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ת י ר “ מ פ מ ה ר  ב ד

שלום רב לכולכם
בימים אלו מסתיימת החופשה ללא תשלום שלי ואני חוזרת לעבודה לאחר תקופה נפלאה שבה השתלמתי ב"גישור", 
ואת הכוחות  וכמובן חידשה את המצברים  ומרגיעה,  ונהניתי מנכדי החדשים. החופשה היתה מהנה  טיילתי בארץ 

לקראת שנות העבודה הקרובות.
ופגשתי חלק ממורי  הפגנות  במהלך התקופה התקיימה השביתה הארוכה של המורים שבמהלכה השתתפתי במספר 
הכימיה הפעילים במאבק הצודק הזה. חבל שנדרש זמן כה רב כדי להגיע לסיום השביתה ואני מודעת לעומס הרב המוטל 

על כולכם כעת. אני מבינה שהעומס של החזרת השעות מוסיף, כמובן, ללחץ שקיים ממילא לקראת בחינות הבגרות.
ב"ממלכת הכימיה" שתי ממלאות המקום שלי - פנינה ואוטיליה - תפקדו מצויין ושמרו אל אוצרותנו בחירוף נפש. אני 
יודעת שגם צוות המדריכים הנפלא עושה את מלאכתו בצורה טובה ומגיע לכל מורה הזקוק לתמיכה וסיוע. מהיכרות 
עם המורים בשטח, אני יודעת שכל אחד ואחת מכם עושה כמיטב יכולתו במסגרת האילוצים והקיצוצים. מה יש לומר, 

נקווה שבשנים הקרובות המצב יהיה קל וטוב יותר לכולנו.
אני רוצה להודות לכולם מקרב לב על המסירות והמחויבות לעבודה ועל איכות התפקוד המעולה.

2007" של  לכימיה לשנת  "המורה המצטיין  זכייתה בפרס  על  רוזנברג  גב' אוטיליה  לברך את  ברצוני  זו  בהזדמנות 
מקפידה  רצינית,  יצירתית,  מעולה,  מדריכה  גם  אבל  נפלאה,  מורה  אכן  היא  אוטיליה  לכימיה.  הישראלית  החברה 
על רמה גבוהה שאותה היא דורשת קודם כול מעצמה וגם מתלמידים וממורים. לאוטיליה חלק חשוב מאד בעיצוב 
השינויים בתכנית הלימודים. זאת, בהיותה רכזת המקצוע בבית הספר “הראשונים“, היחיד שהשתתף בפרוייקט בגרות 
2000, ושמהרעיונות שנולדו שם נבנו העקרונות של תכנית הלימודים בכימיה, וכן מהיותה חברה בוועדת התכנית של 

2 יחידות ההשלמה.
תרומתה העיקרית היא בנושא החלופות בהערכה ועיצוב יחידת המעבדה, ועל כך תודתי העמוקה לה.

אוטיליה אמנם פרשה מהוראה והדרכה אבל אני משוכנעת שעוד נפגוש אותה בהשתלמויות ובפעילויות לטובת הוראת 
הכימיה.

לגבי מה שקורה בשטח, הרי דיווח קצר:
וייבחנו בע"ה כ-1300 תלמידים בשאלון חדש לתכנית  יחידות 40 בתי ספר,  השנה משתתפים בתכנית הניסוי ל-3 

החדשה, שסמלו: 37303.
שייבחנו  תלמידים  מ-4500  למעלה  ובהם  כיתות  בכ-250  המלמדים  מורים  נרשמו  המעבדה   ליחידת 

בהיקף של יחידה אחת, וכן מורים המלמדים בכ-74 כיתות ובהם כ-1700 תלמידים שייבחנו בהיקף של חצי יחידה.
נושא הגמול נמצא בטיפול ונקווה שיצליח - אנחנו ממשיכים לעשות מאמצים ברמת המשרד ומעלים את הנושא בכל 

הזדמנות אפשרית.

אני מאחלת לכולנו המשך שנת עבודה פורייה ומוצלחת והצלחה בבחינה.
ד"ר ניצה ברנע, 
מפמ"רית כימיה. 
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