מורים מצטיינים

פרס המורה המצטיין לשנת תשע"ד
על שם ד"ר ורה מנדלר ז"ל
הפרס לשנת תשע"ד מוענק השנה :לגברת סופיה ליידרמן
נימוקי הוועדה
סופיה ליידרמן היא מורה בבית
הספר התיכון רוגוזין בקרית גת .את
לימודי הכימיה והביולוגיה עשתה
באוקראינה .סופיה עלתה לארץ
בשנת  1994ועברה הסבה למורים
עולים במכללת אחווה .משנת  1999ועד היום היא מלמדת
בתיכון אורט בקריית גת והיא דוגמא
ומופת למורה לכימיה.
נראה שלסופיה יש אנרגיות אינסופיות:
היא מפתחת חומרי למידה והפעלות
בקורסי מורים ,מניעה תלמידים להשתתף
בתחרות "יש לנו כימיה" ,ארגנה כנסים
לתלמידים באזור הדרום ,הקימה כיתת
מופ"ת בבית הספר והיא מנחה מורים
חיילים במסגרת פרויקט "עתידים".
כותבת עליה ציפי בן טולילה ,מנהלת בית
ספרה" :זכות גדולה היא לי אישית ולביה"ס,

שסופיה מלמדת אצלנו .סופיה עושה למען
תלמידיה מעל ומעבר לנדרש ולמוטל על המורה".
והיא מוסיפה" " לפני מספר שנים ,נרשם רק תלמיד אחד להגברה
בכימיה .סופיה לא ויתרה על תלמיד זה ,ובמשך  3שנים לימדה אותו
שיעורים פרטיים בהתנדבות ואף הגישה אותו לבגרות .התלמיד
קיבל  100בבחינת הבגרות וכיום לומד שנה רביעית רפואה .מאז,
גדל מספר התלמידים הלומדים כימיה באופן מוגבר ומסירותה של
סופיה לתלמידיה ,הפך לשם דבר בביה"ס".

כותבות שתיים מתלמידיה של סופיה" :כל שתים עשרה
שנות הלימוד שלנו לא נתקלנו מעולם במורה כה מסורה ומקצועית
כמו סופי" .מוסיפה דר' יעל שוורץ מהמחלקה להוראת המדעים:
"בעיניי סופיה היא מופת למורה שהגיעה לארץ ,ללא ידיעת שפה,
ועם קשיים מרובים ,נטעה יתד בקרית גת ,ומחוללת שינוי אמיתי
ונוגעת בחיי תלמידיה ועמיתיה".
דר' מירי קסנר האחראית על פרויקט "יש
לנו כימיה" מציינת" :סופיה ליוותה לאורך

השנים את תלמידיה בהכנת הפרויקטים בצורה
מקצועית ביותר ...רבים מתלמידיה זכו בפרסים
על עבודותיהם המצוינות".

מסכם בועז הדס המכיר את סופיה
מפעילויות במכון וייצמן" :אני חושב שסופי

מהווה דמות מופתית של מורה המשרה בתלמידיה
את אהבת המדעים והכימיה".

על היותה של סופיה ליידרמן מורה יוצאת
דופן ,העושה מעל ומעבר לנדרש ,הרואה
בתלמידיה נכס אנושי שיש לפתח ועל
התמדתה בחידוש ובאהבתה למקצוע בקרב מורי הכימיה
בפריפריה החלטנו להעניק לה את פרס המורה המצטיין
לשנת תשע"ד על שם דר' ורה מנדלר.
על החתום:
דר' דורית טייטלבאום ,דר' רחל ממלוק-נעמן ,גב' אילנה
זהר ,פרופ' דני מנדלר
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