
דבר המערכת

את  לפניכם  להציג  שמחות  ואנו  שנה  עוד  חלפה  הינה 

ונכתב  נבנה  זה  גיליון   .”2000 חזק  “מספר  של   33 גיליון 

במהלך השנה שבה כל מערכת החינוך עבדה על צמצום 

צעידה  לצד  הקורונה  משבר  בעקבות  שנוצרו  הפערים 

קדימה אל הידע, הכישורים והמיומנויות שאותם תוכנית 

הלימודים במתמטיקה מנחה להקנות לתלמידי ישראל. 

הגיליון כולל ארבעה מדורים: 

המדור “על המספר...” – מציג עובדות מעניינות ולאו 	 

דווקא מתמטיות על מספר הגיליון. 

המדור “מחקר יישומי” – כולל מחקרים שמסקנותיהם 	 

יכולות לעזור למורים להשביח את הוראתם.

המדור “רגע חושבים” – ובו מאמרים המתארים סוגיות 	 

המלמדים  למורים  המתאימות  מעניינות  מתמטיות 

בבית ספר יסודי.

המדור “משחקים מתמטיים”, מדור חדש בכתב העת, 	 

ובו מוצגים משחקים מתמטיים המצריכים חשיבה על 

מאמינות  אנו  במשחק.  לנצח  כדי  שונות  אסטרטגיות 

של  המוטיבציה  את  יגביר  האלה  המשחקים  ששילוב 

התלמידים, ויסייע לתפוס את המתמטיקה מהיבט חדש.

הגיליון כולל שלוש כתבות ושלושה מאמרים המתייחסים 

ובהם  המתמטיקה,  הוראת  של  מגוונים  להיבטים 

התמקדות בהיבטים יישומיים בכיתות היסוד:

במדור “על המספר...” מתפרסמת הכתבה “המספר 33” 

בה תוכלו לקרוא על התכונות המתמטיות של המספר, 

ועל ערכו במדע ובדתות השונות. נוסף לכך אנו מציעות 

מתאימות  אשר   33 במספר  הקשורות  פעילויות  מספר 

לתלמידים בבית הספר היסודי.

על  מחקרים  שני  מתפרסמים  יישומי”  “מחקר  במדור 

בחשבון  פרטניים  “שיעורים  האחד  פרטניים.  שיעורים 

לתלמידים מתקשים: אמונות, מסוגּלות עצמית ודרכי 

לוינסון.  ואסתר  שאול  יעל  מאת  מורים”  של  הוראה 

במחקר זה החוקרות פורסות לפני הקוראים את אמונות 

המורים למתמטיקה המלמדים בבתי ספר יסודיים כלפי 

שיעורים פרטניים בחשבון מבחינת ערך המשאב, תכנון 

ותוכן השיעורים. נוסף לכך, תוכלו לקרוא בו על דרכי הוראה 

פרטנית,  בהוראה  למתמטיקה  מורים  שבהן משתמשים 

תלמידים  בקשיי  “טיפול  השני  המחקר  עדותם.  לפי 

הוראה  בעזרת  פשוטים’  שברים  ‘השוואת  בנושא 

מוכוונת פתרון בעיות” מאת מיטל גלילי וראיסה גוברמן. 

החוקרות מציגות תוכנית התערבות המסתמכת על מודל 

מתרחשת  הלמידה  שבו  מתמטיקה  שיעור  של  מיוחד 

מדובר  בשיעור.  המוצגת  מרכזית  משימה  פתרון  סביב 

המאפשרת  כזו  ודידקטית,  מתמטית  עשירה  במשימה 

ניתן  בה  העיסוק  ובאמצעות  לפתרון,  אסטרטגיות  מגוון 

להבנות מושגים ומיומנויות מתמטיים בליווי הכוונה וניווט 



בנושא  הוראה  יחידת  מוצגת  עצמו  המורה. במחקר  של 

“השוואת שברים פשוטים" המיועדת לשיעורים פרטניים 

עם תלמידים המתקשים בנושא.

“רגע חושבים” מובא מאמרה של סבינה סגרה  במדור 

המציג משימות ובעיות שונות העוסקות בחיתוך והרכבה 

של מצולעים. משימות מן הסוג הזה יכולות להמחיש את 

משמעות מושג השטח בכיתות ב’ עד ד’, ואת משמעות 

לטפח  מאפשרות  ואף  ה’,  בכיתה  השטח  נוסחאות 

יצירתיות מתמטית בקרב התלמידים.

בכתב  חדש  מדור  הוא  מתמטיים”  “משחקים  המדור 

העת. בגיליון הזה אנו מציגות בו שתי כתבות: “שלושה 

“שלושה  בכתבה  וריבועים”.  ו”קווים  קלפים”  קסמי 

קסמי קלפים” מאת יוסי אלרן מוצגים התכנים המתמטיים 

לתת  מאפשר  ותוכנו  כאלה,  קסמים  שלושה  מאחורי 

לתלמידים  שיש  השליליים  הרגשיים  למטענים  מענה 

שלהם  המוטיבציה  את  להגביר  ואף  המתמטיקה,  כלפי 

ללמידה. הכתבה השנייה היא מאת סבינה סגרה המציגה 

עם  משחק   – וריבועים”  “קווים  בשם  מפורסם  משחק 

לשחק  ניתן  מיוחד.  ציוד  מצריך  שאינו  פשוטים  כללים 

ניצחון  ולגלות אסטרטגיות  במשחק הזה ברמות שונות, 

לבלבל  )אין  מתמטיים  משחקים  שילוב  מתוחכמות. 

ללימודי  העניין  את  מגביר  דידקטיים(  משחקים  עם 

בתחומים  שילובה  את  לתלמידים  ומראה  המתמטיקה, 

מדגישים  גם  כאלה  משחקים  למקצוע.  מחוץ  נוספים 

בעיות  לפתרון  ביותר  החשוב  האסטרטגיות  עניין  את 

מתמטיות שונות.

העת  כתב   2017 מינואר  שהחל  להזכיר  ברצוננו  לסיום, 

“מספר חזק 2000” הוא כתב עת שפיט היוצא לאור אחת 

לשנה, ומופיע ברשימת כתבי עת שפיטים שמתפרסמת 

להשכלה  המועצה  של  ותקצוב  לתכנון  הוועדה  ידי  על 

גבוהה )ות”ת(.  

קריאה מהנה!
פרופ’ ראיסה גוברמן וד”ר אתי נוי

 תגובותיכ לכתב העת, 
חשובות לנו מאוד.

נא מלאו את טופס המשוב.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVH3enPsYeyveKOosSShv4PyzmJjKXrlz4UcQHhmgSkFsSVQ/viewform

