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 נעליים וכרטיסי ברכה: ולי מציאותלא רק שיק

 על בעיית הנעליים .א

. מצד שני ובעיית מבצע הנעליים, מצד אחד הפסטיבל והפסלשאלתי על ההבדל בין  בפעם הקודמת

אני מקוה שלא הסכמתם , שהציג את בעיית הנעליים המאמר של קוירלהאם יצא לכם לקרוא את 

יחס לפי  זו הוא הפתרון של חלוקת המחיר הכולל לבעייה (והיחיד) הידיעה' ה-איתו שהפתרון ב

 . (אקוויוולנטי למתן אותו אחוז הנחה)רי התשלומים המקו

ויש תשובה מספרית אחת , ביה תפקיד חישושבהם יש למתמטיק והפסל  לבעיית הפסטיבלבניגוד 

והשותפים , "שובה נכונהת"אין  בבעיית הנעליים, (קרוב לערך האמיתיבבעיית הפסל מחשבים )

או )איך לחלק את המחיר  לבנות קריטריונים להחלטהצריכים ( אנחנו)" יועצים מהצד"או הלקנייה 

או את מספר  (כמו שקוירלה חושב) להחליט אם לקחת בחשבון את המחירים, למשל. (את ההנחה

חשבו על בעיה . ות במבצעלעצם ההשתתפ יותר מי שקונה הרבה זוגות תורםשהרי )הזוגות שקונים 

לאחר רק . או גורמים נוספים אחרים מים האלואו שקלול של שני הגור( למשל, +41של מבצע 

 .המתמטיקה עוזרת בבניית המודל ובחישוב ,שמחליטים מה ישפיע

מתבקש , הוא נכון( לפי יחס המחירים המקורי)מי שחושב שרק הפתרון של חלוקה פרופורציונית 

צריך "ומר זה  כמובן שאם כל מה שיש לו ל .את הרציונל של הבחירה הזו( לנו ולעצמו)להסביר  לנסות

  .כי זהו טיעון מעגלי שאין עמו הסבר חשוב שיביןאזי , "לשמור על יחס כי זו בעיית פרופורציה

כי מזהים את הבעיה , אוטומטים את מודל הפרופורציה באופן די במקרים רבים אנחנו מפעילי

ע מתאים מדו דוגמה של הסברהנה  ".אוטומט"שפעלנו כ ולא מודעים לכך, "בעיית פרופורציה"כ

. המשקיעים סכומים שונים בהקמת חברה, נניח שיש שני שותפים: עיהלהפעיל מודל פרופורציה בב

ירצו  כאשר בסוף השנה. כל שקל מושקע יקבל את אותה תמורההם יכולים להחליט ביניהם כי 

 ,רכלומ. מוביל למודל מתמטי של פרופורציה שוויון התמורה הזה אזי קריטריון, לחלק את הרווחים

 .יביא לכך שיחלקו את הרווחים לפי יחס ההשקעות

לגיטימיות מבחינה התשובות שאינן מסתמכות על פרופורציה הן חשוב לומר כי בבעיית הנעליים 

אני אומרת זאת בעקבות תגובות של מורים שטענו  ".משיקולי מציאות"מתמטית ולא רק מוצדקות 

אבל בשיעור מתמטיקה רק התשובה המתבססת על , בשיעור חברה אפשר לתת גם תשובות אחרות"

בסעיף הבא נראה בעייה מסוג  .נקודה זו קשה להבנה ועוד נחזור לדון בה בהמשך". יחס היא נכונה

 .היבט אחראלא " שיקולי מציאות"ן אינו שגם בה לב העניי, (ל ולפסלדומה יותר לפסטיב)שונה 

 התאמת מודל בבעיית כרטיסי הברכה .ב

פתחתי באמירה שיש לנו , במחוז חיפהשהתקיים לפני זמן מה  ,את ההרצאה על מודלינג ביום העיון

 :שתי מטרות מרכזיות בלמידת מתמטיקה

 .בנייה של מושגים וכלי יצוג מתמטיים: בניית ארגז הכלים המתמטיים .+

פיתוח כישורי מודלינג שמהותם : בארגז הכלים( ? עצמוני)יכולת שימוש ספונטני בניית  .2

 אינטגרציה של כלים אלוו, מהארגז( מושגים וייצוגים) ובחירה של כלים עצמית יכולת החלטה

 . לצורך התאמה לסיטואציות נתונות

גם רווח משני  יםשל הכל אם כי לרוב יש במהלך היישום, במטרה השנייהבמדור זה אנחנו עוסקים 

 .הבנה יותר טובה של מושגים מתמטיים שבחרנו להשתמש בהם, דהיינו, של חיזוק הכלים עצמם

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/modelling/koiralapme23-1999-2.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/modelling/modelling1-festival-short.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.pdf


מדוע  ואני רוצה להסביר, בנוסף לכך הזכרתי שבעיות אורינות הן דוגמאות טובות של בעיות מודלינג

מציגה בעייה ה, אסביר בעזרת דוגמא(. ולא לדבר על אורינות)בחרתי להשתמש במילה מודלינג 

למען הפשטות והמיקוד אוותר על הסבת הבעייה לניסוח  .פשוטה מסוג שאולי ניתקלתם בו בעבר

 .המתאים יותר לבעיית מודלינג

 :בעיית כרטיסי הברכה

 פועלי בית הדפוס אמורים ,מ"ס X 86 מ"ס 56  כל אחד שמידות ,בריסטול נותמגיליו
כמה כרטיסי . מ"ס X 8 מ"ס 5שמידות כל אחד מהם , כרטיסי ברכה קטנים חתוךל

 ?זהכגיליון כל ברכה ניתן לקבל מ

 

יות כל הכרטיסים אמורים לה בבית הדפוס מסיבות של יעילות העבודה :אילוץ אפשרי ולא הכרחי

 ".כיוון"ו באות

אם הפותרים . כדי לא לכוון את הפותרים, מומלץ לתת בתחילה את הבעיה בלי להוסיף את האילוץ

ענו כרצונכם , לחתוך כך שחלק מהכרטיסים יהיו בכיוון אחד וחלק בכיוון אחר/ישאלו אם מותר לגזור

אבל , (ם האילוץע)אסתפק בהמשך בבעיה הפשוטה יותר , לצורך הדיון שלנו כאן. עם או בלי האילוץ

   .זה לא צריך להגביל אתכם

הדוגמא מאפשרת לי  ובפעם הבאה אראה איך, ידים ושלכםאשמח לקבל מכם פתרונות של תלמ

 (.מידול בעברית" )מודלינג"מונח הבחירה שלי להשתמש באת  להסביר

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/modelling/modelling4-greetingcards.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/modelling/modelling4-greetingcards.pdf

