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פרס על שם דר' ורה מנדלר ז"ל למורה מצטיין לכימיה מבית ספר תיכון
בפריפריה
לפני למעלה מעשור ייסדה משפחת מנדלר פרס למורה מצטיין בכימיה על שמה של ורה
מנדלר .באמצעות הפרס אנחנו מנסים להנציח את זכרה של ורה ,שהייתה שנים רבות
מורה לכימיה בבתי ספר תיכוניים בארץ ,חוקרת במחלקה להוראת מדעים שבמכון
ויצמן למדע ,ותרמה רבות להתפתחות מקצוע הכימיה בקרב מורים ותלמידים כאחד.

הפרס חולק כבר  11פעמים :בשנת תשס"ד נבחרה גב' דבורה קצביץ' ,מבית הספר התיכון האזורי בגדרה
וחוקרת במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע לקבל את הפרס בפעם הראשונה .בשנת תשס"ה
הוחלט להעניק את הפרס לדר' בוריס טריגרמן מבית הספר התיכון למדעים ואומנויות ע"ש חיים הרצוג
בחולון .בשנת תשס"ו הוענק הפרס לדר' יהושע סיוון מבית הספר המקיף "עמל" ע"ש מנחם בגין שבצפת
ואילו בשנת תשס"ז ניתן הפרס לעבדאללה חלאילה מבית הספר התיכון בסחנין .בשנת תשס"ח בטקס
שנערך לראשונה בירושלים הפרס הוענק לד"ר מרים כרמי שמלמדת בגימנסיה "הרצלייה" בתל-אביב.
בשנת תש"ע הוענק הפרס לגב' זיוה בר-דב על מפעל חיים ואילו בשנת תשע"א הוענק הפרס בפעם
השביעית לגב' דבורה ברוט מרכזת מקצוע הכימיה בבית-הספר התיכון ע"ש דוד בן גוריון שבנס ציונה.
בשנת תשע"ב קיבלה את הפרס דורית בר מורה ורכזת מגמת הכימיה בתיכון גלילי שבכפר סבא .בשנת
תשע"ג החלטנו לשנות והפרס הוענק למורה מהפריפריה .הפרס הוענק לגסאן חטיב מדריך כימיה במחוז
הצפון ורכז מגמת כימיה בבתי הספר דנציגר שבקריית שמונה וסלמאן חטיב שבכפר עג'ר .בשנת תשע"ד,
ניתן הפרס לגב' סופיה ליידרמן מבית הספר רוגוזין שבקריית גת ואילו בתשנת תשע"ה הוענק הפרס לגב'
נאדיה גנאים מורה לכימיה בבית הספר המקיף אל-בטוף שבכפר עוזיר בגליל התחתון.
גם השנה אנחנו מבקשים להעניק את הפרס למורים מצטיינים מהפריפריה .מועמדים חייבים להיות
מורים פעילים לכימיה בבית ספר תיכוני לפחות בחצי משרה מלאה בחטיבה העליונה בפריפריה,
כלומר ,מחוץ למשולש המתוחם על ידי חיפה-אשדוד-ירושלים.
הגשת מועמדות לפרס על שם ורה מנדלר ז"ל תכלול:
 .1קורות חיים מפורטים בדגש על תרומת המועמד לקידום מקצוע הכימיה.
 .2שני מכתבי המלצה לפחות ,של עמיתים למקצוע או מנהל בית הספר או כל אדם אחר העוסק
בהוראת הכימיה ,והמפרטים את יכולותיו של המועמד והישגיו בהוראת מקצוע הכימיה.
 .3כל מסמך נוסף שיכול להעיד על מצוינות ותרומה ייחודית בהוראת מקצוע הכימיה.
 .4מספר ממליצים נוספים (וכתובתם) שניתן לפנות אליהם.
המלצות למועמדים לפרס יש להעביר לפרופ' דני מנדלר ,המכון לכימיה ,האוניברסיטה העברית ירושלים
 ,9190401דוא"לDaniel.mandler@mail.huji.ac.il :
המועד האחרון להגשת מועמדים הוא 8.12.2016
חלוקת הפרס תעשה ביום העיון השנתי למורי הכימיה שיתקיים במרכז דוידסון שבמכון ויצמן.

