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לא כל בני הנוער היו בוחרים לבלות את חופשת הקיץ שלהם במחנה
למתמטיקה .ובכל זאת ,התקבצו כאן  25חבר'ה מכל הארץ למטרה זו.
במחנה נחשפנו לתחום במתמטיקה שלרוב לא נלמד במסגרת בית הספר,
ולרבים מאיתנו זה היה נושא חדש לחלוטין .למדנו לפתוח קצת את
הראש לדרכים חדשות ולחשיבה מקורית וכולנו יוצאים מכאן עם מטען
חדש של ידע ,וגם עם הידיעה של עוד כמה יש לנו ללמוד.
לא תמיד הכל הלך חלק .הזהרתם אותנו מראש ,שלפעמים נחווה תסכול
ואכזבה ,מסתבר שגם המבוגרים צודקים מפעם לפעם .גילינו שיש יחס
ישיר בין רמת התסכול שבדרך לפתרון לבין רמת הסיפוק שבסופו .בסופו
של דבר ,ההצלחה תמיד שווה את המאמץ.
לא רבים בגילנו יודעים להעריך את חשיבותה של המתמטיקה .גם אם
נעסוק בתחומים אחרים של המדע ,כמו פיסיקה ,כימיה מדעי המחשב
ואפילו אסטרונומיה ,תהווה המתמטיקה בסיס חשוב בכל אחד מן
המקצועות הללו .ומכאן חשיבותה הכפולה :היותה מדע בפני עצמו וגם
כלי עבודה ראשון במעלה במדעים ניסויים ותאורטיים.
מאחר וזוהי בכל זאת חופשת הקיץ ,קבלנו גם זמן לבילויים .הלכנו
לבריכה ,ראינו סרטים ,דברנו ,שחקנו קלפים שח ,ופתרנו קוביות
הונגריות...בקיצור ,לא חסרה לנו תעסוקה באף רגע.
כל הדברים המדהימים שקרו כאן בשבועיים האחרונים לא היו מתממשים
ללא עבודתם של כמה אנשים חשובים.
 קודם כל ,לד"ר יוסי כהן :תודה רבה על השעות הארוכות של
ההשקעה .אנחנו מאד מעריכים אותך על כך.
 לפרופ' משה ברוך ולפרופ' יעקב סון .בעיקר פגשנו אתכם
בהרצאות ובארוחות ערב עם הפיצה .הייתם נפלאים ,תודה רבה.
 רצינו להודות גם לטלי הון ,המזכירה שלוותה אותנו מטעם
הפקולטה למתמטיקה ,והייתה איתנו בכל רגע שהיה צורך;
 לשתי המדריכות החברתיות ענת קרמון ואביגיל סון ,המדהימות –
תודה ענקית על הפעילויות המגניבות ,על ההבנה והעזרה;
 למדריכים של הקבוצות ,מיכל דביר ,דניאל רבייב ,איתמר זייד ,ניר
בן-דוד ,אורי וייס ושאול טייב .תודה על העזרה ועל הסבלנות.
צריך הרבה ממנה בשביל לעבוד איתנו.
 וגם לעצמנו ,כי בכל זאת אם אנחנו לא היינו פה ,שום דבר לא
היה פה.
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