
 

 

 

 30.12.2014 ,ה"תשע, טבתב ח' 
 

 שלום חברים,

בפרס החברה הישראלית לכימיה למורים מצטיינים. השנה יוענק הפרס לשתי  וני לבשר לכם בעונג רב, על הזוכותברצ
  מבית הספר הריאלי העברי בחיפה. דפנה שלםוגב'  רעננהבתיכון אביב מבית הספר ה יונת שמאיגב' מורות ותיקות: 

פקולטה הבכימיה תרופתית מאוניברסיטת בר אילן ותואר שני בפרמקולוגיה מראשון היא בוגרת תואר  יונת שמאי
מגמת  הקימה את 2001החלה את דרכה המקצועית בתיכון אילון בחולון. בשנת  היא אוניברסיטת תל אביב.בלרפואה 

 ומאז היא מלמדת בו כמורה לכימיה ורכזת המגמה. הכימיה בתיכון אביב ברעננה

מקדישה לתלמידיה זמן מעבר לשעות הלימודים ומובילה  ,ורה אשר אינה מוותרת על אף תלמידיונת היא מורה מס
שונות כדי לקרב אותם אל המקצוע. בזכות היצמן ובתעשיות מארגנת לתלמידיה סיורים במכון ו אותם למצוינות. היא

 משמעותיתכי היא המורה ה מעידיםלמידיה ת ם.יונת מספר לומדי הכימיה בבית הספר הוא גדול וההישגים מצויני
 תרמה רבות לעיצובם כבני אדם.אשר שהייתה להם בחייהם,  ביותר

ופועלת לקידום מקצוע  למשימה תורמת את מיטב זמנה ,ותיקיםכובמחוז מורים חדשים יונת מדריכה מזה שנים 
. במסגרת קורס יוזמות במכון ויצמן 3הכימיה. במסגרת מעבדת החקר בכימיה, קידמה יונת את ניסויי החקר ברמה 

ונת י בקרב מורי הכימיה בכל רחבי הארץ. 3היא פיתחה יוזמה בנושא והיא מובילה ומסייעת בהטמעת ניסויים ברמה 
מהוה מודל ו ,בדרכה הצנועה והאצילית ,בקרב תלמידים ומורים באהבה פועלת ,הוראה דרך חייםברואה בחינוך ו

 ודוגמה אישית למורים רבים.

היא בוגרת תואר ראשון בהנדסת מזון וביוטכנולוגיה מהטכניון, ותואר שני בחינוך, בהצטיינות,  דפנה שלם
. מאז 1995הוראה בשנת החלה את דרכה המקצועית בתעשיית המזון ועשתה הסבה ל היא מהאוניברסיטה הפתוחה.

  תיכון הריאלי העברי בחיפה.בית הספר ה של חטיבה העליונהברכזת מגמת הכימיה כמורה וכ מכהנת היא 2000שנת 

חלופית כגון דפנה פועלת לחיזוק מעמד הכימיה בבית הספר, מפעילה פרויקטים המקדמים למידה משמעותית והערכה 
לטובת כלל מורי הכימיה בארץ.  על כימיה  פורסם בעיתון , אשרהסטוכיומטריהפרויקט ו  פרויקט הרדיואקטיביות

שתפר תוך הפרייה הדדית. דפנה פועלת לטיפוח צוות הכימיה בבית הספר, מדריכה ומסייעת למורי הצוות להתקדם ולה
. דפנה מקרבת עלויחידות לימוד והישגי התלמידים בבחינות  5 ברמת ה עלה מספר התלמידים הלומדים כימיהבזכות

תלמידי הכימיה ל גורמת היאכימיות. התעשיות במזון והתעשיות באת לימודי הכימיה לחיי התלמידים על ידי סיורים 
גלום בכל אחד ש האינטלקטואלי מימוש הפוטנציאלבו ספרה להיות גאים בבחירה המדעית שלהםמורי הכימיה בבית לו

 מהם.

  

 דפנה שלם 'גב
 העברי בחיפהמבית הספר הריאלי 

Dafna.Shellem@reali.org.il 

 יונת שמאיגב' 
 רעננהב תיכון אביבבית הספר ה

razshamai@gmail.com 

 17של החברה הישראלית לכימיה בתאריך  80-טקס הענקת הפרסים יתקיים במסגרת מושב הפתיחה של הכנס ה
 בתל אביב. דוד אינטרקונטיננטל, במלון 2014לפברואר, 

 
 !ןעל הישגיה ליונת ולדפנהבשם כל חברי החי"ל, ברצוני לשלוח ברכות חמות 

 בברכה,

 
 פרופ' אהוד קינן    

 נשיא                     
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