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 וע"התש שריתירושלים, 

 0215 ספטמבר

 

 

 למנהלי בתי הספר

 לרכזי הכימיה

 יהמיכולמורים ל

 בחטיבה העליונה

 

 שלום רב,

 

 ותשע"כימיה  חוזר מפמ"רהנדון: 

של הוראה מצוינת וקשר משמעותי שנה  ,המורים והמורות לכימיהלקראת שנת הלימודים תשע"ו ברצוני לאחל לכם 

 ברמה האישית והמקצועית. - פתחותצמיחה והתכי, ושנה של עם התלמידים והצוות החינו

ם ללמידה משמעותית. ירעוב -נה הראשונה ליישום של הרפורמה "ישראל עולה כיתה"יתה השיה השנת תשע"

 . מעבר לכל אשר בוצע בעבר ,חדשים ומעניינים ממדים להוסיף להוראת הכימיה פשרהיהרפורמה א

דה משמעותית, יצירתיות והגברת הסקרנות במידה רחבת היקף במגוון תחומים: מזמן לתלמידים למימקצוע הכימיה 

של  ההמובנית בתכנית הלימודים, ביכולת הבחיריצירתיות בכימית, -מדעיתהאוריינות בפדגוגיה, י, בהלימוד ןכותב

מבנית  .""מעבדת החקר - וכמובן בספינת הדגל של הכימיה ת גמרבכתיבת עבוד ,נושאים בתוך תכנית הלימודים

מאפשרת למורים ולחקור נושאים שמעניינים אותם, המבנית  בחברותאדים ומיתלמידים למעבדת החקר מזמנת ל

קידום של לגורמים לתרומה חשובה לחשיפה ו . כל אלו01 -פדגוגיה של המאה השלב , וכמובן ללהתחדשלחדש ו

 . הכימיה בתיכון ובכלל מקצוע

, שכן הוא מהווה בסיס משמעותי לתחומים רבים ומאפשר לתלמידים י מאדברמה הלאומית, לכימיה מקום משמעות

הרפואה על כל ענפיה, ודוגמאות ישנן לרוב:  להתקדם ולהתפתח בהמשך דרכם בכל נושא אותו ירצו ללמוד בעתיד.

מוח , הביוטכנולוגיה, מדעי הטק, תעשיית התרופות, תחום הביולוגיה המולקולרית-התעשייה הכימית, תעשיית ההי

עליכם המורים  קשורים בקשר הדוק וישיר לכימיה, ותורמים לכלכלת המדינה, לפיתוחה ולמעמדה בעולם. םלוכ ועוד.

 מוטלת המשימה החשובה של הגברת המוטיבציה של תלמידים ללמוד את המקצוע.

בחינה העיונית בשנת תשע"ו תהיה אפשרות, למורים המעוניינים בכך, להגיש את תלמידיהם הלומדים בכיתה י"א ל

, שתתקיים השנה לראשונה. מנהלים ומורים המעוניינים להתייעץ בנושא בחינת הבגרות מוזמנים ליצור 02%-של ה

 קשר עם המדריכים ועם הפיקוח.

 :ן )בימי שני(טלפובאו  ov.ilchemistry@education.g: דוא"לבמוזמנים לפנות למפמ"ר,  המורים והמנהלים

20-5326306. 

 .ותשע" מצ"ב חוזר המפמ"ר לשנת

 

 
 

 ! הכוובר פורייהשנה 

 ד"ר דורית טייטלבאום

 מפמ"ר כימיה

mailto:chemistry@education.gov.il
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/chimya/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/chimya/
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 העתקים:   

  מנהלת אגף א' לפיתוח פדגוגיו ,יו"ר המזכירות הפדגוגיתמ"מ  -גב' דליה פניג 

  יתהמזכירות הפדגוגמנהלת אגף מדעים,  -ד"ר חנה פרל 

 'על יסודיחינוך א' אגף מנהלת  - י באריסד גב 

 "בחינות בכיר מנהל אגף - משה דקלור ד 

  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'אללה חמר עבד 

  הדרוזיבמגזר ממונה חינוך  - פארס מוהנאמר 

  ממונה חינוך במגזר הבדואי -ד"ר מוחמד אלהיב 

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

 מר אכרם אברהים מפקח הוראת מדע וטכנולוגיה, אגף חינוך במגזר הדרוזי והצ'רקסי 

  המחוזיים בכימיהוהארציים המדריכים 

  סאלדהנרייטה מכון 
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 ותשע"כימיה  חוזר מפמ"ר

 תוכן העניינים

 תכנית הלימודים .א

 אוריינות כימית .1

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

I. מבוא לכימיה 

II.  02-62 –תכנית הלימודים המותאמת 

 :לרפורמה מושקדתכניות הלימודים  .6

I.  (60121)שאלון  יח"ל 1בהיקף תכנית הלימודים 

II.  (60626שאלון ) יח"ל 6בהיקף תכנית הלימודים 

III.  60020, 60026שאלונים: )יח"ל,  5-יח"ל ל 6-, השלמה מיח"ל 0בהיקף תכנית הלימודים ,

60021) 

 רמות הבנה בהוראת הפרק קישור ומבנה בכל תכניות הלימודים .3

 וע"תש –מבנית מעבדת החקר  .5

 בטיחות במעבדה .ב

 עבודת גמר .ג

 לקויות למידה והתאמות .ד

 תמיכה במורים .ה

 קרוב לבית קהילות מורים .ו

 ותשע" השתלמויות לשנת .ז

 חונכות וירטואלית .ח

 פרסי הצטיינות למורים ולתלמידים .ט

 ותשע" –מפגשים עם המפמ"ר  .י

 ימים פתוחים במחלקות לכימיה באוניברסיטאות .יא

 כימיאדה, כנסים ותחרויות – ותשע"מועדים חשובים לשנת הלימודים  .יב
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 כנית הלימודיםת .א

 מורכבת ממספר תכניות, כל אחת מיועדת לקהל יעד שונה.  ולשנת תשע"תכנית הלימודים 

שם תכנית 
 הלימודים

 שכבת הגיל  קהל היעד
  ובשנת תשע"

 לה מיועדת התכנית

מספר 
 שעות לימוד

 דרכי הערכה

 מבוא לכימיה
 )ברפורמה(

מקצוע לללא קשר  םתלמידיכלל ה
תנאי אחד מ) .להרחיב ושיבחר

 .תעודת בגרות(זכאות לסף לה

שלא לבחור מבוא למדעים  מומלץ
אותו לומד המדעי באותו התחום 

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

הספר, באישור המפקח הכולל 
 באישור הוועדה המלווה. -ובהמשך 

 כיתה י'

 

  ש"ש 6
 לפחות

 :יתהערכה פנימ

 מחוון  מסורתי +מבחן 
 או 

 מחוון +הערכה חלופית 

 או 

 שילוב של שניהם

 יחידת לימוד 1

 )במתכונת הקודמת(

מתמחים בכימיה  שאינםתלמידים 
 .כימיהיח"ל  1 -וחייבים ב

 ש"ש 6  כיתות י"ב
 לפחות

 חיצונית:הערכה 

 + מחוון מבחן מפמ"ר

 ת לימודויחיד 5
תכנית הלימודים 

 )מותאמת תשע"ה
02-62) 

 )ברפורמה(

 , י"אי' ותכית .תלמידים המתמחים בכימיה

 

 ש"ש 15
 לפחות

 חיצונית הערכה 02%

 בית ספריתהערכה  62%

לאילו שבוחרים להבחן כבר 
 השנה בשאלון חיצוני

 יתפרסם בהמשך – מספר שאלון

 ת לימודויחיד 5
תכנית הלימודים 

 תשע"ד 
 )מסמך הלימה(

 )במתכונת הקודמת(

 .חים בכימיהתלמידים המתמ

 

 ש"ש 15 כיתות י"ב
 לפחות

 חיצונית בשאלונים: הערכה 

 ,260626יח"ל  6
יח"ל  5-שלמה ליח"ל ה 0

260021  /260020  /260026 

 

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

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

 ובדרישות מהתלמיד.השונים  נספחיםבאשר חלו  לשינוייםיש לשים לב 

 אוריינות כימית .1

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

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

ולעבוד עליהן  ,םלעולמם של התלמידי 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

בהטמעת הפדגוגיה הדיגיטלית למורים  וסייעהאוריינות י ותמדריכניתן למצוא באתר מפמ"ר.  פעילויות מתוקשבות

 שנת הלימודים.כל ת, לאורך בכיתו

 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/ThochniyotLimudimChadasha/vaada2011/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/ThochniyotLimudimChadasha/Meyda3Yachal.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/Mivnyot/OryanutChimit/MesimotOryaniyot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/Hadracha/
http://online.lms.education.gov.il/course/view.php?id=109
http://online.lms.education.gov.il/course/view.php?id=109
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 עוברים ללמידה משמעותית –תכניות הלימודים במסגרת הרפורמה "ישראל עולה כיתה"  .2

I. "תכנית הלימודים במקצוע "מבוא לכימיה 

כיתות י' בלבד, ב ולומדים בשנת תשע"ה, להרחיב ולמקצוע שיבחרכלל התלמידים ללא קשר קהל היעד: 
 המבואות המדעיים המחייבים את כלל התלמידיםכאחד וחייבים ללמוד את המקצוע 

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

 ים: מורכבת משני חלק "מבוא לכימיה"תכנית הלימודים 

 ישור, מבנה וק, מבנה האטום ומערכה מחזוריתמושגי יסוד – םלושה נושאישכולל  חלק זה .ללמד חובה –חלק א' 

 חלק א' ואנרגטיקה וקינטיקה. –

  מתוך השלושה הבאים: לפחותבחלק זה על המורה לבחור ללמד פרק אחד . בחירה –חלק ב' 

 .( חומצות ובסיסים6) ;חומרי טעם וריח – כימיה אורגנית( 0) ;חלק ב' – מבנה וקישור( 1)

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

 לאפשר גמישות והתאמה של התכנים לאוכלוסיית התלמידים ולשיקול הדעת של המורה.המטרה: 

לאורך שנת  ת ומחווניםאו מספר בחינו פנימית. המורה מחבר בחינה ומחווןהערכה בתכנית זו, הינה ההערכה 

 המלווה במחוון מתאים. ,הערכה חלופית מוגדרת היטב מבצע עם תלמידיואו הלימודים 

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

 :בת המייללכתוהמפמ"ר, לאישור יש לשלוח מותאמים לצרכי בית הספר הללמד נושאי בחירה נוספים בקשות 

chemistry@education.gov.il , 1512.13.עד לתאריך. 

II. (יח"ל 5) 07-37 –המותאמת  תכנית הלימודים 

 בלבדא "וי בכיתות י'  וומדים בשנת תשע"לו המתמחים בכימיהקהל היעד: תלמידים 

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

 .%62 -ו %02מורכבת משני חלקים:  יח"ל 5הלימודים בהיקף תכנית 

והערכה בית  02% -ב הערכה חיצונית דרכי ההערכה:בהוא  ן שני החלקים, מלבד התכנים,ההבדל בימ חלק

 .62% -ב ספרית

כתב שאלון בשני חלקים: היה בת זה חלקחיצונית. הבחינה על ת בגרות וערכו בבחיני 02% -חלק של התכנים בה

על הבוחן החיצוני להיכלל במאגר חובה  ידי בוחן חיצוני.על על מעבדת החקר בעל פה ובחינה במחברת בחינה, 

 כיר בחינות.המומחים של אגף ב

. ממחקרים רבים בארץ ובעולם "עקרונות מנחים לפיתוח בחינות בגרות בכתב"המסמך מבנה הבחינה מבוסס על 

ומסטנדרטים בינלאומיים עולה כי האיזון הנכון בין הערכת ידע והבנה בסיסית לבין הערכת תהליכי חשיבה הוא 

רמת רטים הדורשים כישורי חשיבה מסדר גבוה. כשני שלישים פריטים הדורשים ידע והבנה בסיסית וכשליש פ

כילו יהשאלות  ,בעברכמו  .260626באופן מהותי בהשוואה לבחינה בשאלון  שתנהתלא השאלות של המורכבות 

 חשיבה מסדר גבוה. שאלות של  גם

 : 260626, בדומה לשאלון פרקיםתורכב משני ( 02%מתוך  55%בהערכה חיצונית )בכתב  הבחינה

 העוסקת  0ושאלה  בררתייםרב ובה סעיפים  1. שאלה ובו שתי שאלות עליהן חובה להשיב ק ראשוןפר

  במאמר מדעי קצר )אנסין( מלווה בשאלות.

 שאלותשלוש ולענות על לבחור התלמידים יתבקשו בו תינתן לתלמידים אפשרות בחירה.  שניק פר 

 . ירה הייתה שונההבחאפשרות שם  260626בשונה משאלון זאת  .פתוחות מתוך חמש

 

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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 :(55%) לגבי מבנה השאלון להלן פירוט

 שתי שאלות חובה שון:אר פרק

 .סעיפיםלענות על כל החובה  יים בכל נושאי הלימוד.בררתרב שמונה סעיפים  :1שאלה 

 .נקודות 02שאלה זו מקנה 

 .סעיפיםלענות על כל החובה . )אנסין( שאלת מאמר על קטע לא מוכר :2שאלה 

לשונית, ומיומנויות /קת באוריינות כימית. שאלה זו הינה ברוח האופק הפדגוגי לקידום אוריינות מדעיתהשאלה עוס

 חשיבה ברמה גבוהה. 

 .נקודות 02שאלה זו מקנה 

 חמש שאלות פתוחות שני: פרק

 .55% -מה נושאי הלימודבכל העוסקות שאלות פתוחות  חמש :0 – 3שאלות 

 .חמשפתוחות מתוך  שאלות שלשעל  יבחר וישיבהתלמיד 

 נקודות. 02 מקנה כל שאלה

 , לעיונכם.פורסמה באתר מפמ"ר - %07 -מתוך ה %55 -דוגמא לבחינה בכתב בהערכה חיצונית 

 .א"ירק תלמידי כיתה  בשאלון זהבחן ילה בשנת תשע"ו יוכלו

 במהלך שנה זו.לבחינה בכתב יפורסם על ידי אגף הבחינות סמל השאלון 

, תתקיים בסוף כיתה י"בזה  חלק עלבעל פה הבחינה  .15%יהיה  02% -החקר בתוך ההחלק היחסי של מעבדת 

מות גבוהות תוך הפגנת ידע מדעי נרחב. מומלץ כי כל אחד זאת במטרה לחשוף את התלמידים לחקר בר

 מבניות הבחירה.ממהניסויים יעסוק בנושא שונה מתכנית הלימודים בכימיה, כולל 

 מספר אפשרויות לבחירה, לדוגמא:  ת למוריםוניתנ 62% -ההוראת במסגרת 

  ;62% -נדרשים במסגרת הה אחריםבנוסף לפרקים ה ,של מעבדת החקר הבסיסי החלק הראשוןאת  למד( ל1)

 יםללמד שתילהרחיב את החלק העיוני, ו יש ,במקרה זה של מעבדת החקר. הבסיסי החלק הראשון את למדלא ל (0)

)פולימרים, כימיה פיזיקלית, ביוכימיה, כימיה אורגנית, כימיה  בחירהמתוך שש מבניות העיוניות הבחירה הבניות ממ

 .וסביבה ותעשיית הברום(

 

ניתן לבחון באופן מסורתי, אם  ההקרוב הבהערכה בית ספרית. בשנ כויוער 62% -נלמדים במסגרת התכנים הה

  להעריך בדרכי הערכה חלופיות.להתחיל כי מומלץ מאד 

של מעבדת החקר, משלב הלכה למעשה הערכה חלופית,  הבסיסי החלק הראשוןיש לשים לב כי מורה המלמד את 

 .כימיהמעבדת החקר הקיימים בהמעודכנים במחוונים באמצעות שימוש 

 יהיההחלק היחסי של מעבדת החקר מומלץ כי  62% -למורים הבוחרים ללמד את מעבדת החקר במסגרת ה

12%. 

דוגמאות הערכה  ירוכזו המורה. בתיק 62% -לחלק של ה ,תלמידלכל  תיקכן וכין תיק מורה לה מתבקשכל מורה 

 דתלמיכל של תיק ב ., בצירוף ההנחיות והמחוון62% -את תלמידיו על התכנים של ההמורה העריך  ןבהמגוונות 

 מבחנים.בצירוף ההנחיות והמחוון, וכן ההתלמיד ירוכזו העבודות שהגיש 

כיתה סוף ) בהתאם למועד ההגשה לבחינה החיצוניתאפשריים  הצעות לרצפי הוראהבאתר מפמ"ר כימיה פורסמו 

 .(ב"יכיתה א או סוף "י

 פרטורה בסקלת קלוויןטמ

, וכחלק מהפרק אנרגיה כימית, ושיטות לחישוב השינוי באנרגיה, מתבקשים המורים 02% -במסגרת הוראת ה

 ללמד גם את הנושא של טמפרטורה בסקלת קלווין, ולתרגל מעברים בין סקלת צלזיוס וסקלת קלווין.

 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/HaarachatTalmidim/BchinotBagrutRagil/shelonim2016.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/ThochniyotLimudimChadasha/rezef2015.htm
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 רפורמה "ישראל עולה כיתה"ל ושקדמתכניות הלימודים  .3

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

 בכיתות י"ב בלבד ובשנת תשע" הלומדים ,קהל היעד: תלמידים שאינם מתמחים בכימיה

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

 בשנת תשע"ו יוכלו להבחן בו תלמידי י"ב בלבד. .תשע"ו בפעם האחרונה בשנתתקיים י 730171שאלון 

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

 ,יח"ל לתלמידי כיתות י"ב בלבד 1טופס הרשמה להוראה של ב רשםמורים המלמדים תכנית לימודים זו חייבים להי

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

 מתן תמיכה למוריםולצורך  יח"ל בבתי הספר 1הוראת על  קבלת תמונת מצבצורך נועד לבאתר מפמ"ר הרישום 

מדריכה לבשאלות ניתן לפנות  .באתר מפמ"רנהלים הקשורים ברישום זה, נמצאים  .האוריינות על ידי מדריכות

 ,ormulvi@gmail.com ,אורית מולווידזון

 ותשע"מועד קיץ , 730171שאלון מפמ"ר  –יח"ל  1בחינת הבגרות בהיקף 

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

 בדומה לשאלונים אחרים.  ,בחינות בכיראגף  באתרבית הספר ההרשמה לבחינה תעשה על ידי 

 מבנה הבחינה

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

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

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

 בכיתות י"ב בלבד ובשנת תשע" מדיםלוו המתמחים בכימיה,קהל היעד: תלמידים 

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

 יוכלו להבחן בו תלמידי י"ב בלבד.  תשע"ו. תיתקיים בשנ 730373שאלון 

  פורסמה כחלק ממסמך ההלימה שפורסם בשנת תשע"ד. יח"ל 6תכנית הלימודים בהיקף 

 דף נוסחאות

 המפמ"ר.רסם באתר ופמ דף הנוסחאותדף נוסחאות. יקבלו  260626הנבחנים בשאלון  כל התלמידים

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

 (730271, 730272 ,730273 :ניםשאלו)

 בכיתות י"ב בלבד ובשנת תשע" לומדיםו המתמחים בכימיה,קהל היעד: תלמידים 

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

 תלמידי י"ב בלבד. הםיוכלו להבחן ב .תשע"ות יתקיימו רק בשנ 730273, 730272, 730271שאלונים 

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

 והתאמה. המורים מתבקשים ללמד על פי התכנית המעודכנת.

 730272שאלון 

 .ביטול שאלת מיומנויות המעבדה

 .730272בשאלון  (10שאלת מיומנויות מעבדה )שאלה מספר בבחינת הבגרות  הבוטלתשע"ה,  - תשנהחל מ

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/HaarachatTalmidim/BchinotBagrutRagil/YehidaAhat.htm
mailto:ormulvi@gmail.com
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/HaarachatTalmidim/BchinotBagrutRagil/Sheelonim.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
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 דף נוסחאות

. 260626בו משולבות כל הנוסחאות של שאלון  דף נוסחאותהנבחנים בשאלוני ההשלמה יקבלו גם  ידיםכל התלמ

 רסם באתר המפמ"ר.ופמ דף הנוסחאות

 של חומריםמונחון לנוסחאות  –חים להוראה נספ

מסמך זה  דכונים. מעתה יכונה, עבר שינויים וענספחים להוראהומהווה חלק מה המסמך המוכר בשם מונחון

 .מקוצר של חומצות שומןהרישום לשינוי באופן כתיבת הבמיוחד ". יש לשים לב של חומרים"מונחון לנוסחאות 

 בכל תכניות הלימודים רמות הבנה בהוראת הפרק קישור ומבנה .4

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

 כחוט השני את תכנית הלימודים כולה. מלווים

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

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

( בעזרת 0דריכים בהשתלמויות והמפגשים; )( בעזרת המ1המורים חייבים להתעדכן בנושא זה במספר דרכים: )

אור נמצא באתר המפמ"ר ומכיל דוגמאות לניסוחים של תיה ברמות הבנה שונות תיאור חומרים – 6נספח 

ניתוח  על לעשור.אותו אנו מבצעים בכל שנה מ תוהבגר תנניתוח בחי ( בעזרת6מיקרוסקופי של מספר חומרים; )

 .מרכז הארצי למורי הכימיהאתר הבאתר המפמ"ר וב המפורסםהבחינות 

התלמידים לא יידרשו להשיב בבחינת הבגרות על ועד להודעה חדשה,  ,תשע"ה משנתהחל  –רמת התהליך 

  .שאלות ברמת התהליך

 ותשע" – חקרהת מעבדמבנית  .5

דמת הפנמת עמיקה המקיפה תכנים חשובים ומקשמעותית 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 בקבוצותונותנשל התלמידים ואף לחייהם 

(hands on) , ,ניסוח תכנים  ,תית, מתן פתרון לבעיות, כתיבת דו"חחשיבה יצירשיח תוך התייחסות לדעות שונות

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

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

 .בעבורם תמסקרנת ויותר חווייתי

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

ביחס לתכנית  במספר הניסויים המינימליוצמצום  חל שינוי – (02-62) נית הלימודים המותאמת לשנת תשע"הבתכ

מבנית מעבדת החקר, דרישות "מפמ"ר בהאתר המידע מופיע ב. הלימודים לשנת תשע"ד )מסמך ההלימה(

לעומת ההלימה(, ולפעול על  02-62לב לשינויים ולהבדלים בין תכניות הלימודים השונות )יש לשים  ."והנחיות

 .פיהם

בחישוב של ציון התלמיד  ניסויבמשקל היחסי של כל בשינוי  מלווה גם יםהנדרש ניסויים במספר הם והצמצוהשינוי 

  ר.באתר מפמ" נמצאפירוט ה. חקרהת מעבדב

 . אתר מפמ"רב יםנמצא ברמות חקר שונות של ניסוייםהמעודכנים המחוונים 

 .להשתמש במחוונים המעודכנים בלבד יש להקפיד

 מוטלת על המורים! בשינויים התעדכנות העל האחריות לב, שימו 

 כאשר ,לסמן בחוברת את השינויים 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

 ".מבנית מעבדת החקרנית "לשודפים שונים בונמצאים ב

 

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
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
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/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/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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 מועד ביצוע ניסויי החקר בתכנית הלימודים לשנת תשע"ד )מסמך הלימה(

)לכל הפחות  ה י"א,תספר המעבדות הנדרש בכימורה שלא הספיק במהלך שנת הלימודים תשע"ה, לבצע את מ

 יוכל בשנת תשע"ו להגיש את תלמידי כיתה י"ב לחצי יחידה בלבד במבנית מעבדת החקר. (שלוש מעבדות חקר

 (07-37מועד ביצוע ניסויי החקר בתכנית הלימודים המותאמת )

כדי לפנות זמן , סוף כיתה י"אעד  ותבצעי, 62% -כל הניסויים הנדרשים לצורך ההיבחנות הפנימיתמומלץ כי 

 מומלץ להתחיל את ביצוע ניסויי החקר כבר בכיתה י'.לכן,  .לביצוע ניסויי חקר מתקדמים יותר

ויסתמכו על תכנים  , יבוצעו בעיקר בכיתה י"ב02% - הניסויים הנדרשים לצורך ההיבחנות החיצוניתמומלץ כי 

 0ברמה  יםניסוי וין בכך, יכול להתחיל לבצע עם תלמידי. מורה המעונימתקדמים בכימיה כולל מבניות הבחירה

 .תוך התבססות על התכנים העיוניים הנלמדים בכיתה, כבר בכיתה י"א

 3ניסויים ברמה 

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

למידה האת חוויית  תלמידיםאצל מעצים  6ע ניסוי ברמה ביצו במבנית מעבדת החקר. 6ברמה  םייניסו

לתלמידים הן , את הסקרנות הטבעית, את הידע, את דרכי החשיבה ועוד. בהתאם לכך, הוא תורם משמעותיתה

 לקידום מקצוע הכימיה בבית הספר. והןבאופן אישי 

 עודכנו בשנת תשע"ד. 3ההנחיות לביצוע ניסוי ברמה 

באתר  תמיכההפורום ימשיך להתקיים ועל מנת לפתח קהילת מורים לומדת,  ,מהלך זהבמורים ב על מנת לתמוך

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

 למורים החדשים. בכך לסייע ובפורום, מניסיונם לתרום  , מוזמנים6מנוסים בביצוע ניסויים ברמה 

 .ובשנת תשע"גם מלא,  2ניסויים ברמה  שלושהיחליף  3ברמה אחד ניסוי  ,שינויכחלק מעידוד המורים להצטרף ל

, razshamai@gmail.comיונת שמאי, המדריכה הארצית תינתן על ידי התמיכה במורים לכל אורך התהליך 

 .מדריכות נוספותבשיתוף עם  ,מהלך זהתוביל אשר מדריכת מחוז מרכז, ו

 :חייבים 6המורים המעוניינים לבצע ניסויים ברמה 

 .6ליחידת המעבדה, את הכוונה לבצע ניסוי ברמה  בטופס ההרשמה האינטרנטילציין  .1

  הפרטים הבאים:בו ו ,razshamai@gmail.com ,יונת שמאי הארצית למדריכה לשלוח מייל .0

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

ראשי של כל אחת מהקבוצות בכיתה ואת  הראשונהאת שאלת החקר  6ניסוי ברמה  –פורום מורים בלשלוח  .6

 חובהביצוע הניסויים בפועל. בשלב מאוחר יותר,  לפניהרקע המדעי, לאישורה של יונת שמאי פרקים של 

  של כל אחת מהקבוצות. השנייהלשלוח את שאלת החקר 

 ן לאשר לתלמידים ביצוע ניסויים ללא אישור של יונת.אי

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

 .3מורה שלא יבצע רישום כנדרש ולא ישתתף בפורום התמיכה לא יוכל להגיש את תלמידיו לניסוי ברמה 

 :3אופן הבחינה על ניסוי ברמה 

 .6 שתי אפשרות לבחינה על ניסוי ברמהקיימות החל משנת תשע"ו 

 .במבנית זו , כמקובל בעברבחינה יחידנית: כל תלמיד נבחן באופן אישי ע"י בוחן חיצוני .1

ע"י בוחן חיצוני.  ביחד כקבוצהנבחנת  6ברמה בחינה קבוצתית: כל קבוצה שביצעה ניסוי חקר  .0

 .באתר מפמ"רמופיעות , 6ברמה ההנחיות לביצוע בחינה קבוצתית 

המורה  רצוי כי כל תלמידי הכיתה יבחנו באופן זהה )יחידני או קבוצתי(. יחד עם זאת, במקרים מסוימים רשאי

נה מכלל הכיתה. הבוחן נדרש להתאים עצמו להחלטת המורה להחליט כי תלמידים מסוימים יבחנו אופן שו

 המלמד.

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/YechidatHamaabada/Ramot/B.htm
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 במבנית מעבדת החקר הלבחינ רישום מורים באתר המפמ"ר

 ! כיתהמלמד את הה המורהבלעדית של באחריות  םהיננקלט הרישום ן הרישום עצמו והבדיקה כי אכ

אתר המפמ"ר ללהיכנס  מתבקש האו חצי יחידשלמה יחידה בכיתה י"ב בשנת תשע"ו כל מורה המלמד  .1

ניתן  נהלים מפורטים לגבי הרישום. הרשמה להוראה ולבחינה במבנית מעבדת החקרטופס בולמלא פרטים 

 .zohar747@netvision.net.il : נאוה תמםלפנות למדריכה הארצית למצוא באתר מפמ"ר. בשאלות ניתן

 "חצי יחידה"מבנה הבחינה ב

  .תשע"ה תבשנ ממשיך להתקיים כפי שהיה מבנה הבחינה בחצי יחידהבחינה זו תתקיים בשנת תשע"ו. 

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

  לבוחן.התלקיט  תצגה, תוך שנעשה ביחידה שלימה

 מעבדת החקר מבניתהנחיות למורים שתלמידיהם נבחנים ב

 02-62או במסגרת תכנית  חצי יחידה ,יחידה שלמהאת מבנית מעבדת החקר בין אם זו  יםהמלמד יםמורהכל 

כל המורים הבוחנים בבחינה חיצונית  .הם, באותו היקף יחידות בו נבחנים תלמידיבבית ספר אחר לבחון ויידרש

ל אחד מהמורים הבוחנים חייב להיות רשום בעל פה במעבדת החקר מקבלים תשלום עבור הבחינה. לשם כך, כ

 . ללא רישום, לא יקבל שכר.מאגר המומחים של משרד החינוךב

בחודש ספטמבר, עם תחילת שנת הלימודים. בהגשת יש להגיש הצטרפות למאגר המומחים ל הבקש

 ובה להקפיד להירשם למאגר הבוחנים )ולא למאגר המעריכים(.הבקשה להצטרפות למאגר המומחים ח

 : נאוה תמםת. בשאלות ניתן לפנות למדריכה הארציבאתר מפמ"רנהלים מפורטים לגבי הרישום ניתן למצוא 

zohar747@netvision.net.il. 

. הודעה על מועד הריענון בנושא הבחינה במבנית מעבדת החקר וירטואלימפגש ריענון ם יתקיי בשנת תשע"ו

חדשים, מתבקשים ומורים  , תשע"הבריענון בשנים תשע"ג, תשע"ד שלא השתתפוים מור תשלח בהמשך השנה.

  ריענון.השתתף במדריך המחוזי וליידע את ל

 .נטרנט()בתחתית דף האי באתר המפמ"רנמצאת  מצגת של הריענון שנערך בשנים קודמות

, המפגש יתמקד בבחינה 6מפגש ריענון וירטואלי יתקיים עבור המורים המבצעים עם תלמידיהם ניסויי חקר ברמה 

 הקבוצתית.

 .באתר מפמ"ר מופיעות הבחינה הקבוצתיתהנחיות בנושא 

 מבנית מעבדת החקרעל הוראת של הפיקוח פדגוגית בקרה 

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

 ה, לא יקבל אישור ללמד יחידכןולא עשה  ה"תשעבשנת פדגוגית  לבקרהתבקש לשלוח דו"ח שנתי מורה שה .0

הודעה בנושא  .א"תשע מפמ"ר זאת בכפוף לפרסום בחוזר ."ותשעבשנת  מבנית מעבדת החקרב שלמה

 תשלח למנהל בית הספר.

ת מעבדמבנית להיות בקשר עם המדריך המחוזי, יקבל אישור להוראת על ידי הפיקוח מורה שהתבקש  .6

 .המחוזי המדריךשל , לפי חוות דעת חקרה

תתקיים בקרת מדריכים על עבודת המורים המלמדים בכיתה י"א  0213 יוני-מאי יםבמהלך חודשכבכל שנה,  .3

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

 החקר, על מנת לשפר את התמיכה במורים.

עו בחלק בסוף שנת תשע"ו תערך בקרה בכיתות י"א, בה יתבקשו המורים להציג את מעבדות החקר שביצ .5

 , כולל ההערכה.62%-של ה

. בשנה זו יציגו התלמידים 02-62נת תשע"ז ייבחנו התלמידים במבנית מעבדת החקר בהתאם לרפורמה בש .3

דו"חות  –, מופרדים על ידי חוצץ הערכת המורהמלווים בדו"חות ה כללבוחן החיצוני פורטפוליו בו יהיו 

מורים והתלמידים להיערך לכך מבעוד מועד, . על ה62%-ודו"חות מהחלק של ה 02%-מהחלק של ה

 .ו/או י"א ולהתחיל לבנות את הפורטפוליו החל מכיתה י'

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/ShulchanHamafmar/tfasim.htm
mailto:zohar747@netvision.net.il
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/YechidatHamaabada/hozer+08.htm
https://mrvd.kishurim.k12.il/my.policy
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/HaarachatTalmidim/maarichim.htm
mailto:zohar747@netvision.net.il
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/HarachatHatalmid/AlPe.htm
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תהייה בהתאם להנחיות ( 02% -מתוך ה 15%)על מבנית מעבדת החקר  הפל חלוקת הציונים בבחינה בע .0

 ציון שנתי של המורה המלמד. 62%ציון המורה הבוחן,  02%לכל הבחינות החיצוניות: 

 חקרהת מעבדבמבנית  בחינהלמפמ"ר על ה פדגוגי ווחיד

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

  .המורה שתלמידיו נבחנים

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

 בטיחות במעבדה .ב

בנושא הבטחת הבטיחות במעבדות  )ב(0תשע"ה לחוזר מנכ"ל ההנחיות חובה לוודא כי הניסויים יבוצעו על פי 

דים, את את התלמי ןד בדרישות הבטיחות המחייבות ולא יסכות יעמוהמעבדביצוע להבטיח כי במטרה  בתי הספר

וכן להקפיד על  ,דות ולהצטיידותןבתי הספר צריכים להיערך לבדיקת תקינות המעב .ההמורים ואת עובדי המעבד

 נא עקבו אחר העדכונים המגיעים אליכם. בחוזר זה. כל הוראות הבטיחות במעבדה כפי שפורסמו

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

 ן הרשימה ילווה בפרסום מתאים. עדכו .רשימה זו תתעדכן מעת לעתחומרים, ואינה שלמה. 

וכן  "בטיחות במעבדות" – באתר של אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתיתנמצאת  ת החומריםורשימ

 .באתר מפמ"ר כימיה

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

istry@education.gov.ilchem 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 .ג

 הנחיות כלליות להכנת עבודת גמר

וסד במועבודת הגמר בכימיה היא עבודה מחקרית בבחירה הנכתבת על ידי תלמיד/ה יחיד/ה, בהנחיה אקדמית 

  מנחה העבודה חייב להיות בעל תואר שני לפחות. 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 וש מיומנויות חשיבה ומיומנויות חקר המתבססשל כימאים, לרכו

 מושגי יסוד בכימיה.

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

 במשמעות מקצועית רחבה. 

. הערכת תלמידים, עבודת גמר, הנחיות לכתיבת עבודת גמרכל המידע המפורט נמצא באתר מפמ"ר בלשונית 

 .dinashe@gmail.comaעדינה שינפלד : בשאלות ניתן לפנות למדריכה הארצית

 לקויות למידה והתאמות .ד

 (.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.

 עדינה שינפלד :בשאלות ניתן לפנות למדריכה הארצית ניתן לקרוא באתר מפמ"ר. בחינות מותאמותבנושא 

adinashe@gmail.com. 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/YechidatHamaabada/Habakara.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/5/5-1/HoraotKeva/K-2015-7-2-5-1-57.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/Betichut/betichutmaabadot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/YechidatHamaabada/BetichutBamabada/
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/
mailto:.adinashe@gmail.com
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/
mailto:adinashe@gmail.com
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 תמיכה במורים .ה

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

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

משנת החל שנים ) 5 עד המלמדים כימיה, ומורים השתלבו בהוראת הכימיה בשנת תשע"שה ורים חדשיםמ

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

האוריינות מדריך 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  ,6וביצוע ניסויים ברמה  כולל מבנית מעבדת החקר במבניות ההשלמהתמיכה ב המעונייןמורה 

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

 הדרכה על ידי הנושא

 , שושי ברדעעדנה פרידמןבעז הדס, , אירה ריימןד"ר  אורגנית מתקדמת

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

  נת שמאי,יובלה וקסלר, איסרא חאג' יחיא, ד"ר  ,אורית מולוידזוןאורית וינשטוק,  ביוכימיה

רוסמן, גשושי רונית טאובנבלט, פאדיה ח'טיב, ערן שמואל, עדנה פרידמן,  נאוה תמם,

 שלומית וינטר

 מירה תמיר, טובי הוכמן, וירה דאוד, ורדה כספי, ד"ר ד"ר ורד דנגור, אורנה דגן,  כימיה פיזיקלית

 רים סאבאקלודיה סאדר, עדינה שינפלד,  ,נרימאן חכיםנאדיה גנאים, 

 ערן שמואל, , עדינה שינפלד, עדנה פרידמןעבדאללה חלאילה,  ,נאוה תמםבעז הדס,  יבהסב

 רונית טאובנבלט, פרץ-קרן מנדה

 בלה וקסלר, איסרא חאג' יחיא, ד"ר איהאב פרחאת, אורית מולוידזון, אורית לוין,  פולימרים

 חלאילה, עבדאללה דב, -סופי בןסוהאד אליאס, מאי, שיונת  חנין רעד,וירה דאוד, 

 , שושי ברדערים סאבאפאדיה ח'טיב, קלודיה סאדר, עדנה פרידמן,  עדינה שינפלד,

  תעשיית הברום

 מירה תמיר, יונת שמאי, חנין רעד, ד"ר ורד דנגור, ברכה מילשטיין, אורית לוין,  חקרהת מעבדמבנית 

עדנה פרידמן, עדינה שינפלד, עבדאללה חלאילה, נרימאן חכים, נאוה תמם, נאדיה גנאים, 

 שושי ברדערים סאבא,  ר, קלודיה סאד

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

 קרוב לבית קהילות מורים .ו

 קהילת בשפרעם,  – הצפון קהילת לכימיה קרוב לבית ברחבי הארץ:  מורים קהילות בשנת תשע"ו יפתחו ארבע

 שבע. בבאר – הדרום בחולון וקהילת – אביב-תל מחוז קהילת ברעננה,  –השרון 

 חומרים, לשתף לחלוק , מטרה"קפה כוס על" ביתית באווירה שנפגשים מורים 15 -כ של קבוצה היא ת מוריםקהיל

 כולנו בעברית ובערבית. של ההוראה מאגרי את ולהעשיר זה את זה זה, להפרות של מניסיונו זה רעיונות, ללמוד

 הארצי המרכז דורית טייטלבאום, ושל ר”ד לכימיה,  ר”המפמ של משותפת יוזמה פרי הינן מיהלכי המורים קהילות

  ויצמן. במכון למורי הכימיה

 מורי את מובילים, ויזכו מורים של בהנחייתם ו"תשע הלימודים שנת לאורך יתקיימו לבית קרוב הקהילות מפגשי

 שעות עם ציון. 32הקהילה בגמול 

 3.11.2015 בתאריך  יהיה הראשון הצהריים. המפגש אחר שלישי בימי ייערכו הקהילה מפגשי

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/Hadracha/Madrichim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/Hadracha/Madrichim.htm
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 ...אם

 לעמית לספר ורצית מוצלח משיעור יצאת? 

 עליה לענות ידעת ממש שלא שאלה אותך שאלו? 

 משהו לא" היו שלך התלמידים של במבחן התוצאות, הרב התרגול מרותל"? 

 לשתף ורצית מוצלח ממש לא שיעור לך היה? 

 ...ש הרי

 .לביתכם הקרובה בקהילה מקומכם הבטיחו !לבית קרוב לכימיה המורים בקהילת מךמקו

לחברת המרכז  . לפרטים נוספים ניתן לפנותלקישוריש להיכנס לכל אחת מקהילות המורים קרוב לבית להרשמה 

 .malka.yayon@weizmann.ac.ilהארצי למורי הכימיה ד"ר מלכה יאיון בדוא"ל: 

 ותשע"השתלמויות לשנת  .ז

במקומות שונים בארץ: למורי הכימיה, השתלמויות שונות  נהתקיימת, כבכל שנה בשנים האחרונות, ותשע"בשנת 

חלק מההשתלמויות יהיו פנים אל פנים וחלק  .ובמחוזות באלנט, במט"ח, בטכניון ,במרכז הארצי למורי הכימיה

 באתר המפמ"ר. םרסיפומגוון ההשתלמויות  מתוקשבות.

 חונכות וירטואלית .ח

בכימיה ב תגבור לימודי "י-"אהנה מיזם אינטרנטי חדשני המציע לתלמידי כיתות י תהווירטואליהחונכות תכנית 

ים תלמידים הלומד 6-0הלימוד בתכנית מתקיים על בסיס שבועי בשעות אחה"צ, בקבוצות של  נוספים.במקצועות ו

, באמצעות כיתת לימוד וירטואלית המאפשרת לתלמידים ולחונכים לשוחח ולכתוב בזמן בבית הספר באותה כיתה

המעניקים יחס אישי לכל תלמיד ומאפשרים  בעלי ידע בכימיה, אמת. החונכים בתכנית הינם סטודנטים מצטיינים

רשם ייח"ל כימיה מומלץ לה 5-להלומדים לתלמידים  .לו לקדם את הישגיו בצורה מיטבית לקראת בחינות הבגרות

 .לתכניתכבר בתחילת השנה 

: ספריה אחת שתותאם . חומרי הלימוד יחולקו לשתי ספריותתהווירטואליהחונכות  באתרטופס הרישום מופיע 

וספריה שניה שתותאם  60026-ו 60021,60020לנושאי הלימוד של התלמידים הניגשים בשנת תשע"ו לשאלונים 

 .02% -לנושאים שילמדו במסגרת ה

 ולתלמידים מוריםפרסי הצטיינות ל .ט

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

 ד מהפרסים נמצא באתר מפמ"רלמקצוע, מפקחים ומדריכים מוזמנים להציג מועמדים לפרסים. תקנון כל אח

 ."אירועים, תחרויות ופרסים"בלשונית 

 פרסים למורים מצטיינים

 גופים שונים: שלושהפרסים המוענקים על ידי  ארבעהקיימים 

. הפרס מוענק בכנס הארצי למורי הכימיה המתקיים בחנוכה. על שם נעמה גרינשפון ,למורה מצטייןפרס  .1

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

 .5.11.11עד לתאריך  kerenng@technion.ac.il , דוא"ל:6022226קרית הטכניון, חיפה, 

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

  אלית לכימיהלחברה הישרהמלצות למועמדים יש להעביר בדוא"ל  במסגרת כנס החברה הישראלית לכימיה.

israelchemistry@gmail.com   5.121.1עד לתאריך. 

הפרס יוענק בטקס קבלת הפרסים השנתי במסגרת . מטעם החברה הישראלית לכימיה ,למורה מצטייןפרס  .6

 רה הישראלית לכימיהחבלהמלצות למועמדים יש להעביר בדוא"ל כנס החברה הישראלית לכימיה. 

israelchemistry@gmail.com  5.112.1עד לתאריך. 

https://docs.google.com/forms/d/18eQLbNPxN31Aavs7x_f9DPmhXQDXfDeiq2CD3cVtuUY/viewform
mailto:malka.yayon@weizmann.ac.il
http://stwww.weizmann.ac.il/chemcenter/index.asp
http://edu.technion.ac.il/
http://morim.cet.ac.il/
http://mh.lnet.org.il/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/Hadracha/MerkazeyLemida/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/Hadracha/MerkazeyLemida/
http://nachshon.cet.ac.il/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/Chimya
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
mailto:israelchemistry@gmail.com
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/Eruaim/Hahevra.htm
mailto:israelchemistry@gmail.com
mailto:israelchemistry@gmail.com
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 לתלמידיםפרסים 

 פרסים לתלמידים על כתיבת עבודת גמר מצטיינת: .א

 .בכימיה מחקר , בכל תחוםמטעם החברה הישראלית לכימיה .1

 , בנושא כימיה תעשייתית או כימיה יישומית.על שם איטן פלד ז"ל .0

עד לתאריך  ,מפמ"ר כימיהל עבודת הגמרהקובץ של בצרוף יש להגיש  לשני הפרסים המלצות למועמדים

 לא ניתן לשלוח עבודה מודפסת. .chemistry@education.gov.il לדוא"ל:, 51.0.11

 טכניון.ב ,מגיעים לשלב האחרון בתחרות הכימיאדהר שאלתלמידים מהמגזר הערבי פרס עאסי, מוענק  .ב

 ותשע" –מפגשים וקשר עם המפמ"ר  .י

תאריכי המפגשים רחבי הארץ. כל ב ,ית טייטלבאוםד"ר דור ,המפמ"ר יתקיימו מפגשים עם ותשע"במהלך שנה"ל 

מועדי המפגשים  וההשתלמויות. תכנית המפגשים המחוזייםיקבעו בתאום עם המדריכים המחוזיים, בהתאם ל

 .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.

 את החוברת התוספתית של הפרק "אנרגיה בקצב הכימיה", העוסקת בנושא האנטרופיה.הספר, לבית חוזר 

 ימים פתוחים במחלקות לכימיה באוניברסיטאות .יא

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

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

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

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

באתר מפורסמים שפנו אל הפיקוח בעניין זה האקדמיים מוסדות הפרטי באחריות המורה ובית ספרו. הינה 

  מפמ"ר.

 ודים תשע"מועדים חשובים לשנת הלימו .יב

מידע נוסף ישלח בסמוך למועד רועים חשובים לכלל ציבור מורי הכימיה. ייתקיימו מספר א ותשע"שנה"ל במהלך 

 :רועיםיהאירוע. להלן רשימת הא

  06.12.0215 תשע"ו, ,י' חשון, שישי יום – יום המול .1

 אחה"צ(/בבוקר 3:20בשעה  פעילויותפתוח את ה, ולהשלמה, אפשר ל10.23)באנגלית כותבים את התאריך 

 8.10.0215, ו, תשע"כסלו כ"ו יום שלישי,חנוכה,  – מיההכנס הארצי למורי הכי .0

 ,ותשע", אדר א' א' –שבט  ל' רביעי, - ימים שלישי – כנס החברה הישראלית לכימיה .6

 9.0.0213 שלישי . מושב המורים יתקיים ביום12.0.0213 - 9.0.0213

 האולימפיאדה הארצית לכימיה – כימיאדה .4

 05.11.0215, תשע"ו, חשון י"ג כסלו יום רביעי, – בבתי הספר –שלב א' 

 13.1.0213, תשע"ו, ד' שבט, חמישייום  – בטכניון –ב ב' של

 10.6.0213 – 13.6.0213, תשע"ו ,ב' אדר ז' – ב' אדר ו'חמישי,  - ימים רביעי – בטכניון –שלב ג' 

 15.6.0213, ו, תשע"ב' אדר ה'  י,לישיום ש – "לנו כימיה יש"כנס  .5

 מורים יקרים, : לסיוםו

 ! יות בחזית המדע בכל הקשור לכימיה ולהוראת כימיהלה הקפידו

https://www.youtube.com/watch?v=ti_E2ZKZpC4 

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
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/ShulchanHamafmar/tfasim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/ShulchanHamafmar/HachsharatMorim/univertity.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/ShulchanHamafmar/HachsharatMorim/univertity.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/ShulchanHamafmar/HachsharatMorim/univertity.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/Eruaim/mole.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/Eruaim/mole.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/Eruaim/Hanucasicum.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/Eruaim/KenesChevra.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/Eruaim/KenesChevra.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/Eruaim/chimiyada/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/Eruaim/chimiyada/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/Eruaim/taasiya/
https://www.youtube.com/watch?v=ti_E2ZKZpC4
https://www.youtube.com/watch?v=ti_E2ZKZpC4

