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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.
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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‰˙
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