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 לגביעמוקה ה תנודאג .מרצים באוניברסיטאות שונות בארץה, מתמטיקאים מקצועייםהם מחברי מכתב זה 

אותנו  תאלצמ ,תכנית הלימודים החדשה לחטיבת הבינייםבי ובמיוחד לג, מתמטיקה בארץה הוראתמצב 

 .באמצעות מכתב זה ,המתרחשלנסות ולהשפיע על 

 

תים ילע אך למאמצים אלה. משרד החינוך עושה מאמצים רבים כדי לשפר ולעדכן את תכניות הלימודים

החינוך לא ידי משרד -שאושרה על תכנית הלימודים החדשהכך קרה עם , לדאבוננו. תשלילי השפעה

 :בכתובת ,פרטיה אפשר למצוא באתר הרשמי של משרד החינוך אשר את, מזמן
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אחת היא לתת כלים בסיסיים מטרה  .ת לימודי המתמטיקה בבית הספרומטר יש להבין מהן, ראשית

כדאי להבין מה היא  היום .עודף חשבלדעת ל דיפעם היה ייתכן ש .מודרניתהבחברה  אזרחהנחוצים ל

 ייכולים להסיק סטטיסטיקאים על סמך סקר להבין מה יכולים ומה לא ,למשל, גםרצוי . ריבית דריבית

שואפים  חנוואם אנ –מתמטיקה רחב בהרבה יותר זדקקו לידע בוגרי בית הספר ימחלק מסוים  .דעת קהל

 .בעלי ידע כזהבוגרים האחוז יש להגדיל את , טק בארץ-לפיתוח ההי

 

שכן , ים בבית הספרהמקצועות הנלמד מתמטיקה שונה מרובמקצוע ה .חינוכית-יתמטרה אחרת היא כלל

, בתכנית הלימודים אין עוד מקצוע כזה. אלא על הסקה מסודרת ומדעית, על שינון עובדותאינו  ובדגש ה

של  חשיבההעיצוב גורם חשוב ב ומתמטיקה בבית ספר יישארהלימודי שוחשוב מאוד , פרט לפיזיקה

 .תלמידינו

 

נתמקד , כדי להסביר זאת .שערורייתיאופן גרועה בת הביניים לחטיבתכנית הלימודים החדשה , לצערנו

. ספרה יתבהמתמטיקה ב לנושא זה מעמד מיוחד בלימודי  .גיאומטריההסיומות קא –בנושא אחד בלבד 

ורבים מבין המתמטיקאים המקצועיים חושבים כי יש לכלול אותו לתכנית  ,נושא זה מופשט מאוד

הצורה עיקר הבעיה היא אך . יחידות לימוד 4או   5-תכנית לבהלימודים רק בחטיבה העליונה ורק 

גיאומטריה לא מלמדות תלמידים הסיומות קאנציין כי . הרשלנית בה נגשו לנושא מחברי התכנית

מתמטיקה אמור ללמד ילדים מה היא החלק זה של לימודי . יום-םיוהמיומנויות בסיסיות הנחוצות בחיי 

 .חייב שבעתיים להיות מדוקדק ומסודר יםתכנית הלימודחלק זה של  .ותהוכחה ואיך לנמק טענ

  

 בכדי לעשות את מערכת. סיומות שמחברי התכנית מציעים היא נטולת משמעותקמערכת הא ,ברם

סיומת מלבן קהוחלפה לא סקלידסיומת הקווים המקבילים של אוקא, ידידותית לתלמידסיומות יותר קהא

לא , יתר על כן. אינו מובן סיומה זוקחי של אניסוחה הנוכ. סיומת ההעתקותקהוכנסה א, כמו כן. חדשה

המחברים לא מציגים שום סימוכין מהספרות המתמטית  .תוכןאקסיומה זו ברור כיצד ניתן לצקת ל

 . סיומות הזאתקלמערכת הא

 

אחרי שאותה הוכחה כבר , סיומות בהוכחת משפט פיתגורסקשימוש באה ים אתמיגמדמחברי התכנית 

הוכחה זו מבוססת על גזירת ריבוע לחלקים ואיסופם בצורה . תכניתשל ה" מטיסיוקא-טרום"ניתנה בחלק 
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 .השטחשימוש במושג העקב  ,אלו תסיומוקמאבלתי אפשרית להסקה , יהיפלמרות , זוהוכחה . חדשה

 .הוכחו כראוי שלאאך נאלצים להוסיף לה מספר משפטי עזר , בעצם חוזרים על אותה הוכחה המחברים

 

גיאומטריה בצורה כזאת לתכנית הלימודים הסיומות קהכנסת א. ות קטנה שניתן לתקןלא מדובר כאן בטע

מקצוע שיש  מתמטיקה היאהיסיקו כי גם הם  –לתלמידים הטובים ביותר אף נזק עצום  גורמתהחדשה 

 .ולשכוח ,בחינהאת הלעבור , לשנן

 

 את אישור ולבטל בוור משרד החינוך חייב לחז, על מנת להבטיח את עתיד ההשכלה המתמטית בישראל

 . תכנית הלימודים לחטיבות הביניים

 

לבטל את השינוי המתוכנן , ועד שזה ייעשה, שפויה יותריש להחליף את התכנית שאושרה בתכנית 

תכנית הלימודים לחטיבות הביניים לא צריכה לפרט את דרך , ככלל. ולהשתמש בתכנית שהיתה עד כה

 רובחוכלו לי הלימוד יספרי מחבר   .לדעת גר חטיבת הביניים חייבבוש התכניםאת הצגת החומר אלא רק 

 . ארגן את החומרבעצמם באיזו דרך ל
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