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שקטעים ממנו אציג )במאמר זה ". למחשבה [דגים]מזון "האחרונים שלי נקרא  אחד המאמרים

לגרום ...( דרך דוגמאות שאחת מהן עוסקת במזון לדגים)אני מנסה ( הבאים" מפגשינו"בפניכם ב

 .שגרת פתרון הבעיות שלו ולחשוב על המשמעות של תהליך המתמטיזציה של בעיהלקורא לצאת מ

  .ינה זוזה גם מה שאנסה לעשות בפ

אבל גם אני וגם תלמידי התרגלנו למינוח , מידול: בעברית" )מודלינג"במונח  אשתמש כאן הרבה

המדברת על תהליך של ארגון , שלו" רכה"בהגדרה ( הלועזי בגלל הספרות המקצועית בנושא

לצורך )הסיטואציה המתוארת בבעיה ועל התאמה של מודל מתמטי או מושג מתמטי למצב הנתון 

ניתוח המשמעות של . 1: הדברים שאביא בפניכם כאן יעסקו בשני היבטים מרכזיים (.או פיתרוןתאור 

עם הזמן יהיה . של הוראת מתמטיקה המיקוד בבניית כישורי מודלינג כמטרה. 2. תהליך המודלינג

 .יותר ברור למה אני מתכוונת

בוא העת אציג אותם ב. יתבססו על מחקרים שלי ושל המונחים שלי לתואר שני ושלישידברי 

, פרחי הוראה ומורים, (בגילאים שונים)התהליכים שעברו תלמידים ההתלהבות שלהם מ. בשמותיהם

 .החלטה לבנות את הפינה הזושנחשפו לעיסוק בנושאים אלו היא הסיבה המרכזית ל

 בינתיים אביא בפניכם בעיה שחיברתי לפני שנים. י באיזה סדר להציג את הדבריםעוד לא החלטת

  .וכבר יש לי עבורה מגוון תשובות של סטודנטים( כתוצאה ממצב אמיתי)ספורות 

 :שהביא לחיבור הבעיה המצבאתאר קודם את 

בתהליך אצלנו  כרוכה החגיגה הזו. יפה פסטיבל סרטיםבכל שנה מתקיים בסוכות בח

בר יש תמימות כשכ. הסרטיםקריאה של עשרות תקצירים של  הכולל, החלטה לא פשוט

וצריך , זמן בלתי אפשריהסרטים שבחרנו נופלים על  ווקאשד ברור ,דעים בין ההולכים

למרות התקצירים יש בבחירה הרבה הימור ולעתים מספר  .לחשב מסלול מחדש

 .הסרטים שלא אהבנו עולה על זה שכן

לכרטיסים  .באתר הפסטיבל המקושר לסוכנות כרטיסיםאת הכרטיסים ניתן להזמין 

אם , למשל. 8כרטיסים שמזמינים משלמים רק עבור  01ך על כל א, מחיר אחיד

ואם מזמינים , 01משלמים על  01אם מזמינים , 8כרטיסים משלמים על  8מזמינים 

 . 11משלמים על  12

, נוסף חבריםזוג אנחנו אוהבים ללכת לסרטים עם , למרות שזה מסבך את ההחלטה

כתוצאה מזה . ל"היו בחוחברינו  אבל באחת השנים. ביחד קונים את הכרטיסיםו

האם מבחינה כספית בלבד כדאי לנו להתאמץ : אצלנו דילמה כלכלית התעוררה

 ?למצוא זוג חברים אחר שאיתו נלך לפסטיבל

קראת לומדים אצלנו לה, כבר כמה פעמים לסטודנטיםנתתי * בניסוחה המקוצראת השאלה הזו 

וחלק , של תואר ראשון במתמטיקה שלישית בשנההם  תלמידיםה רוב. תעודת הוראה במתמטיקה

ונדבר על המשמעות , הבאה אספר לכם על התגובות שקבלתי" שיחתנו"ב. מהם כבר סיימו התואר

מכם מה לתעד לעצ, בינתיים אתם מוזמנים לפתור את הבעיה .שלהן ועל מאפייני הבעיה הזו

יה זו לבעיות אחרות שאתם בע ביןוהשוני  הדמיוןלחשוב על ואחר כך , חשבתם בתהליך הפתרון

 .את הפתרון אלינו לשלוחאל תשכחו  .מכירים
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 :בעיית הפסטיבל* 

כרטיסים  01מתוך כל  8בפסטיבל הסרטים המתקיים בסוכות בחיפה משלמים על 

כדאי להם , מבחינה כספית, האם. אלכס וקרן רוצים ללכת לפסטיבל. שמזמינים

הכוונה היא ששני הזוגות )לטרוח ולתאם את ההליכה לסרטים עם זוג חברים נוסף 

 ? (ילכו ביחד לאותם סרטים

 

 

  ר אירית פלד"ד

 אוניברסיטת חיפה
 

 .ראש המגמה לקשיים ולקויות למידה במתמטיקה, חוג לחינוך מתמטיב. א.ראש ועדת מ
 

  :תחום התמחות

קשיי למידה של מושגים , חקר תהליכים קוגניטיביים והתפתחותיים בלמידת מושגים מתמטיים
והתפתחות , לוליותיחקר תפקיד המתמטיקה ותהליכי מתמטיזציה בפתרון בעיות מ, מתמטיים

 .תפיסות מורים ותלמידים בנושאים אלו
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