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דברים�לרגל�קבלת�מלגה�ע“ש�יוסף�דוד�לתשס“ו
יבגניה�גבאי,�בית-הספר�התיכון�שבח�מופת,�תל–אביב

אלישבע נכדתו של יוסף דוד הנכבדה, המפמ“ר דר' דוד סלע, 
עדי רוזן, דר' אסתר בגנו, פרופ‘ בת–שבע אלון, עמיתיי מורים 

ואורחים נכבדים!

קשה לבטא במילים את התרגשותי במעמד זה. קבלת פרס 
כמורה מצטיין בשנת הפיסיקה הבינלאומית 2005 שעברה 
להיות  רק  לא  מחייבת  איינשטיין,  אלברט  השם  בסימן  כולה 
להעלות  במטרה  בעשייה,  להמשיך  גם  אלא  זה  לפרס  ראוי 
את רמת הוראת הפיסיקה בארץ. לצורך זה כבר כתבתי שני 
נועדו  אלו  ספרים  בסיסית.  פיסיקה  של  בנושא  לימוד  ספרי 
ובכוונתי להמשיך  ז‘,  לתלמידי חטיבת הביניים החל מכיתה 

במשימה זו.
התשתית  הוא  זה  מקצוע  ייחודי.  מקצוע  בפיסיקה  רואה  אני 
היי–טק  עובדי  כימאים,  רופאים,  מהנדסים,  ומשרת  למדעים, 
ועוד כ–70% מהמקצועות המאפשרים לעבוד ולחיות ברווחה 

ובכבוד, דורשים ידע בפיסיקה במידה זו או אחרת.
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פיסיקה היא לא רק מקצוע שמאפשר להבין כיצד פועל הטבע, 
מהם החוקים החלים עליו, אלא גם מקצוע המלמד דבר שאף 
מקצוע אחר אינו מלמד והוא: כיצד לבנות מודלים של תופעות 

פיסיקליות וכן תופעות מתחומי ידע אחרים.

לימודי פיסיקה מעצבים את דרך החשיבה של האדם והופכים 
אותו לאדם החושב באופן רציונלי, יצירתי ובלתי פורמלי.

הייתי רוצה מעל במה זו לפנות למשרד החינוך ולבקש להכניס 
את הפיסיקה כמקצוע לימוד חובה החל מחטיבת הביניים, וזאת 
יבין בעיות אנרגיה,  יקבל אוריינות מדעית,  על מנת שתלמיד 
פצצה גרעינית, מוליכות–על, תורת היחסות ופרדוקסים שלה, 

תורת הקוונטים, דואליות של אור וחומר.

יכולתי לספר לכם על החשיבות של פיסיקה עוד שעה שעתיים, 
יום או יומיים, אך הזמן קצר והמלאכה מרובה. לכן אקדיש את 
הדקות הבאות להביע את תודתי מעומק לבי לקרן יוסף דוד 
ולמשרד החינוך שהעניקו לי את הפרס, ולקבוצת אנשים יקרים 
לי: הורי יעקב ולאה זכרונם לברכה שהשקיעו בי הרבה, גידלו 
אותי באהבה, אותם לא אשכח לעולם, בעלי אליעזר שתומך 
יהונתן  והנכדים  לב  בעלה  אולגה,  בתי  הדרך,  כל  לאורך  בי 

ונטע שהיו לצידי תמיד והעלו חיוך על שפתיי.

אבי  דר'  הקודם  הספר  בית  למנהל  תודתי  נתונה  כן  כמו 
בנבניסתי איתו עבדתי 9 שנים, ולמנהל הנוכחי דר' דב אורבך 
מקצוע  בפיסיקה  לראות  קודמו  של  המסורת  את  שממשיך 
ואני מקווה שגם היום בתקופת צמצום שעות הלימוד  חשוב, 
הוא ידאג שנמשיך להיות בית ספר למופת בתחום הפיסיקה 

המתמטיקה והמדעים.

אני מודה לעמיתיי המורים לפיסיקה ולמתמטיקה ולכלל המורים 
של בית הספר על שיתוף הפעולה ועבודת צוות יצירתית
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