דבר המפמ"ר
בשמחה ובהתרגשות רבה נכנסתי לתפקיד של מפמ"רית כימיה בתחילת חודש יולי .תפקיד המפמ"ר טומן בחובו
אחריות רבה ואתגרים לא מעטים .אני רוצה להודות מקרב לב לד"ר ניצה ברנע ,המפמ"רית הפורשת ,על תמיכתה
ועל הסיוע והליווי שהעניקה לי בעבר ומעניקה לי בהווה .אני רוצה לאחל לניצה ,בשמי ,בשם המדריכים ובשם כל
מורי הכימיה ,פרישה מהנה וברוכה ,המשך עשייה והרבה נחת מהמשפחה.
אני רוצה להודות לכל צוות המדריכים ,למורים הרבים ,לחברי מרכז המורים הארצי ולחברי המחלקות להוראת
המדעים במכון ויצמן ובטכניון ,אשר פרגנו לי ושמחו אתי על בחירתי .המילים החמות ששמעתי מרבים מכם חיממו
את לבי ונטעו בי את הביטחון שביחד ,בכוחות משותפים ועם הרבה אנרגיות חיוביות נצליח לקדם את המקצוע
עוד ועוד.
אנו נמצאים כרגע בעיצומו של תהליך מהפכני שאותו החלה לבצע ד"ר ניצה ברנע ,תהליך שבו מוטמעת בבתי
הספר תכנית לימודים חדשה ,הן ברמה של  3יחידות לימוד והן ברמה של  2יחידות ההשלמה .תהליך זה עתיד
ללוות אותנו בהדרכה ובהוראה גם בשנים הבאות ,ובסיומו ייקח בו חלק פעיל כל ציבור המורים .מובן שישנן סוגיות
נוספות שדורשות התייחסות כדוגמת :מספר לומדי הכימיה ,מספר מורי הכימיה ,ההתפתחות המקצועית של
המורים ,התפתחות יחידת המעבדה ועוד ועוד .לכולנו ברור כי מקצוע הכימיה חשוב מאין כמותו לחיי היומיום ,הוא
בעל זיקה למקצועות אחרים ,והוא משמעותי לכל אזרח אורייני .אני סבורה כי עלינו לחשוב ביחד כיצד מביאים
תובנות אלו לידיעתו של ציבור רחב ככל האפשר של תלמידים ,הורים ,מורים עמיתים ,יועצים ומנהלים .בהיותי
מורה הבאה מהשטח ,אני מכירה את הצרכים ,החוזקות והחולשות של המקצוע על כל היבטיו .על כן אעשה כמיטב
יכולתי ,בסיוע המדריכים והמורים בשטח ,לקידום מקצוע הכימיה.
פרטים ודגשים לקראת השנה הקרובה  -תשע"ב ,יתפרסמו בחוזר מפמ"ר .נא עקבו באתר המפמ"ר אחר פרסום
החוזר .אשר ליחידת המעבדה ,בשנת תשע"ב יתנהלו המעבדה והערכת המעבדה כפי שהתנהלו עד היום .כל שינוי,
אם יהיה כזה ,יובא לידיעת המורים בעוד מועד.
לסיום אציין כי דלתי פתוחה ואוזני קשבת לכל אחת ואחד מכם ,מורי הכימיה ,המעוניינים בכך .פרטים ודרכי
התקשרות אתי תוכלו למצוא בקרוב באתר המפמ"ר.
בברכת חופשה פורייה ומהנה ,וקיץ טוב!
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