
והתגוררה עם הוריה כבת יחידה נלי עלתה לארץ 

סיימה תואר שני  9191 שנתבבאר שבע. ב

בחינוך מתמטי באוניברסיטת בן גוריון. בתקופת 

עוזרת הוראה של שימשה כלימודיה לתואר השני, 

יתה יהנלי פרופסור טד אייזנברג. לדברי טד, 

אחת מעוזרות ההוראה הטובות ביותר שהיו לו, 

הקדישה לסטודנטים שלה מזמנה ללא חשבון, 

 ועשתה מעל ומעבר למצופה ממנה. 

וראה, הדרכה באפיונים אלה של תחילת 

 מאפיינים גם את המשכה. 

טד התואר השני, העלה בפניה  כתיבתבמהלך 

 לתואר שלישי בארה"ב. ללמודהרעיון  את

על  הרעיון כבלתי מתקבל בתחילה נלי דחתה את

בבאר שבע, אך מחויבותה להוריה הדעת, בגלל 

 שנת, ובבתודעתה במשך הזמן הרעיון חלחל

במחלקה התואר השלישי לימודי את  החלה 9191

באוניברסיטת מישיגן. על מנת לחינוך מתמטי 

היה ניברסיטה, עוזרת הוראה באורת שלקבל מ

גם אליו ניגשים  ,עליה לעבור מבחן באנגלית

דוברי אנגלית כשפת אם. נלי סיימה מבחן זה עם 

 הייתה זו עדות נוספתר. הציון הגבוה ביות

את חישותה. ח הרצון שלה ולנוכ, ללכישרונותיה

-שרון פיימן 'פרופעבודת הדוקטורט עשתה אצל 

 Mentoring of new teachers:נושאב נמסר

and their experiences in learning to teach 

 - NCRTL -מישיגן נלי עבדה גם באוניברסיטת ב

 המרכז הלאומי למחקר על למידת מורים.

הצטרפה נלי  ,9111 שנתבעם חזרתה לארץ,  

לחינוך על המכללה , לצוות ההוראה במכללתנו

עד  יםשנ 91 -כבמשך עבדה  שם קיי, מקום בו

 . ליום מותה

סיונה הרב בעבודה ינ למכללת קיי נלי הביאה את

בהוראתה ועיסוקיה האחרים . ובמחקר עם מורים

תחומים רבים. לצד קורסים עסקה ב ,במכללה

היא לימדה קורסים  במתמטיקה דיסציפלינאריים

בנושאי קורסי חינוך במתודיקה של החשבון, 

סדנאות סטאז', והעבירה למידה, היא הנחתה 

היקרים ללבה היה ם מתוקשבת. בין הקורסי הסדנ

החלה ללמד אותו  ,רועים מתמטיים"יהקורס "א

ונלי  ,כרונה לברכהישיין ז דר' רות במכללה

התמקד זה, קורס  ופיתחה אותו. המשיכה

רועים מתמטיים יבא ,דיוןבניתוח ובבכתיבה, 

של פי תפיסתה -עלידי הסטודנטים. -שהובאו על

לחשיפת אמצעי מהווה נלי, האירוע המתמטי 

 לזכרם

דברים לזכרה של 

 ד"ר נלי וולף

צוות המרצים 
והחברים 

במכללה לחינוך 
על שם קיי, באר 

 שבע
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חייב ידע , ומ/סטודנטהידע המתמטי של התלמיד

זה בכנסים  נושאנלי הרצתה על  רב של המורה.

טד אייזנברג יחד עם פרופ' וכתבה בינלאומיים, 

 נמצא בתהליכי. הספר רועי הוראהיספר על א

 הכנה לפרסום.

יכה תקופה מסוימת גם כמדר נלי שימשה

/למידה שלה פדגוגית, ומוקד תפיסת ההוראה

מתוך הידע וההבנה  בואשהלמידה צריכה ל ,היה

, ולא להיות מונחתת עליו מלמעלה. של התלמיד

שיאירו את למידה להתבצע בדרכים שונות העל 

הנושא מהיבטים שונים, ויתאימו לסגנונות 

 התלמידים.השונים של הלמידה 

לעבודתה במסגרת הכשרת מורים בנוסף 

במסגרות נוספות של נלי לימדה במכללה, 

התמקצעות מסגרת של וב ,השתלמויות מורים

 . בארץ מורי מתמטיקה

תפקידים מגוון  מילאה נליבנוסף להוראה 

ועדת ו, בביחידת המחקרחברה  יתהיה במכללה:

ולאחרונה ברשות  ,מחקר, ביחידת ההערכה

תוך כדי עבודתה במכללה, נלי החלה  המחקר.

עדיין כשנושא זה היה  ,במחקר עצמי לעסוק

 בחיתוליו במכללות להכשרת מורים.

גם במכון מופ"ת,  החלה לעבודנלי  ,4119שנת ב

בהנחיה של מרצים ממכללות מכל רחבי הארץ. 

תה מנחה בהתמחות יבשנים הראשונות הי

תכניות שותפה לבניית והייתה  ,להדרכה

מאוחר יותר השתתפה בהקמת ות. ההתמח

בה שולבו  ,התמחות "מורי מורים חוקרים"ה

 ,בשיטות מחקר, תכנון, עריכה וכתיבה :שיעורים

 נלישל המחקר.  פילוסופיהבו ,ם בפועלשל מחקרי

קשרי למידה טובים  ידעה ליצור עם המתמחים

 וליוותה אותם בנאמנות. 

נה על מנת ינלי נסעה לאוקרא ,4111בשנת 

בן  . היא הביאה אתה את מיכאלילדלאמץ 

הוב שיער, ילד יפה תואר, כחול עיניים וזהארבע, 

מיכאל הביא אור בבית יתומים. מוצו יששהה עד א

לה אותו גיד , והיאמהיא לחייה של נלי, ושל

במסירות רבה ובהצלחה רבה. נלי הצליחה לגדל 

-חדאם את מיכאל לתפארת, למרות הקשיים כ

והחברים  ,סבתא סילביה -אימה של נלי,הורית. 

היו שותפים למסע המופלא הזה. מיכאל הכיר 

מכללת קיי מא" בי"העבודה של אהיטב את 

 . מכון מופ"תבו

 

 התגלתה בנלי מחלה ממאירה.  ,4194 שנתב

כדרכה, היא נאבקה בה בכל דרך אפשרית, אך 

 . יצאה וידה על התחתונהבמאבק זה 

, ונקברה בבית 4194ביולי  99 -נלי נפטרה ב

מנוחה נכונה" בבאר שבע, מקום בו "הקברות 

 טמון גם אביה ז"ל.

וכמעט  ,מאירת פנים ,על כולם חביבהתה ייהנלי 

 על פניה. נסוך תמיד היה חיוך 

אדם תה יהיכי  עליה מעידיםשלה סטודנטים 

וגם במהלך החולי סובלנית ואכפתית,  מקסים,

בקשר עם הסטודנטים שלה תמיד דאגה להיות 

שלה ולעזור להם כנדרש. לצד חביבותה 

נחישות רבה, אומץ לב תה בה יומסירותה, הי

 PHDותעוזה. מעידים על כך ההחלטה לעשות 

בארה"ב, לבדה, עם האנגלית של מי שהתחנך 

בישראל, נכונותה לכבוש טריטוריות חדשות ולא 

הוראת קורסים  ,עבודתה, כמו חרושות במסגרת

לא מקובל, העיסוק עדיין ם כשזה היה מתוקשבי

במחקר עצמי בו לא היססה לחשוף ולבחון את 

לאוקראינה,  ,עבודתה שלה, הנסיעה, שוב בגפה

 על מנת לאמץ ילד. ארץ שאת שפתה אינה דוברת 

, נלי ניווטה את חייה, ולא חברות קרובות לדברי

אמור לגבי לימודיה,  הדברנתנה להם לקרות. 

 -לגבי חייה הפרטיים עבודתה, וגם לגבי 

בתקופת מחלתה גם  .וגידולו ההחלטה לאמץ ילד

מי קבעה ו ניהלה את הטיפול בבנה מיכאל נלי

. במהלך עם מי יבלה, מתי וכמה זמןקח אותו, יי

יתה גיבורה של יהקצר והעגום של המחלה, נלי ה

  יתה סמל ומופת לכולנו.יממש, גיבורה שה

 .זכרה ברוךיהי 
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