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  2008אוגוסט , ח"תשס אב, 39ליון יג

  

  ,וראים יקריםק
הוא , עלון למורי המתמטיקה -  ה"של כתב העת על 39ליון יג

ידי המרכז הארצי למורים - הגיליון הראשון שיוצא לאור על

אנו , ראשית. יסודי באוניברסיטת חיפה- למתמטיקה בחינוך העל

השנים  ה בשבע"הערכתנו הרבה לעורכת עלמביעים את 

ראש  ,הדר- נצה מובשוביץ 'ולפרופ, ר חמוטל דוד"ד, האחרונות

בהנהגתן  .המחלקה להוראת המדעים בטכניון ,"םח קשר"

שהעשירו וקידמו את ה לפרסם גיליונות "המשיכה מערכת על

שהסכימו אנו מודים להן על , כמו כן .החינוך המתמטי בארץ

   .הזגיליון בכתיבת חלק לקחת 

, ר"המפממשולחן , האחד: בגיליון זה נוספו שני מדורים חדשים

, והשני; בחטיבה העליונהוהפעם על תכנית ההיבחנות החדשה 

שהלך  ,ל"רי רוזן ז'ג הרוהוקדש למ זה מדור, פעילויות לתלמידים

  . לעולמו בטרם עת לפני זמן קצר

ינוך אנשי חידי מגוון רחב של - נכתבו על בגיליון זההמאמרים 

 ביתבמורים  ,משרד החינוךבר "מצוות המפמ חברים: מתמטי

הוראה בכיתה ב עוסקיםמאמרים ה .באקדמיהחוקרים הספר ו

כנית מתמתמטיים נושאים למתייחסים ו, מחקר בחינוך המתמטיבו

, אלגברה: ושל החטיבה העליונה חטיבת הבינייםשל  מודיםיהל

קטנה גם קפיצה ו ,גיאומטריה וטריגונומטריה, אינדוקציה, אנליזה

 דרכי גיםמצימרים המא. נלמד בבית הספר ומתמטי שאיננושא ל

 תחומים שילוב ,חקירה וחקר, משחקים: מגוונותהוראה 

של שילוב ו, של המתמטיקההיסטוריה , מהמתמטיקה ומחוצה לה

     .בעבודת המורה והתלמידכלים ממוחשבים 

ונתנו לנו  ,בפנינו את ביתם ושפתח, דולב- משפחת בלוךבני תודה ל

בראי  ילהצטרף אליהם לשיחה משפחתית על חינוך מתמט

חלקו עמנו את ניסיונם ש ,כותבי המאמריםכל אנו מודים ל .הדורות

חידדו והבהירו  שהערותיהם רפרנטיםותודה לצוות ה ,וידיעותיהם

  . את הכתוב

ביטוי לכתב עת המשמש במה ה ימשיך להיות "כי עלמקווים אנו 

ומקור לחוויות והרחבת הידע של  ,של העוסקים בחינוך המתמטי

תגובות , אלינו מאמרים לשלוח כםאנו מזמינים את . קוראים רבים

  .ורעיונות

  

  .היושנת לימודים פורי קריאה מהנה

  

  ה "מערכת כתב העת על

, יסודי- וצוות המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל

  אוניברסיטת חיפה
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