
דבר המפמ"ר
ד"ר דורית טייטלבאום, מנהלת תחום דעת כימיה,

משרד החינוך 

שלום רב,

בתחילת דבריי אני רוצה לאחל לכולנו קיץ טוב ובריא, עשיר בפעילויות 
והשתלמויות לפיתוח מקצועי, תוכני ופדגוגי.

השנה התבשרנו בבשורה משמחת מאוד: תלמידי כיתה ט' לומדים 
כימיה. הוראת הכימיה בכיתה ט' מתאפשרת תודות לסיום תהליך 
ההטמעה של תכנית הלימודים החדשה במדעים לכיתות ז'-ט'. 
ייחודיות התכנית היא בכך שהיא מציגה את התכנים הנדרשים על 
פי חלוקה לדיסציפלינות השונות: כימיה ופיזיקה )מדעי החומר( 
במדעים  הלימודים  תכנית  במסגרת  החיים(.  )מדעי  וביולוגיה 
לכיתה ט' התלמידים לומדים מגוון נושאים בכימיה. אם כן הוראת 
הכימיה בכיתה ט' דורשת ממורי מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים 
)חטה"ב( ידע בכימיה. מתוך צורך זה יזמתי ביחד עם מפמ"רית 
מדע וטכנולוגיה, גב' שושי כהן, מהלך לחיזוק הידע התוכני בכימיה 
למורי חט"ב. למהלך זה התגייסו גם המרכז הארצי למורי הכימיה, 
בראשותה של ד"ר רחל ממלוק-נעמן, והמרכז הארצי למורי חט"ב, 

בראשותה של ד"ר זהבה שרץ. 

כימיה  מורי   35 של  קבוצה  ביחד  הכשרנו  תשע"ג  שנת  במהלך 
מעולים, מהשורה הראשונה, מכל רחבי הארץ, על מנת שישמשו 
כמורי מורים וילמדו כימיה בהשתלמויות של מורי מדע וטכנולוגיה 
בחטה"ב. במסגרת ההכשרה למדו מורי המורים להכיר את תכנית 
הלימודים בכימיה לכיתה ט' בחטה"ב ולהבין את מידת ההעמקה 
הנדרשת בה. הם נפגשו עם מפמ"רית מדע וטכנולוגיה, גב' שושי כהן 
ושמעו ממנה על הוראת המדעים לקבוצה הטרוגנית של לומדים. 
מורי המורים נחשפו לפדגוגיה חדשנית להוראת הכימיה בכיתה ט', 

פיתחו תכנים, תרגילים ומשימות הערכה.

במקביל לתהליך ההכשרה יצאו מורי המורים לשטח, להשתלמויות 
של מורי מדע וטכנולוגיה בחטה"ב. שם הם לימדו, הסבירו, הרצו 
והדגימו ניסויים בדגש על ניסויי חקר. ההשתלמויות התקיימו בכל 
רחבי הארץ, מצפון לדרום ובכל המגזרים. מורי המורים היוו עוגן 
לצד  בחטה"ב  בכימיה  הנדרשים  התכנים  להטמעת  משמעותי 
הדגשת הידע בכימיה. השתלמויות אלו היו מלאות מפה לפה מתוך 
הצורך של מורי חטה"ב, אשר ביקשו ללמוד ולהכיר לעומק את 

התכנים בכימיה.

מורי המורים, הכימאים שלנו, זכו לשבחים רבים ממורי חטיבות 
הביניים וממדריכי מדע וטכנולוגיה. מעט על קצה המזלג אביא פה 

בפניכם: 

מדע  מורי  של  מאוד  גדולה  רצון  על שביעות  ליידע  אני שמחה 
וטכנולוגיה בחט"ב במחוז ת"א ממפגשי ההשתלמות בתוכני הכימיה. 

בכל מפגשי הכימיה במעבדות בלמונטה נערכים ניסויים שהמורים 
מנסים בעצמם וכן הדגמות. לעתים קרובות הניסויים מבוססים על 
חומרים פשוטים וכלים פשוטים שהמורים יכולים "לקחת" אותם כמו 
שהם לכיתה. בכל אחד מהמפגשים יש עבודת חקר, ומדגישים 

הוראה מפורשת של אחד או יותר משלבי החקר.

ההיענות להשתלמות וההשתתפות הרבה מעידות על הצורך בהשתלמויות 
אלה ועל שביעות הרצון הרבה מהתכנים, מדרך העברתם, מהפעילויות 
כל  ומאספקה מסודרת של  נוספים  למקורות  הרבות, מההפניות 
הקבצים - מצגות ודפי פעילות ששימשו את המורים בהשתלמות.

ובהמשך - לשנה הבאה, מומלץ לקיים שוב השתלמות בכימיה למורי 
חט"ב וכן השתלמות נוספת בכימיה למורים שהשתתפו השנה. 

ביום שלישי נערכה בפסג"ה בחיפה פגישת השתלמות ראשונה 
בכימיה. ברצוני לומר שההשתלמות הייתה מוצלחת מאוד. הרגשנו 
לכל שאלותינו וחומרים המותאמים  שאנו מקבלים מענה מקצועי 
לרמת המורים ולרמת התלמידים. המון תודה לכל השותפים לתהליך. 

מפגשים,  שני  כבר  התקיימו  מרכז  במחוז  ההשתלמויות  בכל 
ומתוכננים עוד שניים. עד כה עסקנו בשפת הכימיה, בקשר שיתופי 
ובייחודיות של אטום הפחמן. התחלנו לעסוק גם בתרכובות הפחמן. 
יש שביעות רצון מהמנחות לכימיה, והמורים מרגישים שהם נתרמים 

הן ברמת הידע והן ברמת הרעיונות להפעלה בכיתה.

אני רוצה להודות למפמ"רית מדעים, גב' שושי כהן, על השותפות, 
המקצועיות והחברות לאורך כל הדרך. מספר מדריכות ליוו אותנו 
במהלך זה: בכימיה – ד"ר מרים כרמי וגב' אורית מולווידזון; בחטה"ב 
– גב' נירה קושינסקי. כמו כן אני רוצה לציין את התרומה החשובה 
של חברי המרכזים הארציים, שנרתמו באופן מוחלט למהלך זה. 
במרכז הארצי למורי כימיה: ד"ר דבורה קצביץ וד"ר מלכה יאיון; 

במרכז הארצי למורי חטה"ב – ד"ר מרסל פרייליך.

יישר כוח לכל העוסקים במלאכה על העשייה עד כה, והמשך פעילות 
נמרצת ופורייה גם בעתיד.

אני מאחלת לכולנו קיץ מהנה ולא חם מדיי. 


