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לזכרו של עמוס דה-שליט
דברים שנשא פרופ' אורי גניאל בכינוס מורי הפיסיקה, תשס"ט

מדי שנה, החל משנת תשמ“ה, אנו מעניקים למורה לפיסיקה מצטיין פרס על-שם עמוס דה-שליט. 

ספטמבר  בחודש  כי  נזכרנו  רץ....“  שהזמן  הקלישאה: ”איך  וכמאמר 

הקרוב ימלאו 40 שנה לפטירתו של עמוס, ולפני 30 שנה ארגנו כאן 

במכון וייצמן כנס של GIREP לזכרו, במלאת (אז) 10 שנים לפטירתו. 

כעבור עוד 20 שנה – לפני 10 שנים – נערך כאן במכון וייצמן יום עיון 

שהוקדש לזכרו.

על  דבר  יודעים  אינם  זה  באולם  היושבים  המורים  מן  שרבים  מכאן 

עמוס דה-שליט ועל פועלו. 

עמוס היה איש מיוחד במינו. 

ללימודי  נוספים,  מדענים  עם  יחד  נסע,  השחרור  מלחמת  אחרי 

דוקטורט בחו“ל ואת התואר ”דוקטור למדעים“ קיבל בשוויץ בשנת 

.1951

בשנת 1954 נוסדה במכון המחלקה לפיסיקה גרעינית ובראשה עמד 

עמוס, אז בן 28 בלבד. הוא הנהיג את צוותי התכנון, הקמת הבניין, רכישת הציוד, גיוס אנשים, ותוך מספר שנים נודעה 

המחלקה בעולם כולו.

פיסיקאים רבים מסתפקים בהגעה למעמד של מומחה מוכר בעולם בתחומם. עבור עמוס היתה זו רק נקודת זינוק. הוא 

היה מנהיג טבעי בעל תחושת מחוייבות עמוקה כלפי הסובב אותו. כך קרה שבשנת 1961 נבחר לאייש את המשרה של 

המנהל המדעי של מכון וייצמן, והוא רק בן 35, הצעיר בראשי המחלקות במכון. עמוס נכנס לתפקידו במרץ בלתי נלאה, 

תוך שהוא מכוון את הדברים מתוך ראייה רחבה וארוכת טווח. הוא פיתח השקפת עולם מרחיקת ראות בדבר תפקידו 

של מכון וייצמן בתוך המדינה, ובתוך כך ניסח בבהירות את תפישתו בנושאי חינוך מדעי.

כשהחלה לפעול מדרשת פיינברג, הדגיש עמוס שפרסומים הם דרך חשובה של תקשורת מדעית, אך לא הדרך היחידה. 

והצעירים  בסיסיים  קורסים  ילמדו  והבכירים  המבוגרים  כן.  שיעשו  הדין  מן  ללמד,  המסוגלים  מדענים  אותם  לשיטתו, 

קורסים בתחומי התמחותם. נחוץ היה אומץ ושכנוע עמוק כדי לבטא עמדות כאלה למול אוכלוסיית מדענים שהתגאו 

בכך שהם עסוקים אך ורק במחקר.

מהעיסוק בחינוך האוניברסיטאי, היה זה רק צעד נוסף לקראת מעורבות בחינוך מדעי בבתי הספר. עמוס היה משוכנע 

שמכון וייצמן יכול וחייב לתרום לכך. באותם ימים, זו לא היתה תפיסה מובנת מאליה, שכן ייעודו המוצהר של המכון היה 

לבצע מחקרים בחזית המדע. לכאורה היה ניתן לשאול: ”מה לנו ולחינוך ילדים?“

בשנת 1964  לפעול  החלה  וכך  מדענים,  וכמה  מצטיינים  מורים  דוקטורנטים,  כמה  סביבו  אסף  עמוס  האופיינית,  בדרכו 
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רחובות“. עמוס הוביל את הקבוצה שעסקה בפיסיקה, ובמקביל שכנע כמה מעמיתיו לטפל גם במתמטיקה  ”קבוצת 

ובכימיה. הוא שכנע את בכירי משרד החינוך בחשיבות העניין, קיבל תקציבים והקבוצה החלה בפיתוח נמרץ של חומרי 

למידה, ספרי לימוד וניסויי מעבדה.

היתה לי הזכות להיות אחד מאותם דוקטורנטים שהשתתפו בעבודתה של ”קבוצת רחובות“.

תכנית  את  להכיר  ולמדנו  יחד  ישבנו   .(Not Invented Here)  NIH-ה מסינדרום  סבל  לא  כולנו,  ובעקבותיו  עמוס, 

רבות  למדנו   .Chem-Study-ה את  למדו  והכימאים  הבריטית,   Nuffield-ה תכנית  את  מכן  ולאחר  מארה“ב,   PSSC-ה

את  לתרגם  טעם  שאין  לנו  היה  ברור  אך  הללו,  הלמידה  מחומרי 

שלנו  החינוך  מערכת  של  המבנה  שהם:  כפי  לעברית  הדברים 

שונה מזו האמריקאית, וגם הסביבה — הפיזית והתרבותית- שונה. 

שאלות על "מחליק בקרח על גבי אגם קפוא" לא ידברו אל ליבו 

של תלמיד ישראלי, ושאלות על ”מכרה הפחם שבקרבת ביתך....“ 

מן  למדנו  הדברים,  רוח  את  אימצנו  כן  על  לו.  מוזרות  תיראנה 

השיטות, אך פיתחנו את שלנו.

(הלוואי  ט‘  לכיתה  ותכונותיהם“  ”חומרים  את  פיתחנו  למשל,  כך, 

העבודה  את  שם).  שנכללה  זו  כמו  פיסיקה  לומדים  היו  והיום 

בקבוצת רחובות איפיינו הרבה התלהבות, חדשנות ושיתוף פעולה 

בצוותים. הכל כפי שהשרה עלינו עמוס.

בירושלים  העברית  באוניברסיטה  גם  החלו  דומים  מאמצים 

בתחומי המתמטיקה לחטיבה העליונה (פרופסור שמשון עמיצור) 

והביולוגיה (פרופסור אלכס פולייאקוב). הפעולות התרחבו, ולאחר 

נוסד  (ב-1967)  שבעקבותיו  מאונסקו  מענק  נתקבל  שנים  מספר 

שיתוף  כשבבסיסו  המדעים,  להוראת  הישראלי  -המרכז  מל“מ 

ומשרד  העברית  האוניברסיטה  וייצמן,  מכון  בין  ותיאום  פעולה 

החינוך.

תכניות  פותחו  בארץ,  המדעים  הוראת  על  רבות  השפיע  המרכז 

חדשות ונכתבו בחינות בגרות מיוחדות עבור התלמידים שלמדו 

ובכימיה),  בפיסיקה  רחובות"  ("תכנית  החדשות  התכניות  פי  על 

והחל מחקר בהוראת המדעים. כיום מתפרנסים מהמחקר רבים, 

הפיתוח  בעבודת  והתרכזנו  במחקר  עסקנו  לא  כשהתחלנו  אבל 

ובהנחיית מורים. 

מורים  של  ניסיונם  מדעי,  ידע  יחד  חברו  הקבוצה  בפעילות 

סוערים:  בויכוחים  לוותה  הפעילות  אינטואיציה.  והרבה  מצטיינים 

הצגת  דרכי  מהן  עדיפות,  סדר  באיזה  לוותר,  מה  ועל  לכלול  מה 

הדברים. עמוס, בלי הכשרה פורמלית בתחום החינוך ובלי תיאוריות 

בהכשרת  גם  לעסוק  חייבים   — די  אין  בפיתוח  הבין:  חינוכיות 

מורים.
ספר הלימוד הראשון בפיסיקה שעובד והוצא לאור 

על-ידי "קבוצת רחובות", 1966.
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לדוגמה, בתחילת הדרך בדקנו את הידע של תלמידי כתות ח‘, שאמורים היו ללמוד על פי איזו תכנית. התברר שאין 

מלמדים אותם את מה שהתכנית מחייבת, והם אינם יודעים מאומה. (זה היה ב 1965, ואני חושש שהדברים דומים למדי 

גם היום...). מיד יזם עמוס קורס למורי טבע בבתי ספר יסודיים (כיתות ז‘-ח‘) — הטובים שבהם. עמוס גייס דוקטורנט 

(חיים הררי – אז נער בן 24) וזה החל ללמדם פיסיקה. חיים נתקל בקושי - המורים לא הבינו מתימטיקה בסיסית ולכן אי 

את  לימדנו  ויחד   — הנאמן  עבדכם   — דוקטורנט  עוד  וגייסו  הקורס  את  הרחיבו  לכן  בפיסיקה.  להתקדם  היה  אפשר 

המורים.

כך עמוס ניהל את הדברים. בלי ביורוקרטיה מסובכת, במרץ ובהחלטיות. היום היינו לבטח נתקלים בגדודי חשבים ופקידי 

אוצר ונאלצים להגיש הצעות וטפסים אינספור.

בין  היו,  היטב)  זוכר  אני  (שאותה  הפיסיקה  בקבוצת  ובהנאה.  במרץ  עבדו  והצוותים  לכולנו,  השראה  מקור  היה  עמוס 

השאר, צבי גלר, רפי כהן ז“ל ועוד כמה מורים נפלאים.

למועצת  הצעה  הגיש   1968 שנת  בסוף  להמשך:  חזון  הגה   — כדרכו  עמוס  התרחבה,  וייצמן  במכון  הפעילות  כאשר 

המנהלים של המכון להקים מחלקה — כפי שהוא כתב: full fledged department. במקום כמו מכון וייצמן למדע זו 

היתה הצעה מרחיקת לכת: מרכז מחקר מדעי טהור, ובו תוקם מחלקה שתעסוק בחינוך?

ב-1.1.1969 נוסדה המחלקה להוראת המדעים ועמוס עמד בראשה. לא מכבר חגגנו 40 שנה להיווסדה.

וחינוך  מדע   — רחובות  ועידת  את  ארגן  הוא  השלטון:  בהגה  לאוחזים  מדענים  בין  בדיאלוג  הצורך  את  הדגיש  עמוס 

במדינות מתפתחות — באוגוסט 1969. הרצאתו שם היא חומר קריאה מרתק ומעורר מחשבה עד היום כשהחזון שהיא 

מדגישה הוא הצורך באזרחים נאורים. הוא לא זכה לשאת אותה כי כשהועידה נפתחה הוא היה מאושפז, ונפטר ב-2.9.69. 

כשאני מסתכל במערכת החינוך שלנו כיום, המתפרקת והולכת, אני מהרהר — כיצד היה עמוס מגיב על הדברים ומה 

היה עושה.

הוא הותיר חלל שקשה היה למלאו.

זכרו שמור עמנו תמיד.
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ההקדמה לספר "מבוא לפיסיקה", 1966


