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בעקבות הסימפוזיון בנושא החינוך המתמטי 

  2006, ז"תשס   ? מנין ולאן–בישראל 

  ,קוראים יקרים
 ה"עלהעת - חגיגי של כתבגיליוןבידיכם 

בחול ". קשר חם"במלאת עשרים שנה ל

, ז"תשס, ח בתשרי"י, המועד סוכות

צוין אירוע זה , 2006עשרה באוקטובר 

 בסימפוזיון רב משתתפים שנערך

 :הסימפוזיון כלל. יל בקרית הטכניון'רצ'באולם צ

הרצאות מפי אנשי מפתח בקהילייה של החינוך המתמטי 

החינוך המתמטי : שטיפלו בשאלה, ובקהילייה המדעית

: פאנל בנושא, מזוויות ראיה שונות?  מנין ולאן–בישראל 

בו השתתפו בעלי עמדות ,  המסנן הקריטי–המתמטיקה 

התכנית : ופאנל בנושא, שראלימשק היחברה ובמפתח ב

,  תכנית בחינות הבגרות במתמטיקה–המודולארית 

. בהשתתפות רכזות מקצוע מתמטיקה מבתי ספר בחיפה

וכדי להעלות את הסיכוי להשגת , לאור הצלחת האירוע

הגברת המודעות לחינוך המתמטי בארץ : מטרותיו

ראינו לנכון להביא , והקמת כוח פעולה לשיפור המצב

מורים , יסודיים- מורים בבתי ספר על–הקוראים לקהל 

אנשי אקדמיה העוסקים בחינוך מתמטי וכל , במכללות

.  את מהלך הסימפוזיון–המתעניינים הברוכים הנוספים 

הגיליון שלפניכם מכיל מאמרים שנכתבו בעקבות 

הסימפוזיון ומאמרים נוספים פרי עטן של חברות צוות 

דנה במושג דוד  חמוטל :"חם-קשר"המרכז הארצי 

מדגימה כיצד ניתן להשתמש ו' הבנה מתמטית'

 מתייחסים אם, בשגיאות של תלמידים כמנוף ללמידה

רותי רייז מציגה פעילות ; אליהן כאל שלבים בהבנה

עטרה ; הנעה והנאה, המעמיקה הבנה, לימודית מקוונת

שלושה סיפורים על גילויים מתמטיים מביאה שריקי 

שהתרחשו , יסודיים-עלשל תלמידים בבתי ספר 

 ובכך ע פעילויות חקרוציבבסביבת למידה המתאימה ל

לשאוף ליצירת סביבות למידה , המורים, מעודדת אותנו

  .  כאלה

  עילהוקריאה מהנה ומ

  הודעות

 במחקר , העוסקים בהוראהכנס השנתי שלה  

 ייערך בישראליסודי -לעל ובפיתוח בתחום המתמטיקה
בחופשת ,  של אוילר300-בסימן יום הולדתו ההשנה 

מרכז ב 2007 מרץ ב26, ז"בניסן תשס' ז, שנייום , הפסח

אנו  ומתכונת הכנס שונתה. כפר המכבייהבהכנסים 

מזמינים את ציבור המשתתפים להגיש הצעות להצגת 

 .ליוןיגבסוף המופיע פרסום נפרד . עבודות ורעיונות

  .18.1.2007רון להגשת הצעות המועד האח
 כאלה המעוניינים , הקוראים,יכםאם יש בינ   

להימנות על רשימת התפוצה האלקטרונית של המרכז 

ולקבל מידעון המכיל מידע על " חם-קשר"הארצי 

, קורסים ועוד, עיון-ימי, כנסים, השתלמויות, פעילויות

  il.ac.ntechnio.tx@liavh :שלחו בקשתכם אל חגית ליאב
  .שלנו או הצטרפו דרך אתר האינטרנט

כפי שנכתב במידעון האחרון אנו מעוניינים    

. העת ולעיצוב לכריכתו-בהצעות לשם חדש לכתב

  il.ac.technion.tx@aleh           :הצעותיכם אנא שלחו אל

 הארצי מציע אפשרות לפרסום מסחרי המרכז  

 ,בחינוך מתמטי בתשלום עבור ציבור המתעניינים

המידעון , "קשר חם"באמצעות אתר האינטרנט של 

אינו אחראי " חם-קשר" . וכתב עת זהחודשי-הדו

מ "חומרים שפותחו במסגרת מל. למידע המתפרסם

 .ללא תשלום, כפי שהיה נהוג עד עתה, יפורסמו

, "קשר חם " האינטרנט של המרכז הארציאתר  

 בו פורום לתקשורת תוכלו למצוא. ממשיך להתעדכן

, בנוסף. ר מתמטיקה" מפמ–ר חנה פרל "ביניכם ומול ד

נמצאים באתר , הפריטים העצוםמיגוון לצד  ,כמובן

 ואינדקס מפורט ה" עלעתה-כתבגיליונות קודמים של 

הכניסה  .1-34של כל המאמרים שהתפרסמו בגיליונות 

  .לאתר והשימוש בו אינם כרוכים בתשלום

ה ימשיך להופיע "על מנת שכתב העת על –לבסוף 

אנו , ולהישלח ללא תשלום לכל בתי הספר העל יסודיים

 נדרשים להצדיק את נחיצותו באמצעות המשובים

המופיע , צלמו את טופס המשובאנא . שאתם ממלאים

מלאו אותו , על הכריכה האחורית הפנימית של הגיליון

, בהקדם האפשרי הו אל הכתובת הרשומה עליושלחוו

  .  דאגו לכך שכמוכם יעשו מורים רבים ככל האפשראנא 

  מהמערכת


