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 בעיות הספק נות שונים לפתרו

 באמצעים גרפיים

 

       ג'ייסון קופר     כהן-אביטל אלבוים

 מבוא

בעיות מילוליות מזמינות תלמידים לפתור בעיות 

פתרון משוואות  –"אותנטיות" בעזרת כלים מתמטיים 

עם נעלם אחד או שניים. מורים רבים  2או  1ממעלה 

מעודדים את תלמידיהם לארגן את הנתונים בטבלה, 

 ונעזרים בטבלה בשלבים שונים של פתרון הבעיה.

נים דמיתים עסיפורנו מתחיל בהשתלמות עדש"ה )

שבה, כהקדמה לצפייה בשיעור   iמתמטיקה(היעורי שב

ספק מילוליות, התבקשו שעוסק בפתרון בעיות ה

המשתלמים )כותבי מאמר זה בתוכם( לפתור בעיית 

הספק מסוימת. כדי להעצים את האתגר, התבקשנו 

לפתור את הבעיה בכלים גרפיים. במאמר זה נציג 

שלושה פתרונות שלנו לבעיית ההספק שהוצגה באותה 

השתלמות. באופן מפתיע נראה כי דווקא הגבלת סוגי 

גרפי/ויזואלי אפשרה הפגנת הפתרונות לתחום ה

ד זו מזו. שמחנו ושהניבה שתי גישות שונות מא ,יצירתיות

 שאינןעל כך שהנחו אותנו לחפש שיטות פתרון מגוונות 

סטנדרטיות עבורנו. פתרונות אלה הציפו הזדמנויות 

להעמיק במתמטיקה ולהרהר על סוגיות פדגוגיות, ואף 

הלימודים להרהר על תפקיד בעיות מילוליות בתכנית 

 בכלל.

הדיון בריבוי פתרונות לבעייה אחת הוא נושא שמעסיק 

את קהילת העוסקים בחינוך מתמטי, )למשל, לייקין, 

( 2013(. כץ וכץ )2012וולטמן,  ,וינברג-; לייקין, לבב2006

לבעיות מילוליות ומתמקדים  פתרונותעוסקים בריבוי 

בבעיות תנועה. מאמרנו ממשיך את המגמה, ומתמקד 

בעיית הספק, תוך דיון בפוטנציאל של פתרונות גרפיים ב

 לקשר בין תחומי דעת  מתמטיים וחוץ מתמטיים שונים.

תרון בעיות הספק כהזדמנות פ
 קשרים מתמטייםלטוויית 

 (1נתבונן בבעייה הבאה  )איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פתרונות  -קשרים תוך מתמטיים 
 מבוססים על דמיון משולשיםה

 פתרון א

 x -פתרון זה מתחיל בייצוג גרפי של הבעיה, כאשר ציר ה

 8:00מייצג את משתנה הזמן )שעות שחלפו מהשעה 

ת
ר
ח
א
 
ם
ג
 
ר
ש
פ
א

 בעיה 

 אותו לארוז התבקש פועלים משני אחד כל

 .קופסאות מספר

 בבוקר 8:00 -ב לעבוד החל הפועל הראשון

 .16:00 -בהאריזה     תא  וסיים

 ,10:00 השעה לאחר לעבוד החל השני הפועל

 שעות שלוש הארגזים כמות את לארוז וסיים

 .הראשון הפועל לפני

 הוא, לעבוד החל השני שהפועל לאחר שעה

 למספר השווה ארגזים כמות לארוז הספיק

לאותו  עד הראשון הפועל שארז הארגזים

 . רגע

 ?עבודתו את השני הפועל ביצע שעות בכמה

הבעייה  לפתרון אחדות דרכים  ועיהצ

 .באמצעים גרפיים

 בעיית הספק: 1 איור
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 .מייצג את חלק העבודה שהושלם y -בבוקר(, וציר ה

מייצג את מכסת הארגזים של כל אחד  1המספר )

 ( .מהפועלים

שעות, ולכן  8 -הפועל הראשון מסיים את עבודתו ב

)אנחנו מניחים קצב  קטעהגרף המייצג את עבודתו הוא 

 A(8,1)נקודה והראשית הצירים עבודה קבוע( שקצותיו 

(. הפועל השני מתחיל את עבודתו אחרי 2איור )ראו 

ומסיים אותה שלוש שעות לפני הראשון.  10השעה 

 P(x,0)הגרף המייצג את עבודתו הוא קו ישר בין נקודה 

פירושו של דבר . x>2 -, כאשר ידוע שB(5,1)לנקודה 

ל כל יכול, על פניו, לקב  Pשל הנקודה x -ששיעור ה

 .5 -ל 2ערך בין 

 מייצגת את השעה שבה שני הפועלים סיימו Cהנקודה 

הנתון האחרון בבעיה  להשלים את אותו חלק מהעבודה.

  C -ו Pהוא שהמרחק האופקי )על ציר הזמן( בין הנקודות 

 מכאן נפתור את הבעיה כבעיית דמיון משולשים.  .1הוא 

 PDגישה זו מכוונת אותנו לבחור את אורך הקטע 

(, אשר מייצג את הזמן הנחוץ T -ב נו)שנסמ כמשתנה

נסמן בסרטוט את  לפועל השני לסיים את העבודה.

. )ראו x -על ציר ה  Cהיטל של הנקודה כ   Eהנקודה 

 (.2 איור

נקבל את הפרופורציה:  𝛥CEP~𝛥BDPמדמיון המשולשים 

𝐶𝐸

𝐵𝐷
=

𝑃𝐸

𝑃𝐷
 נת , אשר במקרה שלנו נות 

𝐶𝐸

1
=

1

𝑇
𝐶𝐸  , או  =

1

𝑇
 . 

( נקבל את 3 איור)ראו  𝛥CEO~𝛥AFOמדמיון המשולשים 

הפרופורציה: 
𝐶𝐸

𝐴𝐹
=

𝑂𝐸

𝑂𝐹
𝐸𝐷נשים לב כי  .   = 𝑇 − ולכן   1

𝑂𝐸 = 𝑂𝐷 − 𝐸𝐷 = 5 − (𝑇 −   :ונקבל  (1

1/𝑇

1
=

5−(𝑇−1)

8
  , 

𝑇(6   -השקול ל − 𝑇) = 8. 

, T=2  ,(T=4)  שני פתרונות לעילמשוואה הריבועית ל

 ,כלומר (.T=2)אשר רק אחד מהם מתאים לתנאי הבעיה 

 PDידי אורך הקטע -הזמן שעבד הפועל השני שמיוצג על

הפועל מכאן   .(3,0) הם Pהנקודה עורי ישוהוא שעתיים, 

 .11השני התחיל את עבודתו בשעה 

 יון בפתרון אד

הייצוג הגרפי נשען על הצגת העבודה שמשלים כל פועל 

כפונקציה קווית של הזמן. זהו תרגום של הקשר 

𝑊 = 𝑃 ∙ 𝑡  )עבודה היא מכפלה של הספק קבוע בזמן(

 למושגים של פונקציה. 

משך  PCEלאחר ייצוג הבעיה במערכת צירים, המשולש 

( וניתב את המשך PE=1את תשומת הלב )ידוע שהצלע 

הפתרון לכיוון של בעיית משלושים. בפרט, הסתכלות זו 

של  PDצלע הכיוונה את בחירת ה"נעלם" בתור אורך 

הוא גם הגודל שאנחנו מתבקשים , שPDBמשולש ה

 למצוא.

קישור משונה לבעיית כדמיון משולשים נראה בתחילה 

הספק, אבל בהקשר הגרפי הוא מתברר כטבעי למדי. 

ההספק קובע את שיפוע הגרף, שקובע את הזווית בין 

( באה t=3. נקודה מסוימת בזמן )למשל x -הגרף לציר ה

הישרים האלה  , וכלy -לידי ביטוי בישר מקביל לציר ה

מקבילים אלה לאלה. כך מתקבל מגוון של זוויות שוות 

 ושל משולשים דומים. 

השילוב בין שני תחומים אלה, אשר איננו מורגלים בו, 

מציג את המתמטיקה כמארג שבו מושגים וכלים 

 משתלבים ומתקשרים על מנת לפתור בעיה.

 

באופן מפתיע 
נראה כי דווקא 

הגבלת סוגי 
הפתרונות 

לתחום 

הגרפי/ויזואלי 
אפשרה הפגנת 

יצירתיות 
שהניבה שתי 

ת שונות גישו
ד זו מזו. ומא

 

 

 

 פתרון בעיית הספק באמצעות דמיון משולשים: 2 איור
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 פתרון ב

א  לאחר השלמת הפתרון שמנו לב שבתרשים של פתרון

אפשר לזהות בקלות זוגות נוספים של משולשים דומים. 

צדו את עינינו ותהינו אם נוכל  OPC  -ו ABCהמשולשים 

 ניהם. ימבוסס על הדמיון בהלמצוא פתרון 

דרכים  8 -( מתארים פתרון בעיות תנועה ב2013כץ וכץ )

שונות. אחת מהן )דרך ה( מתבססת על דמיון משולשים. 

ניתן לראות בעיות תנועה כסוג של בעיות הספק, ואכן, 

הפתרון הנוכחי שואב השראה מדרך ה במאמר של כץ 

 וכץ. 

 להלן הפתרון: 

 -ו OAהקטעים  3, גם באיור 2. כמו באיור 3נתבונן באיור 

PB  הם הגרפים המייצגים את עבודתם של שני הפועלים

 x -העברנו אנך לציר ה 3בפרקי הזמן בהם עבדו. באיור 

 .2שבאיור  x -במקום שני האנכים לציר ה Cדרך הנקודה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. נבחר את 𝛥ABC~𝛥OPCיש לפנינו שני משולשים דומים: 

יחס הדמיון בין המשולשים. ידוע  כמייצג את xהנעלם 

הצלע  - OP, ולכן אורך הקטע 3הוא  ABשאורך הקטע 

. מנתוני הבעיה, אורך 3xהוא  - OPCהמתאימה במשולש 

שעה לאחר שהפועל השני החל את )" 1הוא  PEהקטע 

עבודתו, הוא הספיק לארוז כמות ארגזים השווה למספר 

"(. יש לנו הארגזים שארז הפועל הראשון עד לרגע זה

, ויחס 𝛥BGC~𝛥PECעוד זוג של משולשים דומים: 

הוא  BG, ולכן אורך הקטע xהפרופורציה ביניהם גם הוא 

1/x מסיכום אורכי הקטעים .OP ,PE ,GB ,BA  :נקבל

3𝑥 + 1 +
1

𝑥
+ 3 = . למשוואה ריבועית זו יש שני 8

𝑥פתרונות:  = 1; 𝑥 =
1

3
. זמן העבודה של פועל ב, אותו 

ידי סכום אורכי הקטעים -נתבקשנו למצוא, מיוצג על

𝑃𝐸 + 𝐺𝐵 = 1 + 1/𝑥 .שני הערכים שמצאנו ל- x 

 -ב  -מתאימים לשני הפתרונות שמצאנו לעיל בשיטות א ו

שעות(  2שעות, כאשר רק אחת התשובות ) 4שעות או  2

 מתאימה לתנאי הבעיה.

שילוב קשרים פנים מתמטיים וחוץ 
מושגים מעולם גיוס  - מתמטיים
ומתחום האינטגרלים לטובת הפיזיקה 

 הפתרון

 פתרון ג

מקבל השראה מהקשר שי השליהפתרון 

". מתוך עבודה"ו "הספק"הפיזיקלי/מתמטי בין המושגים 

הכורח לחפש פתרון גרפי עלה הקישור בין "עבודה" 

אם ל"שטח מתחת לגרף" שמוכר מתחום הפיזיקה. 

, אזי   Tעד  0 -לאורך זמן מ p(t)בהספק   Wנעשית עבודה 

W(T) = ∫ 𝑝(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0
לפי המשפט היסודי של . ולכן  

העבודה היא השטח החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי, 

שכלוא מתחת לגרף ההספק כפונקציה של הזמן. 

בבעיה הנתונה ההספקים של הפועלים קבועים, ולכן 

מיוצג ה ,על שוויון בעבודה של שני הפועלים ןהנתו

כשוויון בין שטחים מתחת לגרף ההספק של שני 

 ון בין שטחי מלבנים.הוא שווי ,הפועלים

נתון כי הפועל הראשון השלים את העבודה בשמונה 

. לכן, P1שעות. נסמן את הספק הפועל הראשון ב 

 .P1 8 -אפשר לייצג את העבודה כולה כ

 ו)זה t -נסמן את משך העבודה של הפועל השני ב

את ההספק  P2 -הנעלם אותו צריך למצוא בבעיה( וב

  ו.של

 

מתוך הכורח 

לחפש פתרון 

גרפי עלה 
הקישור בין 

"עבודה" 
ל"שטח מתחת 

לגרף" שמוכר 
מתחום 

הפיזיקה. 
 

 

 

 פתרון נוסף באמצעות דמיון משולשים: 3 איור
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השטח ה מערכת צירים, כך ששני גרפים באות סרטטנ

כל גרף מייצג את עבודתו של אחד הפועלים. מתחת ל

 tוהפועל השני עבד  ,הפועל הראשון עבד שמונה שעות

כך שסיים את עבודתו כעבור חמש שעות  ,שעות

מתחילת העבודה של הפועל הראשון. כמו כן, לא נתון 

 שהתחילאלא  ,מועד ראשית העבודה של הפועל השני

י שהפועל הראשון השלים שעתיים של אחרלעבוד 

 (. 4 איורעבודה. )ראו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

את הגרף אחרי שנתנו את מסרטטים נשים לב שאנחנו 

דעתנו על כך שהפועל השני משלים את העבודה בפחות 

לכן הספקו חייב להיות גדול  ,זמן מהפועל הראשון

פי הנתון -. על(P1<P2)מהספקו של הפועל הראשון 

 שווים זה לזה.  EHJF -ו ABDCבבעיה, שטחי המלבנים 

ידי -מיוצג אלגברית על 3איור המלבנים שבשטחי שוויון 

 P1=t· P2 ·8 המשוואה

שעה אחת מתחילת עבודתו הצליח בעוד נתון בבעיה כי 

הפועל השני להשלים את אותה כמות עבודה אותה 

השלים הפועל הראשון עד אותו הזמן. מכאן נוכל 

להוסיף לגרפים עוד שני מלבנים שמלמדים על השוויון 

 (.4איור השני שנתון בבעיה. )ראו 

 5 איורב FJLK -ו   ACOKהמלבנים האדומים שטחי שוויון 

מייצג גם הוא משוואה. נרשום אותה קודם בייצוגה 

, FK=1פי בניית הגרפים -. עלFK·KL=AK·KOהגאומטרי. 

KO=P1  וכןKL=P2 . 

באמצעות נתוני   AKנשאלת השאלה איך נייצג את 

. לפי הנתונים AK+FE=AE+FKהבעיה. נסתמך על השוויון 

.  AK=5-t+1=6-t . לכן FE=t -ו FE=1 ,AE=5סימונים וה

אפשר להסיק כי שוויון שטחי  5איור לסיכום, מתוך 

 P1·(6-t)=P2·1 ידי המשוואה-המלבנים האדומים מיוצג על

חלוקת  בלנו שתי משוואות בשלושה נעלמים.יק

המשוואות זו בזו מניבה את המשוואה  
6−𝑡

8
=

1

𝑡
  .

כאשר רק הראשון  t=4  -ו t=2למשוואה שני פתרונות 

 מבניהם מתאים לנתוני הבעיה.

 

 דיון בפתרון ג

ומעט  ,בעיות מילוליות )בעיות תנועה, בעיות הספק

סדרות והסתברות( הן  םבעיות מילוליות בנושאי

מההזדמנויות המעטות של תלמידים הלומדים במסלול 

להשתמש בכלים  ,יחידות לימוד בחטיבה העליונה 5של 

במקרה של בעיות  יצירת מודלים.מתמטיים למטרות 

 

יכולות להיות 
להוראה מטרות 

-נוספות, מטה

מתמטיות, כגון 
הצגת 

המתמטיקה 
כמארג 

קוהרנטי שבו 

הנושאים 
והתחומים 

השונים קשורים 
אלה באלה, 

ומשתלבים 
בשרות של 

פתרון בעיות. 
 

 

 

 -פתרון בעיות הספק בשילוב מושגי פיזיקה : 5 איור

 המשוואות ייצוג כל

 

זמן בשעות מתחילת 
עבודתו של הפועל 

 הראשון

 הספק 
 ביחידות 

 1שעה/

 -פתרון בעיית ההספק בשילוב מושגי פיזיקה : 4 איור

 ייצוג העבודה כולה

 

זמן בשעות מתחילת 
עבודתו של הפועל 

 הראשון

 הספק 
 ביחידות 

 1שעה/
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 עבורן בונים מודלים הבעיות  תנועה ובעיות הספק,

מנם, התלמידים נדרשים ולקוחות מתחום הפיזיקה. א

מצבים שהתוכן הפיזיקלי שלהן מסתכם לבנות מודלים ל

של הבעיות  ךוהסיבו ,בקשר פשוט בין שלושה משתנים

מאילוצים מלאכותיים, אבל עדיין, נגזר בדרך כלל 

מושגים פיזיקליים משובצים בתוך הבעיות. במקרה דנן, 

הוא  ,השילוב בין בעיית הספק ודרישה לפתרון גרפי

ובמשפט  ,שהוליד את השימוש במושג ההספק בפיזיקה

אינטגרלי לפתרון ההיסודי של החשבון הדיפרנציאלי ו

ון גרפי הבעיה. כמו בפתרון א גם כאן הדרישה לפתר

וגיוס  ,מזמנת את פריצת חומות האלגוריתם הסטנדרטי

 כלים אחרים וקישורים אחרים לטובת פתרון הבעיה.

 

 סיכום ומסקנות

כאשר אנחנו עוסקים בבעיות מילוליות,  ,בדרך כלל

מטרתנו העיקרית היא שתלמידים יפתחו מיומנויות 

בפתרון בעיות מילוליות. נראה תחילה כיצד הפתרונות 

 אשר נעזרים בייצוג גרפי יכולים לתמוך במטרה זו.  לעיל

בכל פתרון של בעיות מילוליות מסוג זה יבואו לידי ביטוי 

 השלבים הבאים: 

בחירה של משתנה או משתנים אשר יהוו  .1

 .את הנעלמים של הבעיה

אלגברי של הבעיה )בנייה  בניית מודל .2

 .של משוואה או משוואות מתאימות(

 .וואותפתרון המשוואה או המש .3

הקָשה של פתרון לבעיה מתוך פתרון  .4

המשוואות, ובדיקתו לאור הנתונים 

 .המקוריים

הייצוגים הגרפיים בפתרונות שהוצגו לעיל תומכים 

 בשלושה מתוך ארבעת השלבים של פתרון הבעיה. 

הייצוג הגרפי בפתרון א הנחה את בחירת  .1

זווית -הנעלם. הגרפים יוצרים משולש ישר

PDB ואורך הקטע ,PD -  ניצב במשולש זה

בבעיה. גם  הוא מועמד טבעי למשתנה –

פי מנחה את בחירת בפתרון ב הייצוג הגר

, שהם אורכי הצלעות P1, P2, FEהנעלמים 

 במלבנים ששטחיהם מייצגים את העבודה. 

 -בניית המשוואות  -פתרון שני בשלב ההגם  .2

נעזר בייצוגים הגרפיים, ובפרט בהיבטים 

גאומטריים של ייצוגים אלה. בפתרון א 

המשוואה נגזרת מדמיון משולשים, ובפתרון 

הרכבי ב המשוואות נגזרות משוויון שטחים. 

(Arcavi, 2003)  רואה בוויזואליזציה "כלי

יה[ להיחלץ ממצבים בהם לא ]לפותר בע

. אפשר (224)עמ' " .ברור כיצד להמשיך

לראות בייצוגים הגרפיים ששרתו אותנו 

בבעיה הנ"ל, הדגמה לאפשרויות הגלומות 

בשימוש בכלי כזה לפתרון הבעיה הנתונה 

 במאמר זה.

ב לא נראה שהייצוג הגרפי תורם לשל .3

פתרון המשוואות. עם זאת, אפשר להעלות 

על הדעת מקרים בהם הייצוג הגרפי של 

הבעיה יקדם את תהליך הפתרון האלגברי, 

מקרה  ,(Arcavi, 1994כפי שתיאר הרכבי )

 symbolשבו "חוש לסמלים אלגבריים" )

sense נתן השראה לשלב האלגברי של )

 פתרון בעיה. 

ן סרטוט מחדש של הגרפים לאור הפתרו .4

האלגברי )"הפועל השני עבד במשך 

שעתיים או במשך ארבע שעות"( מאפשר 

את בדיקת הפתרון מול נתוני הבעיה 

המקורית וגילוי שרק תוצאה אחת מבין 

 השתיים מתאימה.

עד כאן ראינו את תרומת הייצוג הגרפי לפתרון הבעיה 

המילולית. זוהי תרומה משמעותית כאשר מטרת ההוראה 

. יחד עם זאת יכולות להיות להוראה היא פתרון בעיות

מתמטיות, כגון הצגת המתמטיקה -מטרות נוספות, מטה

כמארג קוהרנטי שבו הנושאים והתחומים השונים 

קשורים אלה באלה, ומשתלבים בשרות של פתרון 

 בעיות. 



 

 2015 מרץ|     51 על"ה 19

 

מראים שאפשר  ,פתרונות גרפיים כמו אלו שהוצגו לעיל

דת מבט של להתייחס לנושא של "בעיות מילוליות" מנקו

משימות חקר, אשר מזמנות פתרונות מגוונים, לא 

סטנדרטיים, ואף יצירתיים. לגישה כזאת לפתרון בעיות 

עשויות להיות השלכות פדגוגיות. המורה לא רק "מלמד" 

כיצד לפתור את הבעיה, אלא מעודד עושר של פתרונות 

מתמטיים -שונים השואבים מתחומים מגוונים, אפילו חוץ

 ון ב(.)כמו בפתר

גם אם מטרתנו אינה להרבות דרכי פתרון,  כדאי לשקול 

הצגה של פתרון גרפי, שכן ההתבוננות דרך משקפיים 

גרפיים עשויה לסייע לתלמידים מסוימים לראות )תרתי 

 ,משמע( את התמונה השלמה של מה שמיוצג בבעיה

 ובשל כך להקל עליהם את בניית המודל האלגברי. 
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