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יחידה 27: היקף מעגל ושטח עיגול
שיעור 1. היקף מעגל

בתמונה “ֶפנִי ַּפרִטינג“ שהם אחד מסוגי האופניים הראשונים.

קוטר הגלגל הקדמי 1 מטר וקוטר הגלגל האחורי 0.2 מטר. 

כמה סיבובים יעשה כל אחד מהגלגלים לאורך דרך של קילומטר אחד?

נלמד כיצד מחשבים היקף של מעגל. 

אומדן של היקף מעגל

קוטר המעגל בשִרטוט 10 ס"מ.   .1

ַחשבו את היקף הריבוע החוסם את המעגל, וַהסבירו. א. 

המעגל חוסם משושה. מה היקף המשושה?  ב. 

)ַשרטטו את DMAB וַחשבו את אורך צלע המשושה.(

הַשלימו:  ס"מ > היקף המעגל >   ס"מ ג. 

חושבים על...

 .k אורך קוטר המעגל בשִרטוט מיוצג על ידי  .2

ּבַטאו, בעזרת k, את היקף הריבוע החוסם את המעגל. א. 

ּבַטאו, בעזרת k, את היקף המשושה החסום במעגל. ב. 

 

הַשלימו:  ס"מ > היקף המעגל >   ס"מ ג. 
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היקף המעגל קטן מהיקף הריבוע החוסם את המעגל,

וגדול מהיקף המשושה החסום במעגל.

חישוב של היקף מעגל

“ההיקף  הנקראת  בנייה  למצוא  תוכלו  מחשב",  "פעילויות  במדור  משולבת",  “מתמטיקה  באתר   .3
והקוטר". בפעילות בודקים אם היחס בין ההיקף לקוטר קבוע. 

ּבַצעו את הפעילות בהתאם להוראות.

תחליף
  מחשב

במעגלים שבשרטוטים נתונים אורכי הקטרים וההיקפים שלהם )בקירוב(.  .4
ַחשבו פי כמה גדול היקף המעגל מהקוטר בכל אחד מהמעגלים.

ההיקף:
15.7 ס״מ

ההיקף:
9.4 ס״מ

ההיקף:
6.28 ס״מ

5 ס״מ

2 ס״מ3 ס״מ

חושבים על...

קוטר המעגל x  = היקף המעגל   

היקף המעגל

קוטר המעגל
=

ַהשלימו:    .5

M
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 .p המספרים שמצאתם במשימות 3 ו- 4, הם קירובים של מספר הנקרא

המספר p מראה את פי כמה גדול היקף המעגל מקוטרו. 

 p = 3 .141592654… . p הוא מספר עשרוני אינסופי 

אם k מבטא את קוטר המעגל אז:   קוטר · p  = היקף המעגל 

חושבים על...

נתון שרדיוס של מעגל שווה ל- 5 ס"מ. א.   .5
ַחשבו את היקף המעגל.

נתון שרדיוס של מעגל שווה ל- r ס"מ. ב. 

.r ּבַטאו את היקף המעגל באמצעות

בעקבות...

נחזור לשאלה ממשימת הפתיחה.  .6
באופני פֶנִי ּפַרִטינג, קוטר הגלגל הקדמי 1 מטר וקוטר הגלגל האחורי 0.2 מטר. 

ַחשבו את היקפי שני הגלגלים. א. 

כמה סיבובים יעשה הגלגל הגדול לאורך דרך של קילומטר אחד? ב. 

)1 קילומטר = 1,000 מטר.(

כמה סיבובים יעשה הגלגל הקטן לאורך דרך של קילומטר אחד? ג. 

פי כמה גדול מספר הסיבובים של הגלגל הגדול, מזה של הגלגל הקטן? ַהסבירו. ד. 

במשך מאות דורות ניסו מתמטיקאים לחשב קירובים ליחס בין היקף מעגל לקוטרו. 

מתמטיקאים השתמשו בכלים מתמטיים שונים, והצליחו להגיע למספר רב של ספרות 

לאחר הנקודה העשרונית.

כיום, בעזרת מחשב אפשר לחשב את p עד לכל מספר רצוי של מקומות לאחר הנקודה העשרונית.

במסגרת של הִשרטוט במשימה הבאה, רשום קירוב למספר p עד 310 ספרות ראשונות בכתיב 

עשרוני.
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בעקבות...

שהם  קירובים  רשומים  בעיגולים   .7
שברים פשוטים.

הפשוטים  מהשברים  שניים  ּבַחרו 

מחשבון(  )באמצעות  אותם  וִהפכו 

למספר עשרוני. 

רִשמו את התוצאה מתחת לעיגול 

המתאים.

שבחרתם  השברים  משני  איזה 

?p -קרוב יותר ל

צובעים בזהב מסגרת חלון כבתמונה )מלבן ומעליו חצי מעגל(.  .8
ִמצאו את היקף הצורה לפי הנתונים הרשומים בִשרטוט.

אוסף�משימות

ַחשבו את היקפי המעגלים.  .1

 ג. ב. א.
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קוטר גלגל של ִּכרכרה הוא 110 ס"מ.   .2

מה היקף הגלגל? א. 

איזה מרחק עברה הּכִרכרה כאשר הגלגל השלים 100 סיבובים?  ב. 

רדיוס כדור הארץ הוא 6,400 ק"מ.  נניח שמקיפים בחבל את כדור הארץ לאורך קוו המשווה.  .3

מה אורכו של החבל? א. 

נניח שנועצים מוטות שגובהם מטר אחד לאורך קו המשווה,  ב. 

מרימים את החבל, ומניחים אותו בקצות המוטות.

התקבל מעגל שרדיוסו גדול במטר אחד מרדיוס כדור הארץ.

בכמה צריך להאריך את החבל המקורי כתוצאה מפעולה זאת? 

אורך מחוג הדקות בשעון הוא 3 ס"מ.  א.   .4
איזה מרחק עובר הקצה של מחוג הדקות במשך שעה?

אורך מחוג השעות בשעון הוא 2 ס"מ. ב. 

איזה מרחק עובר הקצה של מחוג השעות במשך שעה?

מהו אורך הקוטר של מעגל שהיקפו 314 ס"מ? א.   .5

ַמהו אורך רדיוס המעגל הזה? ב. 

למדידת מרחקים על הקרקע, אפשר להשתמש בגלגל, דוגמת זה שבתמונה.  .6
עם כל השלמה של סיבוב שלם של הגלגל נשמע "קליק". קוטר הגלגל 0.5 מטר.

מה היקף הגלגל? א. 

במדידת אורך שביל מד המרחק השמיע 20 "קליקים".  ב. 

מה אורך השביל שנמדד?

מודד משתמש בגלגל, דוגמת זה שבתמונה למדידת אורכים.  .7
עם כל השלמה של סיבוב שלם נשמע "קליק". 

סיבוב שלם של הגלגל מראה התקדמות של מטר אחד. 

מה אורך הקוטר של הגלגל?

מדידת קרקעות )פסיפס ביזנטי 
לפי כ- 1500 שנה(

©  
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שיעור 2. שטח עיגול

 חבילת שוקולד.
4
1 כדי לצַפות מלמעלה עוגה קטנה שנאפתה בתבנית מספר 12 דרושה 

ַשעֲרו כמה שוקולד דרוש, כדי לצַפות מלמעלה עוגה שנאפתה בתבנית מספר 24?

)מספר התבנית מראה את קוטר הבסיס של התבנית, בס"מ.(

נלמד כיצד מחשבים שטח של עיגול. 

שטח עיגול

חושבים על...

כיצד אפשר להגיע מנוסחת ההיקף לנוסחת השטח?  .1
גוזרים את “המשולשים" שבִשרטוט א, ואת המשולש הירוק גוזרים לאורך הרדיוס המקווקו. 

מסדרים את החלקים כבִשרטוט ב. 

πr

r

שרטוט א

שרטוט ב

מתקבל מעין “מלבן". אורך "הצלע" של "המלבן" היא  pr ורוחבו r. ַהסבירו.

מהו בקירוב שטח “המלבן" הזה?

 .p שטח העיגול קשור גם הוא למספר

שטח עיגול הוא: pr2 כאשר r מבטא את רדיוס העיגול.

r
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חושבים על...

נחזור למשימת הפתיחה.  .2
בכל עוגה מצפים בשוקולד את השטח העליון.

 חבילת שוקולד.
4
1 לציפוי עוגה קטנה שנאפתה בתבנית מספר 12 דרושה  א. 

ַחשבו את השטח שיש לצפות.

ַחשבו את השטח העליון של עוגה שנאפתה בתבנית מספר 24. ב. 

איזו כמות שוקולד דרושה לציפוי העוגה הגדולה? ג. 

פי כמה גדולה כמות השוקולד הדרושה לציפוי העוגה הגדולה, ד. 

מהכמות הדרושה לציפוי העוגה הקטנה?

בִּדקו את השערתכם מתחילת השיעור וַהסבירו. ה. 

שטח טבעת 

רדיוס העיגול הגדול שבשִרטוט 6 ס"מ. נתון:   .3
רדיוס העיגול הקטן שבִשרטוט 3 ס"מ.  

ַשעֲרו איזה שטח גדול יותר: שטח הטבעת או שטח העיגול הקטן. א. 

ַחשבו: ב. 

- את שטח העיגול הגדול,

- את שטח העיגול הקטן, 

- את שטח הטבעת. 

בִּדקו את השערתכם מסעיף א. ג. 

אוסף�משימות

שַעֲרו איזה שטח גדול יותר:  א.   .1
שטח הטבעת )הצבועה בירוק(, או שטח העיגול 

האדום.

ַחשבו ובִדקו את השערתכם. ב. 

3 ס״מ

ס״מ
 6

4 ס״מ

ס״מ
 5

3 ס״מ
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ַחשבו את שטחי העיגולים.  .2

 ג. ב. א.

A

BB

C

B

4 ס״מ

4 ס״מ 2 ס״מ
הקוטר של כל אחד מהמעגלים הקטנים שבשִרטוט 6 ס"מ.  .3

ַחשבו את שטחי העיגולים הקטנים. א. 

מה רדיוס המעגל הגדול? ַחשבו את ִשטחו. ב. 

העיגולים  שני  משטח  הגדול,  העיגול  שטח  גדול  כמה  פי  ג. 

הקטנים יחד?

הקוטר של כל אחד מהמעגלים הקטנים שבשִרטוט 4 ס"מ.   .4

ַחשבו את שטחי העיגולים הקטנים. א. 

מה רדיוס המעגל הגדול? ַחשבו את שטחו. ב. 

העיגולים  הגדול משטח שלושת  העיגול  גדול שטח  כמה  פי  ג. 

הקטנים יחד?

הקוטר של כל אחד מהמעגלים הקטנים שבשִרטוט 3 ס"מ.  .5

מה רדיוס המעגל הגדול? א. 

ארבעת  משטח  הגדול  העיגול  שטח  גדול  כמה  פי  ַשערו  ב.  

העיגולים הקטנים יחד?

ַחשבו ובִדקו את השערתכם. ג. 

6 ס״מ6 ס״מ

4 ס״מ4 ס״מ4 ס״מ

3 ס״מ3 ס״מ3 ס״מ3 ס״מ
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אורך צלע הריבוע 4 ס"מ.  .6

ַחשבו את רדיוס המעגל החסום בריבוע. א. 

ַחשבו את גודל השטח הירוק. ב. 

.ABC חַשבו את אורך היתר של משולש א.   .7
ַחשבו את השטחים של חצאי המעגלים. ב. 

ּבִדקו אם סכום השטחים של חצאי המעגלים  ג. 

הבנויים על הניצבים, שווה לשטח חצי המעגל

הבנוי על היתר.

אורך צלע הריבוע החסום במעגל 4 ס"מ.  .8

ַחשבו את רדיוס המעגל. א. 

ַחשבו את גודל השטח הירוק. ב. 

בחלון שבתמונה שש זגוגיות זכוכית:   .9
ארבעה ריבועים ושני רבעים של עיגול.

אורך צלע כל ריבוע 80 ס"מ.

ַחשבו את שטח הזכוכית.

M

מ
ס״

 9

A B

C

12 ס״מ

M
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שיעור 3. אורך קשת ושטח גזרה

אורך צלע הריבוע 3 ס"מ. 

א. מה אורך הקו הצבוע בתכלת?

ב. מה גודל השטח הצבוע באדום?

נלמד כיצד מחשבים אורכי קשתות ושטחים של חלקי מעגל.

חלק המעגל שבין שתי נקודות על המעגל, נקרא קשת 	●

)הקו הצבוע באדום(.

חלק העיגול הצבוע בירוק נקרא גִזרה. 	●

לפניכם מעגל שהרדיוס שלו הוא 2 ס"מ.   .1

מה היקף המעגל? א. 

איזה חלק של המעגל צבוע באדום? ב. 

מה אורך הקשת האדומה?  ג. 

מה שטח העיגול? ד. 

מה שטח הגִזרה הצבועה בירוק? ה. 

כדי למצוא אורך קשת:

מחשבים את היקף המעגל 	●

מוצאים, את החלק של אורך הקשת 	●

מהיקף המעגל

מחשבים את אורך הקשת. 	●

כדי למצוא שטח גִזרה: 

מחשבים את שטח העיגול 	●

מוצאים את החלק של שטח הגִזרה 	●

משטח העיגול

מחשבים את שטח הגִזרה. 	●

120˚
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נחזור לשאלה שבפתיחת השיעור ונפתור בשלבים.  .2
אורך צלע הריבוע 3 ס"מ. 

מה היקף המעגל?  א. 

מה שטח העיגול? ב. 

בכל ִשרטוט, ִמצאו את אורך הקשת הצבועה. ג. 

בכל ִשרטוט ִמצאו את שטח הגִזרה הצבועה. ד. 

ההיקף של כל מעגל 7.5 ס"מ ושטחו 4.5 סמ"ר.  .3
בכל ִשרטוט, ִמצאו איזה חלק של המעגל צבוע, 

ַחשבו את אורך הקשת הצבועה ואת שטח הגִזרה הצבועה.

240˚ 90˚45˚

 ___  ___  ___ חלק המעגל: 

אורך הקשת:    ס"מ  ס"מ   ס"מ

שטח הגזרה:   סמ"ר  סמ"ר   סמ"ר

בעקבות...

רדיוס המעגל 2 ס"מ.  .4
חַשבו את השטח הצבוע.

90˚
©  
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אוסף�משימות

ההיקף של כל מעגל 10 ס"מ ושטחו 8 סמ"ר.  .1
בכל ִשרטוט, ִמצאו איזה חלק של המעגל צבוע, 

ַחשבו את אורך הקשת הצבועה ואת שטח הגִזרה הצבועה.

240˚ 90˚45˚

 ג.ב. א.

 ___  ___  ___ חלק המעגל: 

אורך הקשת:    ס"מ  ס"מ   ס"מ

שטח הגזרה:   סמ"ר  סמ"ר   סמ"ר

ַחשבו את ההיקף של כל גִזרה.  .2
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ַחשבו את השטח של כל גִזרה.  .3
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רדיוס המעגל הגדול 6 ס"מ.  .4

ַחשבו את היקף הצורה הצבועה בירוק. א. 

ַחשבו את שטח הצורה הצבועה בירוק. ב. 
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263 יחידה 27 - היקף מעגל ושטח עיגול

פי כמה גדול רדיוס מעגל א מרדיוס מעגל ב? א.   .5

ַחשבו את ההיקפים של שני המעגלים. ב. 

פי כמה גדול היקף מעגל א מהיקף מעגל ב?

ַחשבו את השטחים של שני העיגולים. ג. 

פי כמה גדול שטח עיגול א משטח עיגול ב?

אורך רדיוס מעגל א הוא r ס"מ. אורך רדיוס מעגל ב הוא    .6
2r ס"מ.

בַּטאו את ההיקפים של שני המעגלים. א. 

פי כמה גדול היקף מעגל א מהיקף מעגל ב?

ּבַטאו את השטחים של שני העיגולים. ב. 

פי כמה גדול שטח עיגול א משטח יגול ב?

ַחברו כל צורה בשורה העליונה, צורה בה צבוע אותו שטח בשורה התחתונה.   .7
הדגבא
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