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 פתיחה .א

יח"ל, יותר מורים  5מקצוע הכימיה נמצא בתנופת התפתחות בשנים האחרונות. יותר תלמידים לומדים כימיה בהיקף 

 מרחיבים את מגמת הכימיה.בתי ספר מלמדים כימיה בחטיבה העליונה, יותר בתי ספר פותחים מגמת כימיה ויותר 

ברמה הלאומית, כימיה היא מנוע צמיחה משמעותי למשק הישראלי. מקצוע הכימיה מהווה בסיס משמעותי לתחומים 

רבים ומאפשר לתלמידים להתקדם ולהתפתח בהמשך דרכם בכל נושא אותו ירצו ללמוד בעתיד. דוגמאות לחשיבות 

כימיה, רפואה, רפואת שיניים, רוקחות, פיתוח תרופות, התעשייה -מגוונים ישנן לרוב: ננו עשייה הכימיה בתחומי

ועוד ועוד. כולם  , מדעי המזוןביוטכנולוגיה, מדעי המוח ביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית, טק,-הכימית, תעשיית ההי

בעולם. עליכם המורים מוטלת תורמים לכלכלת המדינה, לפיתוחה ולמעמדה קשורים בקשר הדוק וישיר לכימיה, 

 כימיה. -המשימה החשובה של הגברת המוטיבציה של תלמידים ללמוד את המקצוע החשוב 

, רלוונטיתהינה למידה ה .לחיי היומיוםהדוק קשר הקשורה במקצוע הכימיה מזמן לתלמידים למידה משמעותית 

מיני מחקר כנית "ו" ובתמעבדת החקרב"נית, העיו כנית הלימודיםובת , מסקרנת ומאתגרת. כל אלו מובניםיצירתית

 לחדש ולהתחדש, לשלב הערכה חלופית ופדגוגיה דיגיטלית.ולתלמידים ת למורים והחקר מאפשרת ו. עבוד"3רמה 

. דבר המעיד על חשיבות מקצוע הכימיה כנית הלאומית לקידום המתמטיקה והמדעיםותהוא חלק מהמקצוע הכימיה 

ייטק ובכלל, בחרו כימיה בתעשייה, באקדמיה, בהתחום ההעוסקים בתוך רבים מבקרב כימאים ידוע כי  בישראל.

המורים לכימיה, כגורם המרכזי והקבוע אשר  כםללמוד כימיה בזכות המורה לכימיה שלהם. ואכן, אני רואה את

משפיעים ש ובפתיחת מגמות חדשות בבתי ספר ברחבי הארץ. אתם אלו תורם לשינוי ולעלייה במספר התלמידים

 .בפועל על תלמידים רבים מאד לבחור במגמת הכימיה

ת תקציבים מתאימים יכולל הפני ,בשנים האחרונות הכימיהכנית הלאומית נעשו פעולות רבות לקידום והתרת במסג

על ידי מורים ותיקים ומנוסים  : שעות תגבור לעידוד לימודי הכימיה, הצטיידות מעבדות, ליווי מורים חדשיםכךל

כניות ותהפעלת מתנהל במכון דוידסון, במכון ויצמן למדע, ה"כימיה ברשת" התיכון הווירטואלי , פתיחת לכימיה

 ועוד. הרחבת הסמכה, הכימיה להוראת מהתעשייה/מהייטק הסבת אקדמאים

בימים אלו אנו הקורונה. מגפת לאחר שנה וחצי בצל אנו נערכים ללימודים  ב"פתששנת הלימודים פתיחת לקראת 

בהנחיית מנכ"ל משרד החינוך וישראל דיגיטלית.  ILעמלים על הכנת יחידות לימוד דיגיטליות בשיתוף עם קמפוס 

ומה מאד למיקוד של שנת שפורסם דהמיקוד  .מר לבחינת הבגרות במועד קיץ תשפ"במיקוד החופרסמנו את 

  למידה בבתי הספר.-תשפ"א, כדי לשמור על יציבות ההוראה

מותאם להוראת ת תשפ"א. המאגר נשהקמנו בש מקוון ללמידה מרחוקהחומרים המאגר נו ממשיכים בהגדלת א

 . םמנהליההמורים ו כםלרשותהעומדים המדריכים  . בכל שאלה, בקשה והתייעצות, יש לפנות אלבחט"ע הכימיה

תן השנה לקשר הרגשי עם תלמידנו, ליצירת אקלים לימודי מיטבי הכולל מעורבות גדולה של ינידגש מיוחד 

של מורי הכימיה . המוטו התלמידים, לעידוד התלמידים לשאול שאלות, למתן חיזוקים על ביצועים ולמידה רציפה

 לתלמידיו.לתלמידותיו ובין המורה והכימיה הגברת התקשורת יהיה 

כם להגדלת ה שלתרומהועל  ,היום יומית הברוכה העבודהמורי הכימיה, על מדריכים, לרכזים ולברצוני להודות ל

 בשנים האחרונות, בשיתוף עם מנהלי בתי הספר.  בארץ מספר לומדי הכימיה

עם ו בבתי הספר הצוות החינוכיעם התלמידים,  שנה של הוראה מצוינת וקשר משמעותי עם ולנולכ תאחלני מא

 שנה של צמיחה והתפתחות המקצועית., הבית ספרית ההנהלה

 

 .chemistry@education.gov.ilלמפמ"ר, ד"ר דורית טייטלבאום, בדוא"ל:  מוזמנים לפנותמורים ומנהלים 

  וברוכה! , בריאהשנה פורייהאני מאחלת לכולנו 

https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/research-laboratory/Pages/labratories-main.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/research-laboratory/Pages/labratories-main.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/research-laboratory/Pages/research-level-3.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/research-laboratory/Pages/research-level-3.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/research-laboratory/Pages/research-level-3.aspx
https://docs.google.com/spreadsheets/d/172gb72ZbDgtxQGHneuzKXjIpP_B85a8bucR7eCisluU/edit#gid=0
mailto:chemistry@education.gov.il
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 ופיתוח מקצועי לשנת תשפ"ב הערכהדגשים להוראה, למידה,  .ב

 מישורים: בכמה בהנחיית מנכ"ל משרד החינוך אנו נערכים 

 ת הבגרות שתתקיים במועד קיץ תשפ"בכנית הלימודים כולל מיקוד החומר לבחינות (1

ה בקיץ נשארה כשהייתה. אולם, עבור תלמידים שניגשים לבחינת הבגרות בכימי כנית הלימודים בכימיהות

-מיקוד זה דומה מאד למיקוד של תשפ"א, כדי לשמור על יציבות ההוראה. מיקוד לבחינה , הותאםתשפ"ב

בהתאם חל על , ו30%, 15%, 55%כנית הלימודים בכימיה: ותחלקי על כל  חלהמיקוד למידה בבתי הספר. 

 כל השאלונים בכתב, בעל פה ובהערכה חלופית.

 .2022בבחינת הבגרות בקיץ תשפ"ב,  אשר יבחנועל כל תלמידי הכימיה בכיתות י"א, י"ב  המיקוד חל

 .2022ינת הבגרות במועד קיץ תשפ"ב, בחב ייבחנולא ר שאי', י"א כימיה בכיתות העל תלמידי  המיקוד אינו חל

 המותאם להוראת הכימיה  מאגר חומרים מקוון ללמידה מרחוקהכנת  (2

 במטרה לסייע בהוראה מיטבית בלמידה מרחוק הכנו עבור המורים "חכות ודגים". 

קישורים ומראי מקומות מהם ניתן ללמוד: על למידה מרחוק, על היכרות עם אמצעים דיגיטליים, על  החכות הן

ים, על סרטונים באתרים שונמגוון עקרונות של שיעור מקוון והוראה היברידית, על השיעורים המצולמים, על 

 "כימיה ברשת" ועוד.אתר משחקים ללמידה, על מצגות מ

מתייחסים בעיקר לנושאים  למידה-ההוראה חומרילמידה מרחוק. -יה מותאמים להוראהתכנים בכימ הדגים הם

י"ב. מידע זה מהווה מודל  –הראשונים שמורי כימיה רבים מלמדים בדרך כלל בתחילת השנה בשכבות י' 

לב בשיעור מרחוק אמצעים שונים. בניית שיעורים נוספים בנושאים אחרים תעשה בסיוע למורים כיצד ניתן לש

 המדריכים ומורים עמיתים במסגרות שונות שיפורטו בסעיף הבא: "פיתוח מקצועי".

 למידה מקוונות המותאמות ללמידה מרחוק-יישום של דרכי הוראה (3

 בתכנוןבמטרה לסייע בהוראה מיטבית בלמידה מרחוק הכנו עבור המורים מקורות מידע בהם יוכלו להיעזר 

: מהי למידה מרחוק מיטבית, מהם העקרונות של שיעור מקוון ושל הוראה לדוגמהלמידה מרחוק אפקטיבית: 

ל מהם היתרונות היברידית מיטבית, מהם האמצעים הדיגיטליים השונים העומדים לרשות המורים, כול

כרזה איך יוצרים ווהחסרונות של כל אחד מהם. איך יוצרים כיתת זום? איך מפצלים את הכיתה לחדרים? 

 ?.תדיגיטלי

, בשיתוף עם ILשל קמפוס להוראת הכימיה, בפלטפורמה פיתוח יחידות דיגיטליות בימים אלו אנו שוקדים על 

היחידות  כפוף להרשמה לאתר.בו לרשות המורים והתלמידים, ישראל דיגיטלית. כל היחידות חינמיות, והן יעמד

  בכימיה. תוכנית הלימודיםמ םנושאי מגווןיתנו מענה בהדיגיטליות 

בקבוצות קטנות במטרה שכל מורה יפתח קורס חינמי חלקם  ,מפגשי חשיפה למוריםמספר נערכו עד כה 

 כיתתו. לתלמידי

 פיתוח מקצועי מותאם ללמידה מרחוק (4

יפורסמו  שתלמויותההמרחוק. מקרוב והוראה ולמידה יה יעסוק בהפיתוח המקצועי של מורי הכימהשנה, 

 למורים באתר המפמ"ר ובמיילים מהפיקוח והמדריכים. 

מדברים כימיה, פדגוגיה  –דוגמאות להשתלמויות השנה: סרטונים בכימיה, תיכון אקדמי מקוון, דיבור בפני קהל 

 הוראה מיטבית מרחוק.ובעידן החדש ג', התלקיט הדיגיטלי 

הפזורות ברחבי הארץ מהצפון לדרום: במג'אר,  קהילות מורי הכימיההפיתוח המקצועי יתקיים גם במסגרת 

 בכפר סבא, ברחובות, במודיעין, בקרית גת, בבאר שבע.בטירה, בכרמיאל, בנצרת, בחיפה, 

 מפגשי מדריך ומוריו (5

במהלך השנה יתקיימו ארבעה מפגשים מסוג "מדריך ומוריו". למפגשים אלו מזמין המדריך את כל המורים 

הוראה, למידה, הערכה. המורים משתפים בהצלחות, באתגרים,  –נושאי הל"ה בשיח לאותם הוא מדריך, 

רמים לשיתופי פעולה בתובנות, בדרכים לשיפור ההוראה ועוד. מפגשים אלו מעצימים את הקשר בין המורים ותו

 פוריים.

 , נעדכן ונחשוף את המורים לחידושים.נוספים מריםוככל שיהיו בידינו כלים וח

  

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/curiculum-2021.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/curiculum-2021.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/172gb72ZbDgtxQGHneuzKXjIpP_B85a8bucR7eCisluU/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/172gb72ZbDgtxQGHneuzKXjIpP_B85a8bucR7eCisluU/edit#gid=0
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/professional-development/Pages/advancedstudy.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/professional-development/Pages/teachers-community.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/professional-development/Pages/teachers-community.aspx
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 ת לימודיםוכניות .ג

  .ב"פתשלשנת  לימודת ויחיד 5בהיקף  בכימיה כנית הלימודיםות

 .המבוא לכימיהבמסגרת חובת לימודי מבוא למדעים, ניתן לבחור ללמד את 

להרחבה, ניתן לקרוא באתר  .ללמידת עומק 21-למיומנויות המאה ה ומתייחסת כנית הלימודים בכימיה מכוונתות

 .מפמ"ר כימיה

 כנית ההיבחנות בשאלונים השונים בכימיה.ותמידע חיוני אודות להלן 

 מספר  קהל היעד שם תכנית הלימודים
 שעות לימוד

 דרכי הערכה

 בכימיה ת לימודויחיד 5

 70-30כנית הלימודים ות

 ש"ש 15 .תלמידים המתמחים בכימיה

 לפחות

 הערכה חיצונית 70%

 הערכה בית ספרית 30%

למקצוע כלל התלמידים ללא קשר  מבוא לכימיה

סף התנאי אחד מ) .להרחיב ושיבחר

 תעודת בגרות(.זכאות לל

מבוא למדעים בלבחור  מאד מומלץ

תחום הדעת ממתחום דעת שונה 

 בו בחרו התלמידים להתמחותהמדעי 

על מנת להרחיב את  ,יח"ל 5בהיקף 

ולהראות קשרים וזיקות בין  המדעי דעיה

 .תחומי דעת שונים

  ש"ש 3

 לפחות

 הערכה פנימית:

 מבחן מסורתי + מחוון 

 או 

 הערכה חלופית + מחוון

 או 

 שילוב של שניהם

ת ובחינתובנות מ באתר קיימות .ת הבגרותואה בכימיה, בעקבות בחינסק בתובנות רלוונטיות להורו, ע8נספח 

  .תשע"טתשע"ח וקיץ  יםמועדבכימיה מהבגרות 

 (אגף הבחינותעל ידי רסם ושפ קובץ השאלוניםב)כפי שמופיעים  סמלי השאלונים בכימיה

 בחינה ןסמל שאלו המרכיב סמל שאלון ראשי כנית הלימודיםושם ת

 בכימיה יחידות לימוד 5

 70-30הלימודים  יתכנות
037-580 

55% 

037-381 

 או

037387 

 חיצונית בכתבהערכה 

 או

חיצונית מתוקשבת הערכה 

 עתירת מדיה

15% 

037-388  

 )מעבדת חקר( 

 או

037-376  

 (3רמה  )מיני מחקר

 הפ-לחיצונית בעהערכה 

 הערכה בית ספרית 037-283 30%

 חיצוניתהערכה  037-589 100% 037-580 עבודת גמר בכימיה

 פנימיתהערכה  037-183 100% ----- מבוא לכימיה

   בפורטל תלמידיםת מאגר בחינות הבגרול

https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/studies-program/Pages/syllabus-chemistry.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/studies-program/Pages/syllabus-chemistry.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/studies-program/Pages/syllabus-chemistry.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/studies-program/Pages/syllabus-chemistry.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/studies-program/Pages/syllabus-chemistry.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/studies-program/Pages/syllabus-chemistry.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/studies-program/Pages/syllabus-chemistry.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/matriculation-certificate/Pages/Questionnaires-file.aspx
http://meyda.education.gov.il/bagmgr/default.html#/
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 המדיניות הפדגוגית הלאומית –דמות הבוגרת והבוגר  .1

לאור המדיניות הפדגוגית הלאומית לשילוב ידע מיומנויות וערכים, אשר נוסחה הינה  הבוגרהבוגרת  דמות

את הצורך לבנות  יםהמעל ,דהאצה של שינויים מקומיים וגלובליים ותפניות בשוק העבוהה, המציאות המשתנה

 אצל הלומדים כלים להתמודדות יעילה עם אתגרי ההווה והעתיד. 

כדי לתפקד ברמה האישית, המקומית והגלובלית ולקבל החלטות מושכלות יש צורך במיומנויות חשיבה 

 ( . SEL - Socio-Emotional Learningובמיומנויות רגשיות וחברתיות )

היכולת להשתמש בידע וליישמו בהצלחה, תוך הפעלת שיקול דעת ערכי. במדיניות מיומנות היא הכישור או 

מיומנויות בשלושה תחומים עיקריים: מיומנויות חשיבה, מיומנויות  13הפדגוגית "דמות הבוגרת והבוגר" הוגדרו 

 רגשיות ומיומנויות חברתיות:

 ת מדעית, חשיבה ביקורתית, חשיבה מיומנויות החשיבה הן: אוריינות שפה, אוריינות מתמטית, אוריינו

 יצירתית, אוריינות מידע ואוריינות דיגיטלית.

 .המיומנויות הרגשיות כוללות ויסות עצמי, הכוונה עצמית בלמידה ותפיסת מסוגלות 

 המיומנויות החברתיות כוללות עבודת צוות ופתרון קונפליקטים. 

 בריאותית גלובלית ואוריינות-מיומנויות נוספות: אוריינות גופנית. 

 כימית-מדעיתאוריינות ו ת והבוגרדמות הבוגר

הוגדרה כיכולת לעשות שימוש בידע, מושגים ורעיונות מדעיים על מנת לתאר ולהסביר  "אוריינות מדעית"

תופעות, לזהות שאלות לחקירה מדעית, להסיק מסקנות מבוססות ראיות ולהשתמש בנתונים אובייקטיביים וידע 

לימודיים חברתיים ואישיים, מתוך הבנת הרלוונטיות והנחיצות של המדע לחיי היום. יכולת זו מדעי בהיבטים 

 מובילה לגיבוש זהות מדעית ומאפשרת אקטיביות בחתירה לצדק חברתי וסביבתי.

של  הסבר מדעי (2התמצאות מדעית )מהות המדע והידע על התהליך המדעי( ; ) (1האוריינות המדעית כוללת )

ההשלכות  יהוי( ז5);  פרשנות מדעית של נתונים וראיות (4) ;תכנון ביצוע והערכה של מחקר   (3תופעות )

  .האפשריות של ידע מדעי על סוגיות חברתיות, סביבתיות ומוסריות

יינתן דגש ליישום ולהטמעה של אוריינות מדעית וחשיבה מדעית לפי מדיניות "דמות  בבשנת הלימודים תשפ"

 ת בכימיהמתוקשבואוריינות ות משימו כתבבמשימות אוריינות בכימיה  לשם כך פותחו בהוראה.הבוגר" הבוגרת ו

משימות האוריינות המתוקשבות כוללות  .השוטפת לאורך כל שנת הלימודיםבמסגרת ההוראה אותן יש לשלב 

 , המאפשרת למורה לבדוק את מצבו של כל אחד מתלמידיו, ואת התקדמותו האישית.LMSמערכת 

. חקרה מעבדתבכולל , כל רמות הלימודב, הערכה-כימית נדרשת מכל הלומדים בתהליך הלמידה-מדעיתאוריינות 

 .למדריכי הכימיהבכל שאלה בנושא ניתן לפנות 

 בכימיהכניות הלימודים ות .2

I. כנית הלימודים "מבוא לכימיה"ות 

, וחייבים יח"ל 5למוד בהיקף ל ולמקצוע שיבחרללא קשר  בכיתות י' כלל התלמידיםקהל היעד: 
 .כאחד המבואות המדעיים המחייבים את כלל התלמידיםללמוד את המקצוע 

 .ש"ש לפחות( 3) לפחות עותש 90למד בהיקף של יזו ת כנית לימודיםות

מותאמים לצרכי בית הספר באישור מפמ"ר כנית הלימודים וותמ חלקשאינם ניתן ללמד נושאי בחירה נוספים 

עד , chemistry@education.gov.il :ל"דואלכתובת המפמ"ר, ליש לשלוח לאישור בקשות  כימיה בלבד.

 .15.10.2021  לתאריך

  

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafMadaim/policy_boger160621.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafMadaim/policy_boger160621.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafMadaim/policy_boger160621.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafMadaim/policy_boger160621.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafMadaim/policy_boger160621.pdf
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/learning-materials/Pages/articles-hebrew.aspx
http://edu.gov.il/tech/tdigital
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/supervisor-words/Pages/development-hp0210-849.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/supervisor-words/Pages/development-hp0210-849.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/studies-program/Pages/syllabus-chemistry.aspx
mailto:chemistry@education.gov.il
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II. (יח"ל 5) למתמחים כנית הלימודיםות 

 י"ב -ו א "י ,בכיתות י' ב"תשפומדים בשנת לו המתמחים בכימיהקהל היעד: תלמידים 

 .לפחות ש"ש 15למד בהיקף של יזו ת כנית לימודיםות

אחד מן  מיקוד ניתן בכל .בבתשפ" מיועד רק לתלמידים הניגשים לבחינת הבגרות לשנת תשפ"במיקוד ה

  .037376, 037283, 037388, 037387, 037381: הבאים השאלונים

 כנית הרגילה, ללא מיקוד.ו, ילמדו על פי התת תשפ"בשנבתלמידים שלא ניגשים לבחינת בגרות בכימיה 

שנבדלים זה מזה בתכנים ובאופן  30%-ו 70%משני חלקים: מורכבת  יח"ל 5הלימודים בהיקף כנית ות

 הערכה בית ספרית. - 30%, הערכה חיצונית - 70% ההערכה.

 בחינת בגרות עיונית בהערכה חיצונית( 70%)מתוך  55% .א

 שני אופנים: אחד מניתן להיבחן בבחינה העיונית ב

  .037-381שאלון מספר  -בכתב  בחינת בגרות . 1א.

ות היבחנות זו התלמידים יקבלו כרגיל, שאלון מודפס, מחברת בחינה ודף נוסחאות, וישיבו על השאלבשיטת 

 .19בעמוד סגורות שיכתבו במחברת הבחינה התשובות לשאלות במחברת הבחינה, כולל 

   ף באתר המפמ"רמידע נוסבשאלון זה יכולים להיבחן תלמידי כיתה י"א ו/או י"ב. 

 .באתר המפמ"רמפורסם האחיד,  נוסחאות דףהתלמידים יקבלו  כל

 )הסילבוס(  מפרט התכניםל דגשים .1

. תשפ"א – האחרונה הבגרות תובחינממצאי  בעקבות כימיההת הוראב בדגשים סקוע - 8נספח 
 .ב, וידון במפגש הראשון של "מדריך ומוריו"תשפ" לימודיםהת שנבתחילת  נספח יתפרסםה

 תשובון לשאלות הסגורות בבחינת הבגרות .2

בתשובון המופיע בעמוד  בבחינה בכתב, התלמידים נדרשים לסמן את התשובות לשאלות הרב ברירה

  .7נספח  באתר המפמ"ר דף התשובון מופיעהל השל מחברת הבחינה. דוגמ 19

תלמידים לשאלות השל שובות תאת ה אופטית סריקה באמצעותנמשיך להעריך  במועד קיץ תשפ"ב

עשוי . סימון לא תקין של התשובה הנכונה (בכתב מחברת הבחינהב 19עמוד בת ופיעומ) רב ברירה

 על הערכת הבחינה. ייםקשערים לה

 ,רב ברירה שאלותתשובות להסימון את אופן  ,כיתה י'מהחל  לתרגל עם התלמידים המורים מתבקשים

 .(7)נספח  תשובון בדףבחינת הבגרות, באירועי בחינה שונים, כהכנה לקראת 

  .037-387 מספר שאלוןעתירת מדיה.  מתוקשבתת בגרות בחינ .2א.

 לקדם את ההוראה בכיתה, :בחינה המתוקשבת עתירת המדיה היאההוראה לקראת היבחנות במטרת 

את חוויית הלמידה של תלמידים, להקנות לתלמידים מיומנויות של שימוש במחשב, לאפשר להעצים 

מדגישה וממחישה את העולם המיקרוסקופי הת נוספמזווית  לתלמידים לחוות את עולם הכימיה על כל רבדיו

 .שהינו סמוי מן העין האנושית

מהלכים החשובים לקידום ה מהלך אחד מתוך בחינת הבגרות המתוקשבת עתירת המדיה בכימיה הינה

 גם לעולם הדיגיטלי.תלמיד ה מרחיבה את עולמו שלהכימיה בעידן המודרני, שכן היא 

בתוכנות שונות  במסגרת זו התלמידים יבחנו באמצעות מחשב וישיבו על השאלות תוך שימוש מושכל

. בשיטת היבחנות זו התלמידים יקבלו דף נוסחאות, מחברת iTestומגוונות שמאפשרת סביבת ההיבחנות 

 בחינה שתשמש לרישום טיוטה בלבד וכן יתאפשר השימוש במחשבון.

לחשוף את  מחייבת את המורהעתירת מדיה מתוקשבת בחינה לומדת לקראת ההוראה בכיתה ש

בטקסטים מקוונים, בסימולציות, התלמידים להצגת מידע בדרכים מגוונות הכוללות שימוש בסרטונים, 

באנימציות, בתמונות, ביישומונים, במודלים ועוד. כל אלו מרחיבים את עולמם של התלמידים, גורמים 

עתירת המדיה וקשבת המת. הבחינה ומגבירים הסקרנות והמוטיבציה שלהם ללמידה לתלמידים להסתקרן

את התלמידים החושפים אמורה לגרום להוראה לצאת מגבולות הכיתה הפיזית ולהגיע לעולמות נוספים 

 .להבנה עמוקה יותר של עולם הכימיה

https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/studies-program/Pages/syllabus-chemistry.aspx
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/curiculum-2021.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/ThochniyotLimudimChadasha/Tochnit.htm
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/students-evaluation/Pages/standard-exams.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/ChemistryFormula-037381.pdf
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/studies-program/Pages/syllabus-chemistry.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/studies-program/Pages/syllabus-chemistry.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/studies-program/Pages/syllabus-chemistry.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/studies-program/Pages/syllabus-chemistry.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/studies-program/Pages/syllabus-chemistry.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/p-19.pdf
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בהוראה  בפ"תשת שנבבתי ספר המעוניינים להשתתף  .פמ"ר כימיהבאתר מפרטים ראשוניים ניתן לראות 

שישלחו במייל לכל מורי  ,מתבקשים לעקוב אחר הפרסומים בנושאעתירת המדיה, מתוקשבת הובבחינה 

, דרישות הסף הטכנולוגיותליש לשים לב  .םמישבפרסו ההנחיות על פי רשם בהקדםיולה ,הכימיה

 .באתר המזכירות הפדגוגיתמפורטות ה

להשתתף בפעם הראשונה לבחינה המתוקשבת את תלמידיהם על המורים המתכוונים להגיש  חובה

במסגרת ההשתלמות יכירו . המיועדת להיכרות עם הסביבה המתוקשבתבמהלך השנה בהשתלמות 

 המשמש לתרגול התלמידים.  MyTestBox את הכליגם המורים 

 שלא ישתתפו בהשתלמות או לא יסיימו את ההשתלמות במלואה, לא יוכלו להגיש לבחינת הבגרותמורים 

מפגשי עדכון מקוונים למורים שהגישו בעבר לבחינה המתוקשבת יוזמנו  עתירת מדיה בכימיה. מתוקשבת

 במהלך השנה.

בבחינת , ולהיבחן iTest סביבת ההיבחנותחובה על התלמידים לתרגל לאורך שנת הלימודים את השימוש ב

התלמידים לבחינת  ניתן יהיה להגיש אתלא תגרום לכך ש. אי השתתפות בבחינת ההדמיה ההדמיה בכימיה

 .עתירת המדיה הבגרות המתוקשבת

 בצפיין הבחינות.קודמות ניתן לראות מתוקשבות עתירות מדיה דוגמאות לבחינות 

 או 037-388שאלון מספר  "מעבדת חקר" בחינה בעל פה בהערכה חיצונית. -( 70%)מתוך  15% .ב

 .037-376 שאלון מספר "3מיני מחקר רמה "

 של הישגי הלומדים, תתקיים  "פבחינה בעהת במחוון להערכהבחינה בעל פה על מעבדת החקר מלווה 

 הבחינה בלבד. את ציון המורה הבוחן מזין באפליקציה בסוף כיתה י"ב.

על התלמיד להגיע  האישית של התלמיד הנבחן. ובחינה בעל פה על מעבדת החקר היא בחינה באחריותה

המכיל את כל מעבדות החקר  ,פיזי או דיגיטלי :האישי שלו (פורטפוליותיק העבודות )המוכן לבחינה עם 

והמחוונים  ותיקוניםחות הביניים שהוגשו למורה להערכה ועברו שינויים "שביצע לאורך השנים, כולל דו

 רפלקציה מסכמת על תהליך החקר בכימיה. שבאמצעותם דו"חות אלו הוערכו. בנוסף, הפורטפוליו יכיל

(i ) מלא וחלקי( 2מעבדת החקר )רמה  – 037-388שאלון מספר 

כנית הלימודים בכימיה, ותתוך מ שונהבנושא יעסוק שכל אחד מהם  חקר ניסוייצעו מגוון בי יםהתלמיד

 בלבד.אישית התלמידים יבחנו בבחינה  בחירה.ה נושאיכולל 

 או

(ii ) 3רמה  מיני מחקר – 037-376שאלון מספר 

 םהתלמידי בחירת, לפי אישיתבבחינה קבוצתית או  ויבחנו עליו 3מיני מחקר רמה צעו ייב יםהתלמיד

 .בתיאום עם המורה

 .037-283מספר הערכה בית ספרית. שאלון  30% .ג

  בפ"לעקוב אחר פרסומים במהלך שנת הלימודים תשהמורים מתבקשים 

 .30% -בנושא ההערכה החלופית בכימיה במסגרת ה

היא  המטרהעיקר כימיה.  תחום הדעתב מעמיק ידעצריכים לכלול  30%-ההוראה והלמידה במסגרת ה

גם מגוון  30%-יחד עם זאת, יש לשלב ולאפשר בהוראת ה .ומחוצה לה בכיתה המעמיקה הלמידה

 התנסויות של התלמידים בבניית פרויקטים, ביצוע ניסויים במעבדות ולמידה חווייתית ייחודית.

ספרית יתבצעו במהלך כל שנות ההוראה והלמידה )מכיתה י' ועד  מומלץ כי הלמידה וההערכה הבית

 כיתה י"ב(.

 :הלדוגמאפשרויות לבחירה, כמה  ת למוריםוניתנ 30%-ההוראת במסגרת 

(i   )30%-הנדרשים במסגרת ה אחריםבנוסף לפרקים ה ,של מעבדת החקר הבסיסי החלק הראשוןאת  למדל;  

(ii ) יש להרחיב את החלק העיוני, וללמד  ,במקרה זה של מעבדת החקר. הבסיסי החלק הראשון את למדלא ל

 כימיה אורגניתפולימרים, כימיה פיזיקלית, ברום ותרכובותיו, ) ת הנושאיםבעשמתוך  בחירהנושאי  שני

  (.שלב שניואנרגטיקה ודינמיקה  כימיה של הסביבהביוכימיה, , מתקדמת

https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/students-evaluation/Pages/students-evaluation-main.aspx
https://storage.cet.ac.il/Bagrut/Storage/iTestSupport/System_Requirements_iTest_8.0.0.pdf
https://storage.cet.ac.il/Bagrut/Storage/iTestSupport/System_Requirements_iTest_8.0.0.pdf
https://testbox.cet.ac.il/
https://testbox.cet.ac.il/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8/%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94/%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94/50447/
https://testbox.cet.ac.il/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8/%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94/%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94/50447/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/YechidatHamaabada/HarachatHatalmid/Machvanim.htm
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/research-laboratory/Pages/research-laboratory.aspx
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  העבודה הכתובה על המיני מחקר מחליפה נושא, אזי 3שמורה בוחר לבצע מיני מחקר רמה במקרה 

 חירה אחד.ב

 , כוללמחווניםבמלווה בהנחיות ברורות והתהיה הערכה חלופית הבית ספרית מומלץ כי ההערכה 

  .(2018)עודכן בקיץ תשע"ח,  כימיהבמעבדת החקר של  המעודכניםמחוונים ה

צורך הגשת ציוני ל .30%-מתוך ה 10%יהיה  מעבדת החקרהחלק הראשון הבסיסי של מומלץ כי 

הבסיסי של מעבדת החקר  התלמידים יבצעו את החלקהתלמידים דרך אפליקציה בשילובית נדרש כי 

בנושא הבחירה יבצעו התלמידים פעילות/משימה/חקר משמעותית ובנוסף, ויוערכו בהערכה חלופית, 

 הערכה חלופית. שתוערך ב

כנית ות ירוכזו המורה. בתיק 30%-ה הוראתהמתעד את  כין תיק מורהלה מתבקשכל מורה  – תיק מורה

, בצירוף %30-על התכנים של ה םתלמידי שלמגוונות הערכה  דוגמאות, 30%-העבודה להוראת ה

  .והמחוון שניתנו לתלמידים ההנחיות

יש לשמור . 30%-העבודות אותן הגיש למורה במסגרת ה כלשל  תלקיטיכין כל תלמיד  –תלמיד  יתיק

 .שנים 3במשך  יםהתלמיד ושהגישדות ואת כל העב

יש לתעד בתיק  .במחשב יםוירטואלי יכולים להיות תיקים 30%-התיק המורה ותיק התלמיד במסגרת 

בכל שאלה, הערה, . שניתנו בכל שלב של הפעילויות זה את מהלך העבודה עם התלמידים והציונים

 .מחוזיובקשה יש לפנות למדריך הכימיה ה

 30% -של ההערכה הוראה ודרכי המלצות ל

גיוון ההוראה והלמידה המשמעותית הוראה המורים יתייחסו לארבעה ממדים של תכנון המומלץ כי ב

 כמפורט להלן: , תוך שימוש במחוונים מתאימים,חקרהלמידת את ומרחיבה  מבססתה

ידע זה מומלץ להעריך  .דונלמש העיוניים לכל הנושאיםמתייחס ידע ה – מעמיק בכימיה ידע מדעי .1

 .תבהערכה חלופי

 ,נדרש לנושא הנחקרשאלות חקר, איסוף מידע עיוני ניסוח הכוללות מיומנויות כגון:  – מיומנויות חקר .2

ת כללנזה  בממד תלמידים בקבוצה. 4-3תתבצע בקבוצות של עבודה ה .והסקת מסקנות עיבוד תוצאות

 גם מעבדת החקר הבסיסית.

, ביצוע חקר(שאינם ) מגוון פעילויות כגון: סיור לימודי, ניסויים תמאפשרעבודה ה – עבודה מעשית .3

 .יו"בוכ סרטון, כתיבת כתבה סקר, פגישה עם מדען הכוללת הכנה וסיכום, ביקור במוזיאון, הכנת

, מצגת, תערוכה, ניסוי כרזה: ת תוצרים באופנים שוניםהצג – ורפלקציה הצגת תוצרים )פרזנטציה( .4

שמתקיימת  ניתן לשלב הצגה של תלמידיםבממד זה  וכיו"ב. על ידי תלמידים המבוצע הדגמה

פרויקט סיום של הבאירועים שונים כגון: יום שיא בכימיה, כנס תלמידים, ערב מגמה עם הורים, כנס 

 "יש לנו כימיה", וכיו"ב.

מתוך  שונים תלמיד/ה בהיבטיםהתייחס לתהליך שעבר/ה עליה להו בכתבהרפלקציה צריכה להיות 

 , ולימודיים.(SEL) חברתייםורגשיים היבטים רלוונטיות, ומעורבות  דמות הבוגר:

 כימיהרמות הבנה בהוראת ה .3

רמת הסמל מלווים כחוט והשימוש בשפה הכימית: רמה מאקרוסקופית )מאקרו(, רמה מיקרוסקופית )מיקרו( 

 כנית הלימודים כולה.והשני את ת

מצביעות על קשיים של תלמידים בכל הקשור לתיאור , האחרונותבחינות הבגרות שהתקיימו בשנים 

 , כולל מעברים בין רמות ההבנה.המיקרוסקופי של חומרים

 דרכים:בכמה המורים חייבים להתעדכן בנושא זה 

 מפגשים; בבהשתלמויות ו ,בעזרת המדריכים 

  נמצא באתר המפמ"ר ומכיל דוגמאות ה ברמות הבנה שונות תיאור חומרים – 3נספח בעזרת

 ; תובנות מבחינת הבגרות – 8נספח בעזרת ו חומריםכמה לניסוחים של תיאור מיקרוסקופי של 

 באתר המפמ"ר מפורסםניתוח הבחינות  .אותו אנו מבצעים בכל שנה תוהבגר תנניתוח בחי בעזרת 

 .יההמרכז הארצי למורי הכימאתר וב

https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/research-laboratory/Pages/research-evaluation.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/studies-program/Pages/syllabus-chemistry.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/studies-program/Pages/syllabus-chemistry.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/HaarachatTalmidim/BchinotBagrutRagil/Nituach.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/HaarachatTalmidim/BchinotBagrutRagil/Nituach.htm
http://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=304&ArticleID=4794
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 בהוראה MOOCשילוב קורסי  –תיכון אקדמי מקוון  .4

התוכנית  .של המזכירות הפדגוגית ואוניברסיטת תל אביב תוכנית משותפת הוא תיכון האקדמי המקווןה

 קורסי -הקורסים המקוונים . תות ובמספר תחומי הדעתי, במספר הכתשפ"במתרחבת לקראת שנת הלימודים 

(Massive Open Online Courses) MOOC  הם קורסים אקדמיים שמחולקים ליחידות קטנות של כעשר

תלמידי התיכון יוכלו להכיר מקרוב את הלמידה באקדמיה, לצבור נקודות זכות ללימודים אקדמיים עתידיים  דקות.

 .וכן תהיה להם האפשרות להתקבל ללימודים אקדמיים ללא מבחן פסיכומטרי )בתנאים מסויימים(

הקצתה שעות תגבור לטובת מורים בבתי הספר העל יסודיים בהם מלמדים קורס אקדמי המזכירות הפדגוגית 

 ליישום יעדי המשרד  בתחומי הדעת: ביולוגיה, היסטוריה, כלכלה, פיסיקה, כימיה ופסיכולוגיה  מקוון

טרף להשתלמות בנושא מעוניינים יוכלו להצהמורים ה. החדשניבמיזם יוכלו מורי כימיה להשתלב  ב"תשפבשנת 

נמצא ש, ממה מורכב העולם: מבוא לכימיה כללית, MOOCקורס תכנים מולאחריה לשלב בהוראה בכיתה 

. לפרטים ניתן לפנות למדריכה הארצית ענת פלדנקרייז בתיכון כימיהמתאים לשילוב בהוראה במקצוע ה

anatdror10@gmail.com. 

 למידה וסביבות למידה )באינטרנט(לימוד, חומרי  ספרי .5

", כימיה לענייןהחל משנת הלימודים תשפ"ב יעמוד לרשות המורים והתלמידים הקורס הדיגיטלי החינמי: "

יחידות. הקורס פותח בשיתוף ישראל דיגיטלית והוא  5שמתאים לשמש כאמצעי נוסף להכנה לבגרות בכימיה 

 .ILקמפוס נמצא באתר 

כמו כן, יתקיים פיתוח מקצועי מורים המעוניינים בכך יעברו הכשרה מתאימה לשימוש בקורס בהוראה בכיתה. 

 למורים בו נתמקד בפדגוגיה מתאימה לשימוש בתכני הקורס בכיתה.

  .באתר ספרי לימודו  מפמ"רבאתר רשימת ספרי הלימוד המאושרים להוראת הכימיה בבתי הספר מפורטת 

לאחר  ניתןיש להקפיד להשתמש אך ורק בספרי לימוד המאושרים על ידי משרד החינוך. אישור ספרי הלימוד 

 אישור. בדיקה מעמיקה של תוכן הספרים והתאמתם לתוכנית הלימודים ולכן אין להשתמש בספרים שלא קיבלו

 נבחני משנה ונבחנים אקסטרניים .6

 באתר מפמ"ר פורסמומתאימים, השאלונים ה, וסמלי אקסטרנייםנבחנים נבחני משנה וכנית הלימודים לות

 .פורטל תלמידיםוב

 .מאגר בחינות הבגרותבמופיעות דוגמאות בחינה 

 "3 רמה מחקר מיני"ו "החקר מעבדת" – למידת חקר .ד

והיא מהווה " 3"מיני מחקר רמה  וא "מעבדת החקרת "וכניוהתיכולה להילמד באחת משתי למידת החקר בכימיה 

 . 70-30כנית הלימודים ומתחלק 

 , תכניםכפי שהוגדר ב"דמות הבוגר". בתכנית נכללים עמיקה שמעותית ומלתלמידים למידה מ תמזמנלמידת חקר 

חקר השאלות  במקרים רבים .SELמיומנויות מעבדה, והתיחסות רגשית חברתית  ,מיומנויות חשיבה ברמה גבוהה

 ביצוע מעשי יםכוללו, בקבוצותמתבצעים ת מענה לסקרנותם. הניסויים ונותנשל התלמידים ורלוונטיות לחייהם 

(hands on) , והצגה בעל פה של  דו"חות,ניסוח  ,בעיות, כתיבת דו"חפתרון חשיבה יצירתית, , חברתי-מדעישיח

 .הפעילות שביצעו בפני הכיתה

מחויב להשתלב  "חקרהמעבדת את "לימד בעבר השתלם במעבדת החקר )ותיק כחדש(, ולא מורה שלא 

מעבדת החקר )במקרים  ה שלההשתלבות בהורא לפניעל המורים להשתלם  .בהשתלמות המיועדת להוראת הנושא

 .(למפמ"ר לכימיהחריגים, יש לפנות 

רמות והנחיות  שלביםהחקר,  מעבדת"אתר המפמ"ר במופיע במספר המינימלי של הניסויים הנדרשים המידע על ה

 .ההנחיות המעודכנות לב ולפעול על פייש לשים  ."ליישום

המחוונים  .ברמות החקר השונות ניסוייםהשל המעודכנים מחוונים ב יש להקפיד להשתמשבהערכת התלמידים, 

 .2018עודכנו בקיץ תשע"ח, 

  

https://tauonline.tau.ac.il/courses/13
https://tauonline.tau.ac.il/courses/13
mailto:anatdror10@gmail.com
https://campus.gov.il/course/preparation-for-matriculation-in-chemistry/
https://campus.gov.il/course/preparation-for-matriculation-in-chemistry/
https://campus.gov.il/
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/learning-materials/Pages/learning-materials-hp.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/
https://students.education.gov.il/matriculation-exams/external-examinees
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/students-evaluation/Pages/graduates-externalexams.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/students-evaluation/Pages/graduates-externalexams.aspx
http://edu.gov.il/special/students/Pages/SheelonimPtr.aspx
http://edu.gov.il/special/students/Pages/SheelonimPtr.aspx
mailto:chemistry@education.gov.il
mailto:chemistry@education.gov.il
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/research-laboratory/Pages/research-laboratory.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/research-laboratory/Pages/research-laboratory.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/research-laboratory/Pages/research-evaluation.aspx
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 במעבדההמותר מספר התלמידים 

 .תלמידים 20לא יעלה מספר התלמידים בקבוצת למידה על  בחטיבה העליונה

מסיבות  .במעבדהיהיו קבוצת למידה אחת כולם יחד  ,24הוא עד  כימיההת סך כל התלמידים בכיתכאשר 

תלמידים ומעלה נדרש פיצול הכיתה לשתי קבוצות. לשם כך נדרשת תוספת  25בטיחותיות, כאשר הקבוצה מונה 

 שעת הוראה במעבדה.

מרחק הוהם ישמרו על  30ניסוי הדגמה אפשר לבצע בקבוצות גדולות יותר, בתנאי שמספר התלמידים לא יעלה על 

 משולחן ההדגמה.הנדרש 

 התעדכנות בשינויים מוטלת על המורים! ההאחריות על 

בטופס הרשמה כל מורה מחויב לרשום את כל קבוצות התלמידים שהוא מגיש לבחינה החיצונית על מעבדת החקר 

 . 1220.1.11, ו חשוון תשפ"ב"שני, כיום עד ל להוראה ולבחינה במעבדת החקר

 "מעבדת החקר"יישום  .1

כל השנים בהם לומדים מעבדת החקר הינה למידה תהליכית. לכן יש חשיבות לבצע את ניסויי החקר במהלך 

בשנה בה מתחילה להתחיל את ביצוע ניסויי החקר  חובה .(שלוש שניםהתלמידים במגמת הכימיה )במהלך 

 א(. "י' או יכיתה המגמה בבית הספר )

חלקי,  2, ניסוי אחד ברמה 1עד לסוף כיתה יא' התלמיד יתנסה בשלושה ניסויים ברמות שונות )ניסוי אחד ברמה 

א יידרשו רק לשני "י כיתה תלמידי ב, בשנת תשפ"א"פ. בהתחשב בנסיבות של תשמלא( 2מה וניסוי אחד בר

  ניסויים.

מורים שביצעו עם תלמידיהם במהלך שנת תשפ"א ניסויי חקר בדרכים אחרות כגון: סרטונים, הדמיות וכיו"ב, 

 בסוף שנת תשפ"ב.ניסויים אלו יוכלו להיכלל בתיק העבודות האישי של התלמידים בבחינה שתתקיים 

כדי לפנות זמן א, "י כיתה ( יתבצעו עד סוף30%מומלץ כי כל הניסויים הנדרשים לצורך ההערכה הבית ספרית )

 .בכיתה י"ב מתקדמים יותרהחקר הלביצוע ניסויי 

I. חקר"עבדת ההנחיות לביצוע "מ 

ויסתמכו על תכנים  בכיתה י"ב, יבוצעו בעיקר (70%) הניסויים הנדרשים לצורך ההיבחנות החיצוניתמומלץ כי 

 מתקדמים בכימיה כולל נושאי הבחירה.

 שביצע במהלך שלוש השנים הדו"חות של מעבדת החקר כל שיכלול את ,אישי תלקיטכל תלמיד חייב להכין 

דו"חות  –. הדו"חות בתלקיט יהיו מופרדים על ידי חוצץ או תיקיה אישית רפלקציהבמלווים בהערכת המורה ו

תחת קביעת  ר"באתר המפמהנחיות לתלקיט מופיעות  .30% -ודו"חות מהחלק של ה 70% -מהחלק של ה

  ציונו של התלמיד.

 בחלק שיכללו"חות הדו לבין 70%-ה של בחלק שייכללו הניסויים"חות דו בין ובבחינה בתלקיט להחליף ניתן

 יש ההחלפה את"ח. הדו של הציון ואת"ח הדו את תכלול ההחלפה. המתאימות החקר רמות לפי 30%-ה של

"חות דו על ורק אך להיות יכולה החיצונית ההיבחנות לצורך התלמיד בחירת"פ. בע הבחינה מועד לפני לבצע

 של מהחלק"חות הדו ציוני. בלבד אלו"חות דו של הציונים את לקבל ובאפשרותו 70%-ה של בחלק המופיעים

 .בלבד 30% על בדיווח ייכללו 30%-ה

בכל שאלה ניתן לעמוד  לציין זאת בטופס הרישום.מתבקש , למורהו תלמידבתלקיט דיגיטלי למורה המעוניין 

 .אורית וינשטוקבקשר עם המדריכה הארצית, 

II. חקר"עבדת ה"מאופן הבחינה ב 

  כל התלמידים נדרשים להיבחן בעל פה על ידי בוחן חיצוני.

 בחן.יתלמיד שיגיע לבחינה ללא תלקיט לא יוכל להבעת הבחינה יציג התלמיד לבוחן החיצוני את התלקיט. 

כל תלמיד נבחן באופן אישי ע"י בוחן חיצוני, שנקבע  –הבחינה בעל פה על מעבדת החקר הינה בחינה אישית 

יהיה לכל במעבדת החקר משך הבחינה לתלמיד  ושובץ על ידי הפיקוח לבחון ולאחר שקיבל כתב מינוי לבחון.

 היחסי של חלק זה בהערכה. מספר השאלות שישאל הבוחן בכל נושא יהיה דומה לאחוז  דקות. 15-20היותר 

https://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=https%3a%2f%2fservices.education.gov.il%2fFormServerTemplates%2fEDU.mazhap.chimya.Harshama_PeBet.xsn
https://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=https%3a%2f%2fservices.education.gov.il%2fFormServerTemplates%2fEDU.mazhap.chimya.Harshama_PeBet.xsn
https://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=https%3a%2f%2fservices.education.gov.il%2fFormServerTemplates%2fEDU.mazhap.chimya.Harshama_PeBet.xsn
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/research-laboratory/Pages/research-evaluation.aspx
mailto:oritweinstock123@gmail.com
mailto:oritweinstock123@gmail.com
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, שיבחרו מראש על ידי כל אחד שלושה ניסויים ברמת חקר גבוהההחיצונית בעל פה תהיה על הבחינה 

מלא וניסוי  2על שני ניסויים ברמה או מלא,  2שלושה ניסויים ברמה ייבחן על  תלמידמהתלמידים והמורה. 

תחת קבצים להורדה  באתר המפמ"רמחוונים להערכה של הבחינה בע"פ מופיעים  חלקי. 2אחד ברמה 

 בנושא הבחינה בע"פ.

כבכל הבחינות החיצוניות(: , יהיה בהתאם להנחיות )15% –הציון הסופי בבחינה בעל פה על מעבדת החקר 

 ציון שנתי של המורה המלמד. 30%ציון המורה הבוחן,  70%

הדיווח על ציוני . , כפי שיפורסמו על ידי אגף הבחינותךבהתאם לדרישות משרד החינוציוני התלמידים ידווחו 

 בסרטוני הדרכה של המרב"ד.התלמידים יתבצע באמצעות אפליקציה בשילובית. הנחיות לדיווח מופיעות 

 "3"מיני מחקר רמה  יישום .2

הפיקוח על הוראת הכימיה מעודד את המורים להשתלב בתהליך ההעמקה של למידת החקר המאפשר למידה 

"מיני מחקר תלמידים יים, ולבצע עם האקדמי ותכנון ניסויים ייחוד-עצמאית של תלמידים, הרחבת הידע המדעי

למידה האת חוויית  תלמידיםאצל המעצים  3רמה מיני מחקר ביצוע  מעבדת החקר.מסגרת הוראת ב", 3רמה  –

 משמעותית, את הסקרנות הטבעית, את הידע, את דרכי החשיבה ועוד.ה

I.  3הנחיות לביצוע "מיני מחקר רמה" 

 מהווה חלופה ל"מעבדת החקר". 70% -ה , הנלמדת במסגרת3ברמה  מיני מחקרמעבדת 

 הוא: שלו שאלוןהוסמל  ,נקרא בקובץ השאלונים של אגף הבחינות "מיני מחקר" "3רמה  מיני מחקר"

  של "מעבדת החקר". סמל השאלוןמשונה סמל שאלון זה  .037-376

, יגדל ציון המורה מהציון הסופי של התלמיד והחלק של 23%יהווה בסך הכל  3רמה מיני מחקר הציון על 

 באופן הבא:

: ציון בוחן 037-388בשאלון  "מעבדת החקר"נהוג ביהיה כ 037-376הציון בשאלון  – 15%-במסגרת ה .1

 .30%וציון המורה  70%

יהיה  על העבודה הכתובהציון ה .בחירה לנושאחלופה העבודה הכתובה הווה ת – 30%-במסגרת ה .2

תוך מ 8%יחליף את הציון על פרק הבחירה ויהווה זה ציון )ללא מרכיב של בוחן חיצוני(. ציון בית ספרי, 

 .30%-ה

: מעבדת מהפרקים הבאיםיורכב  30%-הציון על ה 3מיני מחקר רמה לסיכום, אצל מורים המלמדים 

  , שיווי משקל, אנטרופיה וסוכרים.3רמה  – מיני מחקרחקר בסיסית, 

 בשנת תשפ"ב למיקוד שפורסם לשנה זו.כל התכנים הללו כפופים 

, בקרה, תלמידלקיט תיק מורה, ת :דהיינו .תהיה כמו זו של מעבדת החקר 3רמה מיני מחקר תנהלות בהכל ה

אישור שאלות  כנית,והייעודי לת השתתפות בפורוםבנוסף, כמפורט בהמשך, נדרשת  דיווח לפיקוח וכיו"ב.

 ום וכיו"ב.החקר של התלמידים על ידי המדריכות בפור

בכל שאלה ניתן לעמוד  לציין זאת בטופס הרישום.מתבקש ולמורה תלמיד ל בתלקיט דיגיטלימורה המעוניין 

 .אורית וינשטוקבקשר עם המדריכה הארצית, 

יוכל לעשות זאת רק לאחר שעבר בכיתתו  3החל משנת תשע"ח, כל מורה המעוניין ללמד מיני מחקר רמה 

 וסיים בהצלחה את ההשתלמות בנושא "מיני מחקר".

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

מורים וותיקים, . הז ללמד באופןבחרו י, שותיקים כחדשיםו ,לכלל המורים ,ב"תשפבשנת גם  באתר המפמ"ר

 למורים החדשים. בכך לסייע בפורום, ו, מוזמנים לתרום מניסיונם 3רמה מיני מחקר מנוסים בביצוע ש

 מדריכות נוספות.בשיתוף עם  עדינה שינפלדו יונת שמאיהמדריכות הארציות תינתן על ידי התמיכה במורים 

 :חייבים 3רמה "מיני מחקר" המורים המעוניינים לבצע 

 ."3רמה "מיני מחקר , את הכוונה לבצע למעבדת החקר בטופס ההרשמה האינטרנטילציין  .1

שם המורה, טלפון נייד, שם בית הספר,  הפרטים הבאים:בו ו, יונת שמאי הארצית למדריכה לשלוח מייל .2

 סמל המוסד ומספר התלמידים.

https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/research-laboratory/Pages/research-evaluation.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/research-laboratory/Pages/research-evaluation.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=2196pJDEgPI
https://www.youtube.com/watch?v=2196pJDEgPI
mailto:oritweinstock123@gmail.com
mailto:oritweinstock123@gmail.com
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/Pages/forums.aspx
mailto:razshamai@gmail.com
mailto:razshamai@gmail.com
mailto:adinashe@gmail.com
mailto:adinashe@gmail.com
mailto:razshamai@gmail.com
mailto:razshamai@gmail.com
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של כל אחת מהקבוצות בכיתה  הראשונהאת שאלת החקר  "3פורום מורים: "מיני מחקר רמה בלשלוח  .3

ביצוע הניסויים  לפני או עדינה שינפלד של יונת שמאי הרקע המדעי, לאישורראשי הפרקים של ואת 

)השאלה  של כל אחת מהקבוצות השנייהלשלוח את שאלת החקר  חובהיותר, . בשלב מאוחר בפועל

תמצית של תוצאות הניסוי , יש להוסיף וכדי לתת את התמיכה המדויקת במידת הצורך .המתגלגלת(

 שאלה הראשונה.ניסוי לבדיקת הכיצד השאלה השנייה מתגלגלת מתוצאות ה הראשון כדי להבהיר

II. בטיחות במעבדת המיני מחקר 

 לאשר לתלמידים ביצוע ניסויים ללא קבלת אישור מפורש מהמדריכות בפורום. אין

 באחריות המורה לוודא שכל הניסויים המוצעים עומדים בסטנדרטים של הבטיחות. 

 .3מיני מחקר רמה מורים המלמדים כל החובה להינה ההשתתפות בפורום התמיכה 

התמיכה לא יוכל להגיש את תלמידיו לבחינה על מיני מורה שלא יבצע רישום כנדרש ולא ישתתף בפורום 

 .3מחקר רמה 

III. 3רמה  מיני מחקראופן הבחינה ב 

 כל התלמידים נדרשים להיבחן בעל פה על ידי בוחן חיצוני. 

, יהיה בהתאם להנחיות )כבכל הבחינות החיצוניות(: 15% –יני מחקר הציון הסופי בבחינה בעל פה על מ

 ציון שנתי של המורה המלמד. 30%ציון המורה הבוחן,  70%

הדיווח על ציוני התלמידים יתבצע באמצעות ציוני התלמידים ידווחו בהתאם לדרישות משרד החינוך. 

 בסרטוני הדרכה של המרב"ד.אפליקציה בשילובית. הנחיות לדיווח מופיעות 

 .מיני מחקרת לבחינה על יואפשרוקיימות שתי 

בעת  ."הרגילה" : כל תלמיד נבחן באופן אישי ע"י בוחן חיצוני, כמקובל במעבדת החקראישיתבחינה  .1

. ובו עבודת המחקר מלווה ברפלקציה ובהערכת המורהתלקיט ציג התלמיד לבוחן החיצוני יהבחינה 

 לא יוכל להבחן. ,תלקיטתלמיד שיגיע לבחינה ללא 

הנחיות נבחנת ביחד כקבוצה ע"י בוחן חיצוני.  3בחינה קבוצתית: כל קבוצה שביצעה ניסוי חקר ברמה  .2

 קבוצהציג התחינה בעת הב באתר המפמ"ר., מופיעות 3רמה מיני מחקר לביצוע בחינה קבוצתית ב

ובהערכת  של כל אחד מחברי הקבוצה ובו עבודת המחקר מלווה ברפלקציה אישיתתלקיט לבוחן החיצוני 

 בחן.יוכל להתלא  ,תלקיטגיע לבחינה ללא תשקבוצה . המורה

או קבוצתי(. יחד עם זאת, במקרים מסוימים רשאי אישי כי כל תלמידי הכיתה יבחנו באופן זהה ) מומלץ

אופן שונה מכלל הכיתה. הבוחן נדרש להתאים עצמו להחלטת בהמורה להחליט כי תלמידים מסוימים יבחנו 

 המורה המלמד.

 ו"מיני מחקר"לבחינה במעבדת החקר  רישום מורים באתר המפמ"ר .3

 1.11.2021עד ליום שני, כ"ו חשוון תשפ"ב, 

הרישום כניות: מעבדת החקר או מיני מחקר, חייבים להירשם באתר מפמ"ר. והמלמדים את אחת התמורים 

באחריות  באתר מפמ"ר נועד לצורך שיבוץ הבוחנים בלבד. הרישום עצמו והבדיקה כי אכן הרישום נקלט הינם

בחודשים: , לשם כך, יפורסם עדכון לגבי הרישום בסוף כל חודש !כיתהמלמד את המורה ההבלעדית של 

  מורים מדברים.בפורום הסגור ספטמבר ואוקטובר 

ההרשמה להוראה ולבחינה במעבדת טופס בלמלא פרטים מתבקש בכיתה י"ב  ב"פבשנת תשכל מורה המלמד 

 ניתן למצוא נהלים מפורטים לגבי הרישום .1.11.2021חשוון תשפ"ב, שני, כ"ו עד ליום , שבאתר מפמ"ר החקר

  באתר מפמ"ר.

 .נשטוקויאורית  :בשאלות ניתן לפנות למדריכה הארצית

 הזמנת שאלון הבחינה באגף הבחינות .4

  .המתאים באגף הבחינות, כמקובל שאלון הבחינה, על בית הספר להזמין את באתר מפמ"ר בנוסף לרישום

 .037-388  שאלוןאת  יזמיןאת תכנית מעבדת החקר בית ספר בו לומדים 

 .037-376  שאלון יזמין את( 3)רמה בית ספר בו לומדים מיני מחקר 

http://educationforums.cet.ac.il/COMMON/LOGIN/Login_Form.asp?sThisPage=/Forums/Index.asp?FID%3D68797%26nCategoryID%3D0%26nFatherForumID%3D27261&sHomePage=/&bAllowVisitor=0&nProjectID=117232&sBackPage=http://educationforums.cet.ac.il/forums/index.asp?FID%3D27261%26nCategoryID%3D13%26nFatherForumID%3D&nSiteClientID=
https://www.youtube.com/watch?v=2196pJDEgPI
https://www.youtube.com/watch?v=2196pJDEgPI
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/research-laboratory/Pages/research-level-3.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/research-laboratory/Pages/research-level-3.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/research-laboratory/Pages/research-level-3.aspx
http://educationforums.cet.ac.il/Forums/Index.asp?FID=46501&nCategoryID=0&nFatherForumID=27261
http://educationforums.cet.ac.il/Forums/Index.asp?FID=46501&nCategoryID=0&nFatherForumID=27261
https://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=https%3a%2f%2fservices.education.gov.il%2fFormServerTemplates%2fEDU.mazhap.chimya.Harshama_PeBet.xsn
https://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=https%3a%2f%2fservices.education.gov.il%2fFormServerTemplates%2fEDU.mazhap.chimya.Harshama_PeBet.xsn
mailto:oritweinstock123@gmail.com
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 צטרפות למאגר הבוחניםה .5

. מורים הבוחנים בבחינה חיצונית בעל פה לבחון בבית ספר אחר ויידרשאת מעבדת החקר  יםהמלמד יםמור

. מאגר המומחיםב להירשםהמורים הבוחנים על במעבדת החקר מקבלים תשלום עבור הבחינה. לשם כך, 

 חיוני לקבלת שכר על הבחינה. הזהרישום במאגר 

יש להגיש בחודש ספטמבר, עם תחילת שנת הלימודים. בהגשת הבקשה  בקשה להצטרפות למאגר המומחים

מורים שלא ירשמו (. )ולא למאגר המעריכים למאגר הבוחניםלהקפיד להירשם  ישלהצטרפות למאגר המומחים 

פירוט תנאי הסף להצטרפות למאגר הבוחנים, לא יוכלו לבחון ושיבוץ בוחן לבית ספרם יהיה בסדר עדיפות אחרון. 

: נהלת מקצוע כימיה במרב"דבשאלות ניתן לפנות למ.  כ"לבחוזר מנלמאגר הבוחנים והליך ההרשמה מופיעים 

 .עדינה שינפלד

 מפגשי ריענון על הבחינה בעל פה .6

הבחינה בעל פה על בנושא ( 1) וירטואליים בנושא הבחינה בעל פה:ריענון  ימפגשמו שני יתקיי בתשפ"בשנת 

 . 3( בנושא הבחינה בעל פה על מיני מחקר רמה 2; )מעבדת החקר

, בהתאם לתכנית כל המורים מתבקשים להשתתף במפגשי הריענוןלאור השנה וחצי האחרונות בצל הקורונה, 

  הודעה על המועדים של כל אחד ממפגשי הריענון תשלח למורים.המופעלת על ידם. 

 ומסכמת מעצבת פדגוגיתבקרה  .7

מורה מורים יתבקשו לשלוח דיווח פדגוגי על עבודתם במעבדת החקר. כמה תתבצע בקרה מסכמת. כבכל שנה, 

מורה לא שלח שה קרבמדיווח. את הלשלוח על עבודתו, חייב פדגוגי ווח ילשלוח דעל ידי הפיקוח,  ,שהתבקש

 המחוזי. בנוכחות המדריךבית הספר מנהל עם  ת בירורפגישדיווח, ישלח מכתב למנהל ביה"ס ותתקיים 

על עבודת המורים המלמדים  מעצבת-פדגוגית תתקיים בקרה 2021יוני -חודשים מאיהכבכל שנה, במהלך 

מטרת הבקרה, ללמוד מקרוב על הנעשה בשטח בהטמעת החקר, על מנת לשפר  .מעבדת החקראת בכיתה י"א 

של במסגרת הבקרה יתבקשו המורים להציג את מעבדות החקר שביצעו בחלק  התמיכה במורים.ההדרכה ואת 

על המורים והתלמידים להיערך לכך מבעוד מועד, ולהתחיל לבנות את התלקיט כבר  , כולל ההערכה.30%-ה

 שמתבצעת מדי שנה, בסוף כיתה י"א. מעצבתפדגוגית ההבקרה הבכיתה י' ו/או י"א. נושא זה ייבדק במסגרת 

 בחינהפדגוגי למפמ"ר על הווח יד .8

לא לאחר הבחינה,  "בוחן חיצוניפדגוגי של  דו"ח"ימלא או במיני מחקר בעל פה במעבדת החקר  המורה הבוחן

  .בנוכחות המורה שתלמידיו נבחנים

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

 לכימיה בטיחות במעבדה .ה

בנושא הבטחת הבטיחות העוסק  )ב(7תשע"ה חוזר מנכ"ל ב הנחיותהחובה לוודא כי הניסויים יבוצעו על פי 

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

 ,בתי הספר צריכים להיערך לבדיקת תקינות המעבדות ולהצטיידותן .הדים, את המורים ואת עובדי המעבדהתלמי

  נא עקבו אחר העדכונים המגיעים אליכם. .מנכ"לבחוזר  להקפיד על כל הוראות הבטיחות במעבדה כפי שפורסמוו

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

 .באתר מפמ"ר כימיה

מורים מוזמנים, מבעוד מועד, לבקש אישור עבור חומרים שאינם נמצאים ברשימות המפורסמות באתר. את הבקשות 

 .רים סאבאיש לשלוח למדריכה לכימיה 

  על ידי ממונה בטיחות ארצי. פורסמוש לפינוי חומריםהנחיות ה יבוצע על פי פינוי חומרים מסוכנים ממעבדות

 חדשים להערכת בחינות הבגרותהצטרפות מעריכים  .ו

 "בוחן".ה תפקיד"מעריך" לה תפקידחשוב להבחין בין 

 מורה הבוחן בעל פה בבחינות במעבדת החקר. – בוחן

 .55% -מורה המעריך את מחברות בחינת הבגרות בכתב של ה – מעריך

http://experts.education.gov.il/
http://experts.education.gov.il/
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/students-evaluation/Pages/database-signup.aspx
https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=292#_Toc256000023
mailto:adinashe@gmail.com
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/research-laboratory/Pages/laboratory-control.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwj45jcAYly9yICWLkr1L16j8Bua000tJ6KBrjpReX7YcZMA/viewform?c=0&w=1
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/Bitachon/Betichut/betichutmaabadot.htm
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/research-laboratory/Pages/laboratory-safety.aspx
mailto:reemsaba2010@gmail.com
mailto:reemsaba2010@gmail.com
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/research-laboratory/Pages/laboratory-safety.aspx
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ולעדכן את כל פרטיו האישיים במדויק  מאגר מומחיםמורה המבקש להצטרף למאגר המעריכים נדרש להיכנס לאתר 

. פרטים נוספים והקריטריונים לקליטת עובדי הוראה במאגר המעריכים מופיעים כמעריךולבקש להצטרף למאגר 

  באתר מפמ"ר.

מעריך במאגר. פרטיו מעריך שמופיע במאגר המעריכים ומעוניין להמשיך להעריך, נדרש לעדכן מדי שנה את 

ולא הוצא מהמאגר  במאגר ואו לא עדכן את נתוני שניםכמה שמופיע במאגר המעריכים ולא העריך בחינות בגרות 

להגיש בקשה חדשה להצטרף למאגר המעריכים ולעדכן את פעיל עליו היות מעריך לחזור ל. כדי יוכל להעריך יותר

 כל המסמכים הנדרשים.

על סמך ניסיונו של המורה בהגשה לבגרות ועל בסיס ההשתלמויות ובנוסף, , הבקשות יישקלו בהתאם לקריטריונים

 .בהן השתתף בשנים האחרונותבכימיה 

 קידום תלמידים .ז

 ופרסים  עבודת גמר .1

 במוסד מחקרי.והיא עבודה מחקרית הנכתבת על ידי תלמיד/ה יחיד/ה, בהנחיה אקדמית  עבודת הגמר בכימיה

יח"ל, ובהתאם עליה להיות  5קף של עבודת הגמר הינה בהי מנחה העבודה חייב להיות בעל תואר שני לפחות.

 במעבדה.שביצע התלמיד בתחומי המחקר בכימיה, מקיפה ומעמיקה, וכוללת ניסויים 

 למודהיכולים לו , המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם בכימיה: תלמידים בעלי יכולת למידה גבוההקהל היעד

 רחב.מקצועי אופן ב הנושא הנחקראת  חומר חדש ולהבין באופן עצמאי

 יח"ל, והיא נרשמת בתעודת הבגרות.  5כתיבת עבודת גמר הינה בהיקף 

 עדכן את המנחה והתלמיד בדרישות.יהמורה  .באתר מפמ"ר כימיהמופיעות  בכימיה גמר עבודת להכנתהנחיות 

  .עבודות הגמרקיימת אפשרות להגשת עבודת גמר בינתחומית. הנחיות מיוחדות בנושא זה מופיעות באתר 

באחריות התלמידים לבדוק בתנאי הקבלה של מוסדות אקדמיים  –בונוס בקבלה ללימודים במוסדות אקדמיים 

 האם עבודת גמר מזכה בבונוס בעת הקבלה ללימודים האקדמיים.

 .יעל חורבבשאלות ניתן לפנות למדריכה הארצית: 

 על כתיבת עבודות גמר פרסים לתלמידים

מוזמנים מנהלי בתי ספר ומורים . שסיימו את עבודת הגמר ונבחנופרסים לתלמידים שני מדי שנה מוענקים 

 ."עבודות גמרבלשונית " להציג מועמדים לפרס. תקנון הפרס נמצא באתר מפמ"ר

 פרסים לתלמידים על כתיבת עבודת גמר מצטיינת:

 בכל תחום מחקר בכימיה. החברה הישראלית לכימיה, מטעם .1

 , בנושא כימיה תעשייתית או כימיה יישומית.על שם איטן פלד .2

 לתאריךעד למפמ"ר כימיה,  עבודת הגמרבץ של הקובצרוף יש להגיש לשני הפרסים  המלצות למועמדים

 לא ניתן לשלוח עבודה מודפסת. .chemistry@education.gov.il לדוא"ל:, 12200.1.1

 ., המתקיים בחודש פברוארהפרסים יוענקו בכנס החברה הישראלית לכימיה

 האולימפיאדה הארצית לכימיה – כימיאדהה .2

כימיאדה שלושה שלבים: שלב א' בו נבחנים בתחרות ה הכימיאדה היא האולימפיאדה הארצית לכימיה.

ותלמיד שנרשמו מראש לבחינה. שלב ב' בו  ההתלמידים על שאלון מקוון בבית הספר, והוא פתוח לכל תלמיד

שציונם בשלב א' נבחנים התלמידים על שאלון בכתב, בפקולטה לכימיה בטכניון. לשלב ב' מוזמנים תלמידים 

 .והוא מתקיים בפקולטה לכימיה בטכניון כולל שני חלקים: בחינה בכתב ובחינה במעבדה. שלב ג' היה גבוה יחסית

יקבלו ציון  ,בהצלחהיבצעו את כל הנדרש בשלב ג' של הכימיאדה ויעפילו לשלב ג' )שלב הגמר( תלמידים אשר 

 בבחינת הבגרות בכימיה על פי הפירוט הבא:

 בתנאי שלא ניגשו בחינת הבגרות בכימיהב 55%-על החלק של ה 100 יקבלו ציוןי"ב -א"י ותתלמידי כית ,

  .ם שקדמו לשנה בה הם משתתפים בכימיאדהלבחינת הבגרות בכימיה במסגרת בית ספרית בשני

 ., בדיווח ישיר לאגף הבחינותהציון יוענק על ידי המפמ"ר

http://experts.education.gov.il/
http://experts.education.gov.il/
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/students-evaluation/Pages/database-signup.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/students-evaluation/Pages/projects.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/students-evaluation/Pages/projects.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/chemistry/students-evaluation/Pages/projects.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/chemistry/students-evaluation/Pages/projects.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/HighSchool/gemerbenthumi.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/HighSchool/gemerbenthumi.pdf
mailto:yaelhorev@gmail.com
mailto:yaelhorev@gmail.com
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/students-evaluation/Pages/projects.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/students-evaluation/Pages/projects.aspx
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
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 הציון יוענק על בבחינת הבגרות בכימיה.  30% -וה 15%-על החלק של ה 100יקבלו ציון  תלמידי כיתה י"ב

 , בדיווח ישיר לאגף הבחינות.ידי המפמ"ר

 .בחוזר זה המשךשל הכימיאדה מופיע בהשונים שלבים ב הבחינה פירוט מועדי

מידע נוסף בהמשך על ידי מדריכי הכימיה. יישלח  ב"תשפשל אולימפיאדת הכימיה  'טופס רישום למבחן שלב א

 ועוד. קובץ אודות הכימיאדהב ניתן למצוא

 לקויות למידה .3

 (.מלל ירב בניגוד למקצועות)הינו מקצוע דל מלל כימיה 

 הבחינות. ת/ואחראיית הספר, בב היועצתץ/יועהמורי כימיה מתבקשים להביא מידע בנושא זה לידיעת 

 . עליונה בכימיה תאושר במקרים מיוחדים ויוצאי דופן בלבד על ידי ועדת חריגיםבחינה בעל פה 

בחינה התאמה של  ולבקש במפורש עליונה לפנות לוועדת חריגיםהאישור במקרים מיוחדים יש קבלת  לצורך

 בחינה בעל פה.  יאפשר עליונה מוועדת חריגים לכימיהספציפי  אישוררק  .בעל פה בכימיה

 .כימיה"ר מפמ באתר מידע נוסף נמצא

 מותאמתבחינה  .4

ההתאמה מאפשרת בתוכנית הלימודים.  55%במסגרת  המופיעיםהנושאים את כל כוללת בחינה מותאמת 

 הבחינה. בשאלותגדולה יותר בחירה 

כי ערכה של כל שאלה בבחינה המותאמת עולה, ולכן יש לשקול היטב אם כדאי לנצל את ההתאמה.  יש לשים לב

 מומלץ כי רק תלמיד השולט בצורה מעולה בחומר הלימוד יבחן בבחינה מותאמת.

עדת ומו בחינה מותאמת בכימיהלצורך קבלת אישור לבחינה מותאמת בכימיה יש לבקש במפורש התאמה של 

 התאמות מחוזית.

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

 עולים חדשים .5

. הטיפול בנושא באתר משרד החינוךניתן למצוא  מיוחדות ולאוכלוסיות חוזרים לתושביםהנחיות לעולים חדשים, 

 במשרד החינוך. האגף לקליטת תלמידים עוליםנמצא באחריות של 

 בהוראה ועידוד מצוינות (השתלמויות) מקצועי פיתוח ,תמיכה במוריםהדרכה ו .ח

 הדרכה ותמיכה במורים .1

ם שלה ימחוזים מוזמנים ליצור קשר עם המדריך ה, המורהמלאה מתפרסמת באתר המפמ"ר רשימת המדריכים

 עם מדריך ארצי, בכל שאלה שעולה.ו א

 המלמדים כימיה, ומורים בפ"תששתלבו בהוראת הכימיה בשנת שה הכימיה בהוראת בתחילת דרכםמורים 

 .אישיתלקבל תמיכה  כדי, ך המחוזי שלהםמדריהמתבקשים ליצור קשר עם  ,(ז"עמשנת תשהחל שנים ) 5 עד

על מנת  ,י שלהםמחוזהמדריך הליצור קשר עם  חייבים כימיהל מבוא יםלמדהמורים המ – מבוא לכימיההוראת 

 .לקבל תמיכה מתאימה

כולל  30%-בחירה במסגרת ההי בנושא תמיכהב המעוניינים יםמור - 30%הבחירה במסגרת  נושאיהוראת 

 ה בו מעונייניםהבחירבנושא מדריך שמתמחה או ל במחוזלמדריך  ויפנ ,3רמה מיני מחקר וביצוע  מעבדת החקר

 ברשימת המדריכים.רט ופכמ

ארבעה מפגשים יתקיימו  בבשנת תשפ"נחלו מפגשים אלו הצלחה רבה.  א"פבשנת תש –מפגש מדריך ומוריו 

 במייל מהפיקוח על הכימיה. ומסוג זה. תאריכי המפגשים ישלח

  פיתוח מקצועי .2

חופשת וב ת הלימודיםבמהלך שנ למורי הכימיההשתלמויות שונות  נהתקיימתכבכל שנה בשנים האחרונות, 

 .ובמחוזות, במעבדות בלמונטה ,במט"ח, בטכניון, במרכז הארצי למורי הכימיהבמקומות שונים בארץ: , קיץה

הודעות  באתר המפמ"ר. םמגוון ההשתלמויות יפורס מתוקשבות. ןחלק מההשתלמויות יהיו פנים אל פנים וחלק

 יפורסמו בהמשך השנה.על ההשתלמויות מדויקות 

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/chimiada-2019.pdf
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/students-evaluation/Pages/customized-exams.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/HaarachatTalmidim/BchinotMutamot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/HaarachatTalmidim/BchinotMutamot/
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/students-evaluation/Pages/customized-exams.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/students-evaluation/Pages/customized-exams.aspx
mailto:adinashe@gmail.com
mailto:adinashe@gmail.com
https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=339
https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=339
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/Hadracha/Madrichim.htm
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/supervisor-words/Pages/development-hp0210-849.aspx
http://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=305
http://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=305
http://edu.technion.ac.il/
http://edu.technion.ac.il/
http://morim.cet.ac.il/
http://morim.cet.ac.il/
https://belmonte.huji.ac.il/
https://belmonte.huji.ac.il/
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/professional-development/Pages/advancedstudy.aspx
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I. איחוד מול ייחוד" מודל" 

 :ב"תשפהלימודים שנת מהלך ההשתלמויות שתתקיימנה בלהלן פירוט 

  מירה תמירו אורית מולווידזון -אוריינות מדעית כימית. 

 ורדה כספי ורחל קלנר. – אוריינות חזותית 

  איריס שנער, אור איצקוביץ'. –שילוב סרטונים בהוראת הכימיה 

 עדינה שינפלד, ענת פלדנקרייז. –למורים חדשים  (מתוקשבתבגרות עתירת מדיה ) תבחינ 

 דפנה ים והדס אהרוני. – פדגוגיה דיגיטלית מיטבית מקרוב ומרחוק 

  ענת פלדנקרייז, נאדיה גנאים.  –תיכון אקדמי מקוון 

II. ב"פהשתלמויות קיץ תש 

לאחר  למוריםההשתלמויות יפורסמו  ם עלפרטימוקדים בארץ. בכמה יתקיימו מגוון השתלמויות  ב"פבקיץ תש

 .חופשת הפסח ולקראת חג שבועות

III.  קהילות מורים לכימיה קרוב לבית 

 אחת לשבועיים על מנת לשתף ולדון בהוראה בכיתה. לשתף שנפגשים של מורים קבוצה היא קהילת מורים

ברעיונות, לשתף בהצלחות, להתלבט באתגרים, להכיר מקרוב דרכים לשיפור ההוראה, הלמידה וההבנה 

 זה. את זה זה ולהפרות של מניסיונו זה תלמידים, לחלוק חומרים, לבצע ניסויים חדשים, ללמודשל 

 : קרוב לבית לכימיה המורים קהילותמשיכו לפעול י ב"פתשבשנת 

  במחוז צפון( נצרת / טמרהקהילת  קהילת כרמיאל,מג'אר, קהילת( 

 )קהילת חיפה )במחוז חיפה 

 במחוז מרכז( רחובותקהילת כפר סבא,  , קהילתטירה קהילת( 

 במחוז ירושלים( קהילת מודיעין( 

  במחוז דרום( ת גתי, קהילת קרישבע בארקהילת( 

 :אקדמיים מוקדיםמשני  ב"פבשנת תש פעלויוהן ו לכימיה ר”המפמ של יוזמה פרי הינן לכימיה המורים קהילות

  .בטכניון ,פקולטה לחינוך, למדע ולטכנולוגיהב (2) למדע ויצמן במכון ,למורי הכימיה הארצי במרכז( 1)

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

 עם ציון. הקהילה בגמול מורי

 פרסי הצטיינות למורים .3

. מנהלי בתי ספר, עמיתים למקצוע, מפקחים ומדריכים מוזמנים פרסים למורים מצטיינים כמהמדי שנה מוענקים 

 ."אירועים, תחרויות ופרסיםבלשונית " תקנון כל אחד מהפרסים נמצא באתר מפמ"רלהציג מועמדים לפרסים. 

 :שוניםגופים  שלושהעל ידי למורים מוענקים  הצטיינות פרסי ארבעה

(i   ) מטעם החברה הישראלית לכימיה)מורה ותיק ומורה בתחילת דרכו(,  פרסים למורים מצטיינים . 

 כנס החברה הישראלית לכימיה.בטקס קבלת הפרסים השנתי ב ויוענק יםהפרס

 .12.201.10עד לתאריך   .לחברה הישראלית לכימיה ,יר בדוא"להמלצות למועמדים יש להעב

(ii   )"ניתן להמליץ על מורים מצטיינים לכימיה לתחרות.  .תחרות "המורה של המדינה 

 .Ynetבאתר ניתן למצוא פרסום בנושא 

(iii   ) למורים למדעים ומתמטיקה. קרן טראמפפרס טראמפ להוראה איכותית, מטעם , 

 .באתר קרן טראמפניתן להמליץ על מורים מצטיינים לכימיה לתחרות. ניתן למצוא פרסום בנושא 

 רישיונות הוראה בכימיה .ט

מורים המחזיקים רישיון התפרסם במהלך שנת תשע"ח.  בדבר התנאים לזכאות לרישיון הוראה בכימיהחוזר מנכ"ל 

מוזמנים לפנות לכוח אדם  ,2.1סעיף  י' והם בעלי השכלה מתאימה על פי חוזר הרישיונות,-הוראה בכימיה לכיתות ז'

 ז' עד י"ב. , לכיתותבכימיה ולבקש לקבל רישיון הוראה מעודכן הרלוונטיבהוראה במחוז 

 .פרידה טראבלמדריכה  בצירוף מסמכים, בלבדלפרטים והתייעצות ניתן לפנות במייל 

https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/professional-development/Pages/teachers-community.aspx
http://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=314
https://edu.technion.ac.il/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/Chimya
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/Chimya
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/events/Pages/prizes.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/events/Pages/prizes.aspx
mailto:israelchemistry@gmail.com
mailto:israelchemistry@gmail.com
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-6891,00.html
http://www.trump.org.il/
http://www.trump.org.il/
http://www.trump.org.il/what-we-do/trump-award/
http://www.trump.org.il/what-we-do/trump-award/
https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=283
mailto:frida.tarrab@gmail.com
mailto:frida.tarrab@gmail.com
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 ב"תשפ –מפגשים וקשר עם המפמ"ר  .י

או פנים אל פנים  רחבי הארץכל ב ,ד"ר דורית טייטלבאום ,המפמ"ר יתקיימו מפגשים עם בפ"תשבמהלך שנה"ל 

 כנית המפגשים המחוזייםותתאריכי המפגשים יקבעו בתאום עם המדריכים המחוזיים, בהתאם ל. מקוונים

 .וישלחו למורים באתר המפמ"רמועדי המפגשים יפורסמו  .וקהילות המורים ההשתלמויות

 ימים פתוחים במחלקות לכימיה באוניברסיטאות .יא

ספר הראשי המחלקות לכימיה, פרופסורים וחוקרים במוסדות אקדמיים שונים מביעים עניין רב בקירוב תלמידי בתי 

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

אקדמיה או בבתי הספר, קיום ימי עיון וסיורים מגוון דרכים למימוש הקשר: מתן הרצאות על ידי חוקרים שיתקיימו ב

באקדמיה ואפשרות לביצוע עבודות גמר של תלמידים בתמיכה וליווי של חוקרים. יצירת הקשר הינה באחריות 

 באתר מפמ"ר.מפורסמים שפנו אל הפיקוח בעניין זה האקדמיים מוסדות הפרטי המורה ובית ספרו. 

 ב"תשפהלימודים שנת במועדים חשובים  .יב

מידע נוסף ישלח בסמוך . ולתלמידים רועים חשובים לכלל ציבור מורי הכימיהיא כמהיתקיימו  ב"תשפשנה"ל במהלך 

 :, שריינו ביומניםרועיםירשימת האלמועד האירוע. להלן 

 

 תאריך כללי תאריך עברי יום בשבוע האירוע

 23.10.2021 ב"פתש, חשווןי"ז  שבת  יום המול

 2022.2.22 בתשפ" "א אדר א',כ שלישי ובו מושב מורים לכימיה כנס החברה הישראלית לכימיה

 30.11.2021 כ"ו כסלו, תשפ"ב שלישי הכנס הארצי של מורי הכימיה

 האולימפיאדה הארצית לכימיה – ימיאדההכ

 הספרבבתי  – שלב א' 

-י"א ותרסה לתלמידי כיתי' וג-ות ט'תהיה גרסה לתלמידי כית)

 .(י"ב

 שיילש

בשעות 

10:00-

14:00 

 26.10.2021 ד' כסלו, תשפ"ב

 ינש

בשעות 

14:00-

18:00 

 8.11.2021 ' כסלו, תשפ"בד

 האולימפיאדה הארצית לכימיה – ימיאדההכ

 טכניוןפקולטה לכימיה בב – י'-ט'כיתות  –שלב ב' 
 16.12.2021 ב", תשפטבת 'בי חמישי

 האולימפיאדה הארצית לכימיה – ימיאדההכ

 טכניוןפקולטה לכימיה בב –י"ב -כיתות י"א –שלב ב' 
 29.11.2021 ב", תשפכסלו כה' שני

 האולימפיאדה הארצית לכימיה – ימיאדההכ

 בפקולטה לכימיה בטכניון –י"ב -כיתות י"א – שלב ג'
 30.12.2021 ב"טבת, תשפ כו' חמישי

 2022 ביולי 20 – יוליב 10טאיוון,   2022לשנת  האולימפיאדה הבינלאומית לכימיה

 2022רוסיה, אפריל  2022אולימפיאדת מנדלייב לשנת 

 מורים יקרים, : לסיוםו

 ! בכל הקשור לכימיה ולהוראת כימיה יות בחזית המדעלה הקפידו

 

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
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/events/Pages/ics-conference.aspx
https://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=306
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/events/Pages/events-main.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/supervisor-words/Pages/supervisors-hp.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/supervisor-words/Pages/supervisors-hp.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/supervisor-words/Pages/supervisors-hp.aspx
https://icho2019.paris/wp-content/uploads/2019/07/290719_CATALYZER_10.pdf
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/chemistry-https://www.compoundchem.com/category/cosmetic 

 

 בריאות לכולכם

   !ומוצלחת , משכילה, מלמדתטובהשנה 

 ד"ר דורית טייטלבאום

 מפמ"ר כימיה

  

https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/supervisor-words/Pages/supervisors-hp.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/supervisor-words/Pages/supervisors-hp.aspx
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 עתקים:ה

  ,משרד החינוךיו"ר המזכירות הפדגוגיתד"ר מירי שליסל , 

 המזכירות הפדגוגית, פיתוח פדגוגימנהלת אגף א' סגנית יו"ר המזה"פ,  ,גב' דליה פניג 

  המזכירות הפדגוגיתמדעים, א' מנהלת אגף  ,מאור-גילמור קשתד"ר 

 משרד החינוךמנהלי המחוזות , 

 המינהל הפדגוגי, משרד החינוך תמנהלו סמנכ"ל, זלצראינה  ד"ר  

 'המינהל הפדגוגיעל יסודיחינוך א' אגף מנהלת  ,י באריסד גב , 

 המינהל הפדגוגיבחינותבכיר  מנהל אגף ,דויד גלר מ , 

  המזכירות הפדגוגית ופרויקטים, תכניות לאומיות מערכתיותמנהל אגף  ,מוהנא פארסמר 

  ,נהל החינוך הדתיימ תמנהלגב' שוש נגר 

 הערביבמגזר חינוך א' המנהל אגף  ,טיב'מר עבדאללה ח 

 ממונה חינוך במגזר הבדואי ,ד"ר מוחמד אלהיב 

 והצ'רקסי דרוזיהבמגזר חינוך ה ממונה על חיראדין, גב' איה 

 ערביה מגזרעי"ס, אגף א' חינוך ב מפקח מדעיםממונה קידום הישגים לימודיים,  ,ד"ר חוסאם דיאב 

 'המינהל הפדגוגימנהלת אגף לקויות למידה דני ז'ורנו, גב , 

 מנהלת אגף חינוך מיוחד, המינהל הפדגוגירחלי אברמזון , 

  'עדהווחברי הו יו"ר ועדת מקצוע כימיה ,אהוד קינןפרופ 

  מכון ויצמן למדעמנהלת המרכז הארצי למורי הכימיה ,דידי מרצ'קד"ר , 

 אגף מדעיםממונה קוריקולרית,  ,ד"ר רוחמה ארנברג 

 כימיהצוות ההדרכה של הפיקוח על הוראת ה 

  ומט"ח סאלדהנרייטה מכון 

https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/supervisor-words/Pages/supervisors-hp.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/supervisor-words/Pages/supervisors-hp.aspx

