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הזוכים בפרסים ע"ש דליה צ'שנובסקי להצטיינות בהוראה מטעם החברה הישראלית לכימיה ,לשנת  ,2019הם:
הפרס למורה הותיקה הוענק לגב' מרים גלרמן מבית הספר התיכון ע"ש קלעי בגבעתיים .זוכה הפרס למורה בתחילת דרכו הוא יגאל
לינקובסקי ,רכז מגמת הכימיה בבית הספר התיכון ע"ש הנשיא יצחק בן צבי ,קריית אונו.

מרים גלרמן היא בעלת תואר ראשון בכימיה מאוניברסיטת בר אילן ובעלת תואר שני
בהוראת המדעים בהצטיינות ,גם הוא מאוניברסיטת בר אילן .מרים מלמדת כיום כמורה
לכימיה בתיכון ע"ש קלעי בגבעתיים ,לאחר שנים רבות של הוראה בתיכון הממלכתי-דתי
צייטלין בתל אביב .מנהלי בתי הספר בהם עבדה ,עמיתים לצוות ודורות של תלמידים,
מעידים על על מקצועיות רבה ,מסירות ויצירתיות .על תשוקה לחידושים ולהוראה מיטבית,
ועל הרוח הצעירה לנסות אסטרטגיות הוראה חדשות ופדגוגיה חדשנית .במיוחד מודגשת
תרומתה של מרים לקידום תלמידים חלשים ולהגעה להישגים ,תוך עידוד ותמיכה של כל
תלמיד ,בכל רמה ובשעות נוספות מעבר לשעות ההוראה .מרים ניחנה באישות טובות
לב ,היא חייכנית ,סבלנית ובעלת קסם אישי .מרים היא מופת למורה מקצועית לכימיה,
המהווה גם דמות חינוכית משיכמה ומעלה .מרים היא מורה מלאת אנרגיות ,אשר מרבה
להתעדכן ,לחדש ולהתחדש בכל הקשור בהוראת המכימיה .הפרס מוענק למרים גלרמן
על מפעל חיים של  50שנות הוראה בכימיה.

יגאל לינקובסקי מחזיק בתואר ראשון כפול בכימיה ובהוראת הכימיה מהטכניון ובעל
תואר שני בכימיה וביולוגיה מבנית ,גם הוא מהטכניון .יגאל משמש כרכז מגמת הכימיה
בתיכון ע"ש הנשיא יצחק בן צבי ,קריית אונו .הוא מורה צעיר המביא איתו אנרגיות
חדשות ומוטיביציה גדולה להוראת הכימיה ,מגלה מסירות רבה ,מקצועיות ויצירתיות,
להט אינסופי לגיוון בהוראה ויצירת סביבה ייחודית ומעניינת .הוא מקורי ,מחדש ומתחדש,
ופועל רבות לקידום הכימיה בבית הספר מעבר לשעות ההוראה בכיתה .לדוגמא ,הוא יוצר
ערבי הקרנה של סרטים כימיים המלווים בהרצאות מדעיות הקשורות לסרטים ,מועדד
את התלמידים להשתתף בפרוייקטים ייחודיים כמו הכימיאדה והפרוייקט התחרותי "יש
לנו כימיה" .הוא הרוח הצעירה ,החדשנית ,מלא ההשראה והיוזמה בצוות הכימיה של
בית הספר ,מצליח לסחוף תלמידים ומורים כאחד ,בזכותו קיים ביקוש גבוה בבית הספר
למקצוע הכימיה ולמגמת הכימיה.
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