה היה 

 . לכן החלטנו מראש לא להחשיב את נקודות הקצה.(מתאימהולא היתה נקודת חיתוך 

 אות ט'.המעגל וסמנו אותה בחצי על הישר האינסופי מצויירת הנקודה י'. מצאו את בת זוגה על 

 כןהאם לכל נקודה על הישר האינסופי יש בת זוג מתאימה על חצי המעגל? 

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

 ט _

 ב _ ד _ ו _
_ ... _ ... 

 א _
 ה _

 ז _
 ג _

 י _

אין אות לידה( נקודה עליונה( 

  נקודות אעליו יש  –חצי מעגל 

 

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

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

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

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

 יותר גדול מכל אינסוף אחר שאנחנו מכירים!
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 חומר העשרה נוסף למתקדמים

 

ף יותר גדול מהאינסו בדפי העבודה לתלמידים, לא הסברנו מדוע האינסוף 
0.  ההוכחה

 הפורמלית לכך משתמשת בשיטת "האלכסון של קנטור":

ניתן היה לסדר בעמודה, כאשר אנו מייצגים כל נקודה  [0,1]נניח שאת כל הנקודות על הקטע 

ר מפתוח עשרוני לפי הפיתוח העשרוני שלה. )כאן יש דיוק נוסף: קיימים מספרים שיש להם יות

נקבע שבמקרה כזה ודומיו, . ...1.00000שהוא בעצם אותו מספר כמו  ...0.99999אחד, כגון 

 "(.9999"...-נבחר את הפיתוח עם ה

נתאר דוגמה לעמודה כזו, וננסה להבין מדוע היא לבטח לא יכולה להכיל את כל המספרים 

 .[0,1]בקטע 

 הנה דוגמה אפשרית לכזו עמודה:

0.456866943… 

0.336576876… 

0.000000000… 

0.001111333… 

0.333333333… 

… 

 שלבטח אינו מופיע ברשימה דלעיל: [0,1]מספר בקטע  נייצרכעת 

השני, השלישית בשלישי  שימו לב לאלכסון המודגש: הספרה הראשונה במספר הראשון, השניה במספר

וכן הלאה... במספר החדש שנייצר הספרה הראשונה אחרי הנקודה העשרונית תהיה כל ספרה שנבחר 

)הספרה המודגשת במקום הרלוונטי(. הספרה השניה אחרי הנקודה העשרונית תהיה כל  4מלבד 

ה, תהיה כל )הספרה המודגשת במקום השני(. הספרה השלישית אחרי הנקוד 3ספרה שנבחר מלבד 

זהו אכן מספר שאינו  …0.56742, וכן הלאה. הנה דוגמה להתחלה של מספר כזה: 1ספרה מלבד 

מופיע ברשימה הנ"ל! שהרי הוא אינו מופיע בשורה הראשונה, מכיוון שהספרה הראשונה שלו אחרי 

כיוון הנקודה שונה מזו של המספר המופיע בשורה הראשונה. הוא גם אינו מופיע בשורה השניה, מ

שהספרה השניה שלו אחרי הנקודה שונה מזו של המספר המופיע בשורה השניה... הוא גם לא מופיע 

הוא אינו מופיע  –אחרי הנקודה. לסיכום  01-, בגלל הספרה שמופיעה בו במקום ה01-בשורה ה

! זה [0,1]בשום מקום ברשימה דלעיל, ולכן רשימה כזו לעולם לא תכיל את כל המספרים בקטע 

, שכן לעולם לא נצליח לסדר את 0-גדול מ [0,1]מוכיח שגודלה של קבוצת הנקודות בקטע 

 הנקודות הללו בטור היכול להתאים למסלול צעידתה של הנסיכה.
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אם התלמידים מתקשים למצוא מסלול עבור הריבוע האינסופי של שורות הארנבים, 

אפשר להציע להם בתור שאלת עזר את המבנה דלעיל, המורכב משתי שורות אפקיות 

שבמקרה הזה הם מצליחים ומשתי שורות אנכיות של ארנבים. חלק מהתלמידים יגלו 

לחשוב על המסלול המתואר כאן )או על מסלול דומה אחר(, וזה יקל עליהם 

 בעמוד הבאלהשלים את המסלול הזה למסלול על כל הריבוע. לנוחיותכם, מצורף 

 דף העזר בגרסת הדפסה:
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