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 ההודעה שיצאה לאחר שנה ,טובה בשעה

 בחינוך במחקר העוסקים של הקהילה לחברי

 גאה אני ,העת-כתב הקמת בדבר מתמטי

 העת-כתב של הראשון ליוןיהג את לפתוח

 .מתמטי בחינוך ועיון למחקר

 הוא "מתמטי בחינוך ועיון מחקר" העת-כתב

 בהכשרה העוסקים לכל המיועד חדשעת -כתב

 ,למתמטיקה מורים של מקצועית ובהתפתחות

 לתארים הלומדים לסטודנטים גם כמו

 כתיבה לעודד היא העת-כתב מטרת .מתקדמים

 שבין לשיח לתרום ,בעברית אקדמית

 הקהילה לחברי ולהנגיש ,לשדה האקדמיה

 בתחום שונות בסוגיות העוסקים מחקרים

 .בארץ המתמטי החינוך

 את להציג בחרנו הראשון ליוןיהג שער על

 אוןיהמוז) MoMath-ה צוותהקים ש הפסל

 פארק בסנטרל (יורק-בניו החדש המתמטי

 זה וצבעוני מרהיב שפסל ספק אין .במנהטן

 הצבעוניים הגוונים על אותנו ללמד יכול

 המתמטיקה את מאפיינים אשר והמיוחדים

אנו , בנוסף. בפרט המתמטי החינוך ואת ,בכלל

 החשיבות עלפסל זה מיכולים ללמוד 

 זה אם – האנשים אל המתמטיקה שבהנגשת

 .אורח עוברי זה ואם קבועים מבקרים

 שלושה כולל העת-כתב של הראשון ליוןיהג

 ,הראשון המדור .מאמרים ארבעהו מדורים

 חדשות" המדור הוא ,העת-כתב את הפותח

-מובשוביץ נצה 'פרופ עורכתש "מתמטיות

 אותנו תעדכן נצה ליוןיג בכל .(מהטכניון) הדר

 והתגליות ההתפתחויות מן בטעימות

 המדור .השנה אותה של המרכזיות המתמטיות

 זה בגיליון ".מכנס ותיחוו" המדור הוא השני

 'פרופ לנו יספר

 וינר שלמה

 ,הואחו ממכללת)

 ומהאוניברסיטה

 על (העברית

  מכנס חוויותיו

 הוא האחרון המדור .בפראג 13SEMT-ה

 הנוכחי ליוןיבג ".ספר על המלצה" המדור

 (גורדון ממכללת) סיניצקי איליה 'פרופ ימליץ

 נצה 'ופרופ שריקי עטרה ר"ד של ספריהן על

 מדור .'הפלאות בארץ לוגיקה' הדר-מובשוביץ

 .העת-כתב את יחתום זה

 ,עיוניים מאמרים מפורסמים העת-כתבב

 המתפרסמים המאמרים .ויישומיים מחקריים

 ,מחקרים של רחבה קשת כוללים זה ליוןיבג

 ,הגן בגיל ילדים על שנעשו ממחקרים החל

 ,הספר-תבי בגילאי תלמידים על מחקרים דרך

 ,הוראה פרחי על מחקריםב וכלה

 החינוך בתחום וחוקרים ,מתמטיקאים

 פי-על נקבע בגיליון המאמרים סדר .המתמטי

 .הכותבים שמות של אלפביתי סדר

 לכל ולהודות ההזדמנות את לנצל רוצה אני

על  ,המסורה עבודתם על המערכת חברי

על  –על עצותיהם ובעיקר , עיונותיהםר

 בקבוצה זכיתי כעורכת כי ספק אין .תמיכתם

 עזרתם ללא אשר מערכת חברי של נפלאה

  .אורל יוצא היה לא זה ליוןיג

 הקהילייה חברי – השופטים לכל תודה

 ,מתמטי בחינוך ובמחקר בהוראה העוסקים

 דעת חוות והחזירו ,השיפוט למשימת שנרתמו

 המופיעים המאמרים בשדרוג ושעזר רציניות

  .ליוןיבג



  בחינוך מתמטיעיון למחקר ועת ל-כתב|  2

 

 אשר ,שאנן ממכללת יהושע לתמי רבה תודה

 כל עברו שלה הנפלא הצוות ובעזרת בעזרתה

 העת-כתבו ,וגרפית לשונית עריכה המאמרים

  .נפלאה כך כל בצורה עוצב כולו

 ,שאנן מכללת ראש – פריש יחיאל ר"לד תודה

 היוזמה על ,לחינוך הדתית האקדמית המכללה

 .העת-כתבב המכללה של הכספית והתמיכה

 דוד 'פרופ ,היקר לידידי אחרונה מיוחדת תודה

 תמך ,הדרך כל לאורך אותי שהדריך ,חיים-בן

 לתרום תמיד מוכן והיה ,קלים לא ברגעים

 .הרב סיונוימנ

 אתכם ולהזמין ההזדמנות את לנצל רוצה אני

 תגובות ,מאמרים אלינו לשלוח להמשיך

 .העת-כתב של השני ליוןיהג לקראת ורעיונות

 

 מתמטי בחינוך ועיון למחקר העת-כתב עורכת

ktav.et.rme@gmail.com 

 

  

 : הם( בסדר אלפביתי)העת -כתבהמאמרים בשל  השופטים

 

 לחינוך בישראלהמכללה האקדמית הערבית  ירייה'מסארווה חר "ד

 המכללה האקדמית לחינוך –גורדון   ר לאה אסמן"ד

 המכללה האקדמית –בית ברל  אביקם גזית ' פרופ

 מכללה האקדמית לחינוךה –דוד ילין  ר הגר גל"ד

 מכללה אקדמית תורנית חינוכית –מכללה ירושלים   ר זיוה דויטש"ד

 מכון וייצמן למדע ר נורית הדס"ד

 אוניברסיטת בן גוריון  ן הוזרו' פרופ

 אביב-אוניברסיטת תל  ר מיכל טבח"ד

  המכללה האקדמית לחינוך –אורנים  ר חנה לב"ד

  המכללה האקדמית לחינוך –גורדון   ר אילנה לבנברג"ד

 אביב-אוניברסיטת תל  ר אסתר לוינסון"ד

 המכללה האקדמית הדתית לחינוך –שאנן   ר משה סטופל"ד

 וייצמן למדע מכון ר אלכס פרידלנדר"ד

 אביב-אוניברסיטת תל  קרפטובר אנטולי "ד

 המכללה האקדמית לחינוך –אורנים   ר רותי רייז"ד
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