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 2021  ,במרץ 21                                                                                              

 , תשפ"א ח' ניסן

 
   בתי ספר, מנהלימפקחים, 

 מדע וטכנולוגיה בחטיבות הביניים  ומורי רכזים מדריכים

 שלום רב, 

 תשפ"א  -וטכנולוגיהסמך מיקוד הלמידה במדע מ

נדרשים לתכנן את המשך ההוראה במקצוע מדע    השנה ואנו סיום, פנינו לעבר עם החזרה מחופשת הפסח

 . וטכנולוגיה

הדים על דרכי הוראה מגוונות ויצירתיות, ועל   ינולמרות המציאות המורכבת שכולנו נמצאים בה מגיעים אל

  כתנוהערעל כך נתונה לכם   במטרה לעורר סקרנות, התלהבות ומוטיבציה ללימוד המקצוע.חשיבה מקורית 

 רבה. ה

בכדי שנוכל לסיים שנה זו באופן מיטבי ונצמצם פערים  ו של שנת הלימודים תשפ"א   ההמחצית השנייאנו בשלהי 

 חשוב לתת את הדעת לדגשים הבאים: ככל האפשר,

   תכנית הלימודים .א

, במטרה להבטיח שגרת למידה  ומיקוד בתכנים בפתיחת שנת הלימודים תשפ"א עברה תכנית הלימודים שינוי

 וקידום מטרות הוראת המקצוע בצל מגפת הקורונה. 

ובהמשך ללמד את   סגול בחשוב להתמקד בהשלמת הוראת התכנים המסומנים  עד לתום שנת הלימודים 

 שאר התכנים המופיעים במסמך.

המקנים     הטמעת נושאי הלימודל שעות ההוראה לחטיבה העליונה, יוקדשו   רבכיתות ט', לקראת המעב
 .  21-הנדרשים מאדם בוגר במאה ה ומיומנויות תלמידים ידע ל
 

בהוראה מפורשת, מתוך רשימת המיומנויות המתאימה    לפחות מיומנות אחת להבנות חשוב  בכל שכבת גיל 

   לשכבת הגיל ומצורפת לטבלת המיקוד.

   משאבי הוראה והערכה .ב

הושק ובו תוכלו למצוא חומרי הוראה, למידה והערכה רבים, משימות אוריינות וכן    אתר המקצוע החדש

 .  יחידות הוראה חדשות

 )דגמי הוראה, שיעורים   משאבי ההוראה מרחוק במדע וטכנולוגיהבנוסף, לנוחיות המורים, קובצו כל 

 מצולמים, משימות הערכה, סרטונים, ניסויים, שיתופי מורים ועוד( תחת קובץ שיתופי אחד.  

 

   תהליך החקר  .ג

 חשיבות רבה בהמשך קידום תהליכי החקר המדעי ופתרון בעיות. רואים   אנו 
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תרבות החקר הינה חלק מהאוריינות המדעית של מקצוע מדע וטכנולוגיה ולכן מתבקש להמשיך ולקדם את  

 תהליך החקר השלם גם בלמידה השוטפת בבית הספר ולקראת ירידי החקר המחוזיים. 

 בו ניתן להעלות שאלות וסוגיות שונות בתחום החקר.  פורום חקרלרשות המורים עומד 

 לצוות הפיקוח וההדרכה הארצי.  בכל שאלה או התלבטות ניתן לפנות

 טבלת המיקוד המעודכנת: 

תכנית  
תכנים שעברו לרשות   מיומנויות להבנייה  מה במיקוד הלמידה השנה  הלימודים 

 והערות

 כיתה ז 

  -מדעי החומר
 חומרים

 מסה ונפח של גופים   •
 גוף וחומר    •

 אוויר תכונות ושימושים   •
  – גזים, נוזלים ומוצקים  •

 תכונות  
 שינויים בחומר    •

 שינוי מצב צבירה   •

 חוק שימור המסה  •
מודל   -מבנה החומר   •

 החלקיקים 

 טיעון   •
 שאילת שאלות   •

 עיבוד ממצאים   •
 הסקת מסקנות   •

 זיהוי שלבי החקר  •

 

  -מדעי החומר
 אנרגיה 

סוגים המרות   –אנרגיה  •
 ומעברים  

 חימום וקירור   •

 חוק שימור האנרגיה  •

 

מערכות 
ותהליכים  

 ביצורים חיים 

 התא: מבנה ותפקוד  •

 חשיבות מערכת ההובלה    •
 בגופם של יצורים חיים   המים •

 מערכת הדם ובריאותה באדם  •
 מאזן מים ומאזן חום  •

      הגוף כמערכת על    

מאפייני חיים   •
 וצרכי קיום  

 מאזן מים בצמח    •

 תהליך התיכון    • טכנולוגיה

השפעת הטכנולוגיה על   •
 החברה ועל הסביבה  

   מהות הטכנולוגיה  

 כיתה ח 

  -מדעי החומר 
 חומרים

 יסודות ומבנה האטום   •

 טבלת היסודות    •
 תרכובות    •

 תערובות    •
 שינויים בחומר    •

 חוק שימור המסה   •

 מטקסט הפקת מידע  •

 ניסוח שאלת חקר  •
 הסבר מדעי  •

 

  -מדעי החומר 
 פיזיקה 

   אנרגיה חשמלית •

 כוחות ושינוי    •
 כוח החיכוך ובחיי יום יום     •

 הכוח החשמלי    •
 משקל ומסה    •
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תכנית  
תכנים שעברו לרשות   מיומנויות להבנייה  מה במיקוד הלמידה השנה  הלימודים 

 והערות

 כוח לעומת אנרגיה   •

   המנוף כמגביר כוח •

  -מדעי החיים  
 ביולוגיה

 חשיבות רבייה וצורות רבייה   •

 רבייה באדם    •
 רבייה בבע"ח    •

 התפתחות ביצורים   •
התפתחות באדם ובבע"ח   •

 מעובר לבוגר  
 מעורבות אדם בתהליכי רבייה  •
   בריאות ורבייה •

 מאפייני חיים  •

מבנה מערכת   •
הרבייה ותפקודה  

 בצמחים    

מערכות 
 אקולוגיות

 יחסי גומלין יצורים סביבה   •
התאמת צמחים ובע"ח   •

 לסביבתם  
 יחסי גומלין בין יצורים   •

 

 טכנולוגיה
מערכת טכנולוגית מבנה   •

 ופעולה 
השפעת הטכנולוגיה  

על החברה ועל  
 הסביבה 

 כיתה ט

  -מדעי החומר 
 חומרים

הקשר הכימי והאנרגיה   •
 בתהליך כימי  

 אנרגיה כימית   •

 היסוד פחמן ותרכובותיו    •

    השפעת השימוש בחומרים •

 עיבוד וייצוג מידע  •

 משתנים בידוד  •
 

 קשר יוני 
 

  –מדעי החומר 
פיזיקה ומערכות  

 טכנולוגיות

טכנולוגיות לקיום ולשיפור   •
 איכות חיים 

   סוגי אנרגיה ויחידות אנרגיה  •
 אנרגיית גובה   •
 אנרגיית תנועה    •

 אנרגיה במערכות חשמליות    •
 חום  •

      חוק שימור האנרגיה •

של   איכותנית הוראה
אנרגיה חשמלית  

אנרגיית  של  וכמותית
 גובה, אנרגיית תנועה 

 וחום 
 

 הספק ונצילות   
 

  -מדעי החיים  
 ביולוגיה

 תא: מבנה ותפקוד  •

 הזנה בצמחים   •

 הזנה באדם ובבע"ח  •

 בריאות מזון ותזונה    •
   החומר התורשתי •

 הגוף כמערכת על  
 

 

 בברכת המשך שנת לימודים פורייה ובריאה,                                

 הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה בילי פרידמן 

    תבמחוזו                          מפמ"ר מדע וטכנולוגיה
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