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דבר המפמ"ר 
 ניצה ברנע, מפקחת מרכזת על הוראת הכימיה, 

משרד החינוך והתרבות

שלום רב לכולכם,

עם כניסתנו לעשור השני של המאה ה־21 אני רוצה לאחל 

לכולנו המשך עשייה ברוכה למען קידום ופיתוח הנושאים 

החשובים לנו ולמדינת ישראל. אני שמחה לכתוב את הטור 

הקבוע כשבשטח פעילות עֵנפה מאוד של ציבור המורים 

במסגרת השתלמויות מהצפון ועד הדרום לקראת הטמעת 

 תכנית הלימודים החדשה בשנת הלימודים התשע"א.

השנה קיבלנו תוספת הן של ימי הדרכה והן של שעות 

השתלמות כדי שנצליח להגיע לכל אחד מהמורים בשטח 

ולכל בית־ספר. המדריכים המחוזיים והארציים פרוסים בכל 

הארץ ונמצאים בקשר הדוק עם המורים כדי לייעץ, לתמוך 

ולכוון, ואני מודה להם על עבודתם המסורה.

במסגרת הפעילויות של המדריכים מתקיים מפגש אחת 

לחודש שבו כולנו לומדים, מתעדכנים ומפתחים חומרי־ 

עזר למורים. ההתפתחות המקצועית של כל המורים 

והמדריכים היא נדבך חשוב בתחושת השייכות ושביעות 

הרצון מההוראה, ואני מקווה שכולכם נעזרים בסדנאות 

ובהשתלמויות ו/או בקשר אישי עם המדריך המתאים.

כבר בשנת תשס"ט מספר הנבחנים בתכנית החדשה עלה, 

ואנחנו רואים עלייה משמעותית גם השנה.

התרגומים לערבית אמורים להתפרסם בחודשים הקרובים, 

כך שאני תקווה שכל המכשולים פונו מהדרך.

ניתוח בחינת הבגרות תשס"ט לפי התכנית החדשה נמצא 

בשלביו הסופיים ויפורסם בקרוב לתועלת המורים אשר 

מגישים נבחנים לפי תכנית זו. 

מרכז המורים הארצי חזר למכון ויצמן וכבר נהנינו כולנו 

מהכנס המעניין שהתקיים בחנוכה ובו הצדענו לנשים 

העוסקות בכימיה במחקר, בתעשייה ובהוראה: ממארי קירי 

ועד עדה יונת. 

במסגרת המרכז נפתחו שתי השתלמויות למורים מובילים 

במכון ויצמן ואחת בטכניון בחיפה. כמו כן מתוכננים ימי עיון 

בצפון ובדרום בקרוב. אני משתדלת לבקר ולהשתתף באופן 

קבוע בהשתלמויות השונות. 

אני נהנית לראות את ההתלהבות של המורים הוותיקים 

והצעירים אשר מתמחים הן בתחום הכימיה והן בפיתוח 

מיומנויות הנחיה ומנהיגות, ומזמינה את המורים שעדיין לא 

הצטרפו להשתלמויות מעצימות אלו, לשקול זאת לקראת 

שנת הלימודים הבאה. 

אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולברך את המורים שזכו 

בפרסים השנה.

גב' זיוה בר־דב קיבלה את הפרס ע"ש ורה מנדלר על 

מפעל חיים. זיוה מקרינה מאישיותה על הסובבים אותה. 

הידע הרחב שלה בכימיה ובפדגוגיה וניסיונה העשיר 

תרמו להתפתחותם המקצועית של מורים רבים. המורים 

שהשתתפו בהשתלמויות שארגנה או אלה שפגשו אותה 

כבודקים בבחינות הבגרות, חוו את היחס המיוחד שהיא 

מעניקה למורים. כולם מעריכים את תרומתה לקידום ופיתוח 

דרכי ההוראה וההערכה במקצוע. 

שני הזוכים בפרס המורה המצטיין של החברה הישראלית 

לכימיה השנה:

גב' פנינה שפירא כמורה ותיקה וירדן קדמי כמורה צעיר 

ומבטיח. שניהם מורים מובילים שתרמו ותורמים רבות 

לקידום הוראת הכימיה הן בבתי הספר שבהם הם מלמדים 

והן ברמה המחוזית והארצית.

 פנינה כמדריכה ארצית שנים רבות קידמה את נושא 

המחשוב של המקצוע, הן בבניית אתר המפמ"ר והן ביצירת 

דרכי תקשורת אלקטרונית עם המורים, אם בדואר אישי ואם 

בפורום המתוקשב הפתוח והסגור. 

ירדן מורה מוביל שנכנס להוראת התכנית החדשה משנתה 

הראשונה ותורם רבות ליישומה בשטח.

ברכות חמות לכל הזוכים, יישר כוח על העשייה עד כה 

והמשך פעילות נמרצת ופורייה גם בעתיד.

אני מאחלת לכולנו המשך שנת עבודה מהנה ומאתגרת 

והצלחה בבחינת הבגרות הקרובה.

דבר המפמ"ר


