
 את הסבתא שלי [ת]מעניין[ התשובה: ]וגם ....עוד לא היינו בסרט הזה - 2' מפגש מס

תי לקרוא את יונהנ, שמחתי לקבל תגובות חיוביות על הפינה בכלל ועל בעיית הפסטיבל בפרט

. (ולעתים שלחנו רעיונות להמשך או הרחבה, לחלק מכם הגבנו באופן אישי)המגוונות  תשובותיכם

תשובה "או " תשובה מוכנה"שהשאלה הזו שונה משאלות סטנדרטיות כבר בכך שאין לי חשוב לציין 

  .שאני משווה את תשובותיכם אליה" נכונה

, בהם משתלם לקנות כרטיסים עם חברים מי שניסה לענות על השאלה וקיבל אוסף מסוים של מקרים

 סרטים איך בדיוק נוצר 8 -לכשהולכים , למשל. מה מאפיין את המקרים האלומוזמן לשאול את עצמו 

אחרי שתענו על השאלה הזו חשבו על הרחבה של הרעיון בתחום . הרווח מהקנייה המשותפת

 .מערכת בחירות והסכמי עודפים

האם כדאי "לשאלה  תשובה אחת ויחידה ל מספר נבחר של סרטים ישמבחינה מתמטית עבור כ

ר בעיות בהן לשאלה מסוימת תהיינה כמה בהמשך דרכנו נכי: הערה".  ?לקנות כרטיסים עם חברים

מצב אומר כי בינתיים ". תשובות שונות"ה זה כשנגיע לנושא זה נגדיר יותר טוב מ)תשובות אפשריות 

 "(.אחת תשובה"ייחשב  ,יש לעתים יותר מפתרון אחדבו  ,כמו פתרון משוואה ריבועית

בניסוח שלה כל רמז לדרך בה ניתן אין הבעיה מעניינת כי ? אז מה בכל זאת הופך אותה למעניינת

ט מאד בהן יש לפותר הבעיה מע ל העיקרי בינה לבין בעיות רגילותזה ההבד. לענות על השאלה

בהמשך נדבר על מרחב החלטה בבחירת המודלים ) הסיטואציהון וייצוג ארגהחלטה על למרחב 

לא ממש מופיעים " יםנתונ"ה אפילואבל " לארגן ולייצג את הנתונים"כמעט אמרתי . (המתמטיים

פרלה נשר כתבה כבר מזמן על האופי הסטריאוטיפי של בעיות המתבטא גם בכך שכל ) בעיהב

זו הסיבה לכך שכאשר הצגתי הבעיה בפני פרחי הוראה שהם   .(הנתונים שצריך מופיעים בהן

אין אי אפשר לפתור את הבעיה כי "תגובתם הראשונה הייתה ש, סטודנטים שנה שלישית במתמטיקה

 ".בה מספיק נתונים

 לאת הבעיה הזו חיברתי בהשראת בעיה ש. דומים" קיטורים"שעוררה  ,בעיית הפסל, הנה עוד בעיה

על פסל ראשו של בבעיה ברה יד קייזר. לפרחי הוראה אותה הציגהש, חוקרת בשם גבריאלה קייזר

ממש  ,הנשאלת בסופו של דבר, אילו הייתי בונה את השאלה. קנצלר גרמניהשהיה , אדנאאור

אילו היו בונים . ראשיש כאן פסל של : יזר הייתי צריכה פשוט לומרשל קי באנלוגיה לשאלה בבעיה

 ? הגוף כולו מה היה גודלו פסל של

. 'וגו אולוגים החושבים לחפורילסיפור על הארכשל השאלה הניסוח  שיניתי את ,כפי שאתם רואים

עוסק  אינועקרון זה . קרון המציאותע, השינוי בא כדי לקיים אחד העקרונות של בניית בעיות מודלינג

מדבר על כך שלא נשאל אלא " מהחיים"בכך שהבעיה תהיה מציאותית או ( כפי שניתן היה לחשוב)

 (מציאותית בתוך המציאות בה מתרחש הסיפור)אמיתית  סיבהיה חשוב שתה .שאלות סתם כך

 .הולך להשתמש בתשובה( בסיפור)ומישהו  ,לשאלה

גודל הפסל  למה חשוב למצוא את מנוסח השאלה שלה לא ברור. שבו למשל על הניסוח של קייזרחי

ות תראו אם תסתכלו על ניסוח מקובל של בעיות מילולי? מעניין י הערך המתקבלאת מ .של הגוף

לא נאמר , כלומר, למה שואלים אותם ם שלא ברוראנחנו שואלים שאלות על דברי במקרים רביםש

אתם מוזמנים לשלוח לנו דוגמאות של בעיות  .מה המוטיבציה של מישהו למצוא את התשובה

וגם לחשוב  ....של כותב הבעיהכאילו קפריזה , ם שמתם לב שהשאלה בהן היא סתמית כזוושפתא

אפשר לחשוב גם על הצד . קרון הזה במונחים של הבנת תפקיד המתמטיקה בחיינויהערך של העמה 

את תפקיד מבחינת תפיסת תלמידינו )גרם כתוצאה משאלות סתמיות כאלו ימה הנזק שיכול לה: השני

 (. המתמטיקה

ה אחרי שנעשים מודעים לו כבר קש. קרון הזהיאולי אני צריכה להתנצל על זה שדברתי על הע

מעניינת את התשובה שלה קצת מעיק בלב כשנותנים לתלמידים בעיה עם שאלה ש. להתעלם ממנו

 ... הסבתא שלי

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/modelling/modelling2-statue.pdf

