
דבר המפמ"ר
שלום רב,

בתחילת דברי אני רוצה לאחל לכולנו המשך עשייה ברוכה למען קידום ופיתוח הנושאים החשובים לנו ולמדינת ישראל. בימים אלו 
עסוק ציבור המורים בעשייה רבה הכוללת מלבד ההוראה בבתי הספר גם השתתפות בהשתלמויות מהצפון ועד הדרום. 

השנה קיבלנו תוספת הן של ימי הדרכה והן של שעות השתלמות לטובת הטמעת האוריינות בכיתה י'. חשיבות רבה יש לפיתוח 
האוריינות בקרב תלמידי הכימיה, שכן אנו יודעים שכל הנלמד במקצוע קשור לחיי היומיום, ולכישורים הנדרשים לאזרח בעידן הנוכחי. 
בנוסף, במסגרת המרכז הארצי נפתחו השנה השתלמויות מעניינות וחדשניות למורים מובילים. הפיתוח המקצועי של כל מורה וכל 
מדריך הוא נדבך חשוב בתחושת השייכות ושביעות הרצון מההוראה. המדריכים המחוזיים והארציים פרוסים בכל הארץ ונמצאים 
בקשר הדוק עם המורים כדי לייעץ, לתמוך ולכוון. רשימת המדריכים נמצאת באתר המפמ"ר. אני מקווה שכל המורים נעזרים בסדנאות 
ובהשתלמויות, ו/או נמצאים בקשר אישי עם המדריך המתאים. אני מודה לכל אחד ואחת מהמדריכים על עבודתם המסורה. כמו 
כן, אני משתדלת לבקר ולהשתתף בהשתלמויות השונות. במפגשים עם המורים בהשתלמויות אני רואה את ההתלהבות מהוראת 

המקצוע, ואת הרצון העז להביא את היופי של המקצוע לתלמידים.

תשע"א הייתה השנה הראשונה בה הוטמעה התכנית החדשה עד תומה, הן ברמה של 3 יח"ל והן ברמה של 5 יח"ל. ניתוח בחינת 
הבגרות תשע"א נמצא בשלביו הסופיים ויפורסם בקרוב לתועלת המורים כולם. למידה של הממצאים המוצגים בניתוח בחינת הבגרות 

הינה בעלת חשיבות רבה ומקנה תרומה משמעותית להתפתחות המקצועית של המורים.

בחופשת החנוכה נהנינו ביחד מהכנס המעניין שעסק בכימיה של אורח חיים בריא. בפתיחת הכנס זכינו לשמוע את דבריה החשובים 
של גב' דלית שטאובר, מנכ"ל משרד החינוך, בדבר חשיבות המקצוע ותרומתו למדינה. במהלך היום שמענו הרצאות רבות על הכימיה 

של אורח חיים בריא.

אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולברך את המורים שזכו בפרסים השנה.

ד"ר דורית בר קיבלה את הפרס ע"ש ורה מנדלר על מפעל חיים. דורית פעלה ופועלת ללא ליאות הן בקרב תלמידיה והן בקרב המורים 
הצעירים והוותיקים כאחד, להטמעת תכניות לימודים חדשות ולאהבת המקצוע. תלמידים ומורים עמיתים מצביעים על אישה רגישה 

ומורה מצויינת שקשובה לתלמידיה ולמורים אותם היא מדריכה בשלבים הראשונים והמתקדמים שלהם.

ד"ר ליאורה סער ורונית ברד חלקו את הפרס ע"ש נעמה גרינשפון. 

ד"ר ליאורה סער באישיותה המיוחדת יודעת להפוך רעיונות תיאורטיים למוחשיים ורלוונטיים לתלמידיה. היא לקחה חלק פעיל וחשוב 
בפיתוח חומרי למידה רבים ביניהם פיתוח הספר הכל כימיה - ניתוח מאמרים מעובדים וחקר ארועים. כמו כן, השתתפה בפיתוח 

שיטות הוראה עדכניות המעודדות חשיבה בקרב תלמידים.

גב' רונית ברד היא מורה בעלת ניסיון רב המחנכת את תלמידיה לאהבת המקצוע. היא לקחה חלק בהדרכת מורים במהלך השתלמויות 
שונות בכימיה. רונית מהווה מודל של מורה יצירתית ומתחדשת המוערכת על ידי עמיתיה ואהובה על תלמידיה.

בפרס המורה המצטיין של החברה הישראלית לכימיה זכו השנה שתי מורות ותיקות: גב' אסתר ברקוביץ וגב' אלישבע גבע, והמורה 
צעירה גב' מעיין יפת.

גב' אסתר ברקוביץ, גב' אלישבע גבע וגב' מעיין יפת הינן מורות שתרמו ותורמות רבות לקידום הוראת הכימיה ולאהבת המקצוע 
בבתי הספר שבהם הן מלמדות. 

אסתר ואלישבע הן מורות ותיקות ומנוסות, אהובות על תלמידיהן, מרבות להשתלם, מסיייעות למורים ותיקים וחדשים, העושות את 
עבודתן מתוך צניעות רבה ובחיוך מקסים. על כך זוכה כל אחת מהן להערכת המורים העמיתים.

מעיין היא מורה מתכנית "עתידים להוראה" שהשתלבה בהוראת הכימיה במסגרת שירותה הצבאי. היא אהובה על תלמידיה ומעודדת 
אותם להצטיינות. בשלוש שנות הוראתה בתיכון טירת הכרמל הכפילה את מספר התלמידים הלומדים כימיה. כמורה צעירה היא 

מרבה לשלב אמצעים טכנולוגיים בהוראה וליקשור את החומר הנלמד לחיי היומיום של תלמידיה.

ברכות חמות לכל הזוכות, יישר כוח על העשייה עד כה  והמשך פעילות נמרצת ופוריה גם בעתיד.

אני מאחלת לכולנו המשך שנת עבודה מהנה ומאתגרת והצלחה בבחינת הבגרות הקרובה.

 ד"ר דורית טייטלבאום מנהלת תחום דעת כימיה,
משרד החינוך והתרבות


