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דברים לזכרה של חנה גולדרינג ז"ל

חנה

שתים עשרה שנים עבדנו, חנה ואנוכי יחד - ליד שולחן אחד ומחשב אחד במשך 

ימים רבים ורצופים, שעות על גבי שעות של עבודה בהפקה ובעריכה של עיתון 

מורי הפיזיקה - "תהודה".

חנה הייתה בין היוזמים להקמת עיתון מורי הפיזיקה והעורכת שלו מאז תחילת 

הפצתו ב- 1972, תחת השם "גיליונות".

אביא ככתובה פיסקה מ"דבר המערכת" שהופיע בגיליון המורים הראשון: "יעדו העיקרי של העלון לשמש במה לרב-שיח 

ביניכם המורים לבינינו על נושאים הקשורים בהוראת הפיסיקה".

חנה הזמינה אותי לעבוד במחיצתה ב- 1996, אחרי למעלה מעשרים שנה שבהן מילאה תפקיד מרכזי במחלקה להוראת 

ועל  הפיזיקה  הוראת  על  תובנות  חנה  בנתה  זה  בתפקידה  העיתון.  בעריכת  גם   - כך  ובתוך  ויצמן,  מכון  של  המדעים 

החשיבות שבמתן תמיכה ועידוד למורים בנושאי הלמידה וההעשרה. היא עשתה זאת באמצעות העיתון על ידי הבאת 

מאמרים התורמים להעשרה ולעניין שיש למורים במחקר ובמחשבה הפיזיקלית.

אף שחנה הייתה הבכירה בין שתינו, בעלת הניסיון רב-השנים בבנייה ובעריכה של העיתון ובעלת ידע והבנה מעמיקה של 

וכמובן  והמחשב,  בין שווים. חנה חלקה אתי את החדר, השולחן  ושל בעיות ההוראה, היא קיבלה אותי כשווה  הפיזיקה 

שיתפה אותי בכל התכניות והרעיונות לפעילות המתמשכת.

במשך כל אותן שנים של ישיבה צפופה - ואף אם לעתים היו לנו ויכוחים וחילוקי דעות בנושאים שונים - לא הגענו מעולם 

למצב של ריב או כעס, ונדמה לי כי אפשר לזקוף זאת במידה רבה לאישיותה.

חנה הקפידה מאוד על דיוק הביטוי המחייב הבנה טובה ומעמיקה של החומר הנדון, על רמת הלשון העברית והאנגלית, 

ותמיד בשפה טובה ומנומסת ובצניעות הליכות.

בכל אותם ימים ארוכים נגלתה לי חנה כאדם שלם, ביחסה לאנשים ובעיקר בהתייחסותה למשפחתה, לנכדים, לבעלה, 

לילדיה, לביתה ולחברים קרובים.

בהתנהלותה בנושאי בריאות היא ניחנה בכושר עמידה איתן - בשקט, באיפוק ובנחישות ותמיד שמרה על האמת שלה ועל 

ערכיה. 

כך אני זוכרת את חנה ואת השנים שעשינו יחד - אישה יפה, חכמה, נעימת הליכות, מדייקת בביטוייה, חולקת ומשתפת.

חבל על דאבדין ולא משתכחין, 	 	

רחל ברדה   
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גבי, נועה ואלון, 

יחד אתכם אני חש היום עצבות רבה.

הקשר שלי עם חנה השתרע על קרוב ליובל שנים. 

אי שם בסביבות 1963 יזם עמוס דה שליט ז"ל פעילות חדשה במכון ויצמן. הוא אסף סביבו מספר מורים מנוסים וכמה 

דוקטורנטים צעירים, כולם פיזיקאים, והקבוצה הזאת החלה לטפל בהוראת הפיזיקה בבתי הספר העל יסודיים בישראל. 

היו שם בין השאר המורים רפי כהן ז"ל, צבי גלר ז"ל ואחרים, וכן דוקטורנטים אחדים, וביניהם חיים הררי ואנוכי. הקבוצה 

נודעה כ"קבוצת רחובות", והיא החלה בבדיקת תכניות הלימודים, ובעקבות כך בפיתוח חומרי למידה ובהכשרת מורים 

בהפעלתם. כל אנשי הקבוצה באו מתחומי פעילות אחרים, כך שהפעילות הזאת הייתה להם עיסוק חלקי, מעבר לעיסוקם 

לפעילות  גולדרינג  חנה  -1.9.1967הצטרפה  ב  במכון.  כאן  במחקריהם  והדוקטורנטים  הספר  בבתי  המורים   - העיקרי 

הקבוצה.

כשסיימתי את עבודת הדוקטורט ב-1968 נסעתי לחו"ל להשתלמות )פוסט דוקטורט( וממילא נפרדתי מעבודת הקבוצה.

בתחילת 1969 ייסד עמוס דה שליט את המחלקה להוראת המדעים ובתוכה הייתה קבוצת הפיזיקה, "קבוצת רחובות" 

69, וחיים הררי קיבל על עצמו את ההובלה. הפעילויות התרחבו, נוספו מורים  דאז. עמוס נפטר בטרם עת בספטמבר 

נוספים לצוות )דוד זינגר, מרדכי בן צוק(, אך ברור היה שנחוץ אדם שיקדיש למסגרת זו את כל זמנו. בשלב זה מונתה חנה 

למרכזת של קבוצת הפיזיקה.

חנה עבדה בתפקיד זה במשרה מלאה, וכך היה בקבוצת הפיזיקה אדם שניהל את מגוון הפעילויות הנדרשות. עם חזרתי 

למכון מההשתלמות בחו"ל, הצטרפתי שוב לעבודת הקבוצה, וגם הפעם היה זה עבורי עיסוק משני, בצד עבודתי המרכזית 

במחקר מדעי, אבל עכשיו עבדתי מול מרכזת, שנמצאה שם תמיד והייתה לעזר בפתרון כל בעיה שהתעוררה.

חנה בלטה במסירותה הרבה ובדייקנות המרבית שבה ביצעה את משימותיה - "דייקנות יקית", נהגתי לומר. היא טיפלה 

במגוון הרחב של פעילויות שהצריכה עבודתנו. נכללו בכך השתלמויות מורים רבות ומגוונות, כמו גם מגעים שוטפים עם 

בתי הספר והנחיית המורים בהפעלת תכניות הלימוד שפיתחנו.

"תכנית רחובות" בפיזיקה הייתה מלכתחילה שונה מתכנית הלימודים שהייתה נקוטה במערכת החינוך. היו הבדלים רבים 

הן בתכנים והן בדגשים שניתנו לנושאים השונים. לפיכך צריך היה להכין מבחני בגרות מיוחדים עבור תלמידי בתי הספר 

שלמדו על פיהם. חנה ריכזה גם פעילות זו, שהצריכה הבנה רבה ורגישות לא מעטה.

לאחר שנים של כפילות, הוחלט לאחד את שתי תכניות הלימודים ונתמנתה ועדה שעליה הוטל לבנות תכנית לימודים 

אחת בפיזיקה.

בראש הוועדה עמד חיים הררי )עכשיו כבר פרופסור במכון ויצמן(, וחנה הייתה זו שריכזה את עבודתה. התהליך היה ארוך 

ומייגע ונמשך מספר שנים, אך בסופו של דבר יצאה לאור תכנית לימודים חדשה שחנה ניצחה על הכנתה והוצאתה לאור.
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1976 עברתי לפעילות מלאה במחלקה להוראת המדעים, ואז התהדק מאוד שיתוף הפעולה שלי עם חנה. יחד  בסוף 

פיתחנו יחידות לימוד, עסקנו בהכשרת מורים דרך השתלמויות רבות והפעלנו את התכניות בבתי הספר.

בכל אלה בלטה חנה בחריצותה ובמסירותה הרבה.

בסוף 1978 חזרתי משנת שבתון, וחנה הודיעה לי: בעוד שנה אנחנו מקיימים כאן כינוס בינלאומי של GIREP )הארגון 

הבינלאומי למחקר בהוראת הפיזיקה(. לא התפעלתי מהרעיון, שכן ארגון של כינוס גדול הוא עבודה קשה וכפוית טובה 

במקרים רבים. אבל חנה פעלה כבר לעריכת הכנס אצלנו, ולא נותר לי אלא להסכים ולעמוד בראש הוועדה המארגנת, 

כשחנה, כרגיל, מרכזת את הפעילות ואת ההכנות. הכנס עבר בהצלחה מרובה.

לאחר מכן המשיכה חנה בפעילויותיה הרבות בקבוצה שלנו והתמידה בכך גם לאחר פרישתה )הפורמלית( לגמלאות. היא 

Physics Teacher היוצא בארה"ב(. חנה  הייתה לעורכת של עיתון המורים לפיזיקה )"תהודה", מעין גרסה ישראלית של 

שמרה בקפדנות על רמתו המדעית והפדגוגית של עיתון זה, וכל מאמר בו עבר שיפוט של מומחים. בשנים האחרונות 

עבדה חנה יחד עם רחל ברדה, ושתיהן המשיכו לערוך עיתון מעניין ברמה גבוהה. כיום העיתון אינו מופיע בדפוס, והוא הפך 

לפרסום מקוון המופיע באתר המרכז הארצי של מורי הפיזיקה המנוהל על ידי מחלקתנו.

גם אחרי פרישתה לגמלאות המשיכה חנה להופיע באירועים השונים במחלקה, בסמינרים המחלקתיים ובהרצאות.

רק לאחרונה הידרדרה בריאותה, ואנו עקבנו בדאגה אחרי מצבה.

יחד עם בני משפחתה אנו כואבים את לכתה, וזוכרים אותה בחיבה ובהערכה רבה.

יהי זכרה ברוך,   

אורי גניאל   
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דברים לזכרה של חנה גולדרינג

בצער רב נפרדנו השנה מחנה. זו אבדה להוראת הפיסיקה בארץ ואבדה אישית לחבריה בקבוצת הפיסיקה. לכל אחד ואחת מאתנו, 

הספור שלהם כיצד חנה השפיעה על דרכם המקצועית ואנו טועמים מעט מאלה בעתון זה. אני פגשתי את חנה כאשר הגעתי למכון 

וייצמן ב- 1969 מתוך כוונה לעסוק בהוראת מדעים באופן אקדמי. באותה תקופה הייתי בד בבד סטודנטית לתואר שני במחלקה 

לפיסיקה במדרשת פיינברג ומורה לפיסיקה בתיכון המכונה היום “תיכון דה שליט” על שמו של פרופ’ עמוס דה שליט שהלך לעולמו 

בטרם עת באותה שנה. לימדתי את ילדיה של חנה ועוד רבים מילדי המדענים במכון. ביה”ס זימן הזדמנויות ליוזמות חינוכיות ייחודיות 

יחד עם אתגרים לא פשוטים למורה בראשית דרכה. כבר באותה תקופה חנה ניסתה לתמוך ככל שיכלה ושמשה כגשר לשיתוף 

פעולה מתמשך ותורם עם החברים ב”קבוצת רחובות” ועם מדענים בעלי עניין בהוראת הפיסיקה. בהתבוננות לאחור אני משתאה 

רעיון. חנה  לכל  ביחס המכבד שנתנה  היה טמון  דעים. הסוד  הייתה תמימות  יצרה תחושת אמון למרות שלא תמיד  בה  מהדרך 

לי לעזר רב כשהתחלתי בפיתוח קורס בתורת הקוונטים  בונה. כך הייתה  והייתה מוכנה תמיד לתת משוב  יזמה  יעצה,  הקשיבה, 

לתלמידי תיכון כחלק מעבודת מחקר שעשיתי. עם חנה יכולתי לחלוק גם אכזבות.

למרחקים  “רצה  הייתה  חנה  דרכי.  בעיצוב  חשוב  תפקיד  היה  והדידקטית  המדעית  לקפדנותה  בעבודתה,  שהדגימה  לסטנדרטים 

ארוכים”, כל פרויקט בו עסקה הופעל במשך שנים רבות בניסיונות לשפרו ולהעשירו. דוגמא חיה לפועלה היא עיתון “תהודה”. לפי 

תפיסתה עיתון המורים הוא כלי דינמי לשיח בין הגורמים השונים העוסקים בהוראת הפיסיקה. דוגמא אחרת היא עבודתה המתמשכת 

על הוראת נושא האנרגיה בו ראתה חשיבות רבה לכל אזרח בתקופתנו. הגרסה הראשונה לספרה “אנרגיה - הבעיה, מקורות והפקה” 

אשר יצאה לאור בתשמ”ג, נועדה לכלל התלמידים ורבים מהרעיונות שהוצגו בספר זה רלבנטיים עד היום. חנה המשיכה לפתח את 

הגישה שהוצגה בספר ובחנה את הדרכים להנגשת הנושא לכלל התלמידים באמצעים שונים. בין השאר בנתה שאלונים לבדיקת 

צוותים מקבוצות שונות במחלקה  ובעולם. עבודתה משמשת  לעבודות בארץ  זה ששמשו כבסיס  בנושא  תפיסות של תלמידים 

העוסקים בימים אלה בנושא זה.

חנה יעצה לגופים שונים בארץ ובעולם ומומחים בינלאומיים בנושא הוראת האנרגיה מרבים לצטט את עבודתה. בין המומחים נזכיר 

את הפרופסורים ג’ון אוסבורן - היום מהמובילים של המתווים להוראת מדע במאה ה-21, ורובין מילר - חוקר מרכזי בהוראת נושא זה 

ושותף לדוחות בינלאומיים רבי-השפעה על הוראת המדעים. ברצוני להתעכב דווקא על השנים האחרונות לחייה אשר בחלק מהם 

שימשתי כראש המחלקה. ידעתי שהיא חולה, אך לא הייתי מודעת עד כמה. זמן לא רב לפני פטירתה פניתי אליה בבקשת עזרה 

בקריאת חומר, ידעתי שעליה אפשר לסמוך, והיא לא סירבה. כל כך שמחתי לא רק מפני שידעתי שהג’וב יעשה לתפארת, אלא גם 

משום שראיתי בכך עדות שהיא מבריאה והולכת. כמה ימים לפני פטירתה צלצלה להתנצל על כך שהייתה קצרת רוח בשיחה שערכנו 

ונתנה הסבר לכך. היא הייתה אסירת תודה על ההתעניינות ועל תשורה ששלחנו. עתה במבט לאחור אני יודעת שהיא הייתה מודעת 

שזמנה הולך ותם, ועם זאת הייתה בה אצילות הנפש לצלצל ולברר שמא פגעה, וכדי למנוע זאת בהמשך הדריכה כיצד נוכל לשמור 

על קשר שכל כך היה חשוב לה. היא קיוותה שתתאושש ונוכל להיפגש, אך זה כבר לא קרה.

יהי זכרה ברוך   

בת-שבע אלון   
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לזכר חנה גולדרינג

בשנה בה מכון ויצמן מציין את יובל החמישים לפעילותו העניפה בתחומי החינוך המדעי, נפרדנו מחנה גולדרינג, שנמנתה 

על דור המייסדים של פעילות זאת והלכה לעולמה בראשיתה של שנת היובל. זכיתי להכיר את חנה במשך כל חמישים 

השנה והיה לי גם הכבוד לשתף אתה פעולה במשך שנים רבות ולעקוב אחרי תרומתה החשובה בשנים אחרות. קשה 

לדבר על חנה בלשון עבר, כי היא כמעט עדיין אתנו.

וזמנם לנושא, שנוכל לתרום תרומה של ממש למערכת  ויצמן שהקדישו את מרצם  ידעו כל מדעני מכון  מלכתחילה, 

החינוך רק אם נדע לשלב את היידע המדעי של החוקרים הפעילים בתחומי המדע השונים ואת היידע והנסיון החינוכי של 

טובי המורים למקצועות המדע, בבתי הספר. אולם עד מהרה למדנו לקח נוסף: גם אלה וגם אלה, גם החוקרים הפעילים 

ואלה  במחקרם,  אלה  להמשיך,  רצונם  אם  השונות,  למשימות  מזמנם  חלק  רק  להקדיש  יכולים  הפעילים,  המורים  וגם 

בהוראתם. התברר לנו שיש צורך בקבוצה נוספת שבמידה רבה תישא על כתפיה חלק ניכר מהמעמסה ומהעשייה בשדה: 

מומחים מקצועיים המקדישים את כל זמנם לתחום הביניים של הוראת המדע במערכת החינוך, ומכירים היטב הן את הצד 

המדעי והן את הצד החינוכי.

אנשים כאלה יכלו להגיע משני כיוונים המשלימים זה את זה: מורים או מדענים צעירים שילמדו לקראת תואר אקדמי 

והחליטו  מיוחד, מוסמך או דוקטורט, בתחום הוראת המדעים, או מדענים פעילים שכבר סיימו את הדוקטורט שלהם 

להקדיש עצמם לחלוטין לתחום החדש, תחום הביניים החשוב של עשייה למען החינוך המדעי בבתי הספר. הפיסיקאית 

ד"ר חנה גולדרינג היתה מראשוני המדענים האלה, כאשר בחרה בקריירה של תרומה לחינוך המדעי, ושל עשייה מבורכת, 

במשך עשרות שנים, למען שיפור ההוראה וחיזוק צדדים שונים ומגוונים של התחום.

כולנו ראינו בחנה תמיד מופת ליושר, תבונה, מסירות, נאמנות למטרה ודבקות במשימה. משבחרה לתרום לנושא החינוך 

המדעי, נתנה את כל כולה לכך, ללא גבולות וללא פשרות. היא התמידה בכך גם בתקופות קשות של משברים בריאותיים 

ובין השאר, נשאה על כתפיה, במידה רבה, את הזכרון ההיסטורי של תרומתנו לתחום הוראת הפיסיקה, כאשר במשך שנים 

רבות היתה אחד מעמודי התווך בפעילותנו בתחום זה. 

כגודל תרומתה, כך היתה גם צניעותה. דורות של מורים ותלמידים נהנו ונבנו מתרומותיה המגוונות, לעתים גם מבלי שידעו 

על כך. אין ולא היו רבים כמו חנה, לא אז ולא עכשיו.

יהי זכרה ברוך, ותהיה פעולתה מופת לאחרים.   

חיים הררי   


