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 הע"התש חשוןירושלים, 

 0214 נובמבר

 

 

 למנהלי בתי הספר

 לרכזי הכימיה

 יהמיכולמורים ל

 בחטיבה העליונה

 

 שלום רב,

 

 התשע"כימיה  חוזר מפמ"רהנדון: 

של הוראה שנה  ,המורים והמורות לכימיה ברצוני לאחל לכם .התשע"שנת  בימים אלו, אנו נמצאים בעיצומה של

 ברמה האישית והמקצועית. - פתחותצמיחה והתלמידים והצוות החינוכי, ושנה של מצוינת וקשר משמעותי עם הת

שנה יצאה לדרך הרפורמה "ישראל עולה כיתה" במסגרתה ניישם השנה ובשנים הבאות למידה משמעותית באופן ה

רחבת מזמן לתלמידים למידה משמעותית, יצירתיות והגברת הסקרנות במידה מקצוע הכימיה מודגש וברור יותר. 

המובנית בתכנית הלימודים, יצירתיות בכימית, -מדעיתהאוריינות בפדגוגיה, י, בהלימוד ןכותהיקף במגוון תחומים: ב

הלא היא  וכמובן בספינת הדגל של הכימיה ת גמרבכתיבת עבוד ,של נושאים בתוך תכנית הלימודים הביכולת הבחיר

, להתחדשמאפשרת למורים לחדש ו, בחברותאדים ומיתלמידים למבנית מעבדת החקר מזמנת ל ."מעבדת החקר"

הכימיה בתיכון  קידום של מקצועלגורמים לתרומה חשובה לחשיפה ו . כל אלו01 -פדגוגיה של המאה השלב וכמובן ל

 . ובכלל

טק, תעשיית -התעשייה הכימית, תעשיית ההיהרפואה על כל ענפיה, ברמה הלאומית, לכימיה מקום משמעותי מאד. 

תחום הביולוגיה המולקולרית, הביוטכנולוגיה, מדעי המוח ועוד, כל אלו קשורים בקשר הדוק וישיר לכימיה,  התרופות,

 ותורמים לכלכלת המדינה, לפיתוחה ולמעמדה בעולם.

מיצבו את מקומה של ישראל שהוענקו בשנים האחרונות למדענים ישראליים רבים, כמו כן, פרסי הנובל בכימיה 

 ה בתחום הכימיה.כמעצמה מדעית חשוב

 חשיבות לימודירבים את  ה שלחיובי בתפיסי שינותהליך נוספת ברצף של הייתה שנה  דשנת הלימודים תשע"

 המורים והמנהלים בשטח. םכיימשך גם בשנים הבאות בעזרת זה אני תקווה כי תהליך ,בתיכון הכימיה

  שכתובתו הדוא"לאו באמצעות  20-6520430: המורים והמנהלים מוזמנים לפנות למפמ"ר, באמצעות הטלפון

chemistry@education.gov.il. 

 .תשע"ה מצ"ב חוזר המפמ"ר לשנת

 
 

 

 ! הכוובר פורייהשנה 

 ד"ר דורית טייטלבאום

 מפמ"ר כימיה
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 העתקים:   

 'יו"ר המזכירות הפדגוגיתמ"מ  – רחל מתוקי גב 

 'מנהלת אגף א' לפיתוח פדגוגיו יו"ר המזכירות הפדגוגיתסגנית  -דליה פניג  גב 

  'יו"ר המזכירות הפדגוגיתסגנית  -רחלה שיפר גב 

  המזכירות הפדגוגיתמנהלת אגף מדעים,  -ד"ר חנה פרל 

 'על יסודיחינוך א' אגף מנהלת  - י באריסד גב 

 "בחינות בכיר מנהל אגף - משה דקלור ד 

 אבחון והתאמות בתחום לקויות למידה, אגף א' שירות פסיכולוגי ייעוצי תמפקח -חיה לשם  ד"ר 

  בחינות בכירלקויי למידה וחריגים, אגף  תחום תמנהל -גב' אהובה סיידוף 

  'יו"ר ועדת מקצוע כימיה  - אהוד קינןפרופ 

  נהל החינוך הדתיימנהל מ -ד"ר אברהם ליפשיץ הרב 

 מנהלי המחוזות 

 הערביבמגזר חינוך מנהל אגף  - טיב'מר עבדאללה ח 

  הדרוזיבמגזר ממונה חינוך  - פארס מוהנאמר 

  ממונה חינוך במגזר הבדואי -ד"ר מוחמד אלהיב 

 במגזר הערבי , אגף חינוךהמדעיםהוראת מפקח  - ד"ר חוסאם דיאב 

  המחוזיים בכימיהוהארציים המדריכים 

  סאלדהנרייטה מכון 
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 התשע"כימיה  חוזר מפמ"ר

 ניםתוכן העניי

 עוברים ללמידה משמעותית –"ישראל עולה כיתה"  .א

 תכנית הלימודים .ב

 אוריינות כימית .1

 :עוברים ללמידה משמעותית – "תכניות הלימודים במסגרת הרפורמה "ישראל עולה כיתה .0

I. מבוא לכימיה 

II.  32-02 –תכנית הלימודים המותאמת 

 :לרפורמה שקדמותכניות הלימודים  .0

I.  (03121אלון )ש יח"ל 1בהיקף תכנית הלימודים 

II.  (03020שאלון ) יח"ל 0בהיקף תכנית הלימודים 

III.  03020, 03020שאלונים: )יח"ל,  6-יח"ל ל 0-, השלמה מיח"ל 0בהיקף תכנית הלימודים ,

03021) 

 התשע" –מבנית מעבדת החקר  .4

 בטיחות במעבדה .ג

 עבודת גמר .ד

 לקויות למידה והתאמות .ה

 תמיכה במורים .ו

 תשע"ה השתלמויות לשנת .ז

 למורים ולתלמידים פרסי הצטיינות .ח

 תשע"ה –מפגשים עם המפמ"ר  .ט

 ימים פתוחים במחלקות לכימיה באוניברסיטאות .י

 תשע"המועדים חשובים לשנת הלימודים  .יא
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 עוברים ללמידה משמעותית –"ישראל עולה כיתה"  .א
במסגרת הרפורמה )הלה"(  הערכה-למידה-בדרכי הוראה משמעותייםשינויים החל בהטמעת משרד החינוך 

  .למידה מעמיקה ומשמעותית דגש על יושםהחל מהשנה  ."ישראל עולה כיתה"

המושתתת על שלושה  ,גשית, חברתית וקוגניטיביתלמידה משמעותית היא למידה המזמנת חוויית למידה ר

 ללומד. רלוונטיותהלומד והמלמד,   מעורבותללומד ולחברה,  ערך: ם בו זמניתרכיבים המתקיימי

 .בכימיהתפיסה זו תואמת את רוח תכנית הלימודים 

חיי היומיום של התלמיד מקדמים שיח לימודי חשוב המקשר בין  הכימיהלימודי 

 במקצוע הכימיה, וכן בין תחומי דעת קרובים כדוגמת ביולוגיה יםלמדושאים הנלנ

ופיזיקה. בכך חושפים לימודי המקצוע תמונת עולם עכשוויות שלמה יותר של 

  .תובכית למדאוטונומי לקבל החלטות ולבחור מה ליש מרחב למורה  הלומד.

מגוונים, הנותנים ביטוי חלופיים ודרכי הוראה והערכה זמנת ממעבדת החקר 

 ליות ויצירתיות כאחד.לאינטליגנציות מרובות ושונות של תלמידים ולדרכי הבעה מילו

מוזמנים ליזום בעצמם  הכימיהב עקרונות אלו באופנים מגוונים. מורי וליששונות ל דרכיםבמהלך השנה נציע 

 משלבים למידה מעמיקה.התהליכי הוראה ולמידה 

 כנית הלימודיםת .ב
 מורכבת ממספר תכניות, כל אחת מיועדת לקהל יעד שונה.  הלשנת תשע"תכנית הלימודים 

נית שם תכ
 הלימודים

 שכבת הגיל  קהל היעד
 בשנת תשע"ה 

 לה מיועדת התכנית

מספר שעות 
 לימוד

 דרכי הערכה

 מבוא לכימיה
 )ברפורמה(

למקצוע ללא קשר  םתלמידיכלל ה
תנאי אחד מ) .להרחיב ושיבחר

 .תעודת בגרות(זכאות לסף לה

שלא לבחור מבוא למדעים  מומלץ
אותו לומד המדעי באותו התחום 

ל מנת להרחיב את התלמיד ע
אולם, זוהי החלטה של בית  .הדעת

הספר, באישור המפקח הכולל 
 באישור הוועדה המלווה. -ובהמשך 

 כיתה י'

לכיתות המתחילות את 
הרפורמה בכיתה י' 

 בשנת תשע"ה.

  ש"ש 0
 לפחות

 :הערכה פנימית

 מחוון  מסורתי +מבחן 
 או 

 מחוון +הערכה חלופית 

 יחידת לימוד 1

 קודמת()במתכונת ה

מתמחים בכימיה  שאינםתלמידים 
 .כימיהיח"ל  1 -וחייבים ב

 ש"ש 0 כיתות י"א, י"ב
 לפחות

 חיצונית:הערכה 

 + מחוון מבחן מפמ"ר

 ת לימודויחיד 6
תכנית הלימודים 

 )מותאמת תשע"ה
32-02) 

 )ברפורמה(

 כיתה י' .תלמידים המתמחים בכימיה

לכיתות המתחילות את 
הרפורמה בכיתה י' 

 תשע"ה.בשנת 

 ש"ש 16
 לפחות

 חיצונית הערכה 32%

 בית ספריתהערכה  02%

 ת לימודויחיד 6
תכנית הלימודים 

 תשע"ד 
 )מסמך הלימה(

 )במתכונת הקודמת(

 .תלמידים המתמחים בכימיה

 

 ש"ש 16 כיתות י"א, י"ב
 לפחות

 חיצונית בשאלונים: הערכה 

 ,203020יח"ל  0
יח"ל  6-שלמה ליח"ל ה 0

203021  /203020  /203020 

 

ידה את מסגרת הלמ ותקובעלימוד התכניות  ."תכנית הלימודיםבלשונית " אתר מפמ"רב כלל התכניות מפורסמות

  וד.בכל רמות הלימ ,הבקיץ תשע" ,בגרות בכימיהוההיבחנות בבחינת ה

 ובדרישות מהתלמיד.השונים  נספחיםבאשר חלו גם  לשינוייםיש לשים לב 

 למידה

מש
מעו
תי
 ת

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/LemidaMashmautit/mashmautit/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/ShulchanHamafmar/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/ThochniyotLimudimChadasha/Meyda3Yachal.htm
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 אוריינות כימית .1

כימית מזמנת -לכלל לומדי הכימיה. אוריינות מדעית תורלוונטי החשוב הינהכימית -אוריינות מדעית הוראה של

ר ובחמהמורים ל , נדרשלכן ים של הכימיה., והכרות עם היבטים מגוונללומדים הקשרים רלוונטיים לחייהם

ולעבוד עליהן  ,לעולמם של התלמידים ותואקטואלי ותמשמעותישהן רלוונטיות לתלמידיהם, והן  משימות אוריינות

 .במסגרת ההוראה השוטפת ולאורך כל שנת הלימודים

מבנית כולל , כל רמות הלימודב ,בתהליך ההערכהאוריינות כימית נדרשת מכל הלומדים הן בתהליך הלמידה והן 

 בפרט. מדריכי האוריינותבכלל ול. בכל שאלה בנושא ניתן לפנות למדריכים מעבדת החקר

במהלך  כימיה. בעת הפרסום תשלח הודעה למורים.השנה, יפורסמו משימות אוריינות מתוקשבות באתר מפמ"ר 

 השנה תתבצע בדיקה עם המורים, על מספר משימות האוריינות שביצעו עם תלמידיהם, וכמה מהן מתוקשבות.

 עוברים ללמידה משמעותית –תכניות הלימודים במסגרת הרפורמה "ישראל עולה כיתה"  .2

I. "תכנית הלימודים במקצוע "מבוא לכימיה 

כיתות י' בלבד, בלומדים בשנת תשע"ה ה, להרחיב ולמקצוע שיבחרלל התלמידים ללא קשר כקהל היעד: 
 כאחד המבואות המדעיים המחייבים את כלל התלמידיםוחייבים ללמוד את המקצוע 

 .לפחותש"ש  3למד בהיקף של יתכנית לימודים זו ת

 מורכבת משני חלקים:  "מבוא לכימיה"תכנית הלימודים 

 חלק א' ואנרגטיקה וקינטיקה.-ישורמושגי יסוד, מבנה וק – םלושה נושאישכולל  חלק זה .ללמד חובה –חלק א' 

  מתוך השלושה הבאים: לפחותק אחד בחלק זה על המורה לבחור ללמד פר. בחירה –וחלק ב' 

 .( חומצות ובסיסים0, )חומרי טעם וריח – כימיה אורגנית( 0)חלק ב', -מבנה וקישור( 1)

 .מתוך נושאי הבחירה אחד או שנייםעל המורה לבחור כאמור לעיל,  – הבחירה –בחלק ב' 

 דעת של המורה.לאפשר גמישות והתאמה של התכנים לאוכלוסיית התלמידים ולשיקול ההמטרה: 

הערכה  מבצע עם תלמידיוהבחינה בתכנית זו, הינה בחינה פנימית. המורה מחבר בחינה ומחוון לשם ההערכה או 

 המלווה במחוון מתאים. ,חלופית מוגדרת היטב

 ניתן ללמד נושאי בחירה נוספים מותאמים לצרכי בית הספר באישור מפמ"ר כימיה בלבד. 

 :לכתובת המיילהמפמ"ר, לאישור יש לשלוח מותאמים לצרכי בית הספר הפים ללמד נושאי בחירה נוסבקשות 

chemistry@education.gov.il . 

II.  (07-37 ,מותאמת) יח"ל 5בהיקף תכנית הלימודים 

 ומדים בשנת תשע"ה בכיתות י' בלבדלו המתמחים בכימיהקהל היעד: תלמידים 

 .לפחות ש"ש 15למד בהיקף של יתכנית לימודים זו ת

 .%02 -ו %32מורכבת משני חלקים:  יח"ל 6הלימודים בהיקף תכנית 

 דרכי ההערכה: הערכה חיצונית או הערכה בית ספרית.בהוא  קים, מלבד התכנים,ן שני החלההבדל ביעיקר 

היה בכתב והבחינה על מעבדת ת זה חלקחיצונית. הבחינה על ת בגרות וערכו בבחיני 32% -חלק של התכנים בה

 ות.על הבוחן החיצוני להיכלל במאגר המומחים של אגף בכיר בחינ היה בעל פה על ידי בוחן חיצוני.החקר ת

 .16%יהיה  32% -החקר בתוך ההחלק היחסי של מעבדת  מבנה הבחינה החיצונית בכתב יקבע במהלך שנה זו.

 ת למורים שתי אפשרויות לבחירה. וניתנ 02% -במסגרת ה

  ;02% -הנדרשים במסגרת ה אחריםבנוסף לפרקים ה ,של מעבדת החקר חצי היחידה הבסיסיתאת  למד( ל1)

 .עיוניות חובה ללמד שתי מבניות בחירהתהיה  ,במקרה זה של מעבדת החקר. יחידה הבסיסיתחצי ה את למדלא ל (0)

להתחיל בהערכה בית ספרית. בשנתיים הקרובות ניתן לבחון באופן מסורתי, אם כי מומלץ מאד  כויוער 02% -ה

  להעריך בדרכי הערכה חלופיות.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/Mivnyot/OryanutChimit/MesimotOryaniyot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/Mivnyot/OryanutChimit/MesimotOryaniyot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/Hadracha/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/ThochniyotLimudimChadasha/mavo.htm
mailto:chemistry@education.gov.il
mailto:chemistry@education.gov.il
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/ThochniyotLimudimChadasha/Tochnit.htm
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עבדת החקר, משלב הלכה למעשה הערכה חלופית, יש לשים לב כי מורה המלמד את חצי היחידה הבסיסית של מ

 .כימיהמעבדת החקר במחוונים הקיימים בבאמצעות שימוש 

 .10%היה י 02% -תוך ההחלק היחסי של מעבדת החקר ב

 רפורמה "ישראל עולה כיתה"ל ושקדמתכניות הלימודים  .3

I.  ( 30171)שאלון  יח"ל 1בהיקף תכנית הלימודים 

 בשנת תשע"ה בכיתות י"א י"ב בלבד הלומדים ,קהל היעד: תלמידים שאינם מתמחים בכימיה

 ש"ש לפחות. 3תכנית לימודים זו תילמד בהיקף של 

 .בלבד תשע"ותשע"ה ו –בשנתיים הקרובות תקיים י 730171שאלון 

 בשנת תשע"ה יוכלו להבחן בו תלמידי י"א, י"ב. בשנת תשע"ו יוכלו להבחן בו תלמידי י"ב בלבד.

 פורסמה כחלק ממסמך ההלימה שפורסם בשנת תשע"ד. יח"ל 1בהיקף ימודים תכנית ל

למידי כיתות י"א י"ב יח"ל לת 1טופס הרשמה להוראה של ב רשםמורים המלמדים תכנית לימודים זו חייבים להי

 , ולדווח למדריך האוריינות במחוז על הוראת תכנית זו.באתר המפמ"ר בלבד

על  מתן תמיכה למורים (0; )יח"ל בבתי הספר 1הוראת על  קבלת תמונת מצב( 1הרישום נועד למספר צרכים: )

  .203121בשאלון  היערכות לבחינת הבגרות( 0) ידי מדריכי האוריינות;

 נהלים הקשורים ברישום: להלן מספר

, כולל הפירוט של כל הכיתות הלומדות 4021נובמבר הרישום באתר מפמ"ר חייב להיעשות עד סוף חודש  .1

  .לציון בגרותיחידה אחת בכימיה 

 חל שינוי במספר הכיתות במהלך השנה, חובה להודיע למדריכה הארצית: אורית מולווידזון אם .0

aharonmol@bezeqint.net. 

 שאיתו הוא מצוי בקשר. חייב לדווח גם למדריך המחוזיכל מורה שנרשם  .0

"מורים מדברים"   בפורום ו,נרשממורים ובתי הספר ש( תפורסם רשימת ה, נובמברבסוף כל חודש )אוקטובר .4

שמו ושם לבדוק אם  חובהחלה על המורה  קליטה של הרישום.ולצורך מעקב  הנמצא באתר מפמ"ר כימיה,

 ,אורית מולווידזוןהמדריכה  אתלעדכן  . ישוהאם הפרטים נכוניםה זו, ברשימ יםנכללו בית ספר

aharonmol@bezeqint.net, .להירשם שנית וליצור  חייבברשימה  מורה ששמו אינו מופיע בהתאם לצורך

 ריך המחוזי.קשר עם המד

 תשע"המועד קיץ , 730171שאלון מפמ"ר  –יח"ל  1בחינת הבגרות בהיקף 

 בכתב, במחברת בחינה בלבד. –יח"ל תתקיים כבחינה מסורתית  1הבחינה בהיקף של 

כמקובל בחינה, השאלון את  יןזמיו ,בחינות בכיראגף  דרך םרשאשר יבית הספר ההרשמה לבחינה תעשה על ידי 

 ., רק עבור תלמידי י"א וי"בפרהס בתי דייל יתר הבחינות המוזמנות עפי שנעשה בכל כשאלונים, ובעניין הזמנת 

 נהתפרסמתבאמצעות מערכת הודעות מטה הבחינות, ביום הבחינה. הנחיות נוספות  פרהס לבתי ישוגר השאלון

 לקראת מועד הבחינות.באגף הבחינות ובאתר המפמ"ר 

על פי  מלמד,מורה ההעל ידי  . הבדיקה של מחברות הבחינה תבוצעמפמ"ריח"ל היא בחינת  1בהיקף הבחינה 

הבחינה והציון הבית ספרי ציון אחר הבחינה, במערכת הודעות מטה. שישוגר למורים על ידי המפמ"ר, ל מחוון

 .3600בטופס  וישלחשיינתנו על ידי המורה, 

 מבנה הבחינה

באתר  המבחן והמחוון משנת תשע"גג. ניתן לראות את פורסם בחוזר מפמ"ר כימיה לשנת תשע"מבנה הבחינה 

 בחינות. בכירורסם על ידי אגף פיביום בו מתקיימת בחינת הבגרות בכימיה, כפי שיהיה  מועד הבחינה .מפמ"ר

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/YechidatHamaabada/HarachatHatalmid/Machvanim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/ThochniyotLimudimChadasha/halima.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/ShulchanHamafmar/tfasim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/ShulchanHamafmar/tfasim.htm
mailto:aharonmol@bezeqint.net
mailto:aharonmol@bezeqint.net
mailto:aharonmol@bezeqint.net
mailto:aharonmol@bezeqint.net
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/HaarachatTalmidim/BchinotBagrutRagil/Sheelonim.htm
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 יח"ל 1של היקף בחינת בגרות מתוקשבת ב

. יחד עם זאת מומלץ מאד למורים המלמדים יחידה 203121בחינה מתוקשבת בשאלון  לא תתקייםבשנת תשע"ה 

ההבנה של מושגים עשוי לקדם באופן משמעותי את  . שילוב זהבהוראה 01 -מיומנויות המאה האת שלב זו ל

 כימיה ולהגביר את המוטיבציה בקרב תלמידים ללמוד את המקצוע.ים בותהליכ

גיה הדיגיטלית בהטמעת הפדגוסייע למורים מדריכי האוריינות יניתן למצוא באתר מפמ"ר.  פעילויות מתוקשבות

 שנת הלימודים.כל בכיתות, לאורך 

II.  (730373שאלון ) יח"ל 3בהיקף תכנית הלימודים 

 בשנת תשע"ה בכיתות י"א י"ב בלבד לומדיםו המתמחים בכימיה,קהל היעד: תלמידים 

 ש"ש לפחות. 9למד בהיקף של יתכנית לימודים זו ת

 ע"ו בלבד.תש -תשע"ה ו –יתקיים בשנתיים הקרובות  730373שאלון 

 למידי י"א, י"ב. בשנת תשע"ו יוכלו להבחן בו תלמידי י"ב בלבד. תבשנת תשע"ה יוכלו להבחן בו 

ברה עדכון התכנית ע מה כחלק ממסמך ההלימה שפורסם בשנת תשע"ד.פורס יח"ל 0תכנית הלימודים בהיקף 

"כימיה של  קבפר נערךהשינוי המרכזי המורים מתבקשים ללמד על פי התכנית המעודכנת. והתאמה נוספים. 

 את הנושא חלבונים. ולא ללמדאת הנושא סוכרים, יש ללמד מזון". בפרק זה בשנת תשע"ה 

 דף נוסחאות מורחב

 המפמ"ר.רסם באתר ופמ דף הנוסחאותדף נוסחאות. יקבלו  203020הנבחנים בשאלון  כל התלמידים

III.  יח"ל 5 -ליח"ל  3 -, השלמה מיח"ל 2בהיקף תכנית הלימודים,  

 (730271, 730272 ,730273 :ניםשאלו)

 בשנת תשע"ה בכיתות י"א י"ב בלבד לומדיםו המתמחים בכימיה,קהל היעד: תלמידים 

 ש"ש לפחות. 6תכנית לימודים זו תלמד בהיקף של 

  בלבד. תשע"ו -תשע"ה ו –יתקיימו רק בשנתיים הקרובות  730273, 730272, 730271שאלונים 

 בשנת תשע"ו יוכלו להבחן בו תלמידי י"ב בלבד.תלמידי כיתה י"א, י"ב. ו להבחן בהם בשנת תשע"ה יוכל

עברה הלימה, התכנית  שפורסם בשנת תשע"ד. פורסמה כחלק ממסמך ההלימה יח"ל 0תכנית הלימודים בהיקף 

 עדכון והתאמה. המורים מתבקשים ללמד על פי התכנית המעודכנת.

 ימחברמשהינו ל מד"ר מרדכי ליבנה, ניתן לקב ,לאורך השנה ,0אנרגטיקה ודינמיקה  מבניתתכני התמיכה ב

 )בית(. 233-6623630, 260-4332233:  ניםטלפואו ב, Mordechai.Livneh@biu.ac.il : בדוא"ל המבנית,

 730272שאלון 

 .ביטול שאלת מיומנויות המעבדה

 .730272בשאלון  (10שאלת מיומנויות מעבדה )שאלה מספר בבחינת הבגרות  תבוטלתשע"ה,  -ה זו שנהחל מ

 דף נוסחאות מורחב

. 203020בו משולבות כל הנוסחאות של שאלון  דף נוסחאותלמה יקבלו גם הנבחנים בשאלוני ההש כל התלמידים

 רסם באתר המפמ"ר.ופמ דף הנוסחאות

 

 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/Mivnyot/metukshav.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/Mivnyot/metukshav.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/ThochniyotLimudimChadasha/halima.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/ThochniyotLimudimChadasha/Meyda3Yachal.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/ThochniyotLimudimChadasha/halima.htm
mailto:Mordechai.Livneh@biu.ac.il
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/ThochniyotLimudimChadasha/Meyda3Yachal.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/ThochniyotLimudimChadasha/Meyda3Yachal.htm
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 בכל תכניות הלימודים ישור ומבנהרמות הבנה בהוראת הפרק ק .4

השימוש בשפה הכימית: רמה מאקרוסקופית )מאקרו(, רמה מיקרוסקופית )מיקרו(, רמת הסמל ורמת התהליך 

 מלווים כחוט השני את תכנית הלימודים כולה.

י בחינות הבגרות שהתקיימו בשנים האחרונות מצביעות על קשיים של תלמידים בכל הקשור לתיאור המיקרוסקופ

 של חומרים. הדבר בא לידי ביטוי גם בציוני התלמידים על השאלות מתחום זה. 

( בעזרת 0( בעזרת המדריכים בהשתלמויות והמפגשים; )1המורים חייבים להתעדכן בנושא זה במספר דרכים: )

נמצא באתר המפמ"ר ומכיל דוגמאות לניסוחים של תיאור ה ברמות הבנה שונות תיאור חומרים – 0נספח 

ניתוח  על לעשור.אותו אנו מבצעים בכל שנה מ תהבגר תנניתוח בחי ( בעזרת0מיקרוסקופי של מספר חומרים; )

 .מרכז הארצי למורי הכימיהאתר הבאתר המפמ"ר וב המפורסםהבחינות 

גרות התלמידים לא יידרשו להשיב בבחינת הבועד להודעה חדשה,  ,תשע"ה -ה זו החל משנ –רמת התהליך 

  .על שאלות ברמת התהליך

 תשע"ה – חקרהת מעבדמבנית  .5

עמיקה המקיפה תכנים חשובים ומקדמת הפנמת שמעותית וממעבדת החקר בכימיה מזמנת לתלמידים למידה מ

רלוונטיות עשויות להיות חקר השאלות  .ביצירתיותו בהנאה, המלווה ידע מעמיק ומיומנויות חשיבה ברמה גבוהה

 ביצוע מעשיכולל , ה)בחברותא( ת מענה לסקרנותם. ביצוע הניסויים בקבוצותונותנים ואף של התלמידלחייהם 

(hands on) , ,ניסוח תכנים  ,חשיבה יצירתית, מתן פתרון לבעיות, כתיבת דו"חשיח תוך התייחסות לדעות שונות

ביטוי יכולות נוספות  , מאפשר לכל לומד להביא לידיוהצגה בעל פה של הפעילות שביצעו בפני הכיתה ורעיונות

על המורים, וההוראה הופכת למגוונת, מאתגרת  גם ורתית. למידת התלמידים משפיעהלאלו של הלמידה המס

 .בעבורם מסקרנת ויותר חווייתית

  :תכניות הלימודיםמ כל אחתב הינו שונהבמבנית מעבדת החקר  יםהנדרש הניסוייםמספר המינימלי של ה

ביחס לתכנית  במספר הניסויים המינימלי חל שינוי – (32-02) לשנת תשע"הנית הלימודים המותאמת בתכ

החקר, דרישות מבנית מעבדת לול המידע מופיע בלשונית ". מכהלימודים לשנת תשע"ד )מסמך ההלימה(

פירוט ה. חקרהת מעבדבשינוי בהערכת  השינוי במספר המעבדות הנדרשות מלווה גם באתר מפמ"ר. ",והנחיות

. המורים אתר מפמ"רב יםנמצאבמבנית מעבדת החקר  של הניסוייםהמחוונים  ,כןכמו  ר.באתר מפמ"מופיע 

 ולפעול על פיהם.לעומת ההלימה(,  32-02יות הלימודים השונות )לשינויים ולהבדלים בין תכנשים לב מתבקשים ל

עם זאת, כדי להקל על המורים ולתת מענה למורים  . יחדהמורים חייבים להשתמש במחוונים המעודכנים בלבד

יתקבלו מחוונים גם של הגרסאות  ,בשנת תשע"ה ועבור תלמידי כיתה י"ב בלבדהמלמדים יחידה שלמה, 

 .הנמצאות באתר מפמ"ר גרסאות המעודכנותהקודמות וגם של ה

 תשע"ה, המחוונים עבור תלמידי כיתה י' יהיו המחוונים המעודכנים בלבד. -ה זו החל משנ

 מוטלת על המורים! בשינויים התעדכנות העל האחריות שימו לב, 

 כאשר ,םלסמן בחוברת את השינויי ישמצא במעבדת בית הספר. ילה חייבתהמודפסת שיצאה בעבר, החוברת 

במידה ובבית הספר לא נמצאת החוברת, יש להוריד את הקבצים הרלוונטיים מאתר מפמ"ר  .מתפרסמים אלו

 ".החקרמבנית מעבדת לשונית "דפים שונים בונמצאים ב

 3ניסויים ברמה 

תלמידים הולבצע עם  המתרחש בשטח, שינוילהשתלב בתהליך ההפיקוח על הוראת הכימיה מעודד את המורים 

 במבנית מעבדת החקר. 0ברמה  םייניסו

, את הסקרנות הטבעית, את הידע, את משמעותיתהלמידה האת חוויית  תלמידיםאצל מעצים  0ביצוע ניסוי ברמה 

 לקידום מקצוע הכימיה בבית הספר. והןלתלמידים באופן אישי הן ועוד. בהתאם לכך, הוא תורם דרכי החשיבה 

 עודכנו בשנת תשע"ד. 0ההנחיות לביצוע ניסוי ברמה 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/ThochniyotLimudimChadasha/Meyda3Yachal.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/HaarachatTalmidim/BchinotBagrutRagil/Nituach.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/YechidatHamaabada/Drishot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/YechidatHamaabada/Drishot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/YechidatHamaabada/HarachatHatalmid/Ziun.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/YechidatHamaabada/HarachatHatalmid/Machvanim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/YechidatHamaabada/Shalavim/
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באתר  תמיכההפורום ימשיך להתקיים ועל מנת לפתח קהילת מורים לומדת,  ,מהלך זהבמורים ב על מנת לתמוך

, שכבר ותיקיםהומורים ה. הז ללמד באופןבחרו יש, ותיקים כחדשיםו ,לכלל המורים ,הבשנת תשע"גם  המפמ"ר

 למורים החדשים. בכך לסייע ובפורום, מניסיונם לתרום  , מוזמנים0מנוסים בביצוע ניסויים ברמה 

 .הבשנת תשע"גם מלא,  2ניסויים ברמה  שלושהיחליף  3ברמה אחד ניסוי  ,שינוימעידוד המורים להצטרף ל כחלק

 מדריכת מחוז מרכז, razshamai@gmail.comיונת שמאי, תינתן על ידי התמיכה במורים לכל אורך התהליך 

 .מדריכות נוספותבשיתוף עם  ,מהלך זהתוביל אשר , תל אביבמחוז ו

 :חייבים 0המורים המעוניינים לבצע ניסויים ברמה 

 .0ליחידת המעבדה, את הכוונה לבצע ניסוי ברמה  בטופס ההרשמה האינטרנטילציין  .1

  ים הבאים:הפרטבו ו ,razshamai@gmail.com ,למדריכה יונת שמאי לשלוח מייל .0

 שם המורה, טלפון נייד, שם בית הספר, סמל המוסד ומספר התלמידים.

הרקע של כל אחת מהקבוצות בכיתה ואת  הראשונהאת שאלת החקר  0ניסוי ברמה  –פורום מורים בלשלוח  .0

לשלוח את שאלת  חובהביצוע הניסויים בפועל. בשלב מאוחר יותר,  לפניהמדעי, לאישורה של יונת שמאי 

 של כל אחת מהקבוצות. השנייההחקר 

 .3מורים המלמדים ניסוי ברמה כל החובה ל הינהההשתתפות בפורום התמיכה 

 במבנית מעבדת החקר הלבחינ רישום מורים באתר המפמ"ר

 ! כיתהמלמד את הה המורהבלעדית של באחריות  םהינן נקלט הבדיקה כי אכהרישום עצמו ו

, האו חצי יחידשלמה יחידה כל מורה המלמד  חקר,הת מעבד מבניתה הפעלתעל מהמורים מידע קבלת לצורך 

 . הרשמה להוראה ולבחינה במבנית מעבדת החקרטופס בולמלא פרטים אתר המפמ"ר למתבקש להיכנס 

 :נהלים לרישום לבחינה במעבדת החקרלהלן מספר 

 :יש לרשום כל אחת מהקבוצות הבאות .כל שנה מחדשלהתבצע הרישום חייב  .1

 .חן בסוף כיתה י"בידה שלמה, ולהבשמיועדים ללמוד יח תלמידי כיתה י"א (א)

 ., ואשר כבר נרשמו בכיתה י"אולהבחן שלמה שמיועדים ללמוד יחידה תלמידי כיתה י"ב )ב(

 .שמיועדים ללמוד חצי יחידה ה י"בתלמידי כית)ג( 

 תמם : נאוההארצית החובה להודיע למדריכ ,שינוי במספר הכיתות במהלך השנהחל אם  .0

zohar747@netvision.net.il. 

 .שאיתו הוא מצוי בקשר למדריך המחוזיגם חייב לדווח  מעבדת החקרלמבנית כל מורה שנרשם  .0

לאחר מועד זה לא יתקבלו נרשמים ולא תינתן המועד האחרון לרישום. הוא  0214סוף חודש נובמבר  .4

 .התשע"בשנה"ל  חקרהת מעבדמבנית ב הגיש לבחינהות לאפשר

רשימת הנרשמים, לצורך  "מורים מדברים" תפורסם בפורום ,אוקטובר, נובמבר מהחודשים:בסוף כל חודש  .6

להירשם שנית או חייב באופן מיידי ודחוף מורה ששמו אינו מופיע ברשימה  מעקב קליטה של הרישום.

 . netvision.net.ilzohar@747  נאוה תמםליצור קשר עם 

 "חצי יחידה"מבנה הבחינה ב

 בשנת תשע"ד. ממשיך להתקיים כפי שהיהמבנה הבחינה בחצי יחידה 

, להיבחן בעל פה על ידי בוחן חיצוני, כפי נדרשים תלמידים הלומדים חצי יחידה במבנית מעבדת החקר

  לבוחן.התלקיט  תצגה, תוך שנעשה ביחידה שלימה

שתי האפשרויות אחת ממניסוי, לבחירה עוד מלא, ו 0ברמה אחד ניסוי ניסויים בסך הכל: שני הבחינה תהיה על 

ציון  36% –. הרכב הציון יהיה כפי שנקבע ביחידה שלמה 1אחד ברמה ניסוי  וא חלקי 0ברמה אחד ניסוי הבאות: 

מינוי הבוחנים יעשה  דקות. 12משך הבחינה של כל תלמיד, לא יעלה על ציון הבוחן.  06% -ו המלמד המורה

 כמקובל.

 .לא בנוכחות המורה שתלמידיו נבחניםלאחר הבחינה,  מורה בוחן" דו"ח"ימלא המורה הבוחן 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/Phorumim/
mailto:razshamai@gmail.com
mailto:razshamai@gmail.com
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/Phorumim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/ShulchanHamafmar/tfasim.htm
mailto:zohar747@netvision.net.il
mailto:zohar747@netvision.net.il
mailto:zohar747@netvision.net.il
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 מבנית מעבדת החקרהנחיות למורים שתלמידיהם נבחנים ב

בבית  לבחון ויידרשבעל פה לבחינה  הםאת תלמידי יםגישמו ו/או חצי יחידה יחידה שלמה יםהמלמד יםמורהכל 

כל מורה אשר בוחן בבחינה חיצונית בעל פה במעבדת  .הם, באותו היקף יחידות בו נבחנים תלמידיאחר ספר

 . ללא רישום, לא יקבל שכר.מאגר המומחים של משרד החינוךם אמור לקבל תשלום חייב להיות רשום בגהחקר ו

 :)יחידה שלמה וחצי יחידה( ת מעבדת החקרבמבני קראת הבחינהלהלן מספר נהלים ל

הקלסר חייב להכיל את כל  ., בעת הבחינהמשלו מלא)פורטפוליו( להיות קלסר עבודות  חייבלכל תלמיד  .1

 .כולל טיוטות ותיקוניםחות של הניסויים שבוצעו ע"י התלמיד "הדו

, רשאי לבחון באותה לבחינה בכיתה מסוימת רה ששובץרק המושלח למורים במהלך חודש ינואר. יישיבוץ הבוחנים  .0

 .zohar747@netvision.net.il נאוה תמם הארצית המדריכהשינוי מחייב יצירת קשר עם צורך בהכיתה. כל 

 רות.בחינת הבגמועד לפני  שבועייםמחודש מרץ ועד החל ניתן לקבוע מועדי בחינה  .0

יקבעו את מועד מתוך הסכמה, וביחד  ,המורה הבוחןקשר עם זום את יצירת היי המורה שכיתתו נבחנת .4

 .בעל פה הבחינה

למורה )בדואר או בדוא"ל( להימסר  יםושמות הנבחנים חייב , דפי ההנחיה של המעבדות,רשימת המעבדות .6

 .עד שבוע לפני הבחינההבוחן 

גשי ריענון בנושא הבחינה במבנית מעבדת החקר. המצגת של מפגש זה התקיימו מפ ושנת תשע"ד בשנת תשע"ג

  ות בה.וניתן לחזור ולצפ)בתחתית דף האינטרנט(  קישורבמפמ"ר הנמצאת באתר 

ים שלא השתתפו מור וירטואלי. הודעה על מועד הריענון תשלח בהמשך השנה.מפגש ריענון ם השנה יתקיי

  ריענון.השתתף במדריך המחוזי וליידע את ומורים חדשים, מתבקשים ל בריענון בשנים תשע"ג, תשע"ד

את לא יוכלו להגיש , השע"תשנת ולא יעברו אותו גם ב או תשע"ד תשע"גשנת מורים אשר לא עברו ריענון ב

 .תלמידיהם למבנית זו בשנת תשע"ה

 מבנית מעבדת החקרעל הוראת של הפיקוח פדגוגית בקרה 

 . לשלוח דיווחווח על עבודתו, חייב ילשלוח דעל ידי הפיקוח,  ,מורה שהתבקש .1

 הד יחיד, לא יקבל אישור ללמכןולא עשה  ד"תשעבשנת פדגוגית  לבקרהתבקש לשלוח דו"ח שנתי מורה שה .0

הודעה בנושא  .א"תשע מפמ"ר זאת בכפוף לפרסום בחוזר .תשע"הבשנת  מבנית מעבדת החקרשלמה ב

 תשלח למנהל בית הספר.

ת מעבדמבנית להיות בקשר עם המדריך המחוזי, יקבל אישור להוראת על ידי הפיקוח מורה שהתבקש  .0

 .המחוזי המדריךשל , לפי חוות דעת חקרה

תתקיים בקרת מדריכים על עבודת המורים המלמדים בכיתה י"א  0214 יוני-מאי יםבמהלך חודשכבכל שנה,  .4

מעבדת החקר. מטרת הבקרה, ללמוד מקרוב על הנעשה בשטח בהטמעת מבנית ומגישים ליחידה שלמה ב

 החקר, על מנת לשפר את התמיכה במורים.

לכל הפחות שלוש ) דרש,נמעבדות האת מספר המורה שלא הספיק במהלך שנת הלימודים בכיתה י"א לבצע  .6

 החצי יחידלבכתה י"ב  הגישליוכל  (מלא 0ברמה  ניסויחלקי ו 0ברמה  ניסוי, 1ברמה  ניסוי :חקר מעבדות

 . מעבדת החקרבמבנית  בלבד

 חקרהת מעבדבמבנית  בחינהלמפמ"ר על ה פדגוגיווח יד

לא בנוכחות לאחר הבחינה,  "חיצוני בוחןפדגוגי של  דו"ח"ימלא  ו/או בחצי יחידה ביחידה שלמה המורה הבוחן

  .המורה שתלמידיו נבחנים

 ה.משוב על התנהלות הבחינלמפמ"ר ( לשלוח שיקול דעתופי  לעיוכל ) ,המורה שתלמידיו נבחנים

 

 

 

https://mrvd.kishurim.k12.il/my.policy
mailto:zohar747@netvision.net.il
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/YechidatHamaabada/HarachatHatalmid/AlPe.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/YechidatHamaabada/Habakara.htm
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 בטיחות במעבדה .ג

בנושא הבטחת  5.1-31)ב( סעיפים 6ההנחיות לחוזר מנכ"ל תשס"ב חובה לוודא כי הניסויים יבוצעו על פי 

 ןד בדרישות הבטיחות המחייבות ולא יסכות יעמוהמעבדביצוע להבטיח כי במטרה  הבטיחות במעבדות בתי הספר

ר צריכים להיערך לבדיקת תקינות המעבדות בתי הספ .הדים, את המורים ואת עובדי המעבדאת התלמי

נא עקבו אחר העדכונים  בחוזר זה. וכן להקפיד על כל הוראות הבטיחות במעבדה כפי שפורסמו ,ולהצטיידותן

 המגיעים אליכם.

 142 -בבחירת חומרים למעבדה יש להתייחס לרשימת החומרים לשימוש/אי שימוש במעבדה. רשימה זו מכילה כ

 .רשימה זו תתעדכן מעת לעתלמה. חומרים, ואינה ש

"בטיחות  – באתר של אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתיתנמצאת  הראשונהת החומרים ורשימ

 .באתר מפמ"ר כימיהוכן  במעבדות"

מורים המעוניינים לעבוד עם חומרים שאינם כלולים ברשימה חייבים לפנות למפמ"ר כימיה בכתובת 

chemistry@education.gov.il לצורך קבלת הנחיות  לשימוש בחומר המסוים. לא תינתן התייחסות מידית ,

 לשאלות בעניין זה, ועל המורים להקדים ולפנות מבעוד מועד.

 על ידי ממונה בטיחות ארצי. שפורסמו לפינוי חומריםהנחיות הבנושא פינוי חומרים מסוכנים ממעבדות, ראו 

 עבודת גמר .ד

עבודת גמר מסגרת הרפורמה "ישראל עולה כיתה", תהווה בעבור תלמידי כיתה י' בשנת תשע"ה הלומדים 

 .. עבודת הגמר תירשם בתעודת הבגרות של התלמידשעות 462ישי בהיקף של שלבחירה ת למקצוע ואפשר

הבגרות, נשאר עבור תלמידי כיתות י"א, י"ב בשנת בלימודים תשע"ה, אופן ההתייחסות לעבודת הגמר בתעודת 

 .כשהיה עד כה

 הנחיות כלליות להכנת עבודת גמר

במוסד ודי תלמיד/ה יחיד/ה, בהנחיה אקדמית עבודת הגמר בכימיה היא עבודה מחקרית בבחירה הנכתבת על י

 מחקרי. 

אפשר להם להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם של התלמידים בתחום הכימיה ול :ת עבודת הגמרה של כתיבמטרה

להכיר את דרכי עבודתם עבודת הגמר מאפשרת כן, כמו . כימיהה התנסות בתהליכי המחקר האופייניים למקצועל

ת על שימוש מושכל והעמקה בידע והבנה של וויות חשיבה ומיומנויות חקר המתבססשל כימאים, לרכוש מיומנ

 מושגי יסוד בכימיה.

קהל היעד: תלמידים בעלי יכולת למידה גבוהה היכולים להתמודד בעצמם עם חומר חדש ולהבין את הבעיה 

 במשמעות מקצועית רחבה. 

ובתנאי שישען על הנלמד  ,תחומים משיקיםמה או נושא העבודה יכול להיבחר מכל תחומי הכימימהות העבודה: 

מסתמכת על רקע מדעי חקרית ההינה עבודה מעבודה היחידות לימוד ואף ירחיב את היריעה.  6ברמה של 

מעבדתי –ניסוייב מרכי ןכופרסומים מדעיים בשפה זרה )אנגלית( וספרות מקצועית עדכנית בנושא רלוונטי הכולל 

ים בבית הספר ביחד עם הנלמדתכנים הכימיים לגלות בקיאות בנדרשים  יםידאשר בא לבחון השערות. התלמ

 , ונוסחאות של חומרים שבהם עוסקת העבודה.לעבודה נטייםווח תהליכים רלוסינ

איתור מנחה  :כשלבים מקדימים הם ניתן למנותי, ביננהליים חשוביםמ הכנת עבודת הגמר דורשת מספר שלבים

ולבסוף  דכון ההצעה בהתאם להנחיות הפיקוח על הוראת הכימיה,ע ודת הגמר,אקדמי, כתיבת הצעה להכנת עב

 .הגשת ההצעה

 . דת גמר, הנחיות לכתיבת עבודת גמרהערכת תלמידים, עבוכל המידע המפורט נמצא באתר מפמ"ר בלשונית 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/Betichut/betichutmaabadot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/YechidatHamaabada/BetichutBamabada/
mailto:chemistry@education.gov.il
mailto:chemistry@education.gov.il
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/YechidatHamaabada/BetichutBamabada/pinuy_homarim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/HaarachatTalmidim/AvodotGmar/
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 לקויות למידה והתאמות .ה

 (.מקצוע רב מללמוגדר כאינו ו)הינו מקצוע דל מלל כימיה 

 הבחינות. /תית הספר, ואחראיבב היועצתץ/יועהמורי כימיה מתבקשים להביא מידע בנושא זה לידיעת 

בקשים תהמורים מ .בנושא לקויות למידה והתאמות הנחיותבהרחבה פורסמו  בחוזר מפמ"ר כימיה לשנת תשע"ג

 לקרוא שנית את הדברים בחוזר מפמ"ר לשנת תשע"ג.

 ניתן לקרוא באתר מפמ"ר. בחינות מותאמותבנושא 

 תמיכה במורים .ו

ם או שלההמלאה מתפרסמת באתר המפמ"ר, המורים מוזמנים ליצור קשר עם המדריך במחוז  מת המדריכיםרשי

 עם מדריך ארצי, בכל שאלה שעולה., או במחוז כימית-עם מדריך האוריינות המדעית

משנת החל שנים ) 6 עד המלמדים כימיה, ומורים השתלבו בהוראת הכימיה בשנת תשע"שה מורים חדשים

 .מתאימהאישית , על מנת לקבל תמיכה ך המחוזי שלהםמדרימתבקשים ליצור קשר עם  ,(טתשס"

מדריך האוריינות ליצור קשר עם  חייבים, בכיתות י"א, י"ב יח"ל 1בכיתה י' ו/או  כימיהל מבוא יםלמדמורים שמ

 במחוז, או עם המדריך המחוזי, על מנת לקבל תמיכה מתאימה בהוראה. כימית-המדעית

יפנה למדריך  ,0וביצוע ניסויים ברמה  כולל מבנית מעבדת החקר במבניות ההשלמהתמיכה ב נייןהמעומורה 

 :(יםפרטי מותשל ש )לפי סדר א"ב הבחירה לפי הפירוט הבא במבניותאו למדריך שמתמחה  ימחוזה

 הדרכה על ידי הנושא

 , שושי ברדעעדנה פרידמן לימור רייזפוס,, אירה ריימןד"ר  אורגנית מתקדמת

 , עבדאללה חלאילהנאוה תמם, ד"ר מרדכי ליבנה )ממחברי המבנית(  2אנרגטיקה ודינמיקה 

יונת שמאי, בלה וקסלר, אסתי זמלר, איסרא חאג' יחיא, אורית מולוידזון, אורית וינשטוק,  ביוכימיה

רוסמן, גשושי רונית טאובנבלט, פאדיה ח'טיב, עדנה פרידמן,  מיאדה דבור, נאוה תמם,

 וינטר שלומית

 מירה תמיר, מיאדה דבור, לימור רייזפוס, ורדה כספי, ד"ר ד"ר ורד דנגור, גסאן חטיב,  כימיה פיזיקלית

 רות ולדמן, קלודיה סאדר, עדינה שינפלד,  ,נרימאן חכיםנאדיה גנאים,  משה יונתן,

 רים סאבא

 ובנבלטרונית טא, עדינה שינפלד, עדנה פרידמןעבדאללה חלאילה,  ,נאוה תמם סביבה

 מאי, שיונת  גסאן חטיב,בלה וקסלר, איסרא חאג' יחיא, אורית מולוידזון, אורית לוין,  פולימרים

עדנה פרידמן,  עדינה שינפלד,עבדאללה חלאילה, סוהאד אליאס, משה יונתן, , מיאדה דבור

 , שושי ברדערים סאבאפאדיה ח'טיב, קלודיה סאדר, 

 חמזה שיני תעשיית הברום

 מירה תמיר, מיאדה דבור, יונת שמאי, ד"ר ורד דנגור, ברכה מילשטיין, אורית לוין,  חקרהת דמעבמבנית 

ר, קלודיה סאדעדנה פרידמן, עדינה שינפלד, עבדאללה חלאילה, נאוה תמם, נאדיה גנאים, 

 שושי ברדע

 , נאוה תמם, עדינה שינפלד, שלומית וינטריונת שמאי 3רמה ב יםניסוי

לווידזון, ד"ר אירה ריימן, לימור רייזפוס, מירה תמיר, נרימאן חכים, קלודיה סאדר, אורית מו אוריינות

 רונית טאובנבלט, שושי ברדע

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/ShulchanHamafmar/CHozerMafmar/HozerTashag.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/ShulchanHamafmar/CHozerMafmar/HozerTashag.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/HaarachatTalmidim/BchinotMutamot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/Hadracha/Madrichim.htm
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 תשע"ההשתלמויות לשנת  .ז

מרכז הארצי בבמקומות שונים בארץ: השתלמויות שונות  נהתקיימת, כבכל שנה בשנים האחרונות, תשע"הבשנת 

 ובמחוזות. , במט"חבטכניון ,למורי הכימיה

א הן מיומנויות התקשוב ל, ה01 -מקצוע הכימיה צועד צעד גדול נוסף לקראת יישום מיומנויות המאה הבנוסף, 

מזמן פדגוגיה חדשנית בהוראת  01 -מיומנויות המאה ה יישום. באינטרנטוהשימוש בכלים מגוונים המצויים 

זו  נהתקיימת השנההכימיה והמחשה של הרמה המיקרוסקופית, כמו גם ניסויים שלא ניתן לבצע במעבדה וכיו"ב. 

-א םיהיו סינכרוניים, חלק בהשתלמויות אלו חלק מהמפגשים. השתלמויות מתוקשבות, החמישיתהשנה 

 פנים אל פנים )פא"פ(.ת ופגיש וחלקםסינכרוניים 

 באתר המפמ"ר. מורסיפומגוון ההשתלמויות 

 ולתלמידים מוריםפרסי הצטיינות ל .ח

מנהלי בתי ספר, עמיתים  ם המגישים עבודות גמר.מדי שנה מוענקים מספר פרסים למורים מצטיינים ולתלמידי

 למקצוע, מפקחים ומדריכים מוזמנים להציג מועמדים לפרסים. תקנון כל אחד מהפרסים נמצא באתר מפמ"ר

 ."אירועים, תחרויות ופרסים"בלשונית 

 פרסים למורים מצטיינים

 גופים שונים: שלושהפרסים המוענקים על ידי  ארבעהקיימים 

בכנס הארצי למורי הכימיה  . הפרס מוענקעל שם ד"ר ורה מנדלר ז"ל, מהפריפריה למורה מצטייןפרס  .1

המלצות למועמדים יש להעביר לפרופ' דני מנדלר, המכון לכימיה, האוניברסיטה העברית המתקיים בחנוכה. 

 .4.11.102עד לתאריך  Daniel.mandler@mail.huji.ac.il , דוא"ל:31324ירושלים 

. הפרס מוענק בכנס הארצי למורי הכימיה המתקיים בחנוכה. על שם נעמה גרינשפון ,למורה מצטייןפרס  .0

לחינוך למדע וטכנולוגיה, המלצות למועמדים יש להעביר לקרן הפרסים על שם נעמה גרינשפון, המחלקה 

 .4.11.111עד לתאריך  kerenng@technion.ac.il , דוא"ל:0022220קרית הטכניון, חיפה, 

הפרס יוענק בטקס קבלת הפרסים השנתי . מטעם החברה הישראלית לכימיה ,מצטיין למורה צעירפרס  .0

המלצות למועמדים יש להעביר בדוא"ל לגב' פאולה לאם חיים,  במסגרת כנס החברה הישראלית לכימיה.

 .4.111.5עד לתאריך   raelchemistry@gmail.comis  מנכ"לית החברה הישראלית לכימיה

הפרס יוענק בטקס קבלת הפרסים השנתי במסגרת . מטעם החברה הישראלית לכימיה ,למורה מצטייןפרס  .4

המלצות למועמדים יש להעביר בדוא"ל לגב' פאולה לאם חיים, מנכ"לית לית לכימיה. כנס החברה הישרא

 .4.111.5עד לתאריך  israelchemistry@gmail.com החברה הישראלית לכימיה

 לתלמידיםפרסים 

 נת:שני פרסים מוענקים לתלמידים על כתיבת עבודת גמר מצטיי .א

 .בכימיה מחקר , בכל תחוםמטעם החברה הישראלית לכימיה מצטיינת גמרפרס על עבודת  .1

 ו כימיה יישומית.על שם איטן פלד ז"ל, בנושא כימיה תעשייתית א פרס על עבודת גמר מצטיינת .0

 לדוא"ל:, 1.10.14עד לתאריך  ,מפמ"ר כימיהל עבודת הגמרהקובץ של בצרוף יש להגיש המלצות למועמדים 

chemistry@education.gov.il. .לא ניתן לשלוח עבודה מודפסת 

 טכניון.ב ,מגיעים לשלב האחרון בתחרות הכימיאדה רשאלתלמידים מהמגזר הערבי פרס עאסי, מוענק  .ב

 .בחנוכהדצמבר, חודש כנס הארצי למורי הכימיה, שיתקיים בב ויוענק יםפרסה

 

 

 

 

http://stwww.weizmann.ac.il/chemcenter/index.asp
http://stwww.weizmann.ac.il/chemcenter/index.asp
http://stwww.weizmann.ac.il/chemcenter/index.asp
http://edu.technion.ac.il/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/Hadracha/MerkazeyLemida/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/Chimya
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/Eruaim/veraMendler.htm
mailto:Daniel.mandler@mail.huji.ac.il
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/Eruaim/PrasNaama.htm
mailto:kerenng@technion.ac.il
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/Eruaim/Hahevra.htm
mailto:israelchemistry@gmail.com
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/Eruaim/Hahevra.htm
mailto:israelchemistry@gmail.com
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/Eruaim/PrasItan.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/Eruaim/PrasItan.htm
mailto:chemistry@education.gov.il
mailto:chemistry@education.gov.il
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 התשע" –מפגשים וקשר עם המפמ"ר  .ט

תאריכי המפגשים רחבי הארץ. כל ב ,ד"ר דורית טייטלבאום ,המפמ"ר יתקיימו מפגשים עם התשע"במהלך שנה"ל 

מועדי המפגשים  וההשתלמויות. תכנית המפגשים המחוזייםם המדריכים המחוזיים, בהתאם ליקבעו בתאום ע

 .באתר המפמ"ריפורסמו 

 למדריכים טופס רישום ליצירת קשר בין המורים

עלה באתר מפמ"ר כימיה. הטופס נועד לשפר את הקשר בין המדריכים לבין מורי  ליצירת קשר טופס רישום

מורים שיעדכנו פרטים יקבלו בדואר  הכימיה. כל אחד מהמורים מתבקש להיכנס לטופס הרישום ולעדכן פרטים.

 וסקת בנושא האנטרופיה.את החוברת התוספתית של הפרק "אנרגיה בקצב הכימיה", העלבית הספר, חוזר 

 ימים פתוחים במחלקות לכימיה באוניברסיטאות .י

ראשי המחלקות לכימיה, פרופסורים וחוקרים במוסדות אקדמיים שונים מביעים עניין רב בקירוב תלמידי תיכון 

ובתי ספר ללימודי כימיה, כחלק מהידוק הקשר בין האקדמיה למערכת החינוך. בהתאם לכך המחלקות מציעות 

וניינים, מגוון דרכים למימוש הקשר: מתן הרצאות על ידי חוקרים שיתקיימו באקדמיה או בבתי הספר, קיום למע

ימי עיון וסיורים באקדמיה, ואפשרות לביצוע עבודות גמר של תלמידים בתמיכה וליווי של חוקרים. יצירת הקשר 

 ב(:-בעניין זה )לפי סדר אהינה באחריות המורה ובית ספרו. להלן פרטי מוסדות שפנו אל הפיקוח 

  המחלקה לכימיה –אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע 

 לפרופ' גבריאל למקוף, ראש המחלקה לכימיה,  לפנות יש מועדים לפרטים ולתיאום

 lemcoff@bgu.ac.ilבדוא"ל  

  המחלקה לכימיה –אוניברסיטת בר אילן, רמת גן 

 לגב' אתי אפל, לפנות יש מועדים טים ולתיאוםלפר

 etty.appel@mail.biu.ac.il ל:בדוא" וא  6011023/12-20 : פוןטלב

  בית הספר לכימיה –אוניברסיטת תל אביב, תל אביב 

 ,לכימיה הספר בית למזכירות לפנות יש מועדים לפרטים ולתיאום

  chemist@post.tau.ac.ilל:  "בדוא או  6408751-03,  6409283-03טלפון: ב

  החוג לכימיה –האוניברסיטה העברית, ירושלים 

מרכז המעבדות למדעים ע"ש , רכזת תחום הכימיהלד"ר נועה סרי,  לפנות יש מועדים לפרטים ולתיאום

 noase@savion.huji.ac.ilדוא"ל או ב  5615002-20 פון, בטלבלמונטה

  הפקולטה לכימיה –הטכניון, חיפה 

 , אחראית על שיווק הפקולטה – הילה ראבי  לגב' לפנות יש מועדים לפרטים ולתיאום

 hilarabi@tx.technion.ac.il :או בדוא"ל 1030234-24פון טלב

 מכללת שנקר 

 ל  "בדואמזכירת המחלקה,  –בלה סנדרוביץ גב'  – המחלקה להנדסה כימית

chemoffice@shenkar.ac.il 14:22-21:22שעות בין ה ה'-'א םימיב 5112200-20טלפון או ב 

 ל "מזכירת המחלקה, בדוא – רונית אניגדרגב'  – המחלקה לפלסטיקה ופולימרים

plasteng@shenkar.ac.il 14:22-21:22שעות בין ה ה'-'א םימיב 5112112-20 טלפוןאו ב 

 

 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/ShulchanHamafmar/tfasim.htm
mailto:lemcoff@bgu.ac.il
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mailto:noase@savion.huji.ac.il
mailto:hilarabi@tx.technion.ac.il
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 המועדים חשובים לשנת הלימודים תשע" .יא

מידע נוסף ישלח בסמוך למועד רועים חשובים לכלל ציבור מורי הכימיה. ימו מספר איתקיי התשע"שנה"ל במהלך 

 :רועיםיהאירוע. להלן רשימת הא

  00.12.0214יום חמישי, כ"ט תשרי,  – יום המול .1

 אחה"צ(/בבוקר 5:20בשעה  פעילויותפתוח את הולהשלמה, אפשר ל, 10.23נגלית כותבים את התאריך )בא

 00.10.0214, ה, תשע"טבת 'א יום שלישי,חנוכה,  – הכנס הארצי למורי הכימיה .0

 ,התשע", כ"ט שבט -כ"ח שבט  רביעי, - ימים שלישי – כנס החברה הישראלית לכימיה .0

 13.0.0214 שלישי . מושב המורים יתקיים ביום11.0.0214 - 13.0.0214

 האולימפיאדה הארצית לכימיה – כימיאדה .4

 13.11.0214, תשע"ה, כ"ו חשון יום רביעי, – בבתי הספר –שלב א' 

 14.1.0216 ,תשע"ה, טבת "גכיום שלישי,  – בטכניון –שלב ב' 

 13.0.0216 – 11.0.0216, תשע"ה ,"ח אדרכ – "ז אדרכחמישי,  - ימים רביעי – בטכניון –שלב ג' 

 13.0.0216, ה, תשע"כ"ו אדר י,לישיום ש – "יש לנו כימיה"כנס  .6

   

 מורים יקרים, : לסיוםו

 ! יות בחזית המדע בכל הקשור לכימיה ולהוראת כימיהלה הקפידו

 
http://www.youtube.com/watch?v=JHy6bBKu0j4 
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