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מורה ורכזת פיזיקה בקרית החינוך אורט קרית  ,גב' אורית ניטצקידברי ברכה ל
 לשנת תשפ"ג שליט למורה מצטיינת-פרס ע"ש עמוס דהב הזוכ, הביאליק

 , עמיתיה, מורים יקרים.אורית, משפחתה של אורית

למורים העמיתים, המנהלים והתלמידים ששלחו אלינו  , אני מבקשת להודותהועדהבשם 
  –, ועכשיו אחלוק עמכם מעט מן המעט מדבריהם מכתבי המלצה לפרס

לפני חצי יובל שנים, כשאורית, בוגרת הנדסת חשמל בטכניון, השתחררה משרות 
ששילב הוראה בחיל האויר, היא פנתה להוראת אלקטרוניקה בבית הספר בו למדה 

חר שנים ספורות הסבה להוראת הפיזיקה, ולפני עשור, נכנסה לתפקידה בנעוריה.  לא
תלמידים,  44כרכזת פיזיקה. עם כניסתה לתפקידה סיימו בגרות מוגברת בבית הספר 

 את הקולט הישג טוב לבית ספר יחיד -מהמחזור, שזהו האחוז העירוני בחיפה  13%
תלמידים,  89 -פי שתים תלמידי העיר. במחזור האחרון ההישג הטוב היה למצוין  כל

מהמחזור, סיימו עם בגרות מוגברת בפיזיקה. הישג כזה הוא הישג של צוות, אך  26%
 לצוות נדרש מנהיג. 

 אכן, המלצות רבות קיבלה אורית, ממנהלים עמיתים ותלמידים. 

זיקה בקרית החינוך אורט קרית ביאליק: מרינה מעל כולן ניצבה המלצת צוות המורים לפי
קרין כוגן והיבא עיסאמי. את המלצתם נתנו, כך אמרו,  ,מיטל הנס ,זאב גולוד ,נקו'ביידצ

והן במסגרות הרבות אותן  ,הן מתוקף היכרותם אותה כרכזת המקצוע בבית הספר
הדרכה  ,הקהילת חיפה של מורי הפיזיק IL,הובילה: השתלמות להטמעת קורסי קמפוס 

וכך כתבו: "אורית קלטה כל אחד ואחת מאיתנו כמורים חדשים בבית  .במחוז חיפה
אורית הכירה לנו את מבנה בית  :תכני ואישי ,פדגוגי ,והעניקה ליווי מקצועי צמוד ,הספר

היא חלקה את הידע והניסיון  .חדרי הלימוד השונים והמעבדה ,הספר ואנשי המנהלה
החל בהדרכה מפורטת לבדיקת מבחנים בליווי מחוון,  ,הרב שלה בהוראת הפיזיקה

 .דגשי תוכנית הלימודים, קשיי תלמידים וכיצד להתמודד איתם באופן מקצועי ומדויק
 ,הן באופן אישי והן כצוות ,אורית זמינה בכל יום ובכל שעה לתת לנו תמיכה רציפה

 ,דים בתחילת השנההיא מגדירה יע .מייעצת תמיד בחיוך ובעידוד, בסבלנות וסובלנות
החל  ,דואגת לכל פרט ואינה מפספסת דבר ,ומכינה תוכנית עבודה בראייה לטווח ארוך

היא מקיימת  .מפרטים מנהלתיים וכלה בפרטים פדגוגיים וכאלו הקשורים לתלמידים
בחוויות מהכיתות ולדיון במגוון סוגיות  ,מפגש צוות מדי שבוע המשמש לשיתוף ברעיונות

מסירותה לעבודה  .הזדמנות אורית מפרגנת לנו ומעריכה את עבודתנו פדגוגיות. בכל
מגבשים את  ,והרצון שלה לתמוך במורים, מעודדים מוטיבציה בקרב המורים בצוות

ובפרט למורים חדשים."   ,תחושה חשובה בכלל .ותומכים בתחושה של שייכות ,הצוות
ה לתמיכה מעין זו לשימור בימים אלו שגיוס המורים לפיזיקה בשפל, יש חשיבות עצומ

 של מורים במערכת. 

ואכן, מנהל בית הספר והמנהל הפדגוגי העריכו מאוד את תכונותיה של אורית כמנהיגת 
הכלתם  הצוות. הם מתארים את אורית כמי שמצטיינת ב"ניהול אתגרים, הנעת עובדים,
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נות. ביכולות והובלתם לעבודת צוות איכותית. בדוגמה אישית למקצועיות, ערכים ועקרו
 ביצועיות מחד ובגמישות מחשבתית, מקוריות וראיה רחבה מאידך". 

היא מיטיבה כל כך לחלוק ולשתף  הליבה אותה –אבל מהו לוז הידע המקצועי של אורית 
 עם עמיתיה? 

יש שיאמרו שהלוז הוא מגוון האמצעים שאורית מלהטת בהם לקרב ולערב את תלמידיה 
 חידות או  מפת פיזיקלי, משחקים שיצרה כמו בינגו באמצעותבלמידה, בין אם זה 

בריחה, בין אם זה באמצעות אתרים מלווים המנגישים מגוון רחב של פעילויות  קופסאות
 מקוונות, בפלטפורמות שונות הזמינות לה, החל בכליקיט, המשך בגוגל, פטל ו

campusILחלל משימות ון, ואם זה במגוון עצום של הרצאות וסיורי העשרה: תכנ 
אקלים, לימוד על שימושי קרינה רדיואקטיבית ברפואה בממ"ג סורק, ועוד  לחיזוי חדשות

ועוד. בכל אלו היא עושה לא רק לטובת תלמידיה ובית ספרה, אלא גם לטובת הכלל: בין 
אם זה בהשתלמות משחוק בהוראה לכלל תחומי הדעת במחוז חיפה, ובין אם זה פיתוח 

 - לכ והטמעתם בהשתלמות -בהוראהIL קמפוס שילוב עורים המדגימיםוניסוי רצפי שי
 מורים. 80

הוא אהבת  שהלוז –ויש שיאמרו, וזה עולה מהעמיתים והמנהלים, ובעיקר מהתלמידים 
האדם, מסירותה לתלמידיה ואמונתה הגדולה בהם, ובמילותיהם: "אני רוצה להודות לך 

א התייאשת ממני גם כשלא הבנתי, מכל הלב על זה שתמיד היית שם בשבילי, של
שאת רואה בי  –ושרצית שאצליח", "כבר שלוש שנים שאני מרגישה כמו "סוס מנצח" 

"סוס מנצח לא מחליפים"  –את הפוטנציאל וגם כשאני לא נותנת לך סיבות להאמין בי 
ואת ממשיכה ומהמרת עליי ומשקיעה בי כל כך הרבה יחס ומאמצים ומאמינה 

, "עוד לא פגשתי מורה שנותנת מעצמה כל כך הרבה לתלמידים שההשקעה תצליח"
שלה, היחס האינסופי, המאמץ, האכפתיות כלפי כל תלמיד ותלמידה, ההכלה, 

 כל אלו היו עבורי המוטיבציה הכי חזקה ללמידה". –האינטליגנציה הרגשית שלך 

 תשפ"ג.על כל אלו ראויה גב' אורית ניטצקי לפרס מורת הפיזיקה המצטיינת לשנת 

 

  

 


