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שלום חברים,

הנדון :פרויקט נגב נובל
הכימיה ידועה בשם "המדע המרכזי" ,מכיון שהיא עוסקת בהרכב החומר ובשינויים שחלים בו ,כלומר בהבנת החומר
ברמה המולקולרית 2לכן מהווה הכימיה את הבסיס לכל המדעים האחרים ,כולל פיזיקה ,ביולוגיה ,חקלאות ,רפואה,
מדעי כדור הארץ ,מדעי הסביבה ,מדעי החלל וכל תחומי ההנדסה 2הכימיה היא הבסיס לכל מה שסובב אותנו ,לכל מה
שאנחנו אוכלים ,לובשים ,רואים ,שומעים ונוגעים בו2
בעידן שבו מדבר העולם בשפת המדע והטכנולוגיה ,שבו קצב הצמיחה של הידע והיצירתיות האנושית ,שובר את כל
השיאים האפשריים ,הבעיה העיקרית שבפניה ניצבת האנושות ,היא הפער שבין המדינות המתקדמות לבין אלה
שנשארו מאחור ,ביו אלו שצועדים בחזית הידע האנושי לבין אלו שנותרים בחשיכה של בורות מדעית וטכנולוגית ,של
אמונות טפלות וידע מוטעה2
למדינת ישראל היסטוריה ארוכה של מצויינות מדעית ותעשייתית בכימיה 2מעל  63%של הייצור התעשייתי שלנו ו-
 .2%של היצוא הישראלי ,הם מוצרי כימיה 2אין זה מקרה שכל ששת חתני פרסי נובל שלנו למדעים ,כולם בתחום
הכימיה 2אין זה מקרה ששניים מתוך תשעת הנשיאים שהיו לנו עד היום ,היו פרופסורים לכימיה ,ואולי גם הנשיא
העשירי יהיה כימאי2
במדינת ישראל ,החינוך לכימיה ,ולמדעים בכלל ,אינם בבחינת מותרות ,אלא בעלי משמעות קיומית 2טיפוח לימודי
כימיה והרחבת המאגר המבורך של כימאים ומהנדסי כימיה ,הם אינטרסים לאומיים של מדינת ישראל ,במיוחד בנגב,
שבו מרוכזת מרבית הפעילות הכימית התעשייתית שלנו 2אזור הדרום של מדינת ישראל משופע בתעשיות כימיות ,כגון
פריגו ,מפעלי ים המלח ,תעשיות הברום ומפעלים נוספים של קבוצת כי"ל ,מפעלי טבע ,מכתשים-אגן ומפעלים רבים
נוספים 2איזור התעשייה ברמת חובב לבדו ,מייצא מעל ל 6 -מיליארד דולר בשנה ומפרנס למעלה מ .3,333 -משפחות
באיזור הדרום2
למרות שכל המפעלים הללו משוועים לכוח אדם איכותי ,לימודי הכימיה ביישובי הדרום לוקים בחסר 2במספר רב של
בתי ספר תיכוניים באיזור הדרום ,ובמיוחד בכל עיירות הפיתוח ,אין בכלל מגמת כימיה 2כדי לתקן את המצב ,יזמה
החברה הישראלית לכימיה בשיתוף עם הפיקוח על הוראת הכימיה במשרד החינוך והמועצה המקומית תעשייתית
נאות חובב ,את פרויקט נגב-נובל לקידום לימודי הכימיה ביישובי הדרום 2מטרת הפרויקט להעשיר את תלמידי הדרום
בלימודי המדעים לאפשר להם לרכוש השכלה בכימיה ולהבטיח להם אפשרויות תעסוקה איכותית בעתיד 2אוכלוסיית
היעד כוללת תלמידי תיכון מיישובי הדרום ,כגון ירוחם ,דימונה ,נתיבות ,שדרות ,אופקים ,קרית מלאכי ,מצפה רמון
ואילת2
בשנת הלימודים תשע"ג ,בעזרתם של מורי כימיה חיצוניים ,נפתחו  4כיתות ללימודי כימיה ובהן  .63תלמידים,
ביישובים דימונה ,ירוחם ,המועצה האיזורית שדות נגב ואילת 2טקס הפתיחה הרשמי של תכנית נגב-נובל התקיים ב.-
בינואר ,.3.0 ,במרכז המבקרים של חברת טבע בנאות חובב ,בנוכחותם של שרים ,ראשי ערים ,בכירי משרד החינוך
וכל ארבעת זוכי פרס נובל בכימיה 2הפרוקט זוכה להצלחה מרשימה ובשנת הלימודים תשע"ד הוכפלה התכנית למספר
גדול יותר של כיתות ,מורים ותלמידים 2יחד עם זאת אנו מתמודדים עם אתגרים לא קלים 2לדוגמה ,משבר המורים
לכימיה בארץ הולך ומחריף ,מספרם נמוך ממספר המורים בשנות ה ,03-והוא ממשיך לרדת בתלילות 2כיום פועלים
בארץ פחות מ 023-מורים לכימיה ,גילם הממוצע מעל חמישים ורבים כבר בתהליכי פרישה לגימלאות 2אנו מנסים
להיות יצירתיים בגיוס מורים ממקורות בלתי שגרתיים 2בשנה הבאה ייצטרף למאגר המורים של תכנית נגב נובל כח
אדם איכותי בדמותם של מדענים גימלאים מהאוניברסיטאות ומהתעשייה2
לסיכום ,ביישובי הנגב מתגוררת אוכלוסיה נהדרת ,חרוצה ויצירתית ,עם תלמידים בעלי יכולת וכח רצון 2חובה עלינו
להעניק להם השכלה מדעית טכנולוגית כדי שאם ירצו ,יוכלו להצטרף לאותה קבוצה לא גדולה של מדענים ,מהנדסים
וממציאים מצטייני ם ,שבזכותם קיימת ומשגשגת מדינת ישראל 2במידה רבה ,פרויקט נגב-נובל מגשים את חלומו של
דוד בן גוריון להביא לפריחתו של הנגב ושל המדינה כולה באמצעות מפעלי חינוך ,מחקר ,תרבות ותעשייה עתירת ידע2
להגשמת חלום נגב נובל תורמים גורמים רבים (מצ"ב חלק מאלבומית מזכרת לכבוד שנת הקריסטלוגרפיה) ,כולל
חברי החברה הישראלית לכימיה ,אנשי משרד החינוך ,מועצת נאות חובב ,ראשי ערים וראשי מועצות ,אנשי התעשיות
הכימיות ,מורים ומדענים מתנדבים 2הרשימה כוללת גם את נשיא המדינה (מכתבו מצ"ב) ואת זוכי פרס נובל לכימיה,
הפרופסורים אברם הרשקו ,אהרון צ'חנובר ,עדה יונת ודן שכטמן ,שגרירי כבוד של מדינת ישראל בקרב אומות העולם
ושגרירים נהדרים של מדעי הכימיה בקרב ילדי ישראל2
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, שדרות, נתיבות, ירוחם, כולל דימונה,נובל לעודד תלמידי תיכון מיישובי הדרום-מטרתה של תכנית נגב
 הפרויקט משקף שיתוף פעולה פורה בין. לרכוש השכלה בכימיה, קרית מלאכי ומצפה רמון,אופקים
 בשנת הלימודים. משרד החינוך והמועצה המקומית תעשייתית נאות חובב,החברה הישראלית לכימיה
 כל. המועצה האיזורית שדות נגב ואילת, ירוחם, ביישובים דימונה, כיתות ללימודי כימיה בעזרתם של מורי כימיה חיצוניים6 תשע"ג נפתחו
נובל התקיים- טקס הפתיחה הרשמי של תכנית נגב. התנדבו לעזור ולעודד את התלמידים ומוריהם,ארבעת הישראלים זוכי פרס נובל בכימיה
 בכירי משרד החינוך וכל ארבעת זוכי פרס, ראשי ערים, בנוכחותם של שרים, במרכז המבקרים של חברת טבע בנאות חובב,2013 , בינואר1-ב
. מורים ותלמידים, בשנת הלימודים תשע"ד הוכפלה התכנית וכוללת מספר גדול יותר של כיתות.נובל

The Negev-Nobel program aims at encouraging high school pupils of the Southern towns, including Dimona, Yeruham, Netivot,
Sderot, Ofakim, Kiryat Malachi and Mitzpe Ramon, to pursue chemistry education. The project reflects a fruitful collaboration
between the Israel Chemical Society, Ministry of Education and the local-industrial council N’eot Hovav. In 2012-2013 six new
chemistry classes were established in Dimona, Yeruham, Sdot Negev and Eilat with external chemistry teachers. All four Israeli
Nobel Prize Laureates in Chemistry volunteered to help and encourage the pupils and teachers. The formal opening ceremony
of the Negev-Nobel program took place on January 1st at the visitors' center of Teva Pharmaceuticals in Ne’ot Hovav in the
presence of Ministers, Mayors, top executives of the Ministry of Educations and all four Israeli laureates of the Nobel Prize in
Chemistry. In 2013-2014 the program has doubled with more classes and an increased number of attending pupils.

Celebrating the opening of the Negev-Nobel Project at the visitors' center of Teva Pharmaceuticals in Ne’ot Hovav,
January 1, 2013. In yellow (Yeruham) and grey (Sdot Negev) shirts are some of the 140 pupils who joined the project in its first
year. Standing from left: Mr. Michael Biton, Mayor of Yeruham; Mr. Andre Uzan, Head of the local-industrial council N’eot Hovav;
Dr. Dorit Taitelbaum, Chief Inspector for Chemistry Education, Ministry of Education; Dalit Shtauber, Director General, Ministry
of Education; Amira Haim, Southern District Director, Ministry of Education; Prof. Daniel Hershkowitz, Minister of Science
and Technology; Silvan Shalom, Vice Prime Minister and Minister for Regional Development and for the Development of the
Negev and Galilee; Prof. Ehud Keinan, President, Israel Chemical Society. Sitting, from left: Nobel Prize Laureates in Chemistry,
Professors Aaron Ciechanover, Avram Hershko, Dan Shechtman and Ada Yonath.
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