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היום מוענקת בפעם הרביעית מלגת הצטיינות, מהקרן שנתרמה על ידי משפחתו של יוסף דוד ז"ל, המפמ"ר הקודם לפיסיקה, 
או  המדעים,  להוראת  בינלאומי  בכנס  להשתתף  בפיסיקה,  מצטיין  למורה  לשנה,  אחת  לאפשר,  היא  זו  קרן  של  ייעודה  לזכרו. 
הפיסיקה, ולהעשיר לאחר מכן את ציבור מורי הפיסיקה בחוויותיו ובתרומה לשיפור ההוראה מכינוס זה. נמצאת אתנו כאן גם 

השנה, אלישבע האריס, נכדתו של יוסף, אשר תעניק את תעודת הפרס לזוכה.
יבגניה גבאי, רכזת המדעים של התיכון העירוני למדעים ולתרבות, שבח–מופת, בתל–אביב, על  השנה מוענקת המלגה לד"ר 

הצטיינותה רבת השנים בהוראת הפיסיקה ותרומתה המשמעותית לקידום הוראת הפיסיקה בישראל.
יבגניה עלתה מברית המועצות עם רקע וניסיון מחקרי מדעי בתחום הפיסיקה. עם זאת מצאה לנכון להקדיש את עצמה להוראה 
ולחינוך פיסיקלי וכבר העמידה דורות רבים של תלמידים הקשורים לתחום. בשנים האחרונות היא מקדישה את עיקר מאמציה 
לטיפוח הפיסיקה אצל תלמידי חטיבת הביניים בבית ספרה. מודל זה, של הוראה דיסציפלינרית בכיתות ז'—ט' אינו נפוץ כיום בבתי 
ספר רבים, אבל התעקשותה של יבגניה סחפה את הנהלת בית הספר וחיבבה את הפיסיקה על התלמידים וכיום בית ספרה הינו 
יח"ל לבגרות). בשל הדגשת המדעים   5) פיסיקה בהרחבה  הלומדים  אחד מבתי הספר המובילים מבחינת מספרי התלמידים 
בביה"ס "שבח–מופת" עלתה רמת בית הספר, והוא הפך תוך שנים ספורות מבית ספר מקצועי הקולט תלמידים שנפלטו מבתי"ס 

אחרים, לבית ספר מוביל אשר תלמידים רבים מכל מרכז הארץ מתדפקים על שעריו.
ומקדישה שעות רבות מזמנה הפנוי לצורך  ידועה ביחסה האישי לתלמידיה. היא מטפחת כל תלמיד בהתאם לכישוריו  יבגניה 
זה. היא אינה קופאת על שמריה, מרחיבה אופקים ומתעדכנת כל הזמן בשיטות ההוראה ובטכנולוגיות החדשות, הן דרך המרכז 
הארצי למורי הפיסיקה, בקורס מורים מובילים למשל, והן בכינוסים ובהשתלמויות מחוזיות אשר בהם היא מעשירה מורים אחרים 

מניסיונה ומידיעותיה.
גישתה המיוחדת להוראה, תוך שילוב נבון בין התיאוריה והניסוי, יחד עם עקרונות ותכנים שלא תמיד מופיעים בתכנית הלימודים

הרגילה, הביאו אותה להעלות על הכתב את החומרים בהם היא משתמשת, לתועלת מורים נוספים. עד כה יצאו לאור שני ספרים 
בתחום הפיסיקה הבסיסית, המיועדים לתלמידי כיתות ז'-ט', ועוד ידה נטויה.

בטוחני כי גם למלגה הניתנת לה היום, יהיה ערך מוסף, אותו תעביר לעמיתיה להוראה בעתיד הקרוב.

בסיום דברי ברצוני להודות לחברים הנוספים בועדת הפרס, דר' אסתר בגנו, הניה ווילף ומיכאל סבין, נציגי הפיקוח על הוראת 
הפיסיקה והמרכז הארצי למורי הפיסיקה, אשר מלאכה לא קלה עמדה בפניהם, להחליט מתוך המועמדים הרבים מי יקבל היום 

את הפרס. לשמחתי החלטתם לגבי יבגניה התקבלה פה אחד ועל כך תודתי להם.
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