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פרס המורה המצטיין
על שם ד"ר ורה מנדלר ז"ל

הפרס לשנת תשע"ז מוענק לגברת שושי גרוסמן

הראשון  התואר  את  שבגליל.  משגב  יסודי  על  ספר  בבית  לכימיה  מורה  היא  גרוסמן  שושי 

בכימיה, ביוכימיה וסוציולוגיה השלימה מהאוניברסיטה העברית ואילו את התואר השני בחינוך 

הורוביץ  אורט  הספר  בבית  כימיה  ללמד  החלה   1991 בשנת  לטביה.  מאוניברסיטת  קיבלה 

2014 שושי התמנתה למדריכה מחוזית  1997 מלמדת במשגב. משנת  בכרמיאל והחל משנת 

בכימיה במחוז צפון.

מגוון של מכתבי המלצה הגיעו אלינו וסיפרו את סיפורה של שושי כמורה ומדריכה. כולם הדגישו 

מאד את היחס האישי, האכפתי והחם ששושי ניחנה בו. כותבת הללי עותבנס שהכירה את שושי 

כמדריכה: "כלפי התלמידים היא משדרת שקט ורוגע, מוכנה לעזור, לחזור להסביר שוב בסבלנות 

ובפשטות ולהקנות לתלמידים תחושה של בטחון ומסוגלות ביכולתם ללמוד ולהבין כימיה וליהנות 

מהתחום". מוסיפה נועה אמיר ששושי הייתה החונכת שלה: "שושי צפתה בי לאורך השנה מספר 

שלי  בשיעורים  הערותיה  את  יישמתי  השנה  לאורך  כימיה.  כרכזת  תפקידה  במסגרת  והן  סטאג'  כחונכת  הן  צפיות  של  רב 

והרגשתי שינוי מהותי ברמת ההוראה. יש הבדל גדול בין ללמוד כיצד ללמד, ובין לעשות זאת בפועל, וכאשר הצפיות נערכות 

20 לימדתי  בקפידה על ידי אדם מנוסה יש להערותיו חשיבות מכרעת". אלישבע גבע שהמליצה על שושי כותבת: "במשך 

כימיה לצדה של שושי גרוסמן עד אשר יצאתי לפנסיה מבית ספר על יסודי משגב. לאורך כל השנים האלה התרשמתי מן היכולת 

הפדגוגית שלה ומן האישיות שלה וכך נשכרתי מן העבודה לצדה".

אבל נראה שהתיאור המרגש ביותר הוא של תלמידיה לשעבר: "מקצוע הכימיה הינו מקצוע מעניין אך מאתגר מאוד והיה חשוב 

לנו להגיד לך שבזכותך הכול הפך פשוט יותר ומהנה יותר... אבל הדבר העיקרי בך שאי אפשר למצוא אצל עוד הרבה מורים 

אחרים זה האכפתיות שלך וההתעניינות שלך כלפי התלמידים. הסבלנות שאת מגלה כלפינו וההשקעה שלך בנו... דבר שלא 

וכותבים:  מסיימים  והם  מורה".  כל  אצל  רואים 

כך  וכל  חדש  לעולם  דלת  בפנינו  פתחת  "שושי 

מעניין, עולם הכימיה".

להוראת  ומופת  דוגמא  שושי  של  היותה  על 

קולגות  כלפי  והן  התלמידים  כלפי  הן  הכימיה 

הגבוהה  מעורבותה  על  כאחד,  וותיקים  צעירים 

הכימיה  מקצוע  בהטמעת  ארוכות  שנים  במשך 

להעניק  החלטנו  אינסופית  ובמסירות  באהבה 

לשושי גרוסמן את פרס המורה המצטיין לכימיה 

בפריפריה לשנת תשע"ז על שם דר' ורה מנדלר. 

שושי גרוסמן
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