
הבאיםברוכים

כימיהלהגברת



2

בבית ספר הרב תחומי 

רמות

באר שבע
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!?כימיה  מהי 
מי מכיר?

מי יודע?

מי בכלל רוצה כימיה?

אז מה זה בכלל??!!
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?דברים מתפוצצים

חומרים 

?מתבשלים

!!??אש

!?אטוםפצצת 

האם באמת  

הכימיה היא



?מהי כימיה

מדע העוסק בחומרים 

מחקרים העוסקים  

בקשר בין מבנה 

.החומר לבין תכונותיו



מבנה החומר

אטומים

פרוטונים

ניוטרונים

אלקטרונים

מולקולות

מתכות

חומרים יוניים

פולימרים



כל הסובב  

אותנו

הוא כימיה



תרופות

דשן

מזון

פרטי 

לבוש

קוסמטיקה

כלי 

תחבורה

אנרגיה

בניינים

סוללות 

חלל

מחשבים

...ועוד



?אז מה לומדים בכימיה

נושא זה אינו נלמד 

!!!בתיכון



כימיה במסגרת הלימודים התיכוניים

● ל"מיח30%ל"מיח70%

● הערכה פנימית בית ספרית.                  בחינת בגרות בסוף כתה יא



נתמקד בנושאים 70%במסגרת   בכימיה:

מבנה וקישור

היבטים כמותיים

חיזורחימצון

חומצות ובסיסים

(שומנים) טעם של כימיה

אנרגיה וקצב תגובה

CH3COOH

H2O

NH3



:הרחבה בנושאים שונים-30%במסגרת 

סוכרים

שיווי משקל כימי

תרמודימיקה

כימיה אורגנית מתקדמת



יחידת מעבדה

יחידת לימוד נוספת  

בכימיה

משלבת עבודת מעבדה  

מאתגרת 

.עם לימודי כימיה כחקר



(  35%מעל )בחינת הבגרותבגבוה מצטיינים אחוז 
(ומעלה85ציון : מצטיינים)

?כימיה ל"יח5למה לבחור 
(פיזיקה/ מתמטיקה / כימיה )"מדעים מדויקים"המקצועות המוגדרים באקדמיה 3אחד מתוך 

98%

35%

הצלחה בבגרות% 

מצטיינים% 

(  עוברים98%מעל  )בחינת הבגרות  אחוזי הצלחה גבוהים ב

ל והעתודה  "צה

ל כימיה  "יח5מעוניינים בתלמידי 

(  הנדסה ועוד, רפואה, גוונים, 8200)



?כימיה ל"יח5למה לבחור 

 כישורים ומיומנויות לעתידמקצוע שמקנה

עבודת צוות

הצגת מידע לקהל

    ניתוח נתונים באמצעות תוכנות

עיבוד נתונים

מיומנויות חקר במעבדה

 אסטרטגיות חשיבה–

כמו טיעון והנמקה

 תרגול ואימוןמצריך ( כמו במתימטיקה)לכן –מדע מדוייק כימיה הוא



ר ועד ראשי "מכתב יו

(ה"ור)האוניברסיטאות

2016דצמבר 

נקודות בונוס  25

כימיה ל "יח5-ל

 מעוניינותהאוניברסיטאותכלכי

ל  "יח5תלמידי ומתגמלות 

כימיה 



כימיה מקצוע פותח דלתות

.....המשך

 בכל לכל פקולטהלהתקבל ניתן כימיהבעזרת

!מחשביםוהנדסה, רפואהכולל –האוניברסיטאות

 רפואהללימודי כתנאי קבלהכימיה נדרש

,  להנדסהוגם -ל "גם בארץ  וגם בחו

,  הנדסת חומרים, וטרינריה, רפואת שיניים

....ועודחקלאות   כימיה הוא מדע בסיסי שמהווה תשתית למקצועות

בשנה הראשונה  מקצוע חובה בסיסי )רבים אחרים 

(באוניברסיטה

 ובתעשייהבשוק העבודה , באקדמיהביקוש לכימאים קיים

  הידע בכימיה מונע נשירה או אי הצלחה
!ממסלול הלימודים האקדמיים שבחר הסטודנט



תחום קבלה תנאי סף לקבלה לאוניברסיטה תנאי סף לקבלה למכללה

מדעי הרוח ל אנגלית"יח5

ל במקצוע אחר"יח5

• ל באנגלית"יח4בחלק מהחוגים אפשר 

ל אנגלית"יח4

ל במקצוע אחר"יח5

מדעי החברה ל אנגלית"יח5

ל מתמטיקה"יח5

• ל במתמטיקה"יח4בחלק מהמוסדות אפשר 

ל אנגלית"יח4

(בהתאם לציון)ל מתמטיקה "יח4או 5

• ל במתמטיקה"יח3בחלק מהחוגים אפשר 

מדעי הטבע ל אנגלית"יח5

ל מתמטיקה"יח5

/פיסיקה: ל במקצוע מדעי"יח5

ביולוגיה/כימיה

• מקצוע המדע המורחב חייב להיות מותאם : בחלק מהמוסדות

לחוג

• ל במתמטיקה"יח4בחלק מהמוסדות אפשר 

ל אנגלית"יח4

(בהתאם לציון)ל מתמטיקה "יח4או 5

במקרה של אי)ל במקצוע מדעי מוגבר "יח5

עמידה בתנאי סף זה יידרש המועמד לקורס

(הכנה מותאם לחוג

• ל במתמטיקה"יח3בחלק מהחוגים אפשר 

הנדסה אנגליתל"יח5

מתמטיקהל"יח5

פיסיקה או כימיהל"יח5

רק בחלק מהחוגים תתאפשר קבלה על סמך תעודת הבגרות •

.בלבד

האופציה של כימיה במקום פיסיקה רק בחוגים מסוימים•

אנגליתל"יח4

(בהתאם לציון)מתמטיקה ל"יח4או 5

יתכנו הבדלים בתחומי הנדסה שונים•

ודרישות ייעודיות בכל חוג יתפרסמו  , רמת ההישגים הדרושה לקבלה. תעודת הבגרות חייבת לעמוד בתנאי הסף המפורטים בטבלה

.לקראת עונת הקבלה באתרי האינטרנט של המוסדות, מדי שנה

http://edu.gov.il/owlHeb/AfterTichon/higher-education/preparation-academy/Pages/university-acceptance-without-psichometry.aspx
מסלול הכניסה לאקדמיה–תעודת הבגרות החדשה 

2019ינואר אתר משרד החינוך מתוך 

http://edu.gov.il/owlHeb/AfterTichon/higher-education/preparation-academy/Pages/university-acceptance-without-psichometry.aspx


כימיה

הנדסת חומרים

הנדסה כימית

רפואה

רוקחות

גיאולוגיה

ביולוגיה

ביוטכנולוגיה

הנדסת מזון

הנדסת טכסטיל

אלקטרוניקה

הנדסת חשמל

ביוכימיה

הנדסה גנטית

…ועוד

המקצועות הקשורים  

בכימיה



מקומות תעסוקה  

עיקריים
תעשיה כימית

מעבדות מחקר ופיתוח

אגף כימיה מצוי בכל מפעל גדול

הוראה



מקצוע נדרש-הכימיה 

קיים מחסור תמידי של כימאים  

בתעשייה   

ובתעשיות האחרותהכימית 



האם גם אתם מעוניינים-ובכן

לחקור 

ולגלות

לבדוק

להנות
להצליח

...אם כן

לבעיות מורכבותפתרון  להתמודד ולמצוא 



מגמת הכימיה

התשובה  היא 

!!!עבורכם



שיהיה 

!!!בהצלחה



מדינת ישראל

משרד החינוך

המזכירות הפדגוגית

מדעים' אגף א

הפיקוח על הוראת הכימיה



...תודות
אדמה 'חב

שבעבארעיריית

עמלרשת

שבעבארקרן



27

בהצלחה


