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1
  .שיחולק ביו� הכנס, של מרכז המורי�מופיעי� בפנקס התקצירי� הרצאות בכנס  ה� של שארתקצירי 
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  היזמה למחקר יישומי בחינו�
  

הוקמה במטרה להעמיד לרשות מקבלי ההחלטות ידע מדעי עדכני היזמה למחקר יישומי בחינו� 

נושאי� שבה� עוסקת . ומבוקר העשוי לסייע לה� במאמציה� לשפר את הישגי החינו� בישראל

. וע� בעלי עניי� נוספי�) ח"משה(היזמה נקבעי� בעקבות התייעצויות ע� בכירי� במשרד החינו� 

החוקרי� .  ומפגשי� לימודיי�ועדות נושא, היזמה פועלת בעיקר באמצעות ועדות תחו�

את ועדת ההיגוי של היזמה ממנה נשיא . המשתתפי� בוועדות עושי� את עבודת� בהתנדבות

    . האקדמיה הישראלית הלאומית למדעי�

  

,  כמיז� משות� של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעי�2003יזמה הוקמה בשלהי שנת ה

שג� מימנה את מרבית פעולותיה בשני� , גתה ביד הנדיבלאחר שנה, משרד החינו� ויד הנדיב

 פועלת היזמה בחסות מלאה של האקדמיה הלאומית 2010החל מראשית שנת . הראשונות

  .הישראלית למדעי�

, הוסיפה הכנסת תיקו� לחוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעי�) 2010(ע "בקי+ תש

היזמה .   לבי� האקדמיה–קשי� ייעו+  בי� משרדי ממשלה המבאת אופ� ההתקשרותוהסדירה 

.היא המאגדת את פעולות הייעו+ שהאקדמיה נותנת בתחו� החינו� לממשלה ולרשויות שונות

    

 :שלוש הנחות עבודה עמדו בבסיס הקמתה של היזמה

בתחו� החינו� . עשוי לתרו� למחקר ולעשייה בחינו� ידע מתפתח בתחומי מחקר שוני� �

  . יכולות מחקר שנית� לכווָנ� לשיפור ההישגי� בחינו�ובתחומי� אחרי� יש בישראל

הצבה של שאלות מחקר הנגזרות מסדר היו� של מקבלי ההחלטות עשויה לעודד חוקרי חינו�  �

תו� שיתו� פעולה ע� חוקרי� מתחומי , להרחיב את פעילות� ליצירת ידע מועיל ַלמעשה החינוכי

אלה עשויה להניב פיתוח של תאוריות השקעה של מאמ+ במת� תשובות לשאלות . ידע אחרי�

  .כימחקר החינוהלקידומ� של מערכת החינו� ושל , וכלי מחקר חדשי�

ירצו להפיק תועלת מֶידע , ממורי� עד הנהלת משרד החינו�, מקבלי החלטות בתחו� החינו� �

  .וא� לתרו� מניסיונ� המקצועי להתפתחותו של ידע כזה, מוסכ� ומבוקר שיועמד לרשות�

  

 בשאלות שבה� תעסוק היזמה מתייחסת לער� המוס� שלה ואינה מיועדת לספק את המרכיב הבחירה

 הער� המוס� של היזמה נובע מכ� שהנושאי� שבה� היא עוסקת.  לכל החלטה בחינו�המדעי

מיכולתה לַכנס ידע קיי� ולהגיע , תחומיות של ועדותיה� הרבמ� , מקבלי החלטותמ4עלי� בידי 

מהקפדתה ,  שהיא מפעילה על התוצרי�מתהליכי השיפוט, כותיו האפשריותלתמימות דעי� על השל

מלבד . מסמכי� המסכמי�בנושאי� של ניגוד ענייני� וממחויבותה לפרס� ברבי� את הדוחות וה

דוחות מימי עיו� ומסמכי� של ועדות : הער� של הדיו� המשות� יש לתהלי� ג� תוצרי� מוחשיי�

 .המומחי�

  

שבה� , בחינו� נשענה על דוגמאות מארצות הברית וממדינות באירופהשומי הקמת היזמה למחקר יי

תו� שילוב של , לשיתופי פעולה למע� קידו� מערכת החינו�אקדמיות לאומיות למדעי�  התגייסו

זיקה בי� , בתנאי� מסוימי�, ר כי במדינות אלה קיימתהתבר. למידה ממחקר ומניסיו� קוד�

מנהלי� וקובעי מדיניות , תלמידי� ובי� שימוש שיטתי של מורי�השיפור הישגיה� החינוכיי� של 

  . בידע ובראיות שמספק מחקר מדעי

  

     il.ac.academy.education://httpנית� למצוא באתר מידע נוס� 

  )ד� מידע בערבית, אתר באנגלית, אתר בעברית(



 4

  "?� לדעת העוסקי� בהוראת המתמטיקהמה צריכי"הוועדה 

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעי� הקימה בהזמנת משרד החינו� ועדת מומחי� העוסקת 
הוועדה פועלת ". ?יסודי� מה צריכי� לדעת העוסקי� בהוראת המתמטיקה בחינו� העל"בשאלה 

דיניות שעשויה מטרת הוועדה להמלי+ על מ. במסגרת היזמה למחקר יישומי בחינו� של האקדמיה
על סמ� ניתוח ממצאי מחקרי� , לקד� את החינו� המתמטי בישראל ולשפר את הישגי התלמידי�

  . שנערכו באר+ ובעול� ועל סמ� לימוד מניסיונ� של אנשי המקצוע באר+ ובמדינות אחרות

  אתהחלה, חנו� גוטפרוינד מהאוניברסיטה העברית בירושלי�) אמריטוס ('פרופבראשות , הוועדה
 סקירותמזמינה , שומעת מומחי� שוני�,  הוועדה מקיימת דיוני�.)2010(ע "אביב תשעבודתה ב

על דעת כל ,  הוועדה תנסחבתו� דיוניה. לציבור יו� עיו� פתוח ומקיימת  מדעיותמצב וסקירות 
לשפר את הישגי   על מדיניות שעשויההמלצות, בי� השאר, שיכלולמסמ� מסכ� , חבריה

ויונגש לציבור , יימסר להנהגת משרד החינו� לאחר שיעבור שיפוט עמיתי� �המסמ. התלמידי�
  ).2012(ב "אביב תשעצפוי  ב  הפרסו�. באתר היזמה

ר ולקיי� את יו� העיו� בשיתו� ע� מרכז המורי� הארצי "הוועדה שמחה להיענות לבקשת המפמ
  .יסודי�של מורי המתמטיקה בחינו� העל

רוחמה אב� ' פרופ, )האוניברסיטה העברית בירושלי�(ר "יו, פרוינדחנו� גוט' פרופ: חברי הוועדה
 ההמכלל(ר הגר גל "ד, )האוניברסיטה העברית בירושלי�(ר מאיר בוזגלו "ד, )מכו� ויצמ� למדע(

ר ורדה ליברמ� "ד, )מכו� ויצמ� למדע(אברה� הרכבי ' פרופ, )ש דוד ילי�"האקדמית לחינו� ע
אבו –פאדיה נאסר' פרופ, )אוניברסיטת חיפה(רוזה לייקי� ' ופפר, )המרכז הבינתחומי הרצליה(

מכו� דוידסו� ; נחלי�, תיכו� תורני טכנולוגי(יפעת נחשו� ' גב, )אוניברסיטת תל אביב(א 'אלהיג
האוניברסיטה העברית (רז קופרמ� ' פרופ, )אוניברסיטת חיפה(אנה ספרד ' פרופ, )לחינו� מדעי

  ). התיכו� ליד האוניברסיטה העברית בירושלי� הספרתבי(ר בלה קסלר "ד, )בירושלי�

  יהושע רוזנברג: מרכז הוועדה

: למידע נוס� על היזמה למחקר יישומי בחינו� ועל ועדת המומחי�
il.ac.academy.education://http  

 :מרכז הוועדה, זנברגליצירת קשר אפשר לפנות אל יהושע רו
il.ac.academy@education.yehoshua   

  , האקדמיה הלאומית הישראלית למדעי�, היזמה למחקר יישומי בחינו�
  91040ירושלי� , 4040ד "ת

  

  " שרהכישורי� והכ,  כישרו�–להיות מורה למתמטיקה "הכנס 

מתקיי� ביזמה משותפת של  "כישורי� והכשרה,  כישרו�–להיות מורה למתמטיקה "הכנס 
מה צריכי� לדעת העוסקי� "יסודי ושל הוועדה �המרכז הארצי להוראת המתמטיקה בחינו� העל

האקדמיה הלאומית , היזמה למחקר יישומי בחינו�הפועלת מטע� " ?בהוראת המתמטיקה
יסודי ואג� �האג� לחינו� על, ר מתמטיקה"שתתפי� בארגו� הכנס מפמעוד מ. הישראלית למדעי�

  .ר במשרד החינו�"שח

  il.ac.haifa.construct@athcntrhm: ל"  דואil.ac.haifa.highmath://httpאתר מרכז המורי� 

ר "ד, )ר מתמטיקה"מפמ(ר חנה פרל "ד, )ראש המרכז הארצי (ר"יו, ר ורדה טלמו�"ד: ועדת הכנס
מפקח על המתמטיקה (סלימא� סלאמה , )מפקח על המתמטיקה במגזר הערבי(נה 'אסעד מחאג

ר יחיאל "ד, יוס� חורי, ו�ניצה שיא, ר נגה חרמו�"ד, ר דוד פיילכנפלד"ד, )במגזר הדרוזי והבדואי
  .מלכה ברנדר ואירית ב� עמי, רוחמה ויונטה, תנעמי
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  תכנית הכנס

  

08:30 � התכנסות וכיבוד קל, הרשמה 09:00 

09:00 � ברכות 09:15 

 יסודי �  ראש המרכז הארצי למורי� למתמטיקה בחינו� העל�ר ורדה טלמו� "ד

י� לדעת העוסקי� בהוראת מה צריכ"ר הוועדה " יו�חנו� גוטפרוינד ' פרופ

 "?המתמטיקה

 יסודי�  מנהלת האג� לחינו� על�יפה פס ' גב

 ר" מנהל אג� שח�מר יעקב טוויל 

 ר מתמטיקה " מפמ� ר חנה פרל "ד

09:15 � טקס חלוקת פרס אביטל 09:30 

 הטכניו�, המחלקה להוראת המדעי�, הדר�נצה מובשובי+' פרופ

09:30 �  !ניי� לראות בעי–מתמטיקה  10:30 

 מכו� ויצמ� למדע, המחלקה להוראת המדעי�, אברה� הרכבי' פרופ

10:30 � הפסקת קפה 10:45 

10:45 � על הנחות בסיסיות בהוראת מתמטיקה 11:45 

 קנדה , אוניברסיטת סימו� פרייזר, הפקולטה לחינו�, רינה צצקיס' פרופ

11:45 � ' חלק א–מושבי� מקבילי�  12:45 

 )פירוט בעמוד הבא ( מושבי� מקבילי�6

12:50 � 13:50  

 

 '  חלק ב–מושבי� מקבילי� 

 )פירוט בעמוד הבא( מושבי� מקבילי� 6

13:50 � ארוחת צהריי�  14:30 

14:30 � ?מה מורי� חושבי� שמורי� צריכי� לדעת 15:30 

  ר המליאה " יו–חנו� גוטפרוינד ' פרופ

סקי� בהוראת מה צריכי� לדעת העו"צוות המורי� שליד הוועדה 

 ": ?המתמטיקה

דודי , )תיכו� כפר קרע(אפנא� יחיא , )חיפה', ס עירוני ג"בי(שריגה דינור 

רבקה , )רעננה, תיכו� אוסטרובסקי(מירה כהנא , )כברי�ס מנור"בי(מידזנסקי 

  )ש"ב, ת"אולפנת אמי(רינה שטרית , )ירוח�, אורט ספיר(מיימו� 

 ה להוראת המדעי� בטכניו� מכללת אורני� והמחלק, ר עטרה שריקי"ד

15:30 � 16:00  

 

 יתרונות וחסרונות של מבחני הסמכה למורי� במתמטיקה 

 אוניברסיטת חיפה, הפקולטה לחינו�,  מרי� ב� פר+' פרופ

16:00 � 16:30  

 

 מבט על המגמות בהוראת המתמטיקה באר'

 ר מתמטיקה"מפמ, ר חנה פרל"ד
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  תכנית המושבי� המקבילי�
  

 : 'קבילי� אמושבי� מ

 12:45 +  11:45שעה 

 : 'מושבי� מקבילי� ב

 13:50 +  12:50שעה 

 מורי� מציגי�

 ' חלק א+ב "המורה למתמטיקה בחט. 1+ א

 ניצה שיאו� ורותי שכטמ�: ר"יו

 ' חלק ב+ב "המורה למתמטיקה בחט. 1+ב

 ניצה שיאו� וציפי פרוכטמ�: ר"יו

   +ב "ללמד תלמידי� מתקדמי� בחט. 2+ א

 'חלק א        

 ר נגה חרמו�"ד: ר"יו

   +ב "ללמד תלמידי� מתקדמי� בחט. 2+ב

 'חלק ב        

 ר נגה חרמו�"ד: ר"יו

מורה למתמטיקה בתכנית ההיבחנות . 3+ א

 ל" יח4+5ע לתלמידי "החדשה בחט

 אירית ב� עמי: ר"יו

מורה למתמטיקה בתכנית ההיבחנות . 3+ב

 ל" יח3ע לתלמידי "בחט החדשה

 רנדרמלכה ב: ר"יו

, אומ', ר"ללמד מתמטיקה בכתות מב. 4+ א

 תל� ואתגר

 רוחמה ויונטה: ר"יו

 ב"ללמד תלמידי� מתקשי� בחט. 4+ב

 נטלי פיינרמ�: ר"יו

  ללמד מתמטיקה בשילוב טכנולוגיה . 5+ א

 )5+ זהה ל ב(

 גאולה סבר: ר"יו

  ללמד מתמטיקה בשילוב טכנולוגיה . 5+ב

 )5+זהה ל א(

 גאולה סבר: ר"יו

 "?מה צריכי� לדעת העוסקי� בהוראת המתמטיקה"דה הווע

  למורי�  במה שונה קורס מתמטיקה: מתמטיקה למורי�. 6+ א

 ? מקורס אקדמי אחר במתמטיקה        

 רז קופרמ�' פרופ: ר"יו        

 הטכניו�, רו� אהרוני'         פרופ

 מכו� ויצמ� למדע, צבי ארטשטיי�'         פרופ

 האוניברסיטה העברית בירושלי�, שליט�וד דהאה'         פרופ

 אוניברסיטת בר איל�, ר טל נוביק"        ד

 המכללה האקדמית לחינו� אורני�, יאיר קארו' פרופ        
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  במה שונה קורס מתמטיקה למורי�: מתמטיקה למורי�

  ? מקורס אקדמי אחר במתמטיקה

  

  רו� אהרוני

  הטכניו�, הפקולטה למתמטיקה

  ?ר ללמוד סמסטר של� אי� מלמדי� משוואות ריבועיותהא� אפש

אלא שזהו סוג , "כ�"בהרצאה אנסה לשכנע שלא זו בלבד שהתשובה לשאלה שבכותרת היא 

פרחי ההוראה צריכי� ללמוד . הקורסי� העיקרי שצרי� להינת� בהכשרת מורי� למתמטיקה

 קורס על הוראת משוואות ,)ג� מורי תיכו�, כ�(ה העשרונית קורס סמסטריאלי על הוראת השיט

 קורס , קורס על הוראת גאומטריה אנליטית, קורס אחד לפחות על הוראת מושג הנגזרת,ריבועיות

ועליה� , השתת� באורח פעילבכל קורס כזה צריכי� פרחי ההוראה ל. על הוראת סדרות וטורי�

פרחי ההוראה לא מ� הקורסי� האלה ילמדו  .דיו� משות� בכתיבת מערכי שיעורמ ג� להיות חלק

שישמשו אות� ג� בהוראת נושאי� , אלא עקרונות הוראה כלליי�, רק את הנושא הספציפי

  . מתמטיי� אחרי�

והעקרונות , בהרצאה יודגמו כמה שיעורי� ראשוני� מקורס אפשרי על הוראת משוואות ריבועיות

  . שאפשר ללמוד מה�

פסיכולוגיה ופילוסופיה : פרחי ההוראה ג� מה לדעתי לא צרי� ללמד את וַמרבסיכו� ההרצאה א

והשלישית א� מזיקה במסר , שתי הראשונות אינ� מועילות. ומתמטיקה גבוהה, של החינו�

  .  שהמצב הטבעי בכיתה הוא של חוסר הבנה– שהמורה מקבל ויעביר אחר כ� לתלמידיו

  

*****  

  

    ארטשטיי�צבי

  מכו� ויצמ� למדע

עו על ידקה ומפתחי תכניות הלימודי� במתמטיקה יאציג מה לדעתי חשוב שמורי� למתמטי

לרבות , ומכא� אשתדל לגזור אי� ההכשרה של העוסקי� בהוראת המתמטיקה, המתמטיקה

 .  צריכה להראות, קורסי� במתמטיקה למורי המתמטיקה

  

*****  
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  שליט דה אהוד

  העברית האוניברסיטה, למתמטיקה איינשטיי� מכו� 

) א: (הבאי� המרכיבי� שלושת את כוללת למתמטיקה מורי� של המתמטית שההכשרה מקובל

 החומר ע� כרותיה – קוריקולרית הכשרה) ב (כללי מתמטי ידע הקניית – דיסציפלינרית הכשרה

  .המתמטיקה להוראת הקשורות בסוגיות התעמקות – דידקטית הכשרה) ג (הלימודי� שבתכנית

 ושל להוראה המכללות של למתמטיקה בחוגי� נעשית הדיסציפלינרית ההכשרה

 במסלול ללומדי�במתמטיקה  נפרדי� קורסי� יגלהנה מקו� אי� לדעתי. האוניברסיטאות

 שנדרש ממה יותר רחבה פרספקטיבה להקנות אמור, האחידה במתכונתו, הבוגר תואר. הוראה

 ללומדי�נית� להמלי+ , זאת ע�. מצוי� וסינו� ניבוי כלי משמשהוא ג� ו, הספר בבית בפועל

 הרחב בעול� לנעשה מהשוואה.  על קורסי בחירה מסוימי� מתו� המגוו� המוצע הוראה סלולבמ

 הראשו� התואר לימודי את יסיימו) ב"לחט ג� (מורי� שיותרצרי� לשאו� לכ�  עולה כי

  .באוניברסיטאות

 ההכשרהלבי�  למתמטיקה בחוג הדיסציפלינרית ההכשרה בי� נתקבמקומות רבי� קיי� 

 הזה הנתק את. לחינו� הספר בביתשנעשית ) מעשית התנסות כולל (תריקולריקות והדידקטיה

 רביבי�" ,מורי� להכשרת חדשה תכנית בעזרת העברית באוניברסיטה לתק� מנסי�

  ."למתמטיקה

 זמ� בתפרוסת, הלימודי� תכנית ע� כרותיה לכלול צריכה  קוריקולריי� בנושאי� הכשרה

 מערכי בחיבור הכשרה, טכנולוגיי� עזרי�ע� ו הלימוד ספרי ע� ביקורתית כרותיה, ואמצעי�

 של חניכה תו�, ספר בבתי מעשית התנסות –" פרקטיקו�"ה פרק את וכמוב�, ובחינות שיעור

  .המדעי� הוראת ואנשי מתמטיקאי� של ג� א�, ותיקי� מורי�

 וחביר בחת� ,הוראת� ובדרכי הנלמדי� השוני� בנושאי� דרושה  דידקטיות בסוגיות התעמקות

 דברי מרבית את .הלימודי� בתכנית למעשה הלכה להטמיע ראוי שיעלו התובנות את. ואורכי

 אברה�, שוור+ שברו�" המתמטיקה בהוראת יסוד סוגיות "בקורס הנידוני� לנושאי� אייחד

  .לחינו� הספר בבית השנה נותני� ואני הרכבי

  
*****  
 

  נוביק טל

  איל�+ בר אוניברסיטת, למתמטיקה המחלקה

 במסלול הרגילי� הקורסי� ה� למורי� במסלול הקורסי� רוב איל��בבר למתמטיקה במחלקה

 החסר את להשלי� מנסי� אנו, רגיל מקורס שונה היהי אכ� למורי� קורסש ראויש �וכיומ. העיוני

 בכנס בהרצאתי". מתקדמת מבט מנקודת תיכונית מתמטיקה "הנקרא מיוחד קורס אמצעותב

 חסר מה "בשאלה דעתי את בעצ� אציג ובכ�, מלמד אני ותושא, זהה קורסה מהות את אתאר

  " ?רגילי� מתמטיקה בקורסי למורי�

 בתיכו� הנלמד לחומר ישירה התייחסות הוא בקורס הראשו� המרכיב, הקורס �ֵשמ שעולה פיכ

 כא� המטרה. למתמטיקה' ג שנה תלמיד של הידע בכל שימוש תו� כלומר, מתקדמת מבט מנקודת

 שונה כלל שבדר�, התיכו� הספר בבית הלימודי� חומר של יותר עמוקה הבנה למורי� תלת היא

 הוא השני המרכיב. בכיתה תלמידיה� ע� להגיע מורי� יוכלו שאליה החומר של ההבנה מרמת
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 ויותר מדויק פחות באופ� שונות תוצאות הוכחת עיקרוו, הראשו� מ� הפו� מסוי� במוב�

 ברוח משהו, למתמטיקה במחלקה שלה� בקורסי� לראות התרגלו ותלמידינש כפימ אינטואיטיבי

 לטובת האפסילונדלתולוגיה על ויתור, אחרות במילי�. יקאי�זפי אצל המקובלות וכחותהה

 א�, בתיכו� להצגה מתאימות הוכחות של כזה סוג. ההוכחות במהל� שונות" רמאויות"

 קיבלוש ו�וימכ הזה באופ� לחשוב �יודעי ואינ� כאלה הוכחות מכירי� אינ� שלנו התלמידי�

 כלומר, הנלמד החומר של השימושי� הצגת הוא השלישי המרכיב... כ� כל טוב חינו� אצלנו

, התיכו� לחומר שונות הרחבות הוא הרביעי המרכיב. האמיתי לעול� הנלמד החומר של רי�הקָש

 את זה חומר מדויַל מורי�שה אינה כא� המטרה. רגילי� בקורסי� להתייחסות זוכות שאינ�

 ואשר התיכו� לחומר קרובי� שה� בנושאי� האפשר ככל רחב ידע בעלי שיהיו אלא, תלמידיה�

 העשרה עוריילש דוגמאות הוא החמישי המרכיב. סקרני� תלמידי� ע� בשיחה לעלות עשויי�

 של בידע אחר או כזה שימוש עושה א� הלימודי� בתכנית שאינו חומר על בתיכו� לתת אפשרש

 במהל� ולהתפתח להמשי� לעתיד�המורי� את לכוו� מנסה אני אלהה הנושאי� בכל. למידי�הת

. שבמעט מעט רק כמוב� הוא הקורס במהל� ממני מקבלי� שה� מה כי, כמורי� שנותיה�

  .   לעיל שתיארתי המרכיבי� לכל דוגמאות לתת אשתדל בכנס בהרצאתי

  
*****  
  

  קארו יאיר

  י�אורנ לחינו� האקדמית המכללה

 שנית� חשבתי "?אחר מתמטיקה מקורס למורי� מתמטיקה קורס שונה במה" לשאלה כשנדרשתי

 חשוב מה וניתחתי שהתמקדתי ככל א�.  פשוטה תשובה עליה תתול פשוט לניתוח אותה לצמצ�

 שהוצג בנוסח שבשאלה הבנתי ,"למתמטיקה למורי� "בקורס חשוב ומה" למתמטיקאי� קורס"ב

) ?אי� (טכניקה, )?מה (ידע המשלב הוראה מקצוע היא המתמטיקה וראתשה ההבנה ֶכּשל טמו�

 בשאלה אלא אחר או כזה בקורס משני או שולי בשוני מדובר אי� ,כלומר). ?היעד קהל מי (ונמע�

, המתמטיקה מקצוע להוראת אד� להכשיר כדי מספיקי� קלה בהתאמה מתמטיקה לימודי א�

 יסודיה הספר יתב דר� עבור, ג�ב החל – נחשפי� השאלי ברמה המתמטיקה מקצוע בכלל ומהו

 מחולל שהוא הציבורי בעניי�, במורכבותו לגמרי שונה עניי� כבר זה .התיכו� ו�בסש בגרויותב כלהו

  .החינו� במערכת ומשאבי� זמ� הקצאת על ובהשפעתו

 היבטב, יסודי�עלב הוראתה מול יסודיה הספר ביתב המתמטיקה הוראת  בי� בקצרה אבדיל בדיו�

 למורי� "לקורס" מתמטי קורס "בי� ההבדל לשאלת אתייחס זה בסיס עלו ,ומטרות תוכ� של

  ".למתמטיקה

 הגילאי� חתכי פ"ע למתמטיקה מורה צרי�  ומקצועית אקדמית השכלה איזו לשאלה אתייחס

 במתמטיקה תואר לו שיהיה צרי� בתיכו� למתמטיקה שמורה כ� על אעמוד, מלמד הוא אות�ש

 בי� ,זה לעניי� יסודית הכשרה ול שתהיה צרי� ודיהיס הספר תבבי חשבו�/מתמטיקהל ומורה

 הוראת לימוד של בדר� שנעשתה ובי� נטיתוורל הוראה תעודת במסגרת נעשתה שההכשרה

  .ראשו� בתואר המתמטיקה

 ביטוי לידי באה – סבור אני כ� – ומהלכשב , השני בתואר המתרחש לפיצול בקצרה אתייחס

 למקד צור� יהיה זו בנקודה ואולי ,המתמטיקה להוראת מתמטיקה בי� דיסציפלינריתה ההכרעה

  .העתידי הדיו� את
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  ?לדעתמורי� חושבי� שמורי� צריכי� מה 

  

  מניסיונ� של מורי�

  

בתחילת פירסמה " ?יסודי� מה צריכי� לדעת העוסקי� בהוראת המתמטיקה בחינו� העל"הוועדה 

לתרו� לעבודת הוועדה ולשלוח אליה מנו מורי� למתמטיקה ובו הוז, קול קוראשנת הלימודי� 

 הידע הדרוש לעוסקי� בהוראת ירעיונות והצעות לשינוי ולשיפור בנושא, חוֹות דעת מנומקות

כלי� הדרכי� שבה� נית� לרכוש ידע כזה וה, )ב"י�'כיתות ז(יסודי �המתמטיקה בחינו� העל

  .  תלמידיה�הדרושי� למורי המתמטיקה על מנת לשפר את הישגי

צוות המורי� שפועל ליד הוועדה סיכ� את המסקנות שעלו מהתגובות הרבות שהגיעו במענה 

וכ� , ידע קוריקולרי, מתמטי�ידע פדגוגי, רכיבי ידע מתמטיהמסקנות מתייחסות למ. לקריאה זו

   . ברכישת כל אחד ממרכיבי הידעסייעשעשויי� ל, אמצעי עזר ותמיכה למורהל

  

 שבה�הבנה של הדרכי� , ע זה כולל הבנה של המבני� והמושגי� המתמטיי�יד: ידע מתמטי

הידע צרי� . ות של דרכי ההצדקה וההנמקה המקובלוהבנה, מאורגני�המושגי� והעקרונות 

ברמה עליו להיות קד בתכני� המתמטיי� הנלמדי� בבית הספר ומצד שני ממו, מצד אחד, להיות

על המורה להתמצא .  בבית הספרנלמד� הרחב ועמוק יותר מ, משמעותי, מדויק –אקדמית 

וכ� בקשרי� הקיימי� בי� המתמטיקה , השוני�המתמטיי� בקשרי� הקיימי� בי� התחומי� 

  .המורה להתמצא בהיסטוריה של המתמטיקהצרי� כ� . לתחומי מדע אחרי�

מטית אקדמית במכללות או השכלה מת: אמצעי עזר ותמיכה למורה ברכישת הידע המתמטי

וכ� קורסי� אקדמיי� שישולבו בהכשרת מורי� למתמטיקה ובהשתלמויות , באוניברסיטאות

בי� קשר בי� הקורסי� המתמטיי� האקדמיי� ל אלו יש לעסוק ַבּמסגרותב. למורי� במחוזות

סטוריה של המתמטיקה ובקשר שלה ע� התפתחות הידע של יבה, תכני� הנלמדי� בבית הספרה

ובחיזוק , בקשרי� בי� תחומי� שוני� במתמטיקה ובי� מתמטיקה לתחומי מדע אחרי�, תלמידה

   .לפי הצור�, ע בנושאי� הנלמדי� בבית ספרה של הידוהעמק

  
  :ידע זה כולל: מתמטי+ידע פדגוגי

) דוגמאות�או אי(למשל דוגמאות , דרכי� שונות להצגת רעיונות מתמטיי� לתלמידי�. א

  .ושימוש מתאי� באמצעי� טכנולוגיי�, הסברי� וייצוגי� שוני�, חשהדרכי המ, מתאימות

של תלמידי� ברמות שונות ובגילי� ) לעתי� שגויות(תפיסות שונות , הבנת קשיי� של תלמידי�. ב

  .תפיסות אלוע� שוני� והכרת אסטרטגיות להתמודדות ע� קשיי� ו

ה יתשימות מתאימות לרמת הכפיתוח הבנה וחשיבה עצמאית של תלמידי� על ידי בחירת מ. ג

על ידי , )משימות חקר או שאלות אינטגרטיביות, משימות סגורות ופתוחות(ולנושא הנלמד 

או על ידי ניהול דיוני� כיתתיי� ברעיונות של תלמידי� ובפתרו� בעיות , אסטרטגיות חשיבה

  . בדרכי� שונות

לנושא , לרמת�, למידי�הכרת דרכי� שונות להפעלת הכיתה ובחירת הדר� המתאימה לת. ד

  .למשימה הנדרשתוהנלמד 

  .אהבת התחו�את יכולת להעביר לתלמידי� את תחושת היופי של המתמטיקה ו. ה



 11

  :  מתמטי–הפדגוגי  אמצעי עזר ותמיכה למורה ברכישת הידע

  מכיוו�.מורי� ובהשתלמויותההתייחסות להיבטי� השוני� של ידע זה במהל� הכשרת . א

מי רצוי ש, ות להיות ממוקדות ומקושרות למתרחש ולנעשה בבית הספרההשתלמויות צריכש

 ג� תאוריות ומחקרי� ושה� תכלולנה, מורי� בשיתו� ע� אנשי אקדמיהאות� יהיו  שיבנה ויעביר

  . תחו� וג� התנסויות של מורי� בפועלהעוסקי� ַבּ

הנכונות לניצול�  ובדרכי�  ,השתלמויות שיתמקדו באמצעי� הטכנולוגיי� השוני� הקיימי�. ב

  .לצור� הוראה

 להוראת תלמידי� מתקשי� במתמטיקה –השתלמויות מיוחדות וכ� מסלול אקדמי מיוחד . ג

  .טיפול בלקויות למידה בתחו� המתמטיקהלו) ואחרי�, אומ+, ר"מב, ב"כיתות ל(

 ממוקדת , הדרכה מתאימה–מתקשי� במתמטיקה שתמיכה במורי� המלמדי� תלמידי� . ד

  . תנאי� מתאימי� להוראההבטחתליווי של יוע+ או פסיכולוג ו, מתמטיקה

  .להוראת תלמידי� מצטייני� ומחונני� –השתלמויות מיוחדות וכ� מסלול אקדמי מיוחד . ה

 במש� שנה רציפות פרח הוראה יחנו� תלמיד מבית הספר וילווה אותו ב–הכשרת פרחי הוראה . ו

, ת הספר במש� תקופה רצופה של לפחות חצי שנהפרח הוראה יתלווה למורה המדרי� בבי. שלמה

דרכי מה� , כיצד נבנה ידע של תלמיד, וילמד כיצד נבנית יחידת הוראהבעשייה  יצפה שבמהלכה

    .' וכוהערכהה

פגישות צוות לליבו� בעיות . מיכה והעשרה הדדית של צוות בית הספר בהנחיית מרכז המקצוע ת.ז

 ע� – צפייה הדדית בשיעורי� ,'תכנו� הוראת נושא וכו, תהושיתו� ברעיונות ובחוויות מ� הכי

   .קציהכיצד לבקר וכיצד לתת משוב ולעשות רפֶל, הנחיה כיצד לצפות ובמה

הכרת , )המתחלפות בארצנו בתכיפות רבה(כולל הכרת תכניות הלימוד השונות ידע קוריקולרי 

   .והידע כיצד להשתמש בחומרי הלמידה השוני�, חומרי הלמידה

תכנית לימודי� מגובשת ומפורטת : מצעי עזר ותמיכה למורה ברכישת הידע הקוריקולריא

, המבהירה את מטרות העל ומטרות המשנה של כל נושא וכוללת דוגמאות, )ע"ולחט, ב"לחט(

, שהתאמת� לתכנית הלימודי� ולמטרותיה אושרה על ידי משרד החינו�) לולא תרג4(ספרי לימוד 

קשר זה יכול ( המאפשר העלאת שאלות וקשיי� ומת� תשובות ,למורי�קשר טוב בי� הפיקוח 

השתלמויות המציגות , )במרכזי למידה או באמצעות מדריכי� מחוזיי�, ר"להתבצע באתר המפמ

, אמצעי� טכנולוגיי�, אמצעי המחשה, עומד בבסיס�הספרי� והרציונל (חומרי למידה שוני� 

  ).  ואפשרויות ניצול� להוראה–משחקי� 

, פתיחות לשאלות תלמידי�וצרי� לגלות סבלנות , כמו כל מורה, מורה למתמטיקה, עבר לכ�מ

� ה לכל זאת מבלי לוותר על הצור� להקנות.  בה� אמו� בעצמ� וביכולת�טעתלעודד אות� ול

  . הרגלי למידה

  
*****  
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  עטרה שריקי

  מכללת אורני�

  ?י�המורי� חושבי� שמורי� צריכ�מה מורי? מה מורי� צריכי�

וכפועל יוצא השתנו ג� הדרישות , במהל� השני� האחרונות השתנו תכניות הלימודי� במתמטיקה

מתקיימות , על מנת להקל על המורי� להסתגל לשינויי� ולחידושי�. ממורי המתמטיקה עצמ�

תכניות . ברחבי האר+ תכניות מגוונות המיועדות לתמו� בהתפתחות� המקצועית של המורי�

על ספרות המחקר ועל הפרשנות האישית של יוזמי התכניות , במרבית המקרי�, אלה מבוססות

המורי� מודעי� במידה מספקת לצורכי �הא� מורי: מכא� עולה השאלה.  בנוגע לצורכי המורי�

והא� תכניות ההכשרה אכ� נותנות מענה מספק , המורי� כפי שהמורי� עצמ� תופסי� אות�

  ? לצרכי� אלה

 מורי� 64�מורי� ו� מורי5ו התבצע מחקר שבמסגרתו השתתפו כדי להשיב על שאלה ז

המורי� �המחקר בח� את הדר� שבה תופסי� מורי.  שני� בהוראה27–2למתמטיקה בעלי ותק של 

ממצאי המחקר . ואת הדר� שבה תופסי� המורי� עצמ� את צורכיה�, את צורכי המורי�

  .מצביעי� על הבדלי� משמעותיי� בי� התפיסות

כפי , רצאה נתמקד בממצאי� שעוסקי� במאפייניה� של צורכי המורי� למתמטיקהבמסגרת הה

  .ידי המורי� עצמ��שה� נתפסי� על

  

  יתרונות וחסרונות של מבחני הסמכה למורי� למתמטיקה

  

  פר'+מרי� ב�

  אוניברסיטת חיפה

� ביניה� אי, חינות הסכמה למורי� שבה ומתעוררת מסיבות שונותה בדבר החובה לקיי� בשאלה

ביקורת על רמת המורי� והבעייתיות של מעמד , מהישגי מערכת החינו� בישראלרצו� שביעות 

  .המורי�

אחד הפתרונות המוצעי� הוא הנהגת חובה של בחינות הסמכה למורי� כדוגמת בחינות הרישוי 

 הבטחת רמה אחידה של :בחינות ההסמכה אמורות להניב יתרונות חשובי�. בתחומי� אחרי�

  . ושיפור מעמד המקצוע, הכשרת המורי� ועבודת ההוראהה של רת כלי� להערכיצי, מורי�

פגיעה ,  מהות ההוראהה של ג� סיכוני� כגו� קיבעו� בתפיסומנות בחוב�בחינות ההסמכה ט, נגדמ

. במיוחד ארגוני המורי�, וכ� התנגדות של בעלי עניי�, באוטונומיה של המוסדות להכשרת מורי�

  . מורי�תהסמכה של בחינת חובה לאבי� רבי� להפעל יידרשו מש:זאת ועוד

ג במדינות אחרות וסקירת הספרות הרלוונטית תוצג תפיסה המחייבת על בסיס השוואה לנה4

 �ית במציאות הישראלית ושיתו� בעלי העניי� בהכנת;בחינות הסמכה תו� התחשבות מַר

  . �והפעלת
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  קורות חיי�תקצירי 

  

  חברי הוועדה

  

בקתדרה  1985 מכה� משנת. פרופסור באוניברסיטה העברית בירושלי�, )ר"יו( דחנו� גוטפרוינ

נהליי� שוני� ימילא בעבר תפקידי� אקדמיי� ומ. עיונית ש אנדרה אייזנשטט לפיזיקה"ע

היה בי� . רקטור ונשיא, ראש המכו� ללימודי� מתקדמי�, לפיזיקה  ראש המכו�–באוניברסיטה 

  .וחבר במרכז זה ומלמד בהוא  והיו� ,ישוביות עצביתלח  המרכז� שלמקימיה ו�יוזמיה

מנהל מרכז איינשטיי� וממונה מטע� האוניברסיטה על הטיפול בקניי� גוטפרוינד הוא ' פרופ

בשער "ר עמותת "יו ועד המנהל של הקר� הלאומית למדעו ראש הו,הרוחני של אלברט איינשטיי�

    ". קהילה אקדמית למע� החברה בישראל–

  .1966, קה עיונית מהאוניברסיטה העברית בירושלי�זישלישי בפיבעל תואר 

ראש קבוצת המתמטיקה במחלקה להוראת המדעי� ,  פרופסור במכו� ויצמ� למדע,רוחמה אב�

    .במדרשת פיינברג ַבּמכו� וראש התכנית ללימודי תעודת הוראה

ל מורי� ומוֵרי הכשרה והתפתחות מקצועית ש, תחומי המחקר העיקריי� שלה ה� חינו� מתמטי

    .  תכניות לימודי� וכיתות בית הספר,ויחסי הגומלי� בי� מורי�, מורי� למתמטיקה

   .1989, )ב"ארה(סטייט בעלת תואר שלישי בחינו� מתמטי מאוניברסיטת מישיג� 

מרצה במחלקה לפילוסופיה ומנהל המכו� לטיפוח בחינו� באוניברסיטה העברית , מאיר בוזגלו

פילוסופיה , יקהזפילוסופיה של הפי,  מחקרו כוללי� פילוסופיה של המתמטיקהחומית. בירושלי�

 הקי� את מכו� ,פעיל בתחו� הוראת המתמטיקהר בוזגלו "ד. של הלשו� ופילוסופיה של היהדות

תח תכניות חוקר ומַפ, שימש מורהו,  בשכונות ועיירות פיתוחמתמטילחינו� " מעיינות להשכלה"

    . יקהלהוראת המתמטיקה והלוג

  .שלישי בפילוסופיה מהאוניברסיטה העברית בירושלי�שני במתמטיקה ותואר בעל תואר 

. ש דוד ילי�"פיזיקה במכללה האקדמית לחינו� ע�מרצה בכירה וראש החוג למתמטיקה, הגר גל

הקימה וניהלה את בית הספר התיכו� האזורי , ר גל היתה מורה למתמטיקה ומדריכה דידקטית"ד

, פיתחה והעבירה תכניות השתלמות ופיתוח מקצועי למורי מתמטיקה, לה אפרי�במע) המקי�(

במכללת דוד "  הוראת מתמטיקה ומדע לתלמידי הקצוות–מקצה אל קצה "יזמה את התכנית 

תחומי התמחותה כוללי� הכשרה והתפתחות מקצועית של מורי�  .ועמדה בראשה, ילי�

והיבטי� ) וברוכי כישרו� מאיד� גיסא,  גיסאבדגש טיפול בתלמידי� מתקשי� מחד(למתמטיקה 

  .רחבי� של קשיי� בהוראת הגאומטריה

ובעלת תואר , תעודת הוראה במתמטיקה ופיזיקה, )1978(בעלת תואר שני במתמטיקה שימושית 

  ).2005(שלישי בחינו� מתמטי מהאוניברסיטה העברית בירושלי� 

שבראשה עמד בשני� , � ויצמ� למדע פרופסור במחלקה להוראת המדעי� במכו,אברה� הרכבי

2005�ומחקריו , קליפורניה, דוקטורלית עשה באוניברסיטת ברקלי� את ההתמחות הבתר. 2001

  .כיו� עוסקי� בעיקר בהוראה ולמידה של מתמטיקה בחטיבות הביניי� ובבתי הספר התיכוניי�

  .1986, בעל תואר שלישי בהוראת המתמטיקה ממכו� ויצמ� למדע
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מרכזת את , סג� דיק� בית ספר אריסו� למינהל עסקי� במרכז הבינתחומי הרצליה, �ורדה ליברמ

  . לימודי המתמטיקה והסטטיסטיקה במרכז ומשמשת חוקרת אורחת באוניברסיטת סטנפורד

עמדה ר ליברמ� "ד. שלה הוא שיפוטי� הסתברותיי� וקבלת החלטותוהכתיבה תחו� המחקר 

ברסיטה הפתוחה וכתבה ספרי לימוד רבי� בנושאי� בראש המחלקה להוראת מתמטיקה באוני

,  תכנית לימודי� ייחודית לפיתוח חשיבה הסתברותיתבנתהבי� השאר . מתמטיי� וסטטיסטיי�

ביחד ע� עמוס (וכתבה , שאושרה על ידי ועדת המקצוע כחלק מתכנית הלימודי� במתמטיקה

    ."חשיבה הסתברותית" שכותרתו, ספר לימוד בנושא) טברסקי

  .1985, לת תואר שלישי במתמטיקה מאוניברסיטת תל אביבבע

ראש המגמה לחינו� מחונני� ומצטייני� בחוג , מרצה בכירה בחוג לחינו� מתמטי, רוזה לייקי�

חקר (ה "אינטרדיסציפלינרי חמהמרכז הוראש , לייעו+ והתפתחות האד� בפקולטה לחינו�

ותה כוללי� ידע והתפתחות מקצועית של תחומי התמח  .באוניברסיטת חיפה) מחוננות והצטיינות

    .מחוננות ויצירתיות במתמטיקה, אתגרי� מתמטיי� בחינו�, מורי� למתמטיקה

,  מהמחלקה להוראת המדעי� בטכניו�)חינו� מורי�(י בהוראת המתמטיקה בעלת תואר שליש

1997.  

ש� היא עומדת , פרופסור בבית הספר לחינו� באוניברסיטת תל אביב ,א'אבו אלהיג–פאדיה נאסר

בעבר . מדידה והערכה, בראש החוג לתכנו� לימודי� והוראה ובראש המגמה לשיטות מחקר

�א רכזת מחקר של מבחני ה'אבו אלהיג–נאסר' שימשה פרופGREשער� ה �Educational 

Testing Service) ETS (ניו, בפרינסטו��מחקריה מתמקדי� במתודולוגיה ). ארצות הברית(רזי 'ג

 .ובתֵקפ4ת מבנה,  בהערכת מורי� והוראה ,והערכת הישגי� בזיקה למגדר ולתרבותשל מדידה 

ארצות (יה 'ורג'מדידה וסטטיסטיקה מאוניברסיטת ג, הערכה, בעלת תואר שלישי בשיטות מחקר

  .1997, )הברית

ב "מנחה בתכנית של. תורני טכנולוגי נחלי�המורה למתמטיקה בבית הספר התיכו� , יפעת נחשו�

מכו� דוידסו� לחינו� מטע� , "עמל רמלה"תחומי �בבית הספר הרב)  ר למידה במתמטיקהשיפו(

בעבר עבדה כמהנדסת מערכות מידע  .בשיתו� המחלקה להוראת המדעי� במכו� ויצמ�, מדעי

    . ובבית החולי� תל השומר, באוניברסיטת תל אביב, בתדירא�

בעלת תעודת הוראה במתמטיקה . 1990, )ה וניהולי תעשי–הנדסת מערכות מידע (בוגרת הטכניו� 

למורי� מצטייני� " תכנית קיסריה"ב, ולומדת לתואר שני בהוראת המדעי�, ממכללת שאנ�

  .במכו� ויצמ�

 ,ראש החוג לחינו� מתמטי בפקולטה לחינו� באוניברסיטת חיפה, פרופסור מ� המניי�, אנה ספרד

 Lappan-Phillips-Fitzgerald Professor of(פרופסור להוראת מתמטיקה באוניברסיטת מישיג� 

Mathematics Education ( ופרופסור אורח במכו� לחינו� של אוניברסיטת לונדו�)Visiting 

Professor, Institute of Education, University of London.(    

, בחקר חשיבה בגישה דיסקורסיבית, מחקריה מתמקדי� בהתפתחות חשיבה מתמטית

    .ידהובתאוריות למ

  .1989,  בירושלי�בעלת תואר שלישי בהוראת המתמטיקה מהאוניברסיטה העברית
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 את .במכו� איינשטיי� למתמטיקה באוניברסיטה העברית בירושלי�פרופסור , רז קופרמ�

ומחקריו כיו� עוסקי� , קליפורניה, דוקטורלית עשה באוניברסיטת ברקלי�הבתרההתמחות 

פעיל ג� . מתמטיקה� וביו, סטיל סטוַכמיד4, תאלסטי4, מורכבי�זרימה של נוזלי� , בחישוב מדעי

    .בתחו� החינו� המתמטי

  .1995, יקה מאוניברסיטת תל אביבזבעל תואר שלישי בפי

 בתיכו� ליד עסקה בהוראהמעשרי� שנה למעלה  ).בגמלאות( מורה למתמטיקה, בלה קסלר

והשתתפה באופ� קבוע בתכנית , ילי�ש דוד "בירושלי� ובמכללה לחינו� עהעברית האוניברסיטה 

, שראלי במוסקבהת הספר היביאת ניהלה , תה לגמלאותפרישלאחר  ."שירי� ושיעורי�"הרדיו 

 ,בפרויקט למצטייני� במתמטיקהבהכשרת מורי מתמטיקה לחינו� היסודי ועוסקת היא היו� ו

    .במסגרת בית הספר לחינו� באוניברסיטה העברית בירושלי�

תואר שלישי במתמטיקה שימושית  מאוניברסיטת קישינב ווראה במתמטיקהבעלת תעודת ה

  .1973, המכו� לכלכלה וסטטיסטיקה במוסקבהמ

  

  צוות המורי�

  

שימשה מורה .  שנה מתמטיקה ברמות שונות ובשכבות גיל שונות25� מלמדת זה כ,שריגה דינור

לפי התכנית , כל הרמותהגישה לבגרות ב, ורכזת המקצוע בחטיבת הביניי� ובחטיבה העליונה

בשני� האחרונות היא . תכנית הצבירה ולאחרונה ג� לפי תכנית ההיבחנות החדשה, המאוחדת

היתה ועודנה פעילה מאוד בהדרכת מורי�  .ל" יח5�  ו4ברמות , מלמדת רק בחטיבה העליונה

' ובשנתיי� האחרונות היא עוזרת מחקר של פרופ, במסגרת המחלקה להוראת המדעי� בטכניו�

  .רוזה לייקי� מאוניברסיטת חיפה

בעלת תואר ראשו� במתמטיקה וסטטיסטיקה ותעודת הוראה במתמטיקה מהאוניברסיטה 

  .ותואר שני בהוראת מתמטיקה מאוניברסיטת חיפה, העברית בירושלי�

  

זה תשע שני� היא מלמדת מתמטיקה .  מורה למתמטיקה ומחנכת בתיכו� כפר קרע,אפנא� יחיא

, לפני כ� העבירה חוגי חשיבה מתמטית בחטיבת הביניי� ובחטיבה העליונה. ל" יח4� ו3ברמת 

 .ובמש� כשנתיי� לימדה מתמטיקה בבית ספר יסודי

, בעלת תעודת הוראה במתמטיקה ותואר ראשו� במתמטיקה ומדעי המחשב מאוניברסיטת חיפה

 .ועומדת לקראת סיו� תואר שני בחינו� מתמטי באוניברסיטת חיפה

 

משמש רכז .  מורה למתמטיקה ורכז המקצוע בתיכו� מנור כברי בקיבו+ כברי,דזנסקידודי מי

� לימד כיתות מחונני ו,ל" יח5� ו4, 3מורה לפיזיקה מורחבת ולמתמטיקה ברמת , מתמטיקה

 בחינות י� שלמחברהצוות במש� שנתיי� נמנה ע� . יסודיי� שוני� בצפו� האר+� בבתי ספר על

 שות� לפיתוח תכנית לימודי� ייחודית  היה.במכו� סאלד בירושלי�ל " יח5הבגרות במתמטיקה 

פיתח ולימד את החלק .  מנור כברית הספרמיושמת בביו 5+5המשלבת מתמטיקה ופיזיקה 

    .חיפה,  השתלמויות מורי מדעי� בטכניו�–יקלי בקורס מעבדות ממוחשבות זהפי

 להוראת הטכנולוגיה והמדעי� בעל תואר מהנדס מכונות מהטכניו� ותעודת הוראה מהפקולטה

 .ש� הוא משלי� כיו� תואר שני בהוראת הטכנולוגיה והמדעי�, בטכניו�
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  .ספיר בירוח��מורה למתמטיקה ורכזת המקצוע בתיכו� אורט, רבקה מימו�

 בבית הספר התיכו� ,ל" יח5�4ברמת , מלמדת מתמטיקההיא עשרה השני� האחרונות � בחמש

ועברית , � לימדה מתמטיקה ומחשבי� בבית הספר מיתרי� במיתרולפני כ, ספיר בירוח��אורט

  . כמתכנתת במשרד האוצר בירושלי�אחדות בעבר עבדה שני�  .באולפ� עולי� בבאר שבע

 ותעודת הוראה ,תואר שני בהוראת המדעי�, בעלת תואר ראשו� במתמטיקה ומדעי המחשב

  .במתמטיקה מאוניברסיטת ב� גוריו� בנגב

  

  "?מה צריכי� לדעת העוסקי� בהוראת המתמטיקה"� בנושא מושבידוברי� ב

  

במיוחד , מחקריו המתמטיי� עוסקי� בקומבינטוריקה .פרופסור למתמטיקה בטכניו�, רו� אהרוני

מנחה מורי מתמטיקה בחינו� , אהרוני פעיל בתחו� החינו� המתמטי' פרופ. בתורת השידוכי�

שמוציאה את " ל=קידו� החינו� המתמטי ַלהעמותה הישראלית ל" מייסדי �ונמנה ע, היסודי

מתמטיקה ", על חינו� מתמטי יסודי" חשבו� להורי�"מחבר הספרי� ". מתמטיקה יסודית"ספרי 

על הגדרת המושג " החתול שאיננו ש�"ו,  על הדמיו� ביופי בי� מתמטיקה ושירה" שירה ויופי

  ."פילוסופיה"

  .1979, בעל תואר שלישי במתמטיקה מהטכניו�

 כיה� בעבר כדיק� הפקולטה  .פרופסור במחלקה למתמטיקה במכו� ויצמ� למדע, י ארטשטיי�צב

תחומי  .וכסג� נשיא ליישומי� טכנולוגיי� של מכו� ויצמ� למדע, למתמטיקה ומדעי המחשב

, ודאות�קבלת החלטות בתנאי אי, בקרה ובקרה אופטימלית, מחקריו כוללי� מערכות דינמיות

    .יקה והקשר להוראת המדעי�פילוסופיה של המתמט

  .1974, בעל תואר שלישי במתמטיקה מהאוניברסיטה העברית בירושלי�

פר+ עמדה � ב�' פרופ. בפקולטה לחינו� באוניברסיטת חיפה) אמריטוס(פרופסור , פר'+ מרי� ב�

יסדה את המרכז לחינו� יהודי בישראל ובתפוצות , בראש בית הספר לחינו� באוניברסיטת חיפה

ועמדה בראש כמה ועדות ממלכתיות , כ� כיהנה כנשיאת מכללת תל חי. בראשו במש� עשורועמדה 

הכשרת מורי� , מחקריה מתמקדי� בנושאי� של תכנו� לימודי�. לבדיקת סוגיות חינוכיות

פר+ חברה בוועדה האקדמית של האוניברסיטה הפתוחה ובוועדה �ב�' פרופ. ומדיניות חינו�

    . ה"המקצועית של ראמ

    .1977, ת תואר שלישי מהאוניברסיטה העברית בירושלי�בעל

 2006ובשנת , על מפעל חיי�,  הוענק לה פרס האגודה האמריקנית לחקר החינו�1997בשנת 

  .הוכתרה כלת פרס ישראל לחקר החינו�

מחקרו עוסק בתורת  .פרופסור למתמטיקה באוניברסיטה העברית בירושלי�, שליט+אהוד דה

ינשטיי� יכיושב ראש מכו� א, � כמנהל מרכז לנדאו לאנליזה מתמטיתבעבר כיה. המספרי�

זכה בפרס  .בראו� וברקלי, רדאהרוו, וכפרופסור אורח באוניברסיטאות פרינסטו�, למתמטיקה

    .מתמטיהפעיל בתחו� החינו� הוא ו, מיליק� להצטיינות בהוראה

  .1984, בעל תואר שלישי במתמטיקה מאוניברסיטת פרינסטו�
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מחקריו המתמטיי� עוסקי� . מרצה במחלקה למתמטיקה באוניברסיטת בר איל�, יקטל נוב

ר נוביק משמש כיוע+ אחראי לתואר ראשו� במתמטיקה במסלול "ד .בטופולוגיה בממדי� נמוכי�

    . ומלמד קורס ייחודי למסלול זה, הוראה

  .1996, בעל תואר שלישי במתמטיקה מהאוניברסיטה העברית בירושלי�

אוניברסיטת פרופסור למתמטיקה במחלקה להוראת המדעי� בו, ראש מכללת אורני�, ויאיר קאר

חבר המזכירות כ, אורני�/אוניברסיטת חיפה�דיק� החטיבה האוניברסיטאית בעבר כיה� כ.חיפה

פר+ לבדיקת �עדת ב�ו, חינת לימודי המתמטיקהחבר ועדת כ+ לבכ, משרד החינו�בהפדגוגית 

מחקריו המתמטיי� עוסקי� . פר+�ליישו� החלטות ועדת ב�ועדה והו, כשרת המורי� בישראלה

    . בתחומי� שוני� של הקומבינטוריקה

  .1987, בעל תואר שלישי במתמטיקה מאוניברסיטת תל אביב

2007�2003מרצה בכירה במכללת אורני� וראש החוג למתמטיקה ש� בשני� , עטרה שריקי .

בחוג לחינו� מתמטי ובלימודי , יסודי�פר העלמלמדת במכללה ביחידה להכשרת מורי� לבית הס

בטכניו� " קשר ח�"במסגרת עבודתה במרכז הארצי למתמטיקה . התואר השני בהוראת המדעי�

, ארגנה ימי עיו� למַרכזי מקצוע המתמטיקה, ניהלה תכניות להכשרת מורי� מובילי� למתמטיקה

, גה את המרכז מול משרד החינו�וייצ, מורי� למתמטיקה�פיתחה וכתבה אוגדני� למורי� ולמורי

      .מנהלי מרכזי� פדגוגיי� ורכזי� של מדורי המתמטיקה בה�, רי� למתמטיקה"המפמ

  .1986, חיפה, בעלת תואר שלישי בהוראת הטכנולוגיה והמדעי� מהטכניו�

  


