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כ''ט בכסלו תש"ע 16 בדצמבר 2009
הפרס לשנת תש"ע מוענק השנה לגב' זיוה בר־דב

נימוקי הוועדה
 1979 בשנת  לארץ  עלתה  שבאוקראינה  לבוב  ילידת  זיוה 
והחלה ללמד בבית הספר התיכון עירוני י"ד בתל־אביב בשנת 
1981. זיוה לימדה באופן רצוף עד שנת 2001 ומאז ועד היום 
מורים  בהכשרת  זמנה  מרבית  את  להשקיע  ממשיכה  היא 

במסגרת מכון ויצמן למדע ומשרד החינוך.
זיוה בר־דב היא ללא ספק דמות יוצאת דופן בכל קנה מידה 
שתרמו  בארץ  הכימיה  בתחום  האנשים  מעטים  שהוא. 
להוראת המקצוע כפי שזיוה תרמה ותורמת. בהקשר זה ראוי 
לצטט את מנהל בית ספרה מר דוד לבון: "ישנם אנשי מופת 
שהם גדולים במעשיהם ובאישיותם, ויש אנשי מופת של כל 

ימות השנה — כזאת היא זיוה בר־דב."
משנת 1994 ועד היום היא חברה במרכז הארצי למורי הכימיה 
ריכזה  היא  ויצמן.  במכון  מדעים  להוראת  הכימיה  ובקבוצת 
זיוה  האחרונות  בשנים  מורים.  וסדנאות  קורסים  ומרכזת 
בכימיה  הבגרות  בחינות  של  הבדיקות  מרכז  את  גם  מנהלת 
וברגישות  בנועם  והותיקים  הצעירים  המעריכים  את  ומנחה 
רבה. יהיה קשה למצוא בארץ מורה בכימיה שלא נהנה בדרך 

כזו או אחרת מתרומתה של זיוה למקצוע הכימיה. 
מעל לחמישים מורים החתומים על מכתב ההמלצה להענקת 
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זיוה  פרס המורה המצטיין על שם ורה מנדלר, מתארים את 
עבודה  סגנון  בעלת  היא  "זיוה  אלה:  במילים  פעילותה  ואת 
אינטלקטואלי  ביושר  המלווה  מוחצן  בלתי  צנוע,  אמיתי, 
ואישי. הידע הרחב שלה בתחום הכימיה ובתחום הפדגוגיה, 
רבות  תרמו  מורים  ובהדרכת  בהוראה  העשיר  ניסיונה 

להתפתחותם המקצועית של מורים רבים." 
תרומה מיוחדת תרמה זיוה בר־דב למורים ותלמידים עולים. 
הטיפול שלה כלל לא רק דלת פתוחה לעולים החדשים, אלא 
אף קשר הדוק עם משפחות העולים וקשר אישי עם המורים 
החדשים. הפעילות המגוונת של זיוה מלווה בעזרה פרטנית, 
בהתייחסות אישית ובהמון רצון טוב לכל מורה. ברצוננו לציין 
ובהווה  בעבר  זיוה  של  מעבודתה  ניכר  שחלק  העובדה  את 

נעשה בהתנדבות ומתוך רצון טוב. 
על כל מעשיה של הגב' זיוה בר־דב, שנעשו תמיד מתוך כוונה 
ובתלמידים  במורים  הכימיה  מקצוע  את  להטמיע  אמיתית 
שנים  לאורך  התמדתה  ועל  המיוחדת  אישיותה  על  כאחד, 
בעבודתה במסירות אין קץ, החליטה הוועדה להעניק לה את 

הפרס על שם דר' ורה מנדלר לשנת תש"ע על מפעל חיים. 
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