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 'רמה א –לתרגול חילוק עם שארית , בעיות אריזה עם אילוצים  : שיעור/נושא המפגש

 

 .על יצור לכדוריםבמפ, התלמידים מדמים עבודה במחסן האריזה לקראת משלוחים - : ומהלכו מטרות המפגש

 .על התלמידים לבצע תכנון אריזה אופטימלי של כמות כדורים מול אמצעי אחסון בגדלים שונים

 תוך ביצוע פעולות חילוק, יתמודדו עם סדרת בעיות בשלבים עולים של רמת קושי התלמידים -

 .כדי למצוא צירופי אריזה מיטביים, עם ובלי שארית

המאפשרת לימוד ראשוני של הנושא והתמודדות עם תרגילי חלוקה ', רמה א, תקובץ זה מציג בעיות ברמה בסיסי -

ומעבר על , יובאו בעיות הדורשות תרגילי חלוקה מורכבים יותר' ברמה ב. במחלק אחד או שני מחלקים לכל היותר

 .מספר גדול יותר של אפשרויות פתרון

 .משלב מספר תרגילי חילוק בו זמניתהתלמידים יתמודדו עם בעיות מילוליות שונות הדורשות פתרון ה -

 .ספרתי-ומחלק חד, עם שארית, החילוק בתחום המאה

 

 

 פעילות המופיעים בנספחיםדפי . 1 :אמצעי המחשה

 .המאפשר בניה דינמית של לוחות מספרים, Number Tables, יישומון מבוסס אקסל. 2

 .פיעות בקובץנספח למורה המציג הצעה לאסטרטגיות התמודדות עם הבעיות המו. 3
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 :מתמטיים רעיונות

 פעילותבהרעיונות המתמטיים 

 

 .ושארית, חילוק בתחום המאה עם מחלק חד ספרתי

 

 

 .חלוקת כמות במספר מחלקים אפשריים ומציאת תרגיל החילוק שעבורו השארית מינימלית

 

 

 .אריתהפרדת כמות לשני מחולקים באופן שבו תוצאת שני תרגילי החילוק היא מנה ללא ש

 

 

 .התמודדות עם תרגילים שבהם יש יותר מתוצאה נכונה אחת

 

 

 .זמנית-התמודדות עם מספר אילוצים מתמטיים בו
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 :מהלך המפגש

 נקודות לתשומת לב המורה פעילויות למידה משימות

 :פתיחה שלב
תיאור הבעיה 

 והכלים לפתרון
 

 :אותה יבצעו כצוות המורה מציג לתלמידים את המשימה .1
מטפל באגף ה, כדורי טניסנו נמצאים במפעל ליצור אנח

 .אריזת הכדורים לפני שליחתם ללקוחותב
, הצוות מטפל בסדרה של הזמנות שאותן מעביר המורה

 .כל הזמנה מכיל שם לקוח וכמות כדורים מוזמנת

גליליות בעלות גודל אריזה הכדורים נארזים בקופסאות  .2
מספר )הקיבול  יכולת .יכולת קיבול קבועה ,היינו, קבוע

 –קובע את סוג הקופסה ( הכדורים הנכנסים לקופסה
( כדורים לקופסה 3)' סוג ב, (כדורים לקופסה 2)' סוג א

 . 'וכד
 .קיימת כמות בלתי מוגבלת של קופסאות מכל סוג

הן ארוזות באריזת ואקום . אי אפשר לפרק קופסאות
 .השומרת על אלסטיות כדורי הטניס

לכל הזמנה את מספר  הצוות היא לקבועמטרת  .3
 .באופן מלא הקופסאות מכל סוג הנדרש לביצוע ההזמנה

יש למצוא את צירוף , לארוז את כל הכמות אם לא ניתן .4
הקופסאות שסכום הכדורים בו הוא הקרוב ביותר 

 .אך אינו גבוה ממנו, למספר הנדרש
למפעל נגרם הפסד כספי גבוה כתוצאה מכך שאינו 

וככל שהפער בין הכמות , מספק את הכמות המדוייקת
הנזק הכספי , המסופקת לכמות המוזמנת גדול יותר

 .גבוה יותר

מטרת משנה היא להשתמש במספר הקטן ביותר של  .5
 11אם נדרש לספק כמות של , לדוגמה. קופסאות

כדורים  5)' קופסאות סוג ד 2האריזה של , כדורים
 2) 'קופסאות סוג א 5עדיפה על אריזה של ( בקופסה
 .  (בקופסהכדורים 

המפגש נפתח בשאלה איך , לאחר תיאור הסיטואציה .1
 :המורה יציג לתלמידים. להתמודד עם משימת התכנון

 
 . לחידוד ההבנה של הנדרש, מספר בעיות לדוגמה -
 
 .ידגיש את העבודה מול שתי מטרות -

הגעה למספר  –יא עדיפויית וחשובה מטרה ראשונה שה
לצמצם , שעדיפותה משנית, מטרה שניה. הכדורים המבוקש

 .את מספר הקופסאות באריזה
יש להציג מספר דוגמאות כדי שהתלמידים יבינו את הבדל 

 .החשיבות בין שתי המטרות

. בעיות האריזה המוצגות עולות בהדרגה ברמת הקושי .2
לקופסה מסוג אחד  בתחילה מוצגות הזמנות שיש לארוז

שות המתכננים שני סוגי לאחר מכן עומדים לר, בלבד
 . 'בעיות אלה ממצות את רמה א. קופסאות
מוצגות בעיות עם מרכיבים רבים יותר ואילוצים ', ברמה ב
 .נוספים

 .'דוגמאות עבור המורה נמצאות בנספח ה

 :ות הבאותם להגיע בכוחות עצמם להבנעל התלמידי .3

מספר הקופסאות הנדרש יש לבצע פעולת כדי  למצוא את  -
 .ולבדוק את השארית, חילוק

 
 .חשוב לתת לילדים להמציא את האסטרטגיות שלהם -
ציע את לוחות המספרים המורה י, כאשר ואם מתאים -

 .בתהליך חיפוש הפתרון האופטימלי כתמיכה, באקסל
 .מספר הלוחות הנדרש הוא כמספר סוגי הקופסאות
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את פרטי האריזה לכל הזמנה ימלא הצוות בטבלה  .6
 .'המופיעה בנספח א

 

 

 :'א שימהמ
ת אריזה עם בעיו

קופסה מסוג 
 .אחד בלבד

 .'מנספח אדף המשימות המורה יציג לתלמידים את 

 

בשלושת התרגילים הראשונים  , בדף המשימות הראשון
 .התלמידים מתמודדים עם תרגיל חילוק אחד

בשני התרגילים הבאים עליהם לבדוק מספר אפשרויות פשוטות 
 .בין שני תרגילי חילוק

לארוז את כל הכמות הנדרשת בהתאם לא תמיד ניתן , כזכור
יש לבחור את הקומבינציה הקרובה ביותר למספר , ואז, לאילוצים

  .אך אף פעם לא יותר ממה שנדרש, הכדורים הנדרשים

 :משימה חקר
בעיות אריזה עם 

שני סוגי 
 .קופסאות

 .'מנספח בג לתלמידים את דף המשימות המורה יצי
ות על האופן בו פתרו כאן נדרשים התלמידים לרשום גם הער

 .לקראת הדיון המסכם, את התרגילים

 

שני מחלקים )בדף המשימות השני מופיעות משימות מהסוג השני 
 .בדרגת קושי מעט יותר גבוהה מדף משימות ראשון( שונים

שבו יידונו הכלים , המורה יאסוף את הצוות לשיחת סיכום דיון מסכם
ידים לפתרון המתמטיים והחשיבתיים בהם השתמשו התלמ

 . המשימות
 : כדאי להעלות לדיון את השאלות הבאות

 . 'ומשימה ב' מה ההבדל באופי המשימות בין משימה א -

באילו תרגילי חישוב , כיצד פתרתם את המשימות -
 ?השתמשתם

האם תוכלו להגדיר במלים את הדרך הכללית לפתרון  -
 ?בעיות מסוג זה
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בשתי מטרות בו  דהיאיך התמודדתם עם הבעיה של עמ -
אספקת מספר כדורים קרוב ככל האפשר לכמות : זמנית

  ?וצמצום מספר הקופסאות, הנדרשת
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 1' דף הזמנות מס: 'נספח א

 .בעמודת ההערות, אם יש, וציינו הערות, עבור כל הזמנה, מספר הקופסאות הנדרשות מכל סוג בטבלה אתנא מלאו . סדרת הזמנות ראשונהלפניכם 

 .מכיל ריים מציין את מספר הכדורים שסוג הקופסההמספר בסוג

 ".כדורים חסר' מס"נא ציינו את הכמות החסרה בעמודה , אם לא הצלחתם לארוז את כל כמות הכדורים הנדרשת

כמות  שם לקוח

כדורים 

 בהזמנה

 תנאים

 מיוחדים

 קופסאות

 'סוג א

(2) 

 קופסאות

 'סוג ב

(3) 

 קופסאות

 'סוג ג

(4) 

 קופסאות

 'סוג ד

(5) 

 קופסאות

 'סוג ה

(7) 

 'מס

 כדורים

 חסר

 הערות

מועדון ספורט 

 צהלה

' קופסאות סוג א 11

 בלבד

        

 , בית ספר המגן

 תקווה-פתח

' קופסאות סוג ה 35

 בלבד

       

 ,מלון בראשית

 מצפה רמון

' קופסאות סוג ד 34

 בלבד

       

 ,כפר הנופש רמות

 רמת הגולן

' קופסאות סוג א 12

 בלבד' או ב

       

 ,בית ספר ביאליק

 שדרות

' קופסאות סוג ג 72

 בלבד' או ה
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 2' דף הזמנות מס: 'נספח ב

 .בעמודת ההערות, אם יש, וציינו הערות, עבור כל הזמנה, את מספר הקופסאות הנדרשות מכל סוגבטבלה נא מלאו . שניהסדרת הזמנות לפניכם 

 .שסוג הקופסה יכול להכילהמספר בסוגריים מציין את מספר הכדורים 

 ".כדורים חסר' מס"נא ציינו את הכמות החסרה בעמודה , אם לא הצלחתם לארוז את כל כמות הכדורים הנדרשת

כמות  שם לקוח

כדורים 

 בהזמנה

 תנאים

 מיוחדים

 קופסאות

 'סוג א

(2) 

 קופסאות

 'סוג ב

(3) 

 קופסאות

 'סוג ג

(4) 

 קופסאות

 'סוג ד

(5) 

 קופסאות

 'סוג ה

(7) 

 'סמ

 כדורים

 חסר

 הערות

מועדון הטניס רמת 

 השרון

' קופסאות סוג ה 111

 בלבד

       

 , בית ספר רבין

 באר שבע

' קופסאות סוג ה 77

 בלבד' וסוג ג

       

 ,ס השרון"מתנ

 עמק חפר

' גקופסאות סוג  27

 בלבד' דוסוג 

       

 ,המרכז לטניס

 יפו

' גקופסאות סוג  22

 בלבד' דוסוג 

       

 ,כז קנדהמר

 מטולה

' הקופסאות סוג  73

 בלבד' דוסוג 
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 ניתוח אסטרטגיות עבור המורה: 'נספח ג 

 .ברמת קושי עולה, הבעיות המוצגות בדפי המשימות מבוססות על תרגילי חלוקה עם שארית

 .תוך הקטנה מירבית של מספר הקופסאות( מוזמנתכמות הכדורים ה)הגעה למספר יעד : הסיבוכיות נובעת בין השאר מהצורך להתמודד מול שתי מטרות

 .סטרטגיות אפשריות לפתרוןאנסקור להלן 

 .התנאים המיוחדיםלפי האילוצים הניתנים בעמודת ' וברמה ב' ברמה אהבעיות המופיעות כלל נסווג את 

 .ללא מגבלה על כמות הקופסאות, בעיות עם סוג אחד של קופסה: 1סוג 

 .ללא מגבלה על כמות הקופסאות, י קופסאותבעיות עם שני סוג: 2סוג 

 .עם מגבלות על כמות הקופסאות, בעיות עם שני סוגי קופסאות: 3סוג 

 .עם אילוצים מיוחדים, שני סוגי קופסאותבעיות עם יותר מ: 4סוג 

 

 . בלבד 2ומסוג  1מובאות בעיות מסוג , (הרמה הבסיסית)' ביחידה זו שהיא ברמה א

 

 :1האסטרטגיה עבור סוג 

 .ללא מגבלה (כדורים 2)בלבד ' מסוג אקופסאות : תנאי. 11: כמות היעד; בעיה ראשונה: דוגמה

 היא הכמות החסרה השארית, מנת החילוק היא כמות הקופסאות באריזה. יש לבצע תרגיל חילוק עם שארית של מספר היעד בכמות הכדורים לקופסה, כאן

 .(השאיפה שהיא תהיה אפס)

 

 :2האסטרטגיה עבור סוג 

 .ללא מגבלה, בלבד( כדורים 3)' או ב( כדורים 2)' קופסאות מסוג א: תנאי. 12: כמות היעד; בעיה רביעית: דוגמה

 .יש להתחיל בביצוע תרגיל חילוק עם שארית של מספר היעד בכמות הכדורים הגדולה יותר לקופסה, כאן

 : יש לבצע מספר איטרציות כלהלן, ואם לא. הגענו לפתרון, 1אם התקבלה שארית 
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ומחלקים בכמות הכדורים של , י הסוג הגדול"מפחיתים מכמות היעד את כמות הכדורים שתסופק ע. 1 -מקטינים את מספר הקופסאות מהסוג הגדול ב 

 .את הצירוף עם השארית המינימליתמבין התוצאות יש לבחור . 1או עד שהגענו לשארית , קופסאות מהסוג הגדול 1ממשיכים כך עד . הקופסה הקטנה

 :זאת על מספר תרגילים נדגים 

 .ולכן זה הפתרון האופטימלי (שארית אפס) ללא שארית 4היא  3 -ב 12התוצאה מחלוקת . בלבד( 3)' וסוג ב( 2)' סוג א, 12כמות יעד  :1

 . לכן יש להמשיך בסריקה, 2ושארית  11היא  2 -ב 22התוצאה מחלקות . בלבד( 2)' וסוג ה( 4)' סוג ג, 22: כמות יעד :2 

 .מהיעד 1 -כלומר הצירוף עדיין רחוק ב, (1)2=9:4נבצע תרגיל חילוק ונקבל . 7x9 = 9 – 72והכמות הנוספת הנדרשת היא , 2קופסאות של  9ניקח 

 :היינו, זה הצירוף האופטימלי .(0)4=16:4נבצע תרגיל חילוק ונקבל . 7x8 = 16 – 72והכמות הנוספת הנדרשת היא , 2קופסאות של  8ניקח 

 . 1: כמות כדורים חסרה', קופסאות סוג ה 8', קופסאות סוג ג 4

 .אין צורך להמשיך בסריקה

 

 :הערה חשובה

 . אפשר להציג לתלמידים את הכלי של לוחות המספרים, כדי להקל על סריקת האפשרויות

 .האפשרייםלוחות המספרים יכולים להיות כלי עזר חשוב בבדיקת הצירופים 

 .כל לוח יציג את התוצאה של כפולות הכדורים מאותו סוג

 .2ולוח כפולות  4לוח כפול , אפשר להיעזר בשני לוחות מספרים המוצגים בו זמנית, בלבד( 7)' וסוג ה( 4)' סוג ג, 72: כמות יעדעבור הדוגמה של , לדוגמה
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 Applet – Division with Remainderהנחיות לשימוש ביישומון : 'נספח ד

הגליון מאפשר הצגה של עד שלושה לוחות מספרים על פי נתונים שמזין המשתמש . יישומון מבוסס אקסל ובו גליון אחד לשימוש התלמידיםהוא היישומון 

 :בכניסה ליישומון מתקבל המסך הבא. בטבלה העליונה

 

 

 .בנה לוחותולהקיש על הכפתור , בור כל לוחהעמודות הנדרשות ע' על המשתמש להזין את מספר השורות והעמודות ומס
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 :דוגמה לתוצאה המתקבלת

 

 .הגליון מגביל את מספר הערכים שאפשר להזין

 . עמודות משמעותה שהלוח המתאים לא ייבנה' שורות או מס' הזנה של ערך אפס עבור מס

 .לגליון Saveלא ניתן לבצע 

 . כדי שהגליון יבצע את הנדרש Enable macrosיש להגיב בלחיצה על  שעליה, יתכן ותתקבל ההודעה הבאה, בעת פתיחת הגליון
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 : עליהן יש להגיב כדלקמן כדי שהגליון יפעל כהלכה, יתכן ותתקבל אחת מההודעות הבאות, בעת פתיחת הגליון -

 (באנגלית או בעברית)על ההודעה הבאה 

   

 .כדי שהגליון יבצע את הנדרש"( ה לזמיןהפוך תוכן ז" "או בעברית) Enable Macrosיש להגיב בלחיצה על 

 

 

 


