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 ותהבעי

 .עים בפקק וייעוץ בתכנון הסדרי חנייההערכה של מספר כלי רכב התקו

 

 מודלינגכישורים ומיומנויות 

 

 . תיעוד וארגון ממצאים, נימוק, זיהוי שאלות רלוונטיות והנחות מתוך עולמו של הפותר, פישוט

 

 מושגים מתמטיים 

 

 שארית, אומדן, ר"מ, מ"ק, מטר, מ"ס, רוחב, מידות אורך

 

 אופן הצגת הבעיה

 

 הפותר יסייע לרן בשאלה. דתם בפקקבין רן לאביו לאור עמי שיח  – בעיה ראשונה

 . שהתעוררה לאור שיח זה

 

בעזרת הנתונים . לחנייה המיועדשטח הפותר יקבל תרשים המייצג   – בעיה שנייה

בתרשים ובשילוב הנחות הלקוחות ממציאות הפותר יהיה עליו להציע 

 .  ניצול מקסימאלי של השטח
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 במהלך ההתמודדות עם הבעיהדילמות שיכולות לעלות 

 

להניח שאלות ו להציג, המידע הנתון בבעיה לא מוגדר והפותר נדרש להתחשב בנתונים -

 . הנחות מתוך העולם האמיתי

 

 : דוגמה

 

 מרחק בין שמירה על , מספר נתיבים, פרטי רכבממוצע של כלי אורך   :ראשונהבעיה 

 .מכוניות

 

 מרחק בין , רטיפ רכבממוצע של כלי  רוחב ,חנייה במאונך או במאוזן : שנייהבעיה 

 ? במידה ונשאר שטח מיותר למה נייעד אותו, כלי הרכב בעת חנייה

  

 ? כיצד נמצא את הנתונים לפתרון הבעיה -

 ?  חיפוש מידע באינטרנט, מדידה מדויקת, האם אפשר לבצע הערכה

 . ירת המודל המתמטי המתאים לפתרון הבעיהדעת בבחהפעלת שיקול  -

 . ה ואימות הפתרון ביחס למציאותבדיק -

 . הפתרוןארגון וייצוג  -
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 םבכבישי פקקים

 

 

 

 

 . ן ואביו עמדו בפקקרבדרך לבית הספר 

  !יש תקלה ברמזוריםכנראה ששוב : "אבא

 " מ עד שנגיע אליהם"במרחק של שני ק אני מעריך שאנחנו          

 .אני בטוח שגם החברים שלי נתקעו ויאחרו לבית הספר:     "רן
           
  ? "כמה רכבים עומדים לפנינו בפקק, אבא          

 

 . עזרו לרן בשאלתו לאביו

 

 

 מצוקת החנייה
 

  .מטרה זולהחליטה העירייה להקצות שטח בקרבת בית הספר עקב מצוקת החנייה 

  .תוכל לנצל את השטח העומד לרשותההציעו לעירייה כיצד 
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