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בוריס באם -
פרס מורה פיזיקה המצטיין
על שם עמוס דה-שליט

לפרופסור עידית ירושלמי יו"ר ועדת הפרס ,לפרופסור בת שבע אלון ולד"ר אסתר
בגנו ,לפרופסור ירון להבי ,למשפחת דה שליט ,למשפחה שלי ,ולכל המכובדים
היושבים באולם שלום.
ראשית ,ברצוני להתנצל כי נבצר ממני להגיע לכנס המורים ולטקס קבלת הפרס.
ההודעה על הפרס הגיעה אליי בהפתעה לאחר שתיכננתי תוכניות שלא ניתן היה
לבטלן ,אך איזה מזל שיש בידיי את הטכנולוגיה המאפשרת לי להימצא בשני
מקומות בו זמנית.
תודה רבה לוועדת הפרס ע"ש עמוס דה שליט על הבחירה בי כמורה מצטיין
לפיזיקה .בכל שנה אני נמצא בכנס וצופה במורים המקבלים את הפרס ,שאת
חלקם אני מכיר באופן אישי ,בעיניים מעריצות .אין יותר מרגש מלדעת כי כרגע
אני נמצא במעמדם וכי עבודתי מוערכת באותה מידה כמו שלהם.
בנוסף ,היה מרגש לקבל את ברכותיהם של הקולגות שלי ושל תלמידיי ומשפחתי בעקבות הזכייה ולדעת כי אני נמצא בסביבה
שרואה ומעריכה את השקעתי.
ברצוני להודות לסמדר לוי שקלטה אותי בתיכון הדרים כמורה מתחיל ועולה חדש ,תמכה בי לכל אורך הדרך והפכה לפרטנרית
שתענוג לעבוד לצידה .נוסף על כך ,אני זוכה להשכיל ממך במסגרת ההשתלמויות אותן את מעבירה ,השתלמויות המשפיעות
במידה רבה על אופן עבודתי .תמיד היינו אנשים שונים עם ראש אחד.
תודה להניה ווילף שקיבלה אותי בתיכון כצנלסון ועזרה לי בכל מה שהייתי זקוק לו.
תודה רבה למנהלות עירית קרס מתיכון הדרים ודרורית נדר מתיכון כצנלסון על כך שתמיד דאגו להתעניין בי ולספק לי את הנדרש
על מנת שאוכל לעשות את עבודתי על הצד הטוב ביותר תוך כדי הכרת תודה גדולה מצידן.
כבר כשסיימתי תיכון היה לי ברור שאני רוצה להיות מורה לפיזיקה – אני חושב שפיזיקה היא אחד המקצועות החשובים שצריך
ללמוד במסגרת התיכון .חשוב לי לתת לתלמידים תחושה שהפיזיקה היא יפה ולא קשה .לא תמיד המורה הוא מקור הידע  -הוא
צריך לזמן לתלמידים בעיות פיזיקליות ולתת להם לחשוב איך אפשר לפתור אותן.
אני רואה חשיבות רבה בפעילויות שמאפשרות להראות את היופי שבפיזיקה  -הדגמות ,צעצועים וסרטונים ,פעילויות לימודיות
בחצר ,תחרות הצילום בפיזיקה ,טורניר הכספות ועוד .אין הרגשה יותר טובה מאשר לראות את האור בעיניים של התלמידים שמבינים
אותך.
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כמורה לפיזיקה אני רואה חשיבות רבה בעבודת צוות .בשני בתי הספר שבהם אני מלמד יש לי שותפים לדרך ואנחנו חושבים
ומתלבטים ביחד על ההוראה שלנו .זה נותן בטחון ואפשרות ללמוד אחד מהשני ,וזה גם מעביר מסר חשוב לתלמידים בקבוצות
שלומדות במקביל של עבודה משותפת בין המורים וללא תחרות.
תודה לצוות המורים שעובד איתי  -איל נבון ,אורן גילת ,עדי נוגה ,יעל רויטמן ועופר זיטמן ,שרק בעזרת שיתוף הפעולה שלהם
והאחדות שלנו כצוות ניתן להביא את התלמידים להישגים גבוהים ולהגשים את יעדינו.
תודה ללבורנטיות אורלי גרוסמן מתיכון כצנלסון ,שמהווה עבורי אוזן קשבת בכל הנוגע לאיכות השיעור אותו אני מעביר ותמיד יודעת
לייעץ מה נכון בענייני בית הספר ,וסופי ציניק מהדרים שיצאה לגמלאות בשנה שעברה וכעת נאבקת במחלה קשה ,מאחל לך רפואה
שלמה ושתחזרי לעמוד על הרגליים בקרוב.
תודה מיוחדת למשפחתי -לאמא שלי ,לאשתי ארינה ולשלושת ילדיי סער ,לאון ורוני שמהווים עבורי קרקע תומכת ויודעים להכיל
בתוכם את ייחוד המקצוע שבחרתי לי -ההוראה .ברצוני להתנצל על כל אותן הפעמים שבהן נאלצתי לבדוק מבחנים או להכין
שיעורים במקום לבלות איתכם.
אין ספק כי פרס זה מהווה עבורי סימן דרך משמעותי בקריירה ונותן המון מוטיבציה להמשך .תמיד נחמד לדעת כי יש מי שמעריך
ורואה מהצד את מה שאני מנסה לבנות ,ומקווה שיפול בחלקי להמשיך לחנך עוד תלמידים רבים המרכיבים את הנוער הנפלא שיש
במדינתנו.
אסכם בכך שאגיד שאין ספק כי בחרתי לעצמי את המקצוע הטוב ביותר ,וכי עבודתנו היא שליחות לכל דבר ועניין .כל המורים
בישראל עושים עבודת קודש שיש להעריכה ולהעצימה על מנת שנוכל לעשות אותה בדרך הטובה והנכונה ביותר עבור הנוער שלנו.
תודה לכולם ומקווה שנתראה בהמשך הדרך.
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