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ינוס ייחודי וראשון לנשים במתמטיקה נערך באוגוסט  2015באוניברסיטת תל–אביב בתמיכת
האקדמיה .בכינוס השתתפו כ– 60נשים ,ובהן תלמידות לתואר ראשון מתקדמות ,תלמידות לתארים
מתקדמים ,בתר–דוקטורנטיות ונשות סגל ,מכל המוסדות האקדמיים בארץ .בשעות הבוקר בימי הכינוס
נלמדו שני קורסים ,האחד מאת פרופ' תמר ציגלר מהאוניברסיטה העברית בירושלים ,והשני מאת
ד"ר יעל אלגום–כפיר מאוניברסיטת חיפה .הקורסים היו ברמה אקדמית גבוהה וזכו לביקורות נהדרות
מהמשתתפות .לכל קורס היו שעות תרגול שהועברו בידי דוקטורנטיות .בתרגול יכלו סטודנטיות שהתקשו
בקורסים להשלים את הפערים .בנוסף התקיימו שמונה פרויקטים שאליהם צוותו הסטודנטיות הצעירות,
בכל פרויקט היו בממוצע שלוש או ארבע תלמידות .הפרויקטים היו למעשה קבוצות למידה קטנות של
נושאים ספציפיים .גם כאן נרשמה הצלחה גדולה ,כשהן הלומדות והן המלמדות יצאו נשכרות ,והפרויקטים
היו מעשירים מאוד מבחינה מתמטית.
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בכל אחר צהריים נערכו פעילויות "לא–מתמטיות" שיצרו חיבורים בין הבנות ,חיבורים שהוסיפו ונרקמו
גם בארוחות צהריים וערב משותפות ובהפסקות הקפה .הפעילויות כללו הרצאה על היסטוריה ונשים
במתמטיקה ,מפי פרופ' ליאו קורי ,פאנל נשים ומתמטיקה בהשתתפות פרופ' מינה טייכר מבר–אילן ,פרופ'
ורד רום–קידר ממכון ויצמן למדע ,פרופ' תמר ציגלר מהאוניברסיטה העברית בירושלים ,ד"ר מירה שמיס
ממכון ויצמן ופרופ' שירי ארטשטיין מאוניברסיטת תל–אביב .נשיאת האקדמיה פרופ' רות ארנון נשאה
ברכות .ערב אחר הוקדש לצחוק ויין ,ובו נערכה הופעת סטנד אפ נשית .בנוסף ניתנה הרצאה על מגדר
ומתמטיקה ,מפי ד"ר גייל גלבוע פרידמן ,והתקיים משחק "חפש את המטמון  -מתמטי" בערב האחרון.
הפעילויות ה"לא–מתמטיות" הללו היו חלק חשוב מהכינוס ותרמו להיכרות ,לגיבוש ולהרגשת השייכות
ובניית הקהילה .המשתתפות הביעו רצון להשתתף בכינוס דומה בשנה הבאה.
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בוועדה המארגנת לכינוס ולאירועיו המיוחדים היו תשע תלמידות מחקר :אור ברוך ,עדי גליקזם ,דליה
גרצמן ,שירה טנאי ,קרינה סמבליאן ,מיכל עמיר ,גל קרוננברג ,קלרה שיכלמן ונטלי תמם ,ופרופ' שירי
ארטשטיין ,כולן מאוניברסיטת תל–אביב.
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