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 .1שינויים בתוכנית הלימודים בפיזיקה לשנת תשע"ב
 .1.1ביטול "מיקוד חומר הלמידה" ,תשע"ב
על פי המלצת ועדת המקצוע ובהחלטת מנכ"ל משרד החינוך בוטל "מיקוד חומר הלמידה"
בפיזיקה .החלטה זו מופיעה בחוזר מנכ"ל עב 1/בסעיף  .4.3-3החלטה זו מחייבת התאמות
בתוכנית הלימודים ,התאמות המפצות על הפער בין שעות ההוראה הניתנות בפועל לבין השעות
והנושאים הרשומים בתוכנית הלימודים .בשלב הראשון ,בשנת הלימודים תשע"א ,יושמה
ההחלטה על ביטול המיקוד בשאלון המכניקה ברמת  5יח"ל ובשאלון ברמת  1יח"ל .בשנת
הלימודים תשע"ב תיושם החלטת ביטול המיקוד על כל שאר שאלוני הפיזיקה .כדי להסתגל
להוראה והיבחנות בהיעדר המיקוד בשנה הקרובה תבוצענה התאמות.
 .1.2התאמות לתוכנית הלימודים תשע"ב
להלן ההתאמות בשאלונים השונים ,תוך ציון הנושאים שלא יופיעו בבחינת הבגרות בתשע"ב:
שאלוני  5יח"ל:
מכניקה
קינמטיקה – לא תשאלנה שאלות על הנושאים :תנועה יחסית )כל סעיף (1.4
דינמיקה – לא תשאלנה שאלות על הנושאים :זריקה משופעת )חלק מסעיף  ,(2.9כוח הכובד
והמסה כמדד לעוצמתו )כל סעיף , (2.7מערכות ייחוס )כל סעיף .(2.11
אנרגיה מכנית ושימורה – לא תשאלנה שאלות על הנושאים :שימור אנרגיה בקפיץ )חלק מסעיף
 ,(4.3תנאים להינתקות בתנועה במעגל אנכי )חלק מסעיף  ,(4.4הספק ונצילות )סעיף .(4.6
מודל הגז האידאלי – לא תשאלנה שאלות על נושאי פרק זה.
תנועה הרמונית פשוטה – לא תשאלנה שאלות על נושאי פרק זה.
כבידה – לא תשאלנה שאלות על הנושא :המושג "שדה" ,עבודה ואנרגיה בשדה כבידה )כל סעיף .(7.3
חשמל
פוטנציאל חשמלי ,קיבול וקבלים – לא תשאלנה שאלות על הנושא :קיבול וקבלים )כל סעיף .(2.2
מעגלי זרם ישר – לא תשאלנה שאלות על הנושאים :טיפול כמותי בטעינה ופריקה של קבל )כל
סעיף  ,(3.5מעגלים חשמליים בהם קיים יותר ממקור אחד ,חוקי קירכהוף )חלק מסעיף .(3.7
השראה אלקטרומגנטית – לא תשאלנה שאלות על יישומים טכנולוגיים ,השראה עצמית,
משוואות מקסוול )סעיפים .(5.2-5.4
קרינה וחומר
המושג "מודל" ,תפקידיו ,המודל החלקיקי של האור – לא תשאלנה שאלות על נושאי פרק זה.
גלים מכניים ואלקטרומגנטיים – לא תשאלנה שאלות על הנושאים :גלים מכניים חד ממדיים
ודו-ממדיים ,הספקטרום ויישומיו )כל סעיף .(3.5
מבוא לתורת הקוונטים – דואליות האור – לא תשאלנה שאלות על הסעיפים  ,4.3 ,4.2ו.4.4-
מבנה האטום – לא תשאלנה שאלות על הנושאים :ניסוי פרנק-הרץ )כל סעיף  , (5.6עקרון
ההתאמה )כל סעיף .(5.8
מבוא לתורת הקוונטים – דואליות החומר – לא תשאלנה שאלות על נושאי פרק זה.
הגרעין ומבוא לחלקיקים יסודיים – לא תשאלנה שאלות על הנושא :חלקיקים יסודיים )כל סעיף .(7.5

שאלון  3יח"ל ,השאלון החדש – שאלון :36001
מכניקה
קינמטיקה – לא תשאלנה שאלות על הסעיף :יחסיות התנועה )כל סעיף (1.1.5
דינמיקה – לא תשאלנה שאלות על תנועה מעגלית )כל סעיף .(2.3
כבידה – לא תשאלנה שאלות על הנושא.
חשמל
השראה אלקטרומגנטית – לא תשאלנה שאלות על הנושא.
קרינה וחומר
אופטיקה גיאומטרית – עדשות דקות :לא תשאלנה שאלות על יישומי עדשות :זכוכית מגדלת,
מצלמה פשוטה ,תיאור מבנה העין )סעיף .(1.4.4
גלים מכניים ואלקטרומגנטיים – לא תשאלנה שאלות על הסעיפים:
גלים דו-ממדיים :העברה והחזרה במעבר גל בין סביבות שונות ,חוק השבירה )סעיף
 .(2.2.2לא תשאלנה שאלות על עקיפה )סעיף .(2.2.4
גלי אור :לא תשאלנה שאלות על סריג עקיפה )סעיף .(2.3.4
דואליות האור והחומר ,האטום והגרעין – לא תשאלנה שאלות על הנושאים:
דואליות האור והחומר :קרני  Xושימושיהן ,דואליות האור ,גלי חומר )סעיפים ,3.1.2
.(3.1.4 ,3.1.3
רדיואקטיביות וגרעין האטום )כל סעיף .(3.3
שאלון  1יח"ל:
לא תפורסמנה התאמות בשאלון ברמת  1יח"ל.
שאלוני המעבדה:
לא יחולו שינויים ולא תפורסמנה התאמות בכל שאלוני המעבדה ,בכל הרמות .עם זאת ,הן
בבחירת הניסויים )במעבדה "רגילה" ובשאלות שישאלו הבוחנים( והן בבחירת נושאי השאלות
בבחינת החקר יילקחו בחשבון הנושאים שלא נלמדו בגלל ההתאמות.
 .2מבנה שאלון הבחינה במכניקה ,אופטיקה וגלים )ברמת  5יח"ל( בתשע"ג.
בהתאם להחלטת ועדת המקצוע ,תתווסף לשאלון המכניקה  0.5יח"ל בנושאי הקרינה וחומר:
אופטיקה גיאומטרית וגלים מכניים חד ממדיים ,כך שהשאלון החדש יהיה בהיקף כולל של  2יח"ל.
בקיץ תשע"ג התלמידים ייבחנו לראשונה בשאלון זה במתכונתו החדשה .מתכונת זו של הבחינה
תכיל גם שאלות אורייניות בהתאם לתוכנית הלימודים ולדוגמאות שיפורסמו בשנת תשע"ב ,כפי
שיובא להלן.
הערות דידקטיות ,המתארות את רמת ההעמקה של כל נושא יפורסמו בחודשים הקרובים לאחר
דיון נוסף ואישורן ע"י ועדת המקצוע.
להלן טבלת הנושאים בקרינה וחומר שישולבו בשאלון זה:

אופטיקה גיאומטרית
נושא
1.1
מבוא

פירוט

נוסחאות

 -מקורות אור.

 -הצגת מקורות אור שונים.

 -אפיונים ראשונים למהות האור :אור כנושא

לאופטיקה

פעילויות מומלצות

שעות
5

 -אלומת אור )לייזר( העוברת

אנרגיה ,התפשטות וכיווניות )יצירת צל( ,אפיון

דרך אבק או במים עם

גופים לפי תגובתם לאור )החזרה ,בליעה,

טיפת חלב.

העברה(.
 תנאים לראייה. ייצוג מהלך האור באמצעות קרניים:• הכרת המושגים" :מקור אור נקודתי"" ,קרן",

 הצגת אלומות אור שונותוהצגת הקשר בין תבניות
האור לייצוג הגרפי.

"אלומה" ואפיון אלומות אור שונות.

 -הדגמת היווצרות צל

• מהירות האור.

וצללית.

• שימוש בתרשימי קרניים לאיתור צל ממקור
נקודתי.
1.2

 מושגים" :קרן פוגעת"" ,קרן מוחזרת"" ,אנךלמישור המראה"" ,זווית הפגיעה"" ,זווית

החזרת אור

ההחזרה" ,חוקי ההחזרה.
 -דמות של עצם במראה מישורית )אחת בלבד(:

 הדגמה :החזרה של אלומהזווית פגיעה =
זווית החזרה

• בניית מהלך האור ואיתור ה"דמות" של עצם

צרה ואלומה מתפזרת.
 -הדגמה :המחשת המושג

8

"דמות מדומה" ואיתור
מקומה )בעזרת מראה
מישורית ושני נרות(.

נקודתי.
• הקשר בין רוחק העצם הנקודתי לרוחק דמותו.
• בניית דמות של עצם קווי.
• התנאים לראיית "דמות מדומה"" ,שדה
ראייה".
1.3

 -הדגמת השינוי במהלך

 התופעות המלוות את פגיעת האור במשטח גבולבין אוויר לבין תווך שקוף :אור מוחזר ואור

שבירת אור

מועבר.
 חוק השבירה המושג "מקדם השבירה" של חומר ביחס לריק. המושג "זווית גבול" ,תופעת "ההחזרה המלאה". מעבר אור במנסרה )איכותית( תופעת ה"נפיצה".-

אלומת אור צרה הפוגעת

sin θ1 n2
=
sin θ 2 n1

במשטח גבול בין תווכים
שקופים ) אוויר/נוזל/
מוצק(.
 ניסוי :חקירת תלות זוויתהשבירה בזווית הפגיעה.
 ראיית מוט זכוכית בתוךאוויר ומים ו'היעלמותו'
בגליצרול.
 הדגמת החזרה מלאהבמנסרה ובסיב אופטי.
 -הדגמת נפיצה במנסרה.

18

פירוט

נושא
1.4

פעילויות מומלצות

נוסחאות

 -אפיון צורני של עדשות כדוריות.

עדשות

 -הדגמת עדשות כדוריות שונות.

 מושגים" :ציר אופטי"" ,מוקד עדשה","רוחק מוקד"" ,קרניים מיוחדות"" ,עוצמת

כדוריות

עדשה".

דקות

 דמותו של עצם בעדשה מרכזת ומפזרת:איתור מקום דמות בעזרת 'קרניים
מיוחדות' ,סרטוט מהלך קרן כלשהי.
 "הגדלה קווית". -מבנה העין.

שעות
12

 -הדגמת מהלך 'קרן' ,אלומה מקבילה

1
=C
)f (m

ואלומה מתפזרת בעדשות מרכזות
ומפזרות.
 -חקירת עדשה מרכזת :הקשר שבין

1 1 1
= +
f u v

מיקום עצם למיקום הדמות ואופייה
)בלי דמות מדומה(.
 -הדגמת מבנה העין.

Hi v
=
Ho u

גלים
נושא
2.1

פירוט

נוסחאות פעילויות מומלצות
 -הדגמה תנועת פולס בקפיץ )אורך

 -המושגים" :פולס" )זעזוע(" ,פולס רוחב"" ,פולס אורך".

של
פולסים

6

ורוחב(.

 תיאור של פולס:תכונות

שעות

 -ניתוח סרטון וידאו המתאר

 -המושגים" :מקום"" ,העתק" ו"משרעת".

תנועת פולס.

 מהירות פולס וסוג התנועה בתווך אחיד." -עקרון הסופרפוזיציה":

 -הדגמות של שני זעזועים בקפיץ.

• היעדר אינטראקציה בין פולסים ,השוואה לאור.
• הסבר עקרון הסופרפוזיציה.
• המושג" :נקודת צומת".
 -החזרת פולס מקצה חפשי ומקצה קשור.

 -בניית סופרפוזיציה בנייר ועיפרון.

 -הדגמת החזרה בקפיץ.

 -מעבר פולס מתווך אחד למשנהו.

 -הדגמת מעבר מתווך לתווך

 ניתוח ממוחשב של סופרפוזיציהבהדמיה או בגיליון אלקטרוני.

בקפיצים.

 פולס נושא אנרגיה. תיאור האור כפולס או גל עפ"י התיאוריה הגלית.2.2
גלים
מחזוריים
חד-
ממדיים

 גלים מחזוריים:• תיאור גרפי של פונקצית "העתק-מקום" עבור גל
מחזורי ,המושגים" :גל מחזורי במקום"" ,אורך גל".
• תיאור גרפי של פונקצית "העתק-זמן" עבור מקור
גלים מחזורי ,המושגים" :מקור גלים מחזורי בזמן",
"זמן מחזור"" ,תדירות".

 המחשת גלים מחזורייםבאמצעות סרטונים ו/או הדמיות.

1
T

=f

 -ניסוי .Melde

• הקשר בין תנועת מקור הגל לבין צורת הגל.
• הקשר בין מהירותו של גל מחזורי ,תדירותו ואורך
הגל שלו.

v = λf

 סופרפוזיציה בגלים מחזוריים" :התאבכות","התאבכות בונה"" ,התאבכות הורסת"" ,נקודות
צומת".
 -גלים עומדים :אורכי הגל והתדירויות המותרות.

 הקשר בין סופרפוזיציה לגליםעומדים :פעילות ממוחשבת או
סרטון וידאו.

λ
l=n
2
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פירוט

נושא
2.3
2B

נוסחאות

 גלים אלקטרומגנטיים – היבטים מדעייםוטכנולוגיים:

גלים

אלקטרומגנטיים,
ספקטרום,
יישומים

• התחומים השונים של ספקטרום הקרינה
האלקטרומגנטית
• יישומים טכנולוגיים.

פעילויות מומלצות
 הדגמת תופעות גליות שלגלי מיקרו.
 הדגמות של תופעתהפלואורסצנציה של קרינה
על-סגולה.
 החזרה של קרינה תת-אדומה משלט.
 סרט על הספקטרוםהאלקטרומגנטי ושימושיו.

 .3שינויים בתוכנית הלימודים ,מבנה הבחינה החל משנת תשע"ד
בהתאם להחלטת ועדת עדכון תוכנית הלימודים יעודכנו גם נושאי הלימוד בשאלון החשמל
ובשאלון הקרינה וחומר .שינויים אלה יפורסמו במהלך שנת תשע"ב ,לאחר אישורם על ידי ועדת
המקצוע .הבחינות במתכונת החדשה בחשמל ובנושאים שנותרו בקרינה וחומר )גלים דו ממדיים;
מבוא לתורת הקוונטים  -המודל הדואלי של האור; מבנה האטום; מבוא לתורת הקוונטים -
דואליות החומר; הגרעין ומבוא לחלקיקים יסודיים( תתקיימנה לראשונה בקיץ תשע"ד.
 .4תוכנית לימודים ברמת  1יח"ל
 .4.1כתיבת תוכנית לימודים חדשה
בהתאם להחלטת ועדת המקצוע מונתה ועדה לבחינת תוכנית הלימודים ברמת  1יח"ל .מסקנות
הועדה שכללו הצעת מתווה לתוכנית לימודים מעודכנת ,גובשו תוך התייעצות עם נציגי האוכלוסיות
שעבורן נבנתה התוכנית .בשנה הקרובה ,לאחר אישור ועדת המקצוע ,תבנה תוכנית לימודים
המבוססת על המתווה שגובש .בקיץ תשע"ב לא יהיה שינוי במתכונת הבחינה.
 .4.2מבניות חדשות
במהלך השנים האחרונות פותחו מבניות מעודכנות בנושאים :מיקרוגל ,תקשורת סלולרית ומצלמה
דיגיטאלית .שאלות בנושא מבניות אלה ניתן להפנות לגב' רותי חנן .rutihanan@hotmail.com
 .4.3בחינה מתוקשבת
בשנת תשע"א נבחנו  90תלמידים ב 8-בתי ספר בבחינה מתוקשבת .התלמידים ,שרובם אהבו את
ההיבחנות באמצעות מחשב ,המורים ואף הנהלות בתי הספר ציינו יתרונות רבים של בחינה
מתוקשבת ברמת  1יח"ל .למשל ,התעלמות משגיאות כתיב או הגדלת האותיות לטובת תלמידים
לקויי ראיה .צוינו לטובה יכולות המחשב בתחום ההתאמות כגון תוספת זמן והקראת שאלון
)בבחינה המתוקשבת התלמיד יכול לשמוע שוב ושוב את השאלה ,כרצונו( וכן התאמת הבחינה
לתלמידי החינוך המיוחד.
תהליך זה בוצע ע"י אנשי המרכז לטכנולוגיה חינוכית )מט"ח( ,ולווה מטעם הפיקוח על ידי ד"ר
אורנה בלומברגר  .ornablum@zahav.net.ilאלה היו קשובים לקשיי בתי הספר ,סייעו ואימנו את
התלמידים )בסימולציות מבחן( במהלך השנה והבחינה עברה ללא תקלות .בתי הספר המעוניינים
להיבחן בדרך זו בקיץ תשע"ב יפנו לאורנה על מנת להירשם.
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 .5אוריינות בתוכנית הלימודים ,השתלמויות
בשנת תשע"ב יערכו מבחנים בינלאומיים גם לתלמידי כתות י' .במבחנים אלה התלמידים נדרשים
להפגין ידע מדעי ועל מורי המדעים מוטל להכינם לקראת החלק המדעי של המבחנים .לשם כך
הוכנו תוכניות לימודים מתאימות בכל תחומי המדעים :פיזיקה ,כימיה ,ביולוגיה וכן במוט"ב.
תוכניות אלה משלבות מיומנויות אורייניות ,המדגישות "ידע של מדע" ו"ידע על המדע" ,כגון:
ניתוח מידע חזותי ,טיעון מדעי ועוד .הוראת הפיזיקה בשנה הבאה תכוון גם היא למטרה זו
ותותאם לתוכנית ההיבחנות החדשה ,על פי החלטת ועדת המקצוע – תוכנית ההבחנות שלהלן.
בקיץ האחרון נערכו השתלמויות שמטרתן לתמוך הן בתכנים והן במיומנויות האורייניות הנדרשות
במבחנים הבין-לאומיים ,הן בבחינת המפמ"ר בתשע"ב )ראו להלן ,סעיף  (5.2והן בבחינת הבגרות
בשנת תשע"ג .בשלוש ההשתלמויות שנערכו בנושא השתלמו למעלה מ 130-מורים ומדריכים.
במהלך ההשתלמויות ניתנו דוגמאות רבות לשאלות המשלבות את המיומנויות האורייניות בנושאי
הלימוד לכיתה י' באופטיקה ומכניקה .דוגמאות אלה מופיעות באתר המורים ועליהן תתווספנה
דוגמאות נוספות במהלך השנה.
 .5.1שילוב האוריינות בתוכנית הלימודים ,תשע"ב
כדי לתמוך בהתארגנות לקראת לימודי הפיזיקה בכיתה י' בשנת הלימודים תשע"ב מומלץ לבנות
את תוכנית העבודה לפי אוכלוסיית הלומדים .דרך ההוראה בכיתה י' תלויה במידה רבה
באוכלוסיית התלמידים ובמספר השעות הניתנות להוראת הפיזיקה .אוכלוסייה זו היא בעלת
מאפיינים שונים משום שישנם בתי ספר שבהם בוחרים מגמה בתחילת כיתה י' ,כמו למשל
בתיכונים  6שנתיים .לעומתם ,ישנם לא מעט בתי ספר שבהם מתחילים ללמוד במגמת פיזיקה
בכיתה י"א ,כמו למשל תיכונים תלת שנתיים.
הודעת המפמ"ר שפרסמתי בנושא במהלך חודש מאי  2011מתייחסת הן לאוכלוסיית התלמידים ,הן
להיקף שעות ההוראה והן לגישות ההוראה השונות .בהודעה זו ישנן המלצות כיצד ללמד כל
אוכלוסייה.
 .5.2מבחן מפמ"ר בכיתה י'
על פי החלטת המנכ"ל בשנת תשע"ב כל תלמידי כיתה י' יילמדו מדעים בהיקף של  3ש"ש באחד
המקצועות :ביולוגיה ,כימיה ,פיזיקה או מוט"ב .לשם כך הוקצו למנהלי בתי הספר שעות נוספות.
בנוסף ,תלמידים שאינם מתמחים במדעים )תלמידים שאינם תלמידי מגמות מדעיות( ייבחנו
במבחן מפמ"ר בתחום המדעים אותו יילמדו בשילוב אוריינות בתשע"ב .במהלך שנת תשע"ב
יפורסמו דוגמאות של שאלות שיהוו בסיס למבחן המפמ"ר שיערך באביב תשע"ב .דוגמאות אלה
יהוו גם בסיס לשאלון החדש ב"מכניקה ,גלים מכניים ואופטיקה" שיפורסם בקיץ תשע"ג.
 .5.3הדרכת אוריינות
בשנה הלימודים תשע"ב יתווספו לצוות המדריכים  9מדריכים נוספים – מדריך לכל מחוז .תפקיד
מדריכים אלה הוא לתמוך בהוראת ההיבטים האורייניים של תוכנית הלימודים.
המדריכים ,שעברו את השתלמות המורים בנושא אוריינות ,ישתלמו בהדרכת הנושאים בחודשים
הראשונים של השנה .שמותיהם יפורסמו לאחר שתחל ההשתלמות .גב' אירינה ויסמן
 irina.veisman@gmail.comתשמש כמדריכה ארצית לאוריינות ותרכז את עבודת המדריכים ואת
חומרי הלימוד באתר מורי הפיזיקה.

 .6עתודה מדעית טכנולוגית
בשנה"ל הבאה ,שנת תשע"ב ,מיזם ה"עתודה למנהיגות מדעית-טכנולוגית" מתוכנן "לעלות כיתה"
בשני מובנים :בהיקף בתי הספר ובשכבות הגיל בהן התוכנית תופעל .התוכנית שהופעלה כפיילוט
בכ 30-בתי ספר בשנת תשע"א בכיתות ז' ו-י' תגדל להיקף של כ 200-בשנת תשע"ב בכיתות ז' ו-י'.
בנוסף ,כיתות הפיילוט בהן הופעלה התוכנית בשנה"ל תשע"א תמשכנה ללמוד בשנת תשע"ב )כיתות
ח' ו-י"א( .מבחינתנו ,המשמעות היא שהחל משנת הלימודים תשע"ד ,אנחנו צפויים לקלוט בכיתות
י' מספר הולך וגדל של תלמידים המצוידים בתשתיות ידע ובמיומנות בתחומי הפיזיקה ,תשתיות
שלא ראינו כמותן בשנים האחרונות.
הוראת הפיזיקה בכיתות העתודה תבוצע ע"י מורים שהם בעלי תואר בפיזיקה )או מקצוע עתיר
פיזיקה כמו ,לדוגמה ,הנדסת חשמל( ו\או בעלי ותק של שלוש שנים לפחות בהגשת תלמידים
לבחינת הבגרות בפיזיקה ברמת  5יח"ל .אחד האתגרים העומדים לפנינו בתקופה הקרובה היא
להצליח לאייש את כל המשרות )או חלקי המשרות( האלה ,ורבים מאתנו נתבקשו לסייע ולשתף
פעולה ע"י השתלבות במשימה זו.
פרטים על התוכנית והמדריכים המלווים אותה מפורסמים באתר "מנהל מדע וטכנולוגיה".
בנושאים הקשורים לתחום הוראת הפיזיקה בתוכנית זו ניתן לפנות למר מיכאל סבין,
.michaelsa@education.gov.il
בברכת הצלחה למורים ולתלמידים
צביקה אריכא
מפמ"ר פיזיקה

