מדינת ישראל

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף המפמ"רים
הפיקוח על הוראת הגיאוגרפיה
המלצה  -פרס האגודה הגיאוגרפית לתלמה לנדאו ז"ל  ,גיאוגרפית ,עמיתה ,חברה
ובן זוגה יאיר לנדאו – ייבדל לחיים ארוכים – עמית ,חבר גיאוגרף.
לפרס האגודה הגיאוגרפית תשע"א רוצה אני להמליץ על שני מועמדים :תלמה לנדאו ז"ל ובעלה ,יאיר לנדאו
ייבדל לחיים ארוכים.
המלצה זו ניתנת בחום ובהוקרה לבני הזוג לנדאו ,שהחינוך לאהבת הגיאוגרפיה ,מימושה בכיתה ובשטח – היו
עמודי תווך בחייהם המשותפים.
ב 22-ביולי  2292נפרדנו בטרם עת מתלמה לנדאו ז"ל ,עמיתה ,חברה ,גיאוגרפית ,חובבת טיולים ומסעות,
מורה ותיקה ,מעולה ומסורה.
תלמה לנדאו הקימה את מגמת הגיאוגרפיה באלוני יצחק ,ועסקה בעבודתה שם במרץ רב תוך הטמעת
חידושים ויוזמות חינוכיות בתהליכי הוראה-למידה .את עבודתה החינוכית עשתה תלמה במסירות רבה –
תמכה ,עודדה וידעה כל אירוע – משמעותי יותר או פחות – בחיי תלמידיה ,חניכיה ,תוך מעורבות רבה
בחייהם האישיים בפנימייה.
תלמה הייתה שנים רבות מעריכת בחינות בגרות בגיאוגרפיה ואף היוותה חלק מצוות המעריכים הבכיר.
תלמה הייתה אישיות אהובה על כל מכיריה כאדם וכמורה מסורה שעסקה בהוראת הגיאוגרפיה שנים רבות,
מלאת שמחת חיים ,ידע ותבונת עולם.
בקהיליית המורים לגיאוגרפיה בלטה תלמה כדמות פעילה במפגשי המורים ,תמכה ועודדה מורים חדשים
בהצנע ובנועם.
תלמה ויאיר יחדיו שימשו צוות לא רק בהוראת הגיאוגרפיה אלה גם באהבת הארץ .שניהם בילו ימים ,שבתות
וחגים בחברת התלמידים באלוני יצחק ,בערבי שישי ב"קבלת שבת" ,בטיולים ובאירועים .הם אירחו
תלמידים בביתם ואימצו אליהם לפרקי זמן תלמידים שהגיעו ארצה ללא הוריהם במסגרת "נעלה".
תלמה ויאיר יזמו מסעות בארץ ובעולם ,סחפו אחריהם רבים ושמחו לשתף את קהיליית המורים לגיאוגרפיה
בידע ובניסיון שרכשו.
כזוג חברים פעילים ,כשותפים לדרך הגיאוג רפית בספר וברגל ,כמורים מובילים בקהילה הגיאוגרפית אני
ממליצה על תלמה ז"ל ויאיר ,בעלה ,ייבדל לחיים ארוכים כראויים לקבל את פרס האגודה הגיאוגרפית בשנת
תשע"א.
דליה פניג,
מפמ"ר גיאוגרפיה ומ"מ סגן יו"ר המזכירות הפדגוגית
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