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 .תיטנרובלה וא הרומה רושיא אלל הדבעמב בבותסהל וא סנכיהל ןיא . 1

 .הדבעמב טקשה לע רומשל שי . 2

 .הדבעמה דויצבו שוכרב לבחל ןיא . 3

 .םייוסינה תונחלוש לע םידמועה םירמוחבו םילכב קחשל ןיא . 4

 .הרומה לש ורושיא אלל םייוסינ עצבל ןיא . 5

  לע םיקית םישל ןיא .תולקת  ינפמ הרימשל םיינויח ותביבסבו םייוסינה ןחלוש רדסו ןויקינ . 6

 .יוסינל שורד וניאש רחא דויצ לכו שובל יטרפ ,ןחלושה     

 .הדבעמב לוכאל רוסיאה תילכתב רוסא . 7

 .הדבעמה רדחמ םירמוחו םילכ איצוהל ןיא . 8

 .םיהובג םילכ לש דחוימבו הדבעמה ןחלוש לעש םילכה תוביצי תא חיטבהל שי . 9

 .ןחלושה יבג לע תנזואמ הרוצב חינהל שי םוח ידמו תוטפיפ :אמגודל     

 .הדבעמל הסינכה ינפל היימוגב רעישה תא ףוסאל שי .רוזפו ךורא רעישב הדבעמב דובעל ןיא .10

 .יוסינה ןיבל ןנובתמה ןיב ריבס קחרמ לע רומשל שי יוסינב תוננובתה תעשב .11

 לוח לש הבכשב ותוסכל שי ,סיסב וא הצמוח ומכ ףירח רמוח הפצרה לע וא ןחלושה לע ךפשנ .12

  .םיבר םימב ותוא ףוטשל וא      

 תאו תחא דיב קובקבה תיתחת תא קיזחהל שי ,םיקובקבב םיילזונ םירמוח תרבעה תעשב .13

 .םכותמ רמוחה תאצוה רחאל םיקובקב רוגסל שי .היינשה דיב וראווצ      

 םגפ לכ לע הרומל תידימ עידוהל דימלתה לע .תדמתמ בל תמושת שורד תיכוכז ילכב שומישה .14

  ,תוחולב קדס ןכו תספסוחמ וא הדח ,הרובש הפש םע םילכ םע דובעל ןיא .תיכוכזה ילכב      

 .'וכו תורוסמב ,תושדעב ,תוירעקב ,תוארמב     

  ,חוכב םיקקפ וא תורוניצל םירבוחמה םוח ידמ וא תיכוכז ילכ סינכהל וא / קיחרהל רוסא .15

 .תבגמב תונגומ םיידיה רשאכ תוריהז בוביס תועונתב ךרוצה תדימב םזיזהל שי אלא      

 .ןחלושה תפשמ םיקוחר דימת ויהי זג ירעבמ .א .16

 .החגשה אלל זג ירעבמ ריאשהל ןיא .ב      

 אל םומיחה ןמזב םיאצויה םידאש ךכ הנחבמה יפ תא תונפהל שי הנחבמ םומיח תעשב .ג      

 .םינכשב ועגפי          

  .תועט ללגב וב ווכיי לבל ,החגשה וא הנגה אלל עגרל וליפא םיחינמ ןיא םח ףוג .ד      

 .הביבסב קילד רמוח ןיא םא םיקדוב שא תקלדה ינפל .ה       

 .חותפ ילכב קילד רמוח םיממחמ ןיא .ו       

 .חותפ ןולח תברקב – ףדנמ רדעיהב .ףדנמב וממוחי םיליער םירמוח .ז      

  לע קר הדבעמב רמוח תחרה .רכומ יתלב רמוח לכ לש וא םמוחמ רמוח לש םידא חירהל ןיא .ח      

   .ורושיאבו הרומה תייחנה יפ          

 אצמנה רמוח( סקטל ,לופ ,בלח ,דוי :הלאה םירמוחהמ דחאל יהשלכ תושיגר ךל העודי םא  .17

 .דעומ דועבמ טנרובללו הרומל ךכ לע חוודל ךתוירחא .רחא רמוח לכ וא )תוימעפ דח תופפכב

 
 

 לצב תמקר לש אתה םורק תורידח .1   
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 תותמ תומקרש דועב ,הלוחכה הסימתל תורידח ןניא תויח תומקר :הז קלחב קודבתש הרעשהה
 .הל תורידח

 :יוסינה תוארוה

 .םיווש םיקלח 4-ל ךנחלוש לעש לצבה תא ךותח .1

 .1 תחלצבש תוכיתחה לש ןלדוגב ,תונטק תוכיתחל דחא עבר ךותח

  5 ןתמהו םיחתור םימב לצבה תוכיתח תא הסכ .ולא לצב תכיתחמ 4-5 תחא הנחבמל סנכה .2

 .לזונה ףדוע תא ךופש ןכמ רחאלו תוקד    

  קד 5 ןתמהו םיקקוזמ םימב לצבה תוכיתח תא הסכ ירט לצב תוכיתח 4-5 הינש הנחבמל סנכה .3

 .לזונה ףדוע תא ךופש ןכמ רחאלו    

  רחאו תוקד 5 ןתמה .הלוחכה הסימתה לש ההז תומכב תונחבמה יתשב לצבה תוכיתח תא הסכ .4

  תא ףופשו  ,םימעפ רפסמ םיקקוזמ םימב לצבה תוכיתח תא ףוטשו לזונה ףדוע תא ךופש ךכ    

  .תלוספ ילכל לזונה     

 .לצבה תוכיתח עבצו תוישק תניחבמ ,תונחבמה יתשב לצבה תוכיתח ןיב הוושה .5 

 .תואצותל רבסה עצה .7

          
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 היזופידה תוריהמ לע םינפ חטש תעפשה .2
 

 
 .ונממ תואצויה זוקולגה תומכ לע  רזג ךותיח תעפשה תא קודבת הז יוסינב
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 .םימב בטיה  ותוא ףוטשו רזג ףולק .א .1
 .םיינשל הכרואל התוא הצח ,מ"ס 3 לש ךרואב הכיתח ךותח         
       סוכ ןמס .תימעפ -דח סוכל ץוצקה רמוחה תא רבעהו תונטק תוכיתחל דחא קלח ץצק .ב    
 1 הרפסב וז         
 .2 הרפסב התוא ןמסו תרחא סוכל סנכה ךותח יתלבה קלחה תא .ג     
 .3 הרפסב התוא ןמסו ,הקיר ,תישילש סוכ חק .ד     
   תא לטלט םעפב םעפ ידמ .תוקד 4 ןתמהו םיקקוזמ םימ ל"מ 5 תוסוכה שולשמ תחא לכל ףסוה .2
 .תוסוכב תוסימתה    
    זוקולג תוחכונ קדובה ןולקמה לש בוהצה הצקה תא סוכ לכב רשא לזונב לובט .א .3
 .דימ ותוא אצוה ,יסחיה וזוכיר תעיבק רשפאמו הסימתב       
  ןולקמה תאצוה רחאל תונושארה תוינשה 10-ב בוהצה עובירב עיפומה עבצה תא םושר .ב   
 .לזונהמ      
 .םינולקמה תשולשב לבקתהש עבצה ןכו סוכ לכ תלוכת תא םושרת הבו הלבט ןכה .ג   
 :אבה ארקמה יפ לע וא ,אספוקה לע םושרה ארקמה י"פע זוקולגה זוכיר תא הלבטל ףסוה .ד   
 )-( זוקולג ןיא                       -בוהצ          
 )+( ךומנ זוכיר               -ריהב קורי         
 )++( הובג זוכיר                -ההכ קורי         

 ?ותוא תיניש דציכ רבסה ,הז יוסינב יולת יתלבה הנתשמה והמ .2
 .2-ו 1 סוכב לזונה תקידב תואצות ןיב לדבהל רבסה עצה .3
 ?3 סוכב הקידבה לש הדיקפת המ .4
 ?יוסינה ךלהמב םיעובק וראשנ םימרוג וליא .5
 עבצב יוניש היה םאה ,)ל"מ 5 םוקמב( םיקקוזמ םימ ל"מ 20 סוכ לכל ונפסוה וליא .6

 ?זוקולגה זוכיר תא קדובה ןולקמה
 .)רזג תוכיתח דבאל אלש רהזיה( 1 סוכמ םימה תא ךופש .א .7

 .םימעפ 4 תופיטשה לע רוזחו םימה תא ךופש .רזגה תוכיתח תא םיקקוזמ םימב ףוטש .ב
 .תוקד 4 ןתמהו םיקקוזמ םימ ל"מ 5 ףסוה תופיטש 4 רחאל .ג
 10 -ב בוהצה עובירב עיפומה עבצה תא םושרו ילכב זוקולגה זוכיר תא ןולקמה תרזעב קודב .ד
 .לזונה ןמ ןולקמה תאצוה רחאל תונושארה תוינשה
 .)3 הלאשב וא( אספוקה לע םושרה ארקמה פ"ע זוקולגה זוכיר תא םושר    

      הקידבה ןיבו 1 סוכב הנושארה הקידבה ןיב תואצותב לדבהל הביסה תא רבסה .ה
 .)תופיטש רפסמ רחאל( היינשה     

 ?הקידבה תואצות לע וז הלועפ עיפשת םאה ,2 -ו 1 תוסוכב לזונה תא םמחנ םא .10
 .ךתבושת רבסה     
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 

 את לדוגו היזופיד .3
 

 .היזופידה  בצק לע חפנל םינפה חטש ןיב סחיה עיפשמ דציכ קודבל :הדבעמה תרטמ
 

 :יוסינה ךלהמ
 :ךינפלש ,ןיאלתפ לונפ ליכמה ,רגאהמ תויבוק שולש ןיכסה תרזעב ,תוריהזב ,ךותח.א

a 
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 .מ"ס 3 אוה ) a( עוצקמ  לכ ךרוא – הלודג היבוק      
 .מ"ס 2 אוה עוצקמ לכ ךרוא  - -תינוניב היבוק      
 .מ"ס 1 אוה עוצקמ לכ ךרוא  -- הנטק היבוק      
 

 . NaOH  תסימת  הבש תימיכ סוכ ךותל תויבוקה תשולש תא תינמז וב ,תוריהזב ,סנכה .ב
 .תויבוקה תא םיימעפ ךופה תוקד 10  ךשמב .ג
 .גפוס ריינב ןתוא שביו תויבוקה תא אצוה תוקדה 10 רחאל .ד
 .םיווש םיקלח 2-ל היבוק לכ ךותח .ה
 .האב הלבטה תשרודש יפכ עובצ אלה קלחה תאו עובצה קלחה תא לגרס תרזעב דודמ .ו
 .ןובשחמב םיבושיח תרזעב םירחאה הלבטה יאת לכ תא אלמ.ז

 
 
 
 
 

 :יוסינה תואצות
 

 עובצ חפנ
 חפנ

 היבוקה

 עובצ חפנ
 ק"מסב
 חפנ(

 היבוקה
 חפנ תוחפ
 )עובצ אל

 אל חפנ
 עובצ
 ק"מסב

 םינפ חטש
 חפנ

 חפנ
 היבוקה
 ק"מסב
   a 
 

 ינפ חטש
 היבוקה
 ר"מסב

a    6 

 ךרוא
 קלחה
 עובצ אלה
 מ"סב

 ךרוא
 קלחה
 עובצה
 מ"סב

 ךרוא
 עוצקמה
 מ"סב

        1 
 

        2 
 

        3 
 

 
 :תולאש

 
 ?NAOH-ה יקיקלח ידי לע עצבתהש ךילהתה והמ .1

 ?העצבתהש היזופידה תדימ ןיבל לוגסב עבצנש חפנה ןיב רשקה המ  .2

 .עוצקמה  ךרוא ןיבל  חפנ/ םינפה חטש ןיב סחיה תא ראתמה EXCEL , -ב ,ףרג טטרש  .3

 קמנ ?רתויב ליעיה חפנ/םינפ חטש סחיה היה היבוק וזיאב יוסינה תואצות יפל  .4

 ?היבוקה לודג םע חפנה ןיבל םינפה חטש ןיב סחיה הנתשמ דציכ  .5

 .הנוש המו המוד המ ןייצ ?הז יוסינ המוד עבטב העפות וזיאל .6

    תלדגה אלל םינפה חטש תלדגה תשמוממ םהבש  חמוצהו יחה םלועמ תואמגוד ןייצ  .7
 .)הרקמ לכב לבומ המ ןייצ(הלבוהה תוליעי תא לידגהל ידכ חפנה            

 בצקל וז הדבוע  הרושק  דציכ .םיינשל קלחתמו םיוסמ לדוגל לדג םזינגרוא לש אתשכ  .8

  ?היזופידה

            .תוולנה תולאשהמו  הז יוסינמ  תורישי תקסהש תונקסמ /הנקסמ חסנ  .9

 ינררב םורק ךרד  2CO  לש היזופיד  .4
 א קלח
 ריווא לש ויביכרממ דחא לע דמלתו םודא לונפ רוטקידניאה תונוכת תא ריכת הז קלחב

 .ףושנ

 )רוטקידניא( ההזמ רמוח אוה הז רמוח .ןיאלתפ לונפ  ארקנש רמוחב תוגופס רגאהמ תויבוקה
 .לוגסה עבצה לבקתמ םירמוחה ינש לש שגפמב .NaOH  ההזמה
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 1,2,3 – תורפסב תונחבמ 3 ןמס .1

 לש תחא הפיט ףטפטו  םיחתרומה םימהמ ל"מ 5 – כ סנכה  1 הנחבמל .2

 .םודא לונפ רוטקידניאה

 .הסימתה עבצ תא 5 ףיעסבש הלבטב םושר

 .לבקתהש עבצה תא הלבטב םושרו , הצמוח תופיט יתש הסימתל ףטפט .3

  ,2 ףיעסב ראותמכ םודא לונפו )הרומה ןחלושמ( הדוס ימ סנכה 2 הנחבמל .4

  .הסימתה עבצ תא םושרו

 םיאתמה םוקמב םלשהו ותלוכת תא הדוסה ימ קובקב לעש תיוותהמ קתעה

 .הלבטב

 .2 ףיעסב ראותמכ םודא לונפו םימ סנכה 3 הנחבמל .5

 תפשנש רחאל ,תועוב הנרצוויתש ךכ ,הסימתה ךותל ריווא ףושנ תישק תרזעב

 . הסימתה עבצ תא הלבטב םושר  ,הקדכ

 

 הנחבמ רפסמ הנחבמה תלוכת םודא לונפ תוחכונב הסימתה עבצ

 1 םימ 

 1 הצמוח + םימ 

  2 

 3 ףושנ ריווא + םימ 

 

 ?ףושנה ריוואה בכרהב לולכה זגה והמ .6

 . 3 – 1 תונחבמב יוסינה תואצות לע ךתבושת תא ססב

  

 ב קלח 

 רובעל םימיוסמ םירמוחל רשפאמ רוניצה .ןפולצמ םייושעה הזילאיד תורוניצ ךתושרב .7

 .רובעל םילגוסמ םניא םירחא םירמוח וליאו תולקב וכרד

 הלעמ יפלכ רוניצה הצק תא לפק.ךנחלוש לעש הזילאידה רוניצ  תא זרב ימב בטרה

  . .טוחה תרזעב לפוקמה קלחה לע בטיה רושק .םילופיק השולשב

   .יוסינה תחלצהל עייסת הקזח הרישק .בטיה רושקל ידכ ךרבחב רזעיה

 תא רושק . םודא לונפ לש תחא הפיט ףטפטו םיחתרומ םימ ל"מ 10  תיקשל רבעה .8

 ןיא םא קודבו תיקשה לש ינוציחה הדיצ תא זרב ימב ףוטש ,תיקשה לש ןוילעה הצקה

 . ריינ תבגמ לע תיקשה תא חנה .ןותחתה הצקהמ הליזנ

 .תויקשב לזונה לש עבצה תא םושר  .8 , 7 םיפיעסב תוארוהה יפ לע  תפסונ תיקש ןכה .9

 ."ב" ,"א" תויתואב תולודגה תונחבמה תא ןמס .10

 .תיצמוח הביבסב בוהצו - תילרטינ הביבסב םודא ועבצ ,סיסבו הצמוחל רוטקידניא אוה םודא לונפ

   .תיצמוח הסימת רצויו םהב ססומתמ םימ םע עגמב ואובבCO2  זגה
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 לא הקדכ ךשמב ריווא ףושנ .החפנמ תיצחמ ידכ, םיחתרומ םימ "א" הנחבמל סנכה .11

  .התוא קוקפו הנחבמל תויקשה תחא סנכה .הנחבמבש םימה

 הינשה תיקשה תא סנכה .החפנמ תיצחמ ידכ , םיחתרומ םימ "ב"  הנחבמל סנכה .12

 .התוא קוקפו הנחבמל

  . רוטקידניאה עבצ ירחא בוקעו ,העשה תא םושר .13

 .תויקשה יתשב לזונה עבצ תא םושר תוקד 10 – כ רחאל

  .ויתואצותו יוסינה ךלהמ תא םושרת הב הלבט ןכה

 .תונחבמה תא קוקפל בושח עודמ רבסה .14

 .יוסינה ךרעמב התובישח תא רבסה ?יוסינב הרקב הווהמ תכרעמ וזיא .15

 .יוסינה תואצות תא רבסה .16

 .םייח לעב ףוגב שחרתמה םיזג ףוליח ךילהתמ קלח םיגדמ תעציבש יוסינה .17

 ?יוסינב םגדוהש הזל המוד ךילהת שחרתהל יושע ףוגב ןכיה .א

 לזונ  :םיאבה םיגשומב ךרבסהב שמתשהל לכות , ףוגב שחרתמה ךילהתה תא רבסה .ב

 ,ךומנ זוכיר , הובג זוכיר ,היזופיד , 2CO  ,את םורק , את ,םד תמינ ,םדה לזונ ,יאת ןיב

   .תואיר ,תיאת המישנ

   .תעציבש יוסינה תכרעמ ןיבל ףוגב שחרתמה ךילהתה ןיב םילדבה ינש הנמ .18

 .םימב סמומ ןצמח זוכיר תקידבל תיתומכ הטיש העודי .19

 הל הצוחמו תיקשה ךותב הפישנה רחאל דימ  וז הקידבב תויופצה תואצותה ןהמ

  .קמנ ?)הל הצוחמו תיקשה ךותב( ןמז רחאלו

 םג םודא לונפ רוטקידניא סנכוה )13 – 7 םיפיעס( 'ב קלחב תעצבש הזל המוד יוסינב .20

  הסימת( םודאל הנחבמב לזונה עבצ ךופהי ןמז רחאלש ןכתי םאה .תיקשל ץוחמש םימל

 .קמנ ?)תיצמוח אל ,תילרטינ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 םינוש םירכוס תוסימתב םירמש תמישנ תדבעמ .5

   C .035לש הרוטרפמטב םימ טבמא ןכה.1

  שחב .זרב-ימ ל"מ 100 ךותב ריימנלרא קובקבב םישבי םירמש םרג 2.5 לש ףיחרת ןכה .2

 .בטיה    
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 2% זורכוס םושר 1 הנחבמ לע .תונחבמ 5 ךינפל .3

 2%  זוקולג םושר 2 הנחבמ לע                             

 2% זוטקורפ םושר 3 הנחבמ לע                             

 2% זוטקל םושר 4 הנחבמ לע                             

 םימל םושר 5 הנחבמ לע                             

     תסימת ל"מ 5 ,1 הנחבמל ףסוה .תונחבמהמ תחא לכל םירמשה ףיחרתמ ל"מ 5 סנכה.4

 ,2% זוטקורפ ל"מ 5  ףסוה 3 הנחבמל ,2%  זוקולג ל"מ 5  ףסוה 2 הנחבמל ,2% זורכוס    

 .םימ ל"מ 5 ףסוה 5 הנחבמלו ,  2%  זוטקל ל"מ 5  ףסוה 4 הנחבמל    

 ..ןיאלתפ לונפ ל"מ 3 הנחבמ לכל ףסוה .5

 דורו תיסיסב הביבסבו עבצ רסח תילרטינו תיצמוח הביבסב .רוטקידניא אוה ןיאלתפ לונפ    

 .תונחבמה תא קוקפ .6

 .תוקד 15 ךשמל C 035לש הרוטרפמטב םימ טבמאב תונחבמה לכ תא םיש .7

 עבצ תעפוהל דע ,NaOH סיסב לש הפיט רחא הפיט תחא הנחבמל ףסוה ,תוקד 15 רובעכ.8

 .תפסוהש תופיטה רפסמ תא םושר .ביצי דורו   

 תואצותה תא םושר .תופסונה תונחבמה לכל םדוקה ףיעסה לש תוארוהה לע רוזח .9

 .יולתה הנתשמה לש הדידמה ךרד תא רבסה .10

 .ולבקתהש .תואצותה תא רבסה .11

 ?יוסינב הרקב שי םאה .12

 ?יוסינב יולת יתלבה הנתשמה המ .13

 ?יוסינב יולתה הנתשמה המ .14

 ?C 035לש הרוטרפמטב םימ טבמאב תונחבמה ומשוה עודמ .51

 ?תונחבמה וקקפנ עודמ.16

 
 

 

 

 םיערז תמישנ .6

 ילכ  ,םודא לונפ רוטקידניא תסימת ,םישבי היבול יערזו םיטבונ היבול יערז אצמת ןחלושה לע

 .תיכוכז ירודכו תולודג תונחבמ אצמת ןכ ומכ ,םימ טבמא תנכהל םילכו תיכוכז
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 .תונטק תונחבמ יתשמ תחא לכל ,רוטקידניא תסימת תופיט 3 ףטפט .1

 )הצמוח(. N0.1 זוכירב   HCl לש םייתש וא הפיט ףסוה 1 הנחבמל .2

 )סיסב(. N0.1 זוכירב   NaOHלש םייתש וא הפיט ףסוה הינשה הנחבמל .3

  .שחרתמה תא םושרו ןנובתה .א

 הסימתב ול שי עבצ הזיא .רוטקידניאה לע רמול ןתינ המ , ךיתונקסמ ןהמ  .ב

  תיסיסב הסימתב עבצ הזיאו תיצמוח

 .C 5° לש הרוטרפמטב ףסונ טבמא ןכו C 35° לש הרוטרפמטב םימ טבמא ןכה .4

 .1-6 םירפסמב תולודג תונחבמ 6 ןמס .א .5
 .תונחבמה ששמ תחא לכל רוטקידניא תופיט 4 ףטפט .ב

     םיערז םע תיקש לבקתש ךכ ,טוחב רושקו ,םיטבונ היבול יערז 6 הזאג ךותב םיש ..ג

  תחא תיקשו 1 רפסמ הנחבמל תחא תיקש ףסוה .ההז תפסונ תיקש ןכה .םיטבונ    

 .4 רפסמ הנחבמל    

 .םישבי היבול יערז 6 תיקש לכב םיש םעפה ךא ,תופסונ תויקש יתש ןכה .ד

  .5 רפסמ הנחבמל היינשהו 2 רפסמ הנחבמל ףסוה תחא תיקש    

 .םיערז ףיסות לא 6-ו 3 תונחבמל                    

 .ימוג יקקפב תונחבמב לכ תא קוקפ .ה

 

 . C 35° לש הרוטרפמטב םימ טבמאל 3-ו 2 ,1 תונחבמ תא סנכה .6

 .C  5°לש הרוטרפמטב םימ טבמאל 6-ו 5 ,4 תונחבמ תא סנכה

 .יוסינה תליחת ןמז תא םושר .7

 ריוואה םע עגמב אובת רוטקידניאה תסימתש ידכ ,תוקד 5 לכ תונידעב תונחבמה תא רענ .8

 ..םיערזה תויקש ביבס

 הקידבה תא קספה .העבצ תא הדביא רוטקידניאה תסימתש דע רבוע ןמז המכ קודב .9

 .תוקד 25 רחאל
 

 הנחבמ

 'סמ
 תומלעה ןמז ךשמ הרוטרפמט  + הלוכת

 רוטקידניאה עבצ

  C 35 ° 'פמט  ,םיטבונ היבול יערז 1
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  C 35 ° 'פמט  ,םישבי היבול יערז 2

  C 35 ° 'פמט  ,םיערז ןיא 3

  C 5°'פמט ,  םיטבונ היבול יערז 4

  C 5°'פמט ,  ,םישבי  היבול יערז 5

  C 5°'פמט ,  ,םיערז ןיא 6

 

 .תיצמוח הביבס רצוי תימימ הביבסב ינצמח-וד ןמחפ  :ךתעידיל

 

  רבסה ?6-ו 3 תונחבמ לש ןדיקפת המ .10

  ?יוסינב םייולת יתלבה םינתשמה םהמ .11

  ?יוסינב יולתה הנתשמה והמ .12

 _ ?יוסינב יולתה הנתשמה דדמנ דציכ .13

 .ולבקתהש תואצותה תא רבסה .14

 ?םהלש המישנה תמרל עגונב םישבי םיערזל האוושהב םיטבונ םיערז לע דיגהל ןתינ המ .15

  ?תונחבמה וקקפנ עודמ .16
 

 

 ה ח ל צ ה ב

 

 
 
 
 
 
 

  םדאה ףוגל םיינויח םירמוח יוהיז .7
 
  .םא בלח ףילחתבו הרפ בלחב םירכוסו םינובלח לש םתוחכונ תא קודבנ יוסינב  
 

 םינובלח יוהיז .א
  :תוארוהל םאתהב םירמוחה תא ןמוסמ עקש לכל וריבעה ,םיעקשה חול תא ונמס
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. 
 עקש
 רפסמ

 לזונה עבצ / האצות  ההזמה רמוחה קדבנה רמוחה
 

 םיקקוזמ םימ ל"מ 1 1

 טרויב תופיט 5       
 

 

  ןובלח ל"מ 1 2

 הרפ בלח ל"מ 1 3
 

 בלח ףילחת ל"מ 1 4
 

 
 

 ודהמ קלחל םג המיאתמ ךא ,םירכוס דחל ללכ ךרדב תדעוימ וז הקידב:הרעה  .רכוס-וד יוהיז ב
 .םירכוס
 :תוארוהל םאתהב לופיטה תא ועצבו םירמוחה תא ןהמ תחא לכל וריבעה ,תונחבמה תא ונמס
 

 הנחבמ
 רפסמ

  לופיט   ההזמה רמוחה קדבנה רמוחה
 

 לזונה עבצ / האצות

 םיקקוזמ םימ ל"מ 2 1

 תופיט 10
 טנגאיר
 .טקידנב

 םומיח
 םימ טבמאב

 םיחתור
  5-כ ךשמב

 תוקד

 

 )רכוס-וד( זוטקל ל"מ 2 2
 

 הרפ בלח ל"מ 2 3
 

  בלח ףילחת ל"מ 2 4
 

 
 
 KI /2I  -  דוי ידי לע ההוזמ ןלימע  .רכוס-בר יוהיז .ג

 םאתהב לופיטה תא ועצבו םירמוחה תא ןהמ תחא לכל וריבעה ,םיעקשה חולה תא ונמס
 :תוארוהל
 

 עקש
 רפסמ

 לזונה עבצ / האצות   ההזמה רמוחה קדבנה רמוחה

 םיקקוזמ םימ ל"מ 1 1

 תופיט 2
 טנגאיר
KI /2I )דוי( 

 

 )רכוס-בר( ןלימע ל"מ 1 2
 

 הרפ בלח ל"מ 1 3
 

  בלח ףילחת ל"מ 1 4
 

 םימיזנא תרכה .8
 

 .זוטקורפו זוקולגל זורכוס קורפ זרזמ ,םירמש יאתב יוצמה זאטרבניא םיזנאה
 

 :'א קלח
 .זאטרבניא םיזנאה לש תימיכה ותוהז תא קודבת הז קלחב

 
 .תרחא הקידב עצבת ובש םיעקשהמ דחא לכבש חול ךתושרב .1
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 4 ,3 ,2 ,1 תורפסה תא עקשה ילושב ןמס .א
 ,זאטרבניא םיזנא תסימת תופיט 5 ףסוה 2 עקשל ,םימ תופיט 5 ףסוה 1 עקשל .ב
 .הציב ןובלח תסימת תופיט 5 ףסוה  3 עקשל .ג
 .חתרומ םיזנא תופיט 5 ףסוה 4 עקשל .ד

 
 :םינובלח יוהזל טרויב תקידב עצב .2

 4 , 3 ,2 ,1 :םיעקשהמ דחא לכל NaOH תסימתמ תופיט 2 ףסוה .א
 4 ,3 ,2 ,1 םיעקשהמ דחא לכל 4CuSO תסימתמ הפיט 1 ףסוה .ב
 .םיעקשהמ דחא לכב הסימתה עבצ תא םושרו תוקד3 – 2 ןתמה .ג

 
 .ןובלח תוחכונ לע הדיעמ טרויב תקידבב לוגס עבצ תעפוה :ךתעידיל

 
 ?הציבה ןובלחלו םימל טרויב תקידב עצבל היה בושח עודמ  .א  .3
 .קמנ ?זאטרבניא םיזנאה לש תימיכה ותוהז לע תדמל המ  .ב     
 .קמנ ? חתרומה זאטרבניא םיזנאה לש תימיכה ותוהז לע תדמל המ  .ג     
 

 :'ב קלח
 זאטרבניא םיזנאה תוליעפ תא ריכת הז קלחב

 
 .ו ,ה םיעקשהמ דחא לכל זורכוס תופיט 4 ףטפט .א  .4
 .'ה עקשל זאטרבניא םיזנא תופיט 2 ףסוה   .ב     
 העשה תא םושר .'ו עקשל חתרומ םיזנא תופיט 2 ףסוה    .ג     
 .5 ףיעסב תוטרופמה תוקידבה עוציבל דע תוקד 5  תוחפל ןתמה   .ד     
 

 המגדהב ועצובי ג – א םיפיעס :הרעה  .תוסימתבש םירכוס דח תקידבל םינולקמ ךתושרב .5
 .רחא ןולקמב הקידב לכל שמתשה ד – א תויתואב םינולקמה תא ןמס .א
 קודב הקד תיצחמכ רחאלו 'א ןולקמ לש ינועבצה עובירה לע זורכוס  תפיט ףטפט .ב

  .לבקתהש עבצה תא
 .הלבטב טרופמה יפ לע תוסימתה לכ תא קודבו 'ב ףיעס תוארוה לע רוזח .ג
 .ו ,ה תויתואב םינולקמ ןמס .ד
 הסימתב ו,ה םינולקמהמ דחא לכ לובט ,)ג – א( 4  ףיעס עוציבמ תוקד 5 ופלחשמ .ה

  .ולבקתהש עבצה ייוניש תא םושרו םיאתמה עקשבש
 

                               .ךתקידב תואצות תא הלבטב םושר  .6

 המגדהב ועצובי ד – א םינולקמ  תקידב :הרעה 
 ןולקמ לופיטה /קדבנה רמוחה עובירה עבצ םירכוס דח תוחכונ

 א זורכוס  

 ב זוקולג  

 ג זאטרבניא  

 ד חתרומ זאטרבניא  

 ה 'קד 5 לש הייהשהו זורכוס +  זאטרבניא  

 ו 'קד 5 לש הייהשהו זורכוס + חתרומ זאטרבניא  

 ?ד – א םינולקמ תועצמאב ועצובש תוקידבהמ תחא לכ תא עצבל בושח עודמ רבסה   .א   .7
 ?ו – ה םינולקמב הקידבה תואצותמ תונקסמה ןהמ   .ב      

   זאלטק-תיתמיזנא הדבעמ.9
 

 )4 היעב 2002תורגב(-- א קלח
 :םיחמצ ינש לש םילכאנה םיקלחב זאלטק םיזנאה תוליעפ תמצוע תא הוושת היעבה לש הז קלחב
  ).הבועמ לועבג איהש ,תעקפ קודבת המדא-חופתבו ,הבועמ שרוש קודבת רזגב( .המדא-חופתו רזג
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 ."ףצק" :תועובכ רבטצמ טלפנה ןצמחה .ןצמחלו םימל )2O2H( ןצמח-ימ קרפמ זאלטק םיזנאה

  .ףצק רתוי רבטצמ ןצמח רתוי טלפנש לככש איה החנהה

 .1,2 םירפסמב תונחבמ יתש ןמס .א
 .ןצמח-ימ תסימת ל"מ 3 תונחבמהמ תחא לכל סנכה .ב
 הייבוקה .)קיידל ךרוצ ןיא( מ"ס 1/2 -כ לש ךרואב היתועלצמ תחא לכש הייבוק רזגהמ ןכה .ג

 תווצקה דחא תא ךותח :וז ךרדב הייבוקה תא ןכה .הפילקל טרפ תונוש תומקר לולכל הלוכי
 הייבוקה תא הנממ ךותחו )קיידל ךרוצ ןיא( מ"ס 1/2 -כ לש יבועב הסורפ סורפ  ,רזגה לש
 .תשרדנה

  .המדאה-חופתמ המוד הייבוק )ג ףיעס( ךרד התואב ןכה .ד
 .2 הנחבמל המדאה-חופת תייבוק תאו ,1 הנחבמל רזגה תייבוק תא סנכה .ה
 .תוקד 5-2 ךשמב תונחבמב שחרתמב ןנובתה .ו
 )תודוקנ 16( .התוא םלשהו ,ןלהלש הלבטה תא ךתרבחמל קתעה .1

  )הניחבה תרבחמב םלשה( :הלבטה תרתוכ  )תודוקנ 5( 
  *םי/ רצותה לש )תיסחי( תומכ

 יוסינה םותב
 טרטסבוסה םיזנאה רוקמ

 הנחבמ )עצמ(

    

    

  .םי/ רצותה לש תיסחיה תומכה תא ןייצל ידכב 'וכו ++ ; + ;-  :םינומיסב שמתשה         

 )תודוקנ 12( .תיסחיה ם/ותומכ תא תעבק דציכ ןייצ ?יוסינב תיהיז םי/רצות הזיא .2

  תויבוק 4 -ל המדאה חופת תיבוק תא תכתח ול 2 הנחבמב תונוש תואצותל הפצמ תייה םאה .3

   .קמנ ?תונטק     
  :תפסוה ידי לע התוא שדחל רשפא םאה ,2 הנחבמב תועובה תטילפ קספתש רחאל .4

  .קמנ ? דבלב ןצמח-ימ .א
 קמנ ? דבלב המדא-חופת תייבוק .ב

  .קמנ ?תעצבש יוסינב הרקב הרסח םאה .5
 

 )2 הייעב 2012 תורגב(  ןצמח ימל ןופפלמ תמקר לש הבוגתה  -ב קלח
  .)2O2H(  ןצמח ימ תסימת ובו ילכ ךנחלוש לע
 
 
 
 
 

 ןופפלמ יוצימ תנכה

 .ל"מ 25 לש חפנ ןייצמה וק ןמוסמ וילעו "ןופפלמ יוצימ" ילכ ךנחלוש לע .ה

 .ךפשמ וכותב חנה  -     

    )ףלקל ךרוצ ןיא( תחלצה ךות לא )הייפמופ( הקד תדרגמ תועצמאב ךנחלוש לעש ןופפלמה תא דרג  .ו
 .)תובכש 4( הזג לש תחא הסיפ ךפשמב חנה .ז
  הזגה ךותל תחלצהמ )םילזונה ללוכ( ןופפלמה תדירגמ קלח תוריהזב רבעה תיפכ תועצמאב  -    
      לא התוא ןנסל ידכ ןופפלמה תדירג לע תונידעב ץחל ,תיפכה תרזעב .םילזונה תא ןנסו ךפשמבש        

 םהש ןצמח ימ שי )ןצמח תוחכונב ,תיבורא( תינריווא הביבסב םייחה םירוצי לש םיאתב :ךתעידיל
 זגה רשאכ .ןצמחו םימל ןצמחה ימ קוריפ תא זרזמה ,זאלטק םיזנאה יוצמ הלא םיאתב .אתל םיליער
 .תועוב םיתעל רצוי אוה תימימ הביבסב אצמנ ןצמח

 זאלטק                                                              
                                     2O + O22H     2O22H )ןצמח ימ( 

        ביגמ                                                          םירצות                                
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 .ילכה ךות         
 .תלוספ ילכל הכותבש הדירגה תויראש תאו הזגה תא ךלשה  -    
 
 זאלטק םיזנאה תוליעפ תקידב
 

 ."ןצמח ימ" םושר תרחאה לעו "םימ" תחא הנחבמ לע םושר .ילכ ךותב תונחבמ יתש ךתושרל  .ט
 
 ."ןצמח ימ" םושר תרחאה לעו "םימ" םושר תחא הטפיפ לע .ל"מ 10 לש תוטפיפ יתש ךתושרל   .י
 
  םיקקוזמ םימ ל"מ 15 רבעה ,"םימ" תנמוסמה הטפיפה תועצמאב .םיקקוזמ םימ ובו ילכ ךנחלוש לע .אי
 ."םימ" תנמוסמה הנחבמל      
 
  ןצמח ימ ל"מ 15 רבעה ,"ןצמח ימ" תנמוסמה הטפיפה תועצמאב .ןצמח ימ ובו ילכ ךנחלוש לע  .בי
  ."ןצמח ימ" תנמוסמה הנחבמל      
 
  לובטו תחא תיקסד חק )הטצניפ( תטקלמ תועצמאב .גפוס ריינ תויקסד הבו ירטפ תחלצ ךנחלוש לע  .גי
 .)תטקלמהמ תיקסדה תא ררחשת לא( ןופפלמה יוצימב התוא     
 .לזונה ינפ לע התוא ררחשו ןצמח ימ םע הנחבמל תיקסדה תא סנכה  -      
 .תיקסדה ילושב זגה תועובל םג בל םישו תיקסדה תעונת רחא בוקע :שחרתמב ןנובתה         
 .תבגמ ריינ תועצמאב תטקלמה תוצק תא בגנ  -      
 
  הנחבמל התוא סנכה ןצמח ימ םע הנחבמל םוקמבו ,תפסונ ריינ תיקסד םע גי ףיעס תוארוה לע רוזח  .חי
 .םימה םע      
       
    ."ןצמח ימ" הנחבמבו "םימ" הנחבמב שחרתמה תא ראת  .א  .6

  "םימ" הנחבמב הלבקתהש האצותה ןיב לדבהל רבסה עצהו "תעידיל" עטקב רזעיה .ב      
 ."ןצמח ימ" הנחבמב הלבקתהש האצותל            
 
 
 
 

 ה ח ל צ ה ב
 
 
 
 
 
 
 
 

 בלה הנבמ תרכה.10
 

  .ודוה לוגנרת לש בל ךינפל .1
 ?ודיקפת המ .דרקירפה והז .ותוא הסכמה ףוקשה םורקב ןחבה ,ינוציחה והנבמב ןנובתה
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 .ףושחה בלה רירש הלגתי ךינפל .למזיא וא םיירפסמ תרזעב תוריהזב דרקירפה תא רסה .2
 .ןמושב בלה הסוכמ םימיוסמ תומוקמבש ןכתי     

 .)ןותחתה( דדוחמה והצקמ רתוי בחר ןוילעה וקלח .בלה לש תינוציחה ותרוצב ןנובתה .3

 לכות םינושה םדה ילכ ןיב .םיילילכה םדה ילכ תשר תא ,םירדחה ,תוילעה תא ההז

 .םיקרועה יבא והז :דחוימב לודג םד ילכ תוארל
  בלה לש ןותחתב / ןוילעה וקלחב תואצמנ תוילעה  :רתוימה תא קחמ 

  םירדחה / תוילעה םה בלהמ 2/3 -כ                            

  ילילכ קרוע / האירה קרוע / םיקרועה יבא אוה רתויב הבעה םדה ילכ                            

 םיקרועה יבא ךותל תיכוכז רוניצ סנכה .האלהו ךממ הנפי ודוחש ךכ בלה תא חנה .4

 .רדחל דע רוניצה תא תונידעב ףוחדל הסנ תויבוביס תועונתבו
 .בלה לש רצה הצקב ללחל עיגה רוניצה רשאכ רדחל תעגהש שיגרהל לכות     

 .רוניצה ךרואל בלה תא ךותח ןיכס תרזעב .5
 שרפמ ימותסש ,ילאמשו ינמי םירדח ,תילאמשו תינמי תוילע :םיאבה םיקלחה תא ההז .6

 .םיסיכ ימותסש , ןפודה ירירשל םתוא תורבוחמה תויטוחה תוחולשהו םיימורק
 :תירירשה םנפוד יבוע יפ לע בלה ירודמ תעברא תא גרד

 ______________ .ד  _____________ .ג  _____________ .ב  ____________ .א

 ודוקפתל רודמ לכ םאתומ דציכ ,וללה םילדבהל רבסה תתל הסנ    

______________________ 

    __________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________ 

 _________________________? םירדחל תוילעה ןיב םיאצמנ םימותסש וליא .7    

 ____________________________?םיקרועה סיסבב םיאצמנ םימותסש וליא .8    

 ____________________________________________ ?םימותסשה דוקפת והמ .9    

 _________________?םיזקנתמ םה בלב קלח הזיאל .םיבובנה םידירוה יחתפ תא ההז.10    

  O2 -ב םירישע םירוזא םודאב עבצו םינושה ויקלח תא ןייצ .בלה הנבמ לש הפמ ךינפל .11   

 . CO2 -ב םירישע םירוזא לוחכבו        

 :המירזה ךלהמ תא ןוכנ ראתיש ןפואב םתוא ורדס םידגיה תמישר ךינפל .12   

     ןויפיר בצמב תוילע *     םיחתפנ םיסיכ ימותסש *     םירדחל תוילעהמ םרוז םד *         

    תוילעה תוצווכתה *           םירדחה תוצווכתה *               ןויפיר בצמב םירדח *         

     םירגסנ שרפמ ימותסש *              תוילעל םרוז םד *         םיחתפנ שרפמ ימותסש *         

 םירגסנ סיכ ימותסש *   םיקרועל םירדחהמ םרוז םד *         

 

 .םילכה תא בטיה הקנ , בלה ירייש תא קורז

 

 םימודא םד יאת לש היצולובא.11

 םימודא םד יאתב תויפוקסורקימ תולכתסה :הדבעמה אשונ
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 םילדבהה תאיצמו םינוש םינתיילוחמ םד לש םיפוקסורקימ םירישכת תקידב :הדבעמה תרטמ
 .םהיניב

 :הדובע תוארוה

 הלדגהבו תינוניב הלדגהב םדאו ףוע ,יח-וד ,גד לש םד יאת לע פוקסורקימב לכתסה .א
 .אבה ףיעסב תויחנהל םאתהב הלבטה תא אלמו הלודג

 ןפואב ןיערג תוחכונ ,םיאתה לדוג ,םיאתה תומכ :תניחבמ םהיניב םילדבהל סחייתה .ב
 .הצובקל הצובק ןיב יסחי

 .ןיערגה תרוצ י"פע םתוא ההז .םינוש םינבל םד יאת אצמו םדא םד לע לכתסהו רוזח .ג
 

 רויצ תיסחי תומכ יסחי לדוג ןיערג תוחכונ ןתיילוחה גוס
 םיגד

 
 

    

 םייח-וד

 
 

    

 םילחוז
 

 
 

    

 תופוע
 

 
 

    

 )םדא( םיקנוי

 
 

    

 
 

 ____________________________?קיסמ ךנה תונקסמ ולא ,תקדבש םיאצממה יפ לע
______________________________________________________________ 

 
 
       
 
 

 סיזאטסואמוה אשונב הדבעמ .12
 
 

    א קלח
 .המישנ בצק לשו קפוד לש  הדידמ ךרד ריכת הז קלחב
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 החונמב בש תודידמה עוציב ךלהמב
 :קפוד תדידמ

  .)רויא האר( לאמש די ףכ שרוש לע ןימי די תועבצא יתש תא חנה ,םינָפְל לאמש די תא טשוה

 

 
   

 .קפודה תא שוחתש דע ,תועבצאה תועצמאב הלק הציחל ץחל .1
 תא םושר 4-ב הדידמה תאצות תא לפכה .תוינש 15 ךשמב קפודה תא דודמו ןועשב רזעיה
 .________ האצותה
  .הקדב ךביל תומיעפ רפסמ תא אטבמ לבקתש ךרעה

 המישנ בצק תדידמ

 האצותה תא םושר .הקדב תומישנה רפסמ תא רופסו )ןטבה לע וא( הזחה לע ךדי ףכ תא חנה .2
_______. 

 
 ב קלח
 ,החונמ :םיבצמ השולשב )רוע תרוטרפמטו ,המישנ בצק ,קפוד( םייגולויסיפ םידדמ דודמת הז קלחב
 )תוששואתה( ץמאמ רחאלו ץמאמ
 

 החונמ
 :5 – 3 םיפיעס תא עצבו החונמב בש

  :רועה תרוטרפמט תדידמ

 היהי הצקהש ךכ עורזה רבעל המאה תא ףפוכו דיה לפקב  הרוטרפמט – דמ הצק תא חנה .3
  .הסוכמ
 האצותה תא םושר .הרוטרפמטה תובצייתהל ןתמהו הרוטרפמט - דמ תא לעפה הקדכ רחאל
 .הלבטב
 םושר גצה לע ךרעה לבקתהשמ .תינש לעפהו ותוא הבכ ,ומוקמב הרוטרפמט דמה תא ראשה
  .הלבטב ותוא

 :קפוד תדידמ

 .הלבטב תואצותה תא םושרו 1 ףיעסב תעצבש יפכ ,קפודה תא םיימעפ דודמ .4
 :המישנ בצק תדידמ

 .הלבטב תואצותה תא םושר ,2 ףיעסב תעציבש יפכ המישנה בצק תא םיימעפ  דודמ .5
 

 ץמאמ

 ._______ ץמאמה תא תמייס הב העשה תא םושר ,םוקמב םילק םירותינ 100 עצב

 םושרו רועה תרוטרפמט תאו ,)םיימעפ( המישנ בצק ,)םיימעפ( קפודה תא דימ דודמו בש .6
 .הלבטב תואצותה תא
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 תוששואתה

  .החונמב בש

 .)5 ,4 ,3 םיפיעס( תודידמה לכ תא בוש עצב ,ץמאמה תא תמייס וב ןמזה רחאל תוקד 7 - 6 .7
   .הלבטב תואצותה תא םושר
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הדידמ לכ עצבל בושח עודמ רבסה .תודידמהמ תחא לכ לע םיימעפ תרזח יוסינה ךלהמב .8
 .םימעפ רפסמ
 

 ירשפא רבסה עצה .החונמב המישנ בצקו קפוד לש םינוש םיכרע ודדמנ התיכב םיקדבנל .9
 .הלא םילדבהל
 

  .המיאתמה םיריצה תכרעמב דדמ לכ לש עצוממ תגצה ידי לע םייפרג םירואית 3 ןכה .10
 

 

 
 
 

טמפרטורת עור במצבים שונים של פעילות
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 תוששואתה ץמאמ החונמ 
 עצוממ 2 1 עצוממ 2 1 עצוממ 2 1 הדידמה

 רוע תרוטרפמט
 )סויסלצ תולעמ(

         

 רפסמ = קפוד
 הקדב בל תומיעפ

         

 = המישנ בצק
 תומישנ רפסמ
 הקדב
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 .)תוששואתה ,ץמאמ ,החונמ( םיבצמה תשולשב םידדמהמ דחא לכ תונתשה תא ראת .11
 

 דציכ רבסה .םיוסמ םיכרע חווטב הביצי תימינפ הביבס םייקל רשוכה אוה סיזאטסואימוה .12
  .םדאה ףוגב סיזאטסואימוה לש ומויק לע תודיעמ תעציבש תודידמה תואצות
 

 

 

 

 

 המיענ הדובע
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