
 ההיכרות עם תוכנית הלימודים של מבנית הבחירה בכימי נושאי המפגשים:
מס' 

 שעות
שעת 
 סיום

שעת 
 התחלה

 מספר תאריך יום  נושאי הלימוד שם המרצה
 מפגש

1 
9:15 9:00 

פרידה טראב 
 וקרן בן בסט

 –מבוא לעידן הפלסטיק -פתיחה 
 מקרומולקולות

 1 12.08 ד'

 פילמור על ידי סיפוח 9:15 10:00

 פילמור על ידי דחיסה 10:15 11:00 1

1 12:15 11:15 

דרגת פילמור ממוצעת ומסה מולרית -
 ממוצעת.

 הידרוליזה של קשר אסטרי ואמידי-
 קופולימרים -

 תרגול בקבוצות 12:15 12:45 1

 פיתול אקראי של שרשרת הפולימר 13:00 13:45 1

2 15:45 14:00 

גורמים המשפיעים על הפרעות לפיתול 
 אקראי:

השדרה של אזור קשיח בעמוד -
 השרשרת.

 קבוצות צדדיות-
 אינטראקציות בין השרשרות.-

1 10:00 9:00 

פרידה טראב 
 וקרן בן בסט

 מבנה גבישי ומבנה אמורפי.-
מצב זגוגי, אזורים אמורפיים -

 Tgוטמפרטורה זגוגית, 
מבנה גבישי, אזורים גבישיים -

 Tmוטמפרטורה היתוך, 

 2 13.08 ה'

2 

11:00 10:00 
ערכי -ו Tg גורמים המשפיעים על: ערכי 

Tm 

11:45 11:15 

אחוז גבישיות וגורמים המשפיעים על 
 אחוז גבישיות:

 סדירות   -
 קצב קירור   -
 שיטות עבודה   -

2 

 המבנה של פולימרים תרמופלסטיים  11:45 12:15

13:15 12:45 

המבנה של פולימרים תרמוסטיים, קשרי -
 צילוב.

 העשרה-צילוב בעת/אחרי הפילמור -

3 

 חומרים דמויי גומי -אלסטומרים  13:30 14:15

15:30 14:15 

שינויים במבנה פולימר החלים בתהליך -
 המתיחה.

 סיבים טבעיים וסינתטיים:-
 א. מאפייני מבנה של סיבים

 ב. סיבים לבגדי לבוש
 מסיסות ותפיחה של פולימרים-
 היום חשיבות המחזור לחיי-

 סיכום+מטלה 15:30 15:45



מס' 
 שעות

שעת 
 סיום

שעת 
 התחלה

 מספר תאריך יום  נושאי הלימוד שם המרצה
 מפגש

 + יעל חורב 9:00 9:45 1
 אפרת מיידר

 3 16.8 א' מהי כימיה סביבתית –פתיחה 

 טמפרטורת היתוך ורתיחה של המים יעל חורב 9:45 11:15 2
 

יכולת ההמסה של המים: חומרים יונים 
 חומרים מולקולריים

 

 חומרים קשי תמס
 

 אנומליה של המים

 יחידות ריכוז של תמיסות

 הצעה לסיור בנושא טיהור מים יעל חורב 11:30 12:15 1

שיטות אנליטיות לקביעת ריכוז המומסים  אפרת מיידר 12:30 14:00 2
 במים

 מיומנויות עבודה במעבדה: 
 טיטרציה -

 ספקטרופוטומטריה -

 מיהול. -

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

 
 טיטרציה כשיטת מדידה:

 נקודת סוף -

 נקודת שוויון -

 אינדיקטור -

לקביעת   EDTAטיטרציה עם  -

 קשיות מים

 טיטרציה למציאת ריכוז יוני כלוריד 
 ספקטרופוטומטריה

 גרף כיול -

 חוק בר למבר -

 4 18.8 ג' .2ניסוי רמה  –ספיחה על גבי פחם פעיל  יעל חורב 9:00 9:45 1

 שיטות טיהור יעל חורב 9:45 10:30 1



מס' 
 שעות

שעת 
 סיום

שעת 
 התחלה

 מספר תאריך יום  נושאי הלימוד שם המרצה
 מפגש

אפקט החממה" )היבט מאקרוסקופי  אפרת מיידר 11:45 13:00 3
 ומיקרוסקופי(

עלייה באנרגיה הקינטית הממוצעת 
)עליה בטמפרטורה( בעקבות בליעת 

תוצאה מהתנגשויות בין כ -קרינה 
 מולקולות

של "אפקט החממה" כתהליך לקיומם 
 החיים על פי החלוקה הבאה:

  הקרינה שנפלטת מהשמש 

  אינטראקציה בין קרינת השמש

לכדור הארץ )האטמוספרה ופני 

 כדור הארץ(

  הקרינה שנפלטת מכדור הארץ

 לאטמוספרה

  "החלון האטמוספרי" 

 "גזי "חממה 

השפעת מעורבות האדם על הגברת 
 אפקט החממה

  

אפרת מיידר +  13:30 14:45 1
 יעל חורב

 סיכום

 19.8 ד'  סינכרוני-א –מטלת סיכום   9:00 11:15 3

 סה"כ שעות 30

 


