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 "2000כתב העת "מספר חזק של  33גיליון קול קורא והנחיות להגשת מאמרים ל

 
שנה ומיועד למורים למתמטיקה ולכל העוסקים  20 -היוצא לאור מזה כ שפיט" הנו כתב עת 2000חזק מספר כתב העת "

בהכשרה ובהתפתחות מקצועית של מורים למתמטיקה לבית הספר היסודי. מטרת כתב העת הינה לטפח ולפתח את 

להם ולתרום להתפתחותם קהילת המורים, לחשוף את המורים לחומרים מעשיים ועיוניים כאחד, להעשיר את הידע ש

 במערכת כתב העת חברים אנשי חינוך מתמטי, העוסקים בהכשרת מורים ומחקר בתחום זה.המקצועית. 

 -יוצא בחסות מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי, הפקולטה לחינוך  "2000כתב העת |"מספר חזק 

המרכז הישראלי לחינוך  –למדעים ומינהלת מל"מ  א' אגף –המזכירות הפדגוגית  -אוניברסיטת חיפה, משרד החינוך 

 מדעי טכנולוגי.

, המציב בפני מורים בעקבות משבר הקורונה יוקדש לנושא צמצום פערים 33גיליון מספר 

 . לא פשוטים למתמטיקה אתגרים חינוכיים

 אנו מזמינים את כל העוסקים בחינוך המתמטי לשלוח מאמרים בהתאם למדורים הבאים:

: מאמרים מחקריים בתחום החינוך המתמטי בבית הספר היסודי, ומאמרים הדנים בהתפתחות יישומימחקר  .1

 מקצועית של מורים למתמטיקה בחינוך היסודי.

 מאמרים המתארים סוגיות מתמטיות מעניינות למורים המלמדים בבית ספר יסודי. :רגע חושבים .2

 .על התנסות מעניינת בכיתתם כתבות של מורים ומורי מורים המספרים: דיווחים מהשטח .3

שלאו דווקא נמצאים בתוכנית כתבות המציגות שילוב לא שגרתי של תכנים מתמטיים  במבט אחר: .4
 .הלימודים, אך יכולים להעשיר את היכולות המתמטיות של התלמידים
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 הנחיות למחברים

על המאמרים " ייכתבו בשפה העברית. 2000מאמרים הנשלחים לשיפוט לכתב העת "מספר חזק  .א

עמודים;  15עד  –עמודים; "רגע חושבים"  15עד  –: "מחקר יישומי" הבאעמודים הלהיות בהיקף 

 עמודים. 10עד  –עמודים; "במבט אחר"  10עד  –"דיווחים מהשטח" 

או  הטבלאות עמודים הללו יכללו כל התקצירים, הטבלאות, התרשימים, האיורים ורשימת המקורות. אתב .ב

 . עצמו, ולא כקובץ נפרדטקסט בגוף ה, יש לשבץ האיורים

)אינץ' מכל צד(. שם המאמר יופיע  צידי-יישור דוו, רווח כפול, 12גודל  David המאמר בגופןיש להגיש את  .ג

 12מודגש, ותת כותרות בגודל  14מודגש, כותרות של סעיפים ראשיים של המאמר בגודל  16בגופן בגודל 

  בדואר אלקטרוני לכתובת PDFוקובץ  word כמסמךיש לשלוח את המאמר מודגש. 

mathcntr@edu.haifa.ac.il  

 .מילות מפתח 3-5מילים, ורשימה של  100-200בהיקף של  תקציר בעבריתיש לצרף למאמר  .ד

התאמה מלאה בין יש להקפיד על  .APA רשימת המקורות תיכתב לפי הכללים המפורטים במדריך .ה

האזכורים של המקורות בטקסט לבין הופעתם ברשימת המקורות. רשימת המקורות בסוף המאמר תסודר 

 (. לפי א"ב של שמות המחברים )עברית לפני לועזית

 מספר, כתובתו, המחבר שם ובו שער עמודלהוסיף  . לשם כך ישהמאמרים יישלחו לשיפוט מקצועי אנונימי .ו

עמוד  המחבר. של המקצועי האקדמי ו/או תוארו ושיוכו בעמוד השער את לציין יש ן,כ כמו. ל"ודוא טלפון

 שער זה יוסר בעת השליחה לשיפוט.

אין לציין את שם הכותב/ת בגוף המאמר כדי לשמור על אנונימיות הכותב/ת בתהליך ההערכה והשיפוט,  .ז

במקרה של איזכור ביבליוגרפי של המחבר בגוף המאמר  .ולהימנע מכל איזכור או רמז באשר לזהות הכותב/ת

 במקום המתאים ברשימת המקורות. Xעצמו יש לציין רק: ")מחבר, שנה(", וכן לסמן 

 תהליך השיפוט

 לפחות שני שופטיםלשיפוטם של  יועברוכרלוונטיים לאופיו של כתב העת שיוערכו על ידי חברי המערכת מאמרים 

ידועה  לא תהיהתהליך שיפוט על פי שיטת "העיוורון הכפול": זהות המחברים  ויעברוהמתמחים בנושא המאמר 

 ידועה למחברים.  לא תהיה המעריכים , וזו שללמעריכים

 מהווה תרגום ישיר שלמאמר שנמסר לפרסום בכתב עת אחר בשפה העברית. אם המאמר  אין להגיש לשיפוט

 .יש ליידע את המערכת על כך ,זיתעבודה שנמסרה לפרסום או פורסמה בכתב עת בלוע

 

 מצפים לקבל בהקדם הצעות לפרסומים לגיליון הבא של כתב העת.
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