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  . עמוס דה שליטש"כניות לימודים במשרד החינוך ומטה המרכז להוראת המדעים עיצא לאור במימון האגף לתכנון ופיתוח ת

  כל הזכויות שמורות למשרד החינוך©



  
  
  

  ,,קוראים יקריםקוראים יקרים
  

  . 2000 של מספר חזק 16אנו שמחים להוציא לאור את גיליון 
, והוא הגיליון הראשון היוצא לאור ככתב עת מתוקשב,  יוצא לאור לאחר הפסקה של כשנהגיליון זה
ואיננו מופיע בגרסת כתב עת מודפס  על  ,אתר מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודיהמופיע ב

  .נייר
יעים העת יסתגלו לגרסה החדשה וייהנו מקריאת המאמרים המופכתב  של   הקוראים אנו מקווים שקהל

   .גיליוןב
 תוכלו למצוא אתגם בגיליון זה ו ,של כתב העתנו רואים בגרסה החדשה גרסת המשך למרות השינוי א

חקירת נושאים , המדורים הקבועים שלנו שבהם מוצגים רעיונות ומבטים חדשים על  הוראת המתמטיקה
  . מתמטיקאים מפורסמיםמשחקי מתמטיקה וסיפר חייהם של , גישות ושיטות להוראה וללמידה, מתמטיים

 יחידות 16 - פעילויות הקשורות כולן לריבוע הבנוי מ16מוצג בשרשרת של , 16מספר , מספרו של הגיליון
,  שנים130 -לפני כ" געון ציבורייש "יו בין הפעילויות האלו תוכלו לקרוא על משחקים מתמטיים שה. שטח

     .כיוםם לנו הסודוקו והקובייה ההונגרית המוכרי" געוןיש"בדומה ל
  

שהלך לעולמו  בסוף שנת הלימודים , רוזן) גרשון(רי 'בגיליון זה אנו מייחדים מדור לזכרו של חברינו ג
כתב , בנוסף להוראה בבית הספר התיכון ולהשתלמויות הרבות בהן לימד מורים רבים, רי'ג. ח"תשס

ר את קהל הקוראים ברעיונות במאמריו העשי. 2000ופיעים בגיליונות  מספר חזק מאמרים רבים המ
 בגיליון זה  אנו מפרסמים את מאמרו האחרון של . יצירתיים ומיוחדים המשמשים מורים רבים בעבודתם

  . רי  שנשלח אלינו לפני מותו'ג
  

 ולכל העוסקים בחינוך מתמטי ולשוחרי המתמטיקה ,מדריכים, אנו ממשיכים וקוראים למורים, גלינורוכה
בעשייה בשדה ובמחקר ולכתוב לגיליונות , ף את הקוראים בתחומי התעניינותםלכתוב ולשת, האחרים

  .2000הבאים של מספר חזק 
  

  אנו מקווים שתמצאו עניין בגיליון 
  .ומאחלים לכל קהל קוראינו קריאה מהנה

  
  2000מערכת מספר חזק 
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