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במקצוע  שבוחרים  התלמידים  אחוזי  בהעלאת  הטמונה  החשיבות  את  עיניו  לנגד  ראה  ספרנו  בבית  הפיסיקה  צוות 

הפיסיקה בחטיבה העליונה - מטרה שהוצבה גם בפנינו, כצוות של בית הספר. נקטנו מספר פעולות כדי להשיג מטרה 

זו: השתתפות בפרויקט מדצי“ם בפיסיקה, שבוע פיסיקה, תחרויות בית ספריות, פתיחת מגמות נוספות ל-3 יח“ל וליחידת 

לימוד אחת בפיסיקה, תערוכת פיסיקה בבולים ועוד פעילויות רבות ומגוונות.

מ- 8.3%  בשכבה  הפיסיקה  לומדי  שיעור  את  להגדיל  הצלחנו  שנים  שארך 3  בתהליך  לבוא:  איחרו  לא  התוצאות  ואכן 

ל-25.2%!! בית הספר חי, נשם ופעל בסביבת הפיסיקה אשר ממש ”ריחפה“ במסדרונות.

לשמחתנו הרבה, לאחר פעילות אינטנסיבית וממוקדת, התבשרנו ע“י צוות השופטים של מכון ויצמן למדע על זכייה 

בפרס של צוות ארצי מצטיין בפיסיקה.

כמובן שבשורה זו התקבלה בצהלות שמחה של מורי הצוות יחדיו עם ההנהלה, אם כי עדיין לא הבנו בשלב זה את מלוא 

חשיבות הזכייה בפרס עמוס דה-שליט.

כשהתחלנו לעכל את גודל הכבוד וההכרה הרבה לה זכה הצוות, הבנו כי העבודה המאומצת והיסודית עם ההשקעה 

הרבה הצליחה ל“להדהד“ במכון וייצמן ולזכות להכרה ברמה ארצית.

סלע,  מר  המפמ“ר  הארץ,  בכל  לפיסיקה  המורים  מיטב  בהשתתפות  ביותר  מכובד  היה  המורים  בכנס  הטקס  כמובן, 

מדריכים, נציגי אורט וכמובן צוות מורי ”מגדים“ עם המנהלת הגב‘ שרה מירום.

הזכייה בפרס תרמה רבות לצוות בהמשך העבודה לאורך שנים: הפרסומים בעיתונות המקומית בכרמיאל יצרו ”הילה“ 

חיובית ביותר לצוות מורי בית הספר ולצוות מורי הפיסיקה בפרט. בית הספר זינק פתאום למעמד אחר כבית ספר מן 

הפריפריה שהצליח לזכות בפרס ארצי. מורי בית הספר זכו בהכרה ובכבוד שהם ראויים לו, אחוזי התלמידים הלכו וגדלו, 

ציוד המעבדה שוכלל והוחלף בחדש יותר, ובתי ספר אחרים מן האזור שאלו וחקרו בכל הנוגע לאופן הפעילות שקיימנו. 

אפשר לומר כי בית הספר בעיר הוסיף ”לשמו הטוב“ עוד יתד מוצקה, וצוות המורים וההנהלה פרגן ללא סוף.

מיותר לציין שצוות ”מגדים“ לא נרתם לפעילות הנ“ל לשם 

ובצורה  נעשתה,  כבר  שהפעילות  לאחר  אך  הפרס, 

הייתה  והפרגון  ההכרה  הפרס,  קבלת  הרי  משמעותית, 

צוות  עבור  לקבל  יכול  הספר  שבית  ביותר  הטובה  המתנה 

מורים המאמין בעשייה חינוכית.

אין ספק שמורשת זו תורמת רבות לעיר, לבית הספר, למורים 

ולתלמידים, ויש להמשיך את המיזם החיובי והחינוכי לאורך 

שנים רבות.

מאחל  אני  הפיסיקה.  הוראת  במלאכת  לעוסקים  כח  יישר 

לכל המורים בישראל לעבור את החוויה המדהימה שעברנו.
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