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תקופה ששינתה את חייך.
"הנסיעה לדוקטורט בברקלי, 

קליפורניה, כמשפחה צעירה עם 
ילדים קטנים, שינתה את חיי, 

וחיינו, כמעט בכל מישור אפשרי. 
אומנם במובן מסוים יצאתי 

מהחממה של החברה הדתית כבר 
בשלב השירות הצבאי ביחידה 

8200; אבל רק בנסיעה לברקלי, 
רחוק מהנורמות הרגילות, קיבלתי 

הזדמנות לעצב את החיים האישיים, 
המשפחתיים והמקצועיים בדרך 

שלי".

 מה קוסם לך 
בתחום המחקר שלך?

"תורת המשחקים האלגוריתמית 
נמצאת בצומת בין מדעי המחשב, 

תורת המשחקים וכלכלה. מצד אחד, 
יש בה תיאוריות מתמטיות וחשיבה 
מופשטת; מצד שני, יש לה יישומים 

פרקטיים. השילוב הזה מקסים 
בעיניי. אני לא צריכה לוותר על 

כלום".

רגע של תחושת הישג:
"אחרי שילדתי את בני הצעיר 

הייתי צריכה לעבור ועדה כדי לקבל 
מענק מחקר מהאיחוד האירופי. 

הריאיון היה בבריסל, ואני הייתי אז 
בשבתון בהרווארד. הגעתי מבוסטון 
עם ג'ט לג ותינוק על הידיים לאחר 

באקדמיה 
הצעירה למדעים 
חברים אנשי מדע 
מצטיינים שנבחרו 
אליה לפני הגיעם 

לגיל 45

48 שעות ללא שינה. האחיינית 
החמודה שלי הגיעה מישראל לעזור 

לי, וברגע שהגיע תורי היא לקחה את 
הבן שלי ונכנסתי לריאיון מותשת. 

מיד כשהתחלתי לדבר הצלחתי לעבור 
פאזה, להתעלות על המצב הפיזי 

ולשכנע". 

 טיפ לשילוב בין 
אימהות לקריירה.

"הייתי פעם בפאנל בברקלי 
וכשהשאלה הזאת נשאלה, התשובה 

של הפרופסורית על הבמה הייתה 
ברורה: ילדים, רק אחרי קבלת 

קביעות באוניברסיטה. אני אז הייתי 
בשנה השנייה לדוקטורט ואימא 

לשתי בנות, והעצה שלה הבהילה 
אותי לחלוטין. המסר של הסיפור 
הזה מבחינתי הוא שאין טיפ אחד 

שטוב לכולם. ובכל זאת, במקרה שלי 
העובדה שבן זוגי הוא גם בעל קריירה 

אקדמית הקלה מאוד".
 

רגע שהרגשת שמסתכלים 
עלייך בפריזמה של "אישה" 

לפני "חוקרת". 
“בהרבה מהכנסים שבהם השתתפתי, 

הייתי מטופלת בתינוקות, ובעיני 
רבים מעמיתיי בחו“ל - זה הדבר 

שהפך לסימן ההיכר שלי. בעקבות 
זאת, הסמול טוק נסב אז יותר סביב 

תינוקות ופחות סביב מחקר״. 

פרופ‘ מיכל פלדמן
בת 39, נשואה ליובל פלדמן ואם לארבע בנות 

ובן )בני שלוש עד 17(. פרופסור למדעי המחשב 
 - באוניברסיטת תל אביב וחוקרת במיקרוסופט

מחקר בישראל. חברת האקדמיה הצעירה 
הישראלית למדעים ובוועד המנהל שלה.

אילו שינויים היית רוצה 
לראות במערכת החינוך?

"אני חושבת שתלמידים לא 
נחשפים דיים ליופי ולאסתטיקה 

של המתמטיקה. הייתי שמחה 
שיהיה דגש גדול יותר על הבנת 

התורה המתמטית, על עידוד 
לחשיבה מתמטית מופשטת, 

ופחות על שינון טכניקות לפתרון 
 ."בעיות
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לעבור על מקורות מימי הביניים 
ולראות כמה מרכיבים מחיי היום 

שלי מצויים כבר בהם, ויחד עם זאת 
להבין את השוני בין התקופות".

רגע של תחושת הישג. 
“מרבית המקורות שנשארו לנו 

מימי הביניים נכתבו על ידי גברים. 
כשהייתי דוקטורנטית מצאתי פרק 
מספר מוכר, בכתב יד שרבים עברו 

עליו לפניי ולא ייחסו לו חשיבות 
מחקרית, ובו הוראות למיילדות 

כיצד עליהן לסייע לנשים בשעת 
לידתן. אני זוכרת את ההתרגשות 

הגדולה ממציאת פרק זה ומהמפגש 
עם מרפאה מימי הביניים. 

ההתרגשות ממשיכה איתי עד היום, 

כי בשנים האחרונות אני מתמקדת 
במחקר באיתור סיפורם של אלה 

שלא השאירו לנו עדויות כתובות“.

 טיפ לשילוב בין 
אימהות לקריירה.

"נראה לי שאין מתכון אחד וכל 
אחת )ואחד( צריכה למצוא את 

דרכה. צריך רק לדאוג שבג'אגלינג 
הזה הכדורים החשובים יישארו 

באוויר".

רגע שהרגשת שמסתכלים 
עלייך בפריזמה של "אישה" 

לפני "חוקרת".  
“היו מושבים בכנסים שהזכרתי 

סוגיות מהגמרא, ובאמצעות הדיון 
הבנתי שהנוכחים בקהל מנסים 

לבדוק אם אני באמת מכירה אותן. 
מעולם לא ראיתי אחד מעמיתיי 

הגברים עומד למבחן כשהוא הזכיר 
עניין הלכתי זה או אחר. לשמחתי 

זה קורה פחות ופחות“.

אילו שינויים היית רוצה 
לראות במערכת החינוך? 
“הייתי רוצה שהמילה פמיניזם 

לא תהיה מילה שמסתייגים ממנה. 
הייתי רוצה גם לראות טיפוח רב 
יותר, לאורך כל שנות הלימודים, 

של חשיבה ביקורתית וכתיבה ברמה 
 .גבוהה״

שתי 
נשים, 

שאלות 
זהות

תקופה ששינתה את חייך. 
"הגעתי לארץ לראשונה בגיל תשע 

כשבאנו לשנת שבתון של אבי. 
השנה הזו בירושלים ללא ספק 

שינתה את חיי. לאחר מכן כבר לא 
רציתי לחזור לחו"ל. חזרנו לקנדה 

ועלינו לארץ כשהייתי בת 15, 
בכיתה י'". 

 מה קוסם לך בתחום 
המחקר שלך?

"אני אוהבת את התהליך שבו 
אני כהיסטוריונית חברתית בונה 

פאזל מפיסות מידע כדי להבין 
את התמונה המלאה של הקהילות 

היהודיות שחיו בצפון אירופה בימי 
הביניים. אחת ההנאות שלי היא 

פרופ‘ אלישבע 
באומגרטן

בת 46, נשואה ליעקב דויטש, אימא לשני בנים ושתי 
בנות )מגיל שמונה עד 22(. פרופ' להיסטוריה של 
עם ישראל בימי הביניים באוניברסיטה העברית 
בירושלים. חברת האקדמיה הצעירה הישראלית 

למדעים ובוועד המנהל שלה.


