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 .נעליים קונים מהר: וגם ?שלה המה בעמוד ,טבלה, טבלה

 ? ובעיית הפסל בעיית הפסטיבל, משותף לשתי הבעיות שהכרנו עד כהמה 

סביר שהיו . זה כבר אומר שהן לא קונוונציונליות, (הפסל בהשראת קייזר)חיברתי אותן  אניקודם כל 

הפותר : שאת חלקם כבר הזכרנו, מאפיינים עיקריים. "בעיות אוריינות" -מתקבלות לאוסף המוגדר כ

, ניתן לפתורלא ניתן רמז בניסוח הבעיה לדרך בה , "חסרים נתונים"-כאלו מגיב בשאינו רגיל לבעיות 

 (נדבר גם על בעיות עם הרבה פתרונותמיד ו, מאפיין ספציפי לשתי בעיות אלו) יש פתרון מתמטי אחד

 .אך ניתן להגיע אליו בעזרת ייצוגים שונים ודרכים שונות

. וארחיב על כך, שכדאי לו לבנות טבלהמר לפותר ית הפסטיבל לא נאבבעי הזכרתי בפעם שעברה כי

מציינת את זה לא אני . י בחינת מקרים בודדים"רון עהרבה פותרים שעקבתי אחריהם התחילו בפת

אני עצמי נוטה קודם כל לבחון ". הכרות עם הסיטואציה"זו התחלה טבעית של . כביקורת שלילית

 ."להרגיש במה מדובר"דוגמאות ספציפיות כדי 

על מה בדקנו ומה לא וגם מרגישים  מאבדים שליטהים להרגיש שר שבודקים כמה מקרים מתחיללאח

כאן מתאים מאד שיעלה . ולמצוא הכללות צורך בכלי מארגן שיעזור לנו לראות את התמונה כולה

ט מאד שמע( אומרת בנימה של ביקורת כןואת זה אני )מאד הפתיע אותי . בדעתנו להשתמש בטבלה

פרחי  02-בקורס של כ ,למשל .הזה מארגז הכלים המתמטיים שלהםן ו את הכלי המצויפותרים שלפ

 .השתמשו בטבלה 0רק , (בלמודי תואר ראשון במתמטיקה' שנה ג) במתמטיקה הוראה

אלא גם דורשת , להחליט להשתמש בטבלהת הפסטיבל נותנת הזדמנות לא רק יבעיה כמו בעי

בדרך כלל  .ומה מתאים לשים בעמודות שלהדו מימדית  מאיתנו להחליט אם הטבלה חד מימדית או

אם רוצים לפתח אצל . אלא גם מפרטים עבורנו את כל השאר, להשתמש בטבלה לא רק אומרים לנו

, (מתחילים להבין מה זה ולהרגיש שזו מטרה חיונית ואני מקווה שאתם)תלמידינו כישורי מודלינג 

 .מהסוג הזההחלטה חשוב לתת להם הזדמנויות 

כדי שלא תחשבו שנעסוק רק בבעיות עם פתרון מתמטי . מספר הפתרונותהבטחתי לעיל שאדבר על 

מוכרת שודאי , הנעליים בעיית מבצע, אציג כאן בעיה, ..(.זה היה רמז)אחד ודרכים שונות להגיע אליו 

מעניינת , האמת היא שיותר משמעניין אותי לקבל את הפתרון שלכם. לכם בגירסאות אחרות שלה

 . פתרונות אחריםשלכם על  אותי התגובה

     הם נתקלים במבצע מכירות , עושים קניות ביחד, אור ונור, ני החבריםבזמן שש

לא משלמים על הזול , זוגות נעליים 3אם קונים . בחנות נעליים" 2במחיר של  3"

אבל אור , זוגות נעליים 3אף אחד משני החברים אינו מעוניין לקנות . מביניהם

בזמן שנור מעוניין ₪  33-ו₪  65מעוניין לקנות שני זוגות שמחיריהם הרגילים הם 

הם מחליטים לקנות את הנעליים ביחד כדי לנצל את . ₪ 56לקנות זוג שמחירו 

 ? מה מתאים שכל אחד מהם ישלם. המבצע

 

מאמר קצר באנגלית  זהו. את הבעיהועבדתי ממנו תרגמתי  המאמראת  אתם מוזמנים לקרואכמו כן 

, קוירלה, במאמר מוצגת דעתו של המחבר. המופיע בהליכי כנס מרכזי של החינוך המתמטי, קלה

חושבים על התשובות  אתםמה . ב"פרחי הוראת מתמטיקה בארה, שאינו מרוצה מתשובות תלמידיו

  ?ועל תגובת קוירלה שלהם

מבצע במה דומה ובעיקר במה שונה בעיית : על-אתגר למתקדמים אוהבי מבט ושאלת

 ?(הפסטיבל והפסל) הנעליים משתי הבעיות הקודמות

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/modelling/modelling1-festival.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/modelling/modelling2-statue.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/modelling/koiralashoes2012p-2.doc
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/modelling/koirala-answers-2012p-2.doc
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/modelling/koiralapme23-1999-2.pdf

