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במרכז שוורץ רייסמן לחינוך מורים מנחה מורה ו ,ד"ר ערן גרינוולדלדברי ברכה 
 לשנת תשפ"ג. ןשליט למורה מצטיי-פרס ע"ש עמוס דהב הזוכ, המדעי ברחובות

 , מורים יקרים.ו, עמיתיערןשל  ו, משפחתערן

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

שכלל  ומתמטיקה בפיסיקה ראשון ד"ר ערן גרינוולד עשה מסלול ארוך באקדמיה, תואר
 לפיזיקה בפקולטה ופוסטדוקטורטתארים מתקדמים  פילוסופיה.  גם שתי שנות לימודי

 הוראה תומך חוגים ויצמן. במקביל בערה בו כל הזמן תשוקת ההוראה, כרכז במכון
פיזיקה  דווידסון בתכניות כמו במכון מדריך  ,במצפה רמון סביבתי לחינוך ספר בבית

 ספר בבית לאנגלית הכספות, מורה בטורניר שופט  ,גמר בעבודות מנחה ותעשיה, 
 בתיה, ובחטיבת מזכרת ים, בתיכון רבין-בת לפיזיקה בתיכון המר  הבים, מורהבל יסודי

 דה שליט.  הביניים

, עם סיום הפוסטדוקטורט, החל את עבודתו במרכז שוורץ רייסמן, בקרב קהילה 2014ב 
 לפיזיקה. ערן, איש של שיח, מצא כאן כר פורה לאינסוף מורים 30 כמעט מונה כיוםש

" חיש מהר ערן הפך .עזרה לבקש ,להתייעץ ,לשתף מישהו יש "תמידדיונים, כדבריו: 
לא רק למתייעץ אלא גם ליועץ, כפי שכותב המנהל הפדגוגי: "ערן הוא מסוג האנשים 
הלא שגרתיים, לא קונפורמים, שלא ניתן להתעלם מהם. הוא פועל ועושה, ומתדיין 

 שיה, יצירה, והובלה".ומתווכח, ומלהיב ומשתלהב, ומהווה כתוצאה מכך מוקד של ע

עושה  שהיה מתלמיד. מדבק משהו זה אצלו והסקרנות כפי שכותב תלמידו: "ההתלהבות
 עוד לשאול בשביל השיעורים אחרי עוד להישאר מבקש שרק לתלמיד הפכתי מינימום
 ,לסקרנות דחף אותנו עובד. ערן שלנו העולם איך קצת עוד להבין בשביל לנסות, שאלות
 שאנחנו מה את לעומק שנבין זה לו חשוב שהיה מה ,וביקורתית מדעית בצורה חשיבה

 ציונים ממוצע על לשמור דאג זאת, המבחן) ועם שעבר אחרי הכל נשכח לומדים, (ולא
 לשיעורים. בסוף חיכינו פשוט כולנו. הציע שתמיד עזר שיעורי ספור אין ידי על מעולה

 שהרבה כולנו של השאלות על ועונה נשאר היה כמובן ערן, ללכת רצינו לא השיעורים
 יצר חייב. זה היה שלא איפה איתנו מעמיק והיה הנלמד מהחומר זולגות היו פעמים

 יותר הגדולה לראות (מעט) מהתמונה לנו אפשר זה כי עמוקים יותר וסקרנות עניין
  .ההקשר" את ולהבין

ערן לא חדל לאתגר את תלמידיו ולמשוך אותם מעלה, החל בליווי של קבוצות תלמידים 
שזכו למקומות גבוהים מאוד בתחרות הכספות הארצית והבינלאומית; נטילת חלק בצוות 
הפיתוח וההעברה של קורס הכנה לאולימפיאדה לפיזיקה, ארגון, הכנת וליווי תלמידים 

קיים במחלקה לפיזיקה במכון ויצמן (סמינר ארנון) לסמינר מתקדם לתלמידי תיכון שהת
וארגון  ביקורי קבוצות תלמידים ממש"ר במגוון רחב של מעבדות מחקר במכון ויצמן. 

ערן פיתח ויישם תוכנית ייחודית בגלים המשלבת חקירה  %30-במסגרת לימודי ה
תהודה נומרית להבנה של אינטראקציות בתווך רציף, בדגש על רעיונות של צימוד, 

ומעברי אנרגיה, שאינם מקבלים ביטוי בתכנית הגלים השגרתית. התכנית מבוססת על 
 התבוננות וחקר איכותני של תופעות, ושופעת הדגמות מרתקות.
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במסגרת מרכז שוורץ רייסמן ערן לוקח תפקידים מרכזיים בתמיכה בצוות: הוא מדריך 
נטיות בקורס קיץ אינטנסיבי מורים חדשים שזו להם הפעם הראשונה להוראת אלקטרומג

בן חודש וחצי, וליווי שבועי שנתי. הוא מדריך מורים חדשים בניסויים והדגמות בתחומי 
המכניקה והגלים. השנה לקח חלק בצוות המוביל את הכניסה של תלמידי מש"ר לעולם 
הפיזיקה המחקרית, והוא מנהל את המעבדות במש"ר ושוב היצירתיות האופיינית לו 

 במגוון מעבדות חדשות שפיתח. מתגלמת

ההמלצות שנשלחו עבור ערן מעלות דמות שהאהבה שלה לפיזיקה, לחינוך ולהוראה 
השתלבו ביצירתיות יוצאת דופן, והפכו אותו לאבן שואבת לקולגות שלו, המתגודדים 

 סביבו לקבלת עצה בסוגיות פדגוגיות ופיזיקאליות כאחת.

 .גלשנת תשפ" ןהפיזיקה המצטיי הפרס מורלד"ר ערן גרינוולד  ל כל אלו ראויע

שליט בראשותו של פרופ' רון מילוא -אני מבקשת להודות לוועדת ההיגוי של קרן דה
הנמצא עמנו פה על ההזדמנות להמשיך ולהעניק הפרס, לפרופ' אהוד דה שליט ופרופ' 
אבנר דה שליט, בניו של עמוס, שנבצר מהם להגיע ושולחים את ברכותיהם החמות, 

דפנה יהב ולמירב בסון על הליווי המסור של תהליך הענקת הפרס, לחברי וועדת הפרס ל
מורים, מדענים מהפקולטה לפיזיקה ומהמחלקה להוראת המדעים, הקוראים ביסודיות  –

מכתבים רבים אלו ונדרשים לעבודה הקשה מכל, הכרעה בין מועמדים מצויינים 
שליט שנאות לשתף -של פרופ' עמוס דהשבמצויינים, ולנושא ההרצאה המדעית לזכרו 

פרופ' רועי עוזרי הפקולטה לפיזיקה, סגן נשיא מכון ויצמן    - עמנו את תגליותיו ותובנותיו
 למדע. 

 


