
ל מה שרצית לדעת על מקצוע הכימיה בבית הספר התיכוןכ  

 5בתיכון, כימיה הוא מקצוע בחירה. תלמידים יכולים לבחור ללמוד כימיה בהיקף 
 יחידות לימוד, במסגרת מקצועות הבחירה.

? מה חדש בהוראת הכימיה על פי תוכנית הלימודים החדשה  

מקצוע הכימיה עבר שינויים רבים בשנים האחרונות, תוך שימת דגש על פיתוח ידע 
.בכימיה ומיומנויות חשיבה אצל הלומדים, בהן הם יעשו שימוש בעתיד  

 חזרה אל המעבדה

, כל התלמידים חייבים ללמוד את הפרק של מעבדת 2015החל משנת תשע"ה, 
לכימיה, ולהיבחן עליהם בבחינה  החקר בכימיה, דהיינו, לבצע ניסויי חקר במעבדה

מתכנית הלימודים. לימודי הכימיה במעבדה  70% -חיצונית בעל פה, במסגרת של ה
במעבדת החקר בפרט, מאפשרים לתלמידים להכיר מקרוב את שיטת המחקר ובכלל 

המדעי, לרכוש מיומנויות חקר, להתנסות בעבודת צוות, לשאול שאלות שמסקרן 
, ולגלות את התשובה בעזרת ניסויים במעבדה. מעבדת לדעת מה התשובה עליהן

.החקר מעוררת עניין והתלהבות בקרב תלמידים, וזוכה להצלחה מרובה  

 הוראה שהיא רלוונטית לחיי היומיום

הוראת הכימיה בתיכון נעשית בהקשרים רלוונטיים תוך התייחסות לחיי היומיום. כך 
צון חיזור בהקשר של גוף האדם, למשל נלמדים נושאים כמו חומצות ובסיסים וחמ

בכימיה של מזון עוסקים תוך היכרות מעמיקה עם מולקולות הנחשבות "ביולוגיות": 
.שומנים וסוכרים  

 (שימוש במיומנויות חשיבה מסדר גבוה )אסטרטגיות חשיבה

הבנת עולם הכימיה דורשת מהתלמידים שליטה טובה במיומנויות חשיבה מסדר 
ניסוח השערה, הסקת מסקנות, ניתוח נתונים המוצגים בגרפים גבוה: שאלת שאלות, 

.ובטבלאות, בניית טבלאות וגרפים מתוך אוסף של נתונים, פתרון בעיות ועוד  

 שימוש ברמות הבנה שונות

כל מה  –ניתן לחשוב על נושא בכימיה במספר רמות חשיבה: רמה מאקרוסקופית 
שונים ותגובות כימיות, רמה  שאנו רואים, שומעים ומריחים בהקשר של חומרים

השפה בה  –חשיבה על המולקולות והמבנה שלהן, רמת הסמל –מיקרוסקופית 
.משתמשים כימאים לייצג חומרים   

מאחורי הכותרת הזו מסתתרים מרכיבים רבים:  -21 -שימוש במיומנויות המאה ה
ות שימוש בכלי אינטרנט בהוראה ובלמידה, הוראה ולמידה מסרטונים, מסימולצי

.ומאנימציות, בחינת בגרות מתוקשבת, משימות אוריינות מתוקשבות והיד עוד נטויה  

 

 



 תכנים

בתוכנית הלימודים אנו לומדים מגוון נושאים: מושגי הבסיס בכימיה, שפת הכימאים, 
מבנה האטום, מחזוריות והטבלה המחזורית, קשרים כימיים שונים, סוגי חומרים 

החלקיקי של החומר לבין תכונות החומר, חישובים שונים, הקשר שבין המבנה 
–כמותיים בכימיה, חומצות ובסיסים, חמצון חיזור, היכרות עם מולקולות "ביולוגיות" 

)אנרגיה כימית וקצב של תגובות כימיות(.  1שומנים וסוכרים, אנרגטיקה ודינמיקה 
ת ההעמקה בתחום הכימיה מתייחסת לנושאים: שיווי משקל בתגובות כימיו

.ואנטרופיה  
בנוסף לנ"ל ניתן לבחור ללמוד את אחד מפרקי הבחירה הבאים: תעשיית הברום, 

פולימרים סינטטיים, כימיה פיזיקלית, ביוכימיה, כימיה של הסביבה, כימיה אורגנית 
. כל אחד מהפרקים הנלמדים משקף את הכימיה 2מתקדמת, אנרגטיקה ודינמיקה 

.או התעשייתיים םבחיי היומיום ואת ההקשרים המדעיי  

 היבחנות חיצונית - 70%

 מבנה וקישור 

 כיומטריהיסטו 

 ן חיזורוחמצ 

 חומצות ובסיסים 

  חומצות שומן וטריגליצרידים , ויטמינים ומינרלים –כימיה של מזון 

   אנרגיה בתגובות כימיות וקצב תגובה כימית  –אנרגטיקה ודינמיקה 

  חלק שני  -מעבדת החקר 

 היבחנות פנימית - 30%

  סוכרים  –כימיה של מזון 

   אנטרופיה וספונטניות , שיווי משקל  –אנרגטיקה ודינמיקה 

  חלק ראשון  –מעבדת החקר 

 ביוכימיה/פולימרים/ כימיה פיזיקלית או אחר( דבחירה אח נושא(  
 

 

או תעסוקתי מקצוע פותח דלתות לעתיד אקדמי –כימיה   

הכימיה: כימיה, הנדסה כימית, הנדסת כימיה הוא מקצוע פותח דלתות לכל תחומי 
חומרים, הן באקדמיה והן בתעסוקה. בנוסף, כימיה הוא מקצוע נדרש בתחומי דעת 

סמוכים ומאפשר ללמוד אותם בהצלחה באקדמיה ולאחר מכן לעסוק בהם מתוך עומק 
של הבנת הכימיה. לדוגמא: ביולוגיה, ביוכימיה, רוקחות, רפואה כללית, רפואת 

וטכנולוגיה, הנדסת מזון, הנדסת ביוטכנולוגיה, הנדסת מכונות, סיעוד, מדעי שיניים, ננ
יחידות לימוד,  5בכימיה בהיקף של  תעודת בגרות הכוללת את בגרות המוח ועוד.

.נקודות 25מקנה באקדמיה בונוס של   



 


