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 . חינוךאביב, -אביב, תל-סיטת תל , אוניברסוציולוגיה של החינוך 1982

 . חינוךאביב, -אביב, תל-, אוניברסיטת תלמבוא לפילוסופיה של החינוך 1982

 תעסוקה אקדמית ומינויים אקדמיים 

 מינויים אקדמיים )דרגות קידום(

 יועצת אקדמית, מכון וייצמן  2019

 נלווה, הטכניון מרצה  2016

 מרצה למתמטיקה, מכללת שאנן  2015

 עוזרת הוראה, הטכניון  2014

 עוזרת הוראה, מכללת אורנים 2014

 אביב -עוזרת הוראה, אוניברסיטת תל 1979

 עבודה

 יועצת אקדמית, מכון וייצמן למדע  2019-2020 

 מכללת שאנן  2015-2020 

 עיריית רעננה  2000-2018 

 הטכניון  2014-2018 

 מכללת אורנים  2014-2018 

 משרד החינוך  1995-2013 

 תיכון הראשונים, הרצליה  1993-2000 

 גן - אמדוקס, רמת 1991-1992 

 תקוה -העם, פתח - תיכון אחד 1987-1991 

 תיכון הראשונים, הרצליה  1981-1987 

 אביב - אביב, תל-אוניברסיטת תל 1979-1984 
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 תפקידים

 , מכון וייצמן למדע ומובילה קהילות מקצועיות לומדות  יועצת אקדמית 2019-2020 

 מרצה למתמטיקה, מכללת שאנן  2015-2020 

 רכזת מתמטיקה עירונית, עיריית רעננה  2015-2018 

 , הפקולטה לחינוך למדע ולטכנולוגיה, הטכניון המרצה נלוו 2015-2018 

 יח"ל, הטכניון   5מנהלת פדגוגית בתכנית הרחבת הסמכה במתמטיקה  2015-2018 

 עוזרת הוראה, מכללת אורנים 2014-2018 

 עוזרת הוראה, הפקולטה לחינוך למדע ולטכנולוגיה, הטכניון    2014-2015 

 מורה למתמטיקה ורכזת מקצוע, תיכון אביב, רעננה  2000-2015 

 מדריכה מחוזית/ארצית למתמטיקה, משרד החינוך  2008-2013 

 מעריכת בחינות בגרות, משרד החינוך  1995-2007 

 מורה למתמטיקה, תיכון הראשונים, הרצליה  1993-2000 

 , אמדוקס COBOLתכניתנית   1991-1992 

 תקוה -העם, פתח -מורה למתמטיקה, תיכון אחד 1987-1991 

 מורה למתמטיקה, תיכון הראשונים, הרצליה  1981-1987 

 אביב- עוזרת הוראה, הפקולטה למדעים מדויקים א"ת, תל 1979-1984 

 קורסים שהועברו בשנים האחרונות

 שאנןתורת הקבוצות, מכללת    2019-2020 

 מתודיקה ב+ג, מכללת שאנן    2015-2020 

 , מכללת שאנן בעיות נבחרות בהנדסת המישור  2018-2019 

 הערכת הישגים בהוראת המתמטיקה, מכללת שאנן   2018-2019 

 משימות העשרה לפיתוח חשיבה מתמטית, מכללת שאנן   2018-2019 

 אלגברה מודרנית, מכללת שאנן  2018-2019 

 , מכללת שאנן קומבינטוריקה  2018-2019 

 , הטכניון א'+ב' הוראת המתמטיקה בחטיבה העליונה 2017-2019 

 גיאומטריה א+ב, מכללת שאנן    2015-2016 

 מתמטיקה דיסקרטית, מכללת שאנן    2015-2016 

 מספרים רציונליים ב, מכללת שאנן    2015-2016 
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 פעילות אקדמית 

 אקדמיים )השתתפות פעילה(  הרצאות בכנסים

 

: חדשנות משבשת 2020, כנס ויראליטי תכניות פיתוח מקצועי של מורים בעידן פוסט קורונה 23.9.2020
 בהכשרת סגלי הוראה, מכללת אוהלו, קצרין. 

13.9.2020 Tensions as Springboards to Actions: Mathematics Teachers’ Enculturation in an 
Inquiry-based Professional-development Learning Community 

 דוקטורט במכון מופ"ת. -כנס מחקרים מחזור ד' בתכנית הפוסט

28.7.2020 Epistemic-Tensions as Springboards to Action: Mathematics Teachers’ Enculturation 
in an Inquiry-Based Professional-Development Community, ECER, Educational 
Research (Re)connecting Communities, Glasgow, 2020. 

 המאמר התקבל, אולם הכנס בוטל בשל מגיפת הקורונה.  

 

, כנס  “לראות במרחב”הוראת גיאומטריה במרחב מנקודת המבט של מורי מתמטיקה המתקשים   10.1.2020
 .ירושליים  , מכללת לבJCRME8, ירושליים השמיניי לחקר בחינוך המתמטי

26.6.2019 

 

A Descriptive Case Study of a Mathematics Teacher's Professional Growth within an 
Inquiry-Based Professional-Development Learning-Community. 

The 7th International Conference on Teacher Education, The Story of Innovation in 
Teacher Education. Mofet Institute, Tel Aviv, Israel. 

26.6.2019 From Teacher Professional Development to Teacher Personal-Professional Growth.  

The 7th International Conference on Teacher Education, The Story of Innovation in 
Teacher Education. Mofet Institute, Tel Aviv, Israel 

25.6.2019 Considerations Behind Pre-service Mathematics Teachers' Problem Posing in 
Combinatorics.  

The 7th International Conference on Teacher Education, The Story of Innovation in 
Teacher Education. Mofet Institute, Tel Aviv, Israel. 

25.6.2019 Spatial Geometry Instruction as Perceived by Three High-School Mathematics 
Teachers Experiencing Difficulties in Spatial Vision.  

The 7th International Conference on Teacher Education, The Story of Innovation in 
Teacher Education. Mofet Institute, Tel Aviv, Israel 

  מה בין הזמן המוקצה לתפיסתן של משימות בגיאומטריה מרחבית לבין הקושי החזותי שלהן? 17.1.2019
 ., מכללת לב ירושלייםJCRME7כנס ירושליים השביעי לחקר בחינוך המתמטי, 

https://www.jct.ac.il/media/5354/%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1.pdf
https://www.jct.ac.il/media/5354/%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1.pdf
https://www.jct.ac.il/media/4626/%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%A0%D7%A17.pdf
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25.8.2018 What does Study-Time Reveal about Perceptual Visual Difficulty? Debating Two 
Theories about Study-Time Allocation in Spatial Geometry Tasks. The 9th 
International Conference on Education, Research and Development, Elenite, 
Bulgaria.  

5.7.2018 Action Strategies in Spatial Geometry Problem Solving Supported by Dynamic 
Geometry Software.  
The 42th  PME Conference of the International Group for the Psychology of 
Mathematics Education, Umeå, Sweden. 

21.2.2018 Characterizing Action Strategies in a 3-D Dynamic Geometry Environment 
 רעננה.  לחקר טכנולוגיות חדשניות ולמידה , האוניברסיטה הפתוחה, 13- כנס צ'ייס ה

 במרחב בסביבה דינאמית. אפיון תהליך הלמידה של גיאומטריה  4.2.2018
 , מכללת לב ירושליים. JCRME6כנס ירושליים השישי לחקר בחינוך המתמטי,  

-ם אובייקטים תלתממדיים המתארי-פירוק מכשולים חזותיים בהבנה של שרטוטים דו 17.2.2015
,  כנס ירושלים השלישי למחקר בחינוך המתמטי. ממדיים בהוראת גיאומטריה במרחב

JCRME3 .מכללת לב ירושליים , 

17.7.2014 Dismantling Visual Obstacles to Comprehension of 2-D Sketches Depicting 3-D 
Objects ,PME 38/ PME-NA 36 ,UBC, Vancouver, Canada. 

10.12.2010 Using computed simulation to overcome visual obstacles with 3D dynamic 
geometry software , 

. "האדם הלומד בעידן הטכנולוגי", האוניברסיטה הפתוחה, רעננה – 2010כנס צ'ייס    

                      

 נטיים לתחום ההתמחות( וואקדמיים עיקריים )רל ופרסומים  מחקרתחומי 

 מחקרים ופרסומים

 תזות

2016  Widder, M., (2016), Hiding in Plane View: Visual Perception of Two-Dimensional 

Representations in Teaching Spatial Geometry, Faculty of Education in Science and 

Technology, Technion – Israel Institute of Technology, Haifa. 

             Advisors: Professor Avi Berman and Assistant Professor Boris Koichu. 

2009   Widder, M., (2009), Using Computed Simulation to Overcome Visual Obstacles in 3D 

Geometry Teaching, Department of Education and Psychology, the Open University of Israel. 

             Advisor: Dr. Paul Gorsky 

 

 

 

https://www.openu.ac.il/innovation/chais2018/b1_3.pdf
http://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A7%20%D7%9E%D7%9B%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf
http://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A7%20%D7%9E%D7%9B%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.graduate.technion.ac.il/Theses/Abstracts.asp?Id=28690
https://www.graduate.technion.ac.il/Theses/Abstracts.asp?Id=28690
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 שפיטים פרסומים

 פיטים ש כתבי עת בינלאומייםבפרסומים 

2019 

Widder, M., Berman, A., & Koichu, B. (2019). An a priori measure of visual difficulty of 2-d sketches 
depicting 3-D objects. Journal of Research in Mathematics Education, 50(5), 489–528. 

 

2018 

Widder, M. (2018). What does Study-Time Reveal about Perceptual Visual Difficulty? Debating 
Two Theories about Study-Time Allocation in Spatial Geometry Tasks, International Scientific 
Publications, Educational Alternatives 16, 132-141. 

2012 

Widder, M. & Gorsky, P. (2012). How students solve problems in spatial geometry 
while using a software application for visualizing 3D geometric objects, Journal of 
Computers in Mathematics and Science Teaching, 32(1), 557-588. 

 

 בכנסים בינלאומייםסומים פר

2019 

A Descriptive Case Study of a Mathematics Teacher's Professional Growth within an Inquiry-Based 
Professional-Development Learning-Community (June 2019). The 7th International Conference on 
Teacher Education, The Story of Innovation in Teacher Education. Mofet Institute, Tel Aviv, Israel. 

2019 

From Teacher Professional Development to Teacher Personal-Professional Growth (June 2019). 
The 7th International Conference on Teacher Education, The Story of Innovation in Teacher 
Education. Mofet Institute, Tel Aviv, Israel. 

2019 

Considerations Behind Pre-service Mathematics Teachers' Problem Posing in Combinatorics (June 
2019). The 7th International Conference on Teacher Education, The Story of Innovation in Teacher 
Education. Mofet Institute, Tel Aviv, Israel. 

2019 

Spatial Geometry Instruction as Perceived by Three High-School Mathematics Teachers 
Experiencing Difficulties in Spatial Vision (June 2019). The 7th International Conference on Teacher 
Education, The Story of Innovation in Teacher Education. Mofet Institute, Tel Aviv, Israel. 

2018 
Widder, M., Berman, A., & Koichu, B. (2018). Action strategies in spatial geometry problem 
solving supported by dynamic geometry software. In E. Bergqvist, M. Österholm, C. 
Granberg, & L. Sumpter (Eds.), Proceedings of the 42nd conference of the International 
Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 4, pp. 435–442). Umeå: PME. 
 

 

 
 

2014 

Widder, M., Berman, A.,& Koichu, B. (2014). Dismantling Visual Obstacles to 
Comprehension of 2-D Sketches Depicting 3-D Objects. Proceedings of PME 38 / PME-NA 
36 Conference: Mathematics Education at the Edge. Vancouver Canada. 15-20, 2014. 

https://pubs.nctm.org/view/journals/jrme/50/5/article-p489.xml?print&print
https://pubs.nctm.org/view/journals/jrme/50/5/article-p489.xml?print&print
https://www.scientific-publications.net/ru/article/1001791/
https://www.scientific-publications.net/ru/article/1001791/
https://eric.ed.gov/?id=EJ1006172
https://eric.ed.gov/?id=EJ1006172
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 ארץ ב שיפוטיים כתבי עתבפרסומים 

2020 
 מאמר תגובה   ,ממדית של למידה בקהילת מורי מתמטיקה-מסגור תמונה רב(. 2020וידר, מ' ) 

  ,אסופת מאמרים  ,קהילות מקצועיות לומדות של מורים למדעים ולמתמטיקהבתוך: 
 . מכון מופ"ת

 
2019  

 .    אישית של מורים-מפיתוח מקצועי להתפתחות מקצועית (. 2019אבן זהב, ע', וידר, מ', וחזן, א', )
 . 81-88, 63בטאון מכון מופ"ת,               

2019 

 . 53-41, 57על"ה,    ?מה מגלה לנו הזמן המוקצה ללמידה לגבי הקושי החזותי (. 2019) וידר, מ.,  
 

2018 

סקירה   . סלולי קריירה של עובדי חינוך והוראהסקירת מ (. 2019אבן זהב, ע', וידר, מ', וחזן, א', )

 מוזמנת ע"י היוזמה למחקר יישומי בחינוך, משרד החינוך.

2018 

כיצד תופסים מורים למתמטיקה בתיכון המעידים על עצמם כי הם מתקשים  (. 2018וידר, מ' )
כתב העת לעיון ומחקר בחינוך   לראות במרחב, את הוראתם בנושא הגיאומטריה במרחב.

 . 41-52, 6,  המתמטי

 
2015 

 אובייקטים   ממדיים המתארים-הבנה של סרטוטים דו. (2015)קויצ'ו, ב.   &,וידר, מ., ברמן, א
 .19-29, 52על"ה,   ממדיים בהוראת הגיאומטריה במרחב.-תלת

 

 בכנסים בארץ פרסומים 

2018 
Widder, M., Berman, A., & Koichu, B. (2018). Characterizing Action Strategies in a 3-D 
Dynamic Geometry Environment. In Eshet-Alkalai, Y., Blau, I., Caspi, A., Etgar, S., Geri, 
N., Kalman, Y., & Silber-Varod, V. (Eds.), Proceedings of the 13th Chais Conference for the 
Study of Innovation and Learning Technologies (pp. 53-61). Raanana: Open University of 
Israel. 

2015 
 (. פירוק מכשולים חזותיים בהבנה של שרטוטים                     2015וידר, מ., ברמן, א., & קויצ'ו, ב. ) 

 ממדיים בהוראת גיאומטריה במרחב.  -ממדיים המתארים אובייקטים תלת-דו        
 .JCRME3, כנס ירושלים השלישי למחקר בחינוך המתמטי

 
 

2014 
Widder, M., Berman, A., & Koichu, B. (2014). Dismantling visual obstacles to the 
comprehension of 2-D sketches depicting 3-D objects. Research report presented at the 38th 
Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol. 5, 
pp. 369-376. Vancouver, Canada: PME. 

2010 

https://ebook.uco.co.il/read/6/11111#1
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