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להלן הזוכים בפרסי החברה הישראלית לכימיה להצטיינות בהוראה לשנת  .2017הפרס ע"ש דליה צ'שנובסקי הוענק לשני מורים
ותיקים :גב' ידידה גוטליב מבית הספר התיכון ע"ש בליך ,רמת גן ,ומר דויד אלטשולין מבית הספר החקלאי כדורי .בפרס המורה
הצעירה המצטיינת זכתה גב' רות אדלר מבי"ס מקיף הדסים ,אבן יהודה ,ובי"ס מדעי כפר בתיה ,רעננה.
רות אדלר זכתה בפרס על תרומותיה המגוונות לקידום לימודי
הכימיה ולהגדלת מספר הלומדים ,מתוך שליחות ומשאיפה לעורר
סקרנות ואהבה למקצוע .היא בעלת תואר ראשון ושני בכימיה
מהטכניון ,ובנוסף ,למדה מינהל עסקים באוניברסיטאות חיפה ות"א.
היא היתה חוקרת מו"פ בחברת לידקס (  ,)1982 -1980המשיכה
בחברת הנפט פז במגוון תפקידים (  ,)1996 -1981היתה מנהלת
עסקית בחברת רודיה ישראל (  ,)2005 -1997כיהנה כסמנכ"ל
פיתוח ושווק כימיקלים בחברת אורוקיה ישראל ( ,)2006 -2005
היתה מנהלת פיתוח ושווק כימיקלים בחברת דיפוכם ( )2008 -2007
ומנהלת פיתוח ושווק כימיקלים בחברת י.ס .אשכנזי ( .)2009 -2008
בשנים  2010 -2009שינתה כוון ולמדה לתעודת הוראה בטכניון
ובאוניברסיטת בר-אילן .היא לימדה בבית הספר "איש שלום" כפר
יונה וכן בבי"ס ש"י עגנון נתניה .כיום היא מלמדת בבי"ס מקיף הדסים
ובי"ס מדעי כפר בתיה .רות הגיעה להוראת הכימיה מתוך שליחות
לקדם את לימודי הכימיה ולהנגיש את תכני הלימוד לכלל התלמידים מתוך רצון לעורר סקרנות ואהבה למקצוע .היא הפכה את
הכימיה למקצוע אהוד ומבוקש בבית הספר.
תלמידיה מעידים כי היא מורה מקצועית ומרתקת ,המעניקה להם יחס אישי .עמיתיה להוראה מעידים על תרומות לצוות
מניסיונה העשיר .היא מלווה במקצועיות ובמסירות מורה חדש לכימיה ועבדה בשיתוף פעולה גם עם צוות מחטיבת הביניים
לבניית תכנית שש שנתית ולחיזוק הכימיה בחטיבה .הפרס למורה הצעיר/ה מיועד למורים בתחילת דרכם ,כלומר ההתייחסות
היא לגיל האקדמי ולא לגיל הביולוגי.
עד היום הוענקו הפרסים הללו למורים צעירים מכל בחינה .הפרס לרות הוא חסר תקדים ,מכיוון שמאחוריה אמנם קריירה
ארוכה ומרשימה ,אבל היא בתחילת דרכה בהוראה .אין ספק שסיפור ההצלחה של רות יהיה מודל ייחודי לחיקוי ,וכולנו תקווה
כי אנשי תעשייה נוספים ייצעדו בעקבותיה לקידום הוראת הכימיה בישראל.
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ידידה גוטליב זכתה בפרס על תרומותיה להכשרת דורות של מורי כימיה
ולהוראת הכימיה ,תוך שימוש בשיטות הוראה חדשניות .היא בעלת תואר
ראשון בכימיה ותואר שני בביוכימיה ,שניהם מאוניברסיטת תל אביב.
היא מורה לכימיה משנת  1985ועד היום בתיכון "בליך" ברמת גן ,בו
הייתה גם רכזת הכימיה .היא כתבה ספרי תרגול ,הייתה מדריכה לכימיה
וכיום משתתפת בקהילת המורים המובילים ובנוסף מובילה את קהילת
המורים בחולון .ידידה היא מורה אכפתית ,מסורה ויוזמת .שיעוריה
מגוונים ,מעניינים וברמה גבוהה ,תוך שהיא מקשרת את נושאי הלימוד
לחיי היומיום .היא מפתחת בתלמידים חדוות למידה ,שאיפה למצוינות,
עניין וסקרנות רבה למקצוע הכימיה ,ומובילה את התלמידים להישגים
גבוהים במבחני הבגרות .בכל המסגרות הללו היא הדריכה ומדריכה
מורים צעירים וותיקים .היא תמיד קשובה ,מקצועית ,חולקת ידע ,מעודדת
יוזמות לימודיות ,משתפת בחומרי לימוד ובחידושים מדעיים .תרומתה
להעלאת המקצועיות של המורים גדולה מאד .ידידה היתה שותפה
בכתיבתם של שני ספרי תרגול לקראת הבגרות" ,חומר למחשבה ",המוכרים היטב למורים ולתלמידים רבים .בשנים האחרונות,
היא שותפה בהובלה של הקורס למורים בתחילת דרכם בהוראת הכימיה ,מטעם הפיקוח של הכימיה.

דויד אלטשולין זכה בפרס על גישתו החינוכית המיוחדת לתלמידים
ועל הצטיינות בהוראה במגוון תוכניות ,כולל מגמת הכימיה והמגמות
הטכנולוגיות .דויד הוא בעל תואר ראשון בכימיה ותואר שני בהוראת
המדעים ,שניהם מהטכניון .הוא החל את דרכו המקצועית ככימאי במפעל
"דשנים וחומרים כימיים ",ומשנת  1997הוא מלמד כימיה בתיכון כדורי
בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה .בשנים האחרונות הוא משמש גם
בתפקיד רכז כימיה .סיפורו של דוד הוא סיפורו של דור המורים הוותיקים
לכימיה שהחלו דרכם ככימאים בתעשייה הכימית ,ובחרו לשנות כיוון
ולעבור הסבה מקצועית כדי לחנך את דור הכימאים הבא .הוא מורה
מקצועי ,בעל ידע עמוק בכימיה ,חרוץ ,מסור וצנוע .יחסו אל התלמידים
הוא אנושי ואכפתי ,הוא משקיע את כל כולו בכל תלמיד ותלמידה במסירות
רבה ומדבר עם תלמידים "בגובה העיניים ".הוא מורה מרתק ,המלמד
כימיה ברמה גבוהה ופועל כקוסם המהפנט את תלמידיו .דרכי ההוראה
שלו והגישה החינוכית הייחודית שלו גורמים לתלמידים לאהוב את מקצוע
הכימיה.

הפרסים הוענקו במסגרת הכנס השנתי ה 83 -של החברה הישראלית לכימיה במלון דויד אינטרקונטיננטל בת"א ,ב13 -

לפברואר.2018 ,

ברכות לידידה ,דויד ורות על הישגיהם!
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