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תיכון "דשנים" חנך בסוף שבוע בטקס חגיגי   

את מגמת הכימיה התעשייתית ומעבדת המחקר 

 של מכון תמ"י

  ,בטקס השתתפו נציגים ממשרד החינוך, תלמידי המגמה

הוריהם, בכירים ברשת "דרור" ובחברת "פוריה", אייל 

 מנכ"ל חברות תמ"י ודח"כ ואייל זעירא מכיל -גינזברג

 תיכון "נחנכה הינה חלק ממיזם משותף של ימיה שמגמת הכ

בשלב , תרכזוחברות תמי ודח"כ )דשנים(. המגמה ת "דשנים

 יח"ל 5-ו  3בכימיה  ,בלימודי הבסיס בכימיה ובהמשך ,הראשון

 ה הכימיתיעם דגשים על יישומים בתעשי


תמי באתר השבוע, בסוף שהתקיים חיפה,-בטקס, במפרץ כיל, שמקבוצת דשנים

והמעבדההחדשהשבמכוןיב'-לבגרותלתלמידיי'נכההמגמהלכימיהתעשייתיתנח

נציגימשרדהחינוךוהמפקחת המגמהוהוריהם, תלמידי המחקרתמ"י.בטקסנכחו

הארציתלכימיה,נציגיהפקולטהלהוראתמדעיםשבטכניוןשאימצהאתביתהספר

רשת"דרו הנהלההבכירהשל ההוראה, איילומספקתאתסגל וחברת"פוריה", ר,

ישראל.כילמשאביאנושמנהלגינזברגמנכ"לתמ"יודח"כואיילזעירא


נחנכההינהחלקממיזםמשותףשלתיכוןדשנים,חברתדח"כומכוןמגמתהכימיהש

 המגמה תמ"י. ובהמשךהמחקר בכימיה הבסיס בלימודי הראשון בשלב תתרכז

ההכימית.זאת,בניסיוןלהביאאתייישומיםבתעשיעםדגשיםעליח"ל5-ו3בכימיה

 גבוהה בגרות לרמת כהתלמידים כולל המיזם 04-בכימיה. חלקתלמידים והינו

המיזם הינו ביוזמת מנכ"ל תוכניתהתלתשנתיתללימודיכימיהלבגרותמלאה.מה

ותו,שליוואתמ"י דשנים, מר אייל גינזברג ומנהלת בית הספר, גב' שונמית טויטו

מיומוהראשון.



הזדמנותאייל גינזברג ודח"כ מנכ"ל תמ"י  תהיה בפרויקט לתלמידים כי אמר

להשתלבבעתידהלארחוקבתחוםהכימיההתעשייתיתעלמגווןענפיה.עודהוסיף

לתעשייהכימיתחזקהישנהחשיבותרבהבהגברתחוסנההתעשייתית כי גינזברג

בתמ" "אנו ישראל. של למדיניותוהכלכלית מחויבים כיל מקבוצת כחלק ודשנים י

שבמפעל גינזברג ציין לסיכום הסביבה. איכות על ולהגן לשמור והבעלים ההנהלה

  דשניםקיימתפעילותענפהואניגאבהשגיוהסביבתיים.



 

 

ישמר אייל זעיראבישראל מנהל משאבי אנוש של חברות כיל  כיל "מבחינת :

הספר מקצועותהכימיהכברבבתי חשיבותרבהלהצלחתהפרויקטולעידודלימודי

בעשור לתעשייה כימית טכנולוגית עתודה להכשרת רחבה ראייה מתוך התיכוניים

הקרוב". הוסיף זעיראעוד קונכי, חברות של לשימורצרןהמחויבות והבעלים כיל

הסביבה איכות ראשווהגנת שלהינה הקיימות ממדיניות חלק והינה במעלה נה

החברה.


ביןמכונותולימודיכימיהבמטרהלהגיעליכולתגםמשלבתהיחודיתיתוכניתמדוברב

במסגרתבתוכניתמגיעיםשלפיתוחמכשירימדידהאוטומטייםלתחוםניסוייהכימיה.

מיוחדעבורישהותאמהב"בתמהתלמידיםלמעבדהמודרנית,ממוחשבתומתקדמת

התלמידיםבמיזםזה.התלמידיםלובשיםחלוקיםלבניםכשמסביבםצוותהמוריםוכן

צוותמתמ של סיוע הכימיה"קיים מגמת הראשון בשלב ברנע. אייל דר' בראשות י

אתהחומרהתיאו שםילמדו פעםבשבוע, המחקרתמ"י שייושםתפעלבמכון  רטי,

במעבדה. מכן, הלימודיםלאחר השונותבמסגרת במעבדות סיורים גם יתקיימו

ונבחנת"בתמ הפרקטיקה לבין הנלמד החומר בין הקשר את לחזק מנת על י,

האפשרותלשלבנושאיבקרה,אוטומציהורובוטיקה.


ומבצעתמ"י  לישראל כימיקלים קבוצת של המרכזי והפיתוח המחקר מכון הוא

ופ כימיה לחברות וגם כיל בקבוצת לחברות בארץפרויקטים מובילות רמצבטיקה

ובעולם.
 

דשנים  שירות, חברת בההיא דשנים כיל של הפעילות זרוע את שראלימהווה

במכירות גם עוסקת החברה בחקלאות. דשן של הזנה בטכנולוגיות ומתמחה

גם פועלת החברה ושפכים. במים טיפול כולל ומגוונים רבים לתחומים כימיקלים

בחו"ל.


:(עדי בכר מחברת דח"כילום: )קרדיט צ בתמונות

"ילתמ"כניילגינזברגמ,אימיהכפתיחתמעבדת

מימיןובשורההשנייה:ומאחוריהםאיילגינזברגואיילזעיראמימיןלשמאל:תמונהב
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