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פרופ' )אמריטוס( נצה מובשוביץ-הדר
במדע  לחינוך  הפקולטה  כדיקנית  כיהנה 
הלאומי  המוזאון  את  ניהלה  בטכניון,  וטכנולוגיה 
לישראל  הביאה  בחיפה,  וחלל  טכנולוגיה  למדע, 
את "תוכנית קולומביה", והנהיגה צוותי כתיבה של 
תוכניות לימודים חדשניות במתמטיקה, בהן סדרת 
שעליהם  פשוט"  "חשבון  הדרמטיים  המשדרים 

הטלוויזיה החינוכית זכתה בפרסים בין-לאומיים.

רבים  מאמרים  פרסמה  מובשוביץ-הדר  פרופ' 
ושני ספרים, והעמידה דור של מורים למתמטיקה 
את  לקרב  בשאיפה  החדורים  מחקר  ותלמידי 

המתמטיקה אל ליבו של הנוער.

היא הקימה בשנת 1987 את "קשר חם" – מרכז 
המתמטי  החינוך  וריענון  שיפור  לקידום  מו"פ 
האחרונות  בשנים  מאז.  בראשו  ועומדת  בישראל 
ושילובם  חדשות  הבזקי  לפיתוח  מתמסרת  היא 
ולהקמת  העליונה  בחטיבה  המתמטיקה  בהוראת 

אתר "רמזור למורה".

נצה מובשוביץ-הדר

מדור חדשות מתמטיות

של  לקריאה  המלצות  הפעם  מכיל  זה  בגיליון  החדשות  מדור 
זהו  הרחב.  לציבור  המתמטיקה  בהנגשת  העוסקים  ספרים 
 Przemek( צ'וצ'קי  פשמק  מאת  כתבה  של  לעברית  תרגום 
המקוון  בעיתון   2021 ביוני  ב-7  שהתפרסמה   )Chojecki
https://medium.com/data- )המקור:   MEDIUM
science-rush/math-books-you-should-read-in-

 )2021-2e878331be04

הבה נלמד איך המתמטיקה משפיעה על כל 
היבט של חיינו 1

פשמק צ'וצ'קי
פריצות  כל  מאחורי  עומדת  המתמטיקה 
שאפשר  הסיבה  זאת  האחרונות.  הדרך 
לדחוף את הטכנולוגיה קדימה מדי שנה. 
שאולי  אף  במתמטיקה  משתמשים  אנו 

בסיסית  הבנה  להבין  צריכים  כולם  לכן  לכך.  מודעים  איננו 
כיצד מתמטיקה באמת נכנסת לתמונה בעולם המודרני. רשימת 
הספרים להלן תאפשר לך להבין את זה מבלי להיכנס לפרטים 

טכניים והוכחות מסובכות.

ספרי מתמטיקה שמומלץ לקרוא בשנת 2021.
להבין  לך  לעזור  שיכולים  בספרים  הרשימה  את  נפתח 
סטטיסטיקה – המיומנות המכריעה להבנת העולם. בסופו של 
דבר אנו זקוקים לסטטיסטיקה כדי להבין נתונים, ובמיוחד את 

אלה מהם שמספרים לנו על העולם שאנו חיים בו.
 

בתכתובת  בכתב  לי  שניתנה  המחבר  ברשות  העת  בכתב  ומפורסם  לעברית  תורגם   .1
15.9.2021. תודתי למחבר שנתן את אישורו לתרגם את  מיום  אלקטרונית במסנג'ר 

כתבתו לעברית ולפרסם כאן. 
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 The black swan: The impact of the highly
improbable

הברבור  ב"אירועי  עוסק  זה  ספר 
את  מעצבים  הם  ואיך  השחור" 
אירוע  הוא  שחור  ברבור  עולמנו. 
שלושה  עם  ביותר  סביר  בלתי 
מאפיינים עיקריים: הוא בלתי צפוי; 
יש לו השפעה מסיבית; ואחרי זה אנו 
להיראות  לו  שגורם  הסבר  רוקחים 
ממה  יותר  וצפוי  פחות  אקראי 
גוגל  של  המדהימה  ההצלחה  שהיה. 
ב-11  היה  כך  שחור;  ברבור  הייתה 
בספטמבר. בשביל נסים ניקולס טאלב 

עומדים  שחורים  ברבורים   ,)Nassim Nicholas Taleb(
בבסיס של כמעט כל מה שקשור לעולמנו, החל מעליית הדתות 

וכלה באירועים בחיינו האישיים.

 Infinite powers: How calculus reveals the
secrets of the universe

דיפרנציאלי  חשבון  על  ספר  זהו 
לא  חדו"א  ללא  )חדו"א(.  ואינטגרלי 
היו לנו טלפונים סלולריים, טלוויזיה, 
היינו  לא  אולטרה-סאונד.  או   GPS
מפענחים DNA, לא היינו מגלים את 
נפטון ולא מכניסים 5,000 שירים לכיס.

והמדהימה של  היצירתית  ההיסטוריה 
 )Steven Strogatz( סטיבן סטרוגאץ
מראה כי חדו"א לא עוסק במורכבות, 

אלא מדובר בפשטות. הוא רותם מספר לא אמיתי – אינסוף 
לקלות  אותן  לפרק  האמיתי,  בעולם  בעיות  עם  להתמודד   –
יותר ואז להרכיב מחדש את התשובות לפתרונות שנראים כמו 

קסמים.

הספר "עוצמות אינסופיות" מספר כיצד חדו"א עורר והלהיב 
את ממציאיו, החל מהנצנוצים הראשונים שלו ביוון העתיקה 
שנחזתה  )תופעה  הכבידה  גלי  גילוי  לידי  ממש  אותנו  והביא 
באמצעות חדו"א(. סטרוגאץ חושף כיצד צורה זו של מתמטיקה 
נענתה לאתגרים של כל דור: כיצד לקבוע את שטח המעגל עם 
חול ומקל בלבד; כיצד להסביר מדוע מאדים הולך "אחורה" 
לפעמים; איך מייצרים חשמל עם מגנטים; כיצד להבטיח שטיל 

ששולחים לירח לא מחטיא; כיצד להצליח במאבק באיידס.

Humble Pi: When math goes wrong in the real world
שבה  הדרך  על  הוא  הזה  הספר 
בכל  חיינו  על  משפיעה  מתמטיקה 
רמה: החל מהקוד המפעיל אתר וכלה 
גורדי  תכנון  המאפשרות  במשוואות 
המתמטיקה  לרוב  וגשרים.  שחקים 
עד  הקלעים  מאחורי  בשקט  עובדת 
שקורות  מתמטיות  לטעויות  שלפתע 

יש תוצאות הרות משמעות.

The art of statistics: How to learn from data

חשיבות  את  מסביר  זה  ספר 
שלנו  היום-יום  בחיי  הסטטיסטיקה 

עם דוגמאות נהדרות:
כדור 	  פני  על  יש  עצים  כמה 

הארץ?
העמוסים 	  בתי-החולים  האם 

יותר הם בעלי שיעורי הישרדות 
גבוהים יותר?

אוזניים 	  זקנים  לגברים  מדוע 
גדולות?

 ,)David Spiegelhalter( דייוויד שפיגלהלטר  מחבר הספר, 
מנחה את הקורא באמצעות העקרונות החיוניים הדרושים לנו 
כדי להפיק ידע מנתונים. הוא מסתמך על בעיות מהעולם האמיתי 
על מנת להציג מושגים, ובאמצעותן הוא מראה לנו כיצד נתונים 
סטטיסטיים יכולים לעזור לנו לקבוע מיהו הנוסע הכי בר-המזל 
בספינה טיטאניק, האם הרוצח הסדרתי הרולד שיפמן היה יכול 

להיתפס לפני כן, ואם בדיקת סרטן השחלות מועילה.

 Weapons of math destruction: How big data
 increases  inequality

זהו ספר העוסק באלגוריתמים וכיצד 
הם משפיעים על חיינו:

לאיזה בית ספר נבחר ללכת?	 

האם נקבל הלוואה לרכב?	 

בשביל 	  משלמים  אנו  כמה 
ביטוח בריאות?

אלה  החלטות  מקבלים  אדם  בני  לא 
מודלים  אלא  קרובות,  לעיתים 

יותר:  רבה  בהגינות  להתבטא  צריך  זה  בתאוריה  מתמטיים. 
כולם נשפטים על פי אותם כללים, וההטיה מתבטלת. אך כפי 
הוא  ההפך  זה,  בספר  מגלה   )Cathy O'neil( אוניל  שקת'י 
מוסדרים  לא  אטומים,  הם  כיום  המשמשים  המודלים  הנכון. 
ביותר  המדאיג  טועים.  כשהם  גם  עליהם  לערער  אפשר  ואי 
יכול  אינו  עני  סטודנט  אם  האפליה:  את  מחזקים  שהם  הוא 
לקבל הלוואה מכיוון שמודל ההלוואות מוצא אותו מסוכן מדי 
)לפי המיקוד של כתובתו(, הוא מנוע מלקבל את החינוך העשוי 
להוציא אותו מעוני, ונוצרת ספירלה מרושעת. מודלים ממליצים 
על בר-המזל ומענישים את הנכשלים ויוצרים "קוקטייל רעיל 

לדמוקרטיה". ברוך הבא לצד האפל של הביג דאטה.
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קל להתעלם ממתמטיקה עד שנקודה עשרונית שממוקמת לא 
במקום הנכון מעלה את שוק המניות, שגיאת המרה ביחידות 
גורמת למטוס להתרסק, או שמישהו מחלק באפס ועוצר ספינת 

קרב בלב האוקיינוס.

החמצות  כמעט  מתמטיות,  תקלות  ומסביר  חוקר  פרקר  מאט 
לנתונים  האינטרנט,  לרשת  הקשורים  מתמטיים  ותעתועים 
ועוד. הוא  גדולים, לבחירות, לשלטי רחוב, להגרלות, ולעוד 
לפנינו  מציבה  מתמטיקה  שבהן  המוזרות  הדרכים  את  חושף 
מלכודות, ומבהיר איך זה חושף את מקומה המהותי בעולמנו. 

מזמן לא היה מהנה כל כך לטעות.

 Do dice play god? The mathematics of
uncertainty

הוודאות  אי  ודאות.  זהו ספר על חוסר 
האוויר,  מזג  מקום:  בכל  נמצאת 
 – נולד  ילד שטרם  של  המין  הכלכלה, 
גדלים שאנחנו חושבים שאנחנו  אפילו 
של  או  אוכלוסיות  של  כמו  מכירים 
לגרום  יכולים  הלכת,  כוכבי  תנועת 

לטעויות. 

 ,)Ian Stewart( סטיוארט  איאן 
ההיסטוריה  את  בוחן  הספר,  מחבר 

להימורים,  נוגע  שזה  ככל  הוודאות.  חוסר  של  והמתמטיקה 
הסתברות, סטטיסטיקה, תחזיות פיננסיות ומזג אוויר, מפקדי 
אוכלוסין, מחקרים רפואיים, כאוס, פיזיקה קוונטית ואקלים, 
הוא מבהיר דבר אחד: הסתברות סבירה היא הוודאות היחידה.

The princeton companion to mathematics

זהו המדריך האולטימטיבי למתמטיקה 
טימותי  שערך  זה  ספר  מודרנית. 
חתן   ,)Timothy Gowers( גאוורס 
מאתיים  כמעט  מציג  פילדס,  מדליית 
ערכים שכתבו המתמטיקאים החשובים 

בעולם. מוצגים בו:
כלים מתמטיים בסיסיים ואוצר 	 

מילים;
מסלולי התפתחות המתמטיקה 	 

המודרנית;
הסברים של מונחים ומושגים חיוניים;	 
רעיונות ליבה בתחומים עיקריים במתמטיקה;	 
הישגיהם של רבים מהמתמטיקאים המפורסמים;	 
ההשפעה של מתמטיקה על תחומים אחרים כמו 	 

ביולוגיה, מימון ומוסיקה.

יוכל לחפש כל  כל אחד צריך שיהיה לו על המדף ספר שבו 
מושג מתמטי שעולה בעבודתו או בחייו.

סטטיסטיקה  מתמטיקה,  כיצד  להבין  לך  תאפשר  זו  רשימה 
הזה  הידע  בו.  חיים  שאנו  העולם  את  מעצבים  ואלגוריתמים 
אני  יותר.  בטוח  ולהיות  יותר  רבה  ביעילות  לפעול  מאפשר 

מקווה שתיהנו לקרוא אותם!

הקשורים  ספרים  על  המלצות  עוד  לקבל  רצון  לך  יש  אם 
למתמטיקה לשנת 2022, המחבר ממליץ על:

	 Artificial Intelligence Books
• Technological Books

ברשימות  או  זו  ברשימה  אחרים  ספרים  לכלול  ברצונך  אם 
אחרות של המחבר, הוא פתוח לשיתופי פעולה ומזמין אותך 

ליצור איתו קשר בלינקדאין 

/https://www.linkedin.com/in/przchojecki

וגם להצטרף לרשימת התפוצה ולקבל עלון בנושא טכנולוגיות, 
מדעי נתונים וחדשות AI בקישור זה: 

https://creative-producer-9423.ck.page/c3b56f080
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קרני שיר

יחסי הגומלין בין דוגמאות מתמטיות, הגדרות 
והוכחות: ריאיון עם פרופסור אורית זסלבסקי

פרופ' אורית זסלבסקי היא ראש 
מתמטי  לחינוך  התוכנית 
 NYU – באוניברסיטת ניו יורק
 )New York University(
משנת 2009. לפני כן במשך 22 
שנה הייתה חברת סגל בפקולטה 
וטכנולוגיה  למדע  לחינוך 
טכנולוגי  מכון   – בטכניון 
לישראל, עד שפרשה לגמלאות. 

ודאות  אי  מצבי  ביצירת  עוסקים  אורית  של  ממחקריה  רבים 
וספק ככלי לחקירה ולקידום ההבנה המתמטית של תלמידים, 
פרחי הוראה ומורים, וביחסי הגומלין בין דוגמאות מתמטיות, 

הגדרות והוכחות. 
 הציגה נקודות מעניינות מתוך נושאים אלה בהרצאת המליאה 
שנתנה בכנס השנתי של הקבוצה הבין-לאומית לפסיכולוגיה 
של החינוך המתמטי )PME( בשנת 2014, כנס שארגנה לפני 
שהתקיים  בעת  שלו  התוכנית  ועדת  יו"ר  והייתה  שנים   15
שלדוגמאות  מהתפיסה  מּונעת  אורית  של  עבודתה  בטכניון. 
היא  מתמטית.  הבנה  של  והעמקה  בביסוס  מכריע  תפקיד  יש 
לפיתוח  האחרונים  העשורים  בשני  פעילה  שותפה  הייתה 
של  ובהוראה  בלמידה  דוגמאות  של  בתפקידן  העוסק  התחום 
מתמטיקה. היא יזמה והשתתפה בארגון של שתי סדנאות בין-
לאומיות שהוזמנו אליהן חוקרים בעלי עניין בתחום – האחת 

באוקספורד )אנגלייה( והשנייה בסיינה )איטליה(. 
מחקריה של אורית על דוגמאות עוסקים במגוון של היבטים, 
מושגים  בבניית  דוגמאות  ואי  דוגמאות  של  מקומן  בהם 
והגדרות מתמטיים; תהליך הּבִנייה של דוגמאות ככלי לחידוד 
דיאגנוסטי  וככלי  אחד,  מצד  הלומד  של  המתמטית  ההבנה 
של  השימוש  אחר;  מצד  הלומד,  של  ההבנה  על  אור  השופך 
הבחנה  במהלך  המתמטיקה,  בשיעורי  בדוגמאות  מורים 
של  תפקידן  ספונטניות;  לדוגמאות  מתוכננות  דוגמאות  בין 

ד"ר קרני שיר
האקדמית  המכללה   – שאנן  במכללת  מרצה 

הדתית לחינוך, קריית שמואל, חיפה.

הפקולטה   - ״הבזקים״  בפרויקט  חוקרת 
למתמטיקה, הטכניון, חיפה.
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ז'–ט' לפי תוכנית הלימודים  ספרי לימוד במתמטיקה לכיתות 
החדשה )"אפשר גם אחרת"(, וספר דידקטי למורים למתמטיקה 

בתיכון )"ללמוד וללמד אנליזה"(. 

תפיסת העולם שמנחה את אורית בעבודתה עם מורים ופרחי 
הוראה היא שללמוד וללמד מתמטיקה שזורים זה בזה, ושצריך 
יחוו  שבאמצעותם  למורים  אותנטיים  למידה  מצבי  ליצור 
תהליכים דומים לאלה שמצופה מהם ליצור עבור תלמידיהם. 
היא שמה דגש על פיתוח מושכל של משימות ייחודיות, ובפרט 
דקויות מתמטיות  לבחון מחדש  הצורך  את  כאלה שמעוררות 
צמחו  ממחקריה  רבים  להן.  מודעים  לא  קרובות  שלעיתים 

מתוך עבודת ההוראה שלה. 

שנות ילדותה של אורית
אורית נולדה בנר השמיני של חנוכה בקיבוץ חולתה שבצפון. 
ההורים שלה התלבטו איך לקרוא לה וחיפשו שם שקשור לחג. 
אחרי מחשבה ובעצתו של ידיד המשפחה, פטר מירום )הצלם 
הידוע שהלך לעולמו לא מזמן(, הם החליטו לקרוא לה אורית, 

שם שאולי נפוץ מאוד היום אך לא היה מוכר באותה עת. 

בשנתיים הראשונות לחייה גדלה אורית בבית הילדים בקיבוץ. 
בכל שעות  זה  לצד  זה  ובילו  חולקו שם לשישיות,  הפעוטות 
היממה )כמובן בנוסף על הלינה המשותפת(. השנים היו השנים 
 הראשונות להקמת המדינה, והתנאים בקיבוץ היו ספרטניים מאוד. 
למשל כאשר סבתה מניו-יורק הגיעה לביקור בארץ, היא נאלצה 
לחלוק מיטה זוגית עם הוריה של אורית. כאשר אורית הייתה 
בת שנתיים עזבה משפחתה את הקיבוץ ועברה לגור בירושלים, 
הרבים שם,  ואוסף החברים  בקיבוץ  התכופים  הביקורים   אך 

הובילו לכך שעד היום היא רואה במקום את 'נוף ילדותה'. 

בסמוך   ,17 בגיל  לארץ  ועלה  בווינה  נולד  אורית  של  אביה 
לפלישת גרמניה לאוסטריה, והצטרף כחבר לקיבוץ חולתה. אימה 
עלתה מארה״ב לארץ כעבור עשר שנים, בעקבותיו. אביה שהיה 
מוזיקלי מאוד, ביקש לצאת ללמוד בקורס למנצחי מקהלות, אך 
לא קיבל אישור לכך מהקיבוץ, דבר שהביא לידי עזיבתם. לאחר 
בגרות  תעודת  להשלים  החליט  לירושלים,  המשפחה  מעבר 

וללמוד משפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.

רקע מקצועי
באוניברסיטה העברית.  היא  גם  אורית  למדה  לאביה,  בדומה 
אך  משפטים,  ללימודי  מתמטיקה  לימודי  בין  התלבטה  היא 
מכיוון שאביה היה משפטן החליטה לסלול דרך משלה ובחרה 
במסגרת  וסטטיסטיקה.  במתמטיקה  ראשון  לתואר  בלימודים 
לימודי התואר למדה בין השאר אלגברה לינארית אצל פרופ' 
בבית  למורים  מתמטית  בהשתלמות  ולימדה  משלר  מיכאל 

של  והפרכה  הוכחה  בתהליכי  נגדיות(  )ודוגמאות  דוגמאות 
גנריות  דוגמאות  של  הפוטנציאל  לרבות  מתמטיות,  טענות 
יזמה  לאחרונה  בהוכחה.  המרכזיים  הרעיונות  של  בהנגשה 
ידי  על  וערכה עם שותפיה לפרויקט מחקר רב-שנתי שמומן 
ה-The National Science Foundation( NSF(, מהדורה 
 Journal of Mathematical(  JMB מיוחדת של כתב העת
Behavior( בנושא "תפקידן של דוגמאות בלימוד והבנה של 

הוכחות" הנשען על ממצאי המחקר הנ״ל.

מחקריה המוקדמים של אורית התמקדו בהכשרה ובהתפתחות 
בחקר  חלוצה  הייתה  היא  למתמטיקה.  מורים  של  מקצועית 
מבט  מנקודת  למתמטיקה,  מורי-מורים  של  התפתחותם 

תאורטית ומעשית.

משותפת  עריכה  השאר  בין  כוללת  זה  לתחום  תרומתה 
 Constructing שכותרתו  ספרינגר  בהוצאת  ספר  של 
 knowledge for teaching secondary mathematics:
 Tasks to enhance prospective and practicing
מיוחדת מהדורה  ועריכת   ,teacher learning 
 JMTE העת  כתב  של  גיליונות(  שלושה  של  )בהיקף 
)Journal of Mathematics Teacher Education(
 The Role and Nature of Mathematics  - וכותרתו 
.Related Tasks for Teacher Education 

אורית ניהלה פרויקטים רחבי 
יריעה בתחום החינוך המתמטי 
בהם:  הבולטים  בארץ, 
החינוך  קידום   –  98 "מחר 
באצבע  העל-יסודי  המתמטי 
שהושפע  פרויקט   – הגליל" 
מהרפורמות בחינוך המתמטי 
בעקבות  שצמחו  בעולם 
לחינוך  הסטנדרטים  פרסום 
NCTM-ה של   מתמטי 

 .)National Council of Teachers of Mathematics(
בתוכנית  שהשתתפו  הספר  בבתי  שקודמה  היוזמות  אחת 
יריד  ועריכת  ספרית  בית  מתמטית״  ״מעבדה  הקמת  הייתה 
מתמטיים  פרויקטים  הציגו  תלמידים  שבו  שנתי  מתמטי 
היה  בראשו  עמדה  שאורית  נוסף  פרויקט  עליהם.  שעבדו 
"מיצוי ומצוינות במתמטיקה – טיפוח מצוינות בקרב תלמידי 
חטיבת הביניים", פרויקט חלוץ מטעם משרד החינוך שנועד 
ולהעשיר  להעמיק  ויכולת  עניין  בעלי  לתלמידים  מענה  לתת 
הלימודים.  לתוכנית  מעבר  במתמטיקה  ידיעותיהם   את 

ספר,  בתי  של  יחסית  קטן  במספר  לפעול  החל  הפרויקט 
וכעבור שנים מספר הלך והתרחב עד שלבסוף משרד החינוך 
קיבל החלטה שחייבה את כל חטיבות הביניים בארץ להציע 
במתמטיקה  מצוינות  לטיפוח  תוכנית  מוכשרים  לתלמידים 

והלימודים יהיו בזמן שעות ההוראה התקניות.
מסין  משלחת  בקרב  עניין  עורר  מצוינות  לטיפוח  הפרויקט 
לשאנטאו  אורית  הוזמנה  הביקור  ולאחר  בטכניון,  שביקרה 
)סין( להציג את הפרויקט לאנשי חינוך בכירים ומורים מנוסים 

למתמטיקה ולהכיר את מערכת החינוך שלהם. 

אורית גם זכתה במכרז של משרד החינוך לפיתוח סדרה של 

 המזח של קיבוץ חולתה // צילום: ארכיון קיבוץ חולתה
באדיבות המועצה לשימור אתרי מורשת
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הספר היסודי )א'–ח'( לפי ״תוכנית משלר״ כדי להכין אותם 
למעבר לחטיבת הביניים )ז'–ט'(. 

קורסים  מספר  אורית  למדה  הראשון  התואר  סיום  לקראת 
בסיור  השתתפה  לימודיה  בעת  במתמטיקה.  הוראה  לתעודת 
הספר  מבית  התרשמה  בחיפה,  ג'  עירוני  הספר  בבית  לימודי 
ומזאב רוזנפלד, המנהל שעמד בראשו, ופנתה בבקשה ללמד 
מרכזת  שהייתה  מובשוביץ-הדר  נצה  פרופ'  הספר.  בבית 
לקבל  המליצה  הספר,  בבית  זמן  באותו  המתמטיקה  לימודי 
אותה לעבודה. בשנה שאורית עבדה בבית הספר, נצה יצאה 
המנחה  תהיה  נצה  )לימים  בברקלי  שלה  הדוקטורט  ללימודי 
של אורית בלימודי הדוקטורט שלה(. מורה נוספת שהתחילה 
ללמד מתמטיקה בבית הספר בדיוק באותה השנה שבה אורית 
מיכל  פרופ'  )כיום  ירושלמי  מיכל  הייתה  ללמד  התחילה 
ירושלמי(. זכורה לאורית גם תלמידה צעירה ומוכשרת ששמה 
מתמטיקה  אצלה  שלמדה  שריקי(  עטרה  פרופ'  )כיום  עטרה 

במסגרת תוכנית קולומביה. 

וסטטיסטיקה  במתמטיקה  הראשון  התואר  סיום  עם 
באוניברסיטה העברית בירושלים, עברה אורית לחיפה ולצד 
עבודתה כמורה למתמטיקה בעירוני ג', למדה בטכניון לתואר 
לקבלת  הנדרשים  הקורסים  את  והשלימה  במתמטיקה,  שני 
שהיה  אביטל  שמואל  פרופ'  אצל  למדה  היא  הוראה.  תעודת 
חבר סגל במחלקה להוראת המדעים בטכניון, והוא שכנע אותה 
לעבור מתואר שני במתמטיקה לתואר שני בחינוך מתמטי. כך 
היא החלה את לימודי התואר בהנחיית פרופ' שמואל אביטל, 
יצא לשבתון, המשיכה את הלימודים בהנחייתה של  וכשהוא 

פרופ' נצה מובשוביץ-הדר. 

של  בסוגיה  אורית  עסקה  השני  התואר  לימודי  בתחילת 
התמודדות ילדים עם בעיות מנייה, אך לבסוף בחרה להתמקד 
ביישום רעיונותיה של נצה על הצמחה )בניגוד להצנחה( של 
המצטיין  המרצה  של  שיעוריו  ובהשראת  מתמטיים,  רעיונות 
יחידת  פיתחה  בהם,  שצפתה  ז"ל,  צילג  דוד  פרופ'  המתמיד, 
לימוד המבוססת על עיסוק בדוגמאות ופתרון בעיות המובילים 
הרעיונות  של  והבנה  משפטים  של  להוכחות  טבעי  באופן 
מחקר  וערכה  )למהנדסים(,  לינארית  באלגברה  המרכזיים 
מנייה  הנושא של התמודדות עם בעיות  זה.  בנושא  השוואתי 
חזר והעסיק את אורית גם בהמשך דרכה וכיום היא מתמקדת 

בו במסגרת עבודתה באוניברסיטת ניו-יורק.

תוכנית  את  ללמד  אורית  התחילה  השני,  התואר  סיום  עם 
בית  של  בתיכון  במתמטיקה  מצטיינים  לתלמידים  קולומביה 
הספר הריאלי בחיפה. כאשר יצאה לשנת שבתון, חזרה שוב 
למחלקה להוראת המדעים בטכניון כדי להירשם לכמה קורסי 
ללימודי  נרשמה  שהיא  כך  התגלגלו  הדברים  אך  השתלמות, 
מובשוביץ-הדר.  נצה  פרופ'  של  בהנחייתה  הם  גם  דוקטורט, 
מושג  את  תלמידים  של  בהבנה  עסק  לדוקטורט  המחקר 
במכשלות  ובפרט,  השונים,  ייצוגיה  על  הריבועית  הפונקציה 

הקונספטואליות הניצבות בפניהם.

אירית  פרופ'  אורית,  של  הדוקטורט  עבודת  סיום  לקראת 
 LRDC-ב פוסט-דוקטורנטית  הזמן  באותו  שהייתה  פלד 
 )Learning Research & Development Center(
בפיטסבורג, שמעה שפרופ׳ גיאה ליינהרדט מחפשת מועמד או 
מועמדת למשרת פוסט דוק בדיוק בתחום התמחותה של אורית 

וקישרה בין השתיים. אורית שמחה על ההזדמנות ונסעה לשם 
עם משפחתה. בעיני אורית, גולת הכותרת של עבודתה במסגרת 
ליינהרדט  גיאה  עם  הייתה כתיבת מאמר משותף  דוק  הפוסט 
ב-1990  שהתפרסם  וגרפים,  פונקציות  על  סטיין  ומרי-קיי 
 ,)Review of Educational Research( RER בכתב העת
מאמר שסלל את עתידה המקצועי. אורית מתארת את השנתיים 
האלה כשנתיים קסומות שבהן היא זכתה לעבוד ולשתף פעולה 
סטיין  מרי-קיי  סילבר,  אד  כגון  בתחום,  ידועים  אנשים  עם 
המתמטי.  בחינוך  המחקר  בקדמת  הנמצאים  אנשים  ועוד, 
באותה העת נחשפה לרפורמה בחינוך המתמטי בארה״ב שהתוו 
בשנת  לראשונה  )שהתפרסמו   NCTM-ה של  הסטנדרטים 
קונספטואלית  הבנה  על  שהושם  מהדגש  והתרשמה   ,)1989
ופתרון בעיות פתוחות ולא שגרתיות כולל בעיות חקר, כחלק 
להנחיל  לנסות  אומר  גמרה  לפיכך  הלמידה.  של  אינטגרלי 
אותה  הנחתה  זו  מטרה  ואכן,  בארץ,  הסטנדרטים  רוח  את 
במסגרת עבודתה עם מורים ופרחי הוראה, וכן בפיתוח חומרי 
למידה והוראה במתמטיקה. בעקבות השנתיים האלה התגבש 
באקדמיה. במחקר  לעסוק  להמשיך  הרצון  גם  אורית  אצל 

בסיום הפוסט דוק חזרה אורית לטכניון, שם עבדה במשך 22 
שנים, כחברת סגל בפקולטה לחינוך במדע וטכנולוגיה. במהלך 
שנים אלו הנחתה אורית 16 סטודנטיות לתארים גבוהים )בהן 
פרופ' רוזה לייקין, ד"ר גילה רון, ד"ר איריס זודיק, ד"ר רותי 
עבודתה  במסגרת  כי  מספרת  אורית  אותי...(.  ואפילו  סגל 
האהוב  החלק  היתה  הדוקטורנטיות  עם  העבודה  בטכניון, 
יציאתה  עם  כאחד.  והאישית  המקצועית  ברמה  ביותר,  עליה 
לגמלאות מהטכניון עברה אורית לאוניברסיטת ניו-יורק, שם 
היא מכהנת כראש התוכנית לחינוך מתמטי מזה 12 שנים. היא 
הקרובה  השנה  במהלך  יורק  בניו  מעבודתה  לפרוש  מתכננת 

ולחזור לארץ.

רקע אישי 
שלושת ילדיה של אורית, אורן, גיא ונגה, נולדו בחיפה במהלך 
את  שמכיר  מי  כל  ושלישי.  שני  לתואר  אורית  של  לימודיה 
אורית ולו במעט, יכול להעיד כי ילדיה ונכדיה הם האהבה הכי 

גדולה שלה, והיא מנסה לבלות איתם כמה שיותר. 

בהיותה טיפוס שפתוח להצעות לא שגרתיות וחוויות חדשות, 
בהמשך לטיוליה במקומות אקזוטיים רבים בעולם, היא נענתה 
הבנים  אחד  עם  בהודו  מחודש  למעלה  לטייל  וזכתה  להזמנה 
בתנאי  בגבורה  ועמדה  שלו,  התרמילאות  טיול  במהלך  שלה 
שהציב לה – טיול בהודו כמו תרמילאית אמיתית )כולל נסיעה 
תרמילאים  של  בגסט-האוסים  לינה  ברכבת,  שנייה  במחלקה 

ועוד(. 

אורית גאה לספר כי על אף שנראה שכל אחד משלושת ילדיה 
הלך לכיוון מקצועי אחר לגמרי, היא מרגישה שיש לה חיבור 
עוסק  בברלין,  שגר  אורן  מהם.  אחד  כל  של  לעיסוק  עמוק 
בתחום ההוראה והוא מורה ליוגה ומורה של מורים ליוגה. גיא 
שגר עם בת זוגו ושני ילדיו במושב בארץ, בעל חברת הי-טק 
שעוסקת בלמידה מקוונת, ואילו פניה של נגה, שמסיימת פוסט 
דוק במדעי המוח ב-MIT וגרה עם בן זוגה בארצות הברית, גם 

הם למחקר וקריירה אקדמית.
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אורית צרכנית תרבות נלהבת, ובשנים האחרונות שבהן היא 
מחיי  הן  נהנית  היא   – לארץ  ניו-יורק  בין  זמנה  את  מחלקת 
התרבות העשירים של ניו-יורק, עם הצגות התיאטרון ומופעי 

המוסיקה המרהיבים, והן מחיי התרבות בארץ. 

במחקריה ובעבודתה עם תלמידים, פרחי הוראה ומורים, תרמה 
אורית תרומה משמעותית לגוף הידע המחקרי והיישומי בתחום 
החינוך המתמטי, והיא מקווה להמשיך לתרום לחינוך המתמטי 

בארץ עם שובה מניו-יורק.
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