
ההצלחהקוד

שמתשהלמתמטיקההפרופסור

ילדיםעשרהומגדללהאקר

אברהם)פרוינד(יעל

חיתתיא

הראשוןהתואראתוי.לכיתהקפץהואג־מכיתה
סגלחברהיהכברה־03בשנתו7ו.בןכשהיההשלים
לזכותהספיק38גילועדרב,וגםבאוניברסיטהבכיר

עשרהוגםמאמריםכמאהלעולםולהביאפרסיםבשלל

היוקרתיבפורוםלחברבחירתולרגלבריאיוןילדים.
נתןפרופ־הישראלית".הצעירה"האקדמיה $TS1$פרופנתן$TS1$$DN2$פרופנתן$DN2$מסבירקלר

ואיךגאונים,שלדורבארץלגדלכדילעשותאפשרמה
עלתשמורבהעוסקשהואהמופשטתהמתמטיקה

זדונייםמפורציםשלכםהטלפון

90פלאשפיטוסיאוליבייהצילום:אברה?)פרנינד(יעל

הערה




/r

?l

r.5•'׳.

iru jfc!1׳

V, ••

’•':|i.
$1ST$’•':|i.$1ST$

$2ND$’•':|i.$2ND$
11\

'V׳

iX? ־׳;
WE

*m

iWfiFJ rlr^fcVfV

..

.._־

הערה




שהבחנתיעדהריאיוןמתחילתעברודקותמה

ידופרקעלהלבןבסרטהזוםלמסךמבעד

תינוקלנונולד"כןקלר.נתןפרופ'של

לקייםהצעתיאתודוחהמחייךהואהבוקר"

זהעל"חשבתייותר.נוחבמועדהריאיוןאת

זמןפחותלייהיההשבועשבהמשךלמסקנהוהגעתי

בבית".יהיהכברהתינוקהשםבעזרתכילשוחח

הואבניהבישראלשמונקראשמאזהנולדהרך

אנשיהםהזוגבנישניקלר.וחיהנתןשלהעשיריילדם

הרבהיהיהאותהלראייןהאמת"ולמעןמתמטיקה

היא"אבלקלרפרופ'אומראותי"מלראייןמענייןיותר

לתמונה".מחוץלהישאראוהבת

מעברמופתיבשקטמתנהליםהאחיםתשעתבינתיים

נתכנסנושלשמהלסיבהלשוביכוליםואנחנולדלת

קלרשלהמפוארתההישגיםלרשימתהסגר.בימיבזום

בראילןבאוניברסיטתלמתמטיקההמחלקהחבר

ארדשפרסאתשגרףאחריחדש.טייטללאחרונההצטרף

הצעירהב"אקדמיהחברגםהואעכשיוקרילופרס

הלאומיתהאקדמיהשלהקטנהאחותההישראלית"

03נבחריםהאקסקלוסיבילגוףלמדעים.הישראלית

ומעורבותמחקריתמצוינותסמךעלבלבדחוקרים

לגילמתחתחבריהשכלהצעירההאקדמיהחברתית.

היכולותואתהמחקראתלקדםלמטרהלעצמהשמה54

חשיבותבעלותבעיותעםבהתמודדותולסייעהמדעיות

ובינלאומית.לאומית

תוארשזהאובפועלממךדורשתהזוהחברותמה

בלבדכבודלשם

היאהעיקריתהדרישהכבוד.לשםרקלא"ממש

איפהצורךקייםהאקדמיתבמערכתאיפהלראותליזום

הפעילותהיאלזהטובהדוגמהלשפר.שאפשרמשהויש

חוקריהקורונה.בעקבותהאחרונההשנהבחצישנעשתה

אחתהאקדמיהעולםשבתוךלבשמוהצעירההאקדמיה

אלההמגפהמהשלכותבמיוחדשנפגעותהאוכלוסיות

הדוקטורטאתשסיימוחוקריםאלההפוסטדוקטורנטים.

תקופהלהםשישבידיעהלחו"למשפחותיהםעםנסעו

עצמםאתלהוכיחשניםשלושבערךשלקצרה

פשוטהשתלבושבהןמהמעבדותגדולחלקופתאום

שלהמלגותאתביטלוהמארחיםמהחוקריםהרבהנסגרו.

תעסוקתיביטחוןלהםאיןפתאוםהפוסטדוקטורנטים.

קליטהיצמצמוהאוניברסיטאותבהמשךשגםחששוקיים

חוקרים.של

מתוךענקזוםמפגשארגנההצעירה"האקדמיה

בולקחו006בחו"לשנמצאיםפוסטדוקטורנטיםאלף

ומקבליבארץהמחקראוניברסיטאותנשיאיכלוכןחלק

בהשתתפותרבשיחהיהבהתחלהשונים.החלטות

אתחילקוכךאחרקורה.מהלהסבירכדיהנשיאים

עללחשובוניסותחומיםלפילקבוצותהמשתתפים

חשובות.יוזמותכמהעלוהזההמפגשבעקבותפתרונות.

לפוסטחירוםמלגותעלהכרזההייתהמהןאחת

אורךאתעכשיולהםלתתכדימצטייניםדוקטורנטים

אניאזבתפקידחדשאניכרגעלו.זקוקיםשהםהנשימה

ומתפעם.הזההגוףשלפועלועלמהצדמסתכלבעיקר

נהדרתהיאבישראלשהאקדמיהחושבאניכלליבאופן

נהדרת".יותרעודשתהיהאותהלקדםמנסיםואנחנו

מזויףבידוד
מגילהמתמטיקהבשמישזרחלעילוינחשבקלר

אקדמייםמאמריםלמאהקרובמעטרשמומאוד.צעיר

מדעייםכנסיםשלוברשומותבכתביעתשהתפרסמו

הישראליהאיגודלוהעניקהאחרוןביוניבינלאומיים.

המתמטיקאישלמייסודוארדשפרסאתלמתמטיקה

שלנשיאהצבןאריהפרופ'עצמו.ארדשפאולהנודע

ההשפעהבין"השילובכיאזאמרבראילןאוניברסיטת

לצדלעתידמתמטיקאיםשלדורותעלקלרפרופ'של

הופךהפרסאתלקבלאותושהובילדרךפורץמחקר

ומצוין".סקרןמשפיעה12המאהלמדעןאותו

זהב".מגעכ"בעלאותומגדיריםעמיתיו

מצוינים"מתמטיקאיםמגדלהואכול"קודם

כלמשקיעמתמטיקאיכל"לאמהם.אחדאומר

המעורבותהבא.הדורבטיפוחאנרגיההרבהכך

אוניברסיטתשללנוערהאקדמיתבתוכניתשלו

יחדשנילתוארשבההמצטייניםוקידוםבראילן

לאאלהמטפחשהואהמחקרתלמידידורעם

בארץחילעושיםשלותלמידיםשגרתיים.דברים

להצלחה.מדדבהחלטוזהובעולם

היוקרתייםהפרסיםהמתמטיהמחקר"ברמת

האירופיהאיחודשלCREהומענקקיבלשהוא

תחומיםבשנימובילמדעןשהואמעידיםואחרים

מהפכותיוצרקלרשכיח.דברלאשזהשונים

הוכיחהואאליהם.נכנסשהואבתחומיםממששל

בעיותבגדרהיומהםשחלקעיןמרהיבימשפטים

המאמריםמספררבות.שניםבמשךפתוחות

כמותבגילודופןיוצאהישגהואבחתימתו

הואהאישיתברמהשלמה.קריירהלכבדשיכולה

המתמטי".בעולםמאודמוערך

התחוםקלר.שוקדבדיוקמהעללהביןהמקוםזה

בדיוקמהיהסתברותית.קומבינטוריקההואהראשון

בדבריםמתעסקהקומבינטוריקה"ענףולהלנוומה

את"אםקלר.מסביררציפים"מדבריםלהבדילבדידים

ציוניםמודדתאתאםרציף.יהיההואגלאורךמודדת

התחוםשלמים.ערכיםרקויכללובדידיםיהיוהםבמבחן

יחסיתכבדיםמתמטייםבכליםמשתמששליהספציפי

מבניםלנתחכדיפונקציונליתאנליזהשנקראמתחום

יכולאניהיומיום.בחיימגווניםבשימושיםשמופיעים

בבריטניההוחלטשניםכמהשלפנילךלספרלמשל

השיטההבחירות.שיטתשינויעלעםמשאללערוך

זהמסויםבמחוזהמתמודדיםכלמחוזיתהיא

במושבזוכהביותרהגבוההקולותמספראתשמקבל

אחתשכלשמאלמפלגותשתישישנניחבפרלמנט.

ימיןומפלגתמהקולותאחוזיםשלושיםמקבלתמהן

זההואהימיןמועמדאחוזיםארבעיםשמקבלתאחת

השמאלהרוב.למעשההואשהשמאלאףעלשזוכה

הזוהשיטהבגללהזמןכלמפסידשהואהרגישהבריטי

עםלמשאללהביאהצליחהואפוליטייםובאמצעים

ששיחקובכיריםמתמטיקאיםהיוכאןלשינוי.הצעה

הנוכחיתהבחירותשבשיטתהראוהםחשובתפקיד

מעדיפיםשהםלמועמדלהצביעלארביםלאנשיםעדיף

בהם.רוצהלאהציבורשרובאנשיםנבחריםושבקלות

בצורהלנסחאפשרהאלההבעיותכלשאתמתברר

ממהחלקשהןבקומבינטוריקהטענותבעזרתמתמטית

חוקר".שאני

בהצלחההושלמהוהמשימה

לאהמתמטיקאיםשלהצעתםדברשל"בסופו

אותה".קנהלאוהעםמדימסובכתהייתההיאהתקבלה.

"אנחנובתחוםלשימושעכשוויתדוגמהעודוהנה

ישאבלזואתזהלשמוערוציםבזוםמדבריםכרגע

לסנןשיצליחמנגנוןמפתחיםאיךרקע.רעשיהרבה

ביותרהטובהבצורהלשוחחלנוולאפשרהרעשיםאת

שאניבקומבינטוריקהלתחוםששייכתשאלהזוגם

אבלמזוזורחוקותדידוגמאותשתיכאןלנוישחוקר.

פרםהעירסודית".להיקראיכולהאדםבניממיליוןיותרשלעירברוסיה"רק

ניצןשיבקליטה.סייע

שאטרסטוק
צילום

09
פלאש
פנטון
ריבקין
נעם
צילום

במתמטיקהבחרושליההורים"שני
היוואלהשלהםהאקדמייםבלימודים
הגןבגילכשהייתיעודבבית.השיחהנושאי
שהייתיזוכרואנימתמטיותחידותליחדו
מסוימתבמידהקשורזהעליהן.חושב
אליהםהשתייכהשלישהמשפחהלחוגים

ששאפההיהודית''האינטליגנציהשכבת
ההשכלה"אתלהרחיב

הערה




בכלהיוםשלנו.התקיניםהחייםאתלשבשיכולים

בתרחישכולליםמלחמהשמדמהצה"לשלרציניתרגיל

טנקיםגדודילשלוחבמקוםכלומרסייבר.תקיפותגם

האויבכיפוריוםבמלחמתעשווהסוריםשהמצריםכמו

אוהארץצפוןבכלהחשמלאתלהפילעלולשלנו

התשתיותעלההגנהשלמה.בעירהרמזוריםאתלשבש

בפושעיםמדובראםביןתוקפיםמפניהאזרחיות

ויותר.יותרקריטיתנעשיתעוינתמדינהזואםובין

אנישבהוהדרךהמערכותעללהגןהואשליהתפקיד

בעצמימתחזהאניביותרהכיפיתהיאזהאתעושה

אותן".לשבוריכולאניאםובודקלהאקר

שזהאועבדתמערכותאילועללילגלותיכולאתה

סודי

סודיים.לאבאקדמיהעליהםעובדשאני"הדברים

עסקהשניםכמהלפנירעששעוררהשלנועבודה

הטלפוניםשלהשניהדורשלההצפנהבמערכת

להאזיןאותהלשבורשאפשרהראינוהסלולריים.

ובעזרתבקלותממשוהכולשיחותולגנובלשיחות

המעברלקראתמכךכתוצאהאפסית.שעלותוציוד

החלפתעלהחליטההאירופיתינהשלישי

משתמשיםממיליארדיותרהיוהמערכות.בכלהצופן

הזוהמערכתוכלאנטנותאלפימאותבמכשירים

רחביבכלוהתבצעשניםכמהשלקחבתהליךהוחלפה

בקלותלשבורשאפשרהראינואחרבמאמראירופה.

החברותרובשלהרכבבכליהאימובילייזרמערכתאת

המובילות.

שהואהודיעהאמריקניהתקניםמכוןלאחרונה"ממש

לגביתחרות.ונפתחהחדשהצפנהסטנדרטלבחוררוצה

פרקטיבאופןאיךהראינואנחנומהמועמדיםשניים

ואנחנומהתחרותיצאוכמובןהםאותם.לשבוראפשר

בטוחים".יהיובסוףשיישארושהצפניםמקווים

היישומיםאתמדגימהקלרהקורונה

הממשלהמדיניות"כלהמתמטיקה.שלהמעשיים

חדשיםחוליםכמהמספריםלפינקבעתהזובתקופה

כדיהלאה.וכןהחיובייםאחוזמהנפטריםכמהיש

להביןחייביםנכונהבצורההאלההמספריםאתלהבין

למתמטיקאים.לפנותצריךכךולשםבסטטיסטיקה

עמיתיעםיחדהזהבנושאלעיתוןטורכתבתיאפילו

פרסומיםמדייותרשראינואחריוישנהעוזיפרופ'

נכון".פורשולאהנתוניםשבהם

הערכתלצורךרקלאחשובהאומרהואהמתמטיקה

ברזלברוך"ד"רפתרונות.מציאתלשםגםאלאהמצב

מהסגרלצאתשמאפשרמתמטימודליצרלמחלקהחברי

ומצדבכלכלההפגיעהאתתמזעראחדשמצדבצורה

הציעהואהמודלאתנוסף.לגלהסיכויאתתקטיןשני

עכשיו.אותולנסותכדאיאוליהראשוןהסגרבתקופת

משרדשלילמחקריותרקרובהאחתדוגמהועוד

לאנשיםשעוזרת'המגן'בשםאפליקציההשיקהבריאות

נתונילפימאומתקורונהלחולהנחשפוהםהאםלגלות

כמובןישכזובאפליקציהשלהם.הסלולריהטלפון

לנסותעלולמישהולמשלמשמעותיים.בטיחותסיכוני

שאותוכךאחראדםשלמהסלולריהאותותאתלזייף

שלמערכתלדאוגצריךלכןלבידוד.להיכנסיצטרךאדם

בכך".עסקושלימחקרושותפיבטוחההצפנהתהיהכזו

במלוןדילמות
אותותמצאוברשתקלרשלשמואתתחפשואם

מאמריםעלחתוםהואמתמטייםשאינםבמחוזותגם

בקדושתהשופטיםבימיהמנהיגבמעמדשעוסקים

שלצדמתבררהכרמלי.ונבלדודובפרשתשביעית

והוסמךחמדה""ארץבכולללמדהואהאקדמיתהשכלתו

עדתורהבלימודלהשקיעמשתדלאני"היוםלרבנות.

אולימסוימיםבדבריםאםלראותומנסהיכולשאניכמה

כוללתלמידיפניעלמוסףערךאיזשהואולילייש

אתלדמותאפשרעושה.שאנילמהקשורותשתיהן

לכלאותםפורשקוריםשלרשתשטווהלעכבישזה

המחקרבדיוקכךאחר.משהותופספעםובכלהכיוונים

מסויםבתחוםידעשלתשתיתבוניםאנחנועובדשלי

בוליאניותפונקציותשלאנליזהשנקראבקומבינטוריקה

אנחנולמשללאחרונהתחומים.להמוןמתקשרוהוא

ישפעםבכלקוונטי.בחישובשקשורמשהועלעובדים

ולאמסקרןכךכלהזההתחוםולכןלמחקראחרכיוון

בתיכון".שלמדתלקומבינטוריקהבכללדומה

וכאןהצפנהקריפטוגרפיההואהשניעיסוקותחום

הספציפי"התחוםלחיינו.הרלוונטיותאתלהביןיותרקל

אנליזהניתוחשלשילובקריפטואנליזההואשלי

צפניםשלבטיחותבניתוחעוסקאניקריפט.וצופן

יכולהאקראםבודקשאניהיאהמשמעותמעשיובאופן

עשרותבצפניםמשתמשיםכולנוהצופן.אתלשבור

שלנובשיחהזהאםלבלשיםבלייוםבכלפעמים

רבקוכרטיסבתיקוףאשראיבכרטיסבתשלוםבזום

שהשימושוככלמיילשולחיםאנחנווכאשרבאוטובוס

עצמנואתחושפיםאנחנוכךמתרחבחכמיםבמכשירים

עויניםגורמיםההצפנהמערכותשבירתידיעללסכנה.

8102המתמטיקהבאולימפיאדתישראלנבחרתמדליה".קיבלתילאשבגללההקטנההטעותהייתהמהזוכראניהיום"עד

9102בבריטניההכלליותהבחירותהשיטה.אתלשנותבניסיוןחשובתפקידהיהבכיריםלמתמטיקאים

איי.אף.פי
צילום

זהלשמוערוציםבזוםמדבריםכרגע"אנחנו
מפתחיםאיךרקע.רעשיהרבהישאבלזואת
ששייכתשאלהזוהרעשיםאתשיסנןמנגנון
המחקרחוקר.שאניבקומבינטוריקהלתחום
קוריםשלרשתשטווהעכבישכמועובדשלי
תופספעםובכלהכיווניםלכלאותםפורש
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שלי.בידעלשתףואוכלממנייותרהרבהשיודעים

בתפרשעוסקתורהשיעורמעביראניבשבועפעמיים

במציאותשעולותושאלותטכנולוגיהלביןהלכהשבין

המעמדעללמשלדיברנוהאחרוןבזמןהמודרנית.

עללמדנוכןלפנימוגבלבעירבוןחברהשלההלכתי

מורכבשמשתתףהקהלועוד.בשבתחשמלעלרפואה

שהתחומיםוכלכלניםרופאיםאקדמיהמאנשיבעיקר

אותם".מענייניםהאלה

טכנולוגיהבעניינישמייעצתבוועדהחברגםקלר

"ארץכוללממכבשישיוצאהבזק""במראהלשו"ת

לי"ישבתפוצות.רבניםשלבשאלותועוסקחמדה"

ממנישגדוליםאנשיםלצדהזאתבוועדהלהיותהזכות

ופרופ'שטיינברגאברהםפרופ'הרבכמומוניםעשרת

כותליביןגדולים".חכמיםתלמידישניהםפיסקלרדרור

אחתשנפגשתלימודקבוצתיזםהואהאוניברסיטה

אקדמיהשאנשידתיותבהתמודדויותועוסקתלשבוע

לארץבחוץלכנסנוסעיםאם"למשלבהן.נתקלים

הלכתיותבעיותלגביעושיםמהבשבתשםונשארים

ויותר.יותרמאתגרתשהופכתשאלהשזובמלוןשונות

איתנוהאוכלכלאתלהביאחייביםלמשל

עלולההאקדמיתהמסגרתלאכול.שניתןמאכליםשיש

נפגשיםוכשאנחנודתיתמבחינהמאודשוחקתלהיות

עםהשבועאתמתחיליםאנחנוהבוקרעלראשוןביום

הואאלינושהצטרףדתילאאדםגםהיהתורני.משהו

אותומענייןאבלמצוותמשמירתמאודרחוקשהואאמר

תרםהואמתלבטים.כמונואנשיםשאלותבאילולראות

הדדית".הפריהוהייתהשלוהמבטנקודתאתלשיח

עםיחדעומדגםקלרביממהשעותדיישוכאילו

שללנוערהאקדמיתהתוכניתבראשוישנהעוזיפרופ'

עצמוהואבראילן.באוניברסיטתלמתמטיקההמחלקה

כך81בגילשניותואר71בגילראשוןתוארסיים

אנשיםכמהמסקרנותשאלתי"בזמנולו.זרלאשהעניין

אוליבשנתון.עשרהשישליואמרודומהמסלולעשו

שהיוהיאהאמתכימדימיוחדשאנישארגישרצולא

צה"לשלהרשמייםהנתוניםהיוםשלושה.

תואר91גיללפנימסיימיםשנתוןמכלצעירים006

שזהחושבאניבה.שקשורבמקצועאובמתמטיקהראשון

עלינוומוטלתמאודמוכשריםחבר'הישחשוב.אתגר

בדרךאותםמפתחיםאנחנואיךלחשובגדולהאחריות

עדייןמתפרץהכישרוןפעםשלאמכיווןנכונה

שצריךכמודבריםללמודכדישנדרשתהבגרותלהםאין

להתעסקהלהטבשללפעמיםמסודר.ידעולבנות

ודבריםחברתייםחייםעללוותרעלוליםהםבמתמטיקה

לארגןחשובולכןלספקיכולהלאשמתמטיקהאחרים

האנשיםביןלהיותהכבודליישהולמות.מסגרותלהם

עשריםלפנישקמהלנוערהתוכניתאתהיוםשמנהלים

העיליתליחידותהולכיםכךשאחרחבר'האלהשנה.

משתלביםובהמשךמשםלמדינהעוזריםצה"ל

אנחנוובאקדמיה.בהייטקחשובותעמדותמיניבכל

העתיד".עלמחשבהמתוךאותםלפתחמאודמשתדלים

61בןילדלקחתנכוןהאםהיאתמידשעולההשאלה

הייתהאיךבוגרים.סטודנטיםביןבכיתהאותוולשים

שלךהחוויה

תמידהחבריםכיףהיההזוהתקופה"אהבתי

בטכניוןלמדתישאנילהגידצריךאליי.נחמדיםהיו

והסטודנטיםהעתודאיםאוכלוסיותשתיהיותמידושם

מבחינתגםאדירהיהביניהםהפעריותר.המבוגרים

בינישהמרחקחושבאנילכןמנטלית.מבחינהוגםהגיל

כמופשוטהייתימשמעותיהיהלאהסטודנטיםלבין

לתרגלהתחלתי71כשבגיליותר.צעירעתודאיעוד

לכך.להתרגלזמןלהםולקחחריגהיהכברזהכיתה

חריג".הרגשתיולאנהניתימקרהבכלאני

הסודיתבעירסודיסדר
אורלשבהריפרםבעיר2891בשנתנולדקלרנתן

הייתהאליהשהכניסהסודית"עירהמועצותברית

רקביטחוניות.תעשיותבהשהיומכיווןלזריםאסורה

להיקראיכולהאדםבניממיליוןיותרשלעירברוסיה

הפיקוחכאשרעידןבשלהיגדלהואצוחק.הואסודית"

התרופפות.להראותהחלכברהסובייטיהשלטוני

בעירהיחידההדתייההמשפחההייתהשלנו"המשפחה

חמשבןכשהייתימאוד.וקשהדופןיוצאדברהיהוזה

ישאבליהודייםחייםלקייםלהרשותהתחילוכבר

היינוהסדרבלילאצלישצרובאחדמוקדםזיכרון

חסיגלהלאאחדשאףכדיהתריסיםכלאתמגיפים

שמענוהכרנולאבכללמהמצוותגדולחלקוחלילה.

בזמןגדלשליסבאלארץ.כשהגענולראשונהעליהן

אורחעלושילםאסורהיהכשהכולהקומוניסטיהשלטון

ידענואבלללמודממילנוהיהלאמחיר.שלוהחיים

השםדתייםיהודיםומהותיחשוב

גםנשמורמצווהעודאותנוילמדואםמצוות.ששומרים

אותה".

בפרםהיומיוםמחייזיכרונותלךיש

תמונות.שברירקלינשארוהמוקדמת"מהילדות

הפשרתבתחילתשליאבאעםהולךעצמיאתזוכראני

שם.שזרמוהמיםבתוךגפרורומשיטבאביבהשלגים

כברלייששבעגילמסביבותכנראה.ארבעבןאזהייתי

חייםשללחוויותקשוריםמהםוהרבהזיכרונותיותר

ביהדותלעסוקמותרהיהכשכבר8891בשנתיהודיים.

בעיר.יהודיתקהילההקימושליוסבתאסבאבפרהסיה

היהודיםכלאתיחדלכנסשהעזוהראשוניםהיוהם

כזה.דברעשהלאאחדאףשניםעשרותשבמשךאחרי

ההיסטוריהעלבמיצגוצפולאולםהגיעואיש

בכינוסבפורים.והשניבחנוכהנערךאחדכינוסהיהודית.

ואחותיאניגםואזהבימאיתהייתהשליאמאפוריםשל

תפקידים".שיחקנו

שקשורמשהוזהמתמטיקאישתהיההבנתמתי

גדלתשבובמקוםבבית

בחרושליההוריםשנימהבית.לגמריזה"כן

היוואלהשלהםהאקדמייםבלימודיםבמתמטיקה

ליחדוהגןבגילכשהייתיעודבבית.השיחהנושאי

זהעליהן.חושבשהייתיזוכרואנימתמטיותחידות

השתייכהשלישהמשפחהלחוגיםמסוימתבמידהקשור

לקרואאפשראוכלוסייהשכבתברוסיההייתהאליהם.

מאודלהרחיבששאפההיהודית''האינטליגנציהלה

מקובלהיהלמצוינותהכוונההייתהההשכלה.את

במקצועלעסוקמקובלוהיהשחמטולשחקלנגן

היוםמתעסקיםלאשליההוריםמדעי.אוטכנולוגי

בהוראתעובדתשליאמאבפועלמתמטיבמחקר

מהנדסשליואבאהתחוםאתוחוקרתמתמטיקה

עצמיאתזוכרשאנימאזאניאבלמחשבים

מתמטיקאי".להיותרוצהשאניידעתי

עבדוהטבעיהכישרוןפלוסלמצוינותההכוונה

שלושה8בןקלרקפץבמולדתוהיטב.אצלו

לישראלכשהגיעו'.לכיתהג'מכיתהכיתות

"אנילגילו.בהתאםג'בכיתהשובאותומיקמו

למטההקפיצותאתגםסופריםשאםחושב

גםאומר.הואהכיתה"קפיצותשיאןאני

"בהתחלהמעלהכלפישובקיפץבארץכאן

לכיתהאותיהעבירושעשיתימבחןבעקבות

השנה".באמצעלי'ט'מכיתהקפצתיובהמשךד'
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שנותבתחילתהסודית.לעירחזרהאנחנורגענקפוץ

בבריתהתמורותבעקבותהשעריםנפתחוהתשעים

בניישראלים:שליחיםשלושההגיעוולפרםהמועצות,
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טיפוסיםאנחנוכילעירעברנובסוףמאוד.נחמדוהיה

שםהכרנומצפה־נטופה.אתאהבנואבליותר,עירוניים

עדמהיישובחבריםלנווישלנו,שעזרוחסדאנשיהרבה

אלה".ימינו
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באולימפיאדותישראלאתייצגוגםבארץ,מתמטיקה
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האפסילוןלהולדתטובמזל
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הר־ברכה,במכוןרבהואומדעתורהמשלבבתור

אחותיהמחשב.בלימודישניתוארמסייםהואובמקביל

ומסיימתברפאלעובדתבארץ,נולדהשכברהקטנה,

המחשב".במדעיראשוןתואר

דפימעלשהתפרסמהבכתבהאחדים,חודשיםלפני
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"ערכיים"שנחשביםובמקצועותבחינוךלעיסוקהכללה

מעניינת",שאלה"זוהמדויקים.למדעיםולאיותר,
רקלאשהואאלכם,עםמלהתווכח"קטונתימשיב.הוא

בתחומיםבמיוחדחכםאדםגםאלאגדולמתמטיקאי

איינשטייןמכוןשלפחותחושבאניאחרים.רבים
שרביםמכיווןכזה,לתהליךדוגמהפחותהואהירושלמי

מחוץשעלוכאלההםשלוהבוגרבדורהדתייםמהיהודים

פרקש,הרשלפורסטנברג,הללקשרן,דודכמולארץ
הסגלמחבריחלקהיוםגםאומן.וישראלוייסבנג׳י

השתנהשהמספרבטוחלאאניאז'חוצניקים',הםהדתיים

השנים.לאורך

הכוונהבאמתישמסוימיםשבמקומותלהיות"יכול

׳אנילישאמרהסדרניקבחוראיתיהיהבצבאלחינוך.

איךאידיאליסט,לינראהאתהאותך,לשאולמוכרח
רעמהאותושאלתיבמתמטיקה?׳.להתעסקיכולאתה

לאנושותשתורםדברלאשזהאמרוהואבמתמטיקה,

לי:ענההואאותה,מקדםכןמהכששאלתיאותה.ומקדם

ובנוסףמורה,נהיהאכןבחוראותומורה׳.להיות׳ברור,
שלוהשםאתמכירהאתאולידברים.כמהעודנהיההוא

בשכונותופעילתל־אביב,העירמועצת)חברגורןחיים

דבריםהמוןועושהאידיאליסטבאמתהואי"א(.הדרום

עדייןאנחנומורה.אחלהשהואבטוחואנינהדרים,
במילואים".לפעםמפעםנפגשים

שבשניםקלרעלמקשהאנימורה,אתהגםאבל

שלבן"אנימצטיין.כמרצהפעמייםהוכתרהאחרונות

וגיסמורהשלאחרבים,הוראהבפרסישזכתהמורה

כדברבעיניינתפסההוראהומעולםומאזמורה,של

אנשיעלשאומרמסרטציטוט"ישמשיב.הואחשוב",

מאודאנימורים׳.כולנודבר,של׳בסופוהאקדמיה

מתמטיקאישאניחושבלאאניהזו.האמירהעםמזדהה
אתרוםאניטובמורהשבתורמקווהאניאבלטוב,כזה

שנייםלפחותעכשיושכברמפניולולמתמטיקה,

רמה־שתיים־שלוש־שמונההםשלימדתימהתלמידים

רקאניהדתיבציבורכביכולההכוונהולענייןמעליי.
שלומדיםילדינועלמסתכליםאנחנושכאשרלומריכול

עדורואיםלמוריםהערכהמתמלאיםאנחנוהספר,בבתי

מצטערלאלרגעאניומשפיע.חשובהזההמקצועכמה

יותרהולכיםהדתיהחינוךשלהבוגריםשטוביכךעל

הזה".בכיוון

נשויהואותיקה,ירושלמיתלמשפחהנצרלחיה,

פוסט־סיימהמתמטיקאית;כאמורהיאגם.22מגיל

דוקטורט

$TS1$פוסטדוקטורט$TS1$

$DN2$פוסטדוקטורט$DN2$סגלחברתהיאוכיוםבן־גוריון,באוניברסיטת

עשרתאתאריאל.באוניברסיטתהמחשבלמדעיבמחלקה

הירושלמית.קריית־משהבשכונתמגדליםהםילדיהם

מעביריםמתמטיקאים?שנישלביתנראו?איך
קומבינטוריקהעלבשיחותהערבארוחותאת
הסתברותית?

אתלשלביכוליםאנחנוגדול.כיףזהכול,"קודם

ופלז׳ר.ביזנסלערבבשאסורכללבדרךשאומריםמה

אפילומזמןולאהאחר,שלהעבודהאתמביןאחדכל

הדבריםשלשילובשהיהראשון,משותףמאמרכתבנו

זהאותה.שמענייניםהדבריםעםאותישמעניינים

המגן:אפליקצייתעלשותפיישלמהעבודההתחיל
שם,שעלתההקריפטוגרפיתהבעיהשאתלבשמתי
שחיההתחוםגאומטריתכבעיהלראותבעצםאפשר

ומכךהזו,הבעיהעללחשובלאשתיהצעתיחוקרת.
המאמר.התפתח

כמולינראהערב?בארוחתאצלנומדבריםמה"על

היום.אירועיעלפילוסופיה,עלהחדשות,עלכולםאצל

אמרנוהחדש,התינוקשוקלכמהשאלוכשהילדיםאבל

זה".כמהידעווכולםאפסילון',פחות׳ארבעלהם

הםההוריםכששניועודילדים,עשרהמגדליםאיך

בכירים?אקדמיהאנשי

לייששאיתובר־אילן,טוביההרבקשה.שאלה"זו

שגידולאומרשנה,16כברבחברותאללמודהזכות

תפילה.אחוזיםו־01דשמיאסייעתאאחוז90הואילדים

מרגישיםבאמתאנחנואבלהקצנה,קצתכמובןזו

שהשםומקוויםיכולתנו,ככללעשותמנסיםשאנחנו

למהשבנוסףלצייןחשוביצליח.זהואיכשהויעזור

מהאחיםהמוןמקבליםהילדיםלעשות,מנכיםשאנחנו

יכוליםלאאםגםהסגרבזמןעכשיובולטזהשלהם.

לאואפילובדידותמרגישיםלאמהבית,לצאת

בביתלעשותשאפשרדבריםהרבהכךכלישכישעמום,

באחים".שמלא

ההורים?שללתחוםנטייהמראהכברמהםמישהו

אחרת.אוכזובמידהבמתמטיקהמתעניינים"חלקם

ט׳.בכיתהבמתמטיקהבגרותסיימהשלנוהגדולההבת

מושךזהמורה,להיותדווקאהיאשלההשאיפהכרגע
שמתאיםלתחוםילכושאנשיםבעדואנייותר,אותה

שאצללכךמודעאניהרבה.הכייתרמושבוולמקוםלהם

ואנחנומסוימת,הכללהשתהיהחששיששלנוהילדים

מהימצאאחדשכללשם.דווקאאותםלסחוברוציםלא

לו".שטוב

dyokan@makorrishon.co.ilלתגובות:

הערה



