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 למתמטיקה ומרצה מתמטיקאי היה מורן גדי פרופ'

 עבודה עתב חותמו את טביעוה חיפה באוניברסיטת

 הטהור המתמטי בתחום הן שנים ורבת ברוכה ,מאומצת

 של הנחיה באמצעות המתמטי, החינוך בתחום והן

 בשני המשולבים ושלישי שני לתואר סטודנטים

 .טיממת-והחינוך המתמטי התחומים,

 שירותו ולאחר 1938 בשנת יגור בקיבוץ נולד גדי

 העברית באוניברסיטה כימיה ללימודי בלהתק הצבאי

 לימודיו עם בבד ובד ,מכן לאחר שנה .בירושלים

 ראשון תואר ללימודי התקבל לכימיה במחלקה

 לימודיו סיום עם .מוסד באותו למתמטיקה במחלקה

 דוקטורט ללימודי התקבל קליתיפיס בכימיה שני לתואר

 בתורת שלו הדוקטורט עבודת את .במתמטיקה

 ועליה הלוי עזריאל פרופ' בהדרכת כתב הוא הקבוצות

 העברית האוניברסיטה מטעם דוקטור תואר קיבל הוא

 .1972 בשנת

 ארצה שובו ועם דוקטורט-הפוסט עבודת לצורך ובארה״ב בגרמניה גדי שהה 1975-1972 השנים בין

 .2006 בשנת לפרישתו עד חיפה באוניברסיטת למתמטיקה בחוג ההוראה לסגל הצטרף

 ,הקבוצות בתורת עסק הוא השאר ובין ומגוונים רבים מתמטיים בתחומים עניין גדי גילה השנים במרוצת

 .ואלגברה טופולוגיה ,הגרפים תורת ,מתמטית לוגיקה

 לעצמו גיבש הוא הזמן בחלוף .מתמטי בחינוך רבות גדי התעניין ,הענפה המתמטית עשייתו ולצד בבד בד
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 בעצמו, שהנחה והדוקטורט המאסטר בעבודות היטב ניכרים שאותותיה בתחום, למחצה סדורה משנה

 כמה גדי עם להנחות בחלקי הזכות נפלה אישית לי המתמטי. החינוך מתחום עמיתים בשיתוף או

  סטודנטים.

 שני לתואר סטודנט בהיותי 1975 בשנת מחו"ל ארצה חזר כאשר לראשונה מורן פרופ' את הכרתי

 סטודנט מכל ואכפתניק מעולה כמרצה לי התגלה הוא חיפה. יטתבאוניברס מתמטי ובחינוך במתמטיקה

 בשורשיהם התעניין ואף ואחת אחד לכל אמפטי היה הוא אז כבר בהרצאותיו. שנכחו וסטודנטית

 המשפחתיים.

 החינוך מרמת מאוד אכפת לו שהיה ניכר וחינוך. מתמטיקה על שיחות הרבה לנו היו השנים במרוצת

 יפות בעיות שהכילו וספרים למידה חומרי להנגיש מאוד רצה הוא ומטריה.הגא בתחום ובפרט המתמטי

 גבוהה, במתמטיקה הרבים עיסוקיו למרות לכן התיכון. הספר בית לתלמידי בעיקר בגאומטריה ומעניינות

 הנושאים ותמיד מתמטי בחינוך המשולבת במתמטיקה ושלישי שני לתואר סטודנטים להנחות ניאות הוא

 התיכונית. לרמה גם נושקים היו

 ההנחיה בעת שלו סטודנטים אצל ואף חברים ולבקר ולצלם לטייל אהב היפה, ישראל ארץ איש היה גדי

 לאורכה הארץ את חרש שהוא מאמין אני מכן. לאחר שנים הרבה קשר על עמם שמר וגם שלהם,

 לצערי, עת. באותה בו שישבו ובאנשים מקום כל של בהיסטוריה עניין מתוך רגליים, בטיולים ולרוחבה

 2016 ינואר בתחילת וסוער גשום חורפי אוויר ממזג שהשתאה בעת מאוד, מצערת בתאונה נהרג הוא

 לרוב. תכניות ועם כוחו במלוא –

 בקצרה מדווחים וגם לזכרו דברים מעלים הם ובהן שהנחה, סטודנטים ארבעה של כתבות מופיעות להלן

 לתואר סטודנט היה ירביעה ואילו שני לתואר טודנטיםס היו םהמ לושהש שלהם. התזה עבודות על

 שלישי.
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  ושימושיהן גיאומטריות טרנספורמציות  התזה: נושא

  עאסלה עבדאללה  התזה: כותב

 מורן גדיופ' פר  מנחה:

 2002 פרסום: שנת

 

למדתי אצל פרופ' גדי מורן ז"ל שני קורסים: קורס גאומטריה אנליטית וסמינריון בגאומטריה. היחס של 

פרופ גדי לסטודנטים היה יחס טוב, יחס של כבוד, ובייחוד היחסים ביני ובין גדי. כשהתחלתי את לימודי 

אם הוא מוכן להנחות אותי לעבודת תזה, כיוון שגדי הכיר אותי תואר שני, ניגשתי לגדי ושאלתי אותו 

מהקורסים שלמדתי אצלו. הוא נענה בחיוב לבקשתי, היות והייתי סטודנט רציני. כיוון שגדי התעניין גם 

בתחום המתמטי הטהור וגם בתחום החינוך המתמטי, נראה לי שהוא הסכים להנחות אותי כדי להרחיב 

לו בעיקר לכיוון החינוך המתמטי. עם הזמן, היחסים ביני ובין גדי בלימודי את תחום ההתעניינות ש

התואר השני התחזקו יותר, כי למדתי אצלו גם סמינר מתקדם. גם בלימודי הקורס וגם בהנחיה נוצר יחס 

הדוק מאוד ביני ובין גדי. אפשר לומר שהיחסים שנוצרו בינינו היו יחסי חברות יותר מיחסי סטודנט 

וזה קידם מאוד את לימודי התואר ועבודת התזה שלי, כך שסיימתי את התואר עם עבודת התזה  ומנחה,

לאחר שנתיים. גדי גם אהב להכיר הסטודנטים שלו עם בני משפחותיהם וזה מה שהיה לי. הוא ביקר 

 אצלי בכפר ובבית הספר שלימדתי בו, היינו משוחחים טלפונית ונפגשים מדי פעם בפעם גם על ההנחיה

וגם על דברים אחרים, כמו ביקוריו ביישוב שלי, עראבה. היחסים בינינו התהדקו לאחר אירועי אוקטובר 

, שבאחד מהם נהרג בן דוד שלי. גדי ידע שזה קרוב משפחה, ולכן צלצל אליי כדי להביע 2000בשנת 

 את תנחומיו.

מתמטיקה, או לבחור עבודת התזה שלי נכתבה בשנים שבהן הותר לתלמידי תיכון לגשת לבגרות ב

לעשות פרויקט במתמטיקה. עבודת התזה שלי שימשה כמקור מידע לתלמידי תיכון ולמורים לעניין 

עבודת הפרויקט. לאחר שסיימתי את התואר, הקשר בינינו נמשך עד שגדי נפטר. הוא שאל אותי פעמים 

השתמשו בה כמקור מידע  רבות על עבודת הגמר שלי ואם אני, או מישהו מתלמידי התיכון, או המורים

 לעבודתם ואיך הדבר עזר לתלמידים ולמורים. 

גדי ז"ל התאפיין ביחסו הידידותי כלפי הסטודנטים שלו, ולכן מותו הוא הפסד גדול לאקדמיה, וכמובן 

 גם למשפחתו.
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 .2002-1999 בשנים ז"ל מורן גדיעבודת התזה לתואר שני נכתבה בהנחייתו של פרופ' 

 : מרכזיים נושאים בשני הרכזהת זו עבודה

 ברמה והן תיכונית ברמה הן שלהן, המתמטי והשימוש גאומטריות טרנספורמציות על היה הראשוןהחלק 

 טרנספורמציות מקבילות, טרנספורמציות בעיקרהיו  העבודהמית. הטרנספורמציות שבהן התרכזה אקד

 ת.מרכזיו טרנספורמציותו סטיריוגרפיות

 היפרבולית. גאומטריה בנושאעסק  זו עבודה של השני החלק

 תרגילים ופתרון שונים גאומטריים משפטים להוכחת כלישמשות מ אלה גאומטריות טרנספורמציות

 לסטודנטים שימושי זה מידע מקור גאומטריות. טרנספורמציות על המתבססים רבים גאומטריים

 מידע כמקור( שנכתבה בשנים במיוחד, העבודה שימשה )ןכ כמו גאומטריה. קורסי הלומדים באקדמיה

 בחינת במקום במתמטיקה חקר עבודתתלמידי תיכון מצטיינים במתמטיקה, שבחרו לכתוב ל בסיסי

 .בגרות

ו שבחר תיכון ולתלמידי באקדמיה לסטודנטים מידע מקורשימש  היפרבולית גאומטריה של הנושאגם 

 ושל האוקלידית הגאומטריה של האקסיומות הוצגו עבודהשב כך ופרויקטים, חקר עבודות לעשות

 הגאומטריות. שתי בין וההבדל ההיפרבולית הגאומטריה
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 מורי הכשרת בתהליך מעורבות השאר בין לגלות המתמטיקאי שעל מאודו, בכל האמין ןמור גדי פרופ'

 לכנות נהג הוא שאותה) היקף רחבת מתמטית השכלה להם להקנות הראוי מן ,ומשכך .המתמטיקה

 יהיה שנכון סבר הוא בייחוד .ממנה בחלק היום בבוא יזכו שתלמידיהם כדי וזאת (מתמטית״ ״תרבות

 משפט עוד להוכיח שבמקום שאמר כמי צוטט רבות .והולכת דועכת שקרנה חש כי יהבגאומטר להתמקד

 לתכנים לפתחו המשחרים את יחשוף שהוא פחות לא חשוב ,ממתמטיקאי וכמצופה כיאה ,במתמטיקה

 הקלסיקה אושיות את להם להכיר צריך בעיקר .כאחד ומשמעות יופי בחובם הטומנים עתירים מתמטיים

 .ואחרות כאלה מסיבות זוהרן שהועם או הנשייה הוםבת ששקעו המתמטית

 )עם מתמטי ובחינוך במתמטיקה שלי הדוקטורט בעבודת אותי להנחות ניאות מורן פרופ' הרב, למזלי

 קלסית דוגמה הוא הקווטרניונים על שלי הדוקטורט עבודת של המתמטי החלק חיים(.-בן דוד פרופ'

 לעוסקים והנגשתה מתקדמת מתמטיקה עם ההיכרות תיריע הרחבת הייתה מטרתו .גדי של למשנתו

 ?מהם ,"הקווטרניונים :זה רחב בנושא בחרנו ,םממדי רחבת שהייתה זו עבודה בעת .המתמטיקה בהוראת

 הקווטרניונים״ ״אגם של בהירותו את הבטיחה גדי של הכבירה עזרתו .משימושיהם" ומקצת תולדותיהם

 על להקפיד ידי לאל היה הדקדקנית בהנחייתו .מצולותיו אל בנקל להגיע אותו שפוקד למי לאפשר כדי

 .בנושא בסיסי ידע בעל לקורא גם המובנת וממצה, פרטנית ,ברורה הצגה

 ולשלבם לפתחם היה הראוי שמן עשירים, תכנים של אכזב לא מקור לפנינו נתגלה הכתיבה במהלך

 תיכוניים ספר בבתי והן ראההו סגל המכשירות לחינוך אקדמאיות במכללות הן המקצוע בהוראת

  .גבוהה ברמה מתמטיקה בלימודי תלמידים המכשירים

 בסביבה והוראה למידה" קורס (חיפה ,לחינוך הערבית במכללה) עבודתי במקום העברתי בתחום, כחלוץ

 שהועמדה הטכנולוגית הסביבה .הקווטרניונים עם ראשונית היכרות הסטודנטים ערכו שבו ,"מתוקשבת

 בשם סימבולית ותכנה האינטרנט ברשת אתר דרך המופעל "קווטרניוני מחשבון" להכל לרשותם

Matlab ובמהלכו שלם סמסטר נמשך הקורס .קווטרניונים באמצעות ותכנות חישובים שעושה 

 סייעו הסביבה של יתרונותיה .הקווטרניונים אלגברת של הבסיסיות תכונותיה את הכירו הסטודנטים

  .ומעייפים ארוכים בחישובים עיסוק מהם וחסכה המתמטיות לתכונות גנרי באימות לתלמידים

 של הסיבוב אפקט לרבות המרוכבים למספרים האנלוגיה על לעמוד ללומדים סייעה הקורס של הסביבה

 הצמדה ידי על הסיבוב את הקורס מסיימי המחיזו סיום כפרויקט .ממדי-התלת המרחב בתוך הכפל

 שהדבר ובלבד בהוראה נושאים לשלב בהחלט שאפשר למדים, נמצאנו הז צנוע מניסיון .בקווטרניון

 ואין הנדרש החומר מכמות "להירתע" מקום שאין לדעת, נוכחנו עוד .מתאימה ובסביבה בהדרגה נעשה

 אפשר .שלצדו המושגים להמחשת מוקדם כתנאי בוריו על המתמטי החומר כל את תחילה ללמד הכרח
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 מתוך .טכנולוגיה עתירת בסביבה מושכל ושימוש התכנים של יעיל וןארג סמך על במשולב זאת לעשות

 בחטיבה המורים את לחשוף המיועדות השתלמויות להעביר מקום שיש סבורים אנו זה, ראשוני ניסיון

 הכרח אין .והעמקה הרחבה ,הכללה לשם התיכונית למתמטיקה הנושקים מתקדמים לנושאים העליונה

  .מובנות הוראה ליחידות כבסיס נבחרים חלקים לקחת ודי העבודה, תוכן כל את להקיף

 :מתמטיים חידושים שני לפחות כללה העבודה כי נציין

 זו דרך .הקווטרניונים של "מחדש גילויים"ל גאומטרית אינטואיציה ידי על המודרכת קצרה דרך .1

 .הקיימות ממשיותה הנורמיות האלגבראות מהן המפרט פרוביניוס ולמשפט לאוקטוניונים גם מוליכה

 הצגות כל עם מהיכרות הנגזרת ,חדשה בדרך במרחב כסיבוב בקווטרניון הצמדה של הקשר קבלת .2

  ".טהורים קווטרניונים" שני כמכפלת הקווטרניון

 :לימוד יחידת במתכונת חדש פרק כן וכמו

 המשך כפרק לשמש שיכול תיכונית-ועל תיכונית ברמה מעורבת ומכפלה וקטורית מכפלה על פרק .3

 .ע"בחט הנלמד הווקטורים לנושא

 חשיבות .הקווטרניונים באלגברת אלה במכפלות הנרחב השימוש מן טבעי באופן נגזרה זה פרק כתיבת

 .החינוך במערכת לחיזוק הזקוק פרק – ממדי-התלת המרחב לגאומטריית בהשתייכותו גם היא זה פרק

 מישורים שלושה של ההדדי המצב אפיון ,לדוגמה .םומגווני אחרים יישומים להרבה צוהר פותח זה פרק

 בקרב המרחבית התובנה חיזוק לידי להביא מיועד הוא ,ההרחבה לשם הרחבה בבחינת אינו למשל,

  .ולהרחיבו לפתחו שאפשר לכך המחשה בבחינת הוא במרחב בארבעון העיסוק .התלמידים

 ותלמידים מורים ,במתמטיקה קיםהעוס בעבור המתמטית היריעה להרחבת תרומה ממזגת זו עבודה

 בנושא כאמור בחרנו האלגברה מתוך .זו מהרחבה המתעוררים בנושאים העמקה עם ,כאחד

 ?(זה כגון נושאים מתגלים כיצד) היסטוריה ?(,למרוכבים מעבר מה) חידוש הממזג כנושא הקווטרניונים

 (.וטרניוניםהקו של האלגברה רקע על והרכבתם במרחב סיבובים) גאומטרית ומשמעות

 המכפלה :להרחיבם שראוי גאומטריים בנושאים הוראה יחידת נערכה המתמטי החינוך של בחלק ,כן כמו

 לפתרון מקוריות דרכים הצגת לרבות ממדית-התלת והתפיסה האינטואיציה שיפור ועמה הווקטורית

 .הבגרות בחינות מתוך בווקטורים ושאלות המישור בגאומטריית שאלות

 משמעות ובעלי עשירים תכנים עם היעד קהל את מעמתת זו מעין שהרחבה הייתה, העבודה הנחת

 את ויעמיקו שירחיבו חקר עבודות לבצע יוכלו ומתוכם נושאים, של רחבה קשת לפניהם שיעמידו

 .אופקיהם

 ולאחר ובמשפחתי בי גדי של התעניינותו בשל קרובים יחסים בינינו נוצרו הזמן שבמהלך לציין, עלי

 אשתו( )עם לו היו ואף משפחתו ובני אשתו את הכרתי התחזק. ואף הקשר נמשך שלי, התואר סיום

 לכך, ומעבר למקצוע וכחבר מתמטי כמנטור מאוד לי יחסר הוא כרמל.-אל בדלית בביתי אחדים ביקורים

 ברוך. זכרו יהי
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 לקבלת הגמר בעבודת שלי המנחה מורן, גדי פרופ' של והטרגי הפתאומי מותו על לשמוע מאוד הצטערתי

 בנאמנות אותי הנחההוא  .מאוד והערצתי שהערכתישלי גדי,  המנחה יטת חיפה.אוניברסמ מוסמך תואר

 .וזמן מקוםשום ב הת, בעידוד מתמיד ותמיכה שלא נעצרובסבלנו

ֵֵ

 שדאג ,הלב מכל מנחה היה לבו,ב ששכנה מתמטיקהה את שאהב ,הגאון צההמר ,מורן גדיפרופ' 

 ולשאול טלפון להרים היססתי לא אחת פעם אף .קשר טוב שלא נקטע על שמרו כסטודנטית להצלחתי

 בלתי באופן והאיר העיר ,רבות שעות אתי ישבגדי  בשמחה. נעניתי ותמיד בראש לי שעלה מה על

  שלו.מ מידע ותרם מתפשר

 שבאתי כפרב שלי, המשפחה במקור התעניין תמיד ז"ל. יאמ ןבאבד אותי ניחם ,התייחס אלי בכבוד הוא

 בכלל. השפות ובכל בפרט הערבית בשפה ממנו,

 את אהב אותו, שהכיר מי כל על חביב היה פניו, את שהאיר חיוך עם לב, וטוב צנוע דםא היה מורן גדי

 באוניברסיטה. עבודתו סיום במסיבת נוכחותם על תריולא ו מאוד, אותו שהעריצו שלו הסטודנטים

באוניברסיטה  שלו החדר ומחלון ובעולם, בארץ טיוליו על תמיד לי סיפר הטבע, את מאוד אהב מורן גדי

 עתלית". חוף את רואה אני ,"תסתכלילי:  ואומר עומד היה

 וכבוד. , הערצההערכה, הבאהב דרך, ומורה כמנחה החיים לכלאזכור אותך לעולם לא אשכח אותך ו ,גדי

 יהי זכרו ברוך.

 

 םפרקילהלן מופיע תקציר מעבודת הגמר שלי בחינוך מתמטי בהנחייתו של פרופ' גדי מורן: "

  ".השיקוף בגיאומטרית

 צורות של בתכונות עוסקת האחרונות, השנים מאות שלוש-במאתיים התפתחותה שעיקר זו, גאומטריה

 – במישור – נתרכז בוש ממדי-הדו ובמקרה במרחב, )ספירות( במכדרים שיקופים על ידי הנשמרות

 .במעגלים שיקופים על ידי

 יפהפה פרק עם היכרות למורים תאפשר ראשית, מטרות: מספר תשרת זו שעבודה היא תקוותי
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 אם ומתקדמים מעוניינים תיכון תלמידי ישמשוש בגאומטריה מרתקים פרקים גיבוש שנית, בגאומטריה.

 .חברתיים בחוגים אם עצמי בשימוש

 גאומטריות עובדות יגילוב גאומטריות, בעיות פתרוןב צורות, בפישוט תורמת השיקוף יתיגאומטר

 נים.מגוו פרקטיים יישומים חקירתבו משפטים הוכחותב חדשות,

 הבאים: בנושאים נוגעת העבודה

 השיקוף. מישורל האוקלידי המישור הרחבתו האוקלידי במישור העתקות היסטורי, רקע ובו מבוא -

 הם:יניוב השיקוף תיבגאומטרי נושאים -

 אליפטית(. פרבולית, )היפרבולית, לסוגיהן מעגלים אלומות כגון בסיסיים, מושגים .1

 אפולוניוס. מעגל פויירבך, משפט כגון ,וחשובים ידועים משפטים הכוללים יישומים .2

 והצגתן ודמיונות( )איזומטריות האוקלידי המישור של טרנספורמציות חבורות עם היכרות .3

 המרוכב. גאוס מישור – לו הזהה במישור

 החבורה עם להיכרות כבסיס המורחב, גאוס במישור במעגל השיקוף טרנספורמציית הצגת .4

 כחבורת זו חבורה זיהוי (.G באות זו בעבודה )המסומנת במעגלים שיקופים ידי על הנוצרת

 צמודות.-ומביוס מביוס העתקות

קוסטר  .1850-ל 1750 שביןהשנים  במאה בעיקר התגבשה מתמטי ככלי במעגל השיקוף טרנספורמציית

(Coxeter, 1980) ספרו של השלישית במהדורההמצאתה את  ייחס "Introduction to Geometry" 

  .1828-ב (Jacob Steiner) ג'יקוב שטיינרל

 ביחס P הנקודה של שיקוףה , O -מ שונה במישור נקודה P אם .R ורדיוס O מרכז עם מעגל Ç יהי

 O -מ 'P -ו P של המרחקים מכפלת המקיימת: , (OP] הקרן על במישור 'P הנקודה היא , Ç למעגל

  2R=  'OPOPכלומר .2R ל שווה

 

 לע π \ {O} הקבוצה של ערכית חד-חד העתקההיא  Inversion in Ç במעגל השיקוף טרנספורמציית

  משמרת:ו ÇR מסומנת,  האוקלידי( המישור π ) עצמה

 Ç  

 מ הקרן O, דרך הישרים כל וכן O ללא( O) . 
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  'O = O ∞ :ההגדרה יל ידע π = *π {O∞} השיקוף מישורל האוקלידי המישור את נרחיב

 .O = '∞O -ו

 של השיקוף P' הוא P ,אינוולוציה היא זו העתקה כלומר עצמה involution)( של *π (בדומה 

 בישר(. האוקלידי המישור של לשיקוף

 החבורה G טרנספורמציות של וקבוצות חבורות-תת מכילה במעגלים שיקופים ידי על הנוצרת 

 להלן: כמתואר

ֵ

 .במעגל השיקוף טרנספורמציית והן העבודה שלבב אלו וקבוצות חבורות נכיר

 העבודה כללה :

 האיזומטריות והדמיונות – מתמטי רקע .א

 מחוגהבו בסרגל ניותוב הגדרה .ב

 במעגל: השיקוף טרנספורמציית של יסודיות תכונות .ג

 מעגרים שימור  

 מעגרים ניצבות שימור 

 נחתכים מעגרים בין הזווית מידת שימור 

 :מושגים קשורים למעגלים .ד

 למעגל ביחס נקודה של חזקה .1

 מעגלים שני עבור ניצב ציר .2

 מעגרים/מעגלים אלומות .3

 יישומים: .ה

 (Ptolemy, Pappus, Feuerbach משפט )כמו םמשפטי של הוכחות . 1

 סרגולים .2

  בנייה בעיות . 3

 : המרוכב המישור במסגרת במעגל השיקוף ו.
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 במספרים אלגבריות כפעולות – ודמיונות איזומטריות – האוקלידי המישור חבורות הצגת 

 מרוכבים.

 ומהפכים יריםיש לדמיונות כזהות שמתבררות צמודות וליניאריות ליניאריות פונקציות 

 בהתאמה.

 הטרנספורמציות חבורת G העתקות כאשר במעגלים, שיקופים ידי על הנוצרת mobius 

 שלה חבורה-תת הן

PÇ

אם ורק  Ç-ב 'Pשיקוף של  Pבחוץ. אזי  'Ç ,Pבתוך  O ,P-שתי נקודות על אותה קרן מ 'P , Pתהיינה 

 הנה נקודת חיתוך של האנך  Çל  'Pשל משיק דרך  Tאם נקודת ההשקה 

 .Çעם  P-ב l(O,P') = l(O,P) -ל

 

∆OTP' ~ ∆OPT )*( 

2 

נקודות החיתוך של  S , Nבחוץ. תהיינה  'Ç ,Pבתוך  O ,P-שתי נקודות על אותה קרן מ 'P , Pתהיינה 

 .l(N,P)ניצב לישר  l(S,P')אם ורק אם הישר  Ç-ב 'Pל שיקוף ש P. אזי Çעם  O-האנך לקרן זו ב

 
SOP'  ~ SQN   2ומתקיים= R OP'OP SOP'   ~ PON  
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 נחשב גדיש כיוון ויגון צער של מצב יצרו ,בהיר ביום כרעם עלינו נפל )ז"ל( מורן גדי המנוח של מותו

 פעם בכל כמעט חורפיש. בכפר בבית אצלנו או במשרד, אצלו נונפגש תמיד מהמשפחה. חלקכ אצלנו

 לכל פונה היה ,בבית אצלנו קרישב פעם כלב .באזור רגלי סיור לערוך דואג היה הוא אצלנו, שביקר

 כל של מצבו על פרטים בפרטי ולהתעניין לשמוע לו חשוב היה ואכפתי. לבבי חיוך עם בשמו ואחד אחד

 התענייןל לו חשוב היה לכך, נוסף .החברתי הןו הבריאותי הן המשפחתי, במישור הן מאתנו, אחד

 ,מהמשפחה ואחת אחד לכל לדאוג לו חשוב היה כמובן, .המשפחה מבני אחד כל של עבודהוב בלימודים

  במשפחה. הגדול האח להיות גדי הפך הזמן עםו

 לכך, אי שכול. זה מה זוכרו יודע אני הראשונה, של"ג במלחמת גבוהה דרגה בעל קצין אח בדישא כאדם

 נזכור שתמיד כך ,ללבי יקר אדם בדתיישא ידעתי ז"ל. גדי אחי כשנפטר הטראומה לי חזרה לאחרונה

 לב עם ,טובה נשמה בעל בפרט, ובטבע בכלל לטייל אוהב הומור, חוש בעל חייכן, חכם, כאדם אותו

 וביניהם ריומכ לכל לדאוג ידע ,אתז עםו במשפחתו, ךמולת ידע הוא לזולת. עזר שתמיד אדם רחום, יהודי

 תמיד אותו נזכור בעתיד. המון לנו יחסר יובוודא ,בהווה לנו חסר מורן גדי פרופ' אכן, משפחתי.לו לי

 ברוך. זכרו יהי ולעד. לטובה

 בשנים ראשון לתואר במתמטיקה קורסים אצלו ללמוד ההזדמנות בחלקי הנפל אצלו סטודנטכ למזלי,

 אלגברה המתמטיקה: מקצוע את אהבתי דרכו אורנים. ובמכללת חיפה אוניברסיטתב 1979-1977

 טובים ומשפחתיים אישיים יחסים בינינו נרקמו מאז חדו"א.ו גאומטריה ליניארית, אלגברה מופשטת,

  מאוד.

 נפל חיפה. באוניברסיטת אישי במסלול טהורה במתמטיקה שני לתואר ללמוד התחלתי האלפיים בשנת

 למתמטיקה החוג וראש מל"מ מינהלת ראש) חיים-בן דוד פרופ' עם )ז"ל( מורן גד פרופ' כי בחלקי

 נבחרים "נושאים שםב התזה עבודתב שלי המנחים יהיו ארוכים, לחיים הזכשי ,(שאנן במכללת

 בתחום התזה של הראשון בחלק ותיא הנחה חיים-בן דוד פרופ' ובהוראתם". המישור של יהבגיאומטר

 ההטהור קההמתמטי" בתחום התזה של השני חלקב אותי הנחה )ז"ל( מורן גדי ופרופ' המתמטי", "החינוך

 מותמקו אודות על מתקדמים במשפטים הן עסק התזה של השני החלק השאר בין גיאומטריה". –

 במישור. מיוחדות ונקודות ישריםב והן והוכחתם, במישור םגאומטריי

 אציין מאתגרות. נקודות קיום והוכחת מאתגרות חקר שאלות ייפנל והציג הציע גדי פרופ'ש זוכר אני

 בעת במערכה, בודד אותי השאיר לא שהוא לציין עליי בוון". "נקודת ושמה אחת מעניינת נקודה כאן

 אותי מלווה מהלכי, את בודק היה הוא אף .וההוכחות החקר במהלך נקוטל כיוון באיזה מתלבט שהייתי
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 את חיים-בן דוד פרופ' לי נתן בבד דב התזה. עבודה כתיבת עתב מורלית אותי מחזקו צעד אחר צעד

 ומקצועית. עניינית מבחינה והמאתגרת התומכת המתאימה, ההנחיה

 בדרך הוכחה או פתרון להן היה שלא ומטריהבגא מאתגרות שאלות יפניל הציב מורן גדי פרופ' המנוח

 ובכבוד בהצלחה ועמדתי רצונו את למלא הצלחתי אכן .אותן לפתור ממני קשיוב נתטית(יסה) האוקלדית

 את ולרוחב לעומק ללמוד הייתה למלא שהתבקשתי המשימות אחת .לפניי שהציב המאתגרות במשימות

 אותה הוכיחו לא ואף הב הבחינו לא שאחרים (חדש )רעיון שאלה ייעל הטיל בהמשך אוילר". "ישר

 הצלחתי מרובה, והשקעה התנסות תקופת לאחר ואכן ?".לראוי ישר הוא במישור ישר כל םהא" :והיא

 הרף את מורן גדי פרופ' העלה זאת לאחר ."אויילר ישר" הוא במישור ישר לכ שאכן ולהוכיח לחקור

 על הוכחה בלי אך קיומה, על לעמוד אפשר היה דייןשע במשולש" ווןב נקודת" את לחקור ממני קשיוב

 היה במשולש, הייחודית בוון נקודה את שגילה האדםש לציין יש לה. הנלווים המשפטים ושל תכונותיה

 הספיק לאו לעולמו הלך הוא .(Benjamin Bevan, 1773-1833) בוון בנג'מין בשם בריטי יהודי מהנדס

  קיומה. את להוכיח

  בתוך: למצוא אפשר בוון נקודת על מידע

Gutierrez, A. (2007). The Bevan point. Retrieved from 

http://agutie.homestead.com/files/bevanpoint1.html 
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I  ב החסום המעגל מרכז- ABC.∆ 

O  את החוסם המעגל מרכז ABC.∆ 

R  את החוסם המעגל רדיוס ABC.∆ 

V  את החוסם המעגל מרכז DEF.∆ 

a, b, c הישרים BC, CA, AB הצלעות או – בהתאמה BC, CA, AB המשולש של ABC, ההקשר. לפי 

d, e, f לישרים הניצבים ישרים a, b, c דרך D, E, F .בהתאמה 

A', B', C' של החיתוך נקודות d, e, f עם a, b, c .בהתאמה 

 

I במשולש חסוםה מעגל מרכז ABC, V שמרכזיהם המעגלים ושלושת ביוון נקודת F, E, D החסומים 

 .מבחוץ במשולש

O

A' 

C 

C

b 

A 

a 

 

 

 

V 

B 

c 

R=VF 2 

e 

R 

I 

f 

d 
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 הבאות: הטענות שלשת מתקיימות

I. הישרים d, e, f דרך עוברים V. 

II. O הקטע אמצע היא VI. 

III. בוון משולש את החוסם המעגל רדיוס DEF∆ של ABC∆ 2 הנוR.  

 המצגת לכתיבת והעזרה ההכוונה הגיבוי, את לי נתנו ז"ל מורן גדי ופרופ' חיים-בן דוד פ'פרו אכן

 חודשים שנמשכה לבדיקה בדאגה עמי השתתפו הם כך, על ונוסף לעיל. המשפטים הוכחות על המצביעה

 שלי להוכחות הדומות כלשהן הוכחות יש "האם בשאלה עסקה הבדיקה הרשתות. ובכול במדיה רבים

 ועל בוון" "נקודת על שלי להוכחות בדומה הוכחות )אין שלילה על הראו ותוצאותיה לעיל?", ותהנזכר

 את והקדשתי הוקרתי המנחים, שני של והמסיבית המקצועית התמיכה ועל זה כל על אוילר"(. "שאלת

 למענם: התזה עבודת

 

 בכבוד אותך לזכור נמשיך .בלבנו להיות תמשיך אך עמנו, יותר אינך לצערנו מורן, גדי היקר, ידידי

 ברוך. זכרך יהי לעד. ובאהבה

 לעולם. צער יותר תדעו ושלא היקרה מורן למשפחת תנחומינו

 


