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נחווה גם בניית מכשירי בשיעור זה נכיר מספר צפנים עתיקים, נדון ביתרונותיהם ובחסרונותיהם, ונבחן את בטיחותם. 

חשוב  לציין כי שיטות ההצפנה המשמשות בימינו בצבא ובתעשיה מתוחכמות הצפנה פשוטים ופענוח של צפנים קלים. 

 , בניגוד לשיטות העתיקות הנלמדות כאן.הרבה יותר ומבוססות כולן על אלגוריתמים ממוחשבים

 ת, גליל נייר טואלט.סיכה מתפצלים, סלוטייפ, כלי כתיבה, הציוד הנדרש  לכל ילד: מספרי

 מתאים לשיעור חווייתי בהנחיית מורה.

 '.ז-ד'מתאים לכיתות 

אך גם גרסת דף  ק מן ההסברים,קיימת גם גרסה בתור דף עבודה לתלמיד, החוסכת למורה את הכתיבה על הלוח וחל

 לא מכילה חלק מן ההסברים וההוספות שבמערך למורה. בודה עצמית, והיאלע העבודה לא מתאימה

 צופן הזזה

 .צופן קיסר הוא דוגמה לצופן הזזה שבו כל אות מוזזת שלושה צעדים קדימה 

כתב 
 רגיל

 ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א

כתב 

 מוצפן
 ג ב א ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד

כדאי להדגיש שבהצפנות בשיעור זה אין הבחנה בין אותיות רגילות וסופיות. כמו כן, בחלק 

מהמשימות נשתמש ברווחים או בקווים מפרידים בין המילים כדי 

 להקל על הילדים.

 

 __________________ נס חנהטז!: פענחו

  הקובץהמצורפים בסוף באמצעות גלגלי ההצפנה ,

יש לחבר מכשיר ליצירה ופענוח של צפני הזזה בגדלי הזזה שונים.  התלמידים יכולים לבנות

הדיסקית החיצונית מתאימה לטקסט . באמצעות סיכה מתפצלת במרכזן את הדסקיות זו לזו

הרגיל והפנימית לטקסט המוצפן, ויש לכוון את הגלגלים בהתאם לגודל ההזזה בה מעוניינים. 

, יתנו אותו לחבר שלידם יחד עם הגלגלים המכוונים על הפתק צפינו את שמםיהתלמידים 

 תנו לו לפענח אותה.י, וכבר לפי ההזזה בה בחרו

 הידיעה ידי משימה פשוטה: -כעת ננסה להמחיש לתלמידים את חולשת צופן ההזזה על

לפענח  הבאה הוצפנה בצופן הזזה כלשהו, אך אינכם יודעים מהו גודל ההזזה. נסו בכל זאת

 ___________________ זרניב!!  את הצופן! 

  :הזזה 12)לכל היותר לכמה נסיונות, לכל היותר, הייתם זקוקים כדי לשבור את הצופן?דיון .

האם ההזזה נראית (. 2היא כמו הזזה של  12היא כבר טקסט לא מוצפן, והזזה של  11של 

 נסיונות כדי לשבור את הצופן(. 12)כמובן שלא. נדרשים רק  לכם שיטת הצפנה בטוחה?

 צופן ערבול

 שנה. 1022-טייל שימש כמכשיר הצפנה לצבאה של ספרטה לפני כ-הסקיי 

. מוט עץ בעל מספר פאות, ואת ההודעה כתבו לאורך המוטאת רצועת הקלף כרכו סביב 

כשפתחו את הרצועה היא היתה נראית כמו רצף אותיות מבולבל, ואותה היה השליח חוגר 

ידי ליפוף הרצועה שנית סביב מוט זהה, ניתן היה לפענח -על ופו כשהאותיות כלפי פנים.על ג

 את תוכנה.
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לפני הספירה,  020-"סודות ההצפנה": "ב –המאורע הבא מתואר בספרו של סיימון סינג 

איש ספרטה פגש בשליח מדמם וחבול, אחד מתוך חמישה בלבד ששרדו את המסע  ליסנדר

טייל -המפרך מפרס. השליח מסר את החגורה שחגר לליסנדר, והא כרך אותה סביב הסקיי

טייל ליסנדר היה מוכן -שלו, וכך הבין שפרנבזוס מפרס תיכנן לתקוף אותו. הודות לסקיי

 להתקפה והדף אותה."

כתבו עליו את י, וטייל-מכשיר סקיי גלילים ומרצועות הנייר שקיבלובנו מההתלמידים י

)מומלץ להצמיד את תחילת הרצועה וסוף הלילה!". -לתקוף -רוצה-פרס-ההודעה: "מלך

הרצועה לגליל ע"י סלוטייפ, לכתוב את ההודעה לאורך הגליל, ולהסיר את הסלוטייפ. יש 

במקביל לשפת הגליל אלא מעט  , המתחיל לאלהקפיד על ליפוף מדוייק סביב הגליל

 .( באלכסון

מדוע?  )לא(האם הסקיי טייל מייצר לנו צופן הזזה?  –פתחו את רצועת הנייר והתבוננו 

)ברור שהטקסט על הרצועה אינו הזזה של הטקסט המקורי, אלא מורכב מאותיות הטקסט 

 עצמן המפוזרות על הרצועה לפי חוקיות ציקלית שקל להבחין בה.(

 

יש בו יתרוןן הנובע מכך שמספר האפשרויות לעירבול )האם צופן הערבול נראה לכם בטוח?

ניתן לנחש את חוקיות הערבול ע"י חיפוש מילים צפויות כגון "מלך" או  מצד שני, הוא עצום.

 "פרס".(

 צופן החלפה

 :צופן ההחלפה המוכר ביותר הוא האתב"ש. הכינו טבלת אתב"ש 

כתב 
 רגיל

 ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א

כתב 
 אתב"ש

 א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

 

הנביא ירמיהו מנבא נבואות פורענות על שני עמים, אך הוא מצפין את שמות העמים עליהם 

 על מי הנבואות: הילדים יפענחוניבא. 

 )בבל(  )ירמיהו נ"א מ"א(ותיתפש תהילת כל הארץ"  ששך"איך נלכדה 

 )כשדים(  )ירמיהו נ"א א'(רוח משחית" קמי -לב"הנני מעיר על... יושבי 

)כאן, ככל הנראה, האתב"ש לא נועד 

להצפנה, שהרי במקומות רבים אחרים 

בנבואה מפורשים שמות העמים עליהם 

נאמרו הנבואות. ההסבר לשימוש ב"לב 

קמי" הוא כדי לציין שקם ליבם על ה' 

הסבר לשימוש  )מצודות(בהחרבת המקדש. 

 ב"ששך" לא מצאתי.(

 החלפה  יכמה אפשרויות יש לייצר צפנ

יפים כל אחת מאותיות הא"ב בהם מחל

!22)מהא"ב? כלשהי באות  = 22 ∙ 21 ∙

20 ∙ … ∙ 2 ∙  12שזה מספר בעל  1

 ספרות!(

האם צופן מומלץ לפתח כאן דיון ביקורתי: 
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אינה בעלת חוקיות פשוטה, הרי שזו  ? )אם טבלת ההחלפהבטוח החלפה נראה לכם צופן

מצד שני,  העצום לטבלה כזו.נראית הצפנה טובה יותר מהקודמות בגלל  מספר האפשרויות 

המוצפן ארוך דיו, ניתן לבצע ניתוח  גם שיטה זו אינה חסינה בפני שבירה: אם הטקסט

: האות י', היא השכיחה ביותר בשפה העברית. לכן, אם בטקסט המוצפן . לדוגמהתדירויות

נראה שהאות פ', למשל, מופיעה בתדירות הגבוהה ביותר ננחש שהיא מחליפה את י'. 

מה, האות הנדירה ביותר בשפה העברית הינה ז', אם להתעלם מאותיות סופיות. לכן בדו

וכן הלאה לפי  בטקסט המוצפן שלנו מחליפה את ז', יהיה סביר לנחש שהאות הנדירה ביותר

טבלת השכיחויות של אותיות השפה. כמובן שבפועל הפענוח יותר מסובך, שהרי השכיחות 

כנו ולא רק בשכיחות האותיות בשפה: אם נצפין סיפור על בטקסט מוצפן ספציפי תלויה בתו

אבל שילוב של ניתוח תדירויות  זיזי זעפרני, האות ז' כנראה לא תהיה האות הנדירה ביותר...

עם ניחוש מושכל ונסיונות רבים, מהווה כלי לשבירת צפני החלפה מבלי שיש צורך לבדוק את 

 אפשרויות.( !22-כל ה

 

 

 פן ילדיםצו –פן -צופן פיג: 

  -בצופן זה כל אות מוחלפת בסימן המתאים למיקומה בטבלאות הבאות: האות ב' תוצפן כ

 .              -והאות ק' ל           -האות ה' תוצפן בתור       , האות ס' תהפוך ל

 

רונו של הצופן בכך שקל ומהיר לבנות את טבלת ההחלפה מהזיכרון על פי שלושת ית

השרטוטים למטה, והקורא שאינו מכיר את הצופן לא יצליח לשוברו בקלות. לכן זו שיטה 

 מוצלחת להעברת פתקים בשיעור...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הטיול"פן: "מחר -הצפינו את הטקסט הבא בצופן פיג :משימה לתלמידים

 קסם

 5או  2מספר: בחר  -

 הוסף את המספר לעצמו -

 23-הכפל את המספר ב -

 אל תאמר לי מה יצא! אני כבר יודע מה בחרת... -

10הרי שהתרגיל שהתקבל הוא  5כיצד? אם המספר הנבחר הוא  ∙ שניתן לפתור שזה תרגיל  37

6, הרי שהתרגיל שהתקבל הוא 2שניה. לעומת זאת, אם נבחר המספר  תוך ∙ רגיל זה דורש ות 37

 החבר, ניתן לזהות מהו המספר שנבחר...מספר שניות לפתרונו. רק מהתבוננות בפניו של 
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