
 העליונ החטיב - כימיה -טבלת מיקוד למידה והמלצות הוראה 

 חומרי הוראה ולמידה בתשפ"אמה במיקוד  לא במיקוד בתשפ"א

 מושגי יסוד 
 מצבי צבירה

 חומרים
 שפת הכימאים

 מיומנויות החקר המדעי

 שיעורים מצולמים
 מושגי יסוד

 עברית, תערבי
 

מצבי צבירה ותהליכים 
 פיזיקליים

 עברית ,ערבית
 

 תות מתוקשבואוריינ ותמשימ
 יםימים לא נורמל

 עברית
 

 קרח יבש
 עברית

 
 ריכוז חומרי למידה נוספים

 
 תיק תכניות לימודים

 
 מבנה האטום

 
 
 
 
 

 האטום:
 אנרגיית ינון ראשונה

 מבנה האטום
 חלקיקי האטום

 הגרעין
 רדיואקטיביות
 טבלה מחזורית

 אלקטרונים
חוק קולון, רדיוס האטום,  האטום:
 אטומיים-יונים חד

 שיעורים מצולמים
 מבנה האטום ורדיואקטיביות  

 עברית ,ערבית
 

הערכות אלקטרונים, יונים 
 ונוסחת ייצוג אלקטרונים 

 עברית, ערבית
 

 תכונות מחזוריות
 עברית

 
 משפחות הטבלה המחזורית

 עברית
 

 משימות מבוססות על סרטון
 ר"באתר המפמ

 
 ריכוז חומרי למידה נוספים

 
 תיק תכניות לימודים

 
 מבנה וקישור 

 קוולנטי קשר
 מולקולה

 חומרים מולקולריים
 חומרים אטומריים

 חומרים יוניים
 חומרים מתכתיים

 שיעורים מצולמים
 -קשר קוולנטי –מבנה וקישור 

  סוגי קשרים
 עברית, ערבית

 
 - מולקולות - מבנה וקישור

נוסחה מולקולרית ונוסחת 
 ייצוג אלקטרונים

 עברית ערבית,
 

ה גיאומטרי מבנ -מולקולות 
  וקוטביות של מולקולות

 ערבית
 
 

https://www.dropbox.com/s/9m2g8yid61vkwpm/%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%A8%20%D7%A9%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%20%20%2C%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92%D7%99%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%20%D7%A9%D7%A4%D7%AA%20%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%96%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA%20%2030.4%2C%2010-11%20%2030%20%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C%202020%20-%2030%20%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C%202020%20-%2009-03-17%20AM.mp4?dl=0
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/brodcast-lnet/chemistry-11-12th-grade-20-4-11/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/brodcast-lnet/chemistry-11-12th-grade-20-4-11/
https://www.dropbox.com/s/9dul13b8r1nnxfv/%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%A8%20%D7%A9%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%20%20%2C%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%99%20%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%95%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D%20%2030.4%2C%2011-12%20%2030%20%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C%202020%20-%2030%20%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C%202020%20-%2010-02-38%20AM.mp4?dl=0
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/brodcast-lnet/chemistry-11-12th-grade-20-4-12/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/brodcast-lnet/chemistry-11-12th-grade-20-4-12/
https://tdigital.lms.education.gov.il/mod/quizsbs/attempt.php?attempt=1151013&cmid=30549
https://tdigital.lms.education.gov.il/mod/quizsbs/attempt.php?attempt=1151015&cmid=30558
https://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=996
https://edu.gov.il/special/Curriculum/High-School/chemistry/Pages/Teaching-materials.aspx
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/brodcast-lnet2/chemistry-10-12grade3/
https://www.dropbox.com/s/hb5vr8wplf3k1ok/%D7%99%D7%92%D7%90%D7%9C%20%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%99%20-%20%D7%9E%D7%96%D7%94%D7%A4%20%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA%20-%20%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94%20-%20%D7%98%D7%91%D7%9C%D7%94%20%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8%203%20-%20%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%20%D7%94%D7%90%D7%98%D7%95%D7%9D%20%D7%95%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%94.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hb5vr8wplf3k1ok/%D7%99%D7%92%D7%90%D7%9C%20%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%99%20-%20%D7%9E%D7%96%D7%94%D7%A4%20%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA%20-%20%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94%20-%20%D7%98%D7%91%D7%9C%D7%94%20%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8%203%20-%20%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%20%D7%94%D7%90%D7%98%D7%95%D7%9D%20%D7%95%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%94.mp4?dl=0
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/brodcast-lnet2/chemistry-10-12grade4/
https://www.dropbox.com/s/xr1ug19gsf9j8ld/%D7%99%D7%92%D7%90%D7%9C%20%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%99%20-%20%D7%9E%D7%96%D7%94%D7%A4%20%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA%20-%20%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94%20-%20%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8%204%20-%20%D7%94%D7%99%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%90%D7%98%D7%95%D7%9D%2C%20%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97%D7%AA%20%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92%20%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA%20-%20%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%94.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xr1ug19gsf9j8ld/%D7%99%D7%92%D7%90%D7%9C%20%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%99%20-%20%D7%9E%D7%96%D7%94%D7%A4%20%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA%20-%20%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94%20-%20%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8%204%20-%20%D7%94%D7%99%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%90%D7%98%D7%95%D7%9D%2C%20%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97%D7%AA%20%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92%20%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA%20-%20%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%94.mp4?dl=0
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-7-6-2020/chemistry-10th-grade-12th-grade-1932/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-7-6-2020/chemistry-10th-grade-12th-grade-19321/
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/learning-materials/Pages/articles-hebrew.aspx
https://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=995
https://edu.gov.il/special/Curriculum/High-School/chemistry/Pages/Teaching-materials.aspx
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-11-6-2020/chemistry-11th-grade-12th-grade-1354/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-24-5-2020/chemistry-11th-grade-12th-grade-1032/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-24-5-2020/chemistry-11th-grade-12th-grade-1032/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-1-6-2020/chemistry-11th-grade-12th-grade-1232/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-3-6-2020/chemistry-11th-grade-12th-grade-1537/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-3-6-2020/chemistry-11th-grade-12th-grade-1537/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/brodcast-lnet2/chemistry-10-12grade/


 חומרי הוראה ולמידה בתשפ"אמה במיקוד  לא במיקוד בתשפ"א

ות פונקציונליות קבוצ
  בתרכובות הפחמן

 ערבית
 

צורות ייצוג של  -מבנה וקישור 
 מולקולות 

 עברית
 

 -חומרים מולקולריים 
ולס -דר-אינטראקציות ון

והסבר התכונות טמפרטורת 
 היתוך ורתיחה 

 ערבית
 

חומרים  -מבנה וקישור 
קשרי מימן  -מולקולריים 

 ערבית
 

 -חומרים מולקולריים 
 מסיסות

 עברית
 

 חומרים יוניים
 עברית

 
 חומרים מתכתיים

 עברית ,ערבית
 

 חומרים אטומריים 
 עברית, ערבית

 
 תות מתוקשבואוריינ ותמשימ

 המצאה מדליקה
 עברית

 
 מיםהתפלת 

 עברית
 

 ריכוז חומרי למידה נוספים
 

 תיק תכניות לימודים
 
 

 סטוכיומטריה 
 המול

 תמיסות
 המצב הגזי

 שיעורים מצולמים
 המצב הגזי ומאפייניו 

  חלק ב'  לק א'ח -עברית 
 

 תות מתוקשבואוריינ ותמשימ
 כימיה במקלחת

 עברית, ערבית
 

 דלק ירוק
 עברית, ערבית

 
 ריכוז חומרי למידה נוספים

 
 תיק תכניות לימודים

 
 

https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/brodcast-lnet/chemistry-11-12th-grade-16-4-14/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-7-6-2020/chemistry-11th-grade-12th-grade-19321/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-1-6-2020/chemistry-11th-grade-12th-grade-12321/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-1-6-2020/chemistry-11th-grade-12th-grade-12425/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-3-8-2020/chemistry-11th-grade-12th-grade-13152/
https://www.dropbox.com/s/hosrmpk4pxywbc8/%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%94%20%D7%AA%D7%9E%D7%9D%2C%20%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94%2C%20%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94%20%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%E2%80%93%20%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D%2C%2019.4%20-%20%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%9F.mp4?dl=0
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-27-7-2020/chemistry-11th-grade-12th-grade-1556/
https://www.dropbox.com/s/ek1k5l6m902eqjq/%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%94%20%D7%AA%D7%9E%D7%9D%2C%20%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94%2C%20%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94%20%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%2C%20%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D%2C%2019.4%20-%20%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%9F%20%20.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ek1k5l6m902eqjq/%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%94%20%D7%AA%D7%9E%D7%9D%2C%20%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94%2C%20%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94%20%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%2C%20%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D%2C%2019.4%20-%20%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%9F%20%20.mp4?dl=0
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-24-5-2020/chemistry-11th-grade-12th-grade-12301/
https://www.dropbox.com/s/eyz788w0puwp9u2/%D7%A0%D7%91%D7%93%D7%A7%20%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%9F%20%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%94%20%D7%AA%D7%9E%D7%9D%20-%20%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94%20-%20%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94%20%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%94%20-%2013%20-%2021%20April%202020%20-%2010-37-00%20AM.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eyz788w0puwp9u2/%D7%A0%D7%91%D7%93%D7%A7%20%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%9F%20%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%94%20%D7%AA%D7%9E%D7%9D%20-%20%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94%20-%20%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94%20%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%94%20-%2013%20-%2021%20April%202020%20-%2010-37-00%20AM.mp4?dl=0
https://tdigital.lms.education.gov.il/mod/quizsbs/attempt.php?attempt=1151018&cmid=30540
https://tdigital.lms.education.gov.il/mod/quizsbs/attempt.php?attempt=1151021&cmid=30543
https://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=997
https://edu.gov.il/special/Curriculum/High-School/chemistry/Pages/Teaching-materials.aspx
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-17-6-2020/chemistry-11th-grade-12th-grade-1710/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-17-6-2020/chemistry-11th-grade-12th-grade-17101/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-17-6-2020/chemistry-11th-grade-12th-grade-17101/
https://tdigital.lms.education.gov.il/mod/quizsbs/attempt.php?attempt=1151033&cmid=30531
https://tdigital.lms.education.gov.il/mod/quizsbs/attempt.php?attempt=1151030&cmid=30546
https://tdigital.lms.education.gov.il/mod/quizsbs/attempt.php?attempt=1151030&cmid=30546
https://tdigital.lms.education.gov.il/mod/quizsbs/attempt.php?attempt=1151036&cmid=30528
https://tdigital.lms.education.gov.il/mod/quizsbs/attempt.php?attempt=1151031&cmid=30537
https://tdigital.lms.education.gov.il/mod/quizsbs/attempt.php?attempt=1151031&cmid=30537
https://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=998
https://edu.gov.il/special/Curriculum/High-School/chemistry/Pages/Teaching-materials.aspx


 חומרי הוראה ולמידה בתשפ"אמה במיקוד  לא במיקוד בתשפ"א

 חמצון חיזור
 

 קורוזיה
  דרגות חמצון:

 דרגות חמצון של תרכובות פחמן
 

 
 

 אנטיאוקסידנטים
 

 חמצון חיזור
 מושגי יסוד

 פעילות יחסית של מתכות
  דרגות חמצון:

 כללים לקביעת דרגות חמצון, 
מרבית )מקסימאלית(,  :דרגת חמצון

 מזערית )מינימלית(
 

 איזון תגובות חמצון חיזור

 שיעורים מצולמים
השורה האלקטרוכימית 

 )מתכות ויוני מתכות(
  2חלק   1חלק  -ערבית 
  2חלק   1חלק  -עברית 

 
 דרגות חמצון, 

 דרגות חימצון בתרכובות פחמן
 2חלק   1חלק  -ערבית 
 2חלק   1חלק  -עברית 

 
 איזון תגובות חמצון חיזור

 2חלק   1חלק  -ערבית 
 2חלק   1חלק  -עברית 

 
 חישובים בחמצון חיזור

 ערבית
 2חלק   1חלק  -עברית 

 
 קורוזיה ואנטיאוקסידנטים

 ערבית
 2חלק   1חלק  -עברית 

 
 ריכוז חומרי למידה נוספים

 
 תיק תכניות לימודים

 

 חומצות ובסיסים 
 מושגי יסוד

 חומצות
 בסיסים

 מים

pH 

 שיעורים מצולמים
 1שיעור מספר 

 2חלק   1חלק  -ערבית 
 

 2שיעור מספר 
 2חלק  1חלק  -ערבית 

 
 3שיעור מספר 

 2חלק  1חלק ערבית 
 

 ריכוז חומרי למידה נוספים
 

 תיק תכניות לימודים
 

 כימיה של מזון
 אבות המזון

 
  טריגליצרידים:

 ,תגובת איסטור לקבלת טריגליצריד
 הידרוליזה של טריגליצריד

השפעת הרכב חומצות השומן 
 על טמפרטורת ההיתוך בטריגליצריד

 כימיה של מזון
 

 חומצות שומן
 הגדרה ומבנה טריגליצרידים:

 שיעורים מצולמים
 אבות המזון והתחלת שומנים

 עברית, ערבית
 

 חומצות שומן
 2חלק   1חלק  -ערבית 
 2חלק   1חלק  -עברית 

 
 הכנה לבגרות שומנים

 2חלק    1חלק  -ערבית 
 2חלק    1חלק  -עברית 

 
 משימה אוריינית מתוקשבת

 כימיה במקלחת 
 עברית, ערבית

 
 ריכוז חומרי למידה נוספים

 
 תיק תכניות לימודים

https://www.youtube.com/watch?v=QBSZvsFrgdw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iNWeE_-8Z2w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jJD3vCfLpWI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CiJVECELkT4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=soPifCQyvLE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XeSO5a9usWM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QSErFmHuhpc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JXKiFRJR8A4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LxRpiQzGXIE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ipAk65ltObk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=R3jJN1_okf0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XGb2l5vtcqM&feature=youtu.be
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-1-6-2020/chemistry-11th-grade-12th-grade-12424/
https://www.youtube.com/watch?v=t0Py1ra-OfA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SqFDZCACpKE&feature=youtu.be
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-1-6-2020/chemistry-11th-grade-12th-grade-12423/
https://youtu.be/dnjI-420D6Q
https://youtu.be/Q9E1VvpP2Bg
https://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=999
https://edu.gov.il/special/Curriculum/High-School/chemistry/Pages/Teaching-materials.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=pSQspR3vnZ0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HROiUsJWIFM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SXi1WKrBffU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=onko__Dq0a8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BWXSxW2hUyE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bB7kcO0ofAk&feature=youtu.be
https://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=1000
https://edu.gov.il/special/Curriculum/High-School/chemistry/Pages/Teaching-materials.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=Bb4k_CKm_AY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=43RQ0W37IZ0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=43RQ0W37IZ0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yWaxF_OdPKQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vvwmRUMJyVQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AOT49_ktV24&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7TzNg9BZGqA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iPzPnokWL1E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=alEFdkZ3KdY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zrONSFltbgE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CKCbt0feLf8&feature=youtu.be
https://tdigital.lms.education.gov.il/mod/quizsbs/attempt.php?attempt=1151033&cmid=30531
https://tdigital.lms.education.gov.il/mod/quizsbs/attempt.php?attempt=1151030&cmid=30546
https://tdigital.lms.education.gov.il/mod/quizsbs/attempt.php?attempt=1151030&cmid=30546
https://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=1001
https://edu.gov.il/special/Curriculum/High-School/chemistry/Pages/Teaching-materials.aspx


 חומרי הוראה ולמידה בתשפ"אמה במיקוד  לא במיקוד בתשפ"א

 סוכרים - כימיה של מזון
 חד סוכרים
 דו סוכרים
 רב סוכרים

 ריכוז חומרי למידה נוספים 
 

 תיק תכניות לימודים
 

 אנרגיה
 
 

  שינויי אנתלפיה בתגובות כימיות:
חישוב השינוי באנתלפיה של תגובה 

 ת קשרובעזרת אנתלפי

 אנרגיה
 מושגי יסוד

 
 בתגובות כימיות:שינויי אנתלפיה 

 אנתלפיה ושינוי אנתלפיה
 תגובות אקסותרמיות 
 ותגובות אנדותרמיות

 יחידות מידה
שינויי אנתלפיה במהלך שינויים במצבי 

 צבירה
 חישוב השינוי באנתלפיה לפי חוק הס

 שיעורים מצולמים
 אנרגיה מושגי יסוד 

 עברית
 

אנתלפיה ושינוי אנתלפיה, 
תגובות אקסותרמיות 

 ואנדותרמיות
 עברית, ערבית

 
 במהלך אנתלפיה שינוי

 תגובות התרחשות
 עברית, ערבית

 
שוב השינוי באנתלפיה לפי חי

 חוק הס
 עברית, ערבית

 
 תרגול הכנה לבגרות

 עברית, ערבית
 

 תות מתוקשבואוריינ ותמשימ
 קרח יבש

 עברית
 

 התפלת מים
 עברית

 
 פופקורן 

 עברית
 

 ריכוז חומרי למידה נוספים
 

 תיק תכניות לימודים
 

 קצב תגובה ושיווי משקל
 
 

 במערכת שיווי משקל:שינוי התנאים 
 שינוי טמפרטורה

 הוספת זרז

 קצב תגובה ושיווי משקל
 קצב תגובה

 שיווי משקל
 שינוי התנאים במערכת שיווי משקל:

 שינוי ריכוז

מושגים ומודל  -תגובה  קצב
  ההתנגשויות

 ערבית
 

ם המשפיעים על קצב הגורמי
 התגובה

 ערבית
 

 תרגול הכנה לבגרות
 ערבית

 
 ריכוז חומרי למידה נוספים:

 קצב תגובה
 

 שיווי משקל
 

 תיק תכניות לימודים
 

 מדוע מתרחשות תגובות 
 אנטרופיה

 ספונטניות של תגובה

 ריכוז חומרי למידה נוספים

https://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=1004
https://edu.gov.il/special/Curriculum/High-School/chemistry/Pages/Teaching-materials.aspx
https://www.dropbox.com/s/hzpm1fjd2baf1gj/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%A1%20%D7%A9%D7%A0%D7%A2%D7%A8%2C%20%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94%2C%20%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94%2C%20%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92%D7%99%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%2C%207.4%20-%20%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%9F.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hs4xwb312n6xrus/%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%90%D7%97%20%D7%A2%D7%90%D7%A1%D7%99%2C%20%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94%2C%20%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94%20%E2%80%93%20%D7%90%D7%A0%D7%AA%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%94%20%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%20%D7%90%D7%A0%D7%AA%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%94%2C%20%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%2C%2020.4%20-%20%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%9F.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o8crgvdh0cugyej/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%A1%20%D7%A9%D7%A0%D7%A2%D7%A8%2C%20%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94%2C%20%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94%20%E2%80%93%20%D7%90%D7%A0%D7%AA%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%94%20%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%20%D7%90%D7%A0%D7%AA%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%94.%20%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%2C%207.4%20-%20%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%9F%20%20.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o8crgvdh0cugyej/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%A1%20%D7%A9%D7%A0%D7%A2%D7%A8%2C%20%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94%2C%20%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94%20%E2%80%93%20%D7%90%D7%A0%D7%AA%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%94%20%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%20%D7%90%D7%A0%D7%AA%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%94.%20%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%2C%207.4%20-%20%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%9F%20%20.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rwibpd328v4iw0u/%D7%A0%D7%91%D7%93%D7%A7%20%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%9F%20%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%90%D7%97%20%D7%A2%D7%90%D7%A1%D7%99-%20%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94%20-%20%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94%20%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%20%D7%90%D7%A0%D7%AA%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%94%20%D7%91%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9A%20%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA%2C%2021.4.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ictmzamqcpnfi61/%D7%A0%D7%91%D7%93%D7%A7%20%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%9F%20%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%A1%20%D7%A9%D7%A0%D7%A2%D7%A8-%20%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94%20-%20%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%20%D7%90%D7%A0%D7%AA%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%94%20%D7%91%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9A%20%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%2C%2023.4.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ictmzamqcpnfi61/%D7%A0%D7%91%D7%93%D7%A7%20%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%9F%20%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%A1%20%D7%A9%D7%A0%D7%A2%D7%A8-%20%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94%20-%20%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%20%D7%90%D7%A0%D7%AA%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%94%20%D7%91%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9A%20%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%2C%2023.4.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/53aon0za4diz5r3/%D7%A0%D7%91%D7%93%D7%A7%20%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%9F%20%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%90%D7%97%20%D7%A2%D7%90%D7%A1%D7%99-%20%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94%20-%20%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%20%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%20%D7%91%D7%90%D7%A0%D7%AA%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%94%20%D7%9C%D7%A4%D7%99%20%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%A1-%20%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%94.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e7j3frxkt96k66t/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%A1%20%D7%A9%D7%A0%D7%A2%D7%A8-%20%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94-%20%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%20%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%20%D7%91%D7%90%D7%A0%D7%AA%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%94%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%AA%20%D7%90%D7%A0%D7%AA%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%A7%D7%A9%D7%A8-%20%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%94%2027.4.20%20-%2027%20April%202020%20-%2009-08-44%20AM.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e7j3frxkt96k66t/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%A1%20%D7%A9%D7%A0%D7%A2%D7%A8-%20%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94-%20%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%20%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%20%D7%91%D7%90%D7%A0%D7%AA%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%94%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%AA%20%D7%90%D7%A0%D7%AA%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%A7%D7%A9%D7%A8-%20%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%94%2027.4.20%20-%2027%20April%202020%20-%2009-08-44%20AM.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a5zxy4h7tt4w52i/%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%90%D7%97%20%D7%A2%D7%90%D7%A1%D7%99-%20%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA-%20%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94%20%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%20%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20-%2003%20May%202020%20-%2009-14-54%20AM.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hf02hnp2dpiovyt/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%A1%20%D7%A9%D7%A0%D7%A2%D7%A8-%20%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94-%20%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94%20%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%20%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%20%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%94%2027.4.20%20-%2027%20April%202020%20-%2010-08-05%20AM.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hf02hnp2dpiovyt/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%A1%20%D7%A9%D7%A0%D7%A2%D7%A8-%20%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94-%20%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94%20%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%20%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%20%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%94%2027.4.20%20-%2027%20April%202020%20-%2010-08-05%20AM.mp4?dl=0
https://tdigital.lms.education.gov.il/mod/quizsbs/attempt.php?attempt=1151015&cmid=30558
https://tdigital.lms.education.gov.il/mod/quizsbs/attempt.php?attempt=1151021&cmid=30543
https://tdigital.lms.education.gov.il/mod/quizsbs/attempt.php?attempt=1151022&cmid=30552
https://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=1002
https://edu.gov.il/special/Curriculum/High-School/chemistry/Pages/Teaching-materials.aspx
https://www.dropbox.com/s/e4m9bgieoy3h11s/%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9F%20%D7%91%D7%A9%D7%90%D7%A8%D7%94%20-%20%D7%9E%D7%96%D7%94%D7%A4%20%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA%20-%20%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94%20-%20%D7%A7%D7%A6%D7%91%20%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C%20%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%94.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6ox321dpkynkany/%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9F%20%D7%91%D7%A9%D7%90%D7%A8%D7%94%20-%20%D7%9E%D7%96%D7%94%D7%A4%20%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA%20-%20%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94%20-%20%D7%A7%D7%A6%D7%91%20%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94%20%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%A7%D7%A6%D7%91%20%D7%94%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94%20-%20%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%94.mp4?dl=0
https://cdnapisec.kaltura.com/p/2712171/embedPlaykitJs/uiconf_id/45244061?iframeembed=true&entry_id=1_2mmgm3ni
https://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=1003
https://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=1005
https://edu.gov.il/special/Curriculum/High-School/chemistry/Pages/Teaching-materials.aspx
https://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=1006


 חומרי הוראה ולמידה בתשפ"אמה במיקוד  לא במיקוד בתשפ"א

 מבוא - ברום ותרכובותיו
שיקולים בהקמתה של תעשיית הברום 

 בישראל

 מבוא - ברום ותרכובותיו
  ותרכובותיו ברום

 עקרונות כלליים בפיתוח מוצר בתעשייה

 ריכוז חומרי למידה נוספים
 

 ת לימודיםתיק תכניו

 תהליכי הייצור - ברום ותרכובותיו

 2CaBrסידן ברומי 

 

 תהליכי הייצור - ברום ותרכובותיו

 2Brברום 

 HBrמימן ברומי 

ואשלגן ברומטי   3NaBrOנתרן ברומטי 

3KBrO 
שימושים של - ברום ותרכובותיו

 תרכובות ברום
 תרכובות ברום בקידוחי נפט

שימושים של  - ברום ותרכובותיו
 תרכובות ברום

תרכובות ברום בעלות פעילות ביולוגית 
 )ביוצידים(

 מעכבי בעירה

- מבוא לעידן הפלסטיק - פולימרים 
 מקרומולקולות
 מקרומולקולות

 ריכוז חומרי למידה נוספים
 

 תיק תכניות לימודים

 קרומולקולותמכיצד נוצרות  - פולימרים
 פילמור סיפוח:

 הכרת המושג בלבד - פולימר גבה צפיפות
הכרת המושג  - פולימר נמוך צפיפות

 .בלבד
 

 דחיסה: פילמור
הכרת המושג  -ילמור ממוצעת דרגת פ
 ללא חישובים.בלבד 
הכרת המושג  -מולרית ממוצעת מסה 
 .ללא חישוביםבלבד 

 הידרוליזה של קשר אסטרי.
 .הידרוליזה של קשר אמידי

 .קופולימר
 .קופולימר אקראי

 כיצד נוצרות מקרומולקולות - פולימרים
  פילמור סיפוח:
 .סיפוח –שיטות פילמור 

 .מונומר
 .יחידה חוזרת

 
 פילמור דחיסה:
 דחיסה  –שיטות פילמור 

 פוליאסטר ופוליאמיד
 מונומר

 יחידה חוזרת 
 יחידה חוזרת של הפולימר

 קטע מייצג של הפולימר
 נוסחת הפולימר

 

  פולימרים 
 הערכות מרחבית של מקרומולקולות

 
  פולימרים 

התארגנות שרשרות הפולימר בצבר 
 הפולימרותכונות 

פולימרים תרמופלסטיים,  -פולימרים 
קשרי  -תרמוסטיים ואלסטומרים 

 צילוב
  :פולימרים תרמופלסטיים

 .מסיסות של פולימרים
 
 
 
 

 .קשרי צילוב
 .פולימרים תרמוסטיים ואלסטומרים

פולימרים תרמופלסטיים,  - פולימרים
קשרי  -תרמוסטיים ואלסטומרים 

 צילוב
 פולימרים תרמופלסטיים:
 .פולימרים תרמופלסטיים

 .מבנה של פולימרים תרמופלסטיים
שינויים במבנה הפולימר החלים בתהליך 

 .המתיחה
 .סיבים

 .מאפייני מבנה של סיבים

https://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=1009
https://edu.gov.il/special/Curriculum/High-School/chemistry/Pages/Teaching-materials.aspx
https://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=1007
https://edu.gov.il/special/Curriculum/High-School/chemistry/Pages/Teaching-materials.aspx


 חומרי הוראה ולמידה בתשפ"אמה במיקוד  לא במיקוד בתשפ"א

 
 

 1פרק  - כימיה פיזיקלית
 מבוא קרינה אלקטרומגנטית

 המבנה האלקטרוני של אטומים
 האורביטל האטומי

 ריכוז חומרי למידה נוספים
 

 .תיק תכניות לימודים

 3פרק  -כימיה פיזיקלית 
 של מוצקים המבנה האלקטרוני

 2פרק  - כימיה פיזיקלית
 ראיית צבעים

 אורביטלים מולקולריים
 הקשר בין מבנה המולקולה וצבעה

 מושגי יסוד - כימיה אורגנית מתקדמת 
 .השלד הפחמני

 .משפחות וקבוצות פונקציונליות
 .איזומריה אופטית
 .חומצות ובסיסים

 ריכוז חומרי למידה נוספים
 

 תיק תכניות לימודים

מנגנון  - כימיה אורגנית מתקדמת 
 התגובה

 מנגנון התגובה

תגובות  -כימיה אורגנית מתקדמת 
 התמרה

 .תגובות התמרה

1NS. 

תגובות  - כימיה אורגנית מתקדמת
 התמרה

 .תגובות התמרה

2NS 

 תגובות אלימינציה -כימיה אורגנית 
 .תגובות אלימינציה

E2. 

E1. 
 .אלימינציה כנגד התמרה

 .אלימינציה וסיפוח

 תגובות סיפוח -כימיה אורגנית 
 תגובות סיפוח

 מבוא למדעי החיים -ביוכימיה  
 הכימיה של התא

 ריכוז חומרי למידה נוספים
 

 תיק תכניות לימודים
מחומצות אמיניות  -ביוכימיה 
  לחלבונים

בסיס של חומצות - תכונות חומצה
 .אמיניות

  - יצירת חלבון מחומצות אמיניות
 מיקוד:בההבהרות הבאות לא שתי 

  התלמידים ידעו לחשב את המטען של
 פפטיד.

  התלמידים ידעו למצוא את  הנקודה
האיזואלקטרית של פפטיד )לפפטידים 

שיירים של חומצות  5המכילים עד  
 אמיניות.

 

מחומצות אמיניות  -ביוכימיה 
  לחלבונים

חומצות אמיניות כאבני בניין של 
 .החלבונים

 .יצירת חלבון מחומצות אמיניות
 
 
 
 
 
 
 

 .מבנה החלבון: שלוש רמות ארגון

 גרעין לחלבוניםמחומצות  -ביוכימיה 
 .והקוד הגנטי מנגנוןה תהליך התרגום:

 

 מבסיסים לחומצות גרעין -ביוכימיה 

 (DNA) דנ"א מבסיסים לחומצות גרעין:
 .הרכב ומבנה

 .בגרעין( DNA)אריזת הדנ"א 

 .: הרכב ומבנה(RNA) רנ"א
 .תהליך התעתוק

https://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=1008
https://edu.gov.il/special/Curriculum/High-School/chemistry/Pages/Teaching-materials.aspx
https://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=1010
https://edu.gov.il/special/Curriculum/High-School/chemistry/Pages/Teaching-materials.aspx
https://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=1011
https://edu.gov.il/special/Curriculum/High-School/chemistry/Pages/Teaching-materials.aspx


 חומרי הוראה ולמידה בתשפ"אמה במיקוד  לא במיקוד בתשפ"א

 איכות מי השתיה  -כימיה של הסביבה 
 
 

ריכוז שיטות אנליטיות לקביעת 
 המומסים במים:

 :מיומנויות עבודה במעבדה
 יהצריטט -

 
 טיטרציה כשיטת מדידה:

 נקודת סוף -
 נקודת שוויון -
 אינדיקטור -
לקביעת   EDTAטיטרציה עם  -

 קשיות מים
טיטרציה למציאת ריכוז יוני  -

 כלוריד 
 
 
 

 תהליכי טיהור

 איכות מי השתיה -כימיה של הסביבה 
 .תכונות המים
 .בתמיסות יחידות ריכוז

שיטות אנליטיות לקביעת ריכוז 
  המומסים במים:

 :מיומנויות עבודה במעבדה
 ספקטרופוטומטריה -
 מיהול -
 

חזרות על ניסוי, מדידה כמותית: 
ממוצע, דיוק, סטיית תקן, מהימנות של 

 תוצאות.
 
 
 
 

 ספקטרופוטומטריה כשיטת מדידה:
 גרף כיול  -
 חוק בר למבר -
 בחירת שיטת מדידה -

 ריכוז חומרי למידה נוספים
 

 תיק תכניות לימודים

איכות האוויר  -כימיה של הסביבה  
 החממהואפקט 

 ספקטרוסקופיה
 )"אפקט החממה"( התחממות גלובלית

מושגי  -אנרגטיקה ודינמיקה שלב שני  
 יסוד חזרה והרחבה

 חזרה והרחבה

 ריכוז חומרי למידה נוספים
 

 תיק תכניות לימודים

  –אנרגטיקה ודינמיקה שלב שני  
 החוק הראשון של התרמודינאמיקה

 אנרגיה חום ועבודה

 -אנרגטיקה ודינמיקה שלב שני  
אנטרופיה והחוק השני של 

 התרמודינאמיקה
 אנטרופיה

אנרגיה  -אנרגטיקה ודינמיקה שלב שני 
 חופשית

 
 
 
 
 
 
 

 אנרגיה חופשית:

 ומצב שיווי משקל. G∆אנרגיה חופשית, 

עם השינוי   G∆תיאור גרפי של השתנות
 המערכת, בטמפרטורה קבועה. בהרכב

אנרגיה  -אנרגטיקה ודינמיקה שלב שני 
 חופשית

 אנרגיה חופשית:
 אנרגיה חופשית.

אנרגיה חופשית תקנית וספונטניות של 
 .תגובה

 -ו  ∆0Hסיווג תהליכים על פי הסימן של  
0S∆. 

 תגובות התהוות.

 בעזרת  הנוסחה  ∆0Gחישוב ערכי 

    0T∆S - 0= ∆H 0G∆     
 אנרגיה חופשית תקנית של התהוות.

 יציבות תרמודינמית.

https://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=1012
https://edu.gov.il/special/Curriculum/High-School/chemistry/Pages/Teaching-materials.aspx
https://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=1013
https://edu.gov.il/special/Curriculum/High-School/chemistry/Pages/Teaching-materials.aspx
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 , K, לקבוע שיווי המשקל, G∆הקשר בין 

 .()ללא חישובים  Qולמנת הריכוזים, 

                          )ללא חישובים(. Kלבין  ∆0G הקשר בין

 . ∆0Gהשפעת הטמפרטורה על  

 .Tהיפוך, טמפרטורת היפוך
 
 
 מבנית מעבדת החקר 

 שלבי החקר
בעזרת  מיפוי מיומנויות החקר

 משימות אוריינות מתוקשבות
אתר מפמ"ר כימיה, חומרי ב

תחת עזרים ודפי  – למידה
 תרגול

 
 ריכוז חומרי למידה נוספים

 
 תיק תכניות לימודים

 
 מספר הניסויים הנדרש  -מעבדת החקר 

 1רמה  ניסוי 1
 חלקי 2רמה  ניסוי 1
 מלא 2רמה  ניסוי 1

  הנדרש ניסוייםספר המ -מעבדת החקר 
 1רמה ניסויים  1
 חלקי 2ניסויים רמה  1
 מלא 2מה רניסויים  3

 ריכוז חומרי למידה נוספים
 

 לימודיםתיק תכניות 
 

 3ניסוי רמה   - 3מיני מחקר רמה 
ללא ביצוע הניסוי של השאלה 

 "המתגלגלת" ואילך

 3ניסוי רמה   - 3מיני מחקר רמה 
ביצוע ניסוי עד השלב של תכנון ניסוי 

 ., כולללשאלה המתגלגלת

 נוספיםריכוז חומרי למידה 
 

 תיק תכניות לימודים
 

 

 

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/mipuy.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/mipuyyeda.doc
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/learning-materials/Pages/articles-hebrew.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/learning-materials/Pages/articles-hebrew.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/learning-materials/Pages/articles-hebrew.aspx
https://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=323
https://edu.gov.il/special/Curriculum/High-School/chemistry/Pages/Teaching-materials.aspx
https://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=323
https://edu.gov.il/special/Curriculum/High-School/chemistry/Pages/Teaching-materials.aspx
https://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=323
https://edu.gov.il/special/Curriculum/High-School/chemistry/Pages/Teaching-materials.aspx

