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 משרד החינוך
 המזכירות הפדגוגית

 אגף מדעים
 הפיקוח על הוראת הכימיה

 

  מבוא לכימיה – תכנית לימודים

 onCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/chimyahttp://cms.education.gov.il/Educatiאתר המפמ"ר:   מפמ"ר: ד"ר דורית טייטלבאום

 הקדמה

מבוא לכלל אוכלוסיית התלמידים דרוש להשכלתו הכללית של כל בוגר ולהבטחת הצלחתו ותפקודו היעיל בחברה. תכנית הלימודים "מדעי חינוך 

. מטרת התכנית היא 1י"ב בחטיבה העליונה-" נועדה לתלמידי כיתה י' ללא קשר למקצוע בו יבחרו להתמחות בהמשך לימודיהם בכיתות י"אלכימיה

שמשמעה הבנת מקומה של הכימיה בהכרה, אפיון, יצירה ודרכי שימוש בחומרים והשפעתה המרכזית על איכות  אוריינות כימיתלהנחיל לתלמידים 

עבודתו של המדען, מטרתה הנוספת החיים של האנושות. בצד הנחלת ידע בתחומי הכימיה, הבנת דרכי התפתחותו של המדע והכרת כלי המדע ודרכי 

 של התכנית הינה לפתח ולקדם מיומנויות חשיבה ועשייה בהקשרים המדעיים כמו גם בהקשרים חברתיים יומיומיים. 

 שיקולי הדעת בבחירת התכנים  היו:

 טכנולוגיה.הכרת מושגי יסוד של מקצוע הכימיה כהמשך ללימוד המקצוע בחטיבת הביניים, במסגרת לימודי המקצוע מדע ו 

 .הכרת מגוון התחומים בהם עוסקת הכימיה 

 .הכרת נושאים רלוונטיים לעולמו של התלמיד 

  .הכרת נושאים המעוררים סקרנות ועניין 

( בתהליכי הוראה למידה כמו גם שילוב של הוראת חשיבה Hands on activitiesאנו רואים חשיבות רבה בשילוב התנסויות מעשיות במעבדה לכימיה )

 ר גבוה במטרה לתרום להבנה מעמיקה של התכנים, לטיפוח יכולות קוגניטיביות גבוהות ולטיפוח חשיבה ביקורתית ויצירתית.  מסד

 

                                                           
 .הסיום ארגון הלימודים ותעודותראו קישור לחוזר מנכל  בנושא  1

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/chimya
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2014-7-4-9-1-47.htm
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בחירה. זאת במטרה לאפשר גמישות והתאמה של התכנים לאוכלוסיית  –חובה, וחלק ב'  –תכנית הלימודים מבוא לכימיה מורכבת משני חלקים: חלק א' 

 ל הדעת של המורה.התלמידים ולשיקו

 להלן סקירה קצרה של נושאי התכנית:

 חובה -חלק א 

מבנה החומר, מצבי הצבירה של החומר, מבנה האטום, סוגי אטומים, טבלת  -: יחידה זו עוסקת במושגים הבסיסיים של מדע הכימיה מושגי יסוד

  היסודות, תרכובות ותערובות. 

ם קוולנטיים, בחומרים מולקולריים ותכונותיהם ובניסוח תהליכי היתוך רתיחה והמסה של חומרים : יחידה זו עוסקת בקשרימבנה וקישור חלק א'

 מולקולריים.

: יחידה זו עוסקת בקשר שבין שינויים בחומר לבין שינויים באנרגיה. בדינמיות של תגובות כימיות והגורמים המאפשרים התרחשות אנרגטיקה ודינמיקה

 . תגובה והמשפיעים על מהירותה

  בחירה -חלק ב' 

 יחידה זו עוסקת בתכונות ומבנה של חומרים אטומריים, חומרים יוניים וחומרים מתכתיים. : 'מבנה וקישור חלק ב

 יחידה זו עוסקת בייחודיות של תרכובות הפחמן ממשפחות הפחמימנים, הכהלים וחומרי טעם וריח.על טעם ועל ריח:   –כימיה של תרכובות פחמן 

יחידה זו מתמקדת בנושא תכונות ותגובות של חומצות או בסיסים. הכרת  ההגדרות של חומצה בסיס, זיהוי החומרים, שימושים : יסיםחומצות ובס

 ותגובות נפוצות.

 למידה ולשיקולי הדעת של המורה.-הנושאים יש להתאים את מידת ההעמקה ומסגרת הזמן לצורכי הלומדים, להתפתחות תהליכי ההוראה לבכ

 בלבד.  כימיהלמד נושאי בחירה נוספים מותאמים לצרכי בית הספר באישור מפמ"ר ניתן ל

  .chemistry@education.gov.ilבקשות לאישור מיוחד יש לשלוח לכתובת המייל של הפיקוח על הוראת הכימיה: 

mailto:chemistry@education.gov.il


 כימיה –אגף מדעים 
3 

 

 

 מסגרת ההוראה:

 נושאים מרכזיים:  6 -ורכבת מכאמור תכנית הלימודים מ

 מושגי יסוד, מבנה וקישור חלק א' ואנרגטיקה וקינטיקה. –שלושה נושאי חובה 

 מבנה וקישור חלק ב', כימיה אורגנית וחומרי טעם וריח.  –שלושה נושאי בחירה 

 (. 1)תרשים  מתוך נושאי הבחירהעל  המורה לבחור אחד או שניים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלק א: הקדמה

 תפיסה רעיונית

 מטרות

 עקרונות פדגוגיים

 : מפרט תכניםחלק ב

 בחירה נושאי חובה נושאי

 אנרגטיקה
 ודינמיקה

מושגי 
 יסוד

 מבנה
 וקישור

 א' חלק

 חומצות
 ובסיסים

 מבנה
 וקישור

 ב' חלק

 של כימיה
:  פחמן תרכובות

 ריח עלו טעם על
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 מפרט תכנים

 נושאי חובה

 חובה – מיומנויות חקר

 הצעות לפעילויות לימודיות הבהרות מושגים נושא-תת

 שאלת חקר שלבי החקר
 השערות
 ניסויים / תצפיות

 תוצאות 
 תוצאותההסבר 

 דיון
 מסקנות

 

שולב עם  יילמדו במהקשורים במיומנויות החקר המושגים 
 בכימיה בעזרת מאמרים ומעבדות.נושאי התוכן 

 יידרשו לשלוט במיומנויות הבאות:  התלמידים
  חקרשאלת ניסוח וזיהוי 
 תצפיות  ביצוע 
  אבחנה בין תצפית ופרשנות 
 מדעיתזיהוי השערה ניסוח השערה ו  
  תוצאות .מילולי וייצוג גרפי של ייצוג 
 ות באופן מילולי, בגרף או בטבלההסבר תוצאות המוצג 
  תוצאותמהסקת מסקנות 
 ניסוח טיעונים 

 ת על ומידת מיומנויות חקר מבוססת לליופעילו
  ים: מאמר

 חיי הפרחים?מאריכה את ומיקה האם אקונ 

 המושלם פנקייקכנה לקראת מעבדות החקר: הה. 

  :הכנת פופקורןניסוי 
 

 חובה – מושגי יסוד

 הצעות לפעילויות לימודיות הבהרות מושגים נושא-תת

 מוצק, נוזל, גז מצבי צבירה

 טמפרטורת היתוך 

 טמפרטורת רתיחה

 לחץ גז

 

  ים ומודדים(ברמה המאקרוסקופית )מה רואתיאור 

 (םהחלקיקי תברמה מיקרוסקופית )רמתיאור 

 .)שפת הכימאים( ברמת הסמלתיאור 

ע מצב צבירה בהתאם לערכים וקבלהתלמידים יידרשו 
   נתונים של טמפרטורת היתוך וטמפרטורת רתיחה.

התלמידים יידרשו לדעת לקרא ולנתח גרף המתאר את 
גיה שקעת אנרהשינוי בטמפרטורה של חומר במהלך ה

  )כתלות בזמן חימום(.

  :(3)ללא שאלה  מים לא נורמליים.משימת אוריינות 

  :שינוי מצב צבירה ומודל החלקיקים של אנימציה
  החומר

 ומודל החלקיקים של  שינוי מצב צבירה  :סימולציה
 החומר

 התכה של מתכת: אנימציה 

 הכנסת בלון לתוך בקבוק ארלנמייר :מוסרט ניסוי 
 והסבר התופעה ברמת חלקיקים ובהיבט של לחצים.

http://hschools.haifanet.org.il/ironi_g/subroom/chem/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/ironi_g/subroom/chem/DocLib12/flowers.doc&action=default
http://hschools.haifanet.org.il/ironi_g/subroom/chem/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/ironi_g/subroom/chem/DocLib12/pancake.doc&action=default
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/YechidatHamaabada/MagarNisuim/Nisuim+Shonot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/Mivnyot/OryanutChimit/MesimotOryaniyot.htm
http://mybag.high.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=%2fapi%2fmanifests%2fitem%2fhe%2f0b052594-b04f-4f36-9ee1-7b8008137f3e%2f#?page=content-1
http://mybag.high.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=%2fapi%2fmanifests%2fitem%2fhe%2f0b052594-b04f-4f36-9ee1-7b8008137f3e%2f#?page=content-1
http://mybag.high.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=%2fapi%2fmanifests%2fitem%2fhe%2f0b052594-b04f-4f36-9ee1-7b8008137f3e%2f#?page=content-1
http://mybag.high.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=%2fapi%2fmanifests%2fitem%2fhe%2f36a3964f-f45d-4ac8-91d7-a408eafbf72a%2f#?page=content-1
http://mybag.high.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=%2fapi%2fmanifests%2fitem%2fhe%2f36a3964f-f45d-4ac8-91d7-a408eafbf72a%2f#?page=content-1
http://www.youtube.com/watch?gl=IL&hl=en&v=ynUso6rJ0rE
https://www.youtube.com/watch?v=ZG29OJyZpyA&feature=relmfu
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 הצעות לפעילויות לימודיות הבהרות מושגים נושא-תת

 קולהאוויר מועך פחית מוסרט:  ניסוי 

  מבנה החלקיקים  בנושאם /דגמיכרזותהכנת
 .שלושת מצבי הצבירהב

 עולם הכימיההסדרה "מצבי צבירה מ :צפייה בסרט" 

 יסוד, תרכובת חומר טהור: חומרים

, תערובת הומוגנית

 הטרוגנית תערובת

המושגים נלמדים באופן מקיף בחטיבת הביניים. מומלצת 
 חזרה בלבד.

 בשיטות שונות: הפרדת תערובות  :ניסוי
 , אידוי, מגנט.ה, משפך מפרידכרומטוגרפי

  יין אדוםשל זיקוק  ה:הדגמניסוי 

  :כיצד מזקקים נפטאנימציה 

המושגים נלמדים באופן מקיף בחטיבת הביניים. מומלצת   סמלים של יסודות שפת הכימאים
 חזרה בלבד.

 

 פשוטיםו לאזן ניסוחי תגובה נתונים והתלמידים ידרש איזון תהליכים 
 .בלבד

נתון לבין ניסוח תגובה  להתאים ביןידרשו לדעת התלמידים 
 ניסוח מילולי.

  מתוך טקסט מילולי.תגובה התלמידים לא יידרשו לנסח 

 

חישובים פשוטים שבהם סכום לחשב התלמידים יידרשו  חוק שימור החומר
  ים.מסות המגיבים שווה לסכום מסות התוצר

המושג נלמד באופן מקיף בחטיבת הביניים. מומלצת חזרה 
 בלבד.

 :פיםמגיבים תוצרים ועוד סימולציה 
 

, טרוניםיגרעין, פרוטונים, נ חלקיקי האטום

 אלקטרונים.

 מספר אטומי, מספר מסה

 .תאוריה ומודלגם את המושגים בהוראה מומלץ לשלב 

המושגים נלמדים באופן מקיף בחטיבת הביניים. מומלצת 
 חזרה בלבד.

 בניית אטומים  – מבנה האטום :פעילות מתוקשבת
 ויונים

 גודל של חלקיקיםסדרי  סדרי גודל
המושגים נלמדים באופן מקיף בחטיבת הביניים. מומלצת 

 חזרה בלבד

 היקום והמרחבים התת  – סדרי גודל :סרטון
  אטומיים.

https://www.youtube.com/watch?v=qbakZL62d6U&feature=related
http://www.orl.co.il/kids/3_a.asp
http://mybag.high.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=%2fapi%2fmanifests%2fitem%2fhe%2f840fd43a-caee-43a0-9421-032071698be1%2f#?page=content-1
http://www.ebaghigh.cet.ac.il/ItemList.aspx?SubjectID=CbXR7vvx9EezWnxtFgi1gw
http://www.ebaghigh.cet.ac.il/ItemList.aspx?SubjectID=CbXR7vvx9EezWnxtFgi1gw
http://www.ebaghigh.cet.ac.il/ItemList.aspx?SubjectID=CbXR7vvx9EezWnxtFgi1gw
https://www.youtube.com/watch?v=iPRWBT169OY&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=iPRWBT169OY&feature=related
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 הצעות לפעילויות לימודיות הבהרות מושגים נושא-תת

 סדרי גודל :המחשה 

טבלה ה

 מחזוריתה

 הטבלה המחזורית: 

  טורים )משפחות(,

 שורות )מחזורים(, 

 מתכות/ אל מתכות

  :כימיות משפחות
, הלוגנים, אלקאליות מתכות

 .אצילים וגזים
  (משפחת הפחמן) 4טור 

 הנושא נקרא בחטיבת הביניים "טבלת היסודות"-תת

" וההקשרים שלו 4מלבד המושג "טור  ,המושגיםכל 
נלמדים באופן מקיף בחטיבת הביניים. מומלצת חזרה 

 בלבד.

משפחות התלמידים יידרשו לזכור בע"פ את שמות ה
 ית.  המחזור בטבלה ןמיקומו  ת, תכונותיהן האופייניוהשונות

 . שוניםמסוגים שבו יסודות  4ייחודו של טור 

 טבלה מחזורית אינטראקטיבית 

- Web Elements  

  :אגיד  –תגיד לי מי החברים שלך משימת אוריינות
 לך מי אתה

   איזוטופים האטום גרעין

האלקטרונים 

 באטום

הערכות אלקטרונים ברמות 

 אנרגיה

 אלקטרוני ערכיות

 ענן אלקטרונים

הערכות אלקטרונית  לרשוםהתלמידים יידרשו לדעת 
   .20רמות האנרגיה של אטומים עד מספר אטומי ב

הקשר בין הערכות את התלמידים יידרשו לדעת 
  אלקטרונית ומיקום היסוד בטבלה מחזורית.

  :תנור נפטמשימת אוריינות 

אלפא, קרינת ביתא,  קרינת רדיואקטיביות

  – קרינת גמא

 הרכב, מטען וחדירות

 

ברמה  β, α  ,γקרינת  להבין מהיהתלמידים יידרשו 
  איכותית בלבד ללא ניסוח תהליכים רדיואקטיביים.

נושא ה-מומלץ לקשר את המושג איזוטופים לתת
 רדיואקטיביות

. ראו דוגמאות בטור ומלץ להציג דילמות ערכיות בנושאמ
 .ילויותהצעות לפע

  :רפואה גרעיניתמשימת אוריינות 

 

 

http://learn.genetics.utah.edu/content/cells/scale/
http://www.webelements.com/
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/Mivnyot/OryanutChimit/MesimotOryaniyot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/Mivnyot/OryanutChimit/MesimotOryaniyot.htm


 כימיה –אגף מדעים 
7 

 

 

 חובה – חלק א' מבנה וקישור

 הצעות לפעילויות לימודיות הבהרות מושגים נושא-תת

 קשר יחיד, נטיקשר קוול

 כפול, קשר 

 משולשקשר 

את הגדרת הקשר הקוולנטי התלמידים יידרשו לדעת 
 בלבד.

לכתוב נוסחאות ייצוג של  התלמידים יידרשו לדעת
  HCl  ,H2O  ,CO2   ,CH4, כגון: מולקולות פשוטות בלבד

 ,NH3 

 בניית מולקולותבנושא  סימולציות: 
 למולקולות מאטומים 
 בניית מולקולה 

  מסוגים שונים עם מודליםלהמחשה פעילות 
קשרים קוולנטים מרחבי והמבנה הלהמחשת 

 .מולקולותב

   נוסחה מולקולרית מולקולה

חומרים 

 מולקולריים

תכונות של חומרים 
 מולקולריים

 :כוחות בין מולקולריים
 שרי מימן ק

 ואינטראקציות ון דר ולס

מצבי  הכיר את התכונות הבאות:התלמידים יידרשו ל
 ומסיסות במים.  חשמליתמוליכות צבירה, 

באמצעות  התלמידים לא יידרשו להסביר את התכונות
 .הקשרים הבין מולקולריים

הסברים  התלמידים יתבקשו לבחור בהסבר מבין כמה
 לתכונות חומרים המבוססות על הכוחות הבין מולקולריים.  

 :משימות אוריינות 

 היסוד הרווחי של ישראל – ברום 
 המושג ו אתלמדהתלמידים לאחר ש . קרח יבש 

 תהליך החקר המדעישל מושגים וקצב תגובה 

 סיגריות קלות 

 בשילוב . מומלץהרכיבה המתוקה על האופניים 
 . אנרגיהנושא העם 

 נושא העם מומלץ בשילוב  .החיים בבריכת הדגים
 . אנרגיה

 :הכנת קרם ידיים ניסוי 

 תהליך היתוך 
 רתיחהתהליך 

לזהות ניסוח של תהליך היתוך ותהליך ידים יידרשו התלמ
 רתיחה.

היתוך ותהליך לנסח תהליך יידרשו לא התלמידים 
 הרתיחה. 

 

 .מיםבלנסח תהליך המסה ולזהות התלמידים יידרשו  תהליך המסה במים

אילו חומרים מסיסים במים או יידרשו לדעת לא התלמידים 
 די המורה. בממסים אחרים, נתונים אלו יינתנו על י

 מתוך "כימיה בגישה  מפגש בין נוזלים :ניסוי
 61ניסוי   -וקרת"ח

 חוקרת" מתוך "כימיה בגישה ערבוב נוזלים :ניסוי- 
 12 ניסוי

http://mybag.high.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=%2fapi%2fmanifests%2fitem%2fhe%2f6be9a1af-59d9-4908-8fd2-0c65d67193b1%2f#?page=content-1
http://mybag.high.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=%2fapi%2fmanifests%2fitem%2fhe%2f22a15c23-d04c-493a-885b-85b9ef173da8%2f#?page=content-0
http://mybag.high.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=%2fapi%2fmanifests%2fitem%2fhe%2f22a15c23-d04c-493a-885b-85b9ef173da8%2f#?page=content-0
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/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/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/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/Mivnyot/OryanutChimit/MesimotOryaniyot.htm
http://stwww.weizmann.ac.il/g-chem/heker/index-exp.html
http://stwww.weizmann.ac.il/g-chem/heker/exp/main-exp12.html


 כימיה –אגף מדעים 
8 

 

 

 חובה – רגטיקה ודינמיקהנא

 הצעות לפעילויות לימודיות הבהרות מושגים נושא-תת

תגובות שבהן נפלטת  אנרגיה כימית

 תרמיות( וסאנרגיה )אק

תגובות שבהן נקלטת 

 נרגיה )אנדותרמיות(א

 מעברי אנרגיה

יצוע מאמרים ובקריאת  מומלץ לשלב בהוראת הנושא
 ניסויים.

 הרכיבה המתוקה על האופנייםריינות: משימת או  

של המושגים ע"י שילוב  את להכירהתלמידים יידרשו  קצב )מהירות( תגובה, זרז קצב תגובה
 ומעבדותמאמרים 

  :מומלץ לשלב לאחר  – קרח יבשמשימת אוריינות
קצב תגובה ומושגים בתהליך הוראת הנושאים: 

 .החקר המדעי

 

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
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 נושאי בחירה

 בחירה – חלק ב' קישורמבנה ו

 הצעות לפעילויות לימודיות הבהרות מושגים נושא-תת

חומרים 

 אטומריים

היהלום, הגרפיט, מבנה התלמידים יידרשו להכיר את  האטומרי מודל הסריג
-צינוריות של פחמן כדוגמאות לחומרים וננו-הגרפן וננו

 . חומרים אטומריים

 

תכונות של חומרים 

 אטומריים: 

רה בטמפרטורת מצב צבי

 החדר

 מוליכות חשמלית

 טמפרטורת היתוך

להסביר את התכונות ברמה התלמידים יידרשו 
 המיקרוסקופית.

 
 

את המוליכות החשמלית של להסביר התלמידים יידרשו 
  גרפיט וחוסר המוליכות החשמלית של יהלום. 

 משימות אוריינות:  

 פולרן 

 ובה()משולב עם קצב תג מלפפונים כבושים 

 ושגים )משולב עם מ תעלומת הנקבים בחללית
 בתהליך החקר המדעי(.

  סיור למוזיאון היהלומים ברמת גןמוצע לשלב. 

להכיר יונים חד אטומיים נפוצים ולדעת התלמידים יידרשו  ים חד אטומיים יונ חומרים יוניים
 .  את מיקומם בטבלה המחזורית

המושגים נלמדים באופן מקיף בחטיבת הביניים. מומלצת 
 חזרה בלבד.

 

 היוני  מודל הסריג

 בסריגקשר יוני 

 נוסחה אמפירית

יש להציג את ההבדל בין נוסחה אמפירית לנוסחה 
 ת.מולקולרי

ולכתוב נוסחאות אמפיריות של  להכירהתלמידים יידרשו 
 . אטומיים בלבד-חומרים המורכבים מיונים חד

המושגים נלמדים באופן מקיף בחטיבת הביניים. מומלצת 
 חזרה בלבד.

 משימות אוריינות:  

 ?האם מי השתייה נקיים 

 כלור, מלח בישול ומה שבניהם 

 אלמוגים 

 התפלת מים 

 פחמן דו חמצני 

 תכונות של חומרים יונים:

 מוליכות חשמלית 

מצב צבירה בטמפרטורת 
 חדרה

כונות ברמה להסביר את התהתלמידים יידרשו 
 המיקרוסקופית וברמה המאקרוסקופית

התלמידים יידרשו להכיר את תכונת המוליכות החשמלית 
  .ותמיסה מימית במצבים הבאים: מוצק, נוזל )מותך(, 

 המסת מלח: אנימציה 

 תגובות שיקוע :ניסוי 

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/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/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/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/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/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/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/Mivnyot/OryanutChimit/MesimotOryaniyot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/Mivnyot/OryanutChimit/MesimotOryaniyot.htm
http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/molvie1.swf
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 הצעות לפעילויות לימודיות הבהרות מושגים נושא-תת

 סיסות במיםמ
 

הכרת המושגים "חומר יוני קל תמס",  -מסיסות במים 
 ו"חומר יוני קשה תמס".

 .התלמידים לא יידרשו לדעת אילו חומרים מסיסים במים

 היתוך  ךתהלי

 המסה במים ךתהלי

התלמידים יידרשו לנסח תהליכי היתוך והמסה במים של 
 בד.אטומיים בל – חומרים יוניים המורכבים מיונים חד

 

חומרים 

 מתכתיים

 המתכתי  מודל הסריג

 קשר מתכתי בסריג

יונים חיובים ב"ים  –את המודל  להכירהתלמידים יידרשו 
 של אלקטרונים" 

 

תכונות של חומרים 

 מתכתיים:

מצב צבירה בטמפרטורת 

 החדר

 מוליכות חשמלית

 ריקוע

להסביר את התכונות ברמה התלמידים יידרשו 
 סקופית.המיקרוסקופית והמאקרו

 משימות אוריינות:  

 הגנה מפני חלודה 

 ?ממה עשויה פחית השתייה 

 המצאה מדליקה 

 רפואה גרעינית 

 סגור בהקשר עגל ממעגל פתוח ו :אנימציה ניסרטו
 : למבנה המתכת

 מעגל פתוח 
 מעגל סגור 

 היתוך מתכת: אנימציה 

 את הגדרת המושג בלבד.  להכירהתלמידים יידרשו  סגסוגת )מסג(

באופן מקיף בחטיבת הביניים. מומלצת המושגים נלמדים 
  חזרה בלבד.

 

 סריג מולקולרי סוגי סריגים 

 סריג יוני

 סריג מתכתי

 סריג אטומרי

חומרים שונים לארבעת סוגי  למייןהתלמידים ידעו 
 מולקולרי, יוני, מתכתי, אטומרי. :הסריגים

 :מיון מוצקים לפי סוג הסריג פעילות מתוקשבת 
 

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/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/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/Mivnyot/OryanutChimit/MesimotOryaniyot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/Mivnyot/OryanutChimit/MesimotOryaniyot.htm
https://www.youtube.com/watch?v=9hm2iJb5wjU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9hm2iJb5wjU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xNLfk9I2OuQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xNLfk9I2OuQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?gl=IL&hl=en&v=ynUso6rJ0rE
http://mybag.high.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=%2fapi%2fmanifests%2fitem%2fhe%2fd489707c-c63b-453a-8e3e-7194c34da4fe%2f#TabIndex=0?page=content-1
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 בחירה –על טעם ועל ריח  – של תרכובות פחמןכימיה 

 הצעות לפעילויות לימודיות הבהרות מושגים נושא-תת

 פחמימן שגי יסודמו

 קבוצה פונקציונלית

  הגדרה ודוגמאות של סוגים שונים של פחמימנים

התלמידים לא ידרשו לזכור בעל פה את הקבוצות 
 הפונקציונליות.

 

 כוהל כהלים

 אתאנול

 הקבוצה הפונקציונליתהמבנה של הכרת 

 יש לדון עם התלמידים על ההשפעות הביולוגיות של הכוהל
 הסכנה בנהיגה תחת השפעת אלכוהול. ף ועלועל הג אתנול

אתנול חשוב לדון עם התלמידים על היתרון של השימוש ב
 .כדלק

 

 אלדהיד ריח טעם וחומרי 

 אסטר

  הקבוצה הפונקציונליתהמבנה של הכרת 

נפט כמקור 

 לפחמימנים

 נפט

 פחמימנים

 זיקוק נפט

  זיקוק נפטבנושא  תות מתוקשביופעילו 
 

 מקרומולקולה פולימרים

 מונומר

 פולימר

 פילמור

 יחידה חוזרת

 

 

 

 ברמת המושג בלבד –פילמור ויחידה חוזרת 

 

  מרחבית של מקרומולקולותערכות יה היערכות מרחבית

 פיתול אקראי של שרשרת הפולימר

 ללא חישובים –שרשרת מפותלת, ושרשרת פרושה 

 

 שים של פולימריםשימו

 מיחזור

התלמידים יכירו עד חמישה שימושיים של פולימרים בחיי 
 .היומיום

את התלמידים יכירו את חשיבות המיחזור לחיי היום יום ו
 .המיחזור ם שלסמליה

 

http://www.orl.co.il/kids/activity.asp
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 בחירה – חומצות ובסיסים

 הצעות לפעילויות לימודיות הבהרות מושגים נושא-תת

  נסטד ולאוריויס וחומצה לפי ברהגדרת בס בסיס, חומצה מושגי יסוד

כמדד לאופי התמיסה )חומצית, השימוש באינדיקטורים  חומר בוחן –אינדיקטור 
 .ניטראלית, בסיסית(

 התלמידים יכירו מגוון אינדיקטורים.

 מתוך "כימיה בגישה  בואליפות צבעי הכר :ניסוי
 52ניסוי  -חוקרת"

 

 יוני הידרוניום חומצות
 תגובה של חומצה עם מים

 

 

 בתמיסה. ת חומצה במים יוצרת יוני הידרוניוםתגוב

 .מימית חומציתאת המושג תמיסה  התלמידים יכירו

של עם מים תגובות ידרשו לזהות ניסוח התלמידים 
בדגש על  ,RCOOH של קבוצת החומרים ו HCl: יםהחומר

 חומצה אצטית

 

 יוני הידרוקסיד בסיסים
 
 

 תגובה של בסיס עם מים

 יוני הידרוקסידת בסיס במים היוצרת בתמיסה מימית תגוב

 התלמידים יכירו את המושג תמיסה מימית בסיסית

של במים  תהליך המסהידרשו לזהות ניסוח התלמידים 
 NaOHהחומר 

 ים של החומר תגובה עם מידרשו לזהות ניסוח התלמידים 

NH3 

 

  בתגובות שונות מים כחומצה וכבסיסתפקיד ה מים כחומצה וכבסיס מים

של תגובת  ח נטווסינזהות ללנסח והתלמידים ידרשו  תגובות סתירה 
  סתירה

תגובת ל םהקשורי חישוביםבצע לידרשו לא התלמידים 
 סתירה

 מתוך "כימיה בגישה  ניסוי המזרקה :הדגמהניסוי ב
  32ניסוי  -חוקרת"

  מערת הנטיפיםלימודי: סיור 

pH סקלת ה- pH 

 גשם חומצי

 דיון בנושאים:  ללא חישוב

  חומצות ובסיסים בחיי היומיום 

 ה- pH בגופינו 

 

http://stwww.weizmann.ac.il/g-chem/heker/exp/main-exp52.html
http://stwww.weizmann.ac.il/g-chem/heker/exp/main-exp32.html

