
 

להציג שלוש בעיות לא  זה אמרמ מטרת

אתגרי חשיבה בתחום ההסתברות  -שגרתיות

פרקי  ואת הדרכים להתמודד עם פתרונן.

הלימודים במתמטיקה,  תכניתנכנסו להסתברות 

המלצתם ומחקרם של  בעקבות ,ו-דכיתות ל

 ,( ,4891Fischbein & Gazit) פישביין וגזית

שהסתמכו בין השאר על מחקריו של פיאז'ה. 

יכולים  תילדים בשלב החשיבה הקונקרטי

בתנאי שמציגים  ,להתמודד עם מצבי הסתברות

ות התנס ותהמשלב ותלהם דרכי פתרון מוחשי

השתתפו פרחי להלן ישירה. במחקר המוצג 

הוראה המתכשרים להוראת מתמטיקה בחטיבת 

מתאימות גם  יווהמלצות יואך מסקנות ,הביניים

ו בבית הספר היסודי. שלוש -למורי ולתלמידי ד

הבעיות מזמנות פעילויות למידה חוויתיות 

המאפשרות הטמעת עקרונות  ,מאתגרותו

כבסיס להוראה  ,יההסתברות באורח אינטואיטיב

 פורמלית בהמשך.

תוך שימוש  ,פתרון בעיות שגרתיות במתמטיקה

או נוסחאות המשמשות  בטכניקות אלגוריתמיות

כמתכונים מוכנים מראש, אינו מאפשר לתלמידים 

הבנה משמעותית של מצבים הסתברותיים: 

ודאות. -התמודדות עם בעיות המערבות אי

-ביוםהסתברות מקושרת במידה רבה למצבים 

זה בין הדטרמיניסטי יום, אולם הצורך ליצור סינת

ודאי מקשה לעתים על הבנה משמעותית -ובין האי

 של המצב הנתון. 

 ניקח לדוגמה את הבעיה הבאה:

 

 

 

 

 

 

 

 בעיית שתי הדסקיות

נתונות שתי דסקיות, אחת אדומה משני 

יה אדומה מצד אחד וכחולה יוהשנ ,צדדיה

. מערבבים את )2002)גזית,  שניהה דימצ

ת ומוציאים שתי הדסקיות מבלי לראו

 דסקית אחת באקראי. 

מניחים אותה על השולחן ורואים שהצד 

 הגלוי אדום. 

 מה ההסתברות שגם הצד הנסתר אדום?

 אביקם גזית
כאמצעי רב  התנסות  

 עצמה להבנה 

 משמעותית בהסתברות

 מה הסיכויים?

 דיווחים מהשטח

3042 ינואר, 32גיליון        0222מספר חזק  16  



 ,טובים אחריםוני מניח שחלק מכם כמו רבים א

וביניהם גם מתמטיקאים, מהנדסים ואנשי 

יענו שההסתברות היא  ,מחשבים
 

 
. אם עניתם 

תשובה אחרת שאינה 
 

 
וגם לא  

 

 
אז אולי יש לכם  

חשיבה מידית, המדלגת על  - אינטואיציה נכונה

שלבים ומובנת מאליה. אבל אם עניתם 

שההסתברות היא 
 

 
, הרי שהאינטואיציה שלכם 

יה יאולי על רא ומבוססת ,שגויה במקרה זה

כאשר הסיכוי להוציא  ,דסקיותמצומצמת של שתי 

משני הצדדים הוא  מההאדו הדסקיתבאקראי את 

 

 
השאלה היא: מה  ,אבל לא זו השאלה ,. זה נכון

ההסתברות שגם הצד הנסתר אדום? כלומר 

שני יש  דסקיתל, ודסקיתמדובר על צד ולא על 

ית לפני שנציג דרכים שונות לפתרון בעי .צדדים

ושתי בעיות נוספות, כמה משפטים  דסקיותשתי ה

הסתברות, אינטואיציות  של רקע תאורטי על

 .והתנסויות

המודלים התאורטיים בהם משתמשים להסברת 

תהליכים הסתברותיים סותרים לעתים את 

 יומית -האינטואיציה המבוססת על התנסות יום

.(Fieschbein, 1975) ההתנסויות  ,בדרך כלל

מה שמפריע  -רצופות ואינן מודרכות  שלנו אינן

 ,Rokniנכונה של הידע ההסתברותי ) הלהבני

מציע , Kahnemann, 2011)) כהנמן. (2001

תהליכי מפתח לפתרון מצבי הסתברות: לעגן את 

השיפוט ההסתברותי בתוצאות המתקבלות על 

ובייצוג  ,הדעת, בשאלה נכונה לאבחון הנתונים

של הבעיה צריך להיות נכון של הבעיה. ייצוג נכון 

המשלימות את  ,מלווה גם בהתנסויות מודרכות

הדעת. השיפוט לתוצאות המתקבלות על 

דות עם בעיות התנסויות ישירות בעת התמוד

 ותעשוי ,הסתברות הנגזרות ממצבים אותנטיים

ליצור הבנה משמעותית של עקרונות בהסתברות 

(Amit & Jan, 2006, Khazanov, 2008.) 

ישירה על ההתנסות הכדי לבדוק את השפעת 

בעיית שתי  נהנית ,אינטואיציות הסתברותיות

ועוד שתי בעיות אותנטיות מתחום  ,דסקיותה

סטודנטים הלומדים  41לקבוצה של  ,ההסתברות

הכשרה להוראת מתמטיקה בחט"ב,  במסלול

באחת המכללות לחינוך. המחקר הוא מחקר 

יל את כל פעולה איכותני וכותב המאמר הפע

 .המחקר שלבי

 לשעשועוןמתקשרת שניתנה ה יהבעיה השני

  Let's Make a" הטלוויזיה האמריקאי המצליח 

Deal"  ויקיפדיה, בעיית   הול מונטיבהנחיית(

 שלוש הדלתות(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בעיית שלוש הדלתות

מציגים למשתתף שלוש דלתות. מאחורי  

 ,מכונית מפוארת -דלת אחת מונח פרס 

או  ,ומאחורי שתי דלתות אחרות אין פרס

    .      חמור שמעמידים

 המשתתף מתבקש לנחש את דלת הפרס. 

לאחר שהצביע על אחת הדלתות פותח 

המנחה את אחת משתי הדלתות הנותרות 

רק או ומראה למשתתף שאין מאחוריה פרס )

 חמור נוער...(. 

בשלב זה מציע המנחה למשתתף את 

האפשרות להחליף את הבחירה שלו מהדלת 

יה שנותרה ישבחר בהתחלה לדלת השנ

 סגורה. 

האם כדאי  ,בהנחה שהמנחה יודע היכן הפרס

 אחרות:או במילים  ?למשתתף להחליף דלת

גדלים לאחר הסיכויים לזכות בפרס  האם

החלפת הדלת? )בהנחה שהמנחה יודע היכן 

 הפרס ופותח בוודאות דלת ריקה(

 מה התשובה שלכם? 
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הקוראים מוזמנים לצפות בסרטון המדגים את 

 בעיית מונטי הול

 

בעיה השלישית מתקשרת למציאות היומיומית ה

 של תאריכי לידה: 

 

 

 

 

 

 

ענו הנבדקים על שלוש השאלות  בשלב הראשון

 ורשמו את תשובותיהם על דף נייר. 

. דסקיותית היבעעל  רק משתתף אחד ענה נכון

שני משתתפים רשמו 
 

 
  -והשאר 

 

 
. אלה תשובות 

 נכונות, אולי גם לאכזבת חלק מהקוראים.שאינן 

בודד שענה נכון לבעיית הדסקיות, אותו משתתף 

ת שלוש הדלתות. יגם היה היחיד שענה נכון לבעי

עשרה משתתפים רשמו שהסיכויים לא משתנים 

  הם גם לאחר החלפת הדלת ו
 

 
ואילו חמישה  ,

  רשמו שהסיכויים ישתנו ויהיו
 

 
אלו תשובות שתי . 

  .נותאינן נכו

שאלת תאריכי הלידה ענו כולם שהסיכויים על 

וזו אינה התשובה  ,יםד או אפסיונמוכים מא

כי הסיכויים גבוהים מהסיכויים לקבל  ,הנכונה

 "עץ" בהטלת מטבע הוגן, שהם כידוע 
 

 
. 

נערך דיון פתוח עם הסטודנטים על  בשלב השני

 .הגיעו לתשובות שלהם ןדרכי הפתרון באמצעות

 הוצגו ההסברים לפתרונות הנכונים.  הדיון אחרי

נערך ניסוי הממחיש את דרישת  בשלב השלישי

 הבעיות.

 דסקיותשתי ה בעיית

  מרבית הסטודנטים טענו שהפתרון
 

 
נובע   

 דסקיותהנובעת ממספר ה ,ד ברורהומסיבה מא

וחלוקת הצבעים. אם הצד הגלוי אדום יש שתי 

 נובעות מכך שיש שתיה ,אפשרויות לצד הנסתר

שצידה הגלוי אדום היא  הדסקית. אם דסקיות

 ,, אז הצד הנסתר כחולשונים בעלת שני צבעים

שצידה הגלוי אדום היא בעלת צבע  דסקיתואם ה

אחד, אז הצד הנסתר אדום. לכן, יש אפשרות 

אדום מתוך שתי אפשרויות אחת שהצד הנסתר 

  ולכן ההסתברות לצד נסתר אדום היא
 

 
. 

שתי הסברתי לסטודנטים שמדובר בצדדים של 

מתוכם שלושה שויש לנו ארבעה צדדים דסקיות, 

ונותרו  ,אדומים ואחד כחול. ראינו צד אחד אדום

שלושה צדדים שמתוכם שניים אדומים ואחד 

ולכן הסיכויים  ,כחול
 

 
ר הלוגי . למרות ההסב

צגו ביד אחת ישהומחש באמצעות אצבעות שי

צגה ייה שיישלושה צדדים אדומים ואצבע ביד השנ

צד כחול, חלק מהסטודנטים לא השתכנע וטען 

ששני הצדדים האדומים של אותו מטבע זה אותו 

ולכן יש אפשרות או לאדום או לכחול. היו  ,דבר

אמנם שני סטודנטים שהתייחסו לארבעת הצדדים 

רשמו כפתרון אבל 
 

 
מבלי להתחשב בהתניה , 

שצד אחד גלוי נתון מראש. בשלב זה הבנתי 

 היאשהמכשול האינטואיטיבי להבנת הפתרון 

. הסטודנטים ההאדומה משני צדדי דסקיתה

 בעיית תאריכי הלידה

מה ההסתברות למצוא לפחות שני 

החוגגים יום הולדת באותו תאריך  אנשים

 20)יום וחודש(, בקבוצה אקראית של 

 משתתפים? 

 מה התשובה שלכם?
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רואים בה אפשרות אחת ולא מזהים שני צדדים 

כפי שבהטלת שתי קוביות משחק יש  ,מובחנים

בקובייה  1 -ויה ראשונה יבקוב 5הרואים בקבלת 

יה יבקוב 1וחופפת לקבלת  ,יה תוצאה זההיהשנ

 בשנייה. 5 -ראשונה ו

כדי להמחיש את שתי האפשרויות בדסקית 

אמרתי לסטודנטים  ,האדומה משני צדדיה

ידי -שאפשר להבחין בין שני הצדדים האדומים על

צד אחד   לעכאשר , 3 -ו 4חריטת המספרים 

 .3צד האחר אה לעו 4נרשום א

על הלוח טבלה ובה את כל המצבים  רשמתי

 האפשריים:

 

הצבעתי על הטבלה ואמרתי לסטודנטים שצריכה 

להיות סימטריה בין שתי הדסקיות. אם יש שתי 

אז  בעלת שני הצבעים,אפשרויות בדסקית 

צריכים לקבל גם שתי אפשרויות בדסקית 

ולשם כך הבחנו בין  ,דיהדהאדומה משני צ

. לפי תנאי 3 -ו 4ים מספרההצדדים באמצעות 

ולכן יש רק שלוש  ,הבעיה הצד הגלוי אדום

. 3,2,1העונות על דרישה זו: בטבלה אפשרויות 

( הצד 2,1) מתוך שלוש האפשרויות בשתיים

 ולכן ההסתברות היא ,דוםהנסתר א
 

 
. למרות 

לפי  לי ההנהונים והבעות ההסכמה נראה

שהסטודנטים, לפחות חלק מהם לא  ,התחושה

ויש צורך  ,והטבלה ,שלם עם ההסבר, הייצוג

לערוך ניסוי בנוסח הנדרש בבעיה. לשם כך 

קשתי יזוגות וב 9 -הסטודנטים ל 41חילקתי את 

 2לכל זוג  מטבעות זהים. חילקתי 3מהם להוציא 

 ,בצבע כחולאחת מדבקות בצבע אדום ומדבקה 

 20לסימון הצדדים. כל זוג ביצע את הניסוי 

כאשר אחד מבני הזוג מערבב את  ,פעמים

המטבעות בכפות ידיו והשני מוציא מטבע 

באקראי מבלי להסתכל ומניח על השולחן. אם 

אדום, רושמים את הצבע של הצד היה הצד הגלוי 

כחול, מדלגים ולא היה הגלוי  ואם הצד ,הנסתר

  רושמים.

על הלוח נרשמו שתי השערות: השערת המחקר 

 שהסיכויים הם
 

 
    ואם מבצעים את הניסוי ,

20X9 = 310 410 -צריך לקבל קרוב ל ,פעמים 

יתה יפעמים אדום. ההשערה הנגדית ה

שהסיכויים הם 
 

 
 430 -ולכן צריך לקבל קרוב ל,  

 .פעמים אדום

 התוצאות שהתקבלו מוצגות בטבלה הבאה: 

 

פעמים אדום  458אפשר מיד להיווכח שהתוצאה 

 ,מאששת את השערת המחקר פעמים כחול 94 -ו

 דסקית אפשרות
צד 
 גלוי

צד 
 נסתר

 א כ כחולה/אדומה 1

 כ א כחולה/אדומה 0

 0א 1א אדומה/אדומה 3

 צד נסתר כחול צד נסתר אדום זוג 1א 0א אדומה/אדומה 4

1 34 8 

0 32 7 

3 45 45 

4 30 40 

5 34 8 

6 49 43 

7 33 9 

8 48 44 

 81 151 סה"כ
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שההסתברות היא 
 

 
וזה גם למרות שזוג אחד  ,

 את הלכאורה מצדיקתוצאה ש ,45:45קיבל 

 ההשערה שההסתברות היא
 

 
. אבל הסטודנטים 

הבינו שחוק המספרים הגדולים ממלא את 

תפקידו וכולם השתכנעו מהניסוי שהפתרון לבעיה 

הוא 
 

 
הם ב. חלק מהסטודנטים טען שהניסוי חיזק 

 ,את הבנת ההסבר הלוגי באמצעות הטבלה

ומכאן ששילוב של התנסות ישירה עם הסבר 

משלימים זה את זה  ,באמצעות מודל מתאים

ותורמים להבנה משמעותית ולהבניית 

  אינטואיציות נכונות.

 שלוש הדלתות בעיית

שאר הסטודנטים  ,נכוןלמעט הסטודנט שענה 

שלפני פתיחת  למצבאו  ,התייחסו למצב סטטי

 ואז הסיכוי ,ידי המנחה-הדלת ללא הפרס על

 לדעתם הוא
 

 
אחרי שהתייחסו למצב שאו , 

 לדעתם הוא ואז הסיכויים ,פתיחת הדלת
 

 
. הם 

לא התייחסו לכך שפתיחת הדלת נותנת מידע 

 -אבל לא ל ,המגדיל את הסיכויים
 

 
 -אלא ל 

 

 
  .

החלטתי להציג את הפתרון בדרך לוגית 

כיחס בין מספר  ,המסתמכת על הגדרת הסיכויים

לבין מספר  ,התוצאות שמגשים את המאורע

 התוצאות הכולל בניסוי הנתון.

ציירתי על הלוח שלוש דלתות וסימנתי בתוך אחת 

 מהן את המילה פרס:

אמרתי לסטודנטים שעל הלוח מצויר המצב בו 

כפי שרשום.  ,חת נמצא הפרסמאחורי דלת א

במצב ההתחלתי בו מתבקש המשתתף לנחש את 

הדלת מאחוריה הפרס, יש שלוש אפשרויות: אם 

הוא לא זוכה, אם הוא  4הוא בוחר בדלת מס' 

ואם הוא בוחר  ,הוא זוכה 3ר בדלת מס' חוב

הוא לא זוכה. לכן, הסיכויים לזכות  2בדלת מס' 

 -הזכייה  שווים למספר האפשרויות המגשים את

הן שאפשרות אחת חלקי כל האפשרויות הנתונות 

 , כלומרשלוש
 

 
. 

ידי -השאלה לדיון היא: האם הצגת דלת ריקה על

-והחלפת הדלת על ,המנחה, שיודע היכן הפרס

ידי המשתתף המנחש, מגדילה את הסיכויים 

 לזכות?

מאחוריה אין שבמצב בו פותח המנחה דלת גם 

את הניחוש  ומאפשר למשתתף להחליף ,פרס

  ש שלוש אפשרויות:י ,לדלת האחרת

המנחה ו, 4בוחר בדלת מס' המשתתף אם  .א

והמשתתף מחליף  ,2פותח לו את דלת מס' 

 הוא זוכה.      3לדלת מס' 

המנחה ו, 3בוחר בדלת מס' המשתתף אם  .ב

או את דלת מס'  4פותח לו או את דלת מס' 

או לדלת  2והמשתתף מחליף לדלת מס'  ,2

)זו אפשרות אחת עם  הוא לא זוכה. - 4מס' 

מאחר והספירה של  ,שני מצבים של דלתות

ויות נעשית על הדלת שהמשתתף האפשר

 בוחר בהתחלה ויש לו רק שלוש אפשרויות(. 

והמנחה  ,2בוחר בדלת מס' המשתתף אם  .ג

המשתתף מחליף ו, 4פותח לו את דלת מס' 

  זוכה.הוא   3מס' לדלת 

מספר האפשרויות המגשים את הזכייה הוא 

שתיים ולכן הסיכויים לזכות הם 
 

 
במילים  .

 במצב ההתחלתי, ללא החלפת דלת, ,אחרות
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הסיכויים לזכות הם פונקציה של מספר הדלתות 

ובמקרה זה דלת אחת מתוך  ,מאחוריהן יש פרס

השלוש. אולם במצב בו המנחה פותח דלת 

מאחוריה אין פרס, הרי הסיכויים לזכות הם 

פונקציה של מספר הדלתות מאחוריהן אין פרס. 

במקרה זה שתי דלתות, כי אז המשתתף מחליף 

 פרס והסיכויים הםהלדלת עם 
 

 
. 

למרות ההסבר לחישוב סיכויים בשני מצבים 

והצגת חישוב  ,אנלוגיים המשלימים זה את זה

נראה שחלק גדול  ,המבוססת על הגדרת הסיכויים

מהסטודנטים לא "קנה" את הצגת ההסבר על 

החלפת הדלת בדלת זוכה, המכפילה את 

הסיכויים. שוב קראתי לדגל את ההתנסות 

הישירה וחילקתי לשמונת הזוגות שלוש פיסות 

קשתי מכל ינייר המייצגות את שלוש הדלתות. ב

זוג לבצע את הניסוי בשתי הגרסאות:  ניחוש דלת 

וניחוש דלת הפרס עם  ,החלפת דלתהפרס ללא 

מאחוריה אין פרס. שהחלפה לאחר פתיחת דלת 

 ,פעמים בכל גרסה 43כל זוג ביצע את הניסוי 

כאשר אחד מבני הזוג מחליט מאחורי איזו פיסת 

ובן הזוג השני מנחש בגרסה  ,נייר נמצא הפרס

האחת ללא החלפה, ומנחש ומחליף דלת בגרסה 

הייתה החלפת הדלת ה. מטרת הניסוי ללא יהשני

לחזק את הקשר בין הסתברות לשכיחות יחסית 

 על הניסוי. ותבמספר מספיק גדול של חזר

השערת המחקר  השערות:העל הלוח נרשמו שתי 

 שהסיכויים הם
 

 
ולכן אם מבצעים את הניסוי  ,

43X9 = 81 אזי צריך לזכות בפרס קרוב  ,פעמים

חזרות על הניסוי.  81פעמים מתוך  11 -ל

  יתה שהסיכויים הםישערה הנגדית ההה
 

 
ולכן  ,

 81מתוך  פעמים 19 -קרוב ל זכות בפרסצריך ל

 חזרות על הניסוי.

 

 

 התוצאות

 

 ,זכיות עם החלפה של הדלת 13גם כאן התוצאה 

, איששה את זכיות ללא החלפה 50לעומת 

השערת המחקר שהסיכויים הם 
 

 
ושכנעה את  

וגרמה להם לבסס משמעותית את  הסטודנטים

כנס ישניתן קודם מבלי לה ,תהליך ההסבר

 לנוסחאות של הסתברות מותנית.

הקוראים מוזמנים לחוות את משחק שלוש 

 הבא: היישומוןהדלתות באמצעות 

 

ללא החלפת  זוג
 הדלת

עם החלפת 
 הדלת

לא  זוכה
 זוכה

לא  זוכה
 זוכה

1 7 5 8 2 

2 9 1 7 5 

3 1 1 8 2 

4 1 9 1 1 

5 7 5 9 1 

6 1 1 7 5 

7 7 5 9 1 

8 5 7 9 1 

 34 60 46 52 סה"כ
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את שתי הבעיות והצגתן באמצעות התנסות 

ו -אפשר להציג גם לתלמידים בכיתות ד ,כמתואר

ומסוגלים  ,הנמצאים בשלב חשיבה קונקרטית

להבין את מושג הסיכויים ללא צורך בנוסחאות 

את  ,בדרך כלל ,פורמליות. לתלמידים אלה יש

סיכויים של קבלת בי לחישוב יהידע האינטואיט

והפעילות המוצעת  ,בקובייה 1או  ,"עץ" במטבע

יתית את ירק תחזק אצלם בצורה חוו

כפי שנכתב  ,האינטואיציות ההסתברותיות

 במבוא.

 בעיית תאריך הלידה המשותף

ה זו שונה משתי האחרות הן בתוכן הסיפורי בעי

והן בדרישה המתמטית. בניגוד לבעיית שתי 

ש הדלתות, העוסקות הדסקיות ולבעיית שלו

במצבי הסתברות הניתנים לייצוג באמצעות ציור, 

מה באורח די ישיר, הרי שבעיית רדיאגוטבלה, 

אשר  ,יום-תאריכי הלידה מציגה מצב מחיי היום

אפשר -מסובך להציגו באורח מוחשי. כמו כן אי

 ,לחשב את הסיכויים הנדרשים באופן ישיר

מוצג ה ,םוהחישוב הפורמלי נעזר בעיקרון המשלי

 באורח עקיף בבעיית שלוש הדלתות.

כל המשתתפים כתבו שהסיכויים למצוא לפחות 

שניים החוגגים יום הולדת באותו תאריך הוא קטן 

 -והיו שלושה שכתבו שהסיכויים שווים ל ,דומא

  

   
הם נימקו את השימוש באלגוריתם חישוב . 

מרואיינים הרי  215הסיכויים בכך שאם היו 

שהרי  ,יו ודאייםהסיכויים ה
   

   
 = 4. 

לפני המשך הדגמת תהליך הבניית האינטואיציה 

סות, כמה מילים על ההסתברותית באמצעות התנ

ריאציה על ה מהווה ומקורה של הבעיה. הבעי

ס ימי ההולדת. זה לא וקדמעין פרדוקס בשם: פר

בדיוק פרדוקס אלא מידע הסותר את 

שבאו לידי ביטוי  ,האינטואיציות הראשוניות שלנו

בתגובות הסטודנטים. ה"פרדוקס" אומר 

אנשים  32של  שהסיכויים למצוא בקבוצה

לפחות שניים שנולדו באותו  ,הנבחרים באקראי

.  50% -תאריך )יום וחודש( גדולים במקצת מ

הסיכויים בסביבות  - אנשים 20בקבוצה של 

אנשים הסיכויים  10ואילו בקבוצה של  ,10%

 .4 -ל שואפים

הצגתי לסטודנטים בעיה אנלוגית במספרים 

שונות ושלוש  דסקיותקטנים: נתונות שלוש 

קופסאות שונות. מבקשים משלושה אנשים לשים 

  ,אחת באקראי באחת הקופסאות דסקיתכל אחד 

קופסה שמו האחרים. מה  ומבלי לדעת באיז

לפחות זוג אחד של דסקיות ההסתברות שנקבל 

חשב ישירות את באחת הקופסאות? אי אפשר ל

הסיכויים האלה, אבל אפשר לחשב את הסיכויים 

של המאורע המשלים: מה ההסתברות לקבל 

  בדיוק דסקית אחת בכל קופסה?

הגענו יחד למסקנה שמספר האפשרויות הכולל 

ומספר האפשרויות לקבל בדיוק  2X2X2הוא 

. מכאן 2X3X4 = 1סקית אחת בכל קופסה הוא ד

סקית אחת בכל ד שהסיכויים שישימו בדיוק

קופסה הם 
 

  
 = 

 

 
זוג  דיים שישימו לחווהסיכו 

   סקיות  שווה למשלים:ד
 

 
  =  

 

 
- 4. 

באופן דומה אפשר לחשב את הסיכויים למצוא 

אנשים החוגגים יום הולדת באותו  3לפחות 

 20תאריך, אלא שהפעם מספר ה"דסקיות" הוא 

ימים בשנה.  215אנשים ומספר ה"קופסאות" הוא 

אנשים הנבחרים אקראית  20בקבוצה של 

הסיכויים שכל אחר נולד בתאריך אחר הוא בערך 

ולכן הסיכויים למצוא לפחות שניים שחוגגים  0.1

 יום הולדת באותו תאריך הוא המשלים:

בהדגמת החישוב תוך  . ההסבר לווה0.1 = 4-0.1

   20 -ל סקיות בשלוש קופסאותמעבר משלוש ד

ש בנוסחת הסיכויים אנשים בשנה, תוך שימו

  למאורעות בלתי תלויים.ובחוק הסיכויים 
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בלו את ההסבר אבל מהתגובות יהסטודנטים ק

ומהבעות הפנים אפשר היה להתרשם שאינם 

כפי שקורה  ,מקבלים או מבינים את החישוב

 ,בהצגת נוסחאות, משפטים ומושגים מתמטיים

קשתי מכל אחד יבענפי מתמטיקה אחרים. ב

לרשום חמישה תאריכי לידה של מהמשתתפים 

קרובי משפחה מדרגה ראשונה: הורים, אחים, 

בני זוג וילדים. רשמתי על הלוח טבלה המחולקת 

 -לחודשי השנה, רשמתי את תאריכי הלידה שלי

בפברואר, של  48 -באפריל, של אשתי 37

 8 -באוקטובר  ו 9ביולי,  31 -יישלושת בנ

זו שישבה קשתי מיבדצמבר. פניתי לסטודנטים וב

בשורה הראשונה משמאל לגשת ראשונה, לרשום 

ואחריה לפי סדר  ,את תאריכי הלידה שלה

הישיבה עד לסטודנט שישב בשורה שלישית 

קשתי עוד קודם לרישום שלי לא לצעוק ימימין. ב

אם אחד התאריכים שלהם מתאים לזה הרשום 

 ,קרון האקראיותיכי כך מאבדים את ע ,על הלוח

גשה יותה שאלה. הסטודנטית נואז זו גם לא א

! 37.1 -ללוח ורשמה את התאריך הראשון

מסתבר שהיא נולדה בתאריך הזהה לשלי, בינגו. 

 .כולם התפלאו והיו כמה שאמרו שזה מקרי

זוגות של תאריכים זהים  2בלנו עוד יהמשכנו וק

 ,73 -וה 27 -, ה48 -כאשר הגענו לתאריכים ה

הלוח.  תאריכים שנרשמו על 5X47 = 95מתוך 

 37.1 -כאן עשיתי אתנחתא לקוריוז הקשור ל

, 37.1 -שהוא יום הולדתי: כלתי מיטל נולדה ב

החברה גם היא במערכת  ,ד"ר בת שבע אילני

גם כך ו, 37.1 -נולדה ב ,3000מספר חזק 

 נולדה... ,השכנה שלי אסתר שגרה בדירה שמולי

ללכת רחוק או ך לא צרי יואנ ,37.1 -ניחשתם, ב

 .כה ליום הולדתהלפון כדי לברלצלצל בט

פרתי לסטודנטים את הקוריוז על לידות יכמו כן ס

הנו עד ישם כ ,ומיתות בקרב נשיאי ארצות הברית

 ,נשיאים. שניים מהם נולדו באותו תאריך 11היום 

ומה שעוד יותר מעניין: שלושה מתו באותו 

יום העצמאות של ארצות הברית!    - 1.7תאריך: 

פעילות זו של תאריכי לידה מתאימה גם לתלמידי 

לצדדים הפורמליים של חישוב  להיכנסו מבלי -ד

סיכויים. ההתנסות הישירה עם התוצאות 

תיצור קרקע אינטואיטיבית  לכאורה המפתיעות

מתאימה ללימודים פורמליים של תורת הסיכויים 

ת מעניינת שאפשר בהמשך הלימודים. זו פעילו

ואחר כך לאסוף נתונים  ,לעשותה ברמה כיתתית

כולל תאריכי לידה של  ,מכל השכבה ומכל ביה"ס

  ואחים. ההורים

 כמו בשתי הבעיות האחרות, ,ההתנסות בבעיה זו

 ,שהשתלבה בהצגה פורמלית של חישוב סיכויים

וחיזקה את  ,תרמה להבנה משמעותית

האינטואיציות ההסתברותיות של המשתתפים. 

הם יצאו מצוידים בכלים להתמודד עם מצבים 

 הסתברותיים דומים בעתיד.
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