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  , קוראים יקרים
ה לשנת "של כתב העת על לפניכם הגיליון הראשון

כמו הגיליונות שהופצו , גיליון זה. ה"הלימודים תשס

הספר -נשלח בשני עותקים לכל בתי, בשנים האחרונות

הודות למדיניותו , יסודיים בארץ ללא תשלום-העל

הבינאוניברסיטאי  המרכז –מ "ותמיכתו של מטה מל

  .המדעיםלהוראת 

 אנו נדרשיםהופיע על מנת שכתב העת ימשיך ל

דיק את נחיצותו באמצעות המשובים הממולאים להצ

,  את חוות דעתכםכי תרשמו, אנו מבקשים. ידיכם- על

מופיע על הכריכה האחורית ה דף המשוב על גבי

אנא . או על זה המצורף לגיליון, הפנימית של הגיליון

י הכתובת הרשומה פ-ושלחוהו עלאת דף המשוב מלאו 

ודאגו כי כך יעשו מורים רבים , בהקדם האפשרי, עליו

  .ככל האפשר

  ?מה בגליון

ים משובצ, לאחר מדור החדשות, בפתח הגיליון  •

רים בנושא ההיסטוריה של  מאמארבעה

נכתבו בעקבות חלק מאמרים אלה . המתמטיקה

ספר -בית'מהסדנאות וההרצאות שהועברו במסגרת 

רוכזת בת שלושה ימים שנערכה  השתלמות מ–' קיץ

" קשר חם"מרכז הארצי בחופשת הקיץ האחרונה ב

ההשתלמות עסקה בהיסטוריה של . בטכניון

-הספר העל-המתמטיקה ובשילובה בהוראה בבית

 במאמר הראשון מתארת  עטרה שריקי את .יסודי

שיטות הספירה והחישוב שהיו נהוגות בימי 

ש מאות הפרעונים במצרים העתיקה כאלפיים וחמ

  .ס"שנה לפנה

במאמר השני פורשת קלרה זיסקין את יצירתם של   •

- האחתותשחיו בספרד במא שני מתמטיקאים יהודים

חייא -אברהם בר: לספירהעשרה -והשתיםעשרה 

  .ואברהם בן עזרא

אלה שמוקלר מספרת על חייהם ויצירתם של שניים   •

, אוילר וגאוס: מגדולי המתמטיקאים בכל הדורות

   .דרכים לשילוב הידע בכיתהומציעה 

מיכאל ריינהרץ מתחקה אחר התהליך ההיסטורי של   •

פיתוח שיטות למציאת שיפוע של גרף של פונקציה 

  .  מושג בסיסי בחשבון הדיפרנציאלי– בנקודה שעליו

  

 את הפן האנושי של , לדעתו,התחקות זו מאירה

  .רב תלמידים אליההעשייה המתמטית ויכולה לק

שלקחו אותנו לטיול ,  מאמרים אלהלאחר ארבעה  •

מובאים דבריו , בתקופות שונות ובמקומות רחוקים

 היא –המתייחסים לארץ אחרת לגמרי , של דן עמיר

עליסה ': בעזרת ספריו של קרל לואיס. ארץ הפלאות

 מוצגת 'עליסה בארץ המראה'ו' בארץ הפלאות

  . משחק לוגי–המתמטיקה כמשחק 

תנו לטיול מתמטי עם גם יונתן אחיטוב לוקח או  •

ארץ הפלאות ומפרש את תלאותיה בעזרת מה זעלי

  .בסיסי ספירה שונים

משתפים אותנו שלושה מורים ' מנסיוננו'במדור   •

הם . חוויה של לימוד מתמטיקה בדרך שונהב

 התנהגות של פונקציות בעזרת מדווחים כיצד חקרו

   .פעילויות כתובות מתוך סביבה ממוחשבת

, של אלכס פרידלנדר וחנה שטייןמאמר  'מחקר'במדור  •

יכולתם של תלמידים בני את  המסכם מחקר שבדק

 הלומדים מתמטיקה בסביבה המשלבת כלים 14-13

 .  בשיטות ובכלים שוניםלפתור משוואות, טכנולוגיים
ופיע חלקו השני של מ' חקירה מתמטית'במדור   •

 –סדרות אינדוקציה ונוסחאות נסיגה ': המאמר

 של , לקישוריות בין תחומים במתמטיקההזדמנות 

חלקו הראשון של המאמר התפרסם . חמוטל דוד

בחלק זה של המאמר מוצגות . ה" של על32בגיליון 

  .שתי בעיות המזמנות חקירה מקשרת

-נצה מובשוביץפורשת בפנינו ' בעיה לעניין'במדור   •

הדר חקירה מתמטית הדנה בשאלת הקיום של צורה 

בעזרת מעט מאד מתמטיקה . לחליפית יעילה לגלג

, כצפוי, והרבה שכל ישר היא מובילה אותנו לגלות

אבל יש מקרים , שהגלגל העגול הוא יחיד ומיוחד

 . רבים בהם עדיף להשתמש בגלגלים לא עגולים

אשר שינה את שמו באופן  ('קוראים כותבים'במדור   •

מופיע הפעם מאמר ) 'קוראים וכותבים'פעמי ל-חד

של מיכאל ?' האם יש פה סתירה': המשך למאמר

. ה"של על) 32( שהופיע בגיליון הקודם ,בלאוסוב

במאמר : הצורך במאמר ההמשך נבע משתי סיבות

טעות זו ; נפלה טעות באחד מהשיקולים המתמטיים

במאמר . של אחד הקוראים, הובילה לתגובה מעניינת

והתייחסות לתגובתו , המשך זה מובא תיקון לטעות

  .המחדדת את המסר של המאמר המקורי, של הקורא

  33ה "על            המערכתדבר 
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במסגרת זו נביע התנצלות על כך ששמה של קלרה    

, זיסקין נשמט מתוכן העניינים בגיליון הקודם

  . 'קוראים כותבים'בתגובה שפורסמה במדור 

ובנוסף נבקש שנית למלא בהקדם ולשלוח את שאלון 

העת תלוי בקבלת - המשך הופעתו של כתב–המשוב 

  .משובים אלה

  

  

  :לתשומת לבכם

עת מופיע באתר האינטרנט של המרכז הארצי ה-כתב

   il.ac.technion.cham-kesher://http               ":קשר חם"

  .הכניסה לאתר והשימוש בו אינם כרוכים בתשלום

  

  !קריאה מועילה ומהנה

  ה"הנחיות לכתיבת מאמרים לעל –  קוראקול
  

מזמינה את ציבור הקוראים להיענות לאתגר ולשלוח  – העלון למורי המתמטיקה בישראל –ה "מערכת על

נשמח מאד לקבל מכם מאמרים העוסקים בתחומי התוכן . מאמרים העוסקים בחינוך מתמטי על היבטיו השונים

  : ובחטיבה העליונה מן ההיבטים הבאיםהשונים של תכניות הלימודים בחטיבת הביניים

 ;רעיון דידאקטי או גישה דידאקטית מיוחדת לנושא •
  ;שילובן בהוראה והתמודדות של תלמידים עימן, ינות ופתרונןיבעיות מענ •
 ;סוגיות בפסיכולוגיה של הוראה ושל למידה •
 ;בהיסטוריה של המתמטיקה ושילובם בתוכנית הלימודיםנושאים  •
 ;שלקחים בצידםסיפורים מן השטח  •
 ;דרכים לשילוב המחשב בהוראה •
 ;נושאי העשרה •
 ...ועוד •

  

סיפורים מן , תוך שילוב דוגמאות, כדי לעורר את העניין של הקורא במאמר כדאי לכתוב באופן קולח ומזמין

  ... הפתעות...איורים ו, תרשימים, )בכיתה(החיים 

  .ר חלילההוכחה וחוז-רצוי להימנע ככל האפשר ממבנה כתיבה של משפט

  

  .רשימת מילות מפתח ורשימת מקורות, נא לצרף לכל מאמר תקציר

  

 נקודות בין 16רווח של , 11בגודל , davidבגופן , word כל מאמר יכיל לכל היותר שמונה עמודים ויוגש כקובץ

: ל של מערכת העיתון"ולשלוח לכתובת הדוא,  נקודות בין פסקאות6רווח נוסף של , השורות

                                                                                                                il.ac.technion.tx@aleh   

  .ל שלהם"מספרי הטלפון שלהם וכתובות הדוא, כתובותיהם, הכרחי לציין את שמות הכותבים
  

  
  : ימו לבש

ה " על–פרסום מאמרים בכתב העת , ה"לפי חוזר מיוחד ה תשנ
מזכה את כותב המאמר בגמול , )כמו כתבי עת מקצועיים נוספים(

יש , לאחר פרסום המאמר, בקשות לקבלת גמול זה. השתלמות
ג טופס מיוחד אותו ניתן לקבל בלשכות המחוזיות של "להגיש ע
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