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עוסק בהערכה ומדידה בחינוך מתמטי.

יניב ביטון

דבר העורך

העת  כתב  של  התשיעי  הגיליון  את  לכם  להגיש  ונרגש  שמח  אני 
"מחקר ועיון בחינוך מתמטי".

תודה והערכה רבה לפרופ' אבי לוי, נשיא מכללת שאנן, על תמיכתו 
המקצועית והנדיבה בכתב העת  "מחקר ועיון בחינוך מתמטי". 

הגיליון  לאור של  ההוצאה  לכל השותפים לתהליך  להודות  ברצוני 
התשיעי, לצוות העריכה ולצוות ההפקה של כתב העת – גב' יפעת 
פישר, גב' צליל פרנקו וגב' תאיר גז-שכטמן. תודה על המקצועיות 

הרבה ועל השותפות המלאה בהוצאת כתב העת ולהצלחתו.

ולהעשיר את הידע  והמדורים שדאגו לשתף  לכל כותבי המאמרים 
והידע הפדגוגי של קהילת אנשי החינוך המתמטי, לחברי  המתמטי 
בחינוך  ובמחקר  בהוראה  העוסקים  הקהילייה  ולחברי  המערכת 
והחזירו  מזמנם  ותרמו  העירו  השיפוט,  למשימת  שנרתמו  מתמטי, 
המופיעים  המאמרים  ובהשבחת  במיון  שעזרו  רציניות  דעת  חוות 

בגיליון – תודה גדולה לכולכם.

תודה אישית וחמה לפרופ' דוד בן-חיים, ששמח תמיד לתרום מזמנו 
ומניסיונו העשיר לקידום כתב העת וייעולו.

ליאורה  ד"ר  טובה,  לחברה  להקדיש  ברצוני  התשיעי  הגיליון  את 
נוטוב ז"ל, שלצערנו נפרדה מאיתנו השנה. ליאורה ואני זכינו ללמוד 
יחד, להרצות, לחקור ולשתף פעולה בנושאים רבים. לליאורה יש 
זכינו!  מתמטי,  בחינוך  ועיון  מחקר  של  העת  בכתב  פרסומים  כמה 

דברים לזכרה כתבה חברתה הטובה, פרופ' עטרה שריקי.

בגיליון התשיעי, כשמו כן הוא, יש תשעה מאמרים ומבחר עשיר של 
מדורים.

נצה  פרופ'  שבו  המתמטיות  החדשות  מדור  פותח  העת  כתב  את 
ספרים  של  לקריאה  בהמלצות  אותנו  משתפת  מובשוביץ-הדר 

העוסקים בהנגשת המתמטיקה לציבור הרחב.
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במדור המלצה על ספר, בת-שבע אילני ואנטולי שטרקמן ממליצים 
לנו על ספרו של עופר ליבה ז"ל "ממלבן הזהב לסדרת פיבונאצ'י". 
והמתעניינים  ליבה מומלץ לכל אוהבי המתמטיקה  עופר  ספרו של 
המעוניינים  תיכון  ותלמידי  סטודנטים  מורים,  מרצים  בהם  בה, 
לפתור משימות מאתגרות בנושא מרתק זה. זהו ספר שיענג את כל 

מי שיהיה מוכן לצלול לתוך פרקיו ולהשקיע את המאמץ הנדרש.

גם בגיליון זה לא חסכנו פינה חמה. משה סטופל, אבי סיגלר ועידן 
בעיית  נבחרה  הסנגקו.  בעיית  בעקבות  למסע  אותנו  לוקחים  טל 
סנגקו בעלת רקע היסטורי עם ניסוח מעניין ותוצאה מפתיעה. הבעיה 

מעוררת סקרנות ובעלת פוטנציאל חקירה בכיוונים שונים.

בגיליון זה יש שבעה מאמרים מחקריים:

במדור "ראיונות עם דמויות מפתח בחינוך המתמטי" ד"ר קרני שיר 
נפגשת הפעם עם המנחה שלה לדוקטורט, פרופ' אורית זסלבסקי. 
ניו-יורק  באוניברסיטת  מתמטי  לחינוך  התוכנית  ראש  היא  אורית 
NYU. לפני כן במשך 22 שנה הייתה חברת סגל בפקולטה לחינוך 
עד שפרשה  לישראל,  טכנולוגי  מכון   – בטכניון  וטכנולוגיה  למדע 

לגמלאות.

מגפת  של  הופעתה  עם   2020 מרץ  מאז  השתנה  העולם  כידוע, 
הקורונה. מגפה שגרמה לנו מהר מאוד ללמוד לנהל את החיים )וגם 
את הכנסים( מרחוק. במדור חוויות מכנס, ד"ר תקוה עובדיה וד"ר 
שהתקיים  ירושלים  מכנס  ברשמים  אותנו  משתפים  זילברמן  בועז 

לראשונה ככנס מקוון.

במדור המלצה על ספר, ברצוני להמליץ לכם הקוראים על ספרם של 
וכשרים  "משימות  הרכבי,  אברהם  ופרופ'  פרידלנדר  אלכס  ד"ר 
ובמושגים  בנושאים  עוסק  הספר  האלגברה".  ולמידת  בהוראה 
ז'–י"ב  בכיתות  למתמטיקה  הלימודים  בתוכנית  הכלולים  מרכזיים 
ומיועד למורים, סגלי הוראה של מוסדות להכשרת מורים, סטודנטים 
להוראה ובעלי תפקידים אחרים בתחום הוראת המתמטיקה בחטיבות 

העל-יסודיות. שווה קריאה!

אנו מקווים שתיהנו מהקריאה.

יניב ביטון


