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על החתום:

ד”ר ניצה ברנע -מפמ”ר כימיה - משרד החינוך - 

יו”ר ועדת הפרס

ד”ר חוסאם דיאב - מפקח תחום מדעים מגזר ערבי משרד 
החינוך - חבר

כימיה  ד”ר רחל מלוק-נעמן מנהלת המרכז הארצי למורי 
מכון ויצמן למדע, רחובות - חברה

גב’ דלית אביגד- מורה לכימיה תיכון כדורי - חברה

וטכנולוגיה  למדע  המכללה   - איסרא  יחיא  חאג’   ד”ר 

עמ”ל 1 טייבה - חברה.

פנינה שפירא
זוכת פרס המורה המצטיינת לכימיה לשנת תש"ע

מוענק על-ידי החברה הישראלית לכימיה

הסקרנות  את  תלמידים  של  רבים  לדורות  הנחילה  פנינה 

להגיע  ביכולתם  האמונה  ואת  הכימיה  למקצוע  והאהבה 

במסירות  עבודתה  את  בצעה  פנינה,  שאפשר.  רחוק  הכי 

ולגיוון  להתחדשות  ודו"חפת  מובילה  כשהיא  וביסודיות 

בדרכי הוראה ובנושאים הנלמדים.

ארצית  וכמדריכה  ספרה  בבית  הכימיה  מקצוע  כרכזת 

רבים  תפקידים  של  שורה  פנינה,  ממלאת  ועדיין  מילאה 

ומגוונים הקשורים למיחשוב ולהדרכה. היא הקדישה הרבה 

מזמנה לליווי והדרכה של מורים רבים בראשית דרכם.

הפרס ניתן על:

ובמישור 	• ספרי  הבית  במישור  הכימיה  למקצוע  תרומה 

הארצי.

עידוד תלמידים לבחור במגמת הכימיה על-ידי קירוב תחום 	•

הדעת, יצירת אוירה נעימה בכיתה ויצירת קשר אישי מחוץ 

לשעות הלימודים.

עבודת צוות מצויינת הן במישור הבית ספרי והן במרחב 	•

מדריכי  צוות  כל  של  ומובילה  מרכזת  כמדריכה  הארצי 

הכימיה.

הכשרת סטודנטים לכימיה כמורה מאמנת של העבודה 	•

המעשית, ותמיכה במורים בראשית דרכם.

בתחום 	• ובמיוחד  הספר  בבית  המחשוב  תהליך  הובלת 

הוראת הכימיה, ריכוז והכנסת תכנת המשוב הבית ספרי, 

דבר שהביא לקפיצת מדרגה ניהולית ופדגוגית.

חומרי 	• הזנת  עיצובו,  כולל:  לכימיה  המפמ”ר  אתר  בנית 

והסגורים,  הפתוחים  השונים  הפורומים  ניהול  למידה. 

ומעבר לתקשורת אלקטרונית בין המורים לפיקוח.

הנחיית מורים לכימיה חדשים וותיקים.	•

לכימיה  היום את פרס החברה הישראלית  פנינה מקבלת 

כמורה מצטיינת לכימיה בשנת תש”ע על ייחודיותה כמורה 

תרומתה הרבה לקידום הוראת הכימיה בישראל. 

פרס המורה המצטיין מטעם 
החברה הישראלית לכימיה

לשנת תש"ע



על־כימיה | גיליון 17 ספטמבר 2010 60

ירדן קדמי
זוכה פרס המורה הצעיר המצטיין לכימיה לשנת תש"ע

מוענק על-ידי החברה הישראלית לכימיה

ירדן עובד כמורה לכימיה מזה שבע שנים. במהלך שנות 

עבודתו קידם את הוראת הכימיה בבית הספר ומספר 

המקצוע.  של  קרנו  לעלית  וסייע  גדל  הכימיה  לומדי 

ירדן השתלב כמורה נסיין בתכנית הלימודים החדשה 

ועמד בפני אתגר גדול של התמודדות עם נושא חדש 

תרם  ירדן  ולהערכה.  לתירגול  שאלות  מאגר  והעדר 

שאלות,  בכתיבת  החדשות  המבניות  להוראת  רבות 

דפי עבודה, חוברת הנחיות והסברים. ירדן נמצא בקשר 

מתמיד עם כותבי המבניות כדי להתחדש ולהשלים את 

המידע הנדרש לצורך הוראה משמעותית בכיתה. מורי 

לצורך השוואת פעילויות,  איתו בקשר  היו  רבים  ניסוי 

החלפת חומרים ומידע.

ירדן מורה אהוב מאוד על-ידי תלמידיו, משקיע רבות 

בהכנת חומרים עבורם, יושב עם תלמידים מתקשים 

מעבר לשעות הלימודים ומעודד אותם להצלחה. ציוני 

ובית  גבוהים מהממוצע הארצי  הבגרות של תלמידיו 

הספר זכה במכתב הצטיינות מאת מפמ”ר כימיה.

ירדן כמחנך כיתה וכרכז שכבה  כמורה מוביל שימש 

לצוות  עמיתיו  עם  מלא  פעולה  בשיתוף  עובד  והוא 

בבית הספר.

על החתום:

ד”ר ניצה ברנע -מפמ”ר כימיה-משרד החינוך - 

יו”ר ועדת הפרס

ד”ר חוסאם דיאב - מפקח תחום מדעים מגזר ערבי משרד 
החינוך - חבר

כימיה  ד”ר רחל מלוק-נעמן מנהלת המרכז הארצי למורי 
מכון ויצמן למדע, רחובות - חברה

גב’ דלית אביגד- מורה לכימיה תיכון כדורי - חברה

וטכנולוגיה  למדע  המכללה   - איסרא  יחיא  חאג’   ד”ר 

עמ”ל 1 טייבה - חברה.

והמורים  הספר  בית  מורי  בקרב  מוערך  היותו  עקב 

להיות  ירדן  הפך  הרבים,  וכישוריו  במחוז  הותיקים 

מדריך מחוזי וארצי להוראת הכימיה החל מהשנה.

אנו משוכנעים שעוד נכונו לו מגוון תפקידים והצלחות 

רבות בהמשך דרכו ומאחלים לו הצלחה רבה.

פרס המורה הצעיר המצטיין 
מטעם החברה הישראלית 

לכימיה לשנת תש"ע


