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 המתמטיקה מגלה סודותיה לאלה שאוהבים אותה
 ס״לפנה 212-287, ארכימדס

 
 

 קוראים יקרים
 

 .2000של מספר חזק  20אנו שמחים להוציא לאור את גיליון 

 . לכותבי המאמרים ולחברי המערכת, תודתנו לכל השותפים לתהליך לידתו

 . ן מדוריםייצוג של מאמרים במגוו, כמו בגיליונות הקודמים, בגיליון זה

במדור . זרקור על הקשר בין מספר הגיליון הנוכחי ומשמעותו בקרב תרבות המאיה, על מספריםבמדור 

הקוראים . תחילתו של מסע אודות המתמטיקה והרחבה על המתמטיקה הבבלית, המתמטיקהתולדות 

, מחקר שימושי במדור. ולשלוח אלינו את התוצרים, מוזמנים לפתח פעילויות בעקבות המתמטיקה הבבלית

מחקר הבוחן תפיסות ודרכי פעולה של מורים בשיעורי מתמטיקה עם תלמידים מצטיינים ומחקר הבוחן 

 .ו-מקומה של יצירתיות בקרב תלמידי כיתות ה

משימת בעקבות המאמר , מוצגת תופעה מעניינת עם סימני שאלה רבים, גיאומטריה במבט עלבמדור 
בעייה על , פותרי הבעיותבמדור , לקינוח. ניות המוצגות במאמרובה הצעה להתמודדות עם התב אתגר

 . צפרדעים שחורות וירוקות

 

 בברכת קריאה מהנה ומפרה                                                                   
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 Uקישור לטופס המשובU. חשובות לנו מאד, תגובותיכם לכתב העת

 

 

 :ג שהואנשמח לשיתוף מכל סו

מחקרים מסוגים , ספרייםתיאור פרויקטים כיתתיים או בית , פעילויות מעניינות תיאור, סיפורים מהשטח

 .וכדומה שונים

 

  .יש מה לספר ואנחנו מעוניינים לשמועלכם 
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