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 ד"תשס סתיו,  עלון למורה המתמטיקה-ה "על

   

 :איגרת פרידה

                                                                     

 ,למורים ולמורות למתמטיקה שלום רב

ויותר מעשר שנים בתפקידי כמפקחת ,    לאחר שנים רבות שבהן עסקתי בהוראת המתמטיקה

עברתי לפני כחצי שנה לתפקיד חדש , )רית"מפמ(טיקה בבתי הספר מרכזת על לימודי המתמ

 .ואני נפרדת מכם, באוניברסיטת בן גוריון בנגב

פיתחנו , גיבשנו והטמענו תוכניות לימודים חדשות: בשנים אלה עשינו כברת דרך ארוכה ביחד

מידים שילבנו תל, יישמנו מבנים חדשים של בחינות הבגרות, דרכי הוראה והערכה מגוונות

מדי פעם התעוררו , מטבע הדברים. ועוד, שבעבר תחום לימודי המתמטיקה זר להם במידה רבה

כל אלה חילוקי ; לדרכי ההוראה ולדגשים השונים בחינוך מתמטי, חילוקי דעות באשר לתכנים

אך על דבר אחד אין . להעצמת הוראת המתמטיקה, בסופו של דבר, דעות לגיטימיים שתרמו

שיבותה של המתמטיקה להבנת התרבות והסביבה בה אנו חיים כיום ועל תפקידה על ח, עוררין

 .המכריע בהתפתחות אינטלקטואלית של התלמידים

, כתיבת ספרים והכנת חומרי למידה,  פיתוח תוכניות לימודים–   לחינוך מתמטי פנים רבות 

תמטי הוא מעשה לבו של החינוך המ-לב, ואולם. מחקר ועוד, הערכת הישגים, הכשרת מורים

יום לפני - אלפי המורות המורים למתמטיקה העומדים יוםייד-ההוראה בכיתה הנעשה על

לפתח בהם סקרנות ויכולת , תלמידיהם ועושים כל שביכולתם כדי להקנות להם ידע ומיומנות

: הוראת המתמטיקה כרוכה בקשיים ניכרים. ולטעת בהם הערכה ואהבה למתמטיקה, חשיבה

השונות בין התלמידים ; י נרחבים כיום אתגריים ביותר ודורשים ידע מתמטנושאי הלימוד

הכורח ללמד בכיתות גדולות ומערכות הלחצים ; תובעת הבנה פדגוגית ורגישות אנושית רבה

 –מצד מערכת החינוך כולה , מצד הנהלת בית הספר, המופעלות לעתים על המורים מצד ההורים

ים והמורות למרות הקשיים אתם המור, אולם. כל אלה מעמידים אינספור קשיים לפני המורה

מצליחים להעביר לדורות הבאים את המורשת המפוארת של , הרואים במקצוע ייעוד ושליחות

 !יישר כוח. המתמטיקה 

. רית למתמטיקה זכיתי להכיר רבים מכם העוסקים בחינוך מתמטי"   בשנות כהונתי כמפמ

כעת אני פונה .  תרמתם לידע המקצועי שלי ואני מקווה שתרמתי לכם גם כן, למדתי מכם רבות

רית ולעבור ממשרד "ביקשתי לסיים את תפקידי כמפמ. לפרק חדש בחיי והגיעה העת להיפרד

ומשמשת , גוריון בנגב-כיום אני משתייכת לסגל האקדמי של אוניברסיטת בן. החינוך לאקדמיה

אני מקווה שגם בתפקידי זה אסייע לקידום החינוך . כראש המרכז להוראת המדעים והטכנולוגיה

 העמקת הידע האקדמי בכל הקשור בהוראת המתמטיקה –הפעם מהיבט אחר שלו , המתמטי

חוקרים שיתרמו -שדה ויצירת עתודה של מוריםלאקדמיה ההרחבת הקשר בין , ובפרט, והמדעים

 .  להעצמת המקצוע, בבוא העת, גם הם

דידי היקר על  עמיתי וי–המדריכים ובמיוחד למיכאל קורן , המרכזים, אני מודה לכל המורים

 .מאחלת לכולכם בריאות והצלחה. שנים נפלאות של יצירה

    

 ,בברכה חמה                                                                                                     

 ר מירי עמית"           ד       

 :גם בכתובתי החדשה, שמרו על קשר עמי, אנא

, המכונים למחקר שימושי, ז להוראת המדעים והטכנולוגיההמרכ

 .  086461901, טל.  84105, באר שבע. גוריון בנגב-אוניברסיטת בן
                                                     il.ac.bgu.amit@bgumail             

    
 


