
דבר המערכת

קוראים יקרים שלום,  
אני שמח ונרגש להגיש לכם את גיליון 31 של "מספר חזק 

2000" – גיליון מיוחד שמוקדש כולו לנושא גיאומטריה.

חזק  "מספר  העת  כתב   2017 מינואר  החל  להזכירכם, 

2000" קיבל סטטוס של כתב עת שפיט ומופיע ברשימת 

חוקרים  ות"ת.  ידי  על  שמתפרסמת  שפיטים  עת  כתבי 

העת  בכתב  עבודותיהם  את  לפרסם  מבקשים  רבים 

במתן  לעיכוב  גורם  במערכת  שנוצר  העומס  ולפעמים 

תשובות השופטים. אנחנו מבקשים מהכותבים להתאזר 

בסבלנות, ומבטיחים שכל פנייה תיענה בהקדם האפשרי.

בוחר לשתף אתכם בחידה  אני  כחובב חידות מתמטיות 

הגיליון  לאור  יוצא  בה  השנה   -  2020 למספר  הקשורה 

ולנושא סיבוב מנטלי שנדון במספר מאמרים בגיליון זה. 

החידה ניתנה בתחרות שנתית קנגורו לכיתות ה-ו:

כאשר העטלף טל עזב את המערה, 
השעון הדיגיטלי הראה את השעה: 

כשטל חזר למערה, הוא נתלה עם הראש 
למטה וכשהסתכל על השעון ראה שוב: 

כמה זמן היה טל מחוץ למערה?

אנו מזמינים אתכם לשלוח אלינו חידות שאהבתם ונשמח 

לפרסם אותן במדור בעיות מתמטיות בגיליונות הבאים. 

2000" הוא כתב עת  להזכירכם, כתב העת "מספר חזק 

שיוצא לאור מזה כ- 20 שנה ומיועד למורים למתמטיקה, 

של  מקצועית  ובהתפתחות  בהכשרה  העוסקים  לכל 

ולסטודנטים  היסודי,   הספר  לבית  למתמטיקה  מורים 

לטפח  היא  העת  כתב  מטרת  המתמטיקה.  להוראת 

ולפתח את קהילת המורים, לחשוף את המורים לחומרים 

מעשיים ועיוניים כאחד, להעשיר את הידע שלהם ולתרום 

להתפתחותם המקצועית. 

בחינוך  העוסקים  כל  את  מזמין  אני 
לשלוח  היסודי  הספר  בבית  מתמטי 
 .32 מספר  לגיליון  מאמרים  אלינו 
לפני פרסום, כל מאמר עובר הליך של 
שיפוט עיוור של שני שופטים לפחות.

בגיליון 31 יש מבחר עשיר של מאמרים: 

הגופים  בנושא  הפתיחה  משיעור  למדנו  " מה  המאמר 

חן- ונעמי  מרקוביץ  צביה  על-ידי  נכתב  ב'? ",  בכיתה 

חדד ומציג פעילות ומהלך שיעור פתיחה בנושא הגופים 

ההמשך  בשיעורי  לשלב  ניתן  אותם  ורעיונות  ב'   בכיתה 

בנושא הגופים . 

גיאומטרי  ידע  לקידום  כאמצעי  טיעוני  "שיח  המאמר 

מקצועית:  הכשרה  בתוכנית  א-ב  כיתות  מורות  של 

 המקרה של פירמידה ", נכתב על-ידי הודא שאיב ומיכל 

ומציג מחקר שמטרתו לבחון  שימוש בשיח טיעוני  טבח 

הדרוש  גיאומטרי  ידע  לקידום  כאמצעי  מליאה  בדיוני 

להוראת צורות דו-ממדיות  וגופים אצל המורות.   

ניצה  הכותבת  שביניהם",  ומה  לנתח  "לראות,  במאמר 

לחשיבה  ויזואליזציה  בין  שילוב  לפנינו  פורשת  כהן 

https://drive.google.com/file/d/1eJM96PPh62M-qxX6FLoDwTK8PaqE4pIx/view
https://drive.google.com/file/d/1eJM96PPh62M-qxX6FLoDwTK8PaqE4pIx/view
https://drive.google.com/file/d/1eJM96PPh62M-qxX6FLoDwTK8PaqE4pIx/view
https://drive.google.com/file/d/1eJM96PPh62M-qxX6FLoDwTK8PaqE4pIx/view


הגיאומטריה  בהוראת  מרכזי  דידקטי  כרעיון  אנליטית 

בבית הספר היסודי. 

שיטתית  כדרך  "ניסוי  סיניצקי  איליה  של  במאמרו 

ימצא  היסודי",  הספר  בבית  גאומטרי  ידע  להבניית 

לפתח  האמורות  פעילויות  של  אחדות  דוגמאות  הקורא 

את תובנות הלומד אודות עולם המצולעים.

עיסוק  באמצעות  מרחביים  כישורים  "פיתוח  במאמר 

פטקין  ודורית  שריקי  עטרה  מציגות  מנטלי",  בסיבוב 

הלומדים  יכולת  את  לפתח  שנועדו  למשימות  דוגמאות 

לבצע סיבוב מנטלי ובכך להובילם להבנה  טובה יותר של 

הנושא ומציאת היופי הגלום בו.  

המאמר "חקירת מתומנים בסביבה מתוקשבת", נכתב 

לימוד  הרשקוביץ  ומציג  ושרה  דנא-פיקארד  נח  ידי  על 

מצולעים בהקשר תרבותי תוך שימוש בכלים טכנולוגיים, 

הוא  המאמר  הלימודים.  תוכנית  של  אינטגרלי  כחלק 

 דוגמה לשילוב תחומי דעת כחלק מלמידת מתמטיקה . 

"מורים  פרץ  ואיריס  עובדיה  תקוה  של  במאמר 

מספרות  לומדים  היסודי  הספר  בבית  לגיאומטריה 

מחקר  הקורא  ימצא  תיאורטית  ויישומית ",  מקצועית 

מורים  של  הגיאומטרית  החשיבה  בהתפתחות  העוסק 

בלמידה  ממוקדת  סדנה  בעקבות  היסודי,  הספר  בבית 

מספרות  תיאורטית ויישומית בגיאומטריה. 

גופים  ""מהשטח":  סיניצקי  מרינה  של  המאמר 

משוכללים בסביבה טכנולוגית דינמית", מתאר התנסות 

דינמית.  טכנולוגית  בסביבה  משוכללים  גופים  בלמידת 

אשר  הלומדים  של  על  התנסות  מבוססת  הלמידה 

 . ) immersive room ( מתרחשת בחדר למידה אופפת

אני רוצה להודות לכל השותפים לתהליך ההוצאה לאור 

של גיליון זה: לכותבי המאמרים שדאגו לשתף ולהעשיר 

את הידע המתמטי והידע הפדגוגי של ציבור אנשי החינוך 

כל  בעיון  שקראו  המערכת  לחברי  וכמובן  המתמטי, 

מאמר, העירו, האירו ותרמו מזמנם ומניסיונם המקצועי 

להשבחת המאמרים בכתב העת. תודה רבה!

ביצירת  חלק  ושתיקחו  מהקריאה  שתיהנו  מקווה  אני 

הגיליון הבא.

בברכה,
פרופ' מארק אפלבאום, עורך כתב העת,

מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי, אוניברסיטת חיפה

תגובותיכן ותגובותיכם לכתב העת, 
חשובות לנו מאוד. 

נא מלאו את טופס המשוב.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaSE2pDSIWXJB4AtM4S-5P6NEk43HYR0ZWDaD8d2Oozy_omg/viewform
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