ˆ¯·˘‰†Í¯Ú†Ï˘†˙Â‚‰˙‰‰†˙¯Â
‰˜ÈËÓ˙Ó·†ÌÈ‚˘ÂÓ†˙·‰Ï†ÈÏÎÎ
משהסטופלושלמהחריר
הקדמה
נושאהשברים,מהווהנקודתתורפה,הןבמהלךלימודי
החשבוןבחינוךהיסודיוהןבלימודיהמתמטיקהבחינוך
העל%יסודי.הצגהגרפית,המתארתאתצורתההתנהגות
שלערךהשברכתוצאהמשינוייםבמונהובמכנה,עשויה
לתרוםלהבנתהמושגשליחס,ותלותובערכיהמונה
והמכנה,וכןלהוותבסיסלמושגהגבולשלערךביטוי.
בנוסףלכך,ניתןלהשתמשבהתנהגותשלערךהשבר
להסברתהמושגיםעלייהוירידה,במקביל,אולאחרלימוד
הנושאשליחסישרויחסהפוך.

ערך
השבר
1 12
1
1
2

ערך
המונה

6

5

4

3

2

1

0

איור1

שינוייםבמכנה
במקרהשהמונהנותרקבוע,אךהמכנהגדל,ידועשערכו
שלהשברקטן,כי,למשל,כאשרמחלקיםסכוםכסףנתון
לקבוצתתלמידים,הרישהתלמידהבודדיקבלפחותכסף
ככלשמספרהתלמידיםבקבוצהיגדל .כדוגמהניקחאת

שינוייםבמונה
בדרךכלל,ידועשערכושלשברגדלעםהגדלתהמונה,
כאשרערכושלהמכנהנשמרקבוע.
6 5 4 3 2 1 0
4 ,4 ,4 ,4 ,4 ,4 ,4

כדוגמהניקחאתהשבריםהבאים:
שבהם המכנה קבוע והמונה גדל בפסיעות של .1
במקרהזה,מידתהגידולבערכושלהשבר,ביןהגדלה

3 3 3 3 3 3 3
השבריםהבאים8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 :שערכיהםבמספרים

עשרונייםמעוגליםהם:
0.38,0.43,0.50,0.60,0.75,1.00,1.50במקרהזה,בניגוד
למקרההקודם)סעיףא%שינוייםבמונה(,מידתהירידה
שלהשברביןהגדלהלהגדלהשלהמכנהאינהקבועה
ומידתהירידהפוחתתככלשמגדיליםאתהמכנה,כפי
שניתןלראותבתיאורהגרפי)איור.(2

1

להגדלההיאקבועהבעלתערך . 4
בהתאםלכך,התיאורהגרפי)איור(1מראהעלעלייה
לינארית)לאורךקוישר(.מגמתהעלייהרצופהונמשכת
עםהגדלתערכושלהמונה.

ערך
השבר
1 12
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לאן ישאף השבר עם הגדלת ערכי המספרים
שבמכנהלמספריםגדוליםמאוד?התשובה%כמובן
לאפס.מספיקלהראותשעםהגדלתהמכנהל3000%ירד
ערך השבר ,בירידה מתונה מאוד לערך של אלפית.
לדעתנו,ישמקוםלשלבאתהמושגיםהערךהגבולי
ואינסוף,בשלביםמוקדמיםשלהלמידה.לימודהמושגים
הללו,בשלבמוקדםשלהלימודים,יקלמאודעלהטמעתם
במהלךלימודיהמתמטיקהבתיכון.
ראוילהדגיששהגדלתערךהמונהכאשרהמכנהקבוע
מביאה למגמת עלייה בערכו של השבר והגדלת ערך
המכנהכאשרהמונהקבועמביאהלמגמתירידהבערכו
שלהשבר.

מהתבוננותבטבלהרואיםשיחסהגיליםביןהבעללאישה
יורדבאופןרציףמערךשל2.632ביוםהחתונהליחסשל
,2כעבורשתייםעשרהשנותנישואין,כשגיליהם62ו.31%
בתוםשנתהנישואיןהראשונהפחתהיחסבכ8%מאיות.
לעומתזאת,בשנתהנישואיןה12%פחתהיחסבכ3%
מאיות.יחסגיליהםממשיךלרדתבאופןמתוןגםבהמשך
חייהםהמשותפים.כשהבעליגיעלגיל100יהיהיחסהגילים
.1.449בגילהמרבי120שנה,ירדיחסהגיליםל.1.3348%
בהנחהשהרפואההמודרניתתוביללמאותשנותחיים,
הרי,כאשריהיההבעלבן500שנהיהיהיחסהגילים
,1.066ובגיל1000שנהיהיההיחס.1.032
עדלאיזהערךירדיחסהגיליםבמקרההתיאורטי
שהנישואיןימשכולעד?ההתנהגותשליחסהגילים
כתלותבשנותהנישואיןמתוארתבגרף.קיימתירידהרצופה
שלהיחסואחרישנותנישואיןרבותמאודהואמתקרב
)שואף(לערך,1כפישניתןלראותבתיאורהגרפי)איור.(3

שינוייםבמונהובמכנה
במקרהזה,מדוברעלשינוייםבו%זמנייםהןבערךהמונה
והןבערךהמכנה.האפשרויותהכלולותבמקרהזההן:
הגדלהבשניהם,הפחתהבשניהם,הגדלהבאחדמהם
והפחתהבשניאולהיפך.
להצגתהנושאנביאמשימהדומהלזושהופיעהבאחד
מספריהמתמטיקה:

יחס
גילים

4
3
2

"רווקזקןבן50התחתןעםצעירונתבת.19בניכמה
יהיוהבעלוהאישהכאשריחסהגיליםביניהםיהיה?2

1
שנות
נישואין

24

12

3

0

איור3

כלאחדיודעשבחלוףכלשנתנישואיןגדלהגילשלכל
אחדמהםבשנה,ובשיטהשלניסויוטעייה,תוךשימוש
במחשבון,ניתןלהגיעלתשובה.התהליךמתוארבטבלה.1

גיל
האשה

גיל
הבעל

שנות
יחס
הגילאים הנישואין
2.632

יום
הנישואין

19

50

2.550

1

20

51

2.476

2

21

52

2.409

3

22

53

2.069

10

29

60

2.033

11

30

61

2.000

12

31

62

הגדלתהמונהוהקטנתהמכנה
באחדמספריהחידותוהשעשועיםבמתמטיקההופיעה
השאלההבאה:
"שניחבריםעמיודניהחזיקובידיהםשקיותעםאגוזים.
סךכלמספרהאגוזיםשלשניהםהיהבין20ל)27%לא
כולל(.לעמיישיותראגוזיםמאשרלדני,אךידועשאם
הואיעבירלדני2אגוזיםישתווהמספרהאגוזים
שלשניהם.כמהאגוזיםצריךלהעבירעמילדני,
כדי שלדני יהיה פי  2אגוזים מלחברו?".
מהנתוןשעל%ידיהעברת2אגוזיםמעמילדניישתווה
מספרהאגוזיםשלהם,לומדיםשלעמיהיובהתחלה4
אגוזיםיותרמאשרלדני.
מהנתוןשהמספרהכוללשלהאגוזיםהיהבין20ל27%
)לאכולל(,הרישקיימותהאפשרויותהבאותלמספר
האגוזיםשהיובידיהםבהתחלה),26,24,22:טבלה.(2

טבלה1

≤∞∞∞†˜ÊÁ†¯ÙÒÓ
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 - yמספרהאגוזים,שישלהעבירמעמילדניכךשלדני
יהיופי2אגוזיםמאשרלדני.

נשאלתהשאלה:מדועהכמותהראשוניתשלהאגוזים
אינהיכולהלהיות?25,23,21,:
סה"כאגוזים

מכאןהמשוואהx=3y %8:

מספרהאגוזיםשלדני מספרהאגוזיםשלעמי

22

9

13

24

10

14

26

11

15

 x+y = 2
x+4 - y

מהקשרהאחרוןניתןלקבלטבלהשלערכיםהמתאימה
לכלתחוםשלמספרהאגוזים)טבלה.(4
ערכיהאיבריםבסדרההחשבונית1,4,7,10,13,16...:הם
מספריהאגוזיםהאפשרייםשיהיולדני.
ערכיהאיבריםבסדרההחשבונית6,12,18,24,30,36...:
הם מספרי האגוזים האפשריים שיהיו לשני החברים.

טבלה2

בשלבראשוןבודקיםאתהאפשרויותשלעמיולדניהיו
בהתחלה13ו9%אגוזיםבהתאמה.
לצורךהבדיקהנבנהטבלה.שבהישובץהיחסביןמספר
האגוזיםשלדנילביןמספרהאגוזיםשלעמי,לאחרהעברת
כלאגוז)טבלה.(3
היחסבין מספר מספר
מספר האגוזים האגוזים
האגוזים שלדני שלעמי

סה"כ
האגוזים

x+4

x

y

6

5

1

3

12

8

4

4

=0.692

9
13

9

13

בהתחלה

18

11

7

5

=0.833

10
12

10

12

לאחרהעברתאגוז1

24

14

10

6

=1.000

11
11

11

11

לאחרהעברת2אגוזים

30

17

13

7

=1.200

12
10

12

10

לאחרהעברת3אגוזים

36

20

16

8

=1.444

13
9

13

9

לאחרהעברת4אגוזים

=1.750

14
18

14

8

לאחרהעברת5אגוזים

=2.143

15
7

15

7

לאחרהעברת6אגוזים

טבלה4
טבלה3

דוגמאותנוספות
ניתןבעזרתןלבדוקאתצורתההתנהגותשלערךהשבר
)ללאהצגתהפתרון(

ברורשעםהגדלתהמונהוהקטנתהמכנה)העברתאגוזים(
היחסביןמספריהאגוזיםגדל.לפיהנתוניםההתחלתיים
שבדקנו ,באף אחת מהעברות היחס לא יהיה  2ולכן
אפשרותזונפסלת.
מביןהאפשרויותהאחרות,רקהאפשרותשלעמיהיו14
אגוזיםולדניהיו10אגוזים,מראהלאחרבדיקה,שלאחר
העברת6אגוזיםמעמילדנייהיהלדניפי2אגוזיםממה
שנותרלעמי.
הפתרוןהתקבלעל%ידיניסויוטעייה.מיששולטבטכניקה
אלגבריתיכוללהגיעלפתרוןפשוטיותר,המאפשרקבלת
תשובהעבורכלתחוםשלמספראגוזים.
מסמנים - x  :מספר האגוזים של דני בהתחלה.
 - x+4מספרהאגוזיםשלעמיבהתחלה.
≤∞∞∞†˜ÊÁ†¯ÙÒÓ

דוגמה1
סבא שלמה הוא סבא צעיר הן בגילו והן ברוחו
הצעירה .יש לו  5ילדים נשואים ו 4 %נכדים.
לקראתחגהאוריםהכיןסבאשלמה100שקל,
על%מנתלחלקםבאופןשווהכדמיחנוכהלנכדיו.
השמחהבמשפחההייתהגדולהולפיבקשתסבתא
בתיההסכיםסבאשלמהלהגדיל,מאותהעת,את
סכוםהכסףהמיועדלדמיחנוכהב50%שקלעבור
כלנכדנוסףאוניןשיוולדבמשפחתו.

≤±
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א.כמהדמיחנוכהקיבלכלאחדמארבעתנכדיובחג
הראשון?
ב .לפניחגהאוריםהבאנולדנכדנוסף.כמהיקבלו
כעתכלאחדמנכדיוכדמיחנוכה?
ג.אם  aמסמןאתמספרהנכדיםאוהנינים,שנוספו
להםמעברלארבעתהנכדיםהראשונים,ישלבנות
תבניתמספרשתביעאתסכוםהכסףשיקבלכל
אחדמהנכדיםאוהנינים.
ד.כמהצאצאיםצריכיםלהתווסףלמשפחה)מעבר
לארבעתהראשונים(כךשכלנכדאוניןיקבל40
שקלכדמיחנוכה?
ה .כמהצאצאיםצריכיםלהתווסףלמשפחה)מעבר
לארבעתהראשונים(כךשכלנכדאוניןיקבל45
שקלכדמיחנוכה?
ו .למשפחתםשלסבאשלמהוסבתאבתיהנוספו
הרבהמאודנכדיםוהרבהנינים.איזהסכוםמרבי
לדמיחנוכהצפוילהם?
ז .איזה נתון מספרי אינו מופיע בסעיפים א%ו?

ד.למהתשאףמהירותוהממוצעתלאורךכלהדרך,
במידהויתמידלרכבללאהפסקהבמהירותוהנמוכה?
ולאלושרוציםלהעמיק
נתונותתבניותההצבההבאות:
2x-1

אx+3 .
y= 2x+
1

גy= x+3 .

7
y= 52x+
ב.
x+1

דx-2 .
y= 3x+
2

הציבובכלאחתמהתבניותבמשתנהערכיםשונים
שהולכיםוגדלים,ומצאולאיזהערךשואףכלשבר.
ax+b

התבניותשהוצגוהןמהסוג cx+d ,כאשרהמקדמיםb, a

 d, cהםמספריםקבועיםבכלתבניתו x %מסמןאת
מספרההצבה,בעלמעריך (x1) 1הןבמונהוהןבמכנה.
במונהעבורערכיםגדוליםמאודשלמספרההצבה,הערך
שלbזניחלעומתהערךשל.axאותוהדברלגביdהזניח
בהשוואהל.cx %כלומר,עבורערכיםגדוליםשלמספר
. axלאחר
ההצבה,תבניתההצבהמקבלתאתהצורה cx
צמצוםב)x %בהנחהש(x 0%סמתקבלשהערךהגבולי

הערה :סעיפיםאו%בהםהקדמהלסעיפיםדו%ה
ומיועדיםלמיקודההבנהכיכלנכדאוניןהנוסף
למשפחהגורםלכךשכלאחדמהםמקבלדמיחנוכה
גבוהיםיותר.ציורהגרףהמתאראתהשתנותערך
תבניתהמספרשלסעיףגתקלעלההבנהותמחיש
אתהמגמה.

a

הוא . c
התנהגותשלעלייהמתקבלתכאשרערךהתבניתעבור
 x=1קטןמהערךהגבולי.התנהגותשלירידהמתקבלת
כאשר ערך התבנית עבור x=1גדול מהערך הגבולי.
למסקנותהללו,ניתןלהגיעבאופןעצמאי,לאחרהתמודדות
עםהכנתתיאורגרפישלכ10%תבניותמהסוגשהוצג.

דוגמה2
רוכבאופנייםהתחילאתמסעובמהירותשל320
מטרלדקה.לאחר10דקותשלנסיעהבמהירותזו,
הואנאלץ,בשלכושרגופניירוד,להורידאתמהירותו
ל200%מטרלדקה.במהירותזוהואממשיךלרכב
עודמספרשעות.
א.איזודרךעברב20%דקותהרכיבההראשונות?
ב.מההייתהמהירותוהממוצעתב20%דקותהרכיבה
הראשונות?
ג .מההייתהמהירותוהממוצעתלאחר100דקות
שלרכיבה?

סיכום
הצפייהבהתנהגותערךהשברכתוצאהמשינויים
בגודלהמונהאוהמכנהאובשניהם,מאפשרתלהבין
אתתרומתםשלמרכיביהשברלערכו.הבנהזו,
מסייעתלהתמודדעםמשימותבהןמופיעיםשברים
או יחס וכן משמשת כאסטרטגיה לפתרון בעיות
מילוליות.
במקביל ניתן לנצל את התיאור הגרפי להטמעת
מושגים :עלייה וירידה ,ערך גבולי ,אינסוף.
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