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אגרת להורים – פעילות "קידומטיקה לנוער" ,תשע"ח

"קידומטיקה" בת !20
להוריהתלמידותוהתלמידיםב"קידומטיקה",שלוםרב .

אנו נכנסים עתה לשליש האחרון של שנת הפעילות תשע"ח . באגרת זו אנו שמחים לשתף אתכם בפעילות
"קידומטיקהלנוער"עדכהוהתכניתלהמשךהשנה. 
השנה" ,קידומטיקה" חוגגת  20שנים של עשייה משמעותית ,חווייתית ופורה.
"קידומטיקה" בכנסת :"קידומטיקה לנוער –  המועדון המתמטי למצוינות ויצירתיות" זכתה להכרה מיוחדת
בכנסת ישראל.אשתקד ,ועדת החינוך של הכנסת הזמינהאתפרופ'מיריעמיתלהציגאת"קידומטיקה" כמודל
ייחודי ומצליח מאד של קידום מצוינות ומימוש פוטנציאל של תלמידות ותלמידם מהנגב .פרופ' עמית ,ליאוניד
גירשקיןושלושהתלמידיםנוספים,ביניהםתלמידהשמשתתפתזוהשנההשביעית (!)ב"קידומטיקה",פרשואת
הפרויקטמהיבטיםשונים.בנוסףלחבריכנסת ,נכחובאולםנציגיםמרשויותמקומיות,המועצהלהשכלהגבוהה,
משרד החינוך ועוד ."קידומטיקה" זכתה לשבחים מקיר אל קיר (ראו נא בקישור
.)http://in.bgu.ac.il/Pages/news/kidumatica-knesset.aspx 
רקע והיקף הפעילות :זוהי  שנת הפעילות ה )!!!(20-של "קידומטיקה" . פתחנו את השנה עם כ 570-תלמידים
מכיתותה'עדי"במאזורהדרום,כולל97ישוביםו 100- בתיספר.רובםהמוחלטשלהתלמידיםהם"ממשיכים",
אשרלוקחיםחלקבפעילותהמועדוןשנהשנייהעדשישית.השאר"מתחילים"אתדרכםב"קידומטיקה".השנה,
מספר המעמדים שנגשו למבדקי ההתאמה הגיע למספר של כ 1,000-תלמידים! וכחמישית מהם בלבד התקבלו.
התקבלוהמצויניםביותר,ובעתידאנומקוויםלתתמענהלתלמידיםנוספים. 

תפיסת העולם של "קידומטיקה" :התלמידות והתלמידים מגיעים ממרקם אנושי מגוון שכולו נכנס תחת דגל
"קידומטיקה"–  הם בעלי רקע שונה ,מסורות שונות ,דתות שונות ,ואנו חרתנו על דגלנו לא לאפשר לפערים
ולהבדלים להאפיל על יכולות מתמטיות .אנו עוזרים להתגבר על קשיי שפה (לעולים חדשים ,לדוברי ערבית),
לקשייםכלכליים(כגוןהנחותוהסעות)וקשייםחברתייםמטופליםבעזרתהחונכיםהמסוריםשלהקבוצות .כל
אלהנותניםהזדמנות אמתית לטיפוח כישרוןהתלמידיםולתתנקודתזינוקמצוינתלעתיד. 

פעילות שוטפת במועדון המתמטי:במהלךהשנה, התלמידיםנחשפיםלתכניםשוניםבתחוםהמתמטיקהבדגשעל
סדנאות לפיתוח חשיבה מתמטית ומדעית וכן משתתפים בימי פעילויות חווייתיים .בתכנית ישנם למעלה
משלושה עשר קורסים ,כמו למשל :קומבניטוריקה ,תורת המשחקים ,לוגיקה ,אלגברה בוליאנית ,אלגוריתמים
ועוד.איננומקיימיםבחינות,אלאפיתחנומודלהערכהבעזרת"רייטינג"לפיונלקחתבחשבוןהשתתפותבשיעור,
פתרוןשאלותובעיות,התמדה,רצינותהלמידהועוד .
המרצותוהמרציםמתאימיםאתהחומרהמתמטילתלמידיםבקבוצותהשונותתוךהקפדהושימתדגשעלהוראה
חווייתית ,משימות אתגר ,פיתוח והעצמה של כל תלמיד ותלמידה. 
לכלקבוצהחונך/ת משלה,שאותםאתםודאימכירים,אשרמלווים ותומכים בקבוצה לאורך כל השנה .פעילות
"קידומטיקה" מתקיימתפעמייםבשבוע,בקמפוסמרקוסובקמפוסביתהיאס,בהיקףשלכארבעשעותאקדמיות
בכלפעם.
פעילויות מיוחדות להמשך השנה:יום פתוחלהוריתלמידיה'-ו'התקייםבתאריךה16/4/2018-ולקחובוחלקכ-
120הורים!טקס סיוםלקבוצתהתלמידיםהבדואיםיתקייםבתאריךה,21/6/2018-לתלמידייוםשניבתאריךה-
25/6/2018ולתלמידייוםחמישיב.28/6/2018-הטקסיתקייםבמהלךיוםהפעילות,ללאהורים.סיורים מדעיים:
תלמידים "מתחילים" (שנה ראשונה ב"קידומטיקה") יצאו לטיול בתאריך ה ,2/7/2018-תלמידים "ממשיכים"
(שנה שניה ואילך) יצאו לטיול בתאריך ה 26/6/2018-(הודעה תימסר אליכם בנפרד) .תחרויות :תלמידנו  לקחו
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וייקחוחלקבתחרויותמתמטיות ברחביהארץ ,כמו נבחרתישראלהמתמטיתלנוערומגיעים להישגיםמעולים.
יום חשיפה למדע:יתקייםבתאריךה.24/5/2018-במהלכוהתלמידיםייהנוויחשפולהרצאותאורחשלמרצים
מעוליםבתחומם,בנושאיהטכנולוגיה,המדעיםוהחברה,כגוןבתחומיהמשפטים,הכלכלה,הרפואהפסיכולוגיה
ועוד.מתוכננת קייטנת קיץ בממשק רובוטיקהופתרוןבעיותלאשגרתיות(הפתיחהמותניתבמספרהנרשמים). 

בראש הפירמידה" :קידומטיקה" הפך למותג למצוינות .מעבר לכך שבוגרינו מגיעים להישגים מצוינים בבית
הספר,רביםמהםמגיעיםליחידותהעיליתבצה"ל,כמוכןרובםמאיישיםאתשורתהמצטייניםבאוניברסיטה.
יתרהמכך,אנומהווים"חממה"לתכניותמצוינותארציותולאומיות,שםתלמידנומהוויםקבוצהבולטת .איננו
נחיםעלזריהדפנהוידנונטויהלהמשךההצלחות .

צרו קשר
אנחנותמידכאןלשמוערעיונות,המלצות,הערותוהארות,מתוךשאיפהלהשתפרולהתקדם,אתםמוזמניםליצור
עמנוקשרבכלעת .

בברכת איחולי הצלחה והמשך פעילות פורה ומוצלחת
פרופ'מיריעמית,ראשת"קידומטיקה" ,
לאונידגירשקין-רכזאקדמי ,
מירבווינברג-רכזתלוגיסטית 
וכלצוות""קידומטיקה"לנוער" 



העתקים :
פרופ'רבקהכרמי-נשיאתהאוניברסיטה 
פרופ'צביהכהן-רקטורהאוניברסיטה 
ראשירשויותומנהליאגפיחינוך 
מנהליבתיהספרשבפרויקט 

קידומטיקה לנוער ,אוניברסיטת בן-גוריון שבנגב ,ת.ד  ,653באר שבע | kidumatica@bgu.ac.il 84105
טל ,08-6428408 :פקס ,08-6428402 :כתובת אינטרנטhttp://web2.bgu.ac.il/kidumatica :

