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 1הכנה לבית הספר -עשירית פעילות 

עינב מתכננת לקנות ציוד לשנת הלימודים בבית הספר. בביקור בחנות עינב מגלה שיש מבצע על 

בלבד. עינב פוגשת בחנות מהן  8שנקנות, יש לשלם עבור מחברות  10 עבור כל :מחברות החשבון

 יחד את המחברות? את חברתה מיכל. האם כדאי לעינב ולמיכל לשתף פעולה ולקנות ב

 

 

 

  

                                                           
בעיצובה של ד"ר אירית פלד, החוג לחינוך מתמטי,  בעיית הפסטיבלת ההכנה לבית הספר נשען על יהרעיון לבעי 1

 אוניברסיטת חיפה.  

http://ymath.haifa.ac.il/
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/modelling/modelling1-festival-short.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/modelling/modelling1-festival-short.pdf
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 הנחיות למורה
 

 מטרת הפעילות:

מטרות הפעילות הן חשיבה על שאלות מתמטיות הנגזרות מבעיות בעלות היבטים מציאותיים ועל 

ת חקר בתחום המספרים ישיטות שונות לפתרון הבעיה. מוקד הפעילות הוא התמודדות בעי

 .בהםפעולות ההטבעיים ו

 

 העברתה:אופן התאמת הפעילות ו

ו'. בכדי להתאים אותה לכיתות מוקדמות יותר -הפעילות המוצגת מתאימה לתלמידים בכיתות ה'

ים האפשריים השונים ד'( ניתן למקד את הילדים יותר, בעזרת דיון בעולם ההקשר באילוצ-)כיתות ג'

 שהשאלה מעלה.

 הציע כפעילות קצרה במהלך שיעור.את הפעילות מומלץ ל

 

 הנחיות:

  הציגו את הבעיה בפני התלמידים במליאה. דונו בנושא ההכנה לשנת הלימודים ועירכו

? עינב ומיכלחיבור לעולם המציאותי. דונו בשאלות: מה הבעיה המציאותית העומדת בפני 

 מה המשמעות של קנייה משותפת?

 אפשרו לילדים לדון בזוגות בהזדמנויות שהשאלה מעלה )קנייה לבד לעומת קנייה בזוג ,

יל בכל מצב, היתרונות (, שיקולי הדעת שיש להפעהתפקיד של מספר המחברות

. עשו זאת בעזרת שאלות "מה אילו?": האם כדאי לעינב ומיכל לשתף פעולה והחסרונות

ולקנות ביחד את המחברות? האם זה יהיה תמיד ככה? האם יש שיקולים נוספים 

 שמשפיעים על ההחלטה האם לקנות את המחברות ביחד?

  .עודדו את הילדים לפתור את הבעיה בדרכים שונות 

 
  

http://ymath.haifa.ac.il/
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 הצעה לפתרון:
 

 עלינו להניח מספר הנחות על מנת לפשט את הבעיה.

ראשית אנחנו מניחים שגם עינב וגם מיכל יודעות מראש כמה מחברות הן צריכות, והן אינן  .1

מתכוונות לשנות את תוכניותיהן בעקבות האפשרות לרכישה משותפת. במציאות יתכן 

מחברות, יתכן שהן יחליטו לקנות  4שהנחה זו לא מתקיימת, למשל אם כל תלמידה צריכה 

והאפשרות לשתף פעולה. אבל כרגע כדי לקבל מודל  מחברות כל אחת בזכות המבצע 5

 פשוט לשם תחילת הדיון נניח שזה לא קורה. 

של מחברות עינב ומיכל חולקות שאיפה משותפת לשלם כמה שפחות עבור הכמות  .2

. כלומר, הן יעדיפו להשתמש במבצע, רק אם המחיר לאדם נמוך מהמחיר ללא שבחרו

 המבצע. 

מחברות. הדיון  10תלמידות מעוניינת לרכוש לכל היותר הנחה נוספת היא שכל אחת מה .3

מחברות זהה לדיון לגבי  32לגבי רכישת יותר מחברות דומה )למשל הדיון לגבי רכישת 

 מחברות(. 2רכישת 

מחברות יש לשלם רק  10, כאשר הכלל הוא "עבור כל 10המבצע תקף עבור כפולות של  .4

בלבד. אבל  16היה על החברות לשלם עבור מחברות י 20מהן". כלומר, רק אם נקנו  8על 

 מחברות פחות ולא יותר.  2מחברות או יותר, המבצע יכלול רק  16אם נקנו 

 

בדוגמה זו לפתרון, בחרנו להציג טבלה המתארת את ההתאמות בין מספר המחברות שעינב 

התאמה  מעוניינת לרכוש )בשורות( מול מספר המחברות שמיכל מעוניינת לרכוש )בעמודות(. בכל

מחברות במחיר מבצע, משתלם עבורן, או במילים אחרות, האם  10נבדוק האם האיחוד וקניית 

 מחיר הרכישה לאדם יורד.

  

http://ymath.haifa.ac.il/
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שכל אחת מהתלמידות בוחרת לקנות. מספר המחברות השורה והעמודה הראשונות מכילות את 

טבלה הצבעים בתא פנימי בטבלה מתייחס למספר המשותף של המחברות שקנו התלמידות. 

 מהווים את ההעדפות לקנייה. 

 

  מיכל     
 

 עינב
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1                     
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3                     

4                     

5                     

6                     
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8                     

9                     

10                     

  
  

 הסבר לטבלה:

. ולכן לא משתלם להן 8 -המחברות ששתי התלמידות קונות ביחד קטן מ מספר – האדוםהתחום 

 שהן מתכוונות להוציא ביחד. הכסף מחברות במבצע עולות יותר מסכום 10לקנות ביחד, כי 

 הכסף . לכן סכום8המחברות ששתי התלמידות רוצות לקנות הוא בדיוק  מספר - הצהובהתחום 

עוד  יקבלויקנו במבצע  ןשיוציאו ביחד יהיה זהה לסכום שתעלנה להן עשר מחברות במבצע. אם ה

http://ymath.haifa.ac.il/
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. אם נדבוק בהנחת הדיון שכל אחת מהתלמידות מעוניינת לרכוש מספר ללא עלותמחברות שתי 

ין קנייה לחוד לבין קניה משותפת. אבל במציאות הדבר כדאי מסוים של מחברות, אז אין הבדל ב

 את המחברות העודפות לגורם שלישי. ואף למכור נוספות,לקבל מחברות  , שכן כך יוכלולהן

. לכן משתלם להן לקנות 8 -המחברות ששתי התלמידות קונות ביחד גדול מ מספר - הירוקהתחום 

שהן מתכוונות להוציא  הכסף ביחד ולהשתתף במבצע, כי השתתפות במבצע עולה פחות מסכום

 ביחד.

לפחות לאחת מהתלמידות משתלם לקנות לבד במבצע. גם אם מספר המחברות  - האפורהתחום 

פת או למכור ממחברת נוס תליהנו, היא תוכל, בדומה לתחום הצהוב, 10 -להן היא זקוקה קטן מ

 את המחברת. לכן אין טעם לשיתוף פעולה.

 

 :דיון

בדיון אנחנו מציעים לאסוף את התשובות המוצעות לשאלות ולדון בהסברים לכך שהתשובות עונות 

פירוט מילולי , על תנאי השאלה. הסברים אלו יכולים להעלות אסטרטגיות שונות לפתרון, למשל

 .באחוזים ועודו , טבלאות מסוגים שוניםהמקרים סיווג מראש שלהאפשריים, מקרים של ה

 בנוסף, מומלץ לשאול שאלות המשך כמו: 

  מחברות ולא  5, למשל ההנחה היתה ניתנת על כל קורה אילו המבצע היה שונהמה היה

 ?10על 

  מחברות ולא  12, למשל ההנחה היתה ניתנת על כל קורה אילו המבצע היה שונהמה היה

 ?10על 

  אילו המבצע היה שונה, למשל ההנחה היתה גדולה או קטנה יותר?מה היה קורה 

http://ymath.haifa.ac.il/

