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דבר המפמ"רדבר המפמ"ר
ד"ר דורית טייטלבאום מנהלת תחום דעת כימיה, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

מורות ומורים יקרים,

אנו נמצאים בתקופה של שינויים רבים במערכת החינוך, המתבצעים לנגד עינינו במהירות רבה. 

כל שינוי מזמן שתי זוויות הסתכלות: מצד אחד – האתגר, ומן הצד השני – ההזדמנות. 

לרוב ובאופן טבעי האתגר שבשינוי צף ועולה באופן מידי. האתגר מציף את החסמים, או במילים אחרות חשיבה מסוג – "למה 
לא......", "מה ייצא לי מזה...." ועוד כהנה וכהנה. 

לעומת זאת, ההזדמנות שבשינוי דורשת זמן לחשיבה נוספת, מעמיקה ולעיתים נועזת, או במילים אחרות – איך אנו מנצלים את 
ההזדמנות באופן שיתאים לנו ולתלמידינו. 

מטבע הדברים כל אדם יראה ויפרש את ההזדמנות בדרך אחרת. עם זאת כקהילה של מורות ומורי כימיה, יש לנו הרבה קווי 
דימיון משותפים, המקשרים ומחברים בינינו. לכן חשוב שננצל את המבנה המיוחד מאוד שלנו כמורי כימיה על מנת לגלות, לראות 

ולבחון יחד את ההזדמנויות שעומדות לפנינו.

אני מזמינה אתכם, מורי הכימיה, לבחון את השינויים הרוחשים סביבנו, להכיר אותם ולצאת למסע אישי וקבוצתי כדי לגלות את 
ההזדמנויות. גילוי ההזדמנויות יאפשר לנו לקחת את מקצוע הכימיה צעד נוסף קדימה, כפי שעשינו בעשור האחרון.

על מנת לצעוד קדימה, חשוב: שנשוחח, שנחליף דעות, שנחלום, ולא פחות מכך - שנבצע פעולות אקטיביות.

כמובן, מיד עולות השאלות: איך נעשה את זה? באילו מסגרות זה יתבצע? את מי נשתף בחשיבה? ובוודאי ישנן עוד שאלות.

אני רוצה להציע ארבע מסגרות אפשריות לבחון את השינויים ולחשוב ביחד על ההזדמנויות:

המסגרת הראשונה, יצירת קבוצות של מורים-חברים )שבוודאי כבר קיימות ביניכם( הנוהגים לעבוד ביחד ולשתף זה את זה, כדי 
לחשוב ולדון ביחד בהזדמנויות הנוצרות לנגד עינינו.

בחשיבה  אותן  ולשתף  הארציות  המדריכות  עם  בקשר  לעמוד   - הקודמת  המסגרת  את  משלימה  שגם  השנייה,  המסגרת 
ובהזדמנויות שאתם מוצאים בשינויים.

המסגרת השלישית, לכתוב ישירות לדוא"ל של הפיקוח על הוראת הכימיה, לשתף בחשיבה ובהזדמנויות.

המסגרת הרביעית, לחשוב על רעיון ולתכנן ביצוע שינוי מסוים בתוכני ההוראה אצלכם בבית הספר, בחלק של ה-30%, שינוי 
שיתאים לתלמידים שלכם ומבוסס על הידע המדעי או התעסקותי שיש לכם. במקרה זה נדרש כי תעמדו בקשר עם הפיקוח על 
הוראת הכימיה, דהיינו עם המדריכה הארצית ענת פלדנקרייז ואיתי כמפמ"רית, על מנת לקבל אישור לשינוי שאתם מבקשים 

לבצע בבית ספרכם.

לסיום, ברצוני להודות למדריכות ולמדריכים, לרכזות ולרכזי המקצוע, למורות ולמורים לכימיה, על העבודה היום יומית הברוכה, 
ועל התרומה שלכם להגדלת מספר לומדי הכימיה בארץ בשנים האחרונות, בשיתוף עם מנהלי בתי הספר.

אני מאחלת לכולנו שנה של הוראה מצוינת וקשר משמעותי עם התלמידים, עם הצוות החינוכי בבתי הספר, עם ההנהלה הבית 
ספרית, שנה של צמיחה מלאה בהזדמנויות והתפתחות מקצועית ואישית.

בברכת המשך עשייה טובה ופורייה בשנה מיוחדת זו, שעתידה להיות מלאה בהזדמנויות !

מדינת ישראל
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הפיקוח על הוראת הכימיה
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