
 

 

 

 2017 לינואר, 24, זתשע" בטבת ו"כ
 חברים יקרים,

 הפרס .2016 לשנת מצטיינים למורים לכימיה הישראלית החברה בפרס הזוכים על, רב בעונג לכם לבשר ברצוני
פר הירוק ע"ש כה ,שנתי-בית הספר הששמ זילברמן-אלה פרוטקין יוענק לגב' ותיקה המורל דליה צ'שנובסקי ש"ע

רמת , תיכון רוטברג למדעים ולאומנויותמ פרץ-קרן מנדה גב'יוענק ל ןהמצטיי פרס המורה הצעיר. לוי אשכול
 .השרון
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 רמת השרון, תיכון רוטברג למדעים ולאומנויות                  פר הירוק ע"ש לוי אשכולכה ,שנתי-בית הספר השש          

                    a_prutkin@yahoo.com                                                    keren.mepe@gmail.com 

שנים במוסקבה, עלתה לישראל  22סיימה ברוסיה תואר שני בהצטיינות, לימדה כימיה  זילברמן-אלה פרוטקין
שנים, השתלבה בהוראת הכימיה בארץ. סיפורה של אלה הוא סיפורו של דור  25ומאז, במשך  1991בשנת 

המורים הותיקים לכימיה שהחלו דרכם בארץ כעולים חדשים, עם ידע רחב ועמוק בכימיה, אך כמעט ללא ידע 
בשפה העברית, והשקיעו את מרצם בקידום מערכת החינוך ובהוראת הכימיה בארץ, ונמצאים כיום לקראת 

השתלבותה של אלה בארץ כללה השתלמויות רבות, והטמעה של שינויים בהוראה ובתכנים. אלה  פרישה.
הקימה את מגמת הכימיה בכפר הירוק, ופתחה מסלול לכימיה בכיתות מופ"ת. היא הטמיעה את אהבת 

ת הכימיה בקרב תלמידים, בחריצות, באהבה ומסירות, תוך חתירה למצוינות. אלה משקיעה שעות רבות בהכנ
האולימפיאדה הארצית לכימיה, ובהדרכה וליווי של דור המורים החדשים בתחילת  –תלמידיה לכימיאדה 

דרכם. היא ידועה בהשקעתה הרבה, בהתמדתה ובשאיפתה הבלתי מתפשרת לשלמות. על כל אלו מוענק לה 
 .2017לשנת  ותיקה המורל דליה צ'שנובסקי ש"עפרס החברה הישראלית לכימיה 

סיימה  . הואמפקדת בקורס קצינות בסיסי חיל האויר והיתהקצינה בשרתה כדת הארץ, ילי פרץ-קרן מנדה
, הוראת הכימיהב בחרה, שני בכימיה בהצטיינות ותואר אוניברסיטת ת"אב בכימיה ובביולוגיהראשון תואר 

משנת . מכללה האקדמית בית ברלב ,תעודת הוראה בכימיה במסלול להסבת אקדמאיםל םלימודיסיימה את הו
סיפורה של קרן הוא סיפורו של הדור החדש של  .במשרד החינוך לכימיה מדריכה מחוזיתכהיא מכהנת גם  2015

מורי הכימיה המשתלבים בהוראת הכימיה. קרן ידועה במסירותה לתלמידים, שאיפתה למצוינות, והוראתה 
המובילים למעורבות חברתית של  ,ה של מוריםהיוצרת עניין בקרב תלמידים. היא חלק מתנוע ,האיכותית

מגמות הכימיה בדמות כנסי תלמידים ופעילויות בתחום הכימיה עם אוכלוסיות מוגבלות ומבוגרות. קרן מביאה 
איתה רוח צעירה, נמרצת, חדשנית, יצירתית, אופטימית, חברית, ומקצועית. השאלות המעסיקות את קרן הן: 

ניין? איך לשלב הקשרים בהוראת הכימיה? עבודת צוות היא מרכיב חשוב איך לדייק את ההוראה? איך לע
בקהילות המורים שהיא מובילה ביחד עם ערן. תלמידיה כתבו:  ,בעבודתה של קרן בתוך בית הספר ומחוצה לו

"כימיה נלמדת בכל מקום. אבל כימיה עם קרן זה דבר אחר לגמרי". קרן מהלכת קסם על תלמידיה. בזכותה 
לה מגמת הכימיה בבית הספר. "קרן גורמת לכל תלמידיה להתאהב במקצוע הכימיה בדיוק כמו צמחה וגד

 .2017מיה למורה בתחילת דרכו לשנת שהיא מאוהבת בו". על כל אלו מוענק לה פרס החברה הישראלית לכי

  ,במסגרת הכנס השנתי של החברה הישראלית לכימיה במלון דוד אינטרקונטיננטל בתל אביב ויוענק יםהפרס
 על הישגיהם! לאלה ולקרןברכות  .2017לפברואר,  13 -ב
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