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 . הרקע והתפיסה הרעיונית )רציונל( של התכנית1

 תחום הדעת )הנושאים( 1.1

הולכת וגוברת. בפרט, חוקרים בתחומי הפיסיקה והכימיה,  בעולם המחקר, התעשייה, והחינוך הגבוה אנו עדים למגמה בין תחומית

הביולוגיה, מדעי המחשב וההנדסה, משתפים פעולה בהבנת מגוון עצום של תופעות בעולם החומרים: החל בהבנת ההתארגנות 

ננות של ממברנות כמו קרום התא החי, במטרה לברר מדוע תאים סרטניים מתקשים לשמור על צורתם; וכלה בניתוח התכוו

; או בבניה של מודלים פיסיקליים לפולימרים, אותן מולקולות חד LCDבגבישים נוזליים המאפשרת להציג מידע במסכי 

מימדיות, ארוכות, שיחידתן הבסיסית חוזרת על עצמה, המרכיבות חומרים סינתטיים וטבעיים, ומשמשות הן בפיתוח חומרים 

 והחלבונים. DNA -מתקדמים והן בהבנת ה

חומרים פעילי שטח, חשובים פולימרים, קולואידים, אלו, דוגמת חומרים  ."התופעות לעיל מעורבים חומרים "רכיםבכל 

בטמפרטורת חלשות, שיחסית בין חלקיקיות מאופיינים באינטראקציות ה והנדסת חומרים. חומרים רכים ביולוגיבכימיה, 

מבנים -תתהמולקולות מתארגנות מעצמן ל ה בחומרים אלוכתוצא האנרגיה שלהן מסדר גודל של האנרגיה התרמית.החדר 

לחומרים אלו  תכונות "ביניים" בין מוצק המקנות  דרגות חופש פנימיות,אלו מבנים -תתל .(מיקרו מטר-)ננו בגודל מזוסקופי

 .לנוזל

 פית במערכת מרובת חלקיקים. ם מבוססת על מודלים של התנהגות שיתוחומרים רכי הבנת

. מודלים הסתברותיים יעילים במיוחד emergent phenomenaהתופעות לעיל, המתהוות במערכות מרובות חלקיקים, מכונות 

בחיזוי מצבי שווי המשקל של מערכות אלו, בעוד חישובים נומריים של מסלולי כלל החלקיקים מועילים בהבנת דינמיקת 

היא התחום האקדמי העוסק במודלים הסתברותיים של מערכות פיסיקליות ההתפתחות של מערכות אלו. תרמודינמיקה סטטיסטית 

( של מערכות מרובות חלקיקים הינו התחום האקדמי העוסק בפן computational modelingמרובות חלקיקים. מידול חישובי )

 של החישובים הנומריים.
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ת שטח( מאפשרת הצגת תחומים מתקדמים אלו ההתמקדות בחומרים רכים )ממברנות ופולימרים, תרחיפים ומולקולות פעילו

לתלמידי מדעים בתיכון, מאחר ובחומרים אלו האינטראקציות חלשות, מסדר גודל של התנועה האקראית, וניתן להסתפק 

בקירובים )אינטראקציה קבועה בין שכנים(.  בהתאם, אין צורך בידע מקדים שעניינו פרטי האינטראקציה )מכניקה קוונטית, 

 גנטיות( או במתמטיקה סבוכה.  אלקטרומ

יח"ל, מקנה לתלמידים ידע ומיומנויות מתחומים אלו להבנה ובניה של מודלים  5בהתאם לאמור לעיל, התכנית המוצעת, בת 

פיסיקליים, אנליטיים וחישוביים, של התנהגות שיתופית במערכת מרובת חלקיקים, המשמשים לניתוח מגוון תופעות 

 תחומי. -למחקר עכשווי בינניסיוניות החשובות בכימיה וביולוגיה, ופותחים צוהר 

 

 התלמידים 1.2

תחומיות, ולכן היא פונה במשותף לתלמידים המגיעים מהתמחויות שונות. קהל היעד הוא -עיקר מרכזי בתכנית הוא בינ

יח"ל( פיסיקה, כימיה או ביולוגיה, ובנוסף  5מסיימי כיתה ט', מתעניינים ומצטיינים, המתעתדים להרחיב )בהיקף של 

יח"ל. התכנית משלבת מגוון תחומי תוכן )פיסיקה, כימיה וביולוגיה(, מגוון הקשרים )עיוני, חישובי,  5היקף של מתמטיקה ב

וניסויי( ומגוון דרכי למידה )החל מפתרון בעיות מושגיות המשך בעיבוד מאמרי מחקר וכלה בפרוייקטים עצמאיים 

תנסות במגוון נקודות מבט, ויכולת לעבודת חקר עצמאית ובקבוצה(, כך שהיא מכוונת לתלמידים בעלי סקרנות ורצון לה

 ובקבוצה.  

תלמידים מצטיינים על פי ציוניהם, ומתעניינים על פי דיווח עצמי, התרשמות מוריהם והשתתפותם בתכניות העשרה שונות, 

וסדר יחד עם הוריהם. מאותרים על ידי מורי המדעים וההנהלה בבית ספרם ומוזמנים לשמוע על תכנית מ"ח חומרים אקראיות 

אוקטובר, מהווה גם תהליך מיון שמטרתו לאפשר הן לתלמידים והן למורים -פרק המבוא לתכנית, המתקיים במהלך ספטמבר

התלמידים הטרוגניים מבחינת הידע המקדים והידע הנלמד במקביל: הם מגיעים לבדוק אם הם מתאימים ללימודי המקצוע. 

בהתמחות קורית בי' וחלקם בי"א, חלקם מאיצים מתמטיקה, או לוקחים מדעי המחשב.  מבתי ספר שונים, בחלקם הבחירה

בפרט, מקצוע האב המדעי שלהם שונה. התכנית לא תסתמך על ידע הנלמד בבית הספר במקצועות האב השונים, ותעודד 

 עבודה משותפת של תלמידים ממקצועות אב שונים בפרוייקטים משותפים.

 

 וראה בתוכניתצוות הפיתוח והה 1.3

התכנית פותחה על ידי צוות היגוי המורכב ממדענים במכון וייצמן ואנשי מחקר בהוראת המדעים. בראש צוות הפיתוח ד"ר 

עידית ירושלמי, חברת סגל בתחום הוראת הפיסיקה, ובעברה מורה לפיסיקה למצטיינים בתיכון ליד האוניברסיטה, בית 

מתח פנים   סטטיסטיים להבנת-ר. בנוסף לכך עסקה במחקר שעניינו מודלים תרמוהספר למדעים ואמנויות ובית ספר בויא

דוקטורנטית משותפת לקבוצת הוראת הפיסיקה -בשטח המגע בין הליום מוצק ונוזל. חברי הצוות: ד"ר נאוה שולמן, בתר

יים בחומר רך במחלקה להוראת המדעים ולמחלקה לחומרים ופני שטח, שסיימה לאחרונה דוקטורט במודלים חישוב

באוניברסיטת שטרסבורג ובעברה ריכזה מגמת פיסיקה בתיכון חורב לבנות מצטיינות בירושלים; מר אלון לנגבהיים, 

דוקטורנט משותף לקבוצת הוראת הפיסיקה במחלקה להוראת המדעים ולמחלקה לחומרים ופני שטח, ומורה לפיסיקה 

-י"ב( העוסקת במודלים תרמו-יחידות לתלמידי כימיה ופיסיקה )י"א 2 . אלון חוקר תכנית בתמצטיינותבתיכון פלך לבנות 

סטטיסטיים בחומר רך; ד"ר שלי ליבנה, חברת קבוצת הוראת הכימיה, בעלת דוקטורט במודלים חישוביים בחומר רך ממכון 

יצמן, בנושא זה היחידות, מורה בתכנית המסטר למורים מצטיינים רוטשילד ו 2ויצמן למדע, מורה בתכנית חומר רך בת 
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ופני שטח  לחומריםואחרים. היועץ המדעי לצוות הוא פרופ' שמואל שפרן העוסק בפיסיקה עיונית של חומר רך במחלקה 

סטטיסטיים בחומר רך. היועצת -במכון וייצמן למדע, ומחבר ספר מבוא לקורסים אוניברסיטאים העוסקים במודלים תרמו

, מחברת ספר הלימוד המוביל לקורס NCSU, USAלשילוב המודלים החישוביים היא פרופ' רות צ'באי, מאוניברסיטת 

 ד"ר נאוה שולמן וד"ר שלי ליבנה תלמדנה את התוכנית. ם חישוביים.מבוא אוניברסיטאי בפיסיקה המשלב בניה של מודלי

חברי ועדת ההיגוי הם: ד"ר אבי גולן  מנהל יחידת תלמידים במכון דוידסון, ד"ר אריאל היימן, מנכ"ל מכון דוידסון, פרופ' 

תפים פרופ' שמואל בת שבע אלון ראש המחלקה להוראת המדעים. מהמחלקה לחמרים ופני שטח במכון וייצמן למדע משת

טכנולוגיה, ומביה"ס לכימיה -המשלב מחקר ניסיוני בפיסיקה של חומר רך, ביולוגיה סינתטית וננו שפרן ופרופ' רועי בר זיו,

באוניברסיטת תל אביב משתתף פרופ' חיים דיאמנט, העוסק במודלים תאורטיים בנוזלים מרוכבים וחומר רך. כמו כן 

התכנית מ"ח )מדע חישובי( מחמד"ע, וממשרד החינוך: דורית טייטלבאום, מפמ"ר  ימפתחמ ,משתתפים מר שלמה רוזנפלד

 כימיה, צביקה אריכא, מפמ"ר פיסיקה.

יח' המיועדת לתלמידי כימיה  2השנים האחרונות פותחה בקבוצת המחקר שבראשה ד"ר עידית ירושלמי תכנית בת  5במהלך 

ים של חומר רך. במסגרת התכנית פותח מבנה דעת המתאים להוראה בתיכון סטטיסטי-ופיסיקה בתיכון ועוסקת במודלים תרמו

בנושא, מצגות, בעיות, ופעילויות לימודיות ייחודיות המבוססות על מפות מושגים משותפות לנושאים שונים בתכנית, מאמרי 

ית סייע להגדיר קשיים עימם מחזורי הפעלה של התכנ 3מחקר מעובדים, פעילויות למידה מטעויות ועוד. מחקר שהתבצע במהלך 

 התלמידים מתמודדים בתכנית ואמצעים לתת להם מענה. 

 

 הצורך בתכנית –סיבות והנמקות  1.4

מקדמי מצוינות בחינוך, אלון, שרץ, כרמלי, לתלמידי מדעים מוכשרים ומתעניינים. הספרות מלמדת ) מיועדת התכנית

עיסוק בבעיות ו מידול של מערכות מורכבות, פרויקטי חקר אותנטיים, תחומי ידע ( שהוראת המצוינים צריכה לשלב2007

. תכניות לימודי המדעים הקיימות בהיקף מורחב בתיכון אינן משקפות את הקשרים ההדדיים ביו מקצועות בחזית המדע

 תחומיות נוטות לפופוריזציה ורידוד הטיפול הכמותי. -המדעים השונים.  תכניות בינ

תחומי, התלמידים המתמחים בתחומי -המחקר, והחינוך הגבוה צועדים לעבר שיתוף פעולה בינ בזמן שהתעשייה,כך, 

המדעים בתיכון מתועלים להתמחות תחומית צרה, כך שבוגר תיכון במדעים כלל לא נחשף לנקודת המבט של התנהגות 

ת בעולם החומרים הסובב אותו. שיתופית במערכות מרובות חלקיקים ואינו מסוגל להסביר את מרבית התופעות היומיומיו

תלמידי פיסיקה מוגבלים לדיון בגוף יחיד או שנים, תלמידי הכימיה לומדים לתאר תופעות בעולם החומרים, אולם לא 

רוכשים מודלים כמותיים, פיסקליים, המאפשרים לחזותן, ותלמידי הביולוגיה נחשפים לטיפול איכותי וצר בתופעות בעולם 

דובר בתופעות חשובות ומרכזיות להבנה ביולוגית, כמו דיפוזיה. מעבר לכך, החסר בטיפול כמותי החומרים, גם כאשר מ

בנעשה בעולם המיקרוסקופי מוביל בהכרח להצגה של נושאים בסיסיים )דוגמת  אנרגיה( באופן לא קוהרנטי. תלמידים 

ומית, נאלצים להסתפק בנקודות מבט תח-מצטיינים ומתעניינים, המאופיינים בשאיפה להעמקה, להרחבה, ולהבנה בינ

התכנית באה לתת מענה לחסרים לעיל: לחשוף תלמידים לקשרים ההדדיים בין הדיסציפלינות המדעיות השונות,  מצומצמות.

 יצירתי עיסוק המאפשרים לתלמידים וחישוביים אנליטיים כלים מקנהולתרומתן הייחודית להבנת תופעות בסיסיות. התכנית 

 . ומורכבות משתתפים מרובות מערכות של מידול עם התמודדות עדכניים: תחומיים בין בנושאים

התכנית מיועדת לא רק להרחיב את אופקי התלמידים אלא גם לפתוח שערים ומסלולים מקצועיים שנדמו כסגורים: לעורר 

מיד כימיה לעסוק במודלים עניין בתופעות ייחודיות בביולוגיה וכימיה שנחקרו בתכנית,  להלהיב תל פיזיקה אצל תלמיד
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הסתברותיים וחישוביים המחדדים את המשותף בין תופעות שונות, לגלות לתלמיד ביולוגיה שהוא יכול להרגיש בנוח 

וליהנות ממידול פיסיקלי/מתמטי/חישובי הרלוונטי לתופעות מעניינות בעיניו. התכנית מאפשרת עיסוק יצירתי בנושאים בין 

ליטיים וחישוביים שישמשו את התלמידים בהמשך דרכם בהתמודדות עם מידול של מערכות תחומיים, ומקנה כלים אנ

מרובות משתתפים ומורכבות, ולא רק במדעי הטבע. למעשה, הרעיון שעובר כחוט השני בקורס אודות תפקיד האקראיות 

מרכזי שאם הופנם כראוי פותח ותפקיד האינטראקציות בין סוכנים מקומיים בקביעת מצבן של מערכות מורכבות הוא רעיון 

 פתח להבנה מעמיקה יותר של תחומים רבים כמו אבולוציה, תכנון עירוני, כלכלה ועוד. 

 

 ייחודיות התוכנית –סיבות והנמקות 

התכנית מ"ח חומרים אקראיות וסדר הינה היחידה המוצעת לתלמידי תיכון המציגה נושא שהוא בלב החינוך המדעי וההנדסי 

הגות של מערכות מרובות חלקיקים, ומיישמת אותו בגישה אנליטית וחישובית, שיטתית וקוהרנטית, במגוון התנ –הגבוה 

תחומיים. ייחודה של התכנית בכך שהיא מזמנת לתלמידים המתמחים במקצועות אב מדעיים שונים עיסוק -הקשרים בינ

למגוון רחב של תופעות בכימיה וביולוגיה(.  במשותף בנושא המרחיב את אופקי ההתמחויות השונות )מודלים פיסיקליים

השילוב של מודלים חישוביים ואנליטיים בפרוייקטים ניסויים הוא שילוב ייחודי החושף את התלמידים ליתרונות ולחסרונות 

בגישות שונות למידול, ותומך בהבנה מעמיקה של מודלים אלו. התכנית מנגישה לתלמידי תיכון תכנים הנלמדים במסגרת 

רסים אקדמיים מתקדמים ובמחקר העכשווי, שבדרך כלל מוצגים, אם בכלל, בצורה פופולרית בלבד, באופן  שיטתי קו

וכמותי. בנוסף על כך הפעלת התכנית במכון דוידסון הממוקם במכון וייצמן, והשתייכות מוריה לסגל מדעני המכון, מאפשרת 

 קר במכון. קיום ההוראה ופרוייקטי חקר של התלמידים במעבדות המח

 

 בית ספר למדע עכשווי במכון דוידסון לחינוך מדעי 1.5

י"ב' מצטיינים ומתעניינים במדעים במכון דוידסון -בית הספר למדע עכשווי הינו מסגרת לימודים מאתגרת לתלמידי כיתות י'

הצהריים כהשלמה -אחר לחינוך מדעי הממוקם במכון וייצמן למדע, רחובות. תכניות לימודים על אזוריות מוצעות בשעות

 2-5-ידי משרד החינוך ומזכות את המשתתפים ב-וכתוספת למקצועות היסוד הניתנים בבית הספר. כל התכניות מוכרות על

יחידות לבגרות. תכניות הלימוד כוללות נושאים ייחודיים וחדשניים בתחומי הדעת הבאים: מדעי המחשב, פיסיקה, 

את התלמידים עם המחקר המדעי העכשווי, עם מדענים מובילים  מפגישות . התוכניותאסטרונומיה, כימיה,  ומדעי הסביבה

באקדמיה ועם חוקרים בתעשיות עתירות ידע. לצד ההרצאות העיוניות ניתן דגש להתנסות מעשית, לניסויים מתקדמים, 

הספר למדע עכשווי הינו  על כל היבטיהם. בית –אמצעיים עם המדע והטכנולוגיה המודרניים -לסיורים, ולמפגשים בלתי

חלק ממכון דוידסון לחינוך מדעי במכון ויצמן, שרבות מתכניותיו מכוונות להעשרת הידע המדעי של תלמידים בכלל וטיפוח 

מצוינים בפרט. התכנית המוצגת בזאת מהוה מופת לסינרגיה בין מכון דוידסון למדעני מכון ויצמן, בפרט חוקרי חינוך מדעי, 

 ים.פיסיקאים וכימא

 

 . המטרות הכלליות של התוכנית2

יים אנליטבוגר תכנית מ"ח חומרים אקראיות וסדר ירכוש ידע מושגי ומיומנויות הנדרשים לבנית מודלים  מטרת על:

וחישוביים של התנהגות קולקטיבית במערכות מרובות חלקיקים, וילמד לעשות בהם שימוש להסבר וחיזוי כמותי של 

תופעות בחומרים החשובים בכימיה וביולוגיה. התלמיד ירכוש מיומנות במידול מערכות מורכבות )זיהוי הפרמטרים 
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ירכוש נסיון בהעמדה של מערכת ניסיונית ובנית סימולציה החשובים( שיוכלו לשמשו בעתיד בתחומי דעת שונים. התלמיד 

ידע המתייחס לתפקידם של מודל אמפירי, חישובי ואנליטי. התלמיד -סטטיסטיים, וייבנה מטה-לבחינה של מודלים מכנו

יפתח תפישה של מדע כתחום שבו תחומי דעת מסורתיים שונים משתלבים בהסבר של תופעות חומריות, ורצון לעסוק 

 תחומיים.-לולים מקצועיים בינבמס

 

 תרבותיות ורגשיות:-מטרות ערכיות, חברתיות

( עניין והתלהבות לגשת להבנת תופעות חומריות באמצעות כלי חשיבה ומיומנויות מגוונים ותפישה 1התלמיד יפתח: 

ם ודרכי התמודדות ( אחריות אישית ללמידתו, הכוללת מעורבות פעילה ויצירתית בהצעת הסברי2אינטגרטיבית של מדע; 

( יושרה אינטלקטואלית הכוללת 3עם משימות שונות, ונכונות וידע לבקר את רעיונותיו ורעיונות זולתו באופן ענייני ופורה; 

( 4מאמץ לחדד את רעיונותיו בתהליך איטרטיבי של ניסוח, הצגה, ובקורת, והצגה אמינה של תוצאות עבודתו ומקורותיה; 

( תחושת מסוגלות 5ות הכוללת הקשבה לחברי הקבוצה ותרומתו של היחיד לעבודת הצוות; הכרה בחשיבות עבודת צו

 אישית.

 

 מטרות בתחום הקוגניטיבי:

התלמיד יפתח מערכת מושגים העולה בקנה אחד עם מערכת המושגים המקובלת בשיח המדעי לטיפול בתופעות קולקטיביות 

המושגים המדעית בהקשרים מגוונים, תוך הצפה של תפישות מערכות מרובות חלקיקים, בתהליך של יישום מערכת 

נאיביות, והשתתפות במשא ומתן עם המורה, עמיתיו, ואף בינו לבין עצמו במסגרתו ילמד להבחין בקונפליקטים בין תפישות 

 מוטעות ומקובלות מדעית, וליישב קונפליקטים אלו  תוך שהוא לומד לפרש בזהירות מושגים ועקרונות מדעיים.

 

 למידה והערכה כלליות-. דרכי הוראה3

הוראה קונסטרוקטיביסטית, דיון בקבוצות ובמליאה לגבי המשתנים הרלוונטיים בתופעות שונות שיכולים לשמש במודלים 

חישוביים, עיבוד בקבוצות של מודלים חישוביים מתאימים, הצגה של עקרונות מכנו סטטיסטיים לאותן תופעות, ויישומם 

 מושגיות, ביצוע עבודות חקר בזוגות.  בפתרון בעיות

ההערכה בתכנית היא הערכה מעצבת, המשלבת תלקיט עבודות, הערכה של אבני דרך ועבודה מסכמת בפרויקטים, ובחינות 

 דיאגנוסטיות.

 

 מטרות אופרטיביות בתחום התוכן והערכתן: 

 אופן הערכה המטרה תחום

מידול 

 אנליטי

-מכנוהבנת עקרונות היסוד של מידול 

בשווי  סטטיסטי למערכות מרובות חלקיקים

 )פירוט בנספח א( משקל

מיומנויות המחייבות  ,בעיות איכותיות וכמותיות התלמיד יידרש לפתור

מתמטיות )מושגים בסיסיים בקומבינטוריקה, הסתברות וסטטיסטיקה, 

 חקירת פונקציה, ונגזרות(. 

מידול 

 אנליטי

סטטיסטיים -יישום העקרונות המכנו

 בהקשר של מערכות מורכבות טיפוסיות

 )פירוט בנספח ב, ג(

רצף  ת אתהוזלייצוגים בתוך מודלים קיימים, תלמיד יידרש לקשר בין ה

, (בכיתהשטופלו במודלים ))כפי שהוצג סטטיסטי -המידול המכנו

 (, ובמאמר מדעי המשמש בעבודות החקרAPLבמאמר מעובד )

מידול 

 חישובי

המשמעות של התפתחות בזמן של  את ריסבתלמיד יידרש להה של מערכות מורכבות   הדינמיקה הבנת

 סימולציות במונחים של אקראיות ואינטראקציות
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 מטרות אופרטיביות בתחום החישובי והערכתן: 

 אופן הערכה המטרה

התלמידים ילמדו לתכנת בשפת  פישוט מערכות אמיתיות לכדי מודל הניתן לייצוג חישובי

VPYTHON  . 

מבנה של  לנתחבשנה א יידרשו בעיקר 

 .צע בהן שינוייםבלתוכנות קיימות ו

בשנה ב' והלאה יעברו באופן הדרגתי 

בטבלה לכתיבה עצמאית של תוכנות. )פירוט 

 (.התפתחות ברעיונות החישוביים –למטה 

הכרות עם "אבני הבניין" של תוכנה חישובית: משתנים, אובייקטים, 

 קציותרשימות, פונ

 הבנת זרימת הבקרה

 חשיבה איטרטיבית, )רקורסיבית ומקבילה(

 לוגיקה של התניות

 איתור שגיאות שיטתי

 

 התפתחות ברעיונות חישוביים. מקרא: – טבלה

 תחילת כיתה י' סוף כיתה י' כיתה י"א הרחבה

 

 מושגים חישוביים  הבנה/יכולת הסבר שימוש/עיבוד כתיבה עצמאית

קישור בין הגדלים הפיזיקליים  הקצאת ערך. הגדלה. מקומיים וגלובלייםמשתנים 

 תנים המתאימיםלמש

 משתנים

 סוגים שונים של לולאות.

 לולאה בתוך לולאה

הסבר לולאה כמנגנון לחזרה  כתיבת לולאות מסוג אחד

על פקודות פעמים רבות. 

יכולת לצפות את הערכים 

שמקבל משתנה שעובר שינוי 

 בתוך לולאה

 לולאות

שינוי הארגומנטים של  יצירת פונקציה

 פונקציה קיימת 

 זיהוי קריאה לפונקציה

הסבר מטרת השימוש 

 בפונקציות

הסבר הפרמטרים של 

 פונקציה קיימת

 פונקציות

 יבוא מודולים נחוצים יצירת מודולים פשוטים

 mymoduleהסבר ההבדל בין

import * 

 ו

import mymodule 

פונקציה הסבר ההבדל בין 

למודול. הסבר תפקיד פקודת 

 import-ה

 מודולים

שימוש במשתנים בוליאנים. 

שימוש באופרטורים 

  בוליאנים 

זיהוי משפטי תנאי. הסבר  כתיבת משפטי תנאי

התנאי והתרחישים האפשריים 

 אם התנאי מתקיים/לא מתקיים

 משפטי תנאי

שינוי )ויצירת( מחלקות. 

 שימוש בתחביר

object.method  

 יצירת אובייקטים. לדוגמא

s = sphere() 

שינוי תכונות 

אובייקטים.הסבר מהי תכונה 

 של אובייקט ומתן דוגמאות.

 אובייקטים

כתיבת לולאה על אברי  יצירת רשימות.

 רשימה . הדפסת תוכן.

הסבר לולאה על אברי 

  רשימה 

 (python listsרשימות )

שינוי הלולאה החישובית 

 המרכזית

פקודות )למשל קריאה הכנסת 

לפונקציות ליצירת 

אובייקטים( במקומות 

 הנכונים.

 

)למשל  זיהוי חלקי התוכנה

יבוא מודולים, הקצאת ערכים 

של קבועים, יצירת 

אובייקטים, לולאה חישובית 

 מרכזית(

 מבנה התוכנה

משפטי תנאי בתוך/מחוץ  

 ללולאה

הסבר שהפקודות מבוצעות 

 בתוכנה   לפי סדר הופעתן

 זרימת בקרה
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 מטרות אופרטיביות בתחום עבודות החקר והערכתן: 

 אופן הערכה המטרה

 התלמיד יידרש להפגין הבנה של אופן פעולתו של מכשור מדעי מתקדם וזהירות בשימוש בו שימוש במכשור מדעי 

 עבודות החקר יכללו מקורות מידע. תבחן מידת הגיוון, הבהירות והיכולת לנסח מידע רלוונטי  איתור מקורות מידע 

תבחן הרלוונטיות ובהירות ההצגה של מידע )רקע תאורטי וממצאי מחקר קודמים( ממאמרים  הבנה של מאמר מדעי 

 החקר בעבודת התלמידים  לבעייתמדעיים בעברית ובאנגלית המתייחסים 

 בחינה בין משתנים.-עבודות החקר יכללו שאלת המחקר. תבחן הצגתה כקשר בר המחקרניסוח שאלת 

בעבודות יוצג מודל מדעי החוזה את התופעות הניסיוניות הנמדדות. בפרט, יוצגו ההנחות והקירובים  בניית מודל תאורטי

 שהתלמיד מציע, ותיבחן המקוריות וההיגיון שמאחוריהן.

דות התלמידים יכללו הצגה מסודרת של כלי איסוף נתונים, מגבלותיהם ושל הנתונים והערכת עבו איסוף נתונים, והצגתם

 שגיאות במדידות השונות.

 עבודות התלמידים יכללו פרק המסביר את ניתוח הנתונים ניתוח נתונים והערכתם

עימות המודל התאורטי 

 והמדידה הניסויית

הממצאים הניסויים אל מול החיזוי התאורטי תבחן המידה בה עבודות התלמידים בוחנות את 

 ומבהירות את משמעות ההשוואה: אימות או הפרכה של המודל.

האם ייבחנו הייצוגים שנבחרו:  תבחן בהירות עבודות חקר הכתובות ומצגות לסיכומן והצגתן. תקשורת מדעית

  נבחרו ייצוגים מועילים, האם התבצע קישור משמעותי בין ייצוגים שונים.

תבחן המידה בה עבודות התלמידים מציגות את מגבלות איסוף וניתוח הנתונים, או מגבלות המודל,  רפלקציה וביקורת עצמית 

 ומסיקות מסקנות הולמות להמשך המחקר.

ההנחות העומדות בבסיס  בהינתןתבחן המידה בה עבודות התלמידים מציגות את משמעות הממצאים  הכללת הממצאים

 ותחזיות הנובעות מהמסקנות ויציע דרכים לבחינתן. המודל, הכללות 

, ניהול, בקרה( בעבודה תיעודהערכה חיצונית, אישית והערכת עמיתים לביצוע תפקידים שונים ) יכולת עבודה בצוות

 השיתופית 

 

  מבנה ההערכה המסכמת בתכנית:   . 4

ההערכה מורכבת מהערכה חיצונית, הממוקדת בעיקר בפרוייקט, והערכה פנימית מתמשכת, הנותנת ביטוי הן לעבודה 

 הפרוייקטנטית, והן לפרקים העיוניים בתוכנית. 

 קביעת ציון המגן השנתי: -הערכה פנימית 

 ציון המגן יקבע על ידי מורי התוכנית ע"פ המפתח הבא:

וע משימות שוטפות: השתתפות בדיונים בכיתה, הגשת משימות שיעורי הבית השתתפות והתמדה בביצ - 1/6 .א

 ודוחו"ת ניסוי 

 הערכת תלקיט עבודות: תלקיט משימות חקר ניסוייות וחישוביות המתבצעות במהלך השנה  - 1/3 .ב

 הערכה לפרוייקט מסכם )לפי כללים דומים להערכה החיצונית של הפרוייקט( - 1/3 .ג

 בחינה בכתב - 1/6 .ד
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 קביעת הציון לפרויקט: -ה חיצונית הערכ

ב. הציון החיצוני ייקבע ע"י בוחן חיצוני מטעם משרד החינוך המעריך את העבודות המסכמות את הפרוייקטים בתום כל 

על הבוחן להיות איש חינוך, בעל רקע בכימיית פני השטח או בפיסיקה סטטיסטית וכן בעל רקע במדע חישובי,  שנת לימוד.

הבוחן יכול לבוא או ממאגר המדריכים בפקוח על הוראת הפיסיקה או הכימיה בין את תכני התכנית. המאפשר לו לה

 המעריכים פרויקטים, מורה בתכנית מ"ח עם רקע מדעי מתאים, או בוחן חיצוני שיוצע ע"י מפתחי התכנית.

במהלך הבחינה הבוחן מפנה שאלות  הפרויקטים מבוצעים בדרך כלל על ידי זוגות תלמידים והם גם נבחנים ביחד. .1

אל התלמידים, ומבקש מכל אחד מהם להתייחס להיבטים שונים בפרויקט, ובהתאם מתקיימת דיפרנציאציה בציון 

 במידה ואחד התלמידים אינו בקיא בפרויקט המשותף.

ושא הפרוייקט הבוחן יעריך הן את התוצר הכתוב, דהיינו תיק הפרויקט, והן הבנת מושגים כלליים הקשורים לנ .2

 במסגרת בחינה בע"פ. 

 הצוות עבודת בנית מודלים ניסויים, מדעיים וחישוביים, נעשית בקבוצות, כפי שנהוג לבצע עבודה מדעית בעולם האמיתי.

 הזדמנות לתלמיד ניתנת המשותפת העבודה במהלך  .ביקורת עצמית ופיתוח אחריות פיתוח הדדית, הפרייה לצורך חשובה

 וכשריו המודע ליכולותיו בחברה תורם כשותף להתפתחותו תורמת גם זו חבריו. של אלו לעומת תיו השונותיכול את לבחון

 התוכנית. להצלחת חיוני חלק בעבודה בקבוצות ממסלולי מ"ח בתחומי דעת אחרים למדנו כי הבוגרים ראו שונים. בתחומים

 חשובה בפרויקטים. הייתה הקבוצה אחד מאנשי כל שבפרויקטים טובים תרומת הגיעו למסקנה ומוריה התוכנית מפתחי

 הפרוקיטים ציוני 50% - מ מורכב במקצוע הסופי הציון  ישפט בעתיד הוא פיו על מדד מהווה היחיד של שהציון מכיוון

  התלמיד. של השנתי הציון50% - ו המסכמים

 ההישגים המצופה מהתלמידים.מורי התוכנית ייפגשו עם הבוחן ויסבירו את מבנה התוכנית, תכניה ורמת 

(. בהערכת 4התיק יוערך בהתאם למחוון  להערכת הפרויקט שקיבלו התלמידים, המצורף בזאת )עמ'  הערכת תיק הפרויקט:

התלמידים יש לשפוט את ההיבטים הניסויים בהשוואה לרמת ניסויי המעבדה בבחינה הרגילה בבתי הספר. לא מדובר 

 בעבודות גמר.

 במהלך הבחינה יהיה נוכח גם מורה בתוכנית. במהלך הבחינה התלמידים יציגו מצגת של עבודתם.  הערכה בעל פה:

הבוחן יבדוק את הבנת התלמידים בתחומים הבאים: הרקע לניסוי/סימולציה, מערכת הניסוי/תכנית המחשב המממשת את 

 (. 3וון לדוגמא מצורף בזאת, עמ' המודל החישובי, הממצאים והשלכותיהם לאור הפרקים העיוניים בתוכנית )ראה מח

הנבחנים ולאפשר לכל נבחן שהות לענות מבלי שחברו  2במהלך הבחינה הבוחן יקפיד לחלק את השאלות באופן הוגן בין 

 יתערב.
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 מחוונים להערכת פרויקט

 . מהי שאלת המחקר שלכם?1

 כפונקציה של טמפרטורה(.א. תארו מהו המשתנה התלוי ומה המשתנה הבלתי תלוי )לדוגמא, מתח פנים 

 ב. למה אתם מצפים: כיצד ישתנה המשתנה התלוי כפונקציה של המשתנה הבלתי תלוי?

 )לדוגמא, מתח הפנים יקטן עם עליית הטמפרטורה(. 

 . אנטרופיה נקבעת ע"י מספר "מצבי המיקרו" האפשריים במערכת. 2

 האנטרופיה במערכת זניחה יש להסביר מדוע(מה הם  הגורמים המשפיעים על האנטרופיה במערכת שלכם? )אם 

 . תיאור סוגי האינטראקציות בין החומרים השונים המרכיבים את המערכת שלכם. 3

      חיובי או שלילי.                                                           Jא. תארו את האינטראקציות השונות, ולכל סוג אינטראקציה, הסבירו אם הפרמטר 

)לדוגמא: המשיכה בין מולקולת מים למים ובין מולקולת שמן לשמן חזקה מהמשיכה בין מולקולת מים למולקולת שמן ולכן 

 יהיה חיובי(. Jמולקולות מים יידחו שמן מתוכן ופרמטר האינטראקציה 

מולקולות סבון יצטברו בפני ב. הסבירו באיזה מצב של המערכת שלכם, אנרגית האינטראקציה תהיה נמוכה יותר. )לדוגמא: 

 השטח של המים על מנת להקטין את האינטראקצית הדחייה עם המים(

. כדי לנבא את התנהגות המערכת יש לבחון את האנרגיה החופשית של המערכת ביחס לגודל אופייני כלשהו )לדוגמא, 4

 באיזה יחס ריכוזים, האנרגיה החופשית של מערכת של מים ובוטנול מינימלית(. 

 א. במידת האפשר, רשמו את הביטוי לאנרגיה החופשית כפונקציה של גודל אופייני רלוונטי. 

 אילו גדלים נוספים נתונים בביטוי זה?

  )לדוגמא: במערכת של מים ובוטנול הביטוי לאנרגיה החופשית פר חלקיקי הוא:

∆ f = 2c(1-c)J + kBT(clnc+(1-c)ln(1-c))) 

סיקליים שאתם מודדים מהביטוי לאנרגיה החופשית. )לדוגמא, במערכת בוטנול ומים ב. כיצד נגזרים המשתנים הפי

השתמשנו בביטוי כדי ליצור דיאגרמת פאזות ולנבא בעזרת מתי המערכת תהיה מעורבבת ומתי לא כפונקציה של 

 הטמפרטורה(. 

 ו שתיהן? מדוע?ג. האם התופעה שאתם בוחנים מושפעת בעיקר ע"י האנטרופיה, אנרגית האינטראקציה, א
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 מחוון להערכת פרוייקט 

 פירוט לדוגמה הנושא והניקוד

 רקע תיאורטי

30% 

  התיאוריה המסביר/חוזה תופעה מסוימת 

 הסבר השיטה המשמשת למדידת/חיזוי התופעה 

 .)שאלת המחקר )והעלאת השערות לתוצאות התשובה לשאלת החקר 

תכנון ומבנה הניסוי, 

 הסימולציה,

 תוצאותמדידות ועיבוד 

 

30% 

 תיאור תכנית הניסוי/סימולציה: 

 .ניסוי: הפרמטרים והמשתנים שנבדקו. הציוד ושיטות המדידה 

סימולציה: ייצוג המודל התיאורטי בממשק התוכנה )הגדרת משתנים רלוונטיים, הקשר       

 ביניהם וכו'(

 ניסוי: תיאור מבנה מערכת הניסוי.

  משתנים. תיעוד התוצאות.תיאור תהליך ביצוע המדידות ובידוד 

עיבוד התוצאות: יצירת משתנים מורכבים. הצגתם בייצוגים מתאימים: גרף,        

 טבלה,וחישובים.

 סימולציה: תאור החיזוי המתקבל מן הסימולציה: תוצאות הסימולציה וניתוחן

ניתוח התוצאות ודיון 

 במסקנות

25% 

התיאורטי הקשור לניסוי. דיון בדיוק ובבעייתיות הצגת הקשר בין ממצאי הניסוי לבין החומר 

 של התאוריה ושל שיטת המדידה.

 במקרה של סימולציה: השוואת הממצאים המתקבלים בסימולציה לחיזוי התאורטי

 בקרה ורפלקציה

 10% 

הערכת סבירות הממצאים. הצעות לשיפורים או בירור נוסף. שאלות אפשריות חדשות 

 ריגות מהתכנון המקורי והנמקתן.הקשורות לפרויקט. הצגת ח

 כתיבה והצגה רהוטה ובהירה  15%הצגת הפרויקט  

 

 . מפרט התכנים5

השנים, י', י"א וי"ב ומורכבים מהוראה בכיתה  3שעות: ראה טבלה מצורפת. הלימודים פרוסים ע"פ  450 -היקף שעות כולל 

יתקדמו בקצב משותף בנושאי תכנית הלימודים. בחלקה השעות השבועיות התלמידים  4מהלך בומעבודה על פרויקטים.  

 יקטי הגמר. יהאחרון של כל שנה ובקיץ יתקדמו בקצב אישי בפרו

 

   ות.אור מקוצר של מפרט התכנים ע"פ כיתילהלן ת

בהתאם אין בחלק זה פירוט של . המרכזיים של הקורסבקצרה את התפתחות הרעיונות  תארהיא ל זה חלקמטרת  :הערה חשובה

 המסמך. המפורט המופיע בסוף סילבוסב נכללמשימות החקר והפרויקטים  תיאור. השנתיים והפרוייקטים החקר משימות
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 שעות( 150) כיתה י' –יסודות מערכות מרובות חלקיקים 

 

 עולם סדרי ערעור .א

הבעיות חשיבות התופעות אותן נרצה להבין, ואת מרחב היא משולשת. א. להציב רף: להגדיר את הפתיחה  מטרת מפגש

איתן נרצה להתמודד; ב. לחדד אילו כלים עומדים לרשותנו מלימודים קודמים: המודל החלקיקי של החומר, המקשר בין 

סדר( כפונקציה של חוזק האינטראקציה ומהירות -מאפיינים מיקרוסקופיים )מידת הסדר )ארוך טווח, קצר טווח, או אי

מדוע חלקיקים )פיים )דחיסות, זרימה(; ג. לעמוד על חלקיות הבנתנו כלים אלו התנועה התרמית( לבין מאפיינים מקרוסקו

כיצד מגביר חימום את התנועה האקראית?, כיצד  –נעים בתנועה אקראית?, אם שינוי בתנועה הוא תוצר של אינטראקציה 

שלא  חומרים)כגון  ?( וכלה במוגבלותם בהסבר מגוון תופעות זה שבתהליך של שינוי מצב צבירה הטמפרטורה אינה משתנה

 מוצק, נוזל וגז.המוכרים של מצבי הצבירה מתמיינים היטב ל

 

  בטבע אקראיות .ב

ע"י מידול חישובי ואנליטי נחקור בפרק זה   נושא התנועה האקראית ותפקידה בהתנהגות המערכתע"מ להבין לעומק את 

תנועה  , דוגמתהחלקיקיםשל  ה האקראיתתנועהשהתנהגותן נקבעת ע"י כך טווח -מערכות שאין בהן אינטראקציות ארוכות

. נלמד כיצד ניתן לעבור ממידול  ע"י פתרון משוואות התנועה של כל החלקיקים במרחב רציף בראונית של חלקיק בתמיסה

אי על פני שריג. בהקשר של תנועת חלקיקי גז על פני שריג דו למידול הסתברותי המניח כי החלקיקים נעים באופן אקר

כפונקציה של הזמן, המיקרוסקופיים האפשריים  סידוריםהמרחב התפתחות המערכת באת בכלים חישוביים  בחןנממדי 

סטטיסטי: ההסתברויות למצוא השוו"מ ההנחת מכאן נפתח את מצבים אלו שווי הסתברות. במצב שווי משקל ונראה ש

מערכת מבודדת מקרוסופית באחד מהסידורים המיקרוסקופיים האפשריים עבורה משתנה בזמן עד למצב שוו"מ בו 

הוא מצב בו  טווח-ארוכות"נטולת" אינטראקציות נסיק מכך כי מצב שווי המשקל של מערכת . ההסתברויות שוות

תרמודינמיקה: מערכת השני של החוק ל נכליל דוגמא זומצב "מפוזר" שבו הצפיפות אחידה.  -הסימטריה מקסימלית 

  .מקרוסקופית תמצא בשוו"מ במצב בעל מספר הסידורים הגדול ביותר

הם ישוו בין ייצוג  תופעת הדיפוזיה. על מנת למדל את התלמידים יעסקו בצורה מובנית ומפורשת בהנחות פשטות הנדרשות

הנחות  יכירו אתהם בפרט, רציף או בדיד, בין ייצוג דו ותלת מימדי, ובין מודל דטרמיניסטי למודל של מהלך אקראי. 

מודל מקובל לתאור קולואידים בתמיסה, בו החלקיקים – hard spheres - molecular dynamicsהפשטות שביסוד מודל 

אינטראקציה רק במהלך ההתנגשות, אך לא כשהם מרוחקים זה מזה. גישת המידול  מדומים לכדורים קשיחים המקיימים 

molecular dynamics או באינטראקציות ובמשוואות ניוטון, בכדיעושה שימוש בשימור תנע ואנרגיה בהתנגשויות , 

ו את הנחות הפשטות לחשב את מסלולי כלל החלקיקים, וכך לקבוע באופן דטרמיניסטי את התפתחות המערכת. כמו כן יכיר

רק  (coarse grained) באופן גס כאשר אנו עוסקים בתמיסה ניתן למדלשהמניח  - מודל מהלך אקראי על פני שריגשביסוד 

 כוחות אקראיים על חלקיקי המומס.מתבטאת בהממס נוכחות את המומס, בהנחה ש

יחקרו סימולציות של חלקיקים הנעים  ,VPYTHONבפרק זה התלמידים ייחשפו באופן ראשוני לסביבת העבודה של 

 .מוניטורים לחישוב צפיפות ולבנות גרפים לייצוגה VPYTHONוילמדו להגדיר באמצעות  ממדי-אקראית על פני סריג דו

 .random stepכאמצעי לבנות  random numberהם ייחשפו לפונקציה של 
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 בטבע מבנים .ג

רב המערכות בטבע אינן מערכות אקראיות לחלוטין והתנהגותן נקבעת גם ע"י האינטראקציות בין החלקיקים השונים. 

בפרק זה נחקור בעזרת מודלים חישוביים את הקשר בין האינטראקציות גורמות לשבירת הסימטריה ונוצרים מבנים. 

 אינטראקציה למבנה.

פתחות באופן איזוטרופי או לא סימטרי )כוון מועדף במרחב(, במונחים של בחין בין תופעות המתנלמד להבראשית הפרק 

התלמיד יכמת את פרמטר סדר: צפיפות אחידה, סימטרית להזזה וסיבוב, כנגד "מבנה מרחבי" במובן של צפיפות לא אחידה. 

התלמיד ילמד  מרחק. ע"י מוניטורים לצפיפות המתכנסים לערכים שונים במקומות שונים כפונקציה שלשבירת הסימטריה 

 .הסתברות מותניתלייצג תלות של צפיפות במקום אחד כפונקציה של צפיפות במקום אחר, ולשם כך יוצג הנושא של 

 פרק נחקור בעזרת סימולציות את תלות המבנים המתקבלים כפונקציה של אופי האינטראקציות המיקרוסקופיות.המשך הב

האינטראקציה גבוהה מאד ביחס לאנרגיה התרמית כך שההסתברות ששני חלקיקים אנרגית נדון תחילה במערכות בהן 

נראה כי מערכות אלו  .אינטראקציית "הידבקות"(קרובים יישארו צמודים זה לזה גבוהה מאד וההסתברות שייפרדו זניחה )

חלקיקים החיצוניים ביותר אינן מגיעות לשווי משקל ונוצרים בהן מבנים פרקטליים כיון שחלקיקים מהתמיסה "נדבקים" ל

שבה ההסתברות של מערכת  1שיטת מונטה קרלובמערכות אלו ימודלו במבנים הנוצרים ואינם מצליחים לחדור פנימה. 

לעבור ממצב למצב תלויה בהפרש האנרגיות בין המצבים. מאחר ובשלב זה בקורס התלמידים עדיין אינם יודעים לחשב 

שלב זה במודל פרימיטיבי יותר, שבו במקום מהלך אקראי שבו הסתברות שווה אנרגיות של מצבים, ייעשה שימוש ב

לתנועה בכל כיוון, תהא הסתברות מועדפת לתנועה בכיוונים מסוימים כתלות בשכנות עם חלקיקים אחרים.  במקרה של 

תברות הסהיותר כללי במקרה ה .להיצמדות של חלקיק לשכנו קרובה מאד לאחדהסתברות ה "הידבקות" ערכה של

 . (הפרדת פאזות)לדוגמא, נדון במקרה בו תתקבל  מאחד ןקט להיצמדות מקבלת ערך

     "מחלקות" התלמיד ילמד לעבוד עם  לאורך הפרק התלמידים ילמדו ויתרגלו שימוש בלולאות פשוטות ומשפטי תנאי.

(V-PHYTON classes )שונים מסוגים מולקולות לייצוג מוכנות (“molecule" class )יהןוהאינטראקציה בינ 

(“energy” class). 

 

 האינטראקציה שפת – אנרגיה .ד

ולס, -דר-בעולם המיקרוסקופי קיימות אינטראקציות בין חלקיקיות מסוגים שונים: קשרים קוולנטיים, אינטראקציות ואן

 במונחי עבודה ואנרגיה.קשרים יוניים, קשרי מימן ועוד. קשרים אלו על אופיים המגוון ניתנים לתיאור בשפת המכניקה 

את מערך המושגים הנחוץ לתיאור אינטראקציות בין בעזרת חקירה ניסויית וחישובית בפרק זה נבנה באופן הדרגתי 

 חלקיקיות ונקשר בינו לבין התיאור המקרוסקופי/תרמודינמי של המערכת. 

הכוחות  תכעבודרט,  באנרגיה הפוטנציאלית נעסוק תחילה בתיאור אינטראקציות בין שני גופים במונחי עבודה ואנרגיה ובפ

במטרה לברר את משמעות ניתוח גרפי אנרגיה נעסוק ב .כפונקציה התלויה במרחק בין החלקיקיםו הפנימיים במערכת

נעמיק בהבנת קשרים כימיים באמצעות חקר מערכת מודל ניסויית וחישובית . מערכת "קשורה" מול "לא קשורה" המושגים

 וקפיצים.של עגלות 

                                                           
1 Binder, Kurt (1995). The Monte Carlo Method in Condensed Matter Physics. New York: 

Springer. ISBN 0-387-54369-4; Rubinstein, R. Y.; Kroese, D. P. (2007). Simulation and the Monte 

Carlo Method (2nd ed.). New York: John Wiley & Sons. ISBN 978-0-470-17793-8. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kurt_Binder
http://en.wikipedia.org/wiki/Kurt_Binder
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-387-54369-4
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-470-17793-8


14 

 

 נקדישכלליים אלו נדון באינטראקציות הבסיסיות הקיימות בטבע ובסוגי הקשרים הכימיים הנגזרים מהם.  מושגים בעזרת

לאינטראקציות קולומב וון דר ולס שמשפיעות על ההתנהגות השיתופית עקב היותן אינטראקציות ארוכות טווח.  לב תשומת

  יבות רבה להבנת מערכות חומר רך ומערכות ביולוגיות.חש יבעל שהינם מימן בקשרי נתמקד כן כמו

נעבור לתיאור האנרגיה הפנימית במערכות רב גופיות כממוצע הטיפול המפורט באינטראקציות בין שני חלקיקים על בסיס 

המקרוסקופית האנרגיה הפוטנציאלית והקינטית של כל החלקיקים. החוק הראשון של התרמודינמיקה יידון במקביל ברמה 

 והמיקרוסקופית.

 

 האקראיות שפת – אנטרופיה .ה

לתנועתם האקראית של החלקיקים תפקיד מכריע בקביעת חקרנו מערכות "נטולות אינטראקציות" וראינו כי בפרק הראשון 

סטטיסטית מידת האקראיות )או אי הסדר( של המערכת ניתנת לתיאור -מצבן של מערכות מרובות חלקיקים. בשפה המכנו

 כמותי ע"י מושג האנטרופיה.

 נחדד מדועהבנה איכותית וכמותית של מושג האנטרופיה. בעזרת כלים חישוביים ואנליטיים בפרק זה נבנה אצל התלמידים 

כלוגריתם של מספר המצבים של מערכת ונדון בחוק השני של התרמודינמיקה כמבטא את נטייתה של מוגדרת אנטרופיה 

לכוון המצב המקרוסקופי המתאים למספר המצבים המיקרוסקופיים הגדול ביותר.  מושגים אלו מערכת מבודדת להתפתח 

 ממדיים בהקשר של סידור מרחבי של חלקיקים ופיזור של מנות אנרגיה קינטית.-ייושמו במערכות של שריגים דו

פני שריג. כמו כןהם -קיקים עלבפרק זה יתנסו התלמידים בכתיבה עצמאית של פונקציות לחישוב מספר אפשרויות סידור חל

 ילמדו לייצג נתונים ע"י היסטוגרמות.

 

 טמפרטורה .ו

במערכות מיקרוסקופיות עם אינטראקציות מידת ההשפעה של התנועה האקראית מחד ושל האיטראקציות מאידך נקבעת 

בחטיבת הביניים לבין  מוכר לתלמידים מחיי היומיום ומלימודיהםהע"י הטמפרטורה. בפרק זה נקשר בין מושג הטמפרטורה 

קינטית של האנרגיה הממוצע כובשפה מכנו סטטיסטית  T=dS/dU/1   כנגזרת האנטרופיה תתרמודינמיהגדרתו בשפה 

מערכת גופים שיווי משקל בפיזור מנות האנרגיה ב נגיע לביטוי הטמפרטורה כנגזרת האנטרופיה מתוך גרפי .החלקיקים

 האפס של התרמודינמיקה, את מושג אמבט החום, ותהליך איזורתמי.נגדיר את חוק הנמצאים במגע תרמי, 

 

 חופשית אנרגיה. ואינטראקציה אקראיות: המאזניים כף על .ז

התנהגותן של מערכות מרובות חלקיקים נקבעת על ידי החוק הראשון והשני של התרמודינמיקה. עבור מערכות המצויות 

בשווי משקל עם אמבט חום, מערכות שהן מוקד המחקר בתחום החומרים הרכים, הביולוגיה ותחומי מחקר רבים נוספים 

ך ספונטני במערכת מבודדת האנטרופיה מגיעה למקסימום, בתחום החומרים, ניתן לנסח את החוק השני, הקובע כי בתהלי

באמצעות פונקצית האנרגיה החופשית. כלומר, מצב שווי המשקל של מערכות כאלו מתקבל כאשר האנרגיה החופשית 

מגיעה למינימום. כאשר האנרגיה התרמית של המערכת היא מאותו סדר גודל של אנרגית האינטראקציה בין החלקיקים,  

של מינימיזציה של האנרגיה החופשית הינו "תחרות" בין מינימיזציה של האנרגיה הפנימית )אנטלפיה( לבין פירושה 

מקסימיזציה של האנטרופיה. תחרות זו קובעת את אופיה של ההתנהגות השיתופית במערכות של פולימרים, קולואידים, 

 נם המוקד של קורס זה. ממברנות, חומרים פעילי שטח ויישומיהן הכימיים והביולוגיים שהי
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( ניתן הגדול ממנה בהרבה בפרק זה נראה שכאשר הנפח והטמפרטורה במערכת קבועים )במערכת מצומדת לאמבט חום

לעבור מתיאור ע"י משתני המערכת+סביבה לתיאור ע"י משתני המערכת בלבד בעזרת פונקציית האנרגיה החופשית שבה 

 י הטמפרטורה. השפעות האנרגיה והאנטרופיה משתקללות ע"

ומגיעה החוק השני של התרמודינמיקה מחייב כי במערכות אלו האנרגיה החופשית הולכת וקטנה באופן ספונטני   נראה כי

גזירת האנרגיה החופשית ביחס לדרגות חופש שונות במערכת נותנת אינפורמציה ונדון בכך ש למינימום במצב שווי משקל

ט, ע"י גזירת פונקציית האנרגיה החופשית ביחס להסתברויות המצבים על מצב המערכת במצב שווי משקל. בפר

נתונה על  Eתימצא באנרגיה  Tהמיקרוסקופיים נחשב את גורם בולצמן: ההסתברות שהמערכת שהטמפרטורה שלה היא 

𝑃(𝐸) .ידי: ∝ 𝑒−𝐸/𝑘𝑇  המושגים המופשטים בפרק זה יקבלו ייצוג קונקרטי בעזרת כלים חישוביים. בפרט כלי חישובי

 המתחקה אחר המנגנון שביסוד שיטת מונטה קרלו יתמוך בבניית ייצוג מנטלי של המושג גורם בולצמן. 

 .גזירה של פונקציה לוגריתמיתכמו פרק זה מחייב השלמות מתמטיות 

 

                           מצביות-מערכות דו מודלים פשוטים בחומר רך:

 two-state systemsמערכת דו מצביות לסטטיסטיים ייושמו בהקשר ביולוגי באמצעות מודל -המודלים התרמו בפרק זה

 מרכיבים מזוסקופיים בתאמרכזיים בתא הביולוגי: מבניים כפתיח לפרק נסקור היבטים  הניתן ליישום במגוון מערכות.

שוו"מ מכני, כימי, ן. נדון בתכונותיהם של מולקולות ביולוגיות בתא והסוגים העיקריי -, ובפרט בהתארגנות עצמית הנוצרים

  סקלות זמן לתהליכי שינוי המצדיקות הנחת שוו"מ כימי במערכת ביולוגית.וב

להמצא בשני מצבי  כלומר יכולות –מצבי -אנרגיה החופשית במערכות ביולוגיות הניתנות למידול דואנליטי לביטוי נבנה 

;      תעלות יוניות( 3; חלבון מקופל או פתוח( 2; סובסטרט-אנזים( 1 דוגמת התארגנות מרחבית או בשני מצבים אנרגטיים

. נקבל את מצבי שווי המשקל של המערכת באמצעות מינימיזציה של האנרגיה שינוי מבנה של אתר פעיל בחלבון( 4

את מצב שיווי המשקל המתקבל במודל האנליטי באמצעות מודל חישובי לאותן מערכות:  נובחי יםתלמידה. החופשית

  להשוות בין המודל האנליטי והחישובי. ויתבקש יםמצבית. התלמיד-סימולציית מונטה קרלו למערכת דו

 

 שעות( 150)  – כיתה י"א - והפרדה ערבוב -מבנה וממשק 

 

 :  תווך

 מבנים מקרוסקופיים

חלקיקים  
"  ללא"איזוטרופיים 

 אינטראקציות

 גז אידאלי

חלקיקים  
 איזוטרופיים  

 עם אינטראקציות

 ערבוב והפרדה    

 בתערובות בינאריות

 קטרקט

 חלקיקים מצופים

 ייצוב תרחיפים

,  דיו מצרית
התגבשות חומרי  

 דלק

חלקיקים מאורכים  
 פולימרים: וגמישים

 הפרדת פאזות

 פלורי
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הכלים שרכש התלמיד למדל באופן אנליטי וחישובי מערכות מרובות חלקיקים יישומו בהמשך התכנית לסוגים שונים של 

חלקיקים ואינטראקציות ביניהם, המייצרים מבנים הן ברמה המקרוסקופית והן ברמה המזוסקופית. מפת המושגים לעיל מציגה את 

המתארגנים חלקיקים מסוגים שונים הפרדת פאזות המקיפה  –תה י"א מרחב הנושאים בהם נעסוק במחצית הראשונה של כי

אחד האתגרים היסודיים בתיאור מערכות שבהן חומרים מסוגים שונים הוא לקבוע באילו תנאים  . אכן,למבנים מקרוסקופיים

מגוון רחב של טכנולוגיות בהחומרים מתערבבים באופן הומוגני ובאילו תנאים הם נפרדים לפאזות שונות. לשאלה זו השלכות 

בפרק זה   .תרחיפים המשמשים בתעשיות המזון, הקוסמטיקה ועודוכלה בהמשמשות בתעשיית הפלדה תחומים: החל מסגסוגות 

 נחקור חישובית, אנליטית וניסויית, את דיאגרמת הפאזות של תערובות חלקיקים מסוגים שונים.

 השאלות הרלוונטית למערכות אלווארים בשורה המוצללת באדום, מתמערכות בהן נעסוק )סוגי החלקיקים/סביבה( ה

בשורה המוצללת בכחול. כפי שהמפה מציגה, נעסוק בגז אידאלי  אפשרייםיישומים דוגמאות לבשורה המוצללת בירוק, ו

ות הממודל באמצעות חלקיקים סימטריים נטולי אינטראקציות זה עם זה, הפרדת פאזות בתערובות בינריות של מולקול

חלקיקים סימטריים המקיימים אינטראקציות, ייצוב תערובות באמצעות סיכוך האינטראקציות  קטנות הממודלות באמצעות

 בין חלקיקים ע"י "ציפויים", ותערובות של מולקולות מורכבות כפולימרים עם מולקולות קטנות.

 

 חישובי ומידול מוטיבציה ניסוי .א

מסוגים שונים נחקור כיצד עצמת האינטראקציה המיקרוסקופית )המושפעת מאורך בהקשר של תערובות מים  עם כהלים 

 הזנב הפחממני של הכוהל( קובעת האם המצב המקרוסקופי המתקבל הוא נפרד או מעורבב.

שני סוגי חלקיקים עם אינטראקציות משיכה כך שעוצמת לאחר מכן נמדל מערכת זו בעזרת סימולציית מונטה קרלו שבה 

ן חלקיקים זהים גדולה מזו שבין חלקיקים שונים. במצב זה מבנה דיאגרמת הפאזות, המבחינה בין תנאים המשיכה בי

)ריכוז/טמפרטורה...( בהם החלקיקים מעורבבים לבין תנאים בהם הם נפרדים, לא תלוי בסוג האינטראקציה המיקרוסקופית 

נשנה  באופן רציף את בסימולציה . רגיה התרמיתהמבטא את היחס בין אנרגית האינטראקציה לבין האנ J/Tאלא ביחס 

ונראה כי בערכים קטנים של פרמטר זה התערובת הומוגנית ללא תלות בהרכב התערובת. לעומת זאת מעבר  J/Tהפרמטר 

בפרק זה התלמיד ירחיבו את מילון הכלים החישובי  ישנם הרכבים בהם מתקבלת הפרדת פאזות. J/Tלערך קריטי של 

) מחזוריים,  שריג, חלקיקים, תנאי שפה שונים לסריג במודל ממוחשב של פונקציות ספריהובפרט ילמדו לעבוד עם שלהם, 

  קבועים וכו'(.

 

 אנליטי מידול .ב

התוצאות החישוביות יקבלו הסבר אנליטי מפורט ע"י חקירה של פונקציית האנרגיה החופשית עבור תערובת בינארית על 

 י הפרדת פאזות יכולה להתקבל כאשר לפונקציית האנרגיה החופשית שתי נקודות מינימום.  פני סריג דו ממדי. נראה כ

במסגרת המידול האנליטי נדון בקירוב השדה הממוצע ובקירוב שכנים קרובים כהנחות פישוט המאפשרות "לראות את היער 

 מבין העצים" ולחזות את מצב המערכת ברמה הגלובלית.

 

 ניסויים .ג

ך ויסודי זה אודות הפרדת פאזות בתערובת בינארית נבצע שני ניסויים המדגימים את הרעיונות החשובים כסיכום לפרק ארו

של הפרק: נבנה את דיאגרמת הפאזות של תערובת מתאנול וציקלוהקסאן באמצעות פיזור אור לייזר ונראה כיצד חיפוי 

 רחיף.קולואידים בתרחיף המקטין את עצמת האינטראקציה מקטין את יציבות הת
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 פנים מתח: לממשק מתווך .ד

 

 

 

בין פאזות שונות במערכת מופרדת קיים מטבע הדברים אזור ממשק. באזור זה חלקיקים מהפאזות השונות נמצאים זה ליד 

זה על אף נטייתם הטבעית להיפרד וע"כ ככל שאזור הממשק גדול יותר אנרגית המערכת גדלה. לצורתו המרחבית של אזור 

( צורת הממשק נקבעת ע"י ועודהזרקת דיו במדפסות, ציפויים הרטבה, בהקשרים טכנולוגיים שונים ) הממשק חשיבות רבה

 המאזן בין אנרגית האינטראקציה המובילה להקטנת שטח הממשק לבין האנטרופיה.

מתח פנים במערכות  –מפת המושגים לעיל מייצגת את מציגה את מרחב הנושאים בהם נעסוק במחצית השניה של כיתה י"א 

סוגי המערכות  מרובות חלקיקים שהחלקיקים בהן סימטריים, והשפעתן של מולקולות פעילות שטח על מתח הפנים.

מתוארים בשורה המוצללת באדום, השאלות הרלוונטית למערכות אלו בשורה המוצללת בירוק, ודוגמאות ליישומים 

 אפשריים בשורה המוצללת בכחול.

ישמשו אותנו  מינימיזציה של אנרגיה חופשית למערכת המיוצגת על גז שריג, –בפרקים הקודמים שרכשנו הכלים העיוניים 

באופן ישיר מתח הפנים מתקבל ) האנרגיה החופשית שמשלמת המערכת עקב קיום הממשק מתח הפנים שהואב ושילח

נסביר את צורת הממשק במערכות שונות: בעזרת הביטוי למתח הפנים  ירוב שדה ממוצע(.מודל גז השריג אם לא מניחים קב

 חומרים פעילי שטח המורכבים ממולקולות "דו פרצופיות"נכיר צורה כדורית של טיפות מים, זווית הרטבה, קפילריות. 

גורמות להורדת מתח הפנים ולשינוי וננתח כיצד מולקולות אלו  )מולקולות אמפיפיליות בעלות צד אוהב מים וצד דוחה מים(

 שק.צורת הממ

שיתנו משמעות קונקרטית למושגים המופשטים.  כמו בפרקים הקודמים, המודלים האנליטיים ילוו במודלים חישוביים

 לדוגמה אנרגית פני השטח תחושב במודל החישובי ע"י ספירה של נקודות המגע בין חלקיקים מסוגים שונים. 

 

 

 ממשקים

 חלקיקים איזוטרופיים

הרטבה  , מתח פנים
 וקפילריות

התגבשות פאזה , ציפוי משטחים
,  "רצי מים"חרקים , בתוך פאזה

שבירת  , הזרקת דיו במדפסות
 סילוני מים

 - מולקולות אמפיפיליות
 (חומרים פעילי שטח)

 הורדת מתח פנים

משטחים  -קרומי סבון 
הנדסה  , מינימליים

 (ריאות פגים)רפואית 
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 ש'( 150כיתה י"ב ) -מבנים מזוסקופיים 

 

עצמית התארגנות

 

 

  

התארגנות של  חקרל כיתה י"בהכלים שרכש התלמיד למדל באופן אנליטי וחישובי מערכות מרובות חלקיקים יישומו ב

אותם נחקור מציגה את מרחב הנושאים  . מפת המושגים לעיליםמזוסקופי למבניםסוגים שונים של חלקיקים עצמית של 

מתוארים בשורה המוצללת באדום,  סוגי המבנים בהם נעסוק ניסויית, חישובית ואנליטית במחצית הראשונה של כיתה י"ב.

 השאלות הרלוונטית למערכות אלו בשורה המוצללת בירוק, ודוגמאות ליישומים אפשריים בשורה המוצללת בכחול.

 חומרים פעילי שטח )חפ"ש( מורכבים ממולקולות אמפיפיליות  בעלות ראש הידרופילי וזנב הידרופובי.

 מולקולות אלו מתארגנות באופן ספונטני ליצירת מבנים מזוסקופיים שונים.בתנאים מסוימים 

 

 מיצלות .א

יכולות להתארגן למבנים בהם הזנבות ההידרופוביים קרובים זל"ז ומוסתרים מהמים. במים הנמצאות מולקולות חפ"ש 

מההבדל בשטח הפנים של שני מבנה המיצלות יכול להיות כדורי, גלילי או למלרי כתוצאה מבנים אלו נקראים מיצלות.  

  .צידי מולקולת החפ"ש

למיצלות מקטינה את האנרגיה של המערכת מחד אך  ההתארגנותונסביר כי בפרק זה נלמד לאפיין סוגים שונים של מיצלות 

ומה קובע את  הבודדות מה קובע את ריכוז המיצלות לעומת ריכוז מולקולות החפ"ש נשאל האנטרופיה מאידך. את מורידה

. ע"מ לטפל בשאלות אלו נציג בפני התלמידים את המושג "פוטנציאל כימי" המבטא את האנרגיה ורכה של מיצלה גליליתא

שיש להשקיע במערכת נתונה ע"מ להוסיף לה חלקיק. נסביר כי חלקיקים נעים ספונטנית מאזור בו הפוטנציאל הכימי גבוה 

 התארגנות עצמית

 מיצלות במים

ריכוז קריטי ליצירת  
 מיצלות  

(CMC) 

התפלגות גדלים  
 במיצלות גליליות

 מבנים גליליים בתא

אמולסיות  -מיקרו
 שמן+במים

 גדלים/צורות

 דטרגנטים

 רפסודות ליפידיות

 ממברנות

ממברנות שטוחות  
 ?או כדוריות

,  לתרופות" קפסולות"
תקשורת  )אקסוציטוזיס 

 (ניורונים
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ע"י השוואה בין הפוטנציאלים הכימיים של  נראה כי י קבוע במרחב.לאזור בו הוא נמוך וכי בשווי משקל הפוטנציאל הכימ

מולקולות החפ"ש הבודדות ושל המיצלות ניתן למצוא את הריכוז הקריטי בו מיצלות מתחילות להווצר ואת הריכוזים 

 באופן דומה נחשב את התפלגות האורכים של מיצלות גליליות.היחסיים. 

בעזרת הכלים החישוביים שפיתחנו בפרקים הקודמים נחקור בסימולציית מונטה קרלו היווצרות מיצלות פשוטות על פני 

 במרחב רציף. Molecular Dynamicsשריג. נשווה מבנים אלו למיצלות המתקבלות מסימולציות 

 חרור ממוקד בגוף.על יישומים טכנולוגיים ורפואיים למיצלות כגון אנקפסולציה של תרופות לש נלמד

 

  אמולסיות מיקרו .ב

של מים ושמן מורידים את מתח הפנים של הממשק בין המים לשמן. בריכוזים  מערכותבחומרים פעילי שטח הנמצאים 

לדוגמה קטנים מבנים ל" להשבר"יכולות  השלמותלאפס וכתוצאה מכך הפאזות  כמעט גבוהים מספיק מתח הפנים יורד

 אמולסיות.-. מבנים אלו נקראים מיקרובחפ"ש ומרחפות בסביבה מימיתטיפות של שמן המוקפות 

בהקשרים יישומיים שונים בתעשיית המזון, הקוסמטיקה ועוד.  ןועל חשיבות אמולסיות-קרובפרק זה נלמד על מבנה המי

בהתאם למבנה  להיות כדורית או גלילית יכולהצורתן ואמולסיות, בניגוד למיצלות, קיימת דרגת חופש של גודל -במיקרו

 מולקולות החפ"ש וליחס בין ריכוזי המים, השמן והחפ"ש.

כיצד המאזן בין אנרגית העקמומיות של הממשק לבין האנטרופיה  משפיע על  חקורנבעזרת מודלים אנליטיים וחישוביים 

 אמולסיות.-ם של המיקרוגדליהצורות והת יוהתפלגו

 

 ממברנות .ג

להתארגן כקרומים שטוחים או ממברנות. קרומים אלו  מסוימים של מים/שמן/חפ"ש , עבור ריכוזיםמולקולות חפ"ש יכולות

מולקולות החפ"ש נמצאות בממשק מים/שמן. בסביבה מימית הקרומים עשויים משתי שכבות אם הנם חד שכבתיים 

קים של הקרומים "הפוכות" הצמודות זו לזו כך שבכל שכבה הראשים ההידרופיליים פונים כלפי המים. בתנאים מסוימים חל

 השטוחים יכולים להפרד ולהסגר למבנים כדוריים הנקראים שלפוחיות או ליפוזומים. 

 בפרק זה נלמד על מבנה הממברנות ועל חשיבותם הרבה בתא החי.

נדגיש כי במערכות אלו מתח הפנים בדרך כלל זניח )מולקולות החפ"ש חופשיות להסתדר באופן שמקטין את מתח הפנים( 

 יכולה להיות במערכות אלו אנרגיית עקמומיות.את לעומת ז

דון במאזן בין אנרגית העקמומיות של הממברנות לבין האנטרופיה ונראה כיצד הוא בעזרת מודלים אנליטיים וחישוביים נ

 קובע את שווי המשקל בין ממברנות שטוחות לבין שלפוחיות.
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 פולימרים  .ד

 

 

וידועות בשם כיחידות החוזרות על עצמן  ותהבנויממקרומולקולות מגוון רחב של חומרים, טבעיים או סינתטיים עשויים 

 ,פלסטיקכל סוגי ה  .תאיתו עמילן ,חומצות גרעין ,חלבונים מפורסמים ונפוצים הםטבעיים פולימרים . פולימרים

לפולימרים  .מבוססים על פולימרים מלאכותיים ועוד (פוליאוריתן ,פוליקרבונט ,(ניילון ) פוליאמיד ,פוליאתילן בהם)

 מלאכותיים נודעת חשיבות רבה במגוון רחב של תעשיות.

מבחינה תאורטית חומרים פולימריים תופסים מקום חשוב ב"משפחת החומרים הרכים" בהיותם מצד אחד מסודרים ברמה 

או תלת המיקרוסקופית לאורך הפולימר ומצד שני מתפתלים באופן אקראי במרחב כאובייקטים חד ממדיים בתוך עולם דו 

 ממדי.

סטטיסטיים -נלמד לאפיין חומרים פולימריים מסוגים שונים ונשתמש  בכלים חישוביים ומכנו מחצית השניה של כיתה י"בב

בשורה המוצללת באדום במפת המושגים לעיל . נאים שוניםע"מ לחקור את הקונפיגורציות האופייניות של פולימרים בת

כמהלך אקראי, פולימרים בממס טוב הנמנעים מרים אידאליים הממודלים נעסוק: פוליניתן לראות את סוגי המערכות בהן 

מעצמם, פולימרים בממס גרוע ה"קורסים" או "מתקפלים" על עצמם ו"מברשות פולימרים" כלומר אוסף פולימרים 

יישומים  ווןמגעם  והעמקה להכרות זמן יוקדשלעיסוק במודלים התאורטיים,  במקבילהקשורים בצדם האחד למשטח. 

בין  באנלוגיהגם  נדון זו במסגרת .החי בעולם פולימרים-ביושל  המרכזימקומם  יידוןו אלו מערכות של טכנולוגיים

 לזו של חומרים פעילי שטח. block co-polymers- של עצמית התארגנות

 

 

 

 פולימרים

 מהלך אקראי  

 (פולימר אידאלי)

גודל אופייני  
𝑅 ∝ 𝑁1/2 

מהלך הנמנע מעצמו  
(ממס טוב)   

גודל אופייני  
 𝑅 ∝ 𝑁3/5 

צמיגות תמיסות  
 פולימרים

" מקופל"מצב   

(ממס גרוע)  

גודל אופייני  
𝑅 ∝ 𝑁1/3         

 קיפול חלבונים

 מברשות פולימרים

גודל אופייני  
𝑅 ∝ 𝑁⬚ 

 סיכה

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%9C%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%9C%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%9F
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 שעות( 150) כיתה י' –יסודות מערכות מרובות חלקיקים סילבוס מפורט: 

דרכי  מטרות פרטניות לביצוע  מושגים ורעיונות מרכזיים ש' נושא –תת  פרק

 למידה/הוראה

א. )
4)

ערעור סדרי  

 עולם

מצבי צבירה קלאסיים ו"מיוחדים",  2

חומרים מסודרים ו"מסודרים 

 חלקית"

התלמיד יגדיר קריטריונים להבחנה בין 

 מצבי צבירה שונים.

התלמיד יסיק כי ישנם חומרים שלא ניתן 

לאף אחד ממצבי הצבירה לשייך 

 הקלאסיים.

 הרצאת

העשרה, 

התנסויות, דיון 

כיתתי, דף 

 עבודה. 

ב. )
2
4

בע
ט
ב
ת 

איו
ר
ק
א
 )

 

מודל 

דטרמיניסטי 

לתופעת 

 -MDהדיפוזיה )

molecular 

dynamics) 

מערכת מקרוסקופית,  תחום התוכן: 2

מצב מיקרו ומקרו, שווי משקל, 

 מהלך אקראי, 

הנחות פשטות, מודל מידול: 

molecular dynamics 

התלמיד ילמד לאפיין את תופעת הדיפוזיה 

מקרוסקופית )פיזור, שוו"מ, כיוון(, יבחן 

האם המאפיינים המקרוסקופיים של 

תופעה הדיפוזיה האיכותיים מתממשים 

באמצעות הנחות הפשטות עליהן מבוסס 

  hard spheresמודל התנגשויות 

 דיון כתתי,

 דף עבודה.

חקירה בסביבת 

מולציה סי

 MDקיימת 

ממודל 

דטרמיניסטי 

MD  למודל

אקראי )הלך 

  אקראי/ שריג(

חקירה  -

 איכותית

דטרמיניסטי, אקראי,  מידול: 4

coarse grained models ,רציף ,

בדיד, סריג, ממדים במרחב, 

random number, random step 

 v-pythonסביבת  חישובי:

התלמיד יבחין בין הנחות הפשטות 

למודל מהלך  hard sphereשביסוד מודל 

אקראי על פני שריג כדרך למדל דיפוזיה, 

התלמיד יחקור את מודל השריג באופן 

 איכותי.

 דיון כיתתי,

 –דף עבודה 

הכרת תכנית 

מחשב קיימת 

lattice-gas 

משימת חקר: 

מודל ההלך 

האקראי על פני 

חקירה  -  שריג

 כמותית 

מרחק, העתק, תנאי  תחום התוכן: 6

התחלה, צפיפות, ממוצעים, 

 תנודות=פלקטואציות, 

שימוש בגרפים  חישוב:

 ובמוניטורים )לייצוג צפיפות( 

התלמיד יעמת באופן כמותי תוצאות ניסוי 

דיפוזיה עם תוצאות סימולציה. בפרט, 

התלמיד יחקור את תלות התרחקות 

מוצאם כפונקציה של  החלקיקים מנקודת

הזמן, את כוון תנועתם הממוצע ואת 

הצפיפות באזורים שונים. התלמיד יחקור 

 את תלות התוצאות במספר החלקיקים.

 דיון כיתתי,

  -דף עבודה  

מניפולציית 

תכנית מחשב 

-latticeקיימת 

gas. 

תנועה -יישום 

 בראונית

 תנועה בראונית,  תחום התוכן: 2

מודל להתנגשויות חלקיק  מידול:

בתמיסה, מהלך אקראי כתוצר של 

 פלקטואציות בהתנגשויות

התלמיד יתאר תנועת גוף גדול הנדחף ע"י 

גופים קטנים רבים בכוונים שונים )תנועה 

בראונית(. התלמיד יציע דרכים למידול 

 חישובי של התופעה.

דף עבודה, דיון 

בקבוצות, ניסוי 

 תנועה בראונית

תיאור 

הסתברותי של 

 מערכת 

מרחב סידורים  תחום התוכן: 6

)קונפיגורציות(  אפשריים, 

הסתברות, התפתחות בזמן של 

מערכת,  הנחת שוו"מ סטטיסטי: 

ההסתברויות למצוא מערכת מבודדת 

מקרוסופית באחד מהסידורים 

המיקרוסקופיים האפשריים עבורה 

משתנה בזמן עד למצב שוו"מ בו 

 תההסתברויות שוו

התלמיד יפרוש את מרחב הסידורים 

האפשריים של מערכת חלקיקים ע"פ 

שריג. התלמיד יעקוב אחרי התפתחות 

בזמן של המערכת ויציג בהיסטוגרמה את 

שכיחויות המצבים השונים. התלמיד 

יסביר מדוע מצב שווי המשקל הוא מצב 

 "מפוזר"

דיון כיתתי, דף 

  -עבודה 

חקירת כלי 

 חישובי

Ergodic 

principle 

במונחי  IIחוק 

"סידורים 

 אפשריים"

תהליך ספונטני  תחום התוכן: 6

ותהליך הפיך, חץ הזמן, חוק 

תרמודינמיקה שני: מערכת 

מקרוסקופית תמצא בשוו"מ במצב 

 בעל מספר הסידורים הגדול ביותר

נקודת מבט סטטיסטית להצדקה 

 בדיעבד של סימולציית מהלך אקראי

 

את מספר  התלמיד ילמד לייצג כמותית

  Nהסידורים האפשריים של מערכת של

חלקיקים ע"פ שריג. התלמיד יסביר כי 

למצבים "מסודרים" פחות אפשרויות 

 סידור מיקרוסקופיות.

 דיון כיתתי, 

 -דף עבודה

שימוש בכלי 

חישובי 

Ergodic 

principle 
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ג. )
2
2

בע
ט
ם ב

בני
מ
 )

 
ממקרו )שבירת 

סימטריה( 

למיקרו 

)אינטראקציית 

משיכה בין 

 חלקיקים( 

 , סימטריה ושבירתהתחום התוכן:  2

 מבנים, אינטראקציות

 

התלמיד יבחין בין תופעות המתפתחות 

באופן איזוטרופי או לא סימטרי )כוון 

מועדף במרחב(, במונחים של פרמטר 

סדר: צפיפות אחידה, סימטרית להזזה 

גד "מבנה מרחבי" במובן של וסיבוב, כנ

צפיפות לא אחידה. התלמיד יזהה 

פרמטרים שונים אפשריים במודל 

המיקרוסקופי לתופעות אלו: 

אינטראקציות משיכה ודחייה, צורת 

 החלקיקים

 צפיה

, בסרטונים

, תמונות ניתוח

 דף, כיתתי דיון

 עבודה

מודל חישובי 

התנהגות 

 התופעה  

פרקטלים, תחום התוכן:  4

 אינטראקציית הידבקות

שימוש בגרפים חישוב: 

ובמוניטורים )לייצוג צפיפות(, 

 ניתוח גרפים.

התלמיד יחקור סימולציה של גידול 

פרקטלי עם אינטראקצית הידבקות. 

התלמיד יכמת את שבירת הסימטריה  ע"י 

מוניטורים לצפיפות המתכנסים לערכים 

שונים במקומות שונים כפונקציה של 

 מרחק.

 חקירת

 דיון, סימולציה

 כיתתי

מודל 

 אנליטי/חישובי 

 לגורמי התופעה

מונטה קרלו  

(1) 

הפרדת פאזות, יצירת תחום התוכן:  4

 גבישים, הסתברות להדבקה

 מונטה קרלו שיטת חישוב:

התלמיד יחקור סימולציה של הפרדת 

פאזות בה האינטראקציה מוכתבת ע"י 

הסתברות שונה לסיכוי של שני חלקיקים 

 זה לזה. )לוקל מונטה קרלו. (להדבק 

 חקירת

 דיון, סימולציה

 דף, כיתתי

 עבודה

מודל 

 אנליטי/חישובי 

 לגורמי התופעה

 (2מונטה קרלו )

חלקיקים ליד קיר, תחום התוכן:  4

גביש חלקיקים דוחים, דימריזציה, 

 פולימריזציה, גבישים נוזליים, 

 במחלקות שימושחישוב: 

(vPython classes) 

התלמיד יעבוד עם סדרת סימולציות בהן 

הוא יכול לשנות את ה"קלט":  אופי 

האינטראקציה המיקרוסקופית ויזהה את 

השינוי התואם ב"פלט": המבנה הגלובלי  

המתקבל, ובהתאם יבנה קשר איכותי בין  

האינטראקציה המיקרוסקופית למבנה 

 במערכות שונות. 

טבלת ארגון 

 ידע

משימת חקר 

 חישובית

 הצגת עמיתים

 הסתברות מותנית תחום התוכן:  8

 לולאות, משפטי תנאיחישוב: 

התלמיד יכמת שבירת הסימטריה באחת 

המערכות שנידונו לעיל  )דימרים, 

פולימרים, גביש חלקיקים דוחים, גבישים 

נוזליים, ליד קיר( למשל ע"י מדידת 

 קורלציה במיקום החלקיקים.

 עבודה

 הצגת, עצמאית

 עמיתים

ה. 
(

2
4

 )
ה 

רגי
אנ

- 
ת 

שפ
ה
צי

ק
א
ר
ט
אינ

ה
 

מוטיבציה 

 למושג האנרגיה 

רפלקציה בדיעבד: תחום התוכן:  1

משתנים ניסויים בלתי תלויים )סוג 

המולקולות, האינטראקציות ביניהן, 

ריכוז, טמפרטורה( ודרגות חופש 

של המערכות )צפיפות לוקלית 

 ואוריינטציה(. 

העמדת שאלה: כיצד מתחשב המודל 

 בטמפרטורה? 

או העמדת שאלה: מדוע ההסתברות 

 ? 0או  1במונטה קרלו אינה 

התלמיד יזהה את הצורך בכימות עוצמת 

 האינטראקציה.

 דף, כיתתי דיון

 עבודה

מושגי –אנרגיה 

יסוד )רמת 

 חט"ב(

סוגי אנרגיה, שימור תחום התוכן:  1

אנרגיה, אנרגיה קינטית, 

תנועה/טמפ', מערכת, סביבה, 

מערכת מבודדת, מערכת סגורה 

 שאינה מבודדת, מערכת פתוחה

התלמיד יוכל  לתאר מערכות 

מקרוסקופיות שונות תוך שימוש מושכל 

 במושגי היסוד: אנרגיה, מערכת וכו'

 דיון, התנסויות

 דף, כיתתי

 עבודה

אנרגיה במערכת 

דו גופית: תיאור 

אנרגיית אינטראקציה תחום התוכן:  4

בין שני גופים: האנרגיה 

התלמיד יבחין בין אנרגיה קינטית התלויה 

במצב הגוף היחיד לבין אנרגיה 

כיתתי, דף  דיון

 עבודה
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הפוטנציאלית כעבודה הכוחות  כללי

הפנימיים במערכת, אנרגיה במערכת 

"קשורה" מול "לא קשורה", סימן 

הפרשי האנרגיה, ניתוח גרפי אנרגיה 

 כתלות במרחק. 

יה במצבם ההדדי של פוטנציאלית התלו

גופים שונים )תפקיד המרחק/מיקום( 

התלמיד יוכל להבחין ולקשר בין המושגים 

אינטראקציה,  אנרגיה ועבודה בהקשר של 

 מערכות דו גופיות בייצוגים שונים. 

אנרגיה במערכת 

דו גופית: תיאור 

מערכות 

טיפוסיות בעולם 

 המיקרוסקופי

חוק קולון, מיסוך, תחום התוכן:  4

-קשרים כימיים, אינטראקציות ואן

ואלס, אינטראקציות -דר

, excluded volumeהידרופוביות, 

       דיאלקטרי קבוע, מימן קשרי

התלמיד יידע  לתאר את האינטראקציות 

)משיכה/דחייה( ולייצג ע"י גרפי אנרגיה 

חלקיקיות שונות בעולם -מערכות  דו

 המיקרוסקופי.

 דף, כיתתי דיון

 עבודה

משימת חקר 

 חישובית

: עגלות וקפיצים ניסויי וחישובי 8

 כאנלוגיה למולקולות בתמיסה

 דף, כיתתי דיון 

 עבודה

אנרגיה במערכת 

מיקרוסקופית 

 רב גופית

מעבר של אנרגיה  תחום התוכן: 6

תרמית בהתנגשויות מיקרוסקופיות, 

אנרגיה פנימית, עבודה וחום, חוק 

 תרמודינמיקה ראשון

התלמיד יידע לקשר בין תיאור  שימור 

האנרגיה ברמה המקרוסקופית )עבודה 

וחום( לבין התיאור המיקרוסקופי )תנועה 

והתנגשויות/אנרגיה קינטית ופוטנציאלית 

 של החלקיקים(

 דף, כיתתי דיון

 עבודה

ה. )
1
2

 )
ה 

רופי
ט
אנ

- 
ת 

שפ
ת
איו

ר
ק
א
ה

 

מוטיבציה 

למושג 

 האנטרופיה(

התלמיד יזהה את הצורך בכימות מידת  רפלקציה  מידול: 1

 האקראיות.

 דף, כיתתי דיון

 עבודה

אנטרופיה של 

סידורים 

 מרחביים

גז שריג, הגדרת  תחום התוכן: 3

 האנטרופיה, לוגריתם

מספר הסידורים התלמיד יוכל לחשב את 

האפשריים של מערכת חלקיקים ע"פ 

שריג ולקשרו לאנטרופיה של המערכת .  

התלמיד יוכל להסביר את משמעות 

פונקציית הלוגריתם ואת תפקידה בהקשר 

 של הגדרת האנטרופיה.

 כלי עיבוד

 דיון, חישובי

 דף, כיתתי

 עבודה

אנטרופיה של 

סידורים 

 מרחביים

 שלהחוק השני  תחום התוכן: 4

 התרמודינמיקה

התלמיד ידע לנסח את החוק השני של 

התרמודינמיקה. התלמיד יתאר התפתחות 

בזמן של מערכות שונות במונחי  החוק 

 השני 

 דף, כיתתי דיון

 עבודה

אנטרופיה של 

סידורים במרחב 

 אנרגיה

אנרגיה כגודל בדיד,  תחום התוכן: 4

פיזור מנות אנרגיה קינטית על פני 

 שריג, פיזור אנרגיה במצב ש"מ

התלמיד ייצג ע"י היסטוגרמה את  

האנטרופיה כפונקציה של מספר מנות 

 האנרגיה

 דף, כיתתי דיון

 עבודה

ו.  )
8)

 
ה
ר
טו

ר
מפ

ט
 

הולכת חום, חוק  תחום התוכן: 2 מגע תרמי

האפס של התרמודינמיקה, מערכת 

מצומדת לאמבט חום, תהליך 

-איזותרמי, מעברי אנרגיה מערכת

 סביבה

. לנסח את חוק האפס של אהתלמיד יוכל: 

התרמודינמיקה: שני גופים בשווי משקל 

. לתאר בתרמי אם הם באותה טמפרטורה; 

 "מ תרמי בין מערכות מצומדות.שוו

 דף, כיתתי דיון

 עבודה

טמפרטורה 

כנגזרת 

 האנטרופיה

-מאזן אנטרופיה תחום התוכן: 2

אנרגיה )תיאור איכותי(. ספונטניות 

 אנרגיה בין איכותי קשרתהליכים, 

 וטמפרטורה קינטית

התלמיד יוכל  לתאר באופן איכותי את 

השפעת האנטרופיה והאנרגיה על 

ספונטניות תהליכים במערכות שונות. 

הגדרת הטמפרטורה התלמיד יקשר בין  

כנגזרת האנטרופיה לבין הגדרתה 

האופרטיבית. )הטמפרטורה כמשפיעה על 

מידת ההעדפה של אנטרופיה של פיזור 

מרחבי מול אנטרופיה של פיזור מנות 

 אנרגיה.(

 דיון, התנסויות

 דף, כיתתי

 עבודה

חקירת התלות של אנטרופיה  4 משימת חקר

 באנרגיה בגופים במגע

 דף, כיתתי דיון 

ז.  עבודה
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 דף, כיתתי דיוןהתלמיד יידע לנסח את החוק שני בעזרת משתני המערכת,  תחום התוכן: 4אנרגיה חופשית 
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משתני המערכת ולהגדיר את פונקציית  אנרגיה חופשית הגדרה -

 האנרגיה החופשית.  

 עבודה

אנרגיה חופשית 

 יישומים -

 -מאזן אנטרופיה תחום התוכן: 8

אנרגיה, בשווי משקל האנרגיה 

 החופשית מינימלית.

אנרגיה -התלמיד יבחן מאזני אנטרופיה

במערכות שונות ויסביר מצבי שווי משקל 

 במונחי מינימיזציה של אנרגיה חופשית.

 דיון, התנסויות

 דף, כיתתי

 עבודה

גורם בולצמן:  תחום התוכן: 8 גורם בולצמן

ההסתברות שמערכת במגע תרמי עם 

 Tאמבט חום שהטמפרטורה שלו היא 

נתונה על ידי: )  Eתימצא באנרגיה 

P(E)=exp(-E/kT :רקע מתמטי .

eפונקציות 
x
,log(x) .ונגזרותיהן 

יידע לפתור בעיות פשוטות  התלמיד

eבעזרת הפונקציות 
x
,log(x) .התלמיד 

התלמיד  .log-ה פונקצית נגזרת את יכיר

יקבל את גורם בולצמן ע"י גזירת האנרגיה 

החופשית ביחס להתפלגות ההסתברויות 

  של המצבים המיקרוסקופיים השונים.

 דף, כיתתי דיון

 עבודה

ניסוי  –מלקחיים אופטיות  4 משימת חקר

 וסימולציה, דיו מצרית

 עצמאית עבודה 

ח
( .

1
0

רך
רך 

מ
חו

ם ב
טי

שו
ם פ

מודלי
 )

 .
ת דו

רכו
מע

-
ת
ביו

צ
מ

 (
2
-state

)
 

חומר רך בעולם 

 הביולוגי

מבנה התא: מרכיבים מזוסקופיים  4

בתא, שוו"מ מכני, כימי, סקלות זמן 

לתהליכי שינוי המצדיקות הנחת 

שוו"מ כימי במערכת ביולוגית, הצגת 

המוטיבציה לשימוש באנרגיה חופשית 

 לניתוח תופעות בחומר רכים.

התלמיד ילמד להכיר את הסוגים 

מולקולות ביולוגיות בתא  העיקריים של

ואת תכונותיהם. בפרט התלמיד יכיר 

 מבנים בתא הנוצרים בהתארגנות עצמית.

הרצאת 

 העשרה,

פעילות מיצוי 

 מסרי ההרצאה

מערכות דו 

 twoמצביות 

states 

אנרגיה חופשית של מערכת עם שני  2

 מצבי אנרגיה 

התלמיד ילמד לבנות ביטוי לחישוב 

האנרגיה החופשית במערכת שיכולה 

להמצא בשני מצבי התארגנות מרחבית או 

 בשני מצבים אנרגטיים 

 דיון 

 דף עבודה 

מערכות 

ביולוגיות 

הניתנות למידול 

 מצבי-דו

מערכות ביולוגיות הניתנות למידול  2

 two statesדו מצבי 

 סובסטרט-אנזים .1

 פתוח חלבון מקופל או .2

 תעלות יוניות .3

 שינוי מבנה של אתר פעיל בחלבון .4

התלמיד ילמד לייצג את המערכות 

הביולוגיות באמצעות מושגי מערכת עם 

 שני מצבי אנרגיה, 

 

 דיון

 דך עבודה

דגם ניתוח 

אנליטי של 

מערכות 

-ביולוגיות דו

 מצביות 

קבלת מצבי שווי המשקל של  2

ביולוגיות  two statesמערכות 

 באמצעות אנרגיה חופשית.

 

התלמיד יכיר את הביטוי לאנרגיה 

 two statesהחופשית של מערכת 

ביולוגית מסוימת וניבוי מצבי שוו"מ 

 באמצעות יבצע מינימיזציה שלו 

 דיון,

 דף עבודה

ה )
שנ

סוף 
ט 

ק
רוי

ט. פ
2
2

)
 

ניתוח אנליטי 

של מגוון 

מערכות 

-ביולוגיות דו

 מצביות

קבלת מצבי שווי המשקל של  4

ביולוגיות  two statesמערכות 

 באמצעות אנרגיה חופשית.

 

התלמיד יכתוב את הביטוי לאנרגיה 

 two statesהחופשית של מערכת 

ביולוגית מסוימת ויבצע מינימיזציה שלו 

 כדי לקבל מצבי שוו"מ

 בקבוצות

 מידול אנליטי, 

מידול חישובי 

של מערכות 

ביולוגית דו 

 מצביות

קבלת מצבי שווי המשקל של  8

ביולוגיות  two statesמערכות 

 באמצעות סימולצית מונטה קרלו

ת מונטה קרלו יהתלמיד יבנה סימולצי

 למערכת הביולוגית אותה ניתח אנליטית,

מידול חישובי,  

 בקבוצות 

השואת מודל 

 חישובי ואנליטי

השוואת מודל אנליטי וחישובי  6

למצבי שווי המשקל של מערכות 

two states  ביולוגיות באמצעות

 אנרגיה חופשית.

התלמיד יציג את  השוואת המידול 

האנליטי והחישובי  לעמיתים בצורת 

מצגת. התלמיד יבקר על השוואת המודל 

 החישובי והאנליטי

הערכת עמיתים 

בעזרת מחוון 

שהתלמידים 

 ףבמשות יבנו

ערב פוסטרים 

 הורים

מודל אנליטי וחישובי למצבי שווי  4

 two statesהמשקל של מערכות 

 ביולוגיות באמצעות אנרגיה חופשית

 הצגת פוסטרים 
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 שעות( 150)  –כיתה י"א  -ערבוב והפרדה  -מבנה וממשק  :מפורט סילבוס

דרכי  מטרות פרטניות לביצוע מושגים ורעיונות מרכזיים ש' נושא -תת  רקפ

 למידה/הוראה

א. )
2
8

 )
ת
רי

בינ
ת 

ב
רו

תע
ב
ת 

אזו
ת פ

רד
הפ

 -
 

בי
שו

חי
מידול 

 

מוטיבציה: 

יישומי הפרדת 

פאזות במדע 

 ובתעשייה  

פאזות, מעבר פאזות, דיאגרמת  4

פאזות, תערובות בינאריות, 

, ייצוב סגסוגותהפרדת פאזות, 

תרחיפים, קרום התא ורפסודות 

 ליפידיות

התלמיד ילמד להכיר  שימושים שונים 

במדע ובתעשייה,  וסגסוגותשל תרחיפים 

והאתגרים המוצבים בתחומים אלו, 

התלמיד יידע להסביר מהי דיאגרמת 

 פאזות )תלות בריכוז, טמפרטורה(

הרצאת 

 עשרה,ה

פעילות מיצוי 

 מסרי ההרצאה

תזכורת 

לגישות מידול 

שנלמדו בי' 

 כבסיס להמשך 

אנליטי וחישובי.  מודל אמפירי 2

אלגוריתמים חישוביים להדמיה 

של התפתחות בזמן במערכות 

מרובות חלקיקים עם 

 Molecular אינטראקציות

Dynamics    לעומת

Metropolis משקל סטטיסטי של ,

 קונפיגורציות

התלמיד יבנה מפת מושגים למידול 

 אמפירי, אנליטי וחישובי, ויציג דוגמאות. 

 הצגה ודיון

בנית מפת 

מושגים לשיטות 

 מידול

מאפיינים 

מקרוסקופיים 

של הפרדת 

פאזות 

בתערובת 

 בינרית

תלות ערבוב וההפרדה בחומרים  2

בסוג החומרים, הרכבם 

 ובטמפרטורה

 

התלמיד ילמד לבודד את אורך הזנב 

פחממימני השונה בכהלים שונים 

)אתאנול, פרופנול, בוטאנול, הפטנול( 

אינטראקציה כמשתנה תלוי הקובע עצמת 

, ויחקור את תלות ההפרדה והערבוב 

 במשתנה זה.

 ניסוי כהלים

 דיון כיתתי

מידול חישובי 

לתערובת 

 בינרית

סימולציית מונטה קרלו, פונקציות  16

ספריה: שריג, חלקיקים, תנאי 

 שפה שונים לסריג במודל ממוחשב 

 ) מחזוריים, קבועים וכו'(.

התלמיד יחקור תוכנית קיימת, ויעדכן את 

קוד הסימולציה ליצירת שינויים קטנים 

במערכת )גודל החלקיקים סוגי מולקולה 

שונים, אנרגיה של קשר וכו'(. התלמיד 

יכתוב בכוחות עצמו קוד לניתוח 

 הקונפיגורציות המתקבלות בסימולציה 

בנית מודל 

חישובי 

 בקבוצות

 

מידול חישובי 

 החברהבמדעי 

4 Schelling's segregation 

model 

מודל חישובי לסגרגציה חברתית 

 במערכות מרובות סוכנים

התלמיד יחקור מודל חישובי לסגרגציה 

חברתית וינסח קריטריונים המבחינים בין 

 מודל זה למודל ערבוב והפרדה פיסקלי.

חקירת מודל 

 חישובי קיים

 דף עבודה, דיון

 

מודל 

דימריזציה 

חד לסריג 

 מימדי

4  נטרופיה של סידור חלקיקים א

 בסריג חד מימדי.

  הסתברות למצב מונומרים נפרדים

ומצב דימריזציה במערכת פשוטה 

 )סריג סופי חד ממדי, דו חלקיקי(

  תלות דימריזציה בטמפרטורה

באמצעות השינוי באנרגיה החופשית 

כתלות בטמפרטורה ובאנרגית 

 האינטראקציה

יות למצבים התלמיד ידע לחשב הסתברו

במודל הדימריזציה, לבנות ולחקור את 

פונקצית האנרגיה החופשית לניבוי 

 דימריזציה

 דיון 

 דף עבודה

א. )
2
8

 )
ת 
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רד
הפ

ת
רי

ת בינ
ב
רו

תע
ב

 -
 

מידול 

טי
אנלי

 

מודל לתערובת 

 בינרית על שריג

אנטרופיה מרחבית ואנרגית  1

אינטראקציה בתערובת בינרית על 

 פני שריג דו/תלת ממדי

התלמיד ידע לפרוש את מרחב המצבים 

במודל תערובת בינרית ולחשב את 

 הסתברויותיהם. 

 דף עבודה 

 

  -גז שריג  

תערובת 

בינרית ללא 

 אינטראקציות

סריג לתערובת -אנלוגיה בין גז 3

בינרית )המרת אחד מסוגי 

החלקיקים בתערובת באתרי סריג 

ריקים(. אנטרופיה ואנרגית 

 האינטראקציה בגז 

שריג -התלמיד יסביר את האנלוגיה בין גז

לתערובת בינרית. התלמיד יבחן מקרי גבול 

  (c=0, c=1)לריכוז נמוך וגבוה 

דיון כתתי ודף 

 עבודה



26 

 

משוואת המצב 

 של גזאידיאלי 

8   שינוי אנרגיה חופשית כתלות  -לחץ

 בשינוי ביחידת נפח.

  גזירת  חוקי הגז האידאלי מביטוי

 החופשיתהנגזרת של  האנרגיה 

  :הרחבת הגדרת מושג הלחץ

אנלוגיה למכניקה )העברת תנע 

בהתנגשויות( וקישור למושג 

העבודה ולחוק הראשון של 

 התרמודינמיקה.

התלמיד יפתור בעיות כמותיות העושות 

שימוש במשוואת המצב של הגז האידאלי, 

 עבור גזים.      PVTדיאגרמת פאזות 

דיון כתתי ודף 

 עבודה

תערובת 

 –בינרית 

קרובים  

 לאינטראקציות

קירוב שכנים קרובים וקירוב  4

השדה הממוצע, פרמטר 

 Jאינטראקציה 

התלמיד יסביר את משמעות הקירובים 

המקובלים במידול מערכת מרובת 

חלקיקים: קירוב שכנים קרובים, שדה 

ממוצע. התלמיד יסביר באילו תנאים 

 קירובים אלו סבירים.

 דיון כיתתי,

 דף עבודה 

 

אנרגיה 

חופשית של 

 מערכת בינרית

 IT  

אנרגיה חופשית של מערכת בינרית  4

.  תלות ערבוב והפרדה ביחס 

 Jפרמטר האינטראקציה 

לטמפרטורה. פרמטר אינטראקציה 

וטמפרטורה קריטית )בטמפרטורה 

 J-גבוהות מערך קריטי התלוי ב

האנרגיה החופשית היא פונקציה 

 –בעלת נקודת מינימום אחת 

המערכת תימצא כפאזה אחת 

מעורבבת. בטמפרטורות נמוכות 

פונקצית האנרגיה  TCמערך קריטי 

החופשית היא בעלת שתי נקודות 

המערכת עלולה להיפרד  -מינימום 

 לשתי פאזות(, גרף ה"ספינודל"

 להבנת הדינמיקה של הפרדת פאזות.

ד יציג גרף של האנרגיה החופשית התלמי

בערכים שונים של אינטראקציה 

וטמפרטורה. התלמיד יקשר בין ייצוגים: 

 אלגברי, גרפי, מודל שריג .

התלמיד יזהה מהתנהגות הגרף ערכים 

קריטיים להפרדת פאזות, התלמיד ינתח 

את גרף ה"ספינודל" המבטא את גבולות 

היציבות של המערכת. התלמיד יסביר 

הגרף כיצד הפרדת פאזות  בעזרת

 מתפתחת בזמן.

 דיון כיתתי,

 דף עבודה 

 

דיאגרמת 

 פאזות.

טמפרטורה קריטית. דיאגרמת  4

הפאזות כמיפוי  של האנרגיה 

החופשית בטמפרטורות שונות 

לגרף של טמפרטורת מעבר פאזה 

 כתלות בהרכב התערובת.

חקירת פונקצית האנרגיה 

החופשית לקבלת ערך הקיצון של 

הטמפרטורה הקריטית )השוואת 

 נגזרת שניה לאפס(.

 החופשיתהתלמיד ייצור גרף של האנרגיה 

בערכים שונים של אינטראקציה 

 וטמפרטורה.

התלמיד ילמד למצוא יחסי נפח גבוליים 

לערבוב על פי הטמפרטורה ואנרגית 

האינטראקצייה שבין החלקיקים. התלמיד 

ילמד לבנות דיאגרמת פאזות ממודל 

 לתערובת בינרית אנליטי

 דיון כיתתי,

 דף עבודה,

מטלת ארגון 

 ידע לבית
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מודל אמפירי 

דיאגרמת 

פאזות של 

תערובת 

 בינרית

בניית דיאגרמת פאזות ניסויית  4

לתערובת בינרית )מתאנול 

וציקלוהקסאן( באמצעות פיזור 

 אור של לייזר. 

דיאגרמת פאזות של תערובת ניסוי לבניית 

בינרית של מתאנול וציקלוהקסאן 

באמצעות פיזור אור של לייזר. התלמיד 

ישווה בין דיאגרמת פאזות שהתקבלה 

 באופן אנליטי ובין תוצאות ניסיוניות.

בקבוצות: 

העמדת הניסוי 

 וכתיבת דו"ח

ייצוב תרחיפי 

קולואידים ע"י 

חיפוי 

 הקולואידים

בינארית  ניתן למנוע מתערובת 2

להיפרד ע"י סיכוך הגורם לשינוי 

 . Jמקדם האינטראקציה

התלמיד יסביר כיצד חיפוי קולואיד 

 משפיע על יציבות התרחיף.

דיון כתתי ודף 

 עבודה

ניסוי הדיו 

 המצרית

התלמיד יגדיר שאלת ניסוי, יבצע את  חיפוי קולואידים ע"י חפ"ש 2

ניסוי הדיו המצרית, ינתח את התוצאות 

 דו"ח. ויכתוב

 ניסוי ודיון
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מהכיתה 

לשטח: ייצוב 

תרחיפים, 

 דינמיקה

4   האם ניתן למנוע מתרחיף

קולואידים להפרד?  ומתי זה 

דיון בדוגמאות יישומיות  –חשוב? 

 של ייצוב של תרחיפים 

 דינמיקה של הפרדת פאזות 

התלמיד יקבל מאמר 

פופולרי/סרט/תמונות שמתאר בעיות 

שאלה באחד ההקשרים לעיל וינסח 

 שהכלים שלמד יכולים לסייע בפתרונה.

הצגת פוסטרים 

 ודיון כיתתי

ד. )
2
0

ק 
ש

מ
מ
תווך ל

מ
 )

 

ממשק בין 

 פאזות

ממשק בין פאזות )בין חומר  2

מעובה ואדים, בין חומרים מעובים 

 בעלי הרכב שונה(

אנרגית  -שיקולים איכותיים

 אינטראקציה  באזור הממשק 

התלמיד יסביר מהם הפרמטרים 

המשפיעים על אנרגית האינטראקציה 

 והאנטרופיה בממשק.

דיון כתתי ודף 

 עבודה

אנרגית 

הממשק / 

אנרגיית פני 

 שטח /

 מתח פנים

אנרגיה הממשק בין הפאזות על פי  4

 מודל השריג. 

 מינימיזציה של שטח הפנים, 

העדפה של צורה כדורית )טיפות 

 מים(  

התלמיד ידע להסביר את הביטוי למתח 

וכיצד הוא נובע  במודל השריג פנים

 מהמודל שנלמד לעיל להפרדת פאזות.

התלמיד יבחן איך משפיע כל פרמטר על 

גודל הממשק והתארגנות המערכת 

 בפאזות נפרדות או בטיפות רבות.

דיון כתתי ודף 

 עבודה

תופעות של 

מתח פנים: 

הרטבה ועלייה 

 קפילרית

6  הרטבה במגע נוזל עם משטח מוצק 

  .הצורה המקרוסקופית  נוסחת יאנג

של טיפות מים על משטח 

כפונקציה של מתחי הפנים בין 

המים לאוויר, המים למשטח 

 והמשטח והאוויר.

  דרגת החופש : זווית המגע בין

 המשטח ובין פני המים

  עלייה קפילרית של נוזל בצינורית

אי  כפונקציה של מתח פנים.

יציבות סילונים גליליים 

 Rayleighלטיפות )והיפרדותם 

instability) 

 דוגמאות ביולוגיות 

התלמיד יחקור זוויות הרטבה של נוזלים 

 שונים ועל משטחים שונים.

התלמיד ידע להסביר את הקשר בין סוג 

 הנוזל והמשטח לזווית ההרטבה המקבלת.

ניסוי, דיון כתתי 

 ודף עבודה

חומרים פעילי 

 שטח )חפ"ש(

פרצופיים חומרים פעילי שטח דו  2

אמפילייים בעלי ראש אוהב מים  –

וזנב אוהב שמן. התארגנות 

ב"מבנים" מקטינה דחייה מהמים 

 )זנב מוסתר המים, ראש חשוף(.

אינטראקציות התלמיד יכיר מהן 

הידרופוביות ואיך נוצרת התארגנות 

התלמיד ידע לתאר את צורת  אמפיפילית .

ההתארגנות של מולקולות אמפיפיליות 

 בממשק.

 יון כיתתיד

השפעת חפ"ש 

על מתח פנים 

 נוזל גז

הפחתת מתח פנים ע"י שכבת  2

זווית הרטבה של תמיסת חפ"ש. 

 מים וסבון

ניסוי של השפעת הסבון על מתח פנים בין 

 נוזל לגז

 דיון כיתתי

מהכיתה 

לשטח: פירוק 

 תערובות

יישומים אקולוגיים, תעשיית מזון,  4

 תעשיית ציפויים, הנדסה רפואית

 

התלמיד יקבל מאמר פופולרי שמתאר 

בעיות באחד הההקשרים לעיל וינסה 

לנסח שאלה שהכלים שלמד יכולים לסייע 

 בפתרונה.

 

הצגת פוסטרים 

 ודיון כיתתי
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מושגי יסוד 

 בגלים 

 

משוואת גל, גל סינוסואידלי,   8

משרעת, אורך גל, תדירות, פאזה,  

בליעה, שבירה, החזרה, התאבכות, 

עקיפה,  קיטוב, קוהרנטיות, גל 

 אלקטרומגנטי, ספקטרום 

התלמיד יוכל לתאר תופעות גליות 

 ולפתור בעיות מושגיות פשוטות

 של הצגה, דיון 

 ודפי עבודה
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חקר מבנה 

החומר בעזרת 

 קרינהפיזור 

חקירת מבנה בעזרת פיזור קרינה:  8

פיזור מחלקיק יחיד ומחלקיקים 

רבים, פיזור בראג 

 X וקריסטלוגרפיה, שימושי פיזור 

בחקר מבנים ביולוגיים, ברמה 

 פופולרית

התלמיד ידע להבחין אלו שיטות פיזור 

מתאימות למחקר מסוגים שונים, להסביר 

כיצד שיטות פיזור עושות שימוש 

 פיסיקליים ראשוניים  בעקרונות

דיון כיתתי ודף 

 עבודה

סיור מעבדות 

 מחקר

בפיזור למחקר  עכשווייםשימושים  4

 בחומרים רכים

התלמיד יבצע פעילות של תחקירנות 

 מדעית

 סיור לימודי

.ו
(
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) 
ר 

ק
ח
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מ
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מ
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מ
קד

ה

מידול 
ה
ך 
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תערובת  

 פולימר בממס

 מידול תערובת פולימר בממס  12

של שרשרת השפעת האילוץ 

 חלקיקים על אנטרופיה

 תזכורת: גרף ה"ספינודל"

התלמיד יקרא  מאמר מקור מעובד העוסק 

הפרדת פאזות במערכת של פולימר בממס 

Shultz and Flory, 52 התלמיד יזהה .

את שלבי המידול האנליטי במאמר 

המעובד, ויבחן את המתאם בין המדידה 

 הניסויית למודל האנליטי המוצג במאמר

 

ון כיתתי די

וביצוע משימה 

 חישובית

.ז
(

3
0

) 
תי

שנ
ט 

ק
רוי

פ
 

ניסויים המתמקדים בהשפעה של  14 ניסויי 

חפ"ש, באמצעים ניסויים שונים: 

( ייצוב קולואידים )זהב( 1

באמצעות חפ"ש )גומי ערבי( ומלח 

, ובהתאם את Jהמשנים את ה 

הערכים הקריטיים להפרדת 

 פאזות. השפעה על פיזור אור 

שינויים במתח פנים כפונקציה ( 2

של חפ"ש )סבון( באמצעות מדידת 

 זוית הרטבה

( אפיון הפרדת פאזות באמצעות 3

 שבירה

התלמיד יגדיר שאלת מחקר, יבצע ניסוי, 

 ינתח תוצאות ויכתוב דו"ח.

 עבודה עצמאית

התלמיד יגדיר שאלת מחקר, יכתוב ויריץ  מידול תערובת פולימר בממס 16 חישובי

 סימולציה, ינתח תוצאות ויכתוב דו"ח.

 עבודה עצמאית
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 ש'(  150כיתה י"ב ) -מבנים מזוסקופיים סילבוס מפורט: 
 דרכי למידה מטרות פרטניות לביצוע מושגים ורעיונות מרכזיים ש' נושא -תת  פרק

(
4)

 

וטיבציה: מ

מבנים 

מזוסקופיים 

בטבע 

 ובתעשיה

עצמית, מבנים מזוסקופיים, התארגנות  4

, אמולסיות-ומיקרו מיצלות , אמולסיות

 ממברנות, שלפוחיות,

 fractals, polymer brushesולימריםפ

התלמיד ילמד להכיר מבנים מזוסקופיים 

שונים, יידע לתאר באופן כללי מאילו 

יחידות בסיס הם מורכבים וכמה 

 מתפקידיהם בטבע ובתעשיה.

הרצאת 

העשרה, סרט 

על מבנים בתא. 

צוי פעילות מי

 מסרי ההרצאה 

א.)
2
4

ת
מיצלו

ת: 
מי

צ
ת ע

רגנו
א
ת
ה
)

 

היווצרות 

מיצלות. סוגי 

 מיצלות

 

 

חומרים פעילי שטח בריכוז הגבוה מריכוז  4

קריטי  בסביבה מימית יוצרים מבנים 

הנקראים מיצלות כך שזנבות החפ"ש 

ההידרופוביים אינם במגע עם המים. מבנה 

המיצלות יכול להיות כדורי, גלילי או 

למלרי כתוצאה מההבדל בשטח הפנים של 

 שני צידי מולקולת החפ"ש.

התלמיד יידע להסביר מדוע ובאילו 

תנאים נוצרות מיצלות. התלמיד יידע 

לקשר בין צורת החפ"ש לצורת המיצלה 

 הנוצרת ממנו.

דיון כיתתי ודף 

 עבודה

ריכוז קריטי 

ליצירת 

מיצלות 

 כדוריות

 פוטנציאל כימי: הגדרה, חשיבות. 8

מה קובע את ריכוז המיצלות לעומת 

ריכוז מולקולות החפ"ש הבודדות? 

ההתארגנות למיצלות מקטינה את 

האנרגיה של המערכת מחד אך מורידה 

את האנטרופיה מאידך. ע"י השוואה בין 

הפוטנציאלים הכימיים של מולקולות 

החפ"ש הבודדות ושל המיצלות ניתן 

למצוא את הריכוז הקריטי בו מיצלות 

ילות להווצר ואת הריכוזים מתח

 היחסיים.

התלמיד יידע לכתוב את הביטוי 

לאנרגיה חופשית של המערכת. התלמיד 

יסביר כיצד תשפיע עליה בריכוז 

המיצלות על האנרגיה ועל האנטרופיה 

של המערכת. התלמיד יידע לצפות מה 

תהיה השפעת הטמפרטורה על 

 המערכת.

דיון בהדגמה: 

זיהוי ריכוז 

בון קריטי של ס

במים, 

באמצעות 

מולקולת צבע 

(dye מסיסה )

 בשמן

התפלגות 

אורכים 

במיצלות 

 גליליות

מה קובע את אורכה של מיצלה גלילית?  4

ההתארגנות למיצלה ארוכה מורידה את 

האנרגיה אך גם את האנטרופיה. בהנחה 

שבשוו"מ הפוטנציאלים הכימיים שווים 

ניתן למצוא את התפלגות האורכים של 

 המיצלות הגליליות. 

התפלגות אורכים כהדגמה לעקרון שלא 

ייתכן סדר ארוך טווח במערכות חד 

ת כיון שהאנטרופיה והאנרגיה ממדיו

אינן פרופורציונליות לגודל המערכת. 

 ממדיות.-השוואה למערכות דו

התלמיד יידע לכתוב את הביטוי 

לאנרגיה חופשית של המערכת. התלמיד 

יסביר כיצד תשפיע עליה באורך 

הממוצע של המיצלות על האנרגיה ועל 

האנטרופיה של המערכת. התלמיד יידע 

השפעת הטמפרטורה לצפות מה תהיה 

 על המערכת.

התלמיד יסביר את ההבדל בין מערכות 

חד/דו ממדיות בהקשר של סדר ארוך 

 טווח.

דיון כיתתי ודף 

 עבודה

מהכיתה 

 לשטח

מבנים גליליים בתא, סבון במים, דיאגרמת  8

פאזות של המבנים האפשריים השונים, 

 השפעת סוג המבנה על התכונות

 )כגון צמיגות(המקרוסקופיות של התמיסה 

התלמיד יקבל מאמר פופולרי שמתאר 

בעיות באחד ההקשרים לעיל וינסה 

לנסח שאלה שהכלים שלמד יכולים 

 לסייע בפתרונה.

הצגת פוסטרים 

 ודיון כיתתי
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היווצרות 

 תרחיפים

 

 

 

חומרים פעילי שטח הנמצאים בתערובות  8

של מים ושמן מורידים את מתח הפנים של 

הממשק בין המים לשמן. בריכוזים גבוהים 

לאפס כמעט מספיק מתח הפנים יורד 

וכתוצאה מכך הפאזות הנפרדות "נשברות" 

ונוצרות לדוגמה טיפות של שמן המוקפות 

 בחפ"ש ומרחפות בסביבה מימית.

קציה של המבנים דיאגרמת פאזות כפונ

השונים. תחרות בין אנגיית עקמומיות 

 לאנטרופיה.

התלמיד יידע להסביר כיצד ובאילו 

תנאים  יכולים חומרים פעילי שטח 

להוביל ליצירת מבנים מזוסקופיים 

 שונים ותרחיפים.

 דיון כיתתי
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מערכת 

 אנלוגית:

רפסודות 

 ליפידיות

ליפידים רוויים וליפידים בלתי רוויים  8

נפרדים בממברנת התא. עם זאת, ההפרדה 

אינה לשני איזורים מאקרוסקופיים אלא 

. נוצרים אזורים קטנים דומי רפסודות

ההשערה היא כי האזורים הקטנים דמויי 

הרפסודות מיוצבים על ידי ליפיד מסוג 

שלישי, ליפיד "היברידי" שחציו רווי וחציו 

 בלתי רווי.

התלמיד ישמע הרצאה של חוקר 

מחקר עכשווי בנושא רפסודות  המתאר

 ליפידיות.

התלמיד יקרא  מאמר מקור מעובד 

 העוסק ברפסודות ליפידיות. 

הרצאת חוקר, 

קריאה והגשת 

תקציר של 

 מאמר מדעי 

מהכיתה 

 לשטח

דטרגנטים, חומרים מתחלבים בתעשיית  8

 .הקוסמטיקה והמזון

התלמיד יקבל מאמר פופולרי שמתאר 

לעיל וינסה בעיות באחד ההקשרים 

לנסח שאלה שהכלים שלמד יכולים 

 לסייע בפתרונה.

הצגת פוסטרים 

 ודיון כיתתי
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היווצרות 

 ממברנות 

 

 

בסביבה מימית מולקולות חפ"ש יכולות  4

להתארגן כשכבה כפולה כך שהזנבות 

ההידרופוביים מוסתרים מהמים. מבנים 

ממברנות מרכיבים למשל אלו הנקראים 

 את קרום התא.

התלמיד יידע להסביר כיצד ובאילו 

תנאים  יכולים חומרים פעילי שטח 

 להוביל ליצירת ממברנות.

 סרט ודיון

ממברנות או 

 שלפוחיות

אנרגיית עקמומיות לעומת מתח פנים.  8

בתנאים מסוימים ממברנות יכולות 

ליצור מבנים כדוריים הנקראים 

( יצירת מספר רב vesiclesשלפוחיות )

של שלפוחיות מגדילה את האנטרופיה 

של המערכת אך מגדילה את האנרגיה 

 עקב הגדלת העקמומיות. 

התלמיד יידע להסביר מהי אנרגיית 

עקמומיות ומהו הדמיון והשוני בינה 

 התלמיד יידע להסבירלבין מתח פנים.

מדוע אנרגיית ממברנה תלויה 

המאזן  בעקמומיות שלה ואת

אנרגיה/אנטרופיה במערכת 

 .ממברנות/שלפוחיות

דיון כיתתי ודף 

 עבודה

מהכיתה 

 לשטח

תקשורת נוירונים, שלפוחיות  8

כ"אריזות" לתרופות: כיצד לשלוח 

תרופות לאזורים ספציפיים בגוף, כיצד 

למנוע את כדוריות הדם הלבנות מלהרוס 

 ”stealth“) . את השלפוחיות

liposomes) 

מאמר פופולרי שמתאר התלמיד יקבל 

בעיות באחד ההקשרים לעיל וינסה 

לנסח שאלה שהכלים שלמד יכולים 

 לסייע בפתרונה.

הצגת פוסטרים 

 ודיון כיתתי

מדידת תכונות 

של חומרים 

רכים בעזרת 

 פיזור

אמולסיות, -מיקרומיצלות , אמולסיות,  6

 קונפיגורציות של פולימרים בתמיסה

העקרון התלמיד יידע להסביר את 

 הפיסיקלי שבבסיס שיטת המדידה

דיון כיתתי 

 וסיור לימודי

מדידת תכונות 

של חומרים 

  רכים בעזרת

AFM 

עקרונות השיטה להתבוננות במבנים   4

 רכים ברמה פופולרית 

התלמיד יידע להסביר את העקרון 

 הפיסיקלי שבבסיס שיטת המדידה

 סיור לימודי

ד.)
2
4

 )
ם
מרי

פולי
 

מוטיבציה: 

חשיבות 

חומרים 

 פולימריים

בתעשייה 

ובביולוגיה. 

אפיון חומרים 

 פולימריים.

מבנה הפולימר. פולימרים בטבע  4

פולימרים במבנים ובתעשיה. התארגנות 

שונים כגון היתך )פולימר טהור ללא 

צילוב(, פולימרים בתמיסות, ג'ל 

)שרשרות פולימר מצולבות(, מברשת 

 האחד()פולימר קשור בצידו 

 התלמיד יידע להסביר מהו פולימר

ויכיר דוגמאות לחומרים העשויים 

מפולימרים טבעיים או סינטטיים. 

לתאר מבנים פולימריים התלמיד יידע 

 יניים.יאופ

דיון כיתתי ודף 

 עבודה

מהלך אקראי:  

היתך 

 פולימרים

כיצד נקבעת הקונפיגורציה של שרשרת  4

חד ממדית במרחב תלת ממדי?  מרחק בין 

קצוות הפולימר תלוי במספר המונומרים 

בקשר חזקתי. מודל מהלך אקראי על סריג 

התלמיד יסביר מדוע פולימר יכול 

להיות ממודל בתנאים מסוימים ע"י 

מהלך אקראי. התלמיד יסביר את הקשר 

החזקתי בין מספר המונומרים ובין 

דיון כיתתי ודף 

 עבודה
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של  קצוותמתאים ליצוג של המרחק בין 

 פולימר במבנה של היתך.

הגודל האופייני של הפולימר במודל 

 המהלך האקראי.

מהלך הנמנע 

מעצמו: 

פולימרים 

 בממס טוב

מהלך נמנע מעצמו מתאים לייצוג של  4

 פולימר בממס טוב.

 excluded volumeהאנטראקציות )

interactions  בין חלקי הפולימר )

גורמות ל"תפיחת" הפולימר. קשר חזקתי 

בין גודל אופייני למספר מונומרים. ריכוז 

 קריטי.

התלמיד יסביר את ההבדל בין מהלך 

אקראי לבין מהלך הנמנע מעצמו. 

התלמיד יסביר את הקשר החזקתי בין 

מספר המונומרים ובין הגודל האופייני 

המהלך הנמנע  של הפולימר במודל

מעצמו. התלמיד יקשר בין הגודל 

ה"תפוח" של הפולימרים הנמנעים 

מעצמם לבין הצמיגות הגבוהה של 

 התמיסה.

 דיון כיתתי

"מברשות 

 פולימרים"

 פולימרים המחוברים בקצה אחד למשטח.  2

גזירה אנליטית וניסוי: קשר חזקתי בין 

גודל אופייני למספר מונומרים במברשת 

 פולימרים.

התלמיד יסביר את השפעת תנאי השפה 

במברשת פולימרים על גודלם האופייני 

 של הפולימרים.

התלמיד יגדיר שאלת ניסוי, יבצע ניסוי, 

 ינתח את התוצאות ויכתוב דו"ח.

 

 דיון וניסוי

"קריסת" 

הפולימר: 

פולימר בממס 

 גרוע

כאשר ישנה דחיה בין מולקולות הממס  2

"מתקפל על לבין  הפולימר הפולימר 

עצמו" ע"מ להקטין ככל האפשר את שטח 

 .המגע עם הממס

התלמיד יסביר מהו ממס גרוע, מהי 

הקונפיגורציה האופיינית של פולימר 

בממס זה ומהי ההשפעה על תכונותיה 

 המקרוסקופיות של התמיסה.

 דיון כיתתי

יישום 

המושגים 

בפולימרים 

 בביולוגיה

 Persistence .גמישים-פולימרים סמי 4

length .DNA מבנה שרשרת ה ,DNA  

)מבנה ראשוני( והתארגנות למבנים 

מזוסקופיים בגרעיו )מבנה שניוני(. 

 –אינטראקציות אלקטורסטטיות. אקטין 

 .גמישים-התארנות לג'ל. פולימרים סמי

Persistence length .  

התלמיד יידע לתאר מבנים פולימרים 

התלמיד הקיימים בתא ואת תפקידיהם. 

 persistence-יסביר את משמעות ה

length  כאורך הרלוונטי בפולימרים

סמי גמישים. התלמיד יכיר גדלים 

פולימרים כגון -אופייניים עבור ביו

DNA. 

 סרט ודיון

מהכיתה 

 לשטח

צמיגות תמיסות פולימריות, אלסטיות  4

גומייה ובלון, קיפול חלבונים, פולימרים 

 ביולוגיים,

מאמר פופולרי שמתאר  התלמיד יקבל

בעיות באחד הההקשרים לעיל וינסה 

לנסח שאלה שהכלים שלמד יכולים 

 לסייע בפתרונה.

הצגת פוסטרים 

 ודיון כיתתי

ה. )
4
8

( פרוי
י

ם 
סיו

טי 
ק

 

כלים 

חישוביים 

לניתוח 

תוצאות 

ניסיוניות 

 ועיבוד נתונים

שיטות ניתוח ועיבוד נתונים, הערכת  4

סטיית תקן( שגיאה )ממוצע, התפלגות, 

התאמת נתונים לפונקציה אנליטית 

(curve fitting) 

התלמיד יסביר את העיקרון העומד 

בבסיס השיטות החישוביות לעיבוד 

נתונים. התלמיד יידע להשתמש 

 בשיטות אלו בעזרת תוכנות מוכנות.  

 דיון ודף עבודה

–פרוייקט 

 ניסויי

דוגמא: ריכוז קריטי ליצירת מיצלות  24

מדידת –בממשק בין פאזות  והתארגנות

 זווית ההרטבה של טיפה על משטח טפלון

התלמיד יגדיר שאלת מחקר, יבצע 

 ניסוי, ינתח תוצאות ויכתוב דו"ח 

 עבודה עצמאית

–פרוייקט 

 חישובי

 סימולציה של התארגנות עצמית 20

וחקירת הריכוז  )מיצלות/ממברנות(

  הקריטי ליצירת מיצלות.

מחקר, יכתוב התלמיד יגדיר שאלת 

ויריץ סימולציה, ינתח תוצאות ויכתוב 

 דו"ח

 עבודה עצמאית

 
 

 


