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עמוס  לי ספק שפרופ'  אין  לפיסיקה.  למורים מצטיינים  דה–שליט  עמוס  ע"ש  פרסים  ולהעניק  להמשיך  אנו שמחים  שנה  כמדי 
דה¯שליט, ממחדשי הוראת הפיסיקה והמדעים בארץ, שראה חשיבות רבה בטיפוח המצוינות והחדשנות בהוראה, היה שמח מאד 

בפעילות זו המעלה על נס חדשנות ומצוינות.
פרס מורה מצטיין לפיסיקה ע"ש עמוס דה–שליט לשנת תשס"ו מוענק למר אלי שלו.

אלי מלמד פיסיקה מ–1997 בתיכון ליד האוניברסיטה בירושלים ומשמש שם כרכז הפיסיקה והמדעים. קודם לכן לימד בחמד"ע 
בתל–אביב ובאוהל שם ברמת–גן. בשנה זו, בצד עבודתו בתיכון ליד האוניברסיטה בירושלים, חזר ללמד גם בחמד"ע.

אלי החל את עבודתו כמורה לפיסיקה ב–1993 בחמד"ע. הוא עשה בהצלחה מרשימה את חציית הגבול הלא פשוטה מתרבות 
המחקר האקדמי במדע תיאורטי, לתרבות העשייה החינוכית היומיומית. מסגרת העבודה בחמד"ע הפגישה אותו עם תלמידים 
ולהוביל  עניין  חינוכי, לעורר  ליצור קשר  ידע  ועם כולם  ודתיים,  ומדרום העיר, חילוניים  מרבדי חברה שונים   מצפון תל–אביב 
לימודי הפיסיקה בשני מסלולים:  בו מתקיימים  ליד האוניברסיטה  ביצע בתיכון  רוב עבודתו המקצועית  לימודיים. את  להישגים 

מסלול רגיל ומסלול "אתגר" המיועד לתלמידים מחוננים ומוכשרים שיכולים להתחיל להתמחות בפיסיקה כבר בכיתה ח'.
אנשים המכירים מקרוב את עבודתו של אלי מתארים את התרשמותם העמוקה מהתלהבותו וחדשנותו כמורה ומאהבת הפיסיקה 

והמחשבה שהוא זוכה להדביק בהן את תלמידיו.

אני מצטטת: "בהיכרותנו עימו התרשמנו עמוקות מהתלהבותו וחדשנותו כמורה, ומאהבת הפיסיקה והמחשבה שזכה להדביק 
בה את תלמידיו. בשיעוריו מתקיים דרך קבע דיון חי, מרתק וסוער לו שותפים רוב תלמידי הכיתה. אלי נותן מענה הן לתלמידים 
החושפים את תפישותיהם המוקדמות, מחייב  מגוון מצבים  בפני התלמידים  הוא מעמיד  והן לתלמידי האתגר.  הרגיל  במסלול 
אותם להציג ולנמק את תפישותיהם, ויוצר רב שיח במהלכו מלובנים המושגים הפיסיקליים. אלי יוצר התלהבות של בית מדרש, 
הופכים  ייתפשו בשגיאה. במהלך השנה הם  לוודאי  התלמידים לא חוששים להביע את תפישותיהם, הגם שיודעים הם שקרוב 
לטוענים מיומנים, מיומנות שאלי רואה בה מרכיב בלתי נפרד מחשיבה מדעית. את כל אלו הוא מתבל במגוון העשרות מתחום 
הפיסיקה, הפילוסופיה של המדע, כמו גם מתחומי דעת נוספים: במדעים, בהנדסה, ואף במדעי החברה, הרוח והאמנויות. בעבודתו 
בולטת תשומת הלב שלו לחייהם הרגשיים של תלמידיו, והאמון הרב שלו בהם. לאלי יש מוטו "כל מורה מקצועי הוא מחנך". אכן, 
תלמידיו מספרים שלמדו לחשוב ולהפוך כל אבן במטרה להבין דברים לעומקם, וכי למדו כי הם יכולים להיות סמוכים ובטוחים כי 

דרכו המפתיעה והלא שגרתית תובילם להצלחה גם במבחנים חיצוניים.
שיעוריו של אלי מגוונים מבחינת אופי הפעילות המתבצעת בהם. מודעותו לצרכים המגוונים של תלמידים שונים, כמו גם למתודות 
השונות הקיימות בתחום הדעת, באה לידי ביטוי בעושר של סוגי פעילויות. לצד הדיון והטיעון המדעי, שתמיד קיימים בכיתה, כדאי 

לציין את השימוש הנרחב שהוא עושה בהדגמות, בבעיות עשירות הקשר, ובאימוץ של טכניקות והצעות המופיעות בספרות.
כאשר אלי מביא נושא חדש לכיתה תחילתו היא בדיון פתוח, חופשי, ובשפה יומיומית. מדיון זה מחלצים המשתתפים את קשיי 
ההמשגה וההבנה, המהווים כניסה נאותה אל המערך הפורמלי. תשומת הלב מבקשת לה לא רק את היופי התיאורטי אלא גם את 
ההתאמה לטבע, וההדגמות והניסויים הרבים המשמשים את אלי מסייעים בכך. חלק מתלמידיו אף הדביקו לו את הכינוי ”הקוסם“. 
את היכולת ההמשגתית, הניתוחית והפורמלית שרכשו תלמידיו הם מביאים לידי ביטוי גם במצבים מורכבים יותר מאשר השאלות 
המובאים  המצבים  לכיתה.  אלי  מביא  אותן  הקשר  עשירות  בעיות  של  רחב  במגוון  עיסוק  ידי  על  וזאת  הרלוונטי,  הפרק  בסוף 
בבעיות אלו כולם אמיתיים, ומקורותיהם שונים — קטעי עיתונות המציגים איזו תופעה מדעית, תופעות יומיומיות מוכרות והמחזה 
מעבדתית של שאלות סוף פרק. אלו בעיות אמיתיות — אין נתונים ואין הכרעה של עורך באשר למה חשוב בהן ומה לא. והתלמידים 

נדרשים לטעות ולתהות, ולבסוף יכולים להן.“

בעבודתו כרכז הפיסיקה והמדעים בבית ספרו תרם אלי רבות להתפתחות המקצועית של עמיתיו המורים. בבית הספר הופעל 
פרויקט הניסוי להוראה רב תחומית בחטיבת הביניים. אלי היה שותף לפרויקט מראשיתו ופעל רבות ליישומו בהשתלמויות ובהתווית 

טקס�הענקת�הפרס�ע“ש�עמוס�דה–שליט�
לשנת�תשס“ו
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רבותי, חבָרי,

המעמד מרגש, הבמה רחבה, להגיד דברים יש, והפיתוי גדול. 
אבל, משורותיכם אני בא, ובטרם יחווירו פניכם ופני המארגנים, 
ודברים  כאן,  נמרץ  קיצור  הבאה:  העסקה  את  להציע  הנני 

לעיתון ”תהודה“ בהמשך. אין התנגדות? מצוין.

צניעות  של  אמירה  רק  לא  זו  אנשים.  להמון  תודה  חב  אני 
משום  לאמיתה  אמת  זו  הזה,  המכובד  מהמעמד  מתבקשת 
שאני, ביסודי, לְָקָטן. כל כך הרבה ידע וחכמה וניסויים והדגמות 
שלנו,  בקהילה  יש  ודעת  ומשימות  ושאלות  ושיטות  ורעיונות 
שהיא נדמית לי לניר פורח, לבוסתן, ואני מטייל בו וקוטף, עורך 

דרכי פעולה. בתפקידו זה עשה מעל ומעבר כדי לחלוק עם עמיתיו את הידע המקצועי המעמיק שלו בפיסיקה ודרכי הוראתה, 
להדביקם בתפישתו החינוכית האינטגרטיבית, ולהעשירם בידע הרחב שלו. עמיתיו, כמו תלמידיו, חשים כי הוא מסייע להם ללמוד 

ולהתפתח באווירה נינוחה ושמחה.
במסגרות אלו היה אלי שותף מוביל בחידוש מלא של מעבדות בית הספר, שהפכו להיות ציר מרכזי ביותר בפעילות. כיום, בזכותו 
של אלי וצוות הפיסיקה בבית הספר, ובעזרת המשאבים שהפנה בית הספר לעניין, מתקיימים כל שיעורי הפיסיקה לכל תלמידי 
כיתות ח‘-י‘ במעבדה, ותוכנית הלימודים משלבת ניסוי ותיאוריה באופן שוטף ובלתי ניתן להפרדה. גם התלמידים המתמחים זוכים 

לשירותי מעבדה מפותחים: מעבדות הפיסיקה צוידו במיטב הציוד ובכמות המאפשרת לכל תלמיד לבוא לידי ביטוי מלא.
ואינו חושש לאמץ  אלי אינו שוקט על שמריו, הוא כל הזמן מחפש דרכים להתחדש. הוא מתעדכן בשיח ובספרות המקצועית, 
טכניקות ופעילויות המתאימים לו ולכיתותיו. הוא מרבה להשתתף בפורומים מקצועיים. כפי שמצביעים הדברים שנאמרו מדובר 
על מורה לפיסיקה בעל כישורים עיוניים יוצאו דופן וצורך תמידי ללמוד ולהתמודד עם אתגרים של למידה ועשייה, להתחדש ולחדש. 
תכונות אלה בצד תפיסתו החינוכית, מסירותו ולקיחת האחריות כלפי מורים, הם מאפיינים של מורה פיסיקה מצטיין, ואנו שמחים 

להעניק לו פרס זה. אלי נמצא בשיא הפעילות שלו ואנו מאחלים לו המשך פעילות פורה ומפרה להוראת הפיסיקה בישראל.

מהמחלקה  בגנו  אסתר  ולדר'  לפיסיקה  מהפקולטה  בר–יוסף  וישראל  מוכמל  דוד  הפרופסורים  הפרס:  לועדת  להודות  ברצוני 
להוראת המדעים, לקרן עמוס דה–שליט על התמיכה המתמשכת בפעילות מבורכת זו, ולאילנה אייזן על ליווי הפעילות.

דברי�חתן�הפרס�ע“ש�עמוס�דה–שליט�לשנת�
תשנ“ו

אלי�שלו,�בית�הספר�התיכון�ליד�האוניברסיטה,�ירושלים

טובה  הארץ,  תנובת  טובה  לטעום.  לכיתותי  ומביא  ומסדר, 
מאוד, ועמוקה תודתי למוריַה-חקלאיַה.

אני מקווה שאף אני נושא תרומה לטוב הארץ בפורומים בהם 
אני שותף.

הנכס החשוב לי ביותר בחיי המקצועיים הם עמיתי. לכולכם, 
ידידי, חלק בפרס זה. הספרים שכתבתם, המאמרים, השיחות, 

הויכוחים, המפגשים — כולם אבני יסוד בזהותי המקצועית.
שפר עלי מזלי, ותחנותי כמורה היו מצוינות כולן. אבל גם הן 
תודה  לשאת  רוצה  ואני  בן,  הנמצאים  האנשים  סך  אלא  אינן 
מיוחדת לדמויות של ראשית דרכי: דר' חנה ארזי וגברת חנה 
לויטה, מנהלות בעלות שיעור קומה, שכל אחת בדרכה יצרה 
עבורי את המרחב ואפשרה לי לחרוש בו כמעט כראות עיני; 
גברת חנה לוין, שכמדומני אף היא זוכת פרס זה, אליה נדבקתי 
לא חסכה ממני את  והיא  כמורה בחמד“ע  בשנתי הראשונה 
ורעי  ורבי  מגרוני;  בוקע  קולה  רבה  ובמידה  וכלֵיה,  תובנותיה 
זאב קרקובר שהוא, עבורי, כעמוד האש לפני המחנה, ומפגשי 
הראשון עימו, בהשתלמות מכניקה שהוא בוודאי לא זוכר, פקח 

את עיני לאפיקים כל כך שונים. תודה לכם מקרב לב.
ועכשיו, ברשותכם, ארד מהבמה, ואלך להסתחבק באופן אישי 
עם כל אחד מחברי הרבים שכאן ונעשה זאת, לפי התכנית, 

ליד שולחנות התקרובת. תודה רבה.
‰„Â‰˙

‰„Â‰˙

Tehuda_format.indd   45Tehuda_format.indd   45 5/9/06   14:54:385/9/06   14:54:38


