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ד"ר ורה מנדלר ז"ל
דברים לזכרה

איפה ישנם עוד אנשים כמו האישה הזו...
ורה מנדלר ראתה בעבודתה ערך משמעותי לחייה .לא עבודה או
צורך אלא פעילות רוחנית שהעניקה לה אנרגיות והעשירה את
נפשה .היא הייתה אדם עם לב חם וחיוך רחב ,ערנית למתרחש
אצל הזולת וששה לסייע .ורה הייתה יוצרת ,אשר פיתחה ללא
הרף עזרי הוראה מסוגים שונים :ספר ,מערכת הדגמות ,משחקים
ועוד ועסקה כל העת בחיפוש דרכים להעשיר בהן את העולם
של תלמידי הכימיה .ספוג אמבטיה מזכיר לי שני ספוגים שהיא
חיברה באמצעות גומייה להדגים אטומים קשורים בקשר קוולנטי;
רבדים של שקפים לתיאור דינמיקה בתהליך ,בלונים שונים
לתיאור סוגי זוגות אלקטרונים סביב אטום מרכזי וכו'.
ורה הייתה אישה מטופחת תמיד ,עם לבוש ותכשיטים תואמים
בצורה מושלמת ומוקפדת .ההופעה החיצונית שלה ,חליפות
בחורף או פרטי לבוש קל יותר בקיץ ,תאמו תמיד זה לזה עד
לרמת הגוון ,הטקסטורה של הבד ודוגמת ההדפס .ויותר מכל
תאמו התכשיטים! עגילים וסיכות דש ,סטים אחידים שהיא ידעה
לפרט את סוג המינרל ממנו עשויות אבני הקישוט בתכשיט.
היא הייתה מחנכת ודרשה מתלמידיה להקדיש עצמם ללימודים
ללא וויתור .לימודים לדעתה ,היו קדושים יותר מחופשה ולא היססה,
למרות הטרוניות ,לכנס תלמידים בחופשות להשלמת מעבדות.
ורה הייתה המורה המיתולוגית שתלמידים זוכרים ומזכירים את
התרומה שלה בפיתוח שלהם כבני אדם ובבחירת עיסוקם המקצועי
העתידי .לאורך השנים אני פוגשת בוגרים שלה שמספרים בגאווה
כי  -ורה הייתה מורתם לחיים .והם המשיכו בדרכה.

ממנה ומאישיותה .במפגש הראשון קבענו לו"ז מסודר לצפייה,
להעברת שיעורים ולשיעור מבחן .היא התייחסה לשיעור המבחן
שלי בפני יהושע סיוון כאל מבחן אישי שלה והקדישה להיערכות
לכך זמן רב מעבר למה שאני הרגשתי שנחוץ.
הייתי אז בשלב מתקדם של הריון עם ביתי הבכורה .במהלך
שיעור המבחן נפל לפתע המסך של הקרנת השקופיות שעמד
על רגליות ,וכמעט פגע בי .ב"טראנס" של השיעור ,זזתי הצידה
והמשכתי לפי התכנית .ורה ,לעומתי ,נסערת מן הסיכון בו עמדנו
אני והעובר שלי ,לא נרגעה ,שנים היא הזכירה את האירוע.
תחושת המחויבות והאחריות העמוקה שלה להכין עם המורה
הצעירה את מה שכרוך בשיעור גלשו הרבה מעבר לממדי התוכן
והפדגוגיה .כזו הייתה ורה.
בין ורה לבין הכימיה שררו יחסים הדדיים .ורה פיתחה את הוראת
הכימיה והעמידה דורות של תלמידים ושל מורים בעלי הבנה
וחשיבה כימית .מצד שני ,הוראת הכימיה הייתה עבור ורה סם
חיים שהעניק לה סיפוק ושמחת חיים .הידידות בין השתיים
נמשכה עד שנותיה האחרונות.

פגשתי את ורה לראשונה עת הוצבתי לעבודה מעשית בתיכון
היוקרתי ביותר באזורנו ,הגימנסיה הריאלית בראשון לציון.
ורה נפרדה מהחיים כפי שחייתה :זקופה ומלאת חיות ויצירתיות
היא ,מורה וותיקה ובעלת שם ואילו אני מורה מתחילה .למרות
מבורכת.
פער הגילים והמעמד המקצועי ורה התייחסה אל הקשר בנינו
יהי זכרה ברוך
כקשר בין שווים .החיבור הטוב שנוצר בינינו מהרגע הראשון הלך 			
זיוה לנדא
והתחזק לאורך שנות הפעילות המשותפת שלנו והושפעתי מאוד 					
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הפרס לשנת תשע"ב
הוענק השנה:

לד"ר דורית בר
א' בטבת תשע"ב 27 ,בדצמבר 2011

נימוקי הוועדה
דורית בר היא מורה ורכזת מגמת הכימיה בתיכון גלילי שבכפר
סבא משנת  .1991לפני כן לימדה דורית בתיכון כצנלסון בכפר
סבא ובתיכון בחדרה .את לימודי הבוגר והמוסמך עשתה
באוניברסיטת תל אביב ואת הדוקטורט ביצעה באוניברסיטת
בר-אילן.
במהלך השנים הרבות שלימדה דורית כימיה היא עסקה במקביל
בפעילויות רבות ומגוונות ובהן ארגון השתלמויות מורים ,הדרכת
סטודנטיות ,השתתפות כמורה נסיינית בפיתוח תוכניות לימודים
וחומרי למידה .נזכיר כאן את כתיבת ספר הלימוד לכיתות י' ואת
הפיתוח של תכנית לימודים חדשה בנושא "מכוניות חשמליות"
שעסקה בה דורית לאחרונה ,אשר נלמדת בשנה זו בבית
ספרה  -תיכון גלילי.
דורית היא שם דבר בתחום הוראת הכימיה .היא פעלה ופועלת
ללא ליאות הן בקרב תלמידיה והן בקרב המורים הצעירים
והוותיקים כאחד ,להטמעת תכניות לימודים חדשות ולאהבת
המקצוע .לוועדת הפרס הוגשו מספר רב מאד של מכתבי תמיכה
שעולה מהם תמונה של אדם רגיש ויצירתי ומורה מצויינת
שקשובה לתלמידיה ולמורים אותם היא מדריכה .להן מספר
מצומצם של דברים שכתבו מורים ותלמידים על דורית:
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"...דורית היא מורה נפלאה ,צפיתי בשיעוריה-נהניתי מאד ושמחתי
שיש מורות כה טובות שאוהבות את מקצוען ואת תלמידיהן"...
"...מורה מדהימה כמו דורית לא רואים כל יום"...
"...אני חושב שמורים כמו דורית שמשתפים את כולם בעשייה,
ומסתכלים בצורה הרבה יותר רחבה מד' אמותיהם-זהו בדיוק
הדגם למורה מצטיין"...
ומוסיף אחד מתלמידיה של דורית" :אני שמח לציין כי בזכות
דורית בר ,מקצוע הכימיה מהווה את אחת הסיבות המרכזיות
בשבילי להגיע לבית הספר מדי יום"...
על היותה של דורית מורה יוצאת דופן ,על התמדתה בהנחלת
מקצוע הכימיה לתלמידיה וחבריה למקצוע ,על יכולותיה יוצאות
הדופן ובעיקר על היותה אדם מיוחד וייחודי בקרב מורי הכימיה
בארץ החלטנו להעניק לה את פרס המורה המצטיין לשנת
תשע"ב על שם ד"ר ורה מנדלר.
על החתום:
ד"ר דורית טייטלבאום
		
גב' אילנה זהר

ד"ר רחל ממלוק-נעמן
פרופ' דני מנדלר

